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 ٨١٠٢: بابەتی ساڵی
 

----------------------------------------- 
 

 کانبەتاڵکردنی سفرەی خەڵک و ئاخنینی باخەڵی هێزە چەکدارە ٩٩الیحەی بودجەی 
  
 گۆڕانکااری یاان سندکردن په ر سه له کان مشتومڕه رچی گه ئه. جلیس مه  ته داوه ی١٣٧٩ ساڵی ی بودجه ڕوحانی نی سه حه تی وڵه ده
 زیاادی کان کاداره چه  هێازه ی بودجاه دا یاه الیحه و لاه  یاه وه ئه  ڕووناه ئێساتا ی وه ئاه اڵم باه باێ، ده ی درێژه جارێ دا یه بودجه و له

 کۆماااری ئااایینیی سااتانی ده کاربه اڵتی سااه ده ژێاار کانی ئاینییااه و کلتااووری ناو بااه  زراوه دامااه و کان بییااه زهه مه  نااده ناوه ، کااردوه
 ر ساه له ی یاراناه البردنای پێشانیاری ت وڵاه ده ها روه هاه ؛ ڕابردوویاه ساااڵنی لە زیاتر مساڵدا ئه ی بودجه  له پشکیان ئیسالمی
 بەشای باودجەی ها روه هاه و ١٥ ساەدا واڵت ی وه دانکردناه ئاوه شی به ی بودجه ، کردوه نان  واته ڵک، خه ژیانی کیی ره سه قووتی

 .بودجەوە ڕەدیفی چۆتە ش١٩ ژمارە خشتەی و داوه می که  له ٤٠ سەدا فێرکردن و  رده روه په
 

 اڵتی سااه ده ژێاار ناادی ناوه و بنیااات ێکڵ کۆمااه ڕیاازی یناساان، ده و یاازانن ده ڵک خااه  ساااڵه مێژ لااه  بودجااه ی١٩  ژماااره ی خشااته
 ساامانی  لاه ن تماه میلیاارد زاران هاه  ساااڵنه  کاه دەستڕویشاتوو کاربەدەساتانی کان، بییه زهه مه  عه رجه مه و ئایینی رپرسانی به

 باۆ قاازانجی و کارێ ده رج خاه چیادا  لاه و کاوێ  لاه  لێشااوه  باه  پااره و ئاه بزاناێ س کاه ی وه ئاه بێ درێتێ، ده واڵتیان گشتیی
 چین؟ ڵک خه
 
  لاه  که «ینی خومه ئیمام فێرکاریی و  وه توێژینه ی زراوه دامه» ،«ئیسالمی بلیغیاتی ته سازمانی» ،«قوم ی عیلمییه ی وزه حه»
 یشایراز کارم ماه توڵاڵ ئایاه بەردەساتی  لاه  کاه «العالمیاه المصاففی جامعاه» برێ، ده  ڕێوه به زدیدا یه میسباح اڵتی سه ده ژێر

 ی زراوه داماه» ساووڕێنێ، ڵیده هه شااهروودی هاشمی حمود مه ید سه  که «ئیسالمی فیقهی عارفی تولمه ره دایه ی زراوه دامه» دایە،
 خاامنەیی، محەمامەد کە «ئێرانناسای بنیااتی» یگێاڕێ، ده ینی خوماه ن ساه حه ید ساه  کاه «ئیماام کانی مه رهه به ی وه باڵوکردنه

 کە «نگسااتان رهه فه و عارف تولمااه ره دایه عدی، سااه بنیاااتی» دەبااا، بەڕێااوەی ئیسااالمی کۆماااری ڕێاابەری عەلیاای سااەید باارای
 ،«ر هوناه نگساتانی رهه فه» ،«هیری موتاه زانکاۆی» دەکاا، ساەرۆکایەتیی خاامنەیی کوڕی خەزووری عادل، حەداد غواڵمعەلی

 میلیاارد٤٥٠ تا هاه ١٥ نێاوان  لاه ساڵێ کام ر هه  که دی ی هزراو دامه و شوێن و ناو یان ده و «شی ڕعه مه توڵاڵ ئایه ی کتێبخانه»
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 جااۆری ر سااه به کی دێرییاه چاوه  جااۆره هاای  اڵتی ساه ده خۆیشاای بااۆ ت وڵاه ده ت نانااه ته ی وه ئااه باێ درێتااێ، ده الش بااه به نیان تماه
  وانی ئه حسێبی  له و دێنن ری ده ڵک خه ڵی باخه  له  که بێ هه  نه تمه میلیارد زاران هه و ئه رجکردنی خه تیی چۆنیه و چاالکی

 .ن که ده
 خۆ ربه ساه ی شاێوه  باه و ساااڵن ک وه و  الباردوه ی یه یه خشاته و ئاه ت وڵاه ده وێ، کاه رده ده مسااڵدا ئه ی بودجاه ی الیحه له ی وه ئه
 ک وه رچی گاه ئه  کاه هێنااونی ائیڕشادد و فەرهەنگ وەزارەتی تێچووەکانی ڕیزی لە و  بودجه ڕدیفی  له ڵکوو به ، یگونجاندوه نه
 کرێ، لێااده چاااوی  نااده وه زه و زۆر  وه شااینه به و ئااه چااۆنیەتیی بەسااەر چاااوەدێری و زیاااتر شااەفاففییەتی بااۆ دەوڵەت وڵێکی هاه
  ێچاووهت  مووه هاه و باه  ریناه به و پاان زگاا داموده موو هاه م ئه کاری پرسن ده ڵک خه. تی خۆیه جێی  له ر هه ت بابه سڵی ئه اڵم به

 .خرێ ڕاده بۆ ئاوایان خوانی  که دان ڵگه کۆمه می خه و پرس کام پێناو  له و  کردوه چییان و  چییه  قورسه
 

 لە ئەویاش تمەنە، میلیارد ٨٠٠٠ بە نیزیک ساڵدا لە شوێنانە ئەو دەدرێتە ئاشکرا بە ئەوەندەی دێکۆمێنتەکان و داتا بەپێی
 لە هەروەهااا تاامەنە، میلیااارد ٣٠٠ تەنیااا واڵت ژینگەپااارێزیی هەمااوو هەر جەیبااود ڕەساامییەکان سااەرچاوە بەپێاای حاڵێکاادا
 تەرخااان بااۆ تمەناای میلیااارد ٩٠٠ لە زیاااتر کەمێااک ئاااوەدانکردنەوە پڕۆژەکااانی بااۆ ئەمساااڵ تەرخااانکراوی بااودجەی هەمااوو
 بەبەالش پالەیەی و پاووڵ ئەو ناگااتە واڵت گەشاەی و وەبەرهێناان و ئاوەدانی بودجەی سەرجەم دی واتایەکی بە ،(١)کراوە

 .نییە کۆمەڵگە و خەڵک بۆ خێرێکیان و فەڕ هی  حکومییانەی دەزگا و ناوەند ئەو دەدرێتە بێبەرامبەر و
 
 اڵم باه دا، ڵگاه کۆمه  لاه  ژارییه هه هێشتنی نه٧٩ ساڵی ی بودجه کیی ره سه ئامانجی  که  یاندوه ڕایگه حاڵێکدا  له ڕوحانی ن سه حه
  سااته به مه و ئااه بااۆ  نەک ئەویااش کااابینەکەی بینااین ده ین، کااه ده ناااوبراو کانی پڕاکتیکااه ها روه هااه و  بودجااه ڕدیفاای یری سااه  کااه
.  نااوه نگاوی هاه ی کاه ڕێژیمه کانی ئیدۆلۆژیکییاه  ته سیاساه پێشاێی بردنه پێناو  له و ڕێژیم زیاتری قامگیربوونی سه بۆ ڵکوو به

 چۆن؟
 
 اڵم باه ، کاردوه زیاادی 3 - 7 دی ساه نیا تاه ڕابردوو ساڵی چاو  له ١٣٧٩ ساڵی بۆ ێشنیارکراوپ ی بودجه م رجه سه حاڵێکدا  له

 ی بودجاه.  کاردوه زیاادی ٤٢ دا سه تی تایبه  به پاسداران سپای ی بودجه و ٣٣ دا سه رگری به تی زاره وه بۆ پێشنیارکراو ی بودجه
 77 مسااڵ ئه باۆ و باوو ن تماه میلیاارد٥٠٠ و زار هاه ١٥ ڕاباردوو سااڵی ، هااتوه دا بودجاه ڕدیفای  لاه ئاشاکرا  باه ی نده وه ئه سپا
 اڵم؛ به.  گیراوه رچاو به له بۆ نی تمه میلیارد زار هه
 

 ، داوه می کااه  لاه ڕاباردوو ساااڵی چااو  لاه ن تمااه میلیاارد زار هاه ١١ داهاااتوو سااڵی باۆ واڵت ی وه دانکردنااه ئاوه ی بودجاه پشاکی
  باه چیای دا دۆخاه و لاه  سروشاتییه و  وه تاه ماوه تادا وڵه ده ساتی ده ر ساه به چا  نیوه ی پاڕۆژه زاران هاه  به  که کاتێکدا  له ویش ئه
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. نااون یان الوه باه ئیساالمی کۆماری نی مه ته موو هه درێژایی  به  که بڕێ ده ئێران ی دیکه کانی راوێزخراوه په  ناوچه و کوردستان
 میلیااارد زار هااه ١٢ زیااادکردنی و واڵت ی وه دانکردنااه ئاوه و وەبەرهێنااان ی بودجااه  لااه نی هتماا میلیااارد زار هااه ١١ی وه مکردنااه که
 ی نیاوه  لاه زیااتر حاڵێکادا  لاه پاساداران ساپای  کاه خا ریاده ده پاساداران ساپای باۆ ڕاباردوو ساڵی ی بودجه  له زیاتر نیی تمه
 . دایه ر سه له یاڵێکی خه و ون خه چ داهاتوو یساڵ بۆ تێ، دراوه ئیرانی کانی کداره چه  هێزه ی بودجه موو هه
 پااێش  کااه  کااردوه پاسااداران سااپای بااۆ ی یااه بودجه  بااڕه و ئااه پێشاانیاری کاتێکاادا  لااه ڕوحااانی ن سااه حه  کااه  یااه وه ئه یر سااه
 یانادن ڕاگه و نیزامای و ریئاابوو اڵتی سه ده ی وه کۆکردنه  که گرت ده  وه له ی خنه ڕه وام رده به کۆماری رۆک سه  به ی وه ڵبژاردنه هه
 .پچڕاو وسار هه کی ڵییه نده گه هۆی  ته بووه - بوو پاسداران سپای ستی به مه  که - شوێنێک  له
 

 لە ڕێاژیم شاەڕخوازانەکانی سیاساەتە باۆ واڵت گشتیی بودجەی و داهات زۆری هەرە بەشی تەرخانکردنی دیکەشەوە لەالیەکی
 باۆتە سافرە ساەر باۆ «نان» هێنانی و گرتوە ئێرانی خەڵکی زۆرینەی بینەقاقای نیگرا و بێکاری هەژاری، کە دایە حاڵێک

 و هەڵگیاارێ لەسااەر دەوڵەتیاای یااارانەی بڕیااارە دا ٧٩ بااودجەی لە ئێسااتا کە نااانەی ئەو هەر خەڵااک، زۆر بااۆ بااارگرانی
 ناان نرخای بکاا پەساند تدەوڵە پێشانیاریی باودجەی لە بەنادە ئەو مەجلیس ئەگەر دی واتایەکی بە بکرێ، ئازاد نرخەکەی

 .ناکڕدرێ بۆ ویشکەیان نانە ئەو هەر زۆر خەڵکێکی و دەبێ گرانتر ئێستا هیندەی دوو لە زیاتر
 

 :سەرنجە جێی ٧٩ بودجەی دیکەی خاڵێکی چەند
 
 تیاادانی هیارم ی بودجااه و ن تمااه میلیااارد١٨٩ کااان کۆچکردووه ال مااه ی ماڵااه بنه و وتووان ککااه په بااۆ  مانگانااه پێاادانی ی بودجااه -

  ک ناه کوردساتان  لاه اڵم به ، کراوه رخان ته کردنیان بیمه بۆ ن تمه میلیارد ٢٥٣ و  نه تمه میلیارد ٣٣٥ ت حکومه قێکانی فه ژیانی
 کان کااداره چه  هێاازه سااتڕێژی ده و مااین ی وه قینااه ته قوربانیااانی ی ماڵااه بنه و قوربااانی و ناااکرێن  بیمااه کرێکاااران و ران کۆڵبااه

 .کرێن ده ش ریمه جه و گیرێن ده  بگره ، وه ناکرێنه بوو ره قه
 
 واڵت کانی گشاتییه  کتێبخاناه م رجه ساه اڵم باه ، ناه تمه میلیاارد٩٠٠  عیلمییه کانی وزه حه کانی تگوزارییه خزمه ناوندی ی بودجه -

 .درێتێ ده نیان تمه میلیارد ١٥٩
 
 نێ تااه  بااه ، اڵته سااه ده  بااه ر سااه ئااایینیی ی رده روه پااه کانی نااده هناو  لااه کێک یااه نیا تااه  کااه «العالمیااه المصااففی جامعااه» -

 . نه تمه میلیارد ٢٥٤ بیر میرکه ئه و ریف شه تیی نعه سه زانکۆکانی ی بودجه اڵم به تێ، دراوه نی تمه میلیارد٣٣٠
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 هەمااووە ئەو گرتنیلەبەرچاااو ئەویااش کااراوە، نیااوە داهاااتوو ساااڵی بااۆ پەروەردە و فێرکااردن سااەرانەی بااودجەیەدا لەو -
 و کااۆک و نااۆژەنکردنەوە خوێناادنگەکان، و قوتابخااانە کەمیاای وەک خوێناادن، ئیمکاناااتی و شااوێن دابینکردناای لە کەمایسااییە

 .پۆشتەکردنیان
 بەشاای لە تاامەن میلیااارد هەزار١٧٩٥ بە نیزیااک واتە ئەمساااڵ، ئاای لە زیاااتر داهاااتێکی کااراوە پێشاابینی دا٧٩ بااودجەی لە -

 دەیەوێ دەوڵەت واتە( ٢.)دەباڕێ پێ تمەنی هەزار ٢٤٥ ئێران لە کەسەو هەر کە بێ؛ دەوڵەت نەسیبی بە پیتاک و ماڵیات
 و، خەڵااک لەسااەر پیتاااک و باااج زۆرکردناای بە بەشااە ئەو نوقسااانیی نەوت، فرۆشاای داهاااتی لەسااەر حسااێبکردن کەمتاار بە

 و ناان تەناانەت و بێنازین و گاازۆڵ و نەوت ەکو ساوتەمەنییەکانی و گااز و بڕق و ئاو وەک خزمەتگوزارییەکانی گرانکردنی
 .بکاتەوە پڕ خوێندن بڕوانامەی بەپێی خەڵک واڵتی دەرەوەی بۆ سەفەر قورسی باجی وەرگرتنی لەوە سەیرتر

 
 زیاادی 9 ساەدی واڵت کاروبااری ڕاییکردنای تێچووەکاانی هەمیساان کاتێکادا لە داهااتووش سااڵی باودجەی الیاحەی دواجار -

 ساااەردەمی لە تونااادی ڕەخااانەی ساااۆنگەیەوە لەو بەردەوام خۆیااادا ساااەرکۆماریی سااااڵی 5 لە ڕوحاااانی حەساااەن کە کاااردوە،
 .دەڕوا پێیدا خراپتر خۆی بۆ کە ڕێچکەیەک دەگرت، ئەحمەدینژاد

 
 و  وه گرتۆتاه ڵکیان خاه زاری  لاه و ڵک خه ی سفره  له ڵکوو به ، نییه تێدا ئێران ڵکی خه بۆ هیچی ک نه 97 ی بودجه کورتی  به
 . کردوه ڕۆ کانیانی تییه منیه ئه و نیزامی زگا ده و هێز می ده  له
  

 سەرچاوەکان
 
   ١٣٧٩ - ٧ - ٢١  539937: ایلنا، کد خبر( 1

 آذر 73پنج شنبه  1393 - 19793: شماره  :روزنامە خراسان( 7

 
 (بۆتەوە باڵو دا"کوردستان"ی٩١٩ ژمارەی لە)

 
 ٢٠١٩ی دێسەمبەری ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 چاالک و بەندکراوی سیاسیی کورد لە بن تیغی تاوانە ئەمنیەتییەکاندا

 
 ئااوەاڵ دەساتی ئەوەش و نەکاراوە پێناساە واڵتە لەو «سیاسای تاوانی» ئێستاش ئیسالمی کۆماری دەسەاڵتی لە دەیە ٤ دوای
 بخارێتە ڕێژیمیاان ڕووخانادنی دژی تااوان واڵتەدا، لەو هەیە ئۆپۆزیسایۆن و رەخنەگار و دژبەر و نەیار چی ئەوەی بۆ کردوە
 .بکرێ حەاڵڵ خوێنیان و پاڵ
 
 بە سیاساای زیناادانیانی نەکااراوە، پێناسااە «سیاساای تاااوانی» کە هااۆیە بەو هەر ئێراناادا ئیسااالمیی کۆماااری دادی نیزاماای لە

 ساۆنگەیەدا لەو قورسایان سازای و دەکارێن دەدردادگاایی «واڵت ئەمنیەتای دژی بە هەوڵادان» و «محاربە» وەک تۆمەتگەلی
 سااووچی ڕاپێچاای و دەکااا دەمکااوت خااۆی ڕەخنەگراناای و دژبەران هەم ئێااران ئیسااالمیی کۆماااری بەمجااۆرە دەسااەپێ، بەسااەردا
 !نییە سیاسیی یندانییز یەک تاقە واڵتەکەی دەڵێ و دێ ڕووهەڵماڵراوی پەڕی بەو هەم دەکا، زیندانیان

 
 تێچااووی واتە دیااکەیە، جااۆرێکی بە ئیسااالمی کۆماااری رەخنەگراناای و کااورد سیاساایی چاالکااانی بااۆ دۆخە ئەو کوردسااتان لە

 وەک سازای یەک، وەک کااری باۆ واتە. قورساترە گەلاێ ئێاران دیاکەی ناوچەکاانی لەچااو بەرهەڵساتکاری و سیاسای چاالکیی
 زینادانیی سااڵ ١١ سازای مارۆڤ ماافی پێشاێلکردنی ڕومااڵکردنی! تااوانی بە کوردساتان لە هەیە سیاسای چاالکی و نییە یەک

 ڕاباااردوودا دەیەی دوو لە لەوەی جیاااا ئەوە. باااووە ماناااگ ٩ سااازاکەی تااااران لە کاااار هەماااان هەر بەاڵم ساااەپاوە، بەساااەردا
 هەروەهاا بەرکەوتاوە، شاێری پشاکی سیاسایدا زیندانیانی سەر بە ئێعدام سزای جێبەجێکردنی و سەپاندن ڕووی لە کوردستان

 .هەتاهەتایی زیندانی تا زیندان ساڵ ٢٥ درێژماوەی زیندانیی سزای سەپاندنی ڕووی لە
 

 :با چاوێک بە ئامارەکاندا بخشێنین
 
 کوردییەکاانی حیازبە هاوکاریی و ئەندامەتی» وەک تۆمەتەکانی بە کە هەن کورد سیاسیی زیندانیی ١٤٠ النیکەم ئێستادا لە

  دادگاییکردنێکی لە «ئیسالمی کۆماری دژی بانگەشە»  و «واڵت ئەمنیەتی دژی هەوڵدان» ،«ئیسالمی کۆماری یسیۆنیئۆپۆز
 بەسااەردا هەتاهەتاییااان زیناادانیی حاڵەتیشاادا چەنااد لە و ساااڵ ٣٥ تااا ساااڵ ٥ درێژخااایەنی زیناادانی حااوکمی ناعاااداڵنەدا

 .سەپاوە
 

  حیزبێکی ئەندامەتیی ڕێگەی لە «محاربە» تۆمەتی بە کە بەندیخانەدان ەل کورد سیاسیی زیندانیی ٢٢ النیکەم هەروەها
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 و بگاارن پااارێزەر خۆیااان بااۆ نەدراوە پااێ ئەوەشاایان مااافی کەسااانە زۆر بەشااێکی سااەپاوە، بەسااەردا ئێعاادامیان ساازای کااوردی
 .ندوونسەپا سەریاندا بە سزا و حوکم وەک ئەمنیەتییەکانیان ناوەندە بڕیاری پەروەندەکانیان دادوەری

 
 سیاسایی بەنادکراوانی کە بکاا هەلاومەرجە لەو تەعبیار دەتاوانێ باشاتر کاورد سیاسایی زینادانیی چەناد بارودۆخی بە ئاماژە
 :دەژین تێدا کوردی

 
 ورماێ دادگاای لە و گیرا کوردستان دێموکڕاتی حیزبی ئەندامەتیی تۆمەتی بە بۆکان شاری لە ١٣٩٣ ساڵی نەزەری، محەممەد

 .گۆڕدرا ئەبەد زیندانی بۆ هەتاوی ی ٩٨ ساڵی حوکمە ئەو. سەپا بەسەردا ئێعدامی سزای جەلیلزادە، قازی بڕیاری بە
 

 لە ماااوەیەدا لەو ئەو کە دایە حاڵێااک لە زیناادان لە مااانەوە ساااڵ ٢٤ دوای نەزەری محەماامەد ساااڵمەتیی خراپاای بااارودۆخی
 و گارت خاواردن لە ماانی پەروەنادەکەی بە ڕاگەیشاتنپێ باۆ دواجاار ناوبراو بووە، بێبەش مەرەخەسییەکیش مافی هەرچەشنە

 .شکاند مانگرتنەکەی مرۆڤ مافی چاالکانی داوای لەسەر بێن، وەدی مەرجەکانی ئەوەی بێ ڕۆژ ٧٧ پاش
 

 هێشاتا و دایە زینادان لە سااڵ ٢٣ گیاراوە، کوردساتان دێماوکڕاتی حیزبای لە ئەندامەتی تاوانی بە کە مستەفاپوور عوسمان
  لە و دەسبەساەر هەتااوی هەتااوی ی٩٣ سااڵی پوشاپەڕی ی٢٣ لە  سااڵە، ٤٧ تەمەن  ئێساتا کە ئەو. اوەتێنەدر مەرەخەسی

 بەنادکرانی سااڵ ٩ دوای و ساەپا بەساەردا ئێعادامی سازای ساەرەتا جەواهیاری قاازی بڕیااری بە ورمێادا، دادگاای یەکی لقی
 ٢٣ ئەو مااوەی لە دەکەن، دروسات باۆی ەمنیەتییەکاانئ ناوەندە کێشانەی ئەو بەهۆی ئەو. داشکا زیندان ساڵ ٣٥ بۆ سزاکەی
 .نەدراوەتێ مەرەخەسی رۆژێک تاقە ئیزنی ئێستا تا  ساڵەدا

 
 حیزبای ئەنادامەتیی تاۆمەتی بە هەتاوی ی٨٩ ساڵی میناب زیندانی بۆ دوورخراوە کوردی سیاسیی زیندانیی شەریفی، کەماڵ

. داشاکا زینادان ساڵ ٢٥ بۆ حوکمەکەی پێداچوونەوەدا دادگای لە و اسەپ بەسەردا ئێعدامی سزای سەرەتا و دەسبەر دێموکرات
 و بەنادکراوە هۆشابەرەکاندا مااددە تاوانباارانی نێو لە دیکە سیاسیی زیندانییەکی چەند وێڕای میناب زیندانی لە ئێستا ئەو

 .دوورخراوەییدا لە خۆیەتی زیندانییەکەی ماوە کێشانی خەریکی
 
  ری ڵوه زه خاه  ی١  ڕۆژی  كاه باوو، ئایالم  زانكاۆی  لاه «ع نایه ساه نادازیاریی ئه«  بەشای ساڵی کۆتا  ریخوێندكا تیفی له بیبواڵ حه

 م ئاه. پا سه ردا سه به  ئێعدامی  حوكمی خودا، ڵ گه له ڕ شه و میللی  تی منیه ئه  دژی  وڵدانی هه  تی تۆمه  به و ر سه سبه ده ٨٩  ساڵی
   یتوانیوه نه بێ ڵ گه له ئێستاشی هەتا بگرە ، كردوه  غه ده قه لێ سییان خه ره مه  پێدانی نەک وەگیرا وەتی له  كورده  ندكراوه به
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 .وێ بكه سوكاری كه و  ماڵه بنه  به  چاوی  وه نزیكه  له
 

 بەدژی هەوڵاادان تااۆمەتی بە كااراو دەستبەسااەر ١٣٩٨ ساااڵی  لە کااوردە دیااکەی سیاساایی زیناادانییەکی فەقێپااوور، عااومەر
 شااری لە ئیانقالب دادگای الیەن لە كوردستان، دێمۆكراتی حیزبی ئەندامەتیی ڕێگەی لە خودا لەگەڵ شەڕ و  میللی یئەمنیەت
 تاهەتااایی زیناادانی بااۆ پێااداچوونەوەدا دادگااای لە حااوكمە ئەم دواتاار بەاڵم سااەپێندرا، بەسااەردا ئێعاادامی حااوكمی مەهاباااد
 .داشكا

 
 ڕۆژێكاایش تاااقە بااۆ ساااڵ ١٨ تێپەڕیناای پاااش ئێسااتا بەاڵم بااووە، سااااڵنەی ٣ كچێكاای دەستبەسااەركرانیدا كاااتی لە ناااوبراو

 .بێ خۆیدا بنەماڵەكەی لەنێو نزیكەوە لە نەیتوانیوە
 

 ناوەناادە کە جۆرێااک بە سیسااتماتیکە، تەواو کوردسااتان لە کااورد هەڵسااوڕاوانی و چاالکااان زیناادانیکردنی و گاارتن ڕەوتاای
 بەشاای هەروەهااا و ئیتالعااات وەزارەتاای بە سااەر ئیتالعاااتی ئیاادارەی اران،پاسااد سااپای ئیتالعاااتی وەک ئەمنیەتییەکااانی

 کاورد هەڵساوراوانی کوردساتاندا ساەر بە زاڵکاراو ئەمنیەتیای کەشای ساایەی لە بەبەردەوامی ئینتیزامییەکان هێزە ئیتالعاتی
 بەسااەردا مادییااان قورساای بااارمتەی یااان کوردسااتان، لە دوو زۆر ناوچەکااانی بااۆ دوورخسااتنەوەیان و زیناادان ساازای و دەگاارن

 .دەسەپێنن
 

 لە کەس ٩٠٠ لە زیااتر کوردساتاندا باشاووری لە ساەربەخۆیی ڕیفراندۆمی بەڕێوەچوونی پێش ڕۆژانی لە و ماوەیەدا لەو هەر
 لە لەوان کەس دەیاان ئێستاش و گیران باشوور کوردی مافخوازیی لە پشتیوانی و خۆشیدەربڕین تاوانی بە کوردستان خەڵکی
 .ماونەتەوە ازینداند

 
 تێچااووی بینااین ده ش بۆیااه ، وه بکرێتااه پااان بااێ ده و  یااه که ماره ری سااه ئیسااالمی کۆماااری سااتانی ده کاربه ی ڕوانگااه  لااه کوردسااتان
 لە اڵم بااه ، رێیه سااه له زۆر  دیکااه کانی ناوچااه چاااو  لااه کوردسااتان  لااه تی اڵیااه کۆمه ڵسااووڕانی هه و  نی ده مااه سیاساای، چاااالکیی
 .ببنەوە کوردستان  له تێکۆشان و  کانی ره ربه به ڕوحی بەرهەڵستی نەیانتوانیوە هیچیان  وانه ئه کە دەبینین داهەمانکات

 
 (بۆتەوە باڵو دا"کوردستان"ی٩١٩ ژمارەی لە)

 
 ٢٠١٨ی جانێوێری ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 جا چۆن شێت نەبن، نەدەن بە خۆدا؟

  
 ساەرەکییەکانی هۆکاارە لە یەک گرانای و هەژاری و بیکاری ئابووری، خراپی بارودۆخی بە ناڕەزایەتیدەربڕین یەن تێدا شکی

 .بوو ئیسالمی کۆماری دژی لە بەرزکردنەوەیان دەنگ و خەڵک هاتنەسەرشەقامی
 

 واڵت دەرەوەی سیاساەتی باندۆڕی ژێر لە کە نەچێشتوە ڕێژیم ئابووریی چەوتی سیاسەتی لە کەمیان ئێران خەڵکی کۆمەاڵنی
 لەساەر هەماوو پاڕۆژانە ئەو تێچاووی و نێوەڕاساتە ڕۆژهەاڵتای لە ئیسالمی کۆماری هێژمۆنیی بە پەرەپێدان ئەوەیش کە دایە

 .بووە خەڵک قووتی و واڵت گشتیی سامانی حسێبی
 پااش ڕۆژ چەناد باوو، دەوامبەر ڕۆژ 11شاری گرتەوە و باۆ مااوەی  199 نیزیک کە ئێران خەڵکی ئەمجارەی ناڕەزایەتییەکانی

 الیااحەی کە ئەوەیە پرساایار. بااوو بااازاڕ لە هااێلکە یەکجێاای گرانبااوونی و مەجلاایس بااۆ 97 ساااڵی بااودجەی الیااحەی ناااردنی
 ناڕەزایەتییەکانادا ڕەوتای لە ئااوا کە خراوە ڕێک چۆن نەکراوە پەسند مەجلیس لە تەواوی بە هێشتا کە 97 ساڵی بودجەی

 بەرچااوڕوونیی الیاحەیە ئەو بڕگەیەکای و خااڵ چەناد لە وردباوونەوەی هەنادێ. دایەوە ڕەنگی نداباسەکا و دروشم زۆر لە و
 :دەداتێ زیاترمان

 
 میلیاارد 739 واڵی گەشاتیاریی کەرتای و دەساتییەکان پیشەساازییە کلتاووری، میراتای ڕێکخاراوی بەشی ئەمساڵدا بودجەی لە

 .گیراوە لەبەرچاو بۆ تمەنی یلیاردم 449 عیلمییەکان حەوزە بەرزی شورای بەاڵم  تمەنە،
 

 ناوەناادە لە یەک ،«العالمیااه المصااففی جامعااه» بەاڵم تاامەنە، میلیااارد 137 کشااتوکاڵ جیهااادی وەزارەتاای پشااکی هەمااوو
 .دراوەتێ تمەنی میلیارد 399 تەنێ بە نیزام ئیدۆلۆژیکییەکانی پەروەردەییە

میلیارد تمەن لەبەرچاو گیراوە، بەاڵم ماافی بایمەی مەال و فەقاێ  137بۆ وەزارەتی تەعاون، کار و خۆشبژیویی کۆمەاڵیەتی 
 .میلیارد تمەنە 793بێکارەکان 

 
میلیاارد، هایالل  171میلیاارد تامەن، پشاکی ڕێکخاراوی بازڕەسایی واڵت  159واڵت  ئۆرژانسای ڕێکخراوی بەشی بودجەیەدا لەو

ارد تااامەن لەبەرچااااو گیاااراوە، کەچااای شاااوڕای میلیااا 97میلیاااارد تااامەن و وەزارەتااای ساااەنعەت و کانزاکاااان  175ئەحااامەر 
میلیاارد، کاۆڕی  114میلیاارد تامەن، شاوڕای هەمااهەنگیی تەبلیغااتی ئیساالمی  751سیاسەتدانانی حەوزەی عیلمیایەی ژناان 

 .دراوەتێ تمەنیان میلیارد 49میلیارد و سندووقی پەرەپێدانی فەرهەنگی قورئانی  47جیهانیی ئەهلی بەیت 
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میلیاارد،  57میلیاارد تامەن، ڕێکخاراوی ژینگەپاارێزی  11 داهااتوو سااڵی باودجەی لە شارساازی و وبانڕێگا وەزارەتی پشکی
میلیاااارد، شاااارەداری و  47میلیاااارد، ساااتادی بەربەرەکاااانی لەگەڵ قاچااااغی کاااااڵ و دراو  33ڕێکخاااراوی خاااۆراک و دەرماااان 

میلیاارد و بەشای  11کخاراوی کاروبااری خوێنادکاران میلیاارد، ڕێ 13میلیاارد، بەرناامەی دابینکردنای دەرماان  71دیهیارییەکان 
میلیااارد تاامەنە؛ کەچاای بااودجەی بەشاای خزمەتکااردن و  11ڕێکخااراوی نااۆژەنکردنەوە و پەرەپێاادانی قوتابخانەکااانی واڵت 

ن میلیارد تمەن، کۆڕی جیهانیی نیزیکردنەوەی ئاایینزا ئیساالمییەکا 399پێڕاگەیشتن بە مەال و فەقێکانی حەوزە عیلمییەکان 
میلیاارد، پێڕاگەیشاتن بە گاۆڕی  77میلیاارد، ڕاهیاانی ناور  73میلیارد، ناوەندی باڵوکاردنەوەی بەرهەمەکاانی خاومەینی  37

میلیارد و بەڕێاوەبردنی  13میلیارد، ناوەندی توێژینەوە زانستە ئیسالمییەکان  11میلیارد، ستادی نوێژی هەینی  11خومەینی 
 ...ەمەنمیلیارد ت 9ساڵڕۆژی مردنی خومەینی 

 
 لەگەڵ بەراماابەرە عیلمییەکااان حەوزە فەقێاای و مەال بە خزمەتکااردن بااودجەی کاتێااک دەکەوێ پااێش چااۆن واڵتە ئەو ئێسااتا
 :واڵت بەڕێوەبەریی و گەورە هەرە ڕێکخراوی سێ و وەزارەتخانە چوار بودجەی

 
   کشتوکاڵ جیهادی وەزارەتی* 
   خۆشبژیوی و کار وەزارەتی* 
    کانزاکان و سەنعەت وەزارەتی* 
   شارسازی و ڕێگاوبان وەزارەتی* 
   ژینگەپارێزی ڕێکخراوی* 
   واڵت سەرجەم دێهیارییەکانی و شارەوانی ڕێکخراوی* 
 ؟(خوێندکاران کاروباری رێکخراوی* 
 
 خۆیادا کااتی  لاه  ژارییاه هه هیڵای  لاه خاوارتر  کاه خاۆی ی که ساته قده حه و  مووچاه کرێکارێک  که  حاڵێکدایه  له  بارودۆخه و ئه

 . وتوه که دوا وه مانگان ش شه تا هه  که  بووه و نادرێ پێی
 

 لە دەرماان و جاۆراک ڕێکخاراوی پشاکی هەماوو هەر کە باێ خاۆش داهااتوویەک و ژیان بە دڵیان دەتوانن چۆن ئێران خەڵکی
 ئەوە؟ هیندەی 9یلیارد تمەن و م 793میلیارد تمەن، بەاڵم بەشی بیمەی فەقێ و مەال دانەمەزراوەکان  33 واڵت بودجەی

 جامعااه» کە دەبیاانن کاتێااک بەربەرەکااانی، و ناااڕەزایەتی گۆڕەپااانی نااایکەنە و نااابەن شااەقام بااۆ هانااا چااۆن خەڵااکە ئەو
میلیاارد  399پێادانی  بە دایە چای لە ئێاران کاۆمەڵگەی باۆ بێاری و خێار و چایە کاری نازانێ کەس کە «العالمیه المصففی
 دەدرێتێ؟ وەزارەتخانەی سێ بودجەی سەرجەم لە نتمە میلیارد 74تمەن، 
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 و دەسااپێک لە تااازە و نەبااڕاوەتەوە باسااەکە ڕێااژیم دیااکەی کاربەدەسااتانی و رووحااانی حەسااەن ئیاادیعای پااێچەوانەی بااۆیە
 کۆمەاڵیەتییەکاان تاۆڕە فیلترینگای و کەس هەزاران گرتنی کوشتن، سەرکوت، سیاسەتی هەمیشە وەک ڕەنگبێ. دایە هەڵکشان

 خەڵااکەکەش و خۆیااانن لەجێاای هەر کێشااەکان بەاڵم بکااا، سااووک شااەقام لەسااەر ناڕەزایەتییەکااان بارسااتایی یبێتیتااوان
 .هەروەها

 
 نێوەڕاساتی ڕۆژهەاڵتای نااوچەی لە جیهاانی کۆمەڵگەی و ئێران کۆمەڵگەی بۆ قەیرانەی هەمووە بەو ئیسالمی کۆماری ڕێژیمی
 .جیهانیدا تیئەمنیە لەبەردەم کێشەیەکە ئێستا کردوە، دروست

 
 داخاوازە و مااف و وەاڵمدەری و ببا پێش بەرەو واڵت پەرەپێدانی ڕەوتی نەیتوانیوە ڕەها دەسەاڵتی دەیە 4 دوای ڕێژیمە ئەو

 حاکمییەتیشادا نێوخاۆی لە دیاکەوە لەالیەکای. نایە الوان تاایبەت بە خەڵاک مەدەنییەکانی و کۆمەاڵیەتی ئابووری، سیاسی،
 و سیساتماتیک گەنادەڵیی و باۆتەوە قاووڵتر ڕێاژیم باڵەکاانی هێژمونیخاوازیی و بەرزەفاڕی و ترزیاا دەساەاڵتی لەسەر کێشە

 لااێ گەورەکەی تەقیاانەوە چاااوەروانیی هەردەم کە بنبەساات گەیاناادۆتە واڵتاای ئیاادارەکردنی حاااکمییەت و دەوڵەت ناکاارامەیی
 تاۆکمەتر و جیادیتر خەریاکە ئیساالمی ۆمااریک باۆ سانووردانان باۆ ئیرادەکاان و بڕیاار ئیادی ناوچەییشادا ئاساتی لە. دەکرێ

 .واڵت نێوخۆی لە ناڕەزایەتییەکان کڵپەسەندنی لەسەر دەبێ ڕاستەوخۆی کاریگەریی ئەوەش و دەبێتەوە
 

 چیادی خەڵاک نە و هەیە خەڵاک الی ڕەوایای و مەشاڕوعییەت نە ڕێاژیم کە خست دەریان بەفرانبار مانگی ناڕەزایەتییەکانی
 ئەگەر خاۆ واڵتایش دەرەوەی لە هەیە؛ قەیرانەکاان لە دەرچاوون باۆ کاربەدەساتان و دەوڵەت گۆڕینی و چاکسازی بە هیوایان
 لەوەنادە باواری لە نێودەوڵەتییەکاان کااردانەوە بەهاۆی بەاڵم هەباێ، چاالکییەکاانی بە پەرەپێادان باۆ زیاتری مەیلی ڕێژیم

 کۆمااری ئەوانە کاۆی. باێ بەردەوام بەرناماانەی لەو ێبایهەو کە دەستەوەیە بە سەرچاوەیەشی ئەوەندە نە و دەدرێتێ زیاتری
 لەگەڵ خااۆی چارەنووساای یەکالکااردنەوەی ئەویااش دەکاااتەوە، گەورەتاار قەیرانێکاای بەرەوڕووی واڵتاادا نێوخااۆی لە ئیسااالمی
 .دەبن خەڵک هەر دواجار براوەی ملمالنێکاندا هەموو لە بێگومان کە ناڕازی، خەڵکی
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 لە سووری دۆڕاندوە لە کایەی تێ هەڵدێنێتەوە 

  
 هەوڵای یاساایەک پاڕۆژە داڕشتنی بە اهەت خۆ کەوتۆتە بەفرانبارەوە مانگی ڕاپەڕینەکەی دوای لە ئیسالمی شوڕای مەجلیسی

 خۆیاان وەک نیزام، پلەژووری کاربەدەستانی سامانی و پارە چاوەدێریکردنی بە و بدا ئێراندا لە گەندەڵی بەرەنگاربوونەوەی
 .گرتبێ بەرپرسان فزییەکانی و دزی بە پێشیان مەودوا لە و دابێتەوە خەڵک داخوازیی و گلەیی لە ئاوڕیان دەکەن باسی

 
 سیاساای کارناسااانی لە زۆر بگاارە ناایە، تااابۆ چیاادی ئیسااالمیدا کۆماااری حاااکمییەتی نێااو لە سیسااتماتیک گەناادەڵیی ەتیباااب

 کۆماااری مااانەوەی و مااان سااەر بااۆ مەترساایی زۆرتاارین ئیسااتادا لە ئەوەی گوتویااانە حااوکمەتیش بە سااەر کەسااانی تەنااانەت
 نێوخاۆی لە ناڕەزایەتیادەربڕینەکان پەرەساەندنی و هەڵدانساەر یاان بیاانی، واڵتاانی هێرشای و دەستێوەردان هەیە ئیسالمی

 .دەخوا سەری خەریکە و داوە ڕێژیمی سەرتاپای لە خۆرکە وەک کە گەندەڵییە بەڵکوو نیە؛ واڵت
 

 ساامانەکەیان ئەوانەی کاێن قورساە؟ شاەڕە ئەم بچێاتە یاسایەوە پڕۆژە بەم دەتوانێ مەجلیس ئاخۆ کە ئەوەیە پرسیار ئێستا
 گەنادەڵیی بەرهەڵساتی دەکارێ جێادا لە هەر ئاخۆ چین؟ الدانەکان لەگەڵ بەرەنگاربوونەوە یاسایی ڕێگای و رێندەک ئاشکرا

 شوڕاوە، مەجلیسی الیەن لە کردنە خەڵک چاوی لە خۆڵ تەنیا ئەوە ئایا ببیەوە؟ ئیسالمی کۆماری سیستمی نێو سیستماتیکی
 کردوە؟ رسییەمەت بەو هەستیان ڕێژیمیش دەسەاڵتدارانی بەڕاستی یان
 
 شەشاەمی بەرناامەی لە 1314 سااڵی کە دەگەڕێاتەوە «باوو کوێات لە» الیەحەی باۆ چەشانە لەو هەوڵێکای پێشاینەی دیارە 

 لە و کاردنەوە جێبەجاێ باواری نەچاووە قەت بەاڵم کارا؛ پەساندیش سااڵ 19 دوای و گونجێنادرا واڵتادا پەرەپێدانی و گەشە
 گەناادەڵییەکی لە پرسااینەوە ئاکااامی قەزایاای دەزگااای ئێسااتاش هەتااا یندەبیناا چااۆن وەک. نەکاارا پااێ کاااری کااوێ هاای 

 دەسااەاڵت نێااو باڵباااڵێنی شااەڕی یااان کااراون، ئاشااکرا میاادیاکانەوە لەالیەن کە گەناادەڵییانەش ئەو زۆربەی و ڕانەگەیاناادوە
 بڕیاریاان زەنجاانی ەکبااب وەک کە ئەوانەش! کردوە باریان ئێران لە پێشوەختە تاوانبارەکانی هەڵداونەوە، لەسەر پەردەی

 .خۆی جێی نەهاتۆتەوە لووشیوە هەڵیان پارەیەی لەو تمەنێک تاق دراوە، سەر لە
 

 پێکهاااتەی هەمااوو بەڵکااوو نەکااراون، تااایبەتیش جااێگەی و شااوێن دوو یەک لە نااین، دوو و یەک ئێااران لە گەناادەڵییەکان
 .گالون تێوەی زۆر و کەم دەسەاڵتبەدەستان و دەسەاڵت
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 زۆری بڕێکاای وەک کە کاارا ئاشااکرا تمەناای میلیااارد 173 گەناادەڵییەکی ڕەفسااەنجانیدا سااەرۆککۆماریی سااەردەمی لە یەکەمجااار
 هەزار 3 لە ساەرەتا مااڵی گەنادەڵیی ئەحمەدیناژاددا ساەردەمی لە باوو، زاران ساەر بنێشتەخۆشاەی ماوەیەک هەتا گەندەڵی
 .هێشتووە جێ تمەنی یاردمیل هەزار 359 ڕێکۆردی ئێستا و درا هەڵاڵ لە ڕا تمەن میلیارد

 
لە « سااپید اسااتوار»میلیااۆن یااۆرۆیی کۆمپانیااای  359ڕانتخااۆریی  خانەنشااینکراوان، ڕێکخااراوی لە میلیاااردی هەزار گەناادەڵیی

 محەماامەدڕەزا لە مەجلاایس هەشااتەمی خااولی نااوێنەری 179میلیااۆن تمەنیاای  99تااا  39بااانکی ناوەناادی، وەرگرتناای بەرتیلاای 
هەزار میلیااارد تمەناای لە سااندووقی پاشااەکەوتی فەرهەنگییااان،  1 گەناادەڵیی ەحمەدینااژاد؛ئ مەحمااوود جێگااری ڕەحیماای،
 17هەزار میلیارد تمەنیای باانکی ساادرات و ونباوونی  3، گەندەڵیی «پدیدە شاندیز»هەزار میلیارد تمەنیی  94گەندەڵیی 

 گەناااادەڵییە دەریااااای لە پێکندڵااااۆ تەنیااااا ئەحمەدینااااژاد دەوڵەتاااای لە الدان و گەناااادەڵی بە پێوەندیاااادار پەروەناااادەی
 وەک چ خاۆی بپرساێتەوە گەنادەڵییەکان لە دەباێ کە قەزایایش دەزگاای ئەوەیە خاۆش. ئیسالمیدا کۆماری لە سیستماتیکەکان

 نێاو سیساتماتیکی گەنادەڵیی لە لێکادانەبڕاو بەشاێکی سەرووی، بەرپرسانی وەک چ و واڵت بەڕیوەبەری سەرەکیی دەزگایەکی
 حیساابە لەگەڵ پێوەنادی لە مەجلایس لە تااران شاری نوێنەری سادقی، مەحموود کە بوو پێش لەوە چەندمانگ هەر. نیزامن

 .پێچا هەڵ ئابووریی وەزیری نیا، تەیب عەلی لە قەزایی دەزگای سەرۆکی الریجانی، سادق شەخیسییەکانی
 

. جۆراوجۆرەکاانی واڵتادا هەیە حیسابی شەخسایی باانکیی لە باانکە 33قەزایی  دەزگای سەرۆکی جەنابی کە ئەوەیە باسەکە
ئەو پااووڵ و وەساایقە و بااارمتە ماڵییااانەی کە زیناادانییەکان دەیاادەنە دەزگااای قەزایاای دەخاارێنە نێااو ئەو حیسااابانەوە و 
ئەگەرچی لە ڕواڵەتدا دوایە چییان بەساەرنایە، بەاڵم ئەو ساوود و بەهارەیەی لە ساۆنگەی ئەو پاوواڵنەوە دەچێاتە حیساابی 

هەروەها ئەو باڕە پاووڵە لەو کااتەوە کە . میلیارد تمەن بووە 759میلیارد تمەن و لە ساڵدا  79مانگدا  ئاغای الریجانی لە
 میلیاارد تمەنای 1399ەوە بە بڕیاری خامنەیی وەک سەرۆکی دەزگای قەزایی دیاری کراوە، دەکااتە 1311جەنابیان لە ساڵی 

 لە مەگەر و بپرساێتەوە لێای دەباێ کاێ بەاڵم نایپااڵێوێ، ئااو گەنادەڵییەکە کردوویەتی الریجانی سادق کارەی ئەو. ناقابیل
 بێ؟ لێوە متەقی هەتا خۆی، سەرووی لە هەیە کەس داددا دەزگای

 
 چەنااد بە ئاماااژە وتااارەدا لەو و ئاشااکرابوون کان ڵییااه نده گه ر سااه له ی ندانااه روه په  ورده و ئااه نیشاات ته  لااه دیااکەوە لەالیەکاای
 و یی خامنااه سااامانی ر هااه  کااه خااۆی جێاای  لااه ئیسااالمیش کۆماااری سااتانی ده کاربه سااامانی و  ت روه سااه باساای کاارا، نموونەیااان
 کە دەبان ڕیاز نااو ساەدان و دەیاان ئەودا دووی بە جاا. تێپەڕیاوە دۆالر میلیاارد 97 لە زانادراوە پێی ی نده وه ئه بنەماڵەکەی

 باۆ ئاسایادا و ئورووپا بانکەکانی لە میلیاردییان ێبیحس واڵت، و خەڵک گشتیی سامانی لە و ئیسالمی کۆماری خوانی لەسەر
 .کردۆتەوە خۆیان
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 بااااواری بیخاااااتە باااایەوێ حاااااکمییەتیش و بکااااا پەسااااند یاسااااایە پااااڕۆژە ئەو باااایەوێ مەجلاااایس ئەگەر پێاااایە بەو ئێسااااتا
 و گالباێنە گەنادەڵی لە کە دەکەوێ چناگ دەساتپاک کەسای ئیسالمیدا کۆماری سیستمی پێکهاتەی هەموو لە جێبەجێکردنەوە،

 بکەوێ؟ کارە ئەو وەدوای
 

 ساێ ساەرۆکی دەوڵەت، کاربەدەساتانی ساامانی و ساەروەت لە لێپرساینەوە تەنیاا کە هااتووە یاساایەدا پڕۆژە لەو ئەمجاریان
 بەڕێااوەبەرانی چەکاادارەکان، هێاازە ڕێاابەری، بەیتاای بەاڵم. دەکاارێ جێگرەکانیااان و بەڕێااوەبەریی و داد یاسااادانان، دەزگااای
 و خاامنەیی ناوێنەرانی ڕێابەری، بە ساەر ئابوورییەکاانی و سیاسای ناوەنادە دەساەاڵت، بە سەر ئاینییەکانی_وریئابو بنیاتە

 کە ئێسااتا باشااە. نایااانگرێتەوە یاسااایە ئەو و کااراون مەعاااف لێپرسااینەوەکان لە واڵت پارێزگاکااانی هەمااوو لە جێگرەکااانی
 پااڕۆژە ئەو جێاادا لە هەر نااراون، وەال لێپرسااینەوە لە واڵت لە بڕۆیەکااان و تااااڵن و گەناادەڵی هەمااوو سااەرەکیی سااەرچاوەی

 نابێ؟ دایک لە نەزۆکی بە یاسایە
 

 کاۆمەڵە پااوانی لە تەنیاا دەساەاڵت کە گەورە بنەمااڵەیەکی. دەباێ دروست هەناویدا لە گەندەڵی ڕێژیمێکە ئیسالمی کۆماری
 رێژیمەکەیاان بەشاەی ئەو باۆ بەشاە لەم و، دی ێکیشاوێن باۆ شاوێنێکەوە لە ڕێژیمەکە سەرەکیی بەڕێوەبەرانی و دایە کەسێک
 سااەر لە بەاڵم بۆچوونەکانیااان، بیاارو جیاااوازیی هەمااوو سااەرەڕای کە سیاساای خزمااانی و  خاازم کەسااانی لە بااازنەیەک. دەچاان

 .هاوهەڵوێستن! گەورەکە بنەماڵە گشتییەکانی بەرژەوەندییە
 

 گاااڵتە وەک زیاااتر گەناادەڵی، بەگژداچااوونەوەی بااۆ دەوڵەت و  حکااومەت بڕیارەکااانی و  بەڵااێن و وادە کە ئەوەشااە لەبەر هەر
 .بدەن فریو پێ خەڵکی چیدیکە ناتوانن و دەچێ

 
 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٩٢١ ژمارەی لە)

 
 ٢٠١٨ی مارچی ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 کرێکاران لە بەستێنی ناڕەزایەتییەکانی ئێستادا

 
 ڕێوڕەسامی و کۆباوونەوە کرێکااران نەیهێشات ئەمسااڵیش ئیساالمی کۆمااری. باوو کرێکاار جیهاانیی ڕۆژی پاێش لەوە ڕۆژ چەناد

 چاالکااانی و کااران سااەرکوت کرێکارییەکااان کۆبااوونەوە ساانەش و تاااران وەک شااارێکی چەنااد لە و هەبااێ خۆیااان سااەربەخۆی
 .گیران و کران دەسبەسەر کۆبوونەوەکانیش ڕێکخەری رێکارییک
 
 ئێسااتادا ئااابووریی قەیراناای لە شاایرکەتانەی و کارخااانە ئەو زۆربەی لە کرێکاااران ناااڕەزایەتیی ئەمساڵیشااەوە سااەرەتای لە

 بە زایەتیادەربڕینناڕە باۆ کوردستانیش سنوورییەکانی شارە مانگرتنی و بووە درێژەی بەردەوامیی بە ماون، پێ لەسەر هێشتا
 کرێکااران ئێرانادا ئێساتای ئاابووریی باارودۆخی لە. باڕی حەوتاووی سێ بانە لە تایبەت بە سنوورییەکان، دەروازە داخستنی

 سااەرەڕای جێاادا لە هەر. بەتاااڵترە کاتێااک هەمااوو لە پتاار ماڵەکانیااان ساافرەی و بێمااافتر کااۆمەڵگە توێژەکااانی هەمااوو لە
 ناڕەزایەتیادەربڕین ماانگرتن، کۆبوونەوە، هەزاران و سەدان بە وەڕێخرانی بەاڵم ەربەخۆکان،س کرێکارییە ڕێکخراوە نەبوونی

 ناڕەزایەتییەکااانی و هاااتوون وەزاڵە ئێسااتایان کااۆڵەمەرگیی ژیااانی لە کرێکاااران کە ڕاسااتییەن ئەو دەرخەری خۆپیشاااندان و
 .بەڕێوەن لەمساڵیشدا ناڕەزایەتییەکان نوێی شەپۆلی و دەگرت سەرچاوەی لەوەوە هەر ڕابردوش ساڵی بەفرانباری مانگی

 
 کااارگە لە بەرهەمهێنااان جموجااۆڵی ڕاوەسااتانی کرێکاااران سااەرەکییەکانی هەرە کێشااە لە یەک چااین؟ کرێکاااران داوای و پاارس

 دەوڵەتەوە لەالیەن بودجە تەرخاننەکردنی و نەختینەیی نەبوونی بۆ هۆکارەکەی کە ئاوەدانکردنەوەیە پڕۆژەکانی و پیشەیی
.  کرێکارانادا بەساەر دەکێشاێ بااڵ بێکااری ماۆتەکەی دۆخێکدا لەوەها سروشتییە. دەگەڕێتەوە واڵت ئاوەدانکردنەوەی بەشی بۆ

 ئەوەش ساۆنگەی لە و بایمەن کرێکااران لە  کەم ژماارەیەکی کوردساتاندا وەک پەراوێزخراوەکانی ناوچە لە کە ئەوەش لەبەر
 چەشاانە هەر لە بێکاریشاادا ئەگەری لە وەردەگاارن، کرێکااار خااۆبیمەنەکردن ەرجاایم بە ئێااران لە خاوەنکارەکااان سااااڵنێکە کە

 .دەبن بێبەش خۆیان کۆمەاڵیەتیی و سینفی مافێکی
 

 و کاارگە کرێکاارانی نایە ڕۆژ و حەقدەساتەکانیانە و مووچە دواکەوتنی هەڵچنیون پێ تەنگی کە کرێکاران دیکەی کێشەیەکی
 نایە قاانوونیش ڕێکاارێکی های  و نەگارن ماان ساۆنگەیەوە لەو ئێاران شاارێکی ەنادچ یاان شاارێک لە بەرهەمهێنەرەکان یەکە

 .بەر بیگرنە مافەکانیاندا بە گەیشتن پێناو لە کرێکاران
  کەرتی پڕۆژەی کە دەگەڕێتەوە ڕابردوودا دەیەی دوو لە بنەڕەتی قانوونی ی44 ئەسڵی جێبەجێکردنی بۆ ئەوەش هۆکاری
 .ەتەوەدەوڵ کاری ڕۆژەڤی خرایە تایبەت
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 و مااووچە بەرهەمهێانەرانەی یەکە و شایرکەت و کاارگە ئەو تەواوی بە نیزیاک زۆربەی دەخاا دەری ورد بەدواداچاوونی هەنادی
 لە ڕاسااتیدا لە و تااایبەت کەرتاای بە دراون ڕواڵەت بە کە دەوڵەتییەکااانن  گەورەکۆمپانیااا دوادەخەن کرێکاااران حەقدەسااتی

 .دان حوکمەت بە سەر ئابووریی مافیای پاوانی
 
 ،«ئیلیکتریااک پااارس» ،«ئەرج» وەک گەورەکارخااانەی چەناادین کە بینیمااان ڕابردووشاادا سااااڵنی لە و ڕابااردوو ساااڵی لە
 خەریکاان دی بەناوبااانگی برێناادی و کارخااانە دەیااان ڕەوتەدا ئەو درێااژەی لە و داخااران «زاگااڕۆس» و «ئیسااتیل جێاانەراڵ»

 .دەبن مایەپووچ
 

 کەسااێکی خاوەنکارەکانیااان کە ئەوەیە ئێااران لە بەرهەمهێاانەرانە یەکە و کااارگە ئەو هەمااوو کرێکااارانی هاوبەشاای کێشااەی
 لە و کڕیااوە خااۆی ڕاسااتەقینەی بااایی لە کەم یەکجااار نرخێکاای بە کارخااانەکەی و کااارگە و حااوکمەتە و دەوڵەت پااایەبەرزی
 ناکااا بااڕ دەنگاای و ڕاناگااا هاای  بە دەسااتی نێااوەدا لەو ئەوەی و؛ دەفرۆشااێ دەزگاکااان و مەکیاانە و ناکااا زەرەر داخرانیشاای
 .دەکرێ بێبەری مافەکانی هەموو لە کە کرێکارەکەیە

 
 .کرێکارانە دیکەی کێشەیەکی کۆمەڵگە لە هەژاری هێلی و کرێکاران بۆ دەوڵەت پەسندکراوی مووچەی بڕی
 

 بکاا، داباین منادااڵنی یاان خۆی خوێندنی تێچووی بیمە، جلوبەرگ، ژیان، بژیوی و هەبێ ماڵی بتوانێ ئینسانێکە هەر مافی
 لاێ بڕساتی دەساکورتی و هەژاری و بێبەشان مافاانە لەو کە ئێارانن مرۆیای کۆمەڵگەی لە بەشە ئەو ئێران لە کرێکاران بەاڵم
 چاووکەتر دێ تاا کرێکااران سافرەی وایکاردووە باڕە ئەو نیاوەی لە کەمتار ماووچەی و تمەنای میلیاون ٤ هەژاریی هێلی. بڕیون
 .ئاکام نەگاتە مافخوازیشیان هەرای و دەنگ و بێتەوە

 
 بە ڕێاگەدان و کاتییەکاان گرێبەساتە نەماانی شوغلی، ئەمنیەتی دابینبوونی دادپەروەرانە، حەقدەستی و مووچە چوونەسەرێی
 تێچاووی ئەوەی ساەرەڕای کە ئێاران؛ لە کرێکاارانن ساینفیی داوای گرینگتارین ساەربەخۆکان کرێکارییە ڕێکخراوە دروستکردنی

 .نەگەیون پێی ئێستاش تا بەاڵم ندەدە بۆ زۆری
 

 پەرەنەساەندنی بەهاۆی کوردساتان لە ئاابووری دۆخای بەاڵم یەکە، وەک و هااوبەش ئێاران لە کرێکاران داوای و پرس ئەگەر
 ئاماارە.  ئێاران دیاکەی ناوچەکاانی لە جیااوازترە زۆر ڕادەیەکای تاا کاورد کرێکاارانی باارودۆخی سۆنگەیەوە لەو و، ئابووری

 و سانوورییەکان نااوچە داخستنی سیاسەتی ئێستاشدا لە و یە59 سەتا سەروو کوردستان لە بێکاری نرخی دەڵێن ڕەسمییەکان
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 ڕواناگەی. باێ هەڵکشااندا لە هەردەم کوردساتان لە بێکاری ئاماری وایکردووە سیاسییەکان  و ئابووری قەیرانە قوڵبوونەوەی
 لەگەڵ دژایەتاای مااۆرکی کرێکاااران ناڕەزایەتیاادەربڕینێکی شاانەچە هەر کە خااۆی لەجێاای کوردسااتانیش بەسااەر زاڵ ئەمنیەتاای

 دوو لە زیااتر ڕاباردوودا سااڵی یەک مااوەی لە. دەبانەوە سەرکوت و فشار بەرەوڕووی کرێکاری چاالکانی و دەدرێ لێ نیزامی
 ەناااادەناو لەالیەن کااااورد کرێکاااااریی چاااااالکی و کرێکااااار 49 نیزیااااک و دەرکااااراون کااااار لە کوردسااااتان لە کرێکااااار هەزار

 بەسااەردا درێژخایەنیشاایان زیناادانیی ساازای لەوان ژمااارەیەک و کااراوە ساااز دژ لە پەروەناادەیان و گیااراون ئەمنیەتییەکااانەوە
 .سەپاوە

 
 هەیە، کۆمەاڵیەتییاان دابینکردنای بایمەی لەوان کەم یەکجار ژمارەیەکی کە ئەوەیە کوردستان لە کرێکاران دیکەی کێشەیەکی
 کوردساتان پارێزگااکەی چاوار هەر ئەگەرچای ئابووریادا پەرەسەندنی لە کوردستان راوێزخستنیپە سیاسەتی بەهۆی هەروەها

 ئەمنیەتای ڕوانینای بەهاۆی بەاڵم هەڵکەوتاوون، ئازەربایجاان و تورکیە کوردستان، هەرێمی و عێڕاق واڵتانی سەرسنووری لە
 .ئەستێندراوەتەوە لێ گرینگەی دەرفەتە ئەو و ئابووری ئازادی ناوچەی بە نەکراوە کوردستان

 
 کە بڕیارێاااک جێبەجێکاااردنەوە، باااواری خاااراوەتە ماااانگێکە نیزیاااک سااانوورەکان داخساااتنی بڕیااااری ئەوەش ساااەرباری ئێساااتا

 کە کەساەی هەزار ساەدان ئەو. دانااوە سانوورییەکان نااوچە خەڵکی کەسی هەزار سەدان ژیانی لەسەر ڕاستەوخۆی کاریگەریی
 باۆ بناێن گاوللەوە بە ساینگ تەناانەت ئاماادەبوون ژیان چەرخی هەڵسووراندنی بۆ نێکدەرەتا هی  نەبوونی و بێکاری بەهۆی
 ئامااانجێکی درێااژەی لە ئەمە بەاڵم. نەدیااون ڕەوا پااێ ئەوەشاایان بەاڵم ماڵیااان، ساافرەی سااەر بێناانەوە نانێااک پااارووە ئەوەی

 لە ئاااابووری ئاااازادی نااااوچەی ەساااتراتیژیکەو ڕواناااگەی لە. دەوێ کوردساااتانی ئاااابووریی هەڵتەکاندنااادنی کە ساااتراتیژیکە
 ساەربەخۆیی بە ئەوەش کوردساتان، لە وەبەرهێناان بەرباڵویای و پەرەساەندن و ساامان کەڵەکەباوونی هاۆی دەبێتە کوردستان
 لە ڕێ هەم سااانوورەکان داخساااتنی بە دەیەوێ حاااوکمەت و دەدرێاااتەوە لێاااک ناوەنااادی بە کەمتااار بەساااتراوەیی و ئاااابووری

 باۆ باوار خاۆی گوماانی بە هەتاا بادا کاورددا نێاو لە زیااتر بێکااریی بە پەرە هەم و بگرێ تانکوردس ئابووریی پەرەسەندنی
 .بکا خۆش خۆی الی بۆ ئەوان زیاتری ڕاکێشانی

 
 .هەبێ  خەڵک قازانجی بە هاوکێشەیەدا لەو یەکالکەرەوەی و گرینگ ڕۆڵی دەتوانێ بانە مانگرتنەکەی بۆیە

 
 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٩٢٥ ژمارەی لە)
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 بەرجامی بێ ئەنجام

 
 لەالیەن پاڕ و چاڕ وتاووێژی سااڵ دوو بە نیزیاک دوای ئێران ئیسالمیی کۆماری ناوکیی بەرنامەی لەسەر ڕێککەوین بەرجام، 

 لەالیەکای ئێاران و لەالیەک (ئەڵماان لەگەڵ تووەکانیەکگر نەتەوە ئەمنیەتی شووڕای هەمیشەیی واڵتانی) (5+1) واڵتانی
 .ئیمزا کرا 94ی پووشپەڕی 73 ڕۆژی لە دیکە،

 
 ئاژانسای بڕیارەکانی پێملی ئیلحاقی پڕۆتۆکۆلی قەبوڵکردنی بە و ڕابگرێ ئەتومییەکەی بەرنامە ئێران بوو ئەوە بۆ بەرجام

 نەتەوە ئەمنیەتاااای شااااووڕای لەالیەن جیهانییااااانەی رۆگەمااااا ئەو ئەوەدا بەراماااابەر لە و؛ بااااێ ئەتااااوم وزەی نێااااودەوڵەتیی
 بە دەستڕاگەیشاتن باۆ ئێاران هەوڵەکاانی ساۆنگەی لە ئەمریکاا یەکالیەنەکاانی گەماارۆ و ئورووپاا یەکیەتیی یەکگرتووەکان،

 و نتێگەیشات هەڵگری خۆیدا هەناوی لە بەرجام. دەگیرێن هەڵ واڵتە ئەو سەر لە سەپابوون، ئێراندا بەسەر ئەتومی چەکی
 نێاااودەوڵەتی کاااۆمەڵگەی باااۆ نااااوچەدا لە قەیرانخاااوڵقێنی سیاساااەتی لە دەساااتهەڵگرتن بە ئێاااران کە باااوو ڕێککەوتنێکااایش

 .بگەڕێتەوە
 

 لەگەڵ ئاکاااامی باااێ و زۆر هەوڵااادانێکی دوای ئەمریکاااا یەکگرتووەکاااانی ویاااالیەتە ڕێککەوتااانە ئەو دوای سااااڵ ساااێ نیزیاااک
 .هاتەدەر لێی یەکالیەنە بەرجامدا، بڕگەی و بەش هەندێ بە پێداچوونەوە مەبەستی بە ڕێککەوتنەکە دیکەی الیەنەکانی

 
 پریزیاادنێت وەک چ بااووبێ، تڕاماا  دیااکەی ئینتیخاباااتیی وادەیەکاای جێبەجێکردناای بااۆ چ بەرجااام لە ئەمریکااا هاااتنەدەرێی

 ئەو کە سیاساییە قورسای یگەمەیەکا دەبا؛ ناوی ئۆبامادا سەردەمی لە ئەمریکا دەستچووی لە شکۆی گەڕاندنەوەی وەک تڕام 
 بەرجاام کە دەگەڕێنێاتەوە ئەوە باۆ بەرجاام لە کشاانەوە ساەرەکیی هۆکااری ئەمریکاا ساەرۆککۆماری. کاردوە پاێ دەستی واڵتە
 و کارانەوە ئەو بگارە بکاا، ڕەفتاار پڕەنسای  بە و دەروەسات ڕێژیمێکای وەک ئێران ئیسالمیی کۆماری ئەوەی هۆی نەبووە نەک

 و نااوچە لە سیاسای ناساەقامگیریی باۆ ڕێاک ڕێاژیم ئیساالمی، کۆمااری بەردەساتی خرانە بەرجامەوە یسۆنگە لە ئیمکاناتەی
 .هێنا بەکاری خۆی دەورووبەری واڵتانی نێوخۆیی کاروباری لە دەستێوەردان و دەوڵەتی تێرۆریسمی پەرەپێدانی

 
 دەکاا، ئێاران ساەر باۆ قورستریش و پێشتر ئابوورییەکانی سزا هەموو سەرجێی هێنانەوە لە باس کە کاتدا هەمان لە تڕام 
 بااریتین کە ئەمریکااا سااەرەکیی داوای چەنااد لەسااەر دانوسااتان دەکااا، دانوسااتانیش مێاازی سااەر بااۆ واڵتە ئەو گەڕانەوەی داوای
 نێوخاۆیی کاروبااری لە دەستێوەردان لە بێنێ، خۆی مووشەکیی بەرنامەی بە پەرەپێدان لە واز ئێران ئیسالمیی کۆماری لەوەی
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 بە ئەتااومییەکەی بەرنااامە لە هەمیشااەیی وازهێنااانی گەرەنتیاای بهێڵاای، جااێ واڵتااانە ئەو و بکشااێتەوە دەورووبەری اڵتااانیو
 شااوێنێکی هەر کاتێکاادا هەر لە بااێ ئاااوەاڵ دەسااتی ئەتااوم وزەی نێااودەوڵەتیی ئاژانساای و باادا دیااکە الیەنەکااانی و ئەمریکااا
 .بیپشکنێ - نیزامییەکان شوێنە و بنکە تایبەت بە - بیهەوێ

 
 دادەدا، چاۆک و خەساارهەڵگرە ئابوورییەکاان سازا قورسای فشااری بەرامابەر لە کە داوە پیشاانی پێشاتریش ئیساالمی کۆماری
 مێازەکە ساەر باۆ مەرجاانە ئەو لەساەر دانوستان بۆ دەکا ناچار ئێران ئەمجارەشیان ئابوورییەکان فشارە ئاخۆ کە ئەوە بەاڵم

 .ڕووسیە و چین وەک ئێران ئابوورییەکانی شەریکە و ئورووپا بڕیاری بە بەندە زۆری بەشێکی بگەڕێتەوە،
 

 بڕیارەکااانی بەرپەرچاای هەم دەیەوێ گەمارۆکااان بلااۆکەکردنی قااانوونی وەگەڕخسااتنەوەی بە ئێسااتادا لە ئورووپااا یەکیەتیاای
 میکانیزمەکاانی. بێڵێاتەوە ەکەڕێککەوتن نێوەرۆکی پێملی واڵتە ئەم بەرجامدا، لە ئێران ڕاگرتنی بە هەم و بداتەوە ئەمریکا

 کۆمپانیاااا ڕەزامەنااادیی و دەباااێ چااای نەکاااراوە پاااێ کااااری پێشاااووەوە ساااەدەی ی99 دەیەی لە قاااانوونەی بەو کاااارکردنەوە
 کۆمپانیااا بڕیاااری لە ئەوەی بەاڵم. ناایە دیااار ڕووناای بە هێشااتا جااارێ دەبااێ، چااۆن ئێاارانیش هەروەهااا و وەبەرهێنەرەکااان
 ئەوەیە دەردەکەوێ... و «مێرسایک» و «بوئینگ» ،«تووتاڵ» ،«ئەڵمان لە DZ بانکی» ،«زیمنس» وەک زەبەالحەکانی

 چاااالکیی ئەمنیەتاای بتااوانن لەوەی دوودڵاان خۆشاایان بااۆ واڵتااانەی ئەو نەک کۆمپانیاکااانە الی یەکااالکەرەوە بڕیاااری کە،
 .بپارێزین ئەمریکا سزاکانی تیغی لە کۆمپانیاکانیان ئابووریی
 ئێراناادا سااەر بااۆ ئەمریکااا گەمارۆکااانی قورساای باااری ژێاار لە کە ئەوەی. دیکەشااە ئامااانجێکی بەدوای گەمەیەدا لەو ئورووپااا
 مووشاەکییەکەی بەرنامە لەسەر هەم ئەتومییەکەی، بەرنامە لەسەر هەم بن، زیاتر ئیمتیازدانی بۆ ئیسالمی کۆماری هاندەری

 و وەمێناێ بەرجامادا لە بایەوێ ئێاران کە دێ وەدی ێاککات ئەوەش. ناوچەدا لە هێژمۆنیخوازییەکەی سیاسەتی لەسەر هەم و
 واڵتە بەو ئێاران بەرژەوەنادییەکانی ڕەچااوکرانی باۆ پێویسات گەرەنتیی داناوە، ئورووپای بۆ ئێران دەرفەتەی مانگ دوو لەو
 بەرجاام میساەرەنجا و دەر بێاتە بەرجاام لە ئێارانیش مااوەیە ئەو دوای وێدەچێ و دەنوێنێ دژوار و سەخت کە بابەتێک بدا؛
 کۆمەڵێاک پێملای خاۆی هەم مانەوەیادا ئەگەری لە چاونکی چااوەڕوانکراوە، بەرجاام لە ئێاران هااتنەدەرێی. بێ کۆتایی بەوە

 گەمارۆکاانی لەسەرالچوونی سۆنگەی لە کە بووە بێبەش دەسکەوتیش و ئیمتیاز زۆر لە هەم و هێشتۆتەوە دەروەستی و بەڵێن
 .دی دەهاتنە واڵتە ئەو کۆمپانیاکانی لەگەڵ بووریئا پێوەندیی دروستبوونی و ئەمریکا

 
 گوشااری و ساەرە لە گاورچکبڕی و قورس ئابووریی سزای و گەمارۆ سێبەری کە بارودۆخەدا لەو ئێران ئیسالمیی کۆماری ئێستا

 لە ساەر؛ هااتۆتە ناوچەشی لە دیکەی پڕکێشییەکانی لە وازهێنان و - هاوپەیمانی ڕووسیەی لەالیەن - سووریە لە کشانەوە
 ساۆنگەی لە مانگرتناانەی و نااڕەزایەتی ئەو. بەرەوڕوویە گشاتییەکان نااڕەزایەتییە ناوێی شاەپۆلی لەگەڵ واڵتیشادا نێوخۆی
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 تێادا ئەوەیاان زەرفییەتی و دەدەن هەڵ سەر واڵتەدا ئەو سووچێکی لە و ڕۆژە هەر ئابوورییەوە قەیرانی و گرانی و مافی بێ
 دراوی بااایەخیی بااێ گەناادەڵی، ئااابووری، ئاوسااانی گراناای، بێکاااری،. بتەقێاانەوە یداسەرانسااەر ئاسااتی لە دەکاارێ بەدی

 بێهیاااوایی کاااۆمەاڵیەتی، دابینکردنااای ساااندووقەکانی و بااایمە هااااتنەوەی ماااایەپووچ بیانیااادا، دراوی لەبەرامااابەر نیشاااتمانی
 کە ئێسااتان ئێراناای یرانەکااانیقە لە نمااوونەیەک چەنااد کۆمەاڵیەتییەکااان خەسااارە تەقیاانەوەی و الواناادا نێااو لە بەتااایبەت
 خەڵاک کە کاتێکێشدا لە وە. نیە توانایدا لە ئیدی بیشیهەوێ ئەگەر بگرە نیە، چارەسەرکردنیانیدا خەمی لە نەک حوکمەت
 هەمااوو لە دەسااەاڵت دژی لە ناڕەزایەتییەکااان تەقیاانەوەی ئەگەری دەزاناان، نەهامەتییااانە ئەو هەمااوو هۆکاااری بە حکااومەت
 لە کە ئەوەش. بکارێن ڕێابەری و بخارێن ڕێاک ئامانجادار بەشاێوەی ناڕەزایەتییەکاان بازووتنەوە مەرجێک بە زیاترە، کاتێک
 لەبەرامابەر پاشەکشاەیان و کۆڵادان هۆی دەبنە دەرەکییانە و نێوخۆیی گوشارە ئەو یان: شتە دوو دەمێنێتەوە ڕێژیمدا بەردەم
 دەساتی حاوکمەت باێ باژاردەیە ئەو وێنااچی خەڵک متمانەیی بێ بەهۆی کە سیاسی، کرانەوەی بە ڕێگەدان و خەڵک ئیرادەی

 هیچاای کە خەڵااکە لەوالش بەاڵم زەبروزەنااگ، و سااەرکوت چەکاای ی وه کردنااه به جره ته و لەکااارکردن هەمدیسااان یااان. ببااا بااۆ
 .دان چارەنووسساز و قورس هەڵبژاردنێکی لەبەردەم ئێران لە حوکمەت هەم و خەڵک هەم بۆیە. بچێ کیسی لە نەماوە

 
 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٩٢٩ ژمارەی لە)

 
 ٢٠١٨ی مای ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
--------------------------------------------------- 

 
 کۆمەڵگەی ئێران و تابۆی دەستدرێژی کردنەسەر ژنان و مندااڵن

  
 و واڵ هاه مانشاێتی  باووه دی جاارێکی ئێاران  لاه منادااڵن ر سه بۆ جینسی ستدرێژیی ده و جینسیی ئازاری تی بابه دا یه ماوه و له

 .کان تییه اڵیه کۆمه  تۆڕه و میدیا رمی گه باسی
 

  کاه مناداڵێک ناد چه ر ساه بۆ یی خامنه ویستی خۆشه دداحی مه و قورئان بێژی وانه تووسی، عید سه ستدرێژیی ده تی بابه هێشتا
 واڵی هااه تا ره ساه  کاه باوو زاران ر ساه  لااه زایی قاه زگاای ده  لاه ی کاه نده روه په النااانی وه و بکاا، فێار ورئانیاانق الی  هاتبووناه

 ڕووداوی پاشااان و  وه بوویااه باااڵو هان ئیساافه شاااری ینی خومااه  لااه فغانی ئااه ناخوازی پااه کی یااه کیژۆڵه ر سااه  کردنااه سااتدرێژی ده
  لە ژنان سەر بۆ کۆمەڵ بە دەستدرێژی و تاران  له «معین» ندیی دواناوه ی بخانهقوتا  له مندااڵن ر سه بۆ ستدرێژی ده
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 .درا ڵاڵ هه  له ئێرانشەهر
 
 شای له. ساتدرێژی ده قورباانیی   بناه ده ڕابردوودا ساڵی دوو ی ماوه  له  که  فغانه ئه کچی مین سێهه فغان ئه ی کێژۆڵه ی« هاره به»

  کرێتاه ده ساتدرێژیی ده و ڕفێنادرێ ده  وه الماه زه پیااوی ساێ ن الیاه له دا منداالنه یاریی کاتی له ی وه ئه دوای  هاره به مردووی نیوه
 . وه دۆزرایه کدا یه الوه که  له  که ڕووداوه دوای عات سه ند چه ر، سه
 

 قوتابییااانی  لااه ک یااه هژمار ر سااه بااۆ سااتدرێژی ده واڵی هااه  کااه دابوو نااه ری بااه  ڕووداوه و ئااه شااۆکی  هێشااتا ئێااران ی ڵگااه کۆمه
 زایی قاه زگاای ده و جلیس ماه و ت وڵاه ده و یی خامناه  کاه داناا خاۆی ریی کارتێکاه زوو  ناده وه ئه و  باڵوباۆوه «معین» ی خوێندگه
 ی قوتابخانااه ی وه ئاه بکارێ، جێ جێباه تاوانباار ساانی که یاان س کاه ر سااه  لاه رعی شاه ددی حاه درا بڕیاار. ت خاه ر ساه  هێنایاه

  یاه وه ئه پرسیار اڵم به. گیراون نه هێشتا  هاره به ر سه  ته کردووه ستدرێژییان ده  که ش پیاوه سێ و ئه و  ره سه سبه ده  که «معین»
 و باه  وه کارداناه بۆ بێ ر سه چاره توانێ ده چۆن رعی شه ددی حه ن؟ ده ده ڕوو ئێراندا ی ڵگه کۆمه  له  نده وه ئه بۆ  ڕووداوانه و ئه  که

 پاراساتن باواری  لاه مندااڵن فێرکردنی پێویستیی  له باس ئێران ستانی ده کاربه موو هه  ویه ئه یر سه بڕکردنی؟ بنه و  یدییهتڕاژ
 ر هاه. گارن ده  کااره م باه پێش  که خۆشیانن بۆ ر هه اڵم به ن، که ده جینسی ئازاردانی کانی ترسییه مه م رده به  له خۆپارێزییان و

 م ئاه ڵاڵدرانی هاه له دوای ئێساتاش.  وه کارده ت ڕه یونێساکۆیان ی7939 ی ناماه ڵگه به  کۆماه له گه  به  که بوو ێشپ  وه له ک یه ماوه
 ی وه ئاه باۆ بادرێن سازا  کاردوه ئاشاکرا یان کاه ڕووداوه ی واناه ئه دان  وه ئاه وڵی هه  له رێک سه چاره ر هه  له ر به جارێ  ڕووداوانه

 وال لاه کان تاه جینایه کردنای پۆش رده پاه!  وه ناه ڵده هه  تاناه جینایه و لاه  رده پاه چن ناه  دیکاه یجاار و بان مبێ ته دی ڵکانی خه
  کاه باوو قورئانادا کاانی فێرخوازه  منداڵه ر سه بۆ تووسی عید سه ی که ستدرێژییه ده شۆکی  له ئێران ی ڵگه کۆمه هێشتا ستێ، بوه
 .کرا  رخۆنه ده به هدیز! ری ڕێبه رمانی فه هۆی به ی که نده روه په
 

 و لاه زۆر ، وه کرێناه ده بااڵو ی سامییانه ڕه  ئامااره و واڵ هه و له زۆرتر زۆرن، ئێران  له مندااڵن ر سه بۆ ستدرێژی ده کانی ته حاڵه
 رنجی ساه متر کاه ، یه شااراوه  یاه دیارده م ئاه  کاه ش وه ئاه ر باه له  وه ، وه یهێنناه ده  نموونه  به تی اڵیه کۆمه رانی توێژه  که ش ئاماره
 ر ساه له ریی کارتێکاه و بادا ڕوو ک تڕاژیدییاه دا یاه دیارده و ئه ناوی هه  له ی وه ئه ر گه مه ر، سه  چێته ده گشتیی بیروڕای و میدیا
 .بێ هه  ڵگه کۆمه

 
 منادااڵن کانی مافاه پاراستنی یاسای پڕۆژه م که یه.  ناکارامه م هه نوقسانن م هه مندااڵن مافی پاراستنی بۆ ئێران کانی قانوونه
 و نوقساان  هیناده  یاساایه  پاڕۆژه و ئاه. کارا ند ساه په ئیساالمی کۆماری رکاری سه هاتنه دوای ک یه ده سه  گه چاره و 1311 ساڵی

 نیزیاک  یاه حهالی م ئه  وه ئه ڕای ره سه و جلیس مه  بداته ک یه الیحه وێ بیهه خۆی زایی قه زگای ده دواتر ساڵ 7  که بوو  ناکارامه
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  کاه ک یاه الیحه.  وه ته کراوه نه لێ الی و جلیس مه رانی نوێنه رچاوی به  ته خراوه نه هێشتا چی که جلیس، مه  ته دراوه  ساڵه 19  به
 نیانشاا ر ساه له منادااڵن کانی کێشاه  لاه مێک کاه ندکرانیدا ساه په ری گه ئه  له  وایه پێیان نی ده مه چاالکانی و کارناسان  له زۆر

 تی ڕه بناه ی کێشاه چاونکی ؛ نیاه شاتێک موو هاه  وه ئاه اڵم باه ، وه کاتاه ده نیزیاک کانیان مافاه  له نگاوێک هه ند چه و بێ ده سووک
 .تی کردنیه پێناسه و  یه دیارده و ئه بۆ ڕوانین

 
 و ئااازاردان و مناادااڵن دژی وناادوتیژیت  لااه ڕوون و ورد کی یه پێناسااه  کااه  یااه وه ئه ئێراناادا کانی قانوونااه  لااه تی ڕه بنااه ی کێشااه

 و  وه تااه کراوه نه ڕوون رانی بکاه باۆ ک سازایه ش پێیاه و باه و  کراوه ناه کاناادا قانوونه  لاه منادااڵن ر ساه باۆ جینسای ساتدرێژیی ده
 . کانه نییه ده مه  قانوونه جێبوونی جێبه و سندکران په ستی ربه به  که  ه«رع شه» ش یه وه مانه ناڕوون و ئه کیی ره سه ری مپه له
 
 9 ن ماه ته کچاانی شاووکردنی  باه  ڕێگاه و  کانه ئیساالمییه  بڕیااره و ما بناه پێودانگی  به کان قانوونه موو هه  که تێکدا حکومه  له

  کااه  یهسروشااتی ؛ کااردوه گاااژۆی ڕه نگیاادا رهه فه و کولتااوور  لااه ئااایینی ویشااکی ی رده روه پااه  کااه کاادا یه ڵگه کۆمه  لااه و، دا ده ساااڵ
 مای بناااه ر ساااه  لاااه  کاااه ئێاااران کانی قانووناااه ی وه ئاااه ر باااه له. باااێ بار لاااه و خاااۆش سااااتێک کاره هاااا وه باااۆ ساااتێن به  میشاااه هه

 خااۆی  بگااره جینساایدا، توناادوتیژیی ندنی سااه ره په م رده بااه له  نیااه ڕێگاار و کۆساا  ک نااه داڕێااژراون، ئااایین  لااه ک یااه وه خوێندنه
 . یه دۆخه و ئه یستێنساز به و بوارخوڵقێن

 
 ی شااه گه و نگی رهااه فه جۆراوجااۆریی و جیاااوازی اڵم بااه ، جیهانییااه کی یااه دیارده «مناادااڵن جینساایی ئااازاری» ی دیااارده  ڕاسااته
 کاندا وتووه پاشاکه و ریتی ناه  ڵگاه کۆمه  لاه . یاه هه  یاه دیارده م ئاه چاۆنیی و نادی چه ر ساه  لاه ریی کاریگاه واڵتاان تیی اڵیه کۆمه
 ، لاه تاوانگه و ئاه باۆ قاورس سازای ڕای ره ساه دا، خوێندنگاه و  ماڵاه بنه  لاه  میانه رده ساه فێرکردنی و  رده روه په بوونی نه هۆی به
 .دا ده ڕوو دا ڵگه کۆمه  له رباڵودا به ئاستێکی  له و  شاراوه  به مندااڵن جینسیی ئازاری تاوانی اڵم به
 

 ری گااه ئه بااێ، ندووتر سااه شه گه و تر میانه رده سااه و تاار کراوه  وه رده روه پااه و فێرکاااری یبااوار  لااه  ڵگااه کۆمه ناادی چه  سروشااتییه
 هۆی باه و فێرکااری و فیکاری ژاریی هاه هۆی باه  کاه شادا یانه ڵگه کۆمه و لاه و باێ ده متر که  یه دیارده و تاوان  جۆره م ئه ڕوودانی
 و خێاازان یی ده روره پااه نیزاماای  لااه و بکاارێ ر سااه له ی قسااه متر کااه و ێباا تااابۆ  تااه بابه و ئااه اڵت سااه ده ئیاادۆلۆژیکی تی سیاسااه

 . زیاتره ندنی سه ره په و ی وه مانه شاراوه ، وه کرابێته بۆ جێی دا خوێندنگه
 

 تی حوکماااه و  سیاساااییه اڵتی ساااه ده هێزکردنی باااه گرینگااای ئاااامرازێکی کاااۆنتڕۆڵکردنی و  سێکساااوالیته ئیساااالمیدا کۆمااااری  لاااه
  خۆی سیاسیی شکۆی  ته بابه و ئه تابۆکردنی و جینسی یلی مه رکوتی سه ی ڕێگه  له کۆشێ ده تێ ئیسالمی کۆماری ییدیکتاتۆر
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 ماافی  باه کیش گرنگییاه های  و  یاه هه کانی مافاه و ژن ڵ گاه له وجوودیی و فی لسه فه تیی دژایه  که تێکیشدا حوکمه  له. بپارێزێ
 و واڵت کانی قانووناه گاۆڕینی وی گاره  لاه نیا تاه ش دۆخاه و ئاه گاۆڕینی.  یاه تڕاژیدیکه  هدۆخا م ئاه هۆکااری خۆی نادا، مندااڵن

  دێتاه دا ڕێژیماه م ئاه گاۆڕینی  له نیا ته و ئیسالمی کۆماری مانی نه واتای  به ویش ئه  که  دایه  ڵگه کۆمه کانی ییه رده روه په ما بنه
 .دی
  

 (ەبۆتەو باڵو دا" کوردستان" ی٩٢٨ ژمارەی لە)
 

 ٢٠١٨ی جوونی ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

---------------------------------------------- 
 

 ڕوا؟ و کوێ ده ره ئێران به
  
 زامەنیا م ئاه تیی چۆنیاه و تی چییاه ئێساتا ی وناده ئه ت قاه ، دسته به ئێرانی اڵتی سه ده وی جڵه ئێران ئیسالمیی کۆماری تی وه له

 . بووه نه  وه وردبوونه و رنج سه جێی واڵت ی ڵگه کۆمه ها روه هه و  سیاسییه
 
 و ئااو یرانی قاه ئاابووری، یرانی قاه بێهیاوایی، ژاری، هاه بێکااری،  کاه بیناین ده ، وه ڕێتاه گه ده  ڵگه کۆمه و خەڵک بۆ ی نده وه ئه

 یان واڵتاه م ئاه قاقای بینه ئیسالمین؛ کۆماری اڵتی سه ده و ڕوانین ی ێوهش نجامی ره ده مووی هه  که  دیکه یرانی قه یان ده و  ژینگه
 لە حکااومەتیش و دەوڵەت بێتوانااایی.  وه ره کالکااه یه اڵم بااه خت، سااه ڵبژاردنێکی هااه م رده بااه  ته خسااتووه ی ڵگااه کۆمه و  گرتااووه

 ئیساالمی کۆمااری کاربەدەساتانی الی یانەئارێشاە و کێشاە ئەو بێباایەخبوونی بنەڕەتدا لە یان خەڵک، کێشەکانی چارەسەری
 ڕاپرساییە. نەهێشاتۆتەوە ئیساالمی کۆمااری تەواوەتیای لە تێاپەڕین بە هیوادارباوون لە جیا خەڵک، بۆ هیوایەکی هی  ئیدی

 لە زیاااتر ئەوەی ئەویااش دەگەن، پێااک دەراوێشااتەدا یەک لە دەکاارێن جۆربەجۆرەکااانەوە ناوەناادە لەالیەن کە جۆراوجۆرەکااان
 .نەمێنی ڕێژیمە ئەم دەخوازن ئێران خەڵکی ی19 سەتا

 
 تیغای م رده باه  ته خساتووه ئێرانای جیهانادا و  ناوچاه له یرانخوڵقێنیی قاه تی سیاسه  به ک الیه له  که  ئیسالمییه کۆماری والش له

 لااه و وسااارپچراو هه یڵێ نااده گه  بااه واڵتاایش نێوخۆی لااه مریکا؛ ئااه ک وه زلهێزێکاای کانی ئابوورییااه مارۆ گااه و ساازا قورسااترین
 هاوکێشە لە و نێوخۆ لە خەڵک چاوی لە دیکه ی هینده چابوون، و ئیسالح له مابڕاوکردنیان ته و ڵک خه خوێنی کردنی شووشه 
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 و تای ڕه بناه گاۆڕانێکی و ره به  ڵگه کۆمه  ستانه کوه ریه به له و لێن که م ئه و  بارودۆخه م ئه. بوون  ره ته  جیهانییەکاندا و ناوچەیی
 و ئیساالمی کۆمااری  لاه ڕین تێپاه و بان ده چای  گۆڕانکارییاناه م ئاه اڵم باه نێ، ده پێاوه پااڵ زووتار ڕووخاانی و ره به اڵتیش سه ده

 بێ؟ ده چۆن  ڕێژیمه م ئه خۆری ئاوابوونی
 

 یرانی قااه  وه کانه خوازهئیسااالح  هێاازه ی ڕێگااه له کاارێ ده  کااه مااابێ ردا بااه له گیااانی و تااین  بۆچوونااه م ئااه  یااه وانه له ئێسااتاش
 واڵتااانی لە زۆر ی وه خوێندنااه و بۆچااوون ئێسااتاش ک الیااه له  کااه ت تایبااه به بکاارێن، ت مودیرییااه ئێراناادا  لااه کان گۆڕانکارییااه

 ی،ئیساالم کۆمااری لەجێای ڕێکخاراو و  تۆکماه ی وه جێگاره هێزی باه هێزێکی بوونی نه له  که  وه بێته ده چڕ دا یه خانه و له ئورووپا
 وان ئاه. کانن به ڵه ئیساالحته ر هاه بێ هاه واڵتیاان کردنی ئیاداره زموونی ئاه م هاه و ڵک خاه ڕێکخساتنی توانای م هه  که هێز تاکه
  لااه کااان بناژۆخوازه و کان به ڵه ئیسااالحته که نااووقێنن ده  ڕاسااتییه و لااه خۆیااان چاااوی  وه ڕییه خۆشااباوه و بااه ئێسااتاش ت نانااه ته

 ڕوونە.  یاه هه کتر یاه ڵ گاه له ناکۆکییاان مترین کاه سیساتم کانی ئیدۆلۆژییاه و فیکری ما بنه ر سه له سالمیدائی کۆماری تی حوکمه
  لااه ئێااران هێژمۆنیخااوازیی تی سیاسااه - ریاادا وهه جه شاتێکی موو هااه له ئێسااتاش تا هااه بناژۆخوازەکااان و ئیساالحتەڵەبەکان کە

 و  وه تاه نه پرسای ساتین، له فه و ئیسارائیل ی کێشاه کی، مووشاه و تومی ئاه ی رناماه باه مریکا، ئاه ر رامباه به  لاه ت سیاسه ، ناوچه
  وه مێنێتاه ده  دیکاه ی وه ئاه ڵینن، نااده ئاو نیزیکن لێک  هینده نیزام ی قۆڵه دوو و ئه - واڵت نێوخۆی له  دیکه کانی جۆراوجۆرییه

 کە ئیساالمی کۆمااری کانی  تاه جینایه  لاه کاام های   لاه گینا ئاه ؛ تاهواڵ ریی به ڕێوه به و ڕاییکردن ی شێوه و اڵت سه ده ڕی شه ر سه
 کااراوە، واڵتە ئەو تووشاای ڕابااردوودا ی یااه ده چوار لااه قەیاارانگەلەی لەو کااام هاای  لە و کااراون ئێااران خەڵکاای بە دەرحەق

 تێادا کانادا ئییه بده مه  تاه بابه له انگۆڕانێکیا ئێساتاش تا  نه بن؛ ری بێبه و راوێن ده لێ خۆیانی توانن ده نه کان به ڵه ئیسالحته
 هەموویااان و یاناادا که ڕێژیمه ی وه مانااه پێناااو  لااه ن کااه ده شااتێک موو هااه ردووال هااه کە ئەوەیە پڕدیااارە ئەوەی.  هاااتووه پێااک

 .چەقیوە لەقوڕ تەواوی بە ئیدی ئێستا کە کەشتییەکن دانیشتووی
 

 فاڕێ تاۆ  وێ ناشایهه و  نییاه چاابوونی و گاۆڕان تی قابلییاه ڕێژیمه م ئاه کە دەڵێن پێمان دەرهاویشتەکان هەموو ئیدی ئێستا
 گرتنی رناه وه  داوه ڕێژیمای ی وه ماناه تیی یارماه ئێساتا تاا ی وه ئاه اڵم باه دا، ده ئاشکرا و ڕوون زمانێکی  به ش یامه په و ئه بدا،
 ساەرەکیی دژبەری ی وانه ئه نین م که بێ هه ریان کاریگه وری ده ننتوا ده  که  وانه ئه نێو  له م؛ که یه. هۆ ند چه  به  یه یامه په و ئه

  کاه هەن لێک گرووپگاه و ساان که ی وه ئاه م؛ دووهاه. دایاه ڕێاژیم ی وه مانه  له جەوهەرییەکانیان ندییە رژوه به بەاڵم ڕێژیمیشن،
 ک یاه ر باه له ئێارانیش  بگاره دا ڕێژیماه م ئاه ڕووخاانی ری گاه ئه  لاه و  ئیساالمییه کۆمااری  لاه قاووڵتر ئێاران ی کێشاه وایه پێیان
.  باووه باشاتر پاێ ئیساالمییان کۆمااری ی وه ماناه  وه یه ساۆنگه و لاه و رکار ساه  بێتاه  ستراوه به سیاسیی نیزامێکی یان شێ، ڵوه هه
 کۆمااری کانی یساتیعدادهئ ها روه هاه و شاۆڕش و ڕ شاه  لاه زراویاان اڵم باه ن، ڕێژیماه م ئاه دژی ئێساقان ر ساه تاا ی وانه ئه شن هه

 و ساووریه به  له  رنامه به به و  کانه زیره ڕێژیم که ش ترسه و ئه ها روه هه ؛ چووه ڕیو ڕاپه و ناڕازی ڵکی خه رکوتی سه بۆ ئیسالمی
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.  نییاه هاۆ باێ دا ئاکامگیرییاه و لاه ، وه کاتاه ده بااڵوی ئیساالمیدا کۆمااری مانی ناه ری گاه ئه  لاه واڵت عێڕاقبوونی به و ن مه یه به
 چاویاان و پارێزن به ناوێ، ڕێژیمی  ڵگه کۆمه ی19 تا سه  روو سه ڵێن ده خۆیان کان سمییه ڕه ئاماره  که ش ڵگه کۆمه زۆری شی به

 .پشتی  بچنه  که نابینێ هێز به ئاڵتێرناتیڤیکی
 

 ئێسااتای تااا ی کااه بێهێزییه  لااه ڕێااژیم، ئێسااتای تااا ی وه مانااه هێزی بااه خاااڵی بینااین ده بااڕوانین  کااه  وه شااه نیگایه گۆشه و لااه
 کی یاه متمانه  گرینگاه دا نێاوه و لاه ی وه ئاه.  وه خاتاه ده ڕێاک خاۆی و دا ده فاڕێ تاۆ   ریکاه خه ئیساتادا له  که  بووه ئۆپۆزیسیۆندا

 و فیکااااری  وورهژ ی رنامااااه به به کاااااری  یااااه ده چااااوار می رهااااه به  کااااه واڵت ی وه ره ده ئۆپۆزیساااایونی  بااااه  ڵکااااه خه ی بووه کاااااڵوه
 دەباێ ئێستادا لە ڕێژیم لێبڕاوی ئۆپۆزیسیونی ئەوەی. خۆی جێی  وه ڕێته بگه بێ ده  متمانەیە ئەم ؛ و ڕێژیمه کانی لیاتییه مه عه

  بااه و، مرۆیی ئااه و دێمااوکرات ی ندێشااه ئه و هاازر مای بنااه ر سااه له ففاف شااه و ڕوون گوتاااری: ئەوەیە بەر بیگاارێتە و هەیبااێ
 ی وه کرده باه تیی کیاه یه دواتاردا قۆنااغی  لاه. ئیساالمی کۆمااری کانی فیکرییاه ما بنه موو هه ڵ گه له ڕوون واو ته کی هندیی رزبه مه
 . ڵگه کۆمه گۆڕانخوازیی و باتگێری خه ی وزه کخستنی یه و کان ره شوێندانه  هێزه موو هه
 
 ڵێک کۆماه م هاه و دان ندن ساه ره په  لاه واڵت نێوخۆی لاه نی ده ماه باتی خاه و کان تییاه زایه ناڕه م هاه  کاه ئێساتادا باارودۆخی  له

  ناااه الیه وێ، کاااه ده رچاو باااه ئێرانااادا ر مباااه هه له ئورووپاااایی واڵتێکااای ناااد چه و مریکا ئاااه ی وه ره ده تی سیاساااه له گۆڕانکااااری
 و  وه بیرکردناه ڵێک کۆماه  لاه سات ده م هاه ببزێاون، سات ده م هاه  پێویساته قینه ڕاساته و گۆڕانخاواز ئۆپۆزیسیونی کانی کییه ره سه

 ، شااه هاوبه ناادیی وه رژه به ر سااه له  وه ساااغبوونه  شااتێکه، موو هااه ری بااه ئێسااتادا  لااه ی وه ئااه. ڵگرن هااه پێشااوویان تی سیاسااه
 موو هااه ری بااهرام به  و ک یااه ک وه مااافی ر سااه له  وه ساااغبوونه ئیسااالمی؛ کۆماااری ڕووخاناادنی  لااه ر بااه شاایش هاوبه ناادیی وه رژه به

 پاێ سات ده نوێ رله ساه ڵه هه ساووڕی داهااتوودا  لاه تا هاه کتر، یاه ڵ گاه له  یاه دیکه کانی ییاه فره و ئاایینی یی، وه ته نه  پێکهاته
 . وه کاته نه
 

 (بۆتەوە باڵو دا”کوردستان”ی٩٣٠ ژمارەی لە)
 

 ٢٠١٨ی جووالی ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 بەندیخانەکان لە بەندیخانەیەکی گەورەتردا

  
 ڕوونە بەاڵم دەگەڕێاتەوە، مرۆییادا کاۆمەڵگەی لە کاۆن یەکجاار ساەردەمانی باۆ بەنادیخانەکان دروساتبوونی مێژووی ئەگەرچی

 قانوونەکااانی و نااۆرم پێملاای و ناااوە ژێرپااێ اڵتیاندەسااە یااان کااۆمەڵگە، باوەکااانی ڕێسااا و یاسااا بااوون ئەوانە بەناادییەکان
 پەروەردە پڕۆساەی و کاۆمەڵ پەرەساەندنی لەگەڵ. کاردوە سەربزێوییان دەسەاڵت دژی لە ئەوەی یان نەبوون، خۆیان کۆمەڵی

 و مانااا مرۆییەکاناادا، کااۆمەڵگە لە کااۆمەاڵیەتی ئەمنیەتاای سااەقامگیریی بااۆ ئیلتیزامەکااان و قااانوون داڕشااتنی و فێرکااردن و
 باۆ شوێنێکە بەندیخانە گشتییەکەیدا چەمکە لە و حاڵدا هەر لە. هات بەسەردا گۆڕانی بەندیخانەکانیش و بەندی چییەتیی

 لەو ڕاگرتنیااان لە مەبەساات و گشااتییەکان پێوەناادییە بااۆ هەیە زیااانی کۆمەڵاادا نێااو لە بوونیااان کە کەسااانێک جیااکردنەوەی
 .ەڵگەیەکۆم بۆ گەڕاندنەوەیان و بارهێنان شوێنانەش

 
 و ئەمیرکەبیار دەساتی لەساەر کە دەگەڕێاتەوە قاجارەکاان ساەردەمی باۆ ئێران لە ئەمڕۆییەکەیدا شێوەی لە بەندیخانە یەکەم

 کۆمااری هاتنەساەرکاری لەگەڵ. درا لەساەر بڕیاری بەندییەکان بارودۆخی و گرتنگەکان کاروباری ڕێکوپێککردنی بەمەبەستی
 لەوەی باوو بریتای ئەوان جەوهەریترینای و گرینگتارین کە کارا بەنادیخانەکان و بەنادی بۆ نوێ پێناسەی کۆمەڵێک ئیسالمی

 ئەوە، کەساایەتیی داڕشاتنەوەی ساەرلەنوێ و تااوان لە بەئاگاهێناانەوەی و تاوانبار پەروەردەی زیندانیکردن لە مەبەست کە
 .بگەڕێتەوە خۆی ئازادی ژیانی و ەڵگەکۆم بۆ خەوش بێ و پاک کەسێکی وەک زیندانییەکەی، ماوە تەواوبوونی دوای بۆوەی

 
 ناوەنادە و شاارەبانی شاۆڕش، کۆمیتەکاانی دەساتی لە کاات ئەو تاا کە بەنادیخانەکان پرسای دا1334 ساڵی لە کە بوو ئەوە

 سااااڵ 49 دوای ئەوەیە پرسااایار بەاڵم. دامەزرا «واڵت زینااادانەکانی ڕێکخاااراوی» و، کااارایەوە یەکاااال باااوو ئەمنیەتییەکانااادا
 بەو و، دادەنااێ ئەمااڕۆدا جیهااانی لە سیاساای دەسااەاڵتێکی هەمااوو سەرچەشاانی بە خااۆی کە ئیسااالمی کۆماااری ەتییدەسااەاڵتدار

 چۆنە؟ واڵتەدا لەو بەندیخانەکان و بەندی بارودۆخی هەیە؛ کۆمەڵگەی بایەخەکانی و پێوەندی بۆ خوێندنەوەیەی
 

هەزار  19میلیاون و ژماارەی بەنادکراوان  33و واڵتە کۆماری ئیسالمی کاتێک دەسەاڵتی ئێرانی گرتە دەست کە حەشایمەتی ئە
 هەزار 719دوای چاوار دەیە حەشایمەتی ئێاران دوو هینادە زیاادی کاردوە، بەاڵم بە ساەرنجدان بەوەی لە ئێساتادا . کەس بوو

 .کردوە زیادی کات ئەو هیندەی بیست بەندکراوان ئاماری دەبینین دان، زیندان لە کەس
 

  لێدوانی و ڕەسمییەکان ئامارە بە چاوخشاندن بە هەر کە ئاشکرایە و زەق هیندە بابەتە بەو پێوەندیدار حەقیقەتەکانی
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 :دەردەکەوێ کارەساتەکە قوواڵیی حکومەت کاربەدەستانی
 

 تاوانباار هەزار 599تاا  459سااڵدا لە نێاوان  لە دەڵاێ ئێاران مەدەدکااریی ئەنجاومەنی سەرۆکی چەلەک، مووسەوی حەسەن
 .دەمێننەوە زیندان لە کەسیان هەزار 799 لە زیاتر ەک زیندان دەدرێنە

 
ی 79هەزار کەسیان تێادا بەناد کاراوە و ساەتا  774دا زیندانەکانی واڵت 1395ساڵی  کۆتایی لە دەڵێن ئامارەکان نوێترین

ێکخاراوی ڕەزا مەحجاووبی، بریکااری کاروبااری خەساارە کۆمەاڵیەتییەکاان لە ڕ. سااڵ باووە 49بەندکراوانیش تەمەنیان خوار 
میلیۆن پەروەندە لە دەزگاای قەزاییادا دروسات باوون و ساەتا  39کاروباری کۆمەاڵیەتیی ئێران دەڵێ لە دوو ساڵی ڕابردوودا 

 .گیراون هۆشبەر ماددەی بە پێوەندیدار تاوانەکانی بە ئێران لە بەندکراوان ی39

 
 ئەوانەی ی79 سااەتا: دەڵااێ ئەو. پااێن تریزیااا قسااەی واڵت زیناادانەکانی ڕێکخااراوی سااەرۆکی جەهااانگیر، ئەسااغەر عەلاای

 قەیااارانە و هەیە کەمیاااان خوێنااادەواریی و بێکاااارن زۆرینەیاااان و نیااایە ئەوتۆیاااان کاسااابیی و کاااار گرتووخانەکاااان دەکەونە
 .بڕیون لێ بڕستیان ئابوورییەکان

 
 دوو بەناادکراوان ژمااارەی کە نایشااارێتەوە دەکااا، زیاااتر گرتووخااانەی دروسااتکردنی داوای بەردەوام سااااڵنێکە کە جەهااانگیری

 قەزاییاادا دەزگااایی لە پەروەناادەکان زۆریاای لەبەر گیراوەکااان چااواری لە یەک و واڵتە بەناادیخانەکانی زەرفییەتاای هیناادەی
 .ناڕوونە چارەنووسیان هێشتا

 
 لە ەنادەکانپەرو کەڵەکەباوونی و تااوان هەماووە ئەو بۆ؟ زیندانییە و زیندان هەمووە ئەو کە ئەوەیە بەجێ پرسیاری لێرەدا

 مرۆیای کاۆمەڵگەی هەماوو باۆ سەرچەشان و پااک بە و ئیساالمی بە نیازام کاربەدەساتانی کە کۆمەڵگەیەکادا لە چای؟ سۆنگەی
 زیادبوونن؟ لە ڕوو هەردەم بۆ و دەدەن ڕوو بۆ تاوانە هەمووە ئەو دەیناسێنن

 
 لە تااوانخوڵقێنی گرینگای بەساتێنی ساێ نادنخوێ لە داباڕان و هۆشابەر ماادەی بە ئیعتیاد و هەژاری وایە پێیان کۆمەڵناسان
میلیون کەس بە ماددەی هۆشبەر، هەژاری لە نێاو زیااتر لە نێاوەی حەشایمەتی  7تا  4 بە نیزیک گیرۆدەبوونی. کۆمەڵگەدان

 لەنێاو هەوساارپچڕاو گەنادەڵیی و کۆمەاڵیەتی دادپەروەریی نەبوونی خوێندن، لە میلیون کەس 19ئێران و دابڕانی زیاتر لە 
 تاوانکارییەکااان و الدان بااۆ بااواری و داناااوە کۆمەاڵیەتییەکااان بااایەخە و نااۆڕم سااەر لە کاااریگەریی حکااومەتی اربەدەسااتانیک

 .کردوە زیاتر و خۆشتر
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 هەماوو و دەبیناێ دیاردەکاان هەماوو بنەڕەتی بە خۆی تاک ئابوورییەکانە، قەیرانە نوقمی کە ئێراندا ئێستای کۆمەڵگەی لە
 باایەخە و بەهاا دەربەساتی نە و دەبێ یاساکان پێملی نە بەرژەوەندییەدا ئەو پێناو لە و دەوێ خۆی ییبەرژەوەند بۆ شتێکی

 شااکۆیەکی و شااان هاای  نەک ئێااران لە دادئەسااتێنی نیزاماای و قەزایاای دەزگااای کە کاتێکاادا لە بەتااایبەت. کۆمەاڵیەتییەکااانە
 هااان قانوونەکااان لە پشااتتێکردن بااۆ خەڵااک ئەوەش و دادەناارێ قەیرانەکااان زۆربەی سااەرەکیی سااەرچاوەی بە بەڵکااوو ناایە،
 .دەدا
 

 چاوار دادپەروەری، و ئاایینی دەساەاڵتی دەماامکی ژێار لە گەنادەڵی و ناکاارامەیی دەیە چاوار ئیساالمی، حوکمەتی دەیە چوار
 خەسااارە نااوقمی کااۆمەڵگە کە وایکااردوە دەسااەاڵتدا لە زیاااتر مااانەوەی پێناااو لە دنیااا لە قەیرانخااوڵقێنی سیاسااەتی دەیە

 و واڵت داهااتی لە ناابەرامبەری و ناادادپەروەری هەژاری، پەرەساەندنی بێکااری، نرخای چوونەساەرێی. بێ کۆمەاڵیەتییەکان
 پەراوێزنشااینی، شاااڵوی ساۆنگەیەوە لەو و ئاابووری پەرەساەندنی چەوتای سیاساەتی کۆمەاڵیەتییەکاان، کەلێانە دروساتبوونی
 تاونکااری و تااوان ڕێاژەی کە وایکردوە زیندانەکاندا و قەزایی دەزگای لە گەندەڵی و ناکارامەیی ناسەردەمیانە، پەروەردەی

 .بێ بەندکراوان جێکردنەوەی چۆنیەتیی کاربەدەستان سەرەکیی هاواری ئێستادا لە کە سەرێ بچێتە هیندە کۆمەڵگەدا لە
 
 و هەراوکاردن یاان دەخواتەوە، خول وەرتە دوو لەسەر تەنیا دەوڵەتەوە و حوکمەت ڕوانگەی لە چارەسەرەکان بارودخەدا لەو

 تەنیاا کە گیراوەکاان حەشیمەتی کەمکردنەوەی بۆ ماددی جێگرەوەی سزای دیاریکردنی یان بەندیخانەکان، ژمارەی زیادکردنی
 بااۆ لەباااری بەسااتێنی کە کااۆمەڵگە سااەرەکییەکانی کێشااە چارەسااەری نەک دەکاارێ، ئامارەکاناادا لە گۆڕانکاااری مەبەسااتی بە

 .کردوە خۆش تاوانکاری
 

 …ئیسالمی کۆماری کاتی بە ئێرانە ئێرە
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٩٣١ ژمارەی لە)
 

 ٢٠١٨ی ئاگۆستی ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ر بهی هۆش مادده  یان به مه ساڵ و گه ٢ن  مه مندااڵنی ته

  
 و  دیاارده زۆر ر ساه  ته خساتووه ری سێبه ئێران  له ئابووری باری ناله بارودۆخی ر سه له واڵ هه و سیاسی نگوباسی ده کاتێکدا  له

 زینی داباه  گرینگاه ی وه ئاه و؛  وه قیناه ته قۆناغی  ته یوه گه ر هۆشبه ی ماده  به توشبوون ڵێن ده کان سمییه ڕه  ئاماره دی، ڕووداوی
 . ساڵه 19 بۆخوار بووان گیرۆده نی مه ته
 
ن  ماه ته مندااڵنی  له ر هۆشبه ی ماده  به توشبوون ڵێ ده واڵت بێهزیستیی ڕێکخراوی  به ر سه ئێعتیاد رمانی ده ندی ناوه رپرسی به
 .ژین هد لوچستاندا به و سیستان پارێزگای  له موعتادیش مندااڵنی زۆرترین و  ندووه سه ی ره په ساڵدا 11تا  1
 
 و رمااان ده تیی رپرسااایه به ت وڵااه ده سااتانی ده کاربه ی زۆربااه ی پیشااه ک وه  ئاماااره م ئااه یاناادنی ڕاگه وێااڕای راتی بااه ریااد فه

 ی واڵاه حه و  دامااڵیوه بێهزیساتی ڕێکخاراوی ساتۆی ئه  لاه ری هۆشابه ی ماادده ی گیارۆده  رستی رپه سه بێ مندااڵنی  به وازپێهێنان
 . کردوه اشتیبێهد تی زاره وه
 

 ی وه کۆبوونااه  لااه چااونکی رناااگرن، وه موعتاااد مناادااڵنی لووچسااتان به و سیسااتان پارێزگااای  لااه ناادێک ناوه هاای  ڵااێ ده ناااوبراو
 ی وه کردناه  کاه  داوه بڕیاریاان  وه ئه ر سه له ردا هۆشبه ی مادده ڵ گه له کانی ره ربه به ستادی و بێهداشت تی زاره وه نێوان شی هاوبه

 باێ ده ر ساه وچاره رماان ده باۆ و ناکا واندنیان خه  به پێویست و  نییه پێویست موعتاد مندااڵنی ی وه هێشتنه و رگرتن وه وندینا
 .ن بکه هاتوچۆ خۆیان

 
 و انرما ده و رگارتن وه باۆ ئێرانادا ئاساتی  لاه  خۆشخانه نه 13 بێ ده بێهداشت تی زاره وه  نه الیه دوو و ئه کانی وتنه رێککه پێی به

 بناساێنێ، بێهزیساتی ڕێکخاراوی ها روه هاه و ر هۆشابه ی ماده ڵ گه له کانی ره ربه به ناو به ستادی  به موعتاد مندااڵنی ری سه چاره
 و خوێنادن تای زاره وه ی رناماه به  کاه  نییه ڕوون و  کراوه نه هی   وه باره و له ئێستا تا هه کا؛ ده باسی راتی به رید فه ک وه اڵم به
 بڕیااری هێشاتا بێهداشات تای زاره وه ها روه هاه. بێ ده چ و  چۆنه موعتاد مندااڵنی ی وه جیاکردنه و ستنیشانکردن ده بۆ  رده روه په
 ها روه هااه و قام رشااه سه مناادااڵنی کااار، مناادااڵنی ئاااخۆ  وه جێکردنااه جێبه بااواری  بخرێتااه ر گااه ئه  یااه رنامه به و ئااه  کااه  داوه نااه

 نا؟ یان  وه گرێته ده ناخوازیش په و ر کۆچبه مندااڵنی
 
  ی ماده ی گێرۆده مندااڵنی نیی مه ته ئاستی ی باره له واڵت بێهزیستیی ڕێکخراوی  به ر سه ئێعتیاد رمانی ده ندی ناوه رپرسی به
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 هۆی بااه بااێ ده یکدا لااه  کااه زگماااک  یااه هه منااداڵ ، داگرتااوه مناادااڵنی کانی نییااه مه ته  گرووپااه موو هااه ئێعتیاااد ڵااێ ده ر هۆشاابه
ی  اڵم زۆرتارین ڕێاژه باه.  ناه مه و ته سااڵ و خاوار ئاه 19روو  ساه منادااڵنی  گاتاه ده تا هاه ، موعتاده ویش ئه دایکی موعتادبوونی

 . ساڵ دایه 11ساڵ بۆ  1نێوان   مندااڵن له  ر له ی هۆشبه ماده  بووان به گیرۆده
 

 باااڵوی تاااران لە خەو کااارتۆن مناادااڵنی و ژنااان ی باره لااه  کااه اپۆرتێکااداڕ  لااه ئێاارانیش خوێناادکارانی ریی هەواڵااده ئیساانا،
  ، وه ته کردووه

 
 دایاک لە ر هۆشابه ی مااده  باه باوو گیرۆدە منداڵی ١٢٠ مامناوەند بەشێوەی مانگانە تاراندا شاری کەالوەکانی لە تەنیا: ڵێ ده

 یااان و فرۆشاارێن ده یااان دەماارن، ئیعتیااادەوە بەهااۆی ناادادایکبونیا لە دوای ڕۆژەکااانی یەکەم هەمااان لە زۆربەیااان کە دەباان
 ک یاه ئیراده و  رناماه به و پاالن های  دەڵاێن سیاسای چاوەدێرانی. دەبن کارتۆنخەوەکانیان موعتادە دایکە چارەنووسی گیرۆدەی

 لە خەو کاارتۆن عتاادیمو ژناانی دووگیاانبوونی لە بەرگارتن و موعتااد منادااڵنی دەرماانکردنی و  یه دیارده م ئه ری سه چاره بۆ
 .نییە ئێراندا

 
 ر هۆشابه ی مااده ی گیرۆده  که ی ژنانه و له بگرێ ڕێ  نییه ئێراندا  له پالنێک و ئۆرگانیزم هی  ڵێن ده تیش اڵیه کۆمه کارناسانی

 .بێ ده دایک  له موعتاد زگماک منداڵێک ، وه بێته نه دییان منداڵی دی جارێکی تا هه منداڵن، ند چه دایکی و و کارتۆنخه و
 
 مناداڵ  ڕێیاه چاوه ت وڵه ده.  نییه موعتاد مندااڵنی دایکبوونی  له ی وه نگاربوونه ره به بۆ کی یه رنامه به هی  ت وڵه ده ڵێن ده وان ئه
 دا ساه ر هگا ئه  کاه کاتێکادا  لاه ویش ئاه. بادا باۆ ری ساه چاره و رمان ده وڵی هه کرا ر گه ئه یان مجاره ئه بێ دایک  له موعتادی  به
 کی داهاتوویاه  لاه بان، دووگیاان  ژناناه و ئاه چاواری  لاه ک یاه نیا تاه سااڵدا  لاه و بان ژن واڵت کاانی موعتاده تی شیمه حه ی19

 .گرێ ده  ڵگه کۆمه رۆکی به  یه دیارده و له ترسناک ئامارێکی تدا وڵه ده و ت حوکمه تیی رپرسایه به بوونی نه  له و نیزیکدا
 

 دایاک  لاه موعتااد مناداڵی 799تا  هاه 79نێوان   له ڕۆژدا  له و ئێستادا  له ڵێن ده ئێران  له تی اڵیه کۆمه رژانسیئۆ کانی ئاماره
 واڵتادا کی یه خۆشاخانه نه های   لاه اڵم باه دێری، چااوه ژێار  بخرێناه کاندا خۆشاخانه نه کانی تییاه تایبه   شاه به  له بێ ده  که بن ده

 . نییه  یشتنه اگهپێڕ و ئه تانی ره ده و شوێن
 

 ر هاه رپرساان به کااری ئێساتا تاا  کاه  دایاه کاتێاک  لاه موعتااد منادااڵنی ئامااری ڵکشاانی هه و ئێعتیاد ی دیارده ندنی سه ره په
 . نگارییه ره به کانی رنامه به و پالن ناو به کردنی واڵه گه  به  واڵه حه و کتر یه تاوانبارکردنی



 بابەت و وتووێژەکانی هاوڕێ عەلی بداغی

 

 

34 
 

 اڵق، تاه بێکااری، ک وه تیی اڵیه کۆمه ساری خه و یران قه ڵێک کۆمه وڕووی ره به ڕابردوودا ی یه ده ودو  له ئێران ئیسالمیی کۆماری
 دا ڵگاه کۆمه  لاه جێیاان زیااتر ڕۆژ  باه ڕۆژ  کاه  وه بۆتاه رسات رپه سه ژناانی تی شایمه حه زۆربوونی و خۆکوژی مۆکی، خه ئێعتیاد،

 . یه هه کتری یه ر سه له شوێنکاریان جۆرێک  به مووشیان هه و  کردوه خۆش
 

  ڕاده و ئااه ڵ گااه له و  ژارییااه هه و بێکاااری کان یرانااه قه موو هااه کیی ره سااه ی رچاوه سااه و  ماکااه ڵااێن ده تی اڵیااه کۆمه کارناسااانی
 .بگرێ دوور به  سارانه خه و له خۆی بتوانێ مرۆڤ  ته حمه زه زۆر ، نیوه ته ی ڵگه کۆمه ئێستادا  له ی ژارییه هه
 

 رۆکی نێاوه پێی باه یان کاه چۆنییه و نادی چه اڵم باه کن، یاه ڵگه کۆمه موو هه  به ت تایبه  که کن یه دیارده کان تییه اڵیه کۆمه  ارهس خه
 ریان ساه چاره یاان بن، ناه کاۆنتڕۆڵ ناین شاتێک کان تییاه اڵیه کۆمه  ساره خه حاڵدا ر هه  له  دیاره. جیاوازن لێک  ڵگانه کۆمه م ئه
  لااه.  یااه هه کان ڵگااه کۆمه ی پێکهاتااه و واڵتااان ریی بااه ڕێوه به سیسااتمی  بااه ناادیی پێوه ش وه ئااه اڵم بااه کرێن، نااه بڕ بنااه و  بێ نااه

 سیسااتمی ی ڕێگااه له ش ڵگااه کۆمه ریی بااه ڕێوه به تی سیاسااه و  زیاااتره ت سیاسااه  لااه  ڵگااه کۆمه اڵتی سااه ده کاناادا کراوه  ڵگااه کۆمه
  کاان داخراوه  ڵگه کۆمه  له اڵم به ، یه هه دا بواره و له ڕدانی ستتێوه ده مترین که  اڵت سه ده و  ڵگه کۆمه ناوی هه  خزێته ده  ردەوە روه په
 هۆکاااری و پێنێ سااه ده دا ڵگااه کۆمه ر سااه به کان قانوونااه موو هااه  کااه  اڵته سااه ده هێاازی و  ت سیاسااه  وه ئااه ئێراناادا وان لااه ک یااه و

 . کانه ساره خه و  دهدیار و یران قه موو هه کیی ره سه
 
  ڕێکخااراوه و  ڵک خااه  وه ئااه چااونکی کاارێن، ده کااۆنتڕۆڵ زوو زۆر کان تییااه الیه کۆمه  ساااره خه کاناادا کراوه  ڵگااه کۆمه  لااه  پێیااه و بااه
 گژیانادا  به و  ن که هد ستنیشان ده کان تییه اڵیه کۆمه  ساره خه ڵ گه له کانی ره ربه به کانی ڕێگاچاره  که کانن تییه وڵه ناده و  نی ده مه
 چارەساەری باۆ هەوڵێاک نەتەنیاا  کاه  دایاه واڵت ر ساه به زاڵ سیاسیی نیزامی  وه ئه کاندا داخراوه  ڵگه کۆمه  له اڵم به ، وه چنه ده

 خۆیادا ی وه مانه پێناو  له کێک چه ک وه کانیش تییه اڵیه کۆمه  ساره خه و  سارخوڵقێنه خه خۆی بەڵکوو نادا،  کۆمەڵگه کێشەکانی
 .دێنێ کار به
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٩٣٢ ژمارەی لە
 

 ٢٠١٨ی ئاگۆستی ٢٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 کۆماری ئیسالمی و دواهەڵبژاردنی خەڵک؟

 
 دەیەدا، چاوار مااوەی لە ئاابووری ناکاارامەی سیاساەتی. دایە گیاانەڵاڵ لە نئێرا ئابووریی کە دەڵێن ئەوە هەموو نیشانەکان

 تێکڕامااانی هااۆی بااووەتە هەوسااارپچڕاو و سیسااتماتیک گەناادەڵیی و بانکەکااان و نەوت کەرت گەمااارۆی ساااڵ دە لە زیاااتر
 .با دنیا واڵتانی ینخۆشبژیوتر لە دەبوا با، لەسەرکار خەڵکی و دێموکراتیک دەسەاڵتێکی ئەگەر کە واڵتێک، ئابووریی

 
 کەمییااان لە هەناردەکردنەکااان قوڕچەقیااون، لە بەرهەمهێنااان ڕاگیااراون، وەبەرهێنااان وەسااتاون، ئێااران لە پیشەسااازییەکان

 بێکااری ساێاڵوی ناامێنن، و دادەخارێن وردەفرۆشاییەکان و بچاووک پیشە نین، سەقامگیر بەتایبەت دراو بازاڕی و بازاڕ داوە،
 کاردووە، هەڵی واڵت دەرەوەی بۆ جاران لە بەگوڕتر سامان و سەرەوەت چوونەدەرێی نوێی شەپۆلێکی و ڕادەماڵێ شتێک هەمو

 هێازی لە زەبەالحە ساەرچاوە بەو کە واڵتێاک ئێرانادا، ئاابووریی قەیرانای لە سەهۆڵەکەن کێوە دیاری دوندی تەنیا ئەوانە
 داتەپیاوی و شاپڕێو ئاابووریی! باا دنیاا گەشەساەندووی یواڵتاان هەرە ڕیزی لە ئێستا دەبوا سروشتییەکان سەرچاوە و مرۆیی
 داهااتووەوە مانگی خەزڵوەری سێزدەی لە کە ببێتەوە ئەمریکا گەمارۆکانی نوێی گەڕێکی بەرەنگاری دەبێ وەزعەوە بەو ئێران

 ئیساالمی ریکۆماا بە چۆک یەکجاری بە و هی  بکەنە ئێران نەوتی هەناردەی دەیانەوێ کە گەمارۆیەک ڕیزە سەری، دەخرێتە
 بااۆ چارەساەریان بەکاردەوەی ڕێکااارێکی تاوانبارناساین بە یەکتار لە جیااا ڕێاژیم کاربەدەساتانی حاااڵەش بەو کەچای. دابادەن
  پیشەی وەک هەر و، بەر نەگرتووەتە قەیرانەکان قوڵبوونەوەی بە بەرگرتن
 .دەدەن تااڵنبڕییەکانیان و گەندەڵی بە درێژە جارانیان

 
 کرێکاارەوە لە وەرزێاڕ، هەتاا بگارە کارمەنادە لە خەڵاک زۆرینەی پڕن، و تێر کە دەسەاڵت کەمایەتیی لە بەدەر ئێستادا لە

 دەبێاتەوە، چکاۆلەتر بەردەوام خەڵاک سافرەی. بڕیاون لاێ هەناساەی و گرتاوون ئەوکای گرانای کاسابکار و بازاڕی هەتا بگرە
 پەروەردەی ساااەفەر، وەک شاااتی زۆر اون،دامااا ڕۆژانەشااایان بژیاااوی دابینکردنااای باااۆ نااااکرێ، پاااێ پاشاااکەوتیان نەک خەڵااک

 ئەو ژمااارەی دەلااێن پێمااان دیمەنەکااان و وێاانە و الوە دەخاارێنە واڵت خەڵکاای زۆریاانەی الی بێهداشاات و وەرزش غەیرەدرساای،
 .دەبن زیاتر ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ دەگەڕێن؛ خواردندا بەدوای زبڵەکاندا لە کەسانەی

 
 دەیە چاااوار میراتااای و ناااابرێتەوە بەوەنااادە کۆمەاڵیەتییەکاااان خەساااارە تیغااای لەژێااار ئێاااران کاااۆمەڵگەی شاااپڕێوی دۆخااای

 :دەدوێن خۆیان ئاوا تایتێڵەکان. نەخۆش تەواو و قەیران پڕ واڵتێکی لە بریتییە ئیسالمی کۆماری دەسەاڵتدارەتیی
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 و دەباااێ زیااااتر دەم هەر بێکااااری و دەبااان هەژارتااار خەڵاااک ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ ئیساااالمی کۆمااااری دەساااەاڵتی ساااەری لەساااایەی
 دیااکەی ئەناادامانی فرۆشااتنی و گورچیلەفرۆشاای" وەک دیاااردەی زۆر سااەرهەڵدانی و تاوانکاااری هەڵکشااانی لە ئاکامەکەشاای

 .دەردەخا خۆی دا" لەشفرۆشێ" ،"کار مندااڵنی" ،"گۆڕخەوی" ،"لەش
 
 و گەمارۆکاان رینقورسات تیغای بەر کەوتاووەتە واڵت تێرۆریزمادا، لە پشتیوانی و شەڕخوازی سیاسەتی دەیە چوار سایەی لە
 زیااتر هینادە دوو خۆکوژییەکاان ئامااری کە جێایەک گەیاوەتە کاار باوون؛ دۆ  نەخوازراوترین تووشی خەڵک سۆنگەیەوە لەو

 چەشاانە هەر لە کااۆمەڵگە و باان موعتاااد کەس میلیااۆن ٩ لە زیاااتر بفرۆشاان، کۆرپەکانیااان باابن ناچااار بنەماااڵە زۆر ببااێ،
 .بێ تەمابڕاو گۆڕان و چابوون گومانێکی

 
 و گەناادەڵی دەیە چااوار زەبروزەنااگ، و پۆلیساای دەسااەاڵتی دەیە چااوار کوشااتوبڕ، و جینااایەت دەیە چااوار ئێعاادام، دەیە چااوار
 دواجاار خەڵاک ئەوەی. بڕیاوە خەڵکای لە بڕساتی تەواوی بە ئیادی شووشاەکردن لە خەڵاک خاوێنی دەیە چاوار بڕۆ، و تااڵن
 دەرفەت. مێااژوو گۆڕخااانەی بە سااپاردنی و ئیسااالمی کۆماااری لە تێااپەڕین یئیاارادە ئیرادەیااانە، تەنیااا بگەڕێااتەوە بااۆی دەبااێ
 تەمەنای بە کۆتاییهێناان و ڕاپەڕیان هەر دواهەڵباژاردە، و تاکەڕێگاا و ساردکوتانە ئاسنی تەنیا ئیسالمی کۆماری بە دانەوە
 .ڕێژیمەیە ئەم
 

 ٢٠١٨ی ئاگۆستی ٢٨: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

--------------------------------------------- 
 

 ئەمجارەیان كێ دادیان دەدا؟
  

 پێشابینیی ئیساالمیش کۆمااری نگری الیاه سانی که شبینترین ڕه بۆ نگبێ ڕه و  نییه باش هی  ئیسالمی کۆماری ئێستای بارودۆخی
 . وه خته سه ئاوا کی یه نگانه ته  وێته بکه یان که ڕێژیمه  که بووبێ خت سه وا ڕۆژێکی

 
 کۆمپانیاااا ڕاکردنااای هااۆی  تاااه بووه ئێااران  لاااه سیاساای قامگیریی ساااه  باااه نادڵنیااایی دی جاااارێکی تیاادا وڵه نێوده ئاساااتی  لااه
 باۆ تاین ی هیناده مریکاش ئاه کانی فشااره. ئێران ڵ گه له ودا سه و  ڵه مامه  له کان بانکه ی وه کشانه و رهێنان به وه کانی الحه به زه

 مریکا ئاه کانی ئابوورییاه سازا تیغای  لاه خاۆی  وه یاه ڕێگه و لاه بەڵکاوو بباا،  الهاه دادگاای بۆ هانا  که  هێناوه المیئیس کۆماری
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 و  وه قیناه ته سانووری  تاه یوه گه کانیش نێوخۆییه  ناکۆکییه و،  هێشتووه نه ڕێژیمدا ر به به یان ناسه هه کان ڵییه نده گه. بکا ڕزگار
 ر ساه له ڕاپرسای  لاه بااس جلیسادا مه ی وه کۆبووناه  لاه  کاه  بڕیاوه ی ناده وه ئه ڕێاژیمیش ستانی ده کاربه الی اڵت سه ده یی ناکارامه
  لاه نادێ هه کاارکردی و ری ڕێباه گاانی خیبره جلیسی مه نیگابان، شووڕای ئیستسوابیی تی نیزاره ت، حاکمییه ی وه ره ده تی سیاسه
 .کرێ ده ریدا ڕێبه اڵتی سه ده ژێر کانی هتی رایه به ڕێوه به و ئیداری زگا داموده

 
 باۆ  وه ڕاناه گه نیا تاه  وایاه پێیاان ق حاه به یانن، کاه ڕێژیمه ڕزگاارکردنی دوای باه ئێساتاش دا سیاساییه  نیزاماه و له  که ش وانه ئه
 دا یاه تووڕه و یااخی  پۆله شاه پاڕ ریاا ده و له  شڕه و ق شه و پێکدادراو و تێک  مه له به م ئه توانێ ده کە ڵکە خه ی ئیراده و نگ ده
 ناباا، شاک تێادا ریی روه ساه ڵک خاه  لاه وارێک ئاساه های   کاه نیزامێکادا  لاه ڵک خاه ئایاا اڵم به. کان ئارامه  ناره که  نێته یه بگه
 ئاکااامی  لااه  کااه ڵکێک خااه شااانە، لەسااەر  یان ڕێژیمااه م ئااه تیی اڵتداره سااه ده کانی تییااه هامه نه موو هااه باااری  کااه ڵکێک خااه

  ڕێژیماه م ئاه کانی ڕۆییه ره سه تێچووی و باج موو هه  که ڵکێک خه ، خنکێندراوه و  براوه لێ بڕستی دا ڕێژیمه م ئه کانی ته سیاسه
 و سیاسااای نی، ده ماااه  مافاااه موو هاااه  لاااه  وه اڵته ساااه ده م ئاااه ی ساااۆنگه  لاااه ر هاااه  کاااه ڵکێک خاااه دا، ده کانی یرانخوڵقێنییاااه قه و

  یارییاااه یرکردنی ساااه  لاااه ڕێ ت ناناااه ته  کاااه - ڵگاااه کۆمه ژناااانی شااای به - ڵکێک خاااه ، کاااراوه ش بێباااه کانی یاااهتی اڵیه کۆمه
 ن؟ بکه ڕزگاری و بێن بێ ده ئاخۆ جێدا  له  وه ؟ ڕێژیمه م ئه فریای  به دێن ، گیراوه لێ کانیشی رزشییه وه
 

 عێاڕاق ڵ گاه له ڕ شاه سااڵ 1  وان له ک یه.  یه ڕێژیمه م ئه ی سۆنگه  له دێ ریان سه به  اڵیه به رچی هه  یه یه ده چوار ئێران ڵکی خه
 م ئاه رانی ڕێباه پێاداگریی و دان ملناه هۆی باه اڵم باه پێباێ، کۆتاایی کارا ده ساپێکردنیدا ده دوای می که یه کانی مانگه  له ر هه  که

  فڕییاااه رزه به  لاااه. دای ڵک خاااه ر هاااه ی کاااه ییهمادد و گیاااانی  تێچاااووه موو هاااه و  وه کرایاااه درێاااژ سااااڵ 1 ی مااااوه باااۆ  ڕێژیماااه
  لااه قامگیری ناسااه  کااه تومی، ئااه کی چااه  بااه یشااتن ستڕاگه ده و شاایعی هیاللاای دروسااتکردنی پێناااو  لااه ڕێااژیم کانی ئیدۆلۆژییااه

 وێشادا له  کاه ئورووپا؛ و مریکا ئه کانی ئابوورییه مارۆ گه ختترین سه ژێر  وته که ئێران  وه یه سۆنگه و له و  وه وته که لێ ی ناوچه
  نموونااه بااۆ -  هاااتووه ی نگانااه ته  ڕێژیمااه م ئااه تیاادا وڵه نێوده ئاسااتی  لااه کاااتێ ر هااه. دا یان کااه باجه بااوون ڵک خااه  وه ئااه
 ناساراو باڵی  به نگدان ده  به  که بوون ڵك خه  وه ئه دیسان - مێکونووس دادگای بڕیاری دوای  له ئێران سیاسیی راوێزخرانی په
 ئێساتا ئااخۆ اڵم باه ، داوه اڵت ساه ده  باه یرانیان قاه قۆنااغی  لاه ڕین تێپاه و  وه پشتڕاستکردنه تی رفه ده ڕێژیم ڕێفۆرمخوازی  به

 ڵک؟ خه کام و ت حوکمه کام بێ؟  وه ته حوکمه هانای  به ڵک خه بێ ده ش دیکه جارێکی
 

 دیاری بااه ڵک خااه بااۆ ی دیکااه هیچاای تی گبااه نه و ژاری هااه  لااه جیااا خۆیاادا مافیااایی اڵتی سااه ده  یااه ده چااوار  لااه  کااه تێک حوکمااه
 و؛  یاه ناوچه سیاسایی قامگیریی ناساه هۆکااری ئێعدام، تێرۆر، ی که پێناسه تیدا وڵه نێوده ئاستی  له  که تیک حوکمه ، هێناوه نه
  بااه ئێعتیاااد ک وه کانی تییااه اڵیه کۆمه  هیراناا قه ی وه قینااه ته وسااارپچڕاو، هه گرانیاای و بێکاااری و ژاری هااه واڵتیشاادا نێوخۆی لااه
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  تااه حکوومه م ئااه.  یه که هۆڵه سااه  شاااخه ی کااه دیاره  شااه به نیا تااه ژیااان؛  بااه بێهیااوایی و خۆکااوژی شفرۆشاای، له ر، هۆشاابه ی ماااده
  بااه ڕاباردوودا ی یاه ده چاوار  لاه ی ڵکاه خه و ئاه ، ڵکاه خه  لااه ر هاه هیاوای چااوی دیساان دا دیکاه دانێکی ئاویلکاه  لاه  ساته روه ناده
 اڵم باه.  ڕێژیماه م ئاه ی وه اڵگێڕه باه و ڵغان قاه  تاه بوونه کاان ڕێفۆرمخوازه پشاتی  چووناه و کان یرانه قه ر رامبه به  له گرتن رگه به
 ئیاادی شکانی داروکاتچییااه ته  مییااه خاته و  تاارازاوه کااار  لااه کااار ئیاادی زاناان ده ڵک خااه. تی بڕیویااه ڵک خااه ئیاادی یان مجاره ئااه

 چااک  ناه  ڕێژیماه و ئاه زانان ده ئیادی ڵک خاه.  وه ناه بکه درێاژ نی ماه ته ی بیماه ڕێژیم ڕوخساری سپیاکردنی و سوور  به ناتوانن
  کاه  کانه ڕۆیه ره ساه  ڕێژیماه موو هاه نادیی تمه تایبه  وه ئه. وێ که ده ست ده دا اڵته سه ده م ئه ی چوارچێوه  له کارێکیش چاکه و بێ ده
 باۆ زیااتر فشااری و ڵک خاه خۆبوونی بڕواباه هاۆی  بێتاه ده  کشاه پاشه نگاو هاه ک یاه زانن ده چونکی ، وه مێنه سڵه ده چاکسازی  له

 دۆالرێاک تااق  نییاه گریناگ باۆی های  و، ڕوا ده ڵی گاه له و  کردووه دیاری خۆی ئاسۆی و ڕێگا  ڕێژیمه م ئه. زۆرتر ی کشه پاشه
 و ڕووت ی کاه ڵکه خه  نییاه  ش وه ئاه ساتی ربه ده هی . ڕێ گه نه  واڵته و له کیش یه کارخانه هی  رخی چه و ن تمه زار هه 15  بگاته

 خۆیاان رکوتی سه و پۆلیسی زگای ده وان ئه چێ؛ با به ژیانیان  وه یه سۆنگه و له ڵک خه و ر سه بخرێته مارۆی گه واڵت بن، جاڵ ڕه
 چاوساوور  یاه ڕاده و ئاه تا هاه ی ڕێژیمه م ئه  که ش وه ئه. گرن ڕاده پێ ر سه له خۆیان بلوێ بۆیان ی جێیه و ئه تا هه و ن به ده شک

 .کار  بیخاته خۆیان دژی  له و بکا وی قه کی چه مه و ست ده دا  ڕێژیمه و به تیان رفه ده  که ڵکێک خه ، ڵکه خه ر هه  کردووه
 
 مارۆکانی گاه  کاه زانان ده ڵک خاه گرتاوون، وکی ئاه جاارن  لاه رباڵوتار باه و باران موو هه  له ئابووری یرانی قه  که ئێستاشدا  له
  لاه تی ردانیه ساتێوه ده ر باه له جیهاانی، تێرۆریسامی  لاه  ڕێژیماه پشاتیوانیی ی ساۆنگه  لاه  دیکاه کانی ئابوورییاه سازا و مریکا ئه

 و ئاه تیی دژایاه ر باه له و ، جیهاناه و  ناوچاه ئاسایشای و ت منیاه ئه قامگیرکردنی ناساه ر باه له ، دی واڵتاانی نێوخۆیی کاروباری
 .ڕن په ڕاده دژی  له پتر ڵکوو به نامێنن، رێژیم پشتی  له ک نه  بۆیه دی؛ واڵتانی ریی روه سه مافی  له   یه ڕێژیمه

 
 تی سیاسااه ڵااێ ده رێااژیم ک وه و مریکا ئااه ک نااه وه، نگانااه ته  ته خسااتووه وانی ئااه ی وه ئااه  کااه  ڕوونااه لێیااان ئێااران ڵکی خااه

 می رهاه به و ت حوکماه و ت وڵاه ده ئاابووریی ی ناکاراماه تی سیاساه  یاه ده چاوار  ڵکوو باه ئێران، واڵتی  به ق رحه ده ی دوژمنکارانه
  وه پێساته و ئێساک  باه ڵک خاه.  وه ڕێژیمه ئیدۆلۆژیکیی تی سیاسه ی سۆنگه  له  واڵته پێهاتووی ل شه فه ریی به ڕێوه به  یه ده چوار
 گشاتیی ساامانی موو هاه  کاه  تاه حوکمه نێاو  لاه سیساتماتیک ڵیی ناده گه ، خساتووه ژیاان  لاه وانی ئاه ی وه ئاه زانان ده و یچێژن ده
 ی سۆنگه  له ک نه ، وه ڕێژیمه ستانی ده کاربه ن الیه له ویش ئه ، کردووه  شووشه  له ڵکیان خه خوێنی و  بردووه تااڵن  به ڵکیان خه

 . وه واڵته و ئه کانی سنووره ی وه ره هد  له تی دوژمنایه
 
 کۆمااری ی دوژمنکاراناه تی سیاساه ی ساۆنگه  لاه ئێاران ر ساه سازاکانی و ئاابووری یرانی قه ر هه وان ئه ردی ده  که زانن ده ش وه ئه

 نیزاماای و ت حوکمااه وخۆ ڕاسااته  کااه  یااه واڵته و ئااه کانی وه تااه نه و ڵک خااه ئااازادیی و ماااف وتکردناای زه ڵکوو بااه ، نییااه ئیسااالمی
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 ی ڕێژیماه م ئاه رانی ڕێباه پالنی مووی هه  که  نییه ده مه و سیاسی کی ئازادییه  شنه چه هی  بوونی نه یکا، ده و تی کردوویه سیاسی
. ن هیبا ده پاساداران ساپای و اڵت ساه ده مافیاکاانی مووی هه  که  ڵکه خه سامانی و ت روه سه تااڵنچوونی به و ڵی نده گه ، پشته  له
 ر ساه به ی دۆخه م ئه ی وه ئه اڵم به وێ، ده کاندا جیهانییه  هاوکێشه  له خۆی کانی ندییه وه رژه به مریکا ئه  ڕاسته  که زانن ده ڵک خه

 انجئاما  که زانن ده ها روه هه ڵک خه. دا واڵته و له  پێنه خۆسه اڵتی سه ده و ئیسالمی کۆماری ڵکوو به ، نییه مریکا ئه  هێناوه واڵت
 ڵ گاه له کانی کێشاه وێ نایاه ی وه ئاه اڵم باه وتاووێژ، مێازی ر ساه باۆ  وه ڕاناه گه بۆ  ڕێژیمه ر سه خستنه فشار  مارۆیه گه و سزا و له

 بکاا، ر ساه چاره تێرۆریسام  لاه پشاتیوانی و یرانخوڵقێنی قاه تی سیاساه  له وازهێنان و دانوستان ی ڕێگه  به جیهانی ی ڵگه کۆمه
  کاه  ڕێژیماه  وه ئاه اڵم باه وێ؛ که ده ڵک خه ر به ر هه ش که ئاگره کیی ره سه پڕیشکی شدا نێوه و له  ڕاسته و  یسالمییهئ کۆماری ر هه
  دایاه  لێاره ڕاست و دێ چۆکدا  به ر هه دا فشارانه م ئه وامیی رده به ری گه ئه  له بێگومان. بدا کی تاوانه بێ ده و  رپرسیاره به لێی
 . وه بکاته ڕاست پشت ڕێژیم ن بده ئیزن نابێ ئیدی یان مجاره ئه و گۆڕێ  وه دێنه دیسان ڵک خه  که
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٩٣٣ ژمارەی لە)
 

 ٢٠١٨ی سێپتەمبەری ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

--------------------------------------------- 
  

 ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی کردە ئامانجی مووشەکە بالستیکەکان؟کۆماری ئیسالمی لەبەرچ
  

مووشاەکی بالساتیک هێرشای کاردە ساەر بانکەی دەفاتەری سیاسایی حیزبای  7بە  ئێران ئیسالمیی کۆماری خەرمانان ی١٩ ڕۆژی
 لااێ زۆری ەکجاااری وێرانییەکاای و کەوتەوە لااێ برینااداری 49شااەهید و زیاااتر لە  15دێمااوکراتی کوردسااتان و، ئەو هێرشااە 

 .بەجێما
 

 دێموکراتادا حیزبای و کاورد بازوووتنەوەی ساەرکوتەی و قڕکردن سیاسەتی ئەو درێژەی لە ئیسالمی کۆماری ئەمجارەی هێرشی
 دێماوکراتی حیزبای تێکۆشاانی و کاورد میللەتای خەبااتی کە دەبیناین بەاڵم بەردەوامە، لەساەری دەیەیە چاوار ماوەی کە دێ،

 .دایە پەرەسەندن لە پتر ۆژڕ لەگەڵ ڕۆژ کوردستان
 

 کۆمااری ئێساتادا لە کە دەزاناین هەمووماان ئێساتادا؟ لە باۆ و ئامانج کردە کوردستانی دێموکراتی حیزبی بۆ ئیسالمی کۆماری
  و خەڵک کەلێنی دایە، تێکڕمان و شپرزەیی لەوپەڕی ئابوورییەکەی دایە، نێودەوڵەتی فشاری بەگوڕترین ژێر لە ئیسالمی
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. دەباانەوە بەربەرینتاار و بەریاان هەر واڵتە ئەو شااوێنی هەمااوو لە گشااتییەکان ناااڕەزایەتییە و دەبااێ زیاااتر دێ تااا دەسااەاڵت
 هەروەهااا. دی شااوێنێکی بباااتە نێوخۆییەکااان قەیاارانە لەسااەر سااەرنجەکان بااێ ماااوەیەکیش بااۆ بااوو بەوە پێویسااتیی ڕێااژیم

 و خاوێن بەهای بە کە بکا مووشەکانە ئەو بۆ مووشەکیش کیتاقیکارییە ئەوەشدا لەگەڵ و بدا ئەمریکادا بەگوێی پەیامێکیش
 ئەو و دەبان چ دواتار کاردانەوەکاانی کە دەساتی بێاتە حساێبێکیش و، کڕیاوە بیاانیی واڵتانی لە ئێران خەڵکی ماڵی و گیان

 ئامانج؟ کردە کوردستانی دێموکراتی حیزبی بۆ بەاڵم. دواتری هەنگاوەکانی بۆ دەبێ ئاوەاڵ دەستی چەندە
 
 ئیسااالمیدا کۆماااری دەسااەاڵتدارەتیی دەیە چااوار ماااوەی لە کوردسااتان دێمااوکراتی حیزباای و کوردسااتان. ئاسااانە ەاڵمەکەیو

 باوو و گاوت ڕێاژیمە بەو یەکدەساتی و گەورە یەکای"ناا" ساەرەتاوە لە هەر کە کوردستانێک. بوون ڕێژیم چاوی چقڵی هەمیشە
 هەروەهااا و کوردسااتان کۆماااری دامەزراناای مێااژووی بە کە راتێکیشدێمااوک حیزباای. زۆرداری دژی لە خااۆڕاگری سااەنگەری بە

 ڕێاژیمە ئەم بەرنامەکاانی و سیاساەت بەردەم گەورەی کۆساپێکی کاورد، گەلای ماافی دابینکردنی پێناو لە بەردەوام خەباتێکی
 ئەم سیاسااەتی و گوتااار و پەیااام بێگومااان کااردووە، ڕژد دوژمنکااارییە ئەم لەسااەر ئێراناای ئیسااالمیی کۆماااری ئەوەی. بااووە

 ویسااتی و ئیاارادە بەهێزکردناای سیاسااەتی و، کوردسااتانە توێژەکااانی و چااین هەمااوو مااافخوازیی بە پەرەپێاادان کە حیاازبەیە
 ئەم خۆشەویساتیی باردووە ڕێژیمی زراوی ئەوەی. نەتەوەیی شوناسی نەهێشتنی و تواندنەوە ئامانجی لەبەرامبەر جەماوەرییە
 ئاراساتەی و جووڵە لەسەر هەیە کاریگەریی کە دەدەنەوە، وەاڵمی کە وەردەگرن، لێ سەیق کە خەڵکدا دڵی نێو لە حیزبەیە
 خەرماناان ی٢١ ڕۆژی گشاتییەکەی ماانگرتنە و نیایە سیاسای ئیادیعای و شوعار ئەمە. خەڵک ویستیی ماف و مەدەنی خەباتی

 نێاوان لە باوو ڕێفرانادۆمێک. و هەیە خەڵکدا دڵی نێو لە ڕیشەیەکی و رەگ چ دێموکرات حیزبی کە سەلماندی کوردستان لە
 .…الیەنە کام و کێ تێکەوەپێچێ بارگەی دەبێ کە دیکە ئەوەی و دەکا کێ لە خاوەنداری کوردستان: هەڵبژاردندا دوو
 

 و شاەهید ئەژمااری ڕووی لە هەم باووە، قاورس داوە دێماوکراتی حیزبای لە ئیساالمی کۆمااری زەبرەی ئەم کە نییە تێدا شکی
 مێااژووی ئەوانەی بەاڵم. کەوتااووە حیاازب بارەگاکااانی و باانکە بەر خەسااارەتەی و وێراناای ئەم ڕووی لە هەم بریناادارەکان،

 قایم و قورس بەاڵم وێکەوتووە، زۆر چەشنەی لەو زەبری حیزبە ئەم کە دەزانن خوێندۆتەوە کوردستانیان دێموکراتی حیزبی
 چەکادارییەکەی ڕاپەڕیانە شاکانی محەمامەد، قاازی پێشەوا رانیلەدارد و کوردستان کۆماری ڕووخانی. هەستاوەتەوە لەبەریان

 ساەری لە تێیاندا کە نموونەیەکن چەند شەرەفکەندی و قاسملوو دوکتور حیزبە ئەم کاریزمای ڕێبەری دوو تێرۆری ،٤٩ - ٤٩
 حیزباای رەشئەمجااا بێگومااان. پێاادا درێااژەی بەسااەربەرزییەوە و نەکەوت لەبەری حیاازبە ئەم بەاڵم درا، دێمااوکرات حیزباای

 کوردساتان مانگرتنەکەی پێش، ڕۆژ چەند کە تایبەت بە. دی سەرکەوتنێکی هەوێنی دەکاتە کۆستە ئەم کوردستان دێموکراتی
 .لەگیراننەهاتوویە قەاڵیەکی کوردستان کە گوتین پێی
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 ن خەڵک و دەسەاڵتداهێزی ڕاستەقینە لە نێوا

 
 دوو بەرهەمای دێ، ئێاران لە کاورد بەساەر ئیساالمییەوە کۆماری دەسەاڵتی سۆنگەی لە ئەوەی و دەدا ڕوو کوردستان لە ئەوەی

 . ئیسالمییە کۆماری تۆڵەستێنیی دەیە چوار ئاکامی هەروەها و ڕوانین، جۆر دوو و عەقڵییەت
 

 و بەهامەنااد و دێموکراتیااک دەسااەاڵتێکی ئەزمااوونی ڕێااژیمە ئەم رکاریهاتنەسااە پااێش دەیە سااێ کە نەتەوەیەک عەقڵییەتاای
 و دەبیناێ دا"دی ئەوانای" هەماوو سڕینەوەی لە خۆی بوونی کە ڕێژیمێک ڕوانگەی و بووە مافەکانی بۆ درێژ و دوور خەباتێکی

 وەختێکادا و دەم لە و پاێش ەلەو دەیە چوار. نییە هۆ بێ ئەویش. دەڕوانێ کورد بۆ الیەک هەر لە ئەستوورتر ڕق نێوەدا لەو
 دەساەاڵتە ئەو باۆ مەشاروعییەت دەنگی و دەبرا تااڵن بە تاریکپەرەستانەوە لەالیەن ئێران گەالنی شۆڕشی دەسکەوتەکانی کە

 لە کااورد. ناساایبووی باااش سااەرەتاوە لە هەر کە بااوو ڕێااژیمە بەو گااوتن" نااا" پێشااەنگی ئێااران لە کااورد وەردەگیاارا، نگریسااە
 کاورد. کاولکااری و باڕۆ و تاااڵن بۆ ناوچەیەک یش"کوردستان" و" ناخۆیی" بە بۆوە پێشوو وەک هەمدیسان وەکاتە لەو ئێران

 .بەردەوامە خۆی شوناسخوازیی خەباتی لەسەر و دەدا گوتنە"نا" ئەم تێچووی دەیەیە چوار ئێران لە
 

 یەکەم لە. شاوورەییە و کارەساات یناایەت،ج پاڕ بکا حەز خوا هەتا و ڕەش بڵێی تا کوردستان لە ئیسالمی کۆماری کارنامەی
 و کاااورد دژی خاااومەینی جیهاااادی فیتاااوای. وەردرا خاااوێن لە کاااورد ئاااازادیی بەهااااری شۆڕشاااەوە ساااەرکەوتنی دوای ڕۆژەکاااانی

 ساەرەتای بە باوون تۆڵەستێنی، ویستی و چەک زەبری بە داگیرکردنی و ئاسمانەوە و عەرز ڕێگەی لە کوردستان پەالماردانی
 .ئازادیخوازی و خەبات بیری نەهێشتنی و نەتەوەیی سڕینەوەی بنەمای لەسەر دوژمنکاری سیاسەتێکی

 
 ساەپاندنی. دەکارێ پەیاڕەو کوردساتان لە ئاامێرییەوە ڕەق و ئاامێری نەرم ئیمکانااتی هەماوو بە دەیەیە چوار سیاسەتە ئەم

 ساەدان تێارۆری کاورد، سیاسایی ێکۆشاەرانیت ئێعادامی پاۆل پاۆل گونادەکان، لە کۆمەڵکاوژی نابەرامبەر، و بەردەوام شەڕێکی
 ساەرچاوە و بەردەکاان بەتاااڵنبردنی و کوردساتان میلیتااریزەکردنی کاورد، سیاسیی جوواڵنەوەی ڕێبەرانی و پێشمەرگە و کادر

 لە بەشاێک تەنیاا کاورد ناوێی نەوەی باۆ شاوناس قەیرانای دروساتکردنی باۆ بەردەوام پالندانانی و هەوڵدان سروشتییەکانی،
 و زەبار سیاساەتی نە کە دەبیناین کاورد خاۆڕاگریی قەاڵی بەرامبەریشادا لە کوردساتان؛ لە ڕێاژیمەن ئەم پێناسای و رۆکنێوە
 دا پیشاانی خەرماناان 71 حەماساەتەکەی. پشات ساەر نەخساتۆتە ڕێاژیم بۆ دەرکەی و نەداوە پێ کۆڵی قەاڵچۆ نە و، زەنگ
 .گیراننەهاتوویە لە قەاڵیە ئەو
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 باااڵی و پەڕ بااێ زەبروزەنااگ و سااەرکوت کەشاای بااا باان، باڵویااش و پەرت حیزبەکانیااان بااا دا نیاننیشااا کوردسااتان خەڵکاای
 و زیناادووترین هاای ، نەکااردوون بێهەڵوێسااتی کااردن ئاساایمیلە هەواڵاای و دوژمنکاااری سیاسااەتی دەیە چااوار بەاڵم کااردبن،

 پێایە، لەساەر چەکای ئەوەش و ەساەاڵتەد باووە چەک نێاوەدا لەو کە ئەوەش. ئەوانن هەر نیشتمانەکەیان بەشی ئەکتیڤترین
 .دەکا مافەکانی شەڕی ئیرادەوە بە کە خەڵکە

 
 بە باااوەڕ و ئیمااان و داویەتاای ئااازادی بااۆ کە خااوێن دەریااایەک مااافخوازی، و خەبااات لە پاشااخانێکە خەڵااک دەسااتی چەکاای

 چەکێاک دار؛ و تەنااف و رکوتسە هەمدیسان ڕێژیمیش دەستی ژەنگاویی چەکی. قوربانیدانێتی و ڕەنج بەری کە داهاتوویەک
 .بووە ساردکوتان ئاسنی تەنیا بۆوان و نەداون دادی ئێستا تا کە
 

 بە کە بیااانی خاااڵکوتی بالسااتیکی مووشااەکی چەنااد توانیااویەتی کە دەنااازێ بەوە ئیسااالمی کۆماااری سااەرکوتی سااپای ئەگەر
 بکاا هەڵ کاورد خاۆڕاگریی و خەباات ئادرەسای ،"دێموکرات قەاڵی" لە کڕیوتەتی ئێران خەڵکی خوێنی لەشووشەکردنی بەهای

 دواتار ڕۆژ چوار. گرتەوە هەڵی دواتر ڕۆژ چوار بەاڵم بپێکێ؛ دێموکرات حیزبی لە زەبرلێدان کە ئامانجەکەشی لە هەندێ و
 کە کوردساتانە خەبااتیش ساەرەکیی گۆڕەپاانی و ناایەن گیاران لە کە ئەوانان دێماوکرات ساەرەکیی قەاڵی گاوت پێیان خەڵك
 .نامۆن پێی ئەوان

 
 گاوت ڕێژیماک بە یاان"ناا" پاێش لەوە دەیە چوار چۆن وەک کوردستان خەڵکی! کوردستان لە ئەویش دەبێتەوە، دووپات مێژوو

 پاێن، لەساەر هەروا کە گاوت پێیاان گوتنە"نا" بەو ئەمجارەشیان دانابوو، سڕینەوە و تێرۆر لەسەر دەسەاڵتەکەی بناغەی کە
 هاوکاات کوردساتان خەڵکای. ئازادییە سەنگەری هەروا کوردستان داوە پیشانیان دیکەشدا ویڕوودا و کات زۆر لە چۆن وەک و

 دەتاوانێ تەبااییە و بەکاردەوە یەکیەتیای تەنیا کە دانێ پەیامەیان ئەو و کرد هەڵوێستەیان ئەم قەرزباری حیزبەکانیشیان
 بە و بااخەن یەک خەباتگێڕییااان وزەی سااتانکورد سیاسااییەکانی الیەنە و هێااز پێویسااتە ئەوەش بااۆ و باادا ڕێژیماادا بە چااۆک

 .بکا پێ دەست نەتەوەیی ڕزگاریی بۆ تێکۆشان و خەبات لە دی وەرزێکی خەڵکە ئەم پاڵپشتیی
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٩٣٤ ژمارەی لە)
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 ساڵی نوێی خوێندن و وەرزێکی دی لە بێبەشیی خوێندن بە زمانی دایکی

 
 لە کااورد مناادااڵنی بێبەشاایی دیسااانەکەش دی سااااڵنی هەمااوو وەک بەاڵم پێکااردووە، دەسااتی ئێااران لە خوێناادن نااوێی ساااڵی

 .فێرکردندا و پەروەردە پڕۆسەی لە کوردستانە کۆمەڵگەی سەرەکیی کێشەی دایکی، زمانی بە خوێندن
 

 تەنیاا و، فارساەکانن کە بااڵدەستە نەتەوە یەک تەنیا بەاڵم فرەنەتەوەیە، واڵتێکی ئێران کە پێدەکا دەست لەوەڕا کێشەکە
 و دەکەوێ گەورەدا کۆساپێکی ساەر بە لەپاڕ قوتابخاانە چاووە کە مناداڵ ئیادی. فارساەکانە زماانی کە ڕەسمییە زمانیش یەک

 دەباێ ”دەوری“ گوتاووە پێیاان ئێساتا تاا ئەوەی ببن فێر کتوپڕ دەبێ کورد مندااڵنی. دەبێ ناخۆش گەلێ بارودۆخێکی تووشی
 هەر خاۆ ...و ”سورساورە“ بڵاێن پێای دەبێ ئەوە ،”خلیسکێن“ گوتووە پێیان ئێستا تا ئەوەی و؛ ”بوشقاب“ بڵێن پێی لەوەدوا
 لە واز هاۆیە بەم هەر دووزمانەکاان نااوچە لە کەس ەزارانه سااڵدا لە حکومەتییەکاان ناوەنادە ڕەسامییەکانی ئامارە بەپێی
 .دێنن خوێندن

 
 کااریگەریی زماانە بەو پەرورەدە و دایاک زماانی کە کۆکن ئەوە لەسەر هەموو دەروونناسی و پەروەردە و زمان بواری زانایانی
 و ڕەچەڵەک بە خاۆی باوونی زماانەوە ڕێاگەی لە مناداڵ. هەیە مناداڵ کەساایەتیی و شاوناس شاکڵگرتنی لەسەر زۆری یەکجار
 و سااۆز و هەساات لە دەربڕیناای باشااترین دەتااوانێ بااووە فێااری زگماااک زمااانەی بەو هەر و دەدا گاارێ باووباااپیرانی شوناساای

 .هەبێ دەورووبەر لە تێگەیشتنەکانی
 

 نەباوون وایە پێیاان کە زماان پساپۆڕانەی ئەو ناین کەم دەگاا، پاێ و دەبێ فێر ساناتر دەخوێنێ خۆی زمانی بە کە منداڵێک
 زماانە ئەم زۆرەملێی فێربوونی و فارسی زمانی بە خوێندن بە مندااڵن ناچارکردنی و دایک زمانی بە پەروەردە کاڵبوونی یان
 نیااوەی لە زیاااتر کە کاتێکاادا لە ئەویااش دێ؛ نەتەوانە ئەو زمااانی نەهیشااتنی و کوشااتن واتااای بە نافارسااەکان، ناااوچە لە

 و گەشاااە لە ڕێ سسااایتماتێک کە ئەمەیە دیاااکەی واتاااایەکی ئەوەش. دێااان پێاااک ساااەکاننافار نەتەوە لە ئێاااران خەڵکااای
 .پشتە لە فارسی بااڵدەستی نەتەوەی شوینیستیی سیاسیی ئامانجی ئەوانەش هەموو و دەگیرێ واڵت پەرەپێدانی

 
 بە و دەکاارێ وردانکاا شوناساای سااڕینی و تواناادنەوە بااۆ ئیسااالمیدا کۆماااری دەسااەاڵتدارەتیی دەیە چااوار ماااوەی لە کە ئەوەی

 و نەتەوە یەک ئێرانێکای بڕاباوو لاێ کە پەهلەویایە دەساەاڵتدارەتیی شاوومی میراتای پێشاێ، دەچێتە سیستماتیک و بەرنامە
 لە ڕێگااری و بچااێ دیااکەدا نەتەوەییەکااانی پێکهاااتە و زمانەکااان هەمااوو گااژی بە دەبااوا ئەوەش بااۆ بکااا؛ دروساات زمااان یەک
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 بااش میراتگرێکای ئیساالمیش کۆمااری کە ئەلحەق وە. بوو درۆیینە و دەسکرد شوناسە ئەو شاکلیلی زگماک؛ زمانی بە خوێندن
 .پێشێ دەباتە بەرنامەکانی نەرمتر بەپیالنی ئەمەیان کە جیاوازییە بەو. بوو سەرکوتگەرە ڕێژیمە ئەو بۆ
 

 ئەو فێرکردناای و وەردەپەر پڕۆسااەی لە قااورس زەبرێکاای چ دایااک زمااانی بە خوێناادن لە ڕێگااری کە نیاایە لەوە باااس ئێسااتا
 کۆماااری لە پەروەردە نیزامای لە کێشااە کە نیایە لەوەش باااس بابن، دیاکە زمااانێکی فێاری بەزۆرەملااێ دەباێ کە دەدا منادااڵنە

 و دایکااای زماااانی بە فێرباااوون و خوێنااادن کە ئێاااران دیاااکەی نافارساااەکانی نەتەوە و کاااورد بێبەشاااکردنی تەنیاااا ئیساااالمیدا
 لەساەر منداڵ بارهێنانی و جۆراوجۆرییەکان و جیاوازی سڕینەوەی بنەمای لەسەر ئیدئۆلۆژیک یپەروەردە چونکی زگماکییانە؛

 دەیە چاوار ئاکامی کە ئەوەیە باس هەڵدەگرێ؛ زیاتر لەوە زۆر خەسارەکانی لە باسکردن و خۆبەکوشتدان و ملکەچی بنەمای
 بووە؟ چی نەتەوەکان زمانی لە ئیسالمی کۆماری حاشاکردنی

 
 زماانی بەاڵم کاراوە، زەوت کوردساتان خەڵکای لە سروشاتی و بنەڕەتای ماافێکی وەک کوردی زمانی بە خوێندن اشئێست ڕاستە
 نیزاماای لە ڕاسااتە. بااووە پشااکووتندا و خەمڵااین و گەشااە لە ڕوو بەردەوام کااورد نەتەوەیاای شوناساای کااۆڵەکەی وەک کااوردی

 ئەرکوەخاۆگریی و مانادووبوون و زەحامەت لەساایەی ەاڵمب دەکارێ، کاوردی زماانی فێرباوونی و خوێنادن لە ڕێگری ئامووزشیدا
 فێرخاوازی مانگاانە و دانەنراباێ لاێ کوردیی زمانی فێرگەی نییە کوردستانە لەو شوێن زمان، خەمخۆرانی و مەدەنی چاالکانی

 بەاڵم رێ،دەد کاوردی زماانی توانادنەوەی هەوڵای سااڵە چال ئیساالمییەوە کۆماری دەسەاڵتی لەالیەن ڕاستە. وەرنەگرن زیاتر
 نێااو هەڵبژاردنەکااانی هەمااوو لە و کااۆمەڵگەیە هەسااتیاری هەرە بااابەتێکی کااوردی زمااانی بە خوێناادن پرساای کە دەبینااین

 چاونکی دەداتەوە؛ ڕەنگ بەربژێرەکاندا دروشمەکانی و بەرنامە لە - شووڕاکاندا و مەجلیس چ و سەرکۆماری چ - حاکمییەتدا
 هەماوو و نیایە ون لەبەرچااو ئەمەیاان ئەوانیش و دادەنێن خۆیانی سەرەکیی وایەکیدا و ویست و ماف بە ئەوە خەڵک دەزانن
 .وەرگرتووە بۆشاییە لەو خراپیان کەلکی کردەوە بێ درووشمی و بانگەشە بە کاتێ

 
 و نافارساااییەکان زماااانە نەهێشاااتنی نەگەیشاااتووە پێااای و کەوتاااووە وەدووی ئێاااران ئیساااالمیی کۆمااااری ئێساااتا تاااا ئەوەی

 و نەتەوەیایە شوناسای بنەماای بەڵکاوو پاژێک، وەک نەک زمان کە خوێندنەوەیە بەو ئەوان. بووە زمانەدا لەو انتواندنەوەی
 پەسایوان و پەناا لە گەلە زماان ئەم داوە هەوڵیاان زانیاوە، خۆیاان! میللیای ئەمنیەتای باۆ گەورە مەترساییەکی بە ئەوەشایان

 .بگرن نەشونومایان لە ڕێگە رێگەیەوە لەو و باوێن
 
 ئااابوورییە قەیراناای دەگااوترێ وەک ئێسااتادا لە چەناادە و هاااتووە پێااک بیرکااردنەوەیەدا جااۆرە لەو گااۆڕان چەناادە کە ەوەیئ

 خەڵکای کە نااگۆڕێ ڕاساتییە لەو های  گرتاووە دایکای زماانی خوێنادنی یان دایکی زمانی بە خوێندن بۆ پالندانان لە ڕێگەی
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 خەڵاک چاونکی پڕوپاووچە، بیاانوویەکی ئابووریش قەیرانی. دەڕۆن وایەڕە مافە ئەو لەسەر کاتێک هەموو لە پتر کوردستان
 و فەرهەنگای دامەزراوەی دەیاان ڕێاگەی لە و دەکارێ تەرخان بوودجەیەک هەموو فارسی زمانی پەرەپێدانی بۆ چۆنە دەپرسن

 دێ؟ ویشکایی دی زمانەکانی سەر دەگاتە کە بەاڵم دەکرێ، بۆ کاری ئەمنیەتییەوە
 

 ٢٠١٨ی ئۆکتۆبەری ٨: ڕێکەوتی  -ی کوردستان و کورد  ماڵپەڕ: سەرچاوە
 

--------------------------------------------- 
 

 !تێرۆریزمی دەوڵەتی و سەری مارەکە
  

 سااعوودی عەڕەبسااتانی مەحکااوومکردنی و خاشااقچی تێاارۆری بە ئێااران ئیسااالمیی کۆماااری کاااردانەوەی لە ڕۆژێااک چەنااد هێشااتا
 دانمااڕک واڵتای ئەمنیەتییەکاانی دەزگاا کە نەپەڕیباوو تاێ ڕێاژیمەوە دەمڕاساتەکانی لەالیەن اسییەسی کوشتنە بەو سەبارەت

 .دراوە ئێرانەوە لە بڕیارەکەی کە کردووەتەوە پووچەڵ واڵتەکەیان لە تێرۆریستییان پیالنێکی ڕایانگەیاند
 

 واڵتە لەو خاۆی بااڵوێزی دا بڕیااری و ردکا باناگ ئێرانای ئیساالمیی کۆمااری بااڵوێزی دەسابەجێ دانمارک دەرەوەی وەزارەتی
 لە ئیساالمی کۆماری کردەوانەی بەو سەبارەت کە کردووە ئوڕووپا یەکیەتیی لە داوای دانماڕک دەوڵەتی هەروەها. بکێشێتەوە

 حاڵێکادایە لە ئیساالمی کۆمااری تێرۆریساتییەی پایالنە ئەم ئاشاکرابوونی. ئێاران ساەر بخاتە گەمارۆ و سزا ئوڕووپادا خاکی
 ساەبارەت کە نەباووەتەوە کاۆڵ لە تێرۆریساتەکەی دیپلۆمات ئەسەدی، ئەسەدوڵاڵ دەسبەسەرکرانی ژانەسەری هێشتا ڕێژیم کە
 دەسبەساەر بێلژیاک لە فەڕانسە لە ئیسالمی کۆماری ئۆپۆزیسیونی کۆبوونەوەیەکی سەر بۆ بێئەنجام تێرۆریستیی هەوڵێکی بە

 .کراوە
 

 ئێرانادا ئۆپۆزیساۆنی ئەنادامانی لە کەس دوو تێارۆری لە ئیسالمی کۆماری ۆریستەکانیتێر شوێنپێی هولەند لە ئەوەش پێش
 پیالنەکانیاان بتاوانن ئەوەی پاێش ئیسالمی کۆماری بە سەر تێرۆریستیی تیمێکی چەند بێلژیکیش و ئاڵمان لە. گیرابوو هەڵ
 .گیرا پێ پێشیان و بوون ئاشکرا بخەن؛ سەر
 *** 

 ڕێااژیمەش ئەم دامەزراناای پااێش بااۆ سیاساای دەسااەاڵتێکی و نیاازام وەک ئیسااالمی کۆماااری تێرۆریسااتیی کااردەوەی پێشااینەی
 باۆ هەم تێارۆر چەکای لە پێشاوو پاشاایەتیی ڕێژیمای دژبەری هێازی و ڕێاژیم ئێساتای ڕێبەرانی کە کاتەی ئەو دەگەڕێتەوە،
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 وەک - حااوکمەت ساەرووی تانیکاربەدەسا تێاارۆری باۆ هەم و؛ - کەسارەوی ئەحامەد وەک - خۆیااان فیکریای دژبەرانای تێارۆری
 کەلکیاان - پەهلەوی پاشایەتیی ڕێژیمی وەزیرانی سەرۆک سێ مەنسوور، حەسەنعەلی هەژیر، عەبدولحوسێن ڕەزمئارا، عەلی

 نەهێشاتنی باۆ هەم تۆقانادن و تێارۆر سیاساەتی ئیساالمی کۆماری کاری سەر هاتنە و 57 ساڵی شۆڕشی دوای لە. وەردەگرت
! شاۆڕش ی«دەرەوە نااردنە» وێژماانی و سیاساەت جێبەجێکردنی لەپێناو هەم و، سەرکوت کەشی ردنیزاڵک بۆ هەم و دژبەران

 .ئیسالمی کۆماری جەوهەری و پێناسە لە جیانەکراوە بەشی و نێوەرۆک بە بوو
 
 و داڕشاتن شاوێنی واڵتاان لە ئیساالمی کۆماری نوێنەرایەتیی نووسینگەکانی و باڵوێزخانە دەیەیە چوار ئێستا تا کاتەوە لەو

 لە نیازام دژبەری و سیاسای چااالکی 759 لە زیااتر سااڵنە ئەم درێژایی بە. ڕێژیمن تێرۆریستییەکانی پیالنە جێبەجێکردنی
 تایمە و تاۆڕ ڕێاگەی لە کوردساتان هەرێمای لە ڕێژیم دژبەری کوردی سیاسیی تێکۆشەری 499 لە زیاتر و ئوڕووپایی واڵتانی

 تاوانەکاانی بارتەقاای نێاوەدا لەو ئەوەی. باوون بریندار کەسیش سەدان بە و کوژراون ەوەئیسالمیی کۆماری تێرۆریستییەکانی
 پاراساااتنی لەپێناااو کە ئیساااالمیدا، کۆماااری لەگەڵ ئوڕووپاااییە واڵتاااانی هەڵکردناای سیاسااەتی گااارینگە ئیسااالمی کۆماااری

 باووەتە ئەوەش و، نووقانادوە ئیساالمی یکۆماار تێرۆریساتییەکانی تایمە تەڕاتێنی لە چاویان ئابوورییەکانیان بەرژەوەندییە
 و کوشااتن بااۆ دەسااتی بەردەواماای بە و نەبااێ ڕێااژیم بااۆ ئەوتااۆی تێچااوویەکی تێرۆریسااتییانە عەمەلیاااتە ئەم ئەوەی هااۆی

 .بێ ئاوەاڵ سیاسییەکانی دژبەرە لەنێوبردنی
 

 لە دەساتی مااوەیەک ڕێاژیم کە ووکردبا وای چای دەکاا؟ تێارۆر لە پشات ئیساالمی کۆماری ڕێژیمی ئاخۆ ئەوەیە پرسیار ئێستا
 دنیاا بەرچاوی بە و شاردنەوەیەک و حاشا و داڵغە هی  بێ چۆنە ئێستا و پاراستبوو ئوڕووپادا لە تێرۆریستییەکانی کردەوە

 دەسوێ؟ دژبەرانی لە شیر و تیر
 

 بەپێای و هەیە بۆیاان زیپیارۆ جەوهەرێکای بەڵکاوو نییە، دژبەرانی لەنێوبردنی بۆ چەکێک تەنیا ئیسالمی کۆماری بۆ تێرۆر
 لەباار باواری هەلومەرجێکادا لەهەر و جێایەک لەهەر باۆیە. هەیە ئامانجداری و پیرۆز ڕەوایی ئیدۆلۆژیکییەکانیان خوێندەوە

 و بااڕگە چەنااد لە ئەگەر بااۆیە. دەچاان پیلاای بەرەو تااامەزرۆییەوە بە بااێ، خااۆش تێرۆریسااتییەکانی تاایمە سااەرکەوتنی بااۆ
 تێاارۆر دواخسااتنی ئەوەش کە - گرتبااێ تێرۆریسااتی کردهااوەی لەگەڵ کورتماوەیااان مەودای یمەداڕێااژ ئەم تەمەناای قۆناااغێکی

 و دەساکەوت بااڵنسای تێکچاوونی باۆ تەنیاا بەڵکاوو خوێندنەوەیە، لەو گۆڕانکاری بۆ نەک هۆکارەکەی ،- بووە ڕاگرتنی نەک
 .ەوەدەگەڕێت تایبەتییانەدا کاتە لەو تێرۆریستییەکانیان کردەوە قورسی تێچووی

 
  نیزیک لە کوردستان دێموکراتی حیزبی سیاسیی دەفتەری بنکەی بەر یەلدای شەوی تێرۆری وەک، دواییانە ئەم ڕووداوەکانی
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 چەنااد کوشااتنی و تێاارۆر کوردسااتان، هەرێماای شااارێکی چەنااد لە دێمااوکرات حیزباای ئەناادامی و کااادر چەنااد تێاارۆری کااۆیە،
 ناااوچەیەکی لە تێگاارتن مووشااەک دێمااوکرات، قەاڵی کردناای مووشااەکباران ت،واڵ نێوخااۆی لە جۆراوجۆرەکااان بااوارە زانااایەکی

 چەناد لە ئیساالمی کۆمااری بە ساەر تێرۆریساتییەکانی تایمە شاوێنهەڵگرتنی ساووریە، لە ئەساەد بەشاار دژبەری بندەسەاڵتی
 دەرەوە دنیاای لە ەکانڕیساوایی و مەحکاوومکردن و بەدنااوی لە گاوێی ئیادی ڕێاژیمە ئەم کە دەخەن دەری ئوڕووپایی واڵتێکی

 بێتاوو و نەباێ واڵتەکەی بیانیی دیپلۆماسیی لەسەر سیاسەتەی ئەم کاردانەوەی نیگەرانی ئیدی ڕێژیمە ئەم وێدەچێ وا. نییە
 و واڵت نێوخاۆی لە ببانەوە، ئیساالمی کۆماری کارانەی ئەم بەرەوڕووی نەیانەوێ بیانی زلهێزی واڵتانی و جیهانی کۆمەڵگەی
 بێاادەنگیی و هەڵکااردن سیاسااەتی چااونکی. دەبینااین ئیسااالمی کۆماااری لە زیاااتر و زۆر تێرۆریسااتیی ردەوەیکاا واڵت دەرەوەی
 لە خاۆی بەرنامەکاانی و هەوڵ چیادی ڕێاژیمە ئەم کە کاردووە وای ئێاران لەگەڵ بازرگاانی و سیاسای شاەریکە واڵتی هەندێ

 لە و؛ نەکااا قەتاایس واڵتاادا نێوخااۆی لە رۆڤماا مااافی سیسااتماتیکی پێشااێلکردنی و دژبەران توناادی سااەرکوتی چوارچێااوەی
 سیاساااەتێک وەک ئاوێتەکردنیاااان و «بااااجوەرگرتن» و «تۆقانااادن». باااێ نێچیرەکاااانییەوە بەدوای سااانوورەکانیش دەرەوەی

 و جیهااانی کااۆمەڵگەی ئێسااتاش و بااووە، زۆری دەسااکەوتێکی ئیسااالمی کۆماااری بااۆ ئێسااتا تااا ئوڕووپااایی واڵتااانی لەبەراماابەر
 .دان یەکالکەرەوە و سەخت تاقیکردنەوەیەکی لەبەردەم ئوڕووپایی انیواڵت بەتایبەت

 
 هاوپێوەناادیی و دەکەن پێناساە خۆیاان باۆ پڕەنسایپێک و بنەماا وەک تێرۆریازم لەگەڵ بەربەرەکاانی کە ئوڕووپاایی واڵتاانی
 ساەربازەکانیان گیاانی بە و دەکەن تێارۆر شاەڕی ئەفغانستاندا و عێڕاق و سووریە وەک واڵتانی لە و دێنن پێک بۆ جیهانیی

 ئێرانااادا دەوڵەتیااای تێرۆریسااامی گیاااانگرتنەوەی بەرامااابەر لە ئێساااتا دەدەن، باااۆ تێچاااووی مااااددی خەرجکردنااای هەروەهاااا و
 نە و خەڵاکەکەی بێزاریای و ڕق بەر دەکەوێاتە زیااتر ڕۆژ بە ڕۆژ کە ڕێژیمێکادا بەرامبەر لە ئەویش دەبێ؟ چی هەڵوێستیان

 و ساەقامگیری باۆ ڕۆڵێکای هی  نەک جیهانیدا کۆمەڵگەی هاوکێشەکانی نێو لە نە و هەیە اییەکیڕەو هی  واڵتدا نێوخۆی لە
 .نائارامییەکانە و قەیران زۆربەی هۆکاری و ماکە بەڵکوو نییە، ئاشتی

 
 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٩٣٩ ژمارەی لە)
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 حاشاکردنی ڕێژیم لە قەیرانەکان و هەناسەسواریی خەڵک

  
 مەبەسااتی بە کە گەمااارۆیەک زنجیاارە ئێااران، سااەر سااەپاندووەتە خااۆی ساازاکانی دووهەماای گەڕی ئەمریکااا حەوتااوویە دوو

 دەکاا لەوە حاشا ڕەسمی بە ئیسالمی کۆماری ئێستاش تا بەاڵم ر؛بە گرتوویەتە ئیسالمی کۆماری یەکجارەکیی بەچۆکداهێنانی
 .واڵتە ئەم ئابووریی سەر بکەنە کار گەمارۆیانە ئەم
 

 ڕێاژیم بەرگەگرتنای ئاساتی و ئێاران ئاابووریی لەساەر شاوێن چاۆن نوێیەکاان گەماارۆ کە باێ پرسایار کەسیش زۆر بۆ ڕەنگبێ
 داهااتی بە بەساتراوەیە ئێساتاش هەتاا واڵت و دەبەساتێ نەوت فرۆشاتنی بە پشات ئێاران ئاابووریی دەزانین هەموو دادەنێن؟
 ئاساتی لە ئێاران بازرگاانیی ماامەڵەی باۆ دروستبوون کێشە دراو، بازاڕی لە ئاڵۆزی نەوت، داهاتی لە کەمبوونەوە. نەوتەوە
 ڕانتخاۆری و سیساتماتیک گەنادەڵیی بەهاۆی کە ئاابوورییەک ئەویاش ئێران، ئابووریی بۆ کێشەخوڵقێنی هۆی دەبنە جیهانیدا

 .ئاویلکەدانەوە کەوتووەتە و تەپیوە تێک خۆیدا لە خۆی ڕابردوودا دەیەی چوار لە
 
 بە و 1394 ساااڵی هەتاا و خاۆی چڵەپااۆپەی گەیشاتە دا1397 - 1391ساااڵنی  نێااوان لە کە گەمارۆکانادا یەکەمای گەڕی لە

 ساەرەکیی تاکەساەرچاوەی وەک ئێاران نەوتای فرۆشای. ەزیداب( -9) خاوار باۆ واڵت هەڵادانی و گەشە نرخی ڕاگیرا، بەرجام
 بیاانی وەبەرهێنەرانای دیاکەدا بوارەکاانی هەماوو و وزە کەرتای پەرەپێدانی لەبەشی و، خۆی النیکەمی گەیشتە واڵت داهاتی
 و درا ڵەگاا بازرگاانی بەشی لە دەرگە و چەقی قوڕ لە واڵتیش پیشەسازیی بەشی سۆنگەیەوە لەو. وەرگێڕا ئێران لە ڕوویان
 .بۆوە هەرەسهێنان بەرەوڕووی کشتوکاڵیش و خزمەتگوزارییەکان بیناسازی، کەرتی

 
 بەهاااۆی بەاڵم بەر، بێااتەوە پشااوویەکی ئێااران ئااابووریی ئەوەی هااۆی بااووە «بەرجااام» هەناسەسااوارییە ئەو هەمااوو دوای

 ئازادکراوەکااانی دراوە تەرخااانکردنی و جیهانیاادا و ناااوچەیی ئەمنیەتاای لە قەیرانخااوڵقێنی سیاسااەتی لە ئێااران بەردەوامیاای
 و کۆمەڵکاوژ چەکای بە پەرەپێادانی باۆ هەوڵادان و نااوچە واڵتاانی سیاسیی ناسەقامگیریی بۆ بەرجامەوە سۆنگەی لە ئێران

 ئێستاشاادا لە و دەر هاااتە ڕێککەوتاانە لەو ئەمریکااا هەبااوو؛ بەرجااام ڕووحاای لەگەڵ دژایەتییااان کە بالسااتیکەکان مووشااەکە
 .ئێران سەر خستووەتەوە زیادەوە بە پێشووی رۆکانیگەما هەموو

 
 بەاڵم زانیاوە، سازاکانی دەورلێادانی ڕێگاکانی بە زۆر و کەم و هەڵچنیوە پێشوو گەمارۆکانی لە باشی ئەزموونی ئێران ڕاستە
  ئەمجارەیان بۆیە خواردووە؛ ئەوانە هەموو لە مشووری و دانەنیشتووە دەستەوەستان هیندە ئەمریکا الش لەو
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 .دەدا ڕوو الیەنەدا دوو ئەم نێوان لە سەخت بەرەوڕووبوونەوەیەکی
 

 و ئورووپاا هاوکارییەکاانی و هااوڕییەتی چاۆنیی و چەندی بە بەندە هەڵچنیوە لەسەر هیوای قەاڵی ئێران نێوەدا لەو ئەوەی
 درێاژەی لە بتاوانێ ئەمریکاا بێتاوو بەاڵم. ئیساالمی کۆمااری لەگەڵ ڕووسایە و چین وەک ئێران دیکەی ئابوورییەکانی شەریکە
 بەپێای کە ڕێاژیمە ڕۆژڕەشاییەی ئەم هەماان ئەوە بخاا، خۆی ڕەگەڵ ئورووپا ئابوورییەکانیدا و دیپلۆماسی هەڵمەتە و گوشار

 .بێ دوورەدەست ناکرێ ئورووپا و ئەمریکا نێوان هەڤڕکێی پێشووی ئەزموونەکانی
 

 باۆ ئێاران نەوتای هەنااردەی دادەڕماێ؛ تەواوی بە بەڵکاوو ەوەساتێ،د هەر نەک واڵت ئاابووریی گەشاەی بارودۆخێکدا لەوەها
 و بێکااری ساۆنگەیەوە لەو و دەباێ ئیفلایج تەواوی بە واڵت پیشەساازیی بەشای دەدا؛ کەمای لە بۆشاکە میلیۆن یەک لە کەمتر
 .دەدا کێوان لە سەر گرانی

 
 ڕایگەیانادووە «جیهاانی باانکی» کە حاڵێکادایە ەل گەمارۆکاان بەردەوامیای لە ئێاران ئاابووریی باارودۆخی بۆ پێشبینییەکان

لە نوێترین ڕاپاۆرتی باانکی جیهانیادا هااتووە کە ئێاران لە مااوەی . میلیارد دۆالری پێ قەرزدارە 3لە  پتر ئیسالمی کۆماری
 پێانج 7913میلیۆن دۆالری لە بنیاتە ماڵییەکانی سەر بەو بانکە قەرز کاردووە کە لەچااو سااڵی  533یەک داڵی ڕابردوودا 

 .کردووە زیادی هیندە
 

 بە و قەرزدارە دۆالر میلیاۆن 773میلیاارد و  3ئێساتادا  لە ئێران ئیسالمیی کۆماری جیهانییە ناوەندە ئەو دواڕاپۆرتی بەپێی
 مااڵییە ناوەنادە لەو داهاتووشدا سااڵنی و لەمساڵ بتوانێ ئیسالمی کۆماری زەحمەتە گەمارۆکان نوێی گەڕێ لەبەرچاوگرتنی

 .ڕاکێشێ نێوخۆ بۆ دراوێک و بکا قەرز
 

 کە حاڵێکادایە لە جیهاانی تێرۆریسامی لە پشاتیوانیی ساۆنگەی لە ئێساتا باارودۆخی لە ئیساالمی کۆمااری تەنگاانەی کەوتنە
 هەلاومەرجە ئەو ساەرەڕای و لەوال کەچای خەڵاکە، شاانی لەساەر هەر ئێساتاش هەتاا گەمارۆیاانە ئەم گوشااری قورسی باری

 .نەگۆڕاوە تێرۆریسم لە پشتیوانییەکانی لەگەڵ پێوەندی لە رێژیم سیاسەتی کارەساتە و نالەبار
 

 کۆماااری کە کاارد ئاشااکرای ئەمریکااا دەرەوەی وەزارەتاای لە دژەتێاارۆر بەشاای ڕێکااخەری ساایلز، ئەی نیتااێن نۆڤااامبر، ی13 ڕۆژی
 لە و دەکااا خەرج تێرۆریاازم لە یپشااتیوان بااۆ واڵتە ئەم داهاااتی لە دۆالر میلیااارد یەک الناایکەم ساااڵدا لە ئێااران ئیسااالمیی
 .دەکا پڕ پێ حوسییەکانی و حەماس حیزبوڵال، گیرفانی و دەدزێ خەڵک سفرەی
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 ئێااران رێژیماای»: ڕایگەیانااد دا«نێوەڕاساات ڕۆژهەاڵتاای سیاسااەتی بنیاااتی» کۆبااوونەوەیەکی لە ئەمریکااا کاربەدەسااتەی ئەو
 نااوقمی واڵتە ئەم خەڵکاای کاتێکاادا لە ئەویااش جیهاناادا، لە تێرۆریاازمە پشااتیوانی و پاااڵنەر سیاساایی نیزاماای گەورەتاارین

 «.دەرێ دێننە خەڵک گیرفانی لە تێرۆریستییانە بەرنامە و دەستدرێژی ئەم هەموو تێچووی و بێدەرەتانییە و هەژاری
 

 یئیساالم کۆمااری حاتەمبەخشاییەی لەو ئاماارێکی ڕاپۆرتێکادا لە یاش«ئێاران لە ئەمریکاا مەجازیی باڵوێزخانەی» ماڵپەڕی
 ساەدان پێادانی بە و حیزباوڵاڵ دەداتە دۆالر میلیاۆن 799 سااڵێ هەموو ئیسالمی کۆماری داتایە ئەو بەپێی. کردووەتەوە باڵو

 ساەرەکیی پشاتیوانی وەک بەحرەین و سووریە عێڕاق، یەمەن، واڵتانی لە تێرۆریستییەکان گرووپە بە دیکەش دۆالری میلیون
 لە و واڵت ئاابووریی باارودۆخی باداتە گاوێ ئەوەی باێ هەروەهاا ڕێاژیم. رخساتووەدە خاۆی جیهاندا لە دەوڵەتی تێرۆریسمی

 و مووشاەکی تواناا بە پەرەپێادان و خاۆی پڕچەککردنای هەروا ئەولەوییەتەکاانی باێ، کاۆمەڵگەدا و خەڵک کێشەکانی خەمی
 .هێرشبەرییەکانیەتی

 
 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٩٣٨ ژمارەی لە)

 

 ٢٠١٨ی نۆڤەمبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -ردستان و کورد  ماڵپەڕی کو: سەرچاوە
 

------------------------------------------ 
 

 کەی ئەمە ژینە و کوا ئەمە داد؟
 

 بااس باۆ بیاانوویەک و دەکەینەپێشاەکی دەرەنجاامەکەی و ئایالم پێترۆشامیی بێکارکراوی کرێکاری پۆلێک ناڕەزایەتیدەربڕینی
 :ئێستادا کارەستباری دۆخی لە کورد رانیکرێکا دڵتەزێنی ڕەوشی لەسەر

 بە ناڕەزایەتیادەربڕین باۆ ئایالم پێترۆشیمیی کارخانەی لەسەرکاردەرکراوی کرێکاری پۆلێک ئەمساڵ بەهاری مانگی نێوەڕاست
 ئەو. کۆباااوونەوە کارخاااانەیە ئەم لەبەردەم ئێساااتادا ئاااابوورییەی دژوارە و ساااەخت باااارودۆخە لەو ئەویاااش بێکارکرانیاااان،

 درا، لێیاان شاێوە تونادترین بە و کاران ساەرکوت بەشاداران ساەر، کارایە هێرشای چەکدارەکانەوە هێزە لەالیەن ونەوەیەکۆبو
 .سەپاوە بەسەردا زیندانیان سزای ئێستاش و کران زیندانی

 
 ەنااانەوەئاژاو و! گشااتی نەزماای شااێواندنی تااۆمەتی بە بێکااارکراوانەی کرێکااارە لەو کەس ١٥ئیسااالمی کۆماااری قەزایاای دەزگاای
 ی١٤ ڕۆژی و دەرچاووە دادگا لە ڕەزبەر ی77 ڕۆژی بڕیارەکە. داون لەسەر قامچیی لێدانی و زیندان بڕیاری و کردووە دادگایی
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 و باڕاوەتەوە باۆ قامچیی ٩٤ سزای و زیندان ساڵ دوو کرێکارانە ئەم نوێنەری ،"دوستی میالد". ڕاگەیەندراوە پێیان سەرماوەز
 .سەپاوە بەسەردا قامچییان ٩٤ و زیندان مانگ شەش یەکی کام رهە دیکەش کەسەکەی چواردە

 
 ناڕەزایەتیادەربڕین باۆ دا١٣٧٣ سااڵی خەزەڵوەری لە بوون، کەس ١٥٠ کە کرێکارانە ئەم: بوو بەمجۆرە ڕووداوەکان پانۆرامای

 بااردە سااکااڵیان ندەسخۆشااییەکانیا و جێژنااانە و مااز بڕیناای هەروەهااا و حەقدەسااتیان و مااووچە مانااگ چەنااد دواکەوتناای بە
 و دەرکاارد لەوانیااان کەس سااەت کرێکاااران، مااافخوازییەی و داوا بەم کاااردانەوە لە کارخااانەش بەرپرسااانی. کااار ئیاادارەی
 پێادانی و لەوان کەس ٥٠ کااری سەر بۆ گەڕانەوە بڕیاری کار ئیدارەی. کردن قەدەغە لێ کارخانەیان بۆ هاتنەوە و هاتوچۆ

 کااار ئیاادارەی بڕیاااری بااۆ ملاای کۆمپانیاااکە خاوەنکاااری بەاڵم دا، کرێکااارانەی ئەم وتااوویدواکە مااووچەی تاامەن میلیااون ٥٠
 پەروەنااادەیەی لەو کەس سااااڵ چاااوار دوای ئێساااتا و ئیاااداری عەداڵەتااای دیاااوانی باااۆ گەڕانااادەوە ساااکااڵکەی و ڕانەکێشاااا

 ...وەڕوانچا و چاولەدەست هەروا بێکارکراوەکانیش کرێکارە و خۆیەتی لەجێی هەر کارخانە نەپرسیوەتەوە؛
 

 دواجاار و کارا تاایبەت کەرتای ڕادەساتی دواتر ساڵ دوو داندرا، بناغەی بەردی ١٣٨٢ ساڵی کە ئیالم پێترۆشیمیی کۆمپانیای
 سااەری خاوەنکارەکااان و کارخااانەکە کرێکااارانی نێااوان ناااکۆکیی کاااتەوە لەو هەر. خاارا وەگەڕ ساااڵ ١٠ پاااش و ١٣٧١ ساااڵی
 شااری ناوێنەری شاۆهانی، ئەحامەد و؛ گیارا گەنادەڵی تااوانی بە کۆمپانیااکە گشاتیی ەبەریبەڕێو نەچوو پێ هیندەی. هەڵدا
 قەزایاای دەزگااای لە ئەوەی ڕەخاانەی ناااوبراو. دا لەقاااو شاایرکەتەی ئەم بەرپرسااانی تمەنیاای میلیااارد ٤٤٠ گەناادەڵیی ئاایالم

 بەڵکااوو نەپرساایوەتەوە، رخااانەیەیکا ئەوم بەڕێااوەبەرانی تمەنیاایەکەی میلیااارد 449 گەناادەڵییە لە هەر نەک کە گرتبااوو
 و داد دەزگاای ئەم هەر باارودۆخەدا لەم ئێستاش. بپرسێتەوە حیساباتە لەو نییە کەس و داونەتێ دیکەیان یۆرۆی میلیون٣٢٠

 بە ناڕەزایەتیااادەربڕین و ماااافخوازی! تااااوانی بە و پرسااایوەتەوە دەرکاااراوانەی کرێکاااارە ئەم کێشاااەی لە هااااتووە قەزایااایە
 .سەپاندوون بەسەردا قامچیی لێدانی و زیندانی سزای فەکانیان،ما زەوتکرانی

 
 کرێکاارە پاۆلە ئەم دژی لە کاتێکادا لە - تەواوە حەقکاوژییەکی کە - نائەخالقییە و نادادپەروەرانە نائینسانی، بڕیارە ئەم

 نالەبااری باارودۆخی بە انئێار کاۆمەڵگەی دیاکەی توێژەکاانی و چاین و مامۆساتایان کرێکااران، ناڕەزایەتیی کە دراوە داماوە
. دان پەرەسااەندن لە ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ بێکارکرانیااان و حەقدەساات و مااووچە دواکەوتناای و ئیاادارییەکان گەناادەڵییە و ئااابووری
 کرێکارانادا گرتنای و ساەرکوت و هەڕەشاە چوارچێاوەی لە هەر ئێساتا هەتاا ئەمنیەتییەکاانیش ناوەنادە و داد دەزگای وەاڵمی
 .بووە

 لەو بچاااووکە نماااوونەیەکی هااااتووە شاااارە ئەم پێترۆشااامیی کرێکاااارەی پاااۆلە ئەو بەساااەر ئەوەی و دا ڕووی مئااایال لە ئەوەی
 نیاایە، کاااریی ئەمنیەتاای کرێکااار ئیسااالمیدا کۆماااری بندەسااتی ئێراناای لە. دەیکێشاان ئێااران کرێکاااری چیناای مەینەتییااانەی
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 دوا ماازی و مااووچە ساااڵ تەنااانەت و مانااگ چەنااد بە دەژی، هەژاریاادا هێڵاای لەژێاار نیاایە، خۆپاراسااتنی و ژیااان ئەمنیەتاای
 و خوێناادن بەجێاای مناادااڵن نیاایە، باایمەی نیاایە، خااۆی سااینفیی ڕێکخااراوی دروسااتکردنی توانااای تەنااانەت و ئیاازن دەکەوێ،
 یاان شاوونەکردن مەرجای بە بەڵکاوو واڵتان کااری هێازی هەرزانترین نەک ژنان دەنرێن، تاقەتپڕووکێن کاری وەبەر پەروردە
 کرێکاار پشاتی قانوونەکاان جێایەک های  لە و واڵتەدا ئەم کاوێی های  لە و( هەشبێ ئەگەر) دەدرێتێ کاریان نەبووندووگیان
 .دان خاوەنکار بەرژەوەندیی لە هەموو و ناگرن

 
 بااۆ کرێکااارانەی بنەماااڵە ئەو نااین کەم و بکاارێ باااس نووسااین بە بکاارێ کە لەوەیە دڵتەزێنتاار کرێکاااران ژیااانی بااارودۆخی
 ئەناادامێکی یااان گااورچیلە، فرۆشااتنی بە ناچااار نەخۆشااییەکانیان دەواودەرمااانی خەرجاای یااان ڕۆژانەیااان، بژیااوی ناایدابینکرد
 باسای لە بەدەر دەبن تووشی بێئەنواییەوە و هەژاری سۆنگەی لە کە دیکەش کۆمەاڵیەتییەکانی خەسارە بوون؛ لەشیان دیکەی

 .گرتووە لەنگەری ێراندائ لە کرێکاران مافی لەسەر کە نووسینەیە ئەم سەرەکیی
 

 بنەڕەتای، و ڕەوا نەک دەدرێان سازا لەساەریان داوایاانەی ئەو و بێبەشان لێای و دەکەن داوای ئێاران کرێکاارانی مافانەی ئەم
 .لەبەرچاوگرتنی بە بێ پێبەند دەبێ دەسەاڵتێک و ئەرک هەر کە مرۆڤین مافی سەرەتاییترین بگرە
 ماازە پێاادانی یااان دوانەکەوتناای، و واڵت ئااابووریی بااارودۆخی لەگەڵ ونجاااوگ حەقدەسااتێکی و مااووچە پێاادانی مەگەر بااۆ

 بە کۆتاییهێناااان و دەرکاااران بە ناڕەزایەتیااادەربڕین مەگەر باااۆچی قاااامچی؟ بەر بااادرێنە لەساااەری کە تااااوانە دواخراوەکاااان
 و بکارێ دروسات باۆ انئەمنیەتییا پەروەنادەی ساۆنگەیەوە لە کە تااوانە ساپییەکان گرێبەساتە ئیمزاکردنی و کاتی گرێبەستی
 کەمیاای و کااار بااارودۆخی بە ناڕەزایەتیاادەربڕین لەسااەر کرێکااار دنیااایەدا ئەم کااوێی لە باادرێن؟ ساازا و بگیاارێن لەسااەری
 جیاوازە؟ یەک وەک کاری بۆ پیاو و ژن کرێکاری مزی و مووچە یان دەردەکرێن؟ کارەکانیان لە حەقدەست

 بکارێ لەبەرامبەردا دەبێ ئەوەی و دەیکا ڕێژیم گەورەیە غەدرێکی و تاوان رێدەک کرێکار لە ئێراندا لە ئەمڕۆ زوڵمەی ئەوە
 پشاتیان لە و نەهێڵانەوە تەنیاا بە مەیادانەدا لەو کرێکاران کە کۆمەڵگەیە توێژەکانی و چین هەموو هاوخەباتیی و هاودڵی

 ڕزگااری شانەی و بادا ئیساالمیدا ریکۆما بە چۆک دەتوانێ کە توێژەکانە و چین هەموو یەکگرتوویی و هاوپشتی بێگومان. بن
 :گوتەنی هێمن. بێنی بەدیاری واڵت بۆ
 

 قەاڵیە دەرکی زۆر بە بشکێ دەبێ
 ..ئاوەاڵیە کێ بۆ دەرکە ئەم دەنا

 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٩٤٠ ژمارەی لە)
 

 ٢٠١٨ی دێسەمبەری ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ٨١٠٩بابەتی ساڵی؛ 

 
 ----------------------------- 

 
 مەترسییەکانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستی نوێ بۆ کۆماری ئیسالمیی ئێران

 
 بە بااۆتەوە، باااڵو "شااەرق" ڕۆژنااامەی لە کە بابەتێکاادا لە نێونەتەوەییەکااان پێوەناادییە مامۆسااتای باونااد، هێرمیااداس داوود

 کە واڵتە ئەم بەرگریای وەزیاری وازهێناانی و، ساووریە لە مریکاائە هێزەکاانی کشااندنەوەی باۆ ترام  بڕياری بە سەرنجدان
 هاااوڕا کەسااێکی وەک ئەمریکااا نااوێی بەرگریاای وەزیااری هەڵبژاردناای: نووساایویەتی نەبااوو؛ هاااوڕا شااتدا زۆر لە تراما  لەگەڵ
 .ناشکێتەوە ئێران ئیسالمیی کۆماری قازانجی لە نێوەڕاست، ڕۆژهەاڵتی لە ئەو بڕیارەکانی و تڕام  لەگەڵ

 
 ئەمریکااا ...؟چااین ساووریە لە ئەمریکااا چااوونەدەرێی شااراوەکانی ئامااانجە: نووساایویەتی یاش"نااامەنیوز" حکااومەتیی مااڵپەڕی

 لەبیار نااوچەکەدا لە خاۆی گەورەکاانی و ساتراتیژی ئاماانجە کلووجێاک بەهای  بەاڵم بکشاێتەوە ساووریە لە ڕواڵەتیش بێتوو
 ..."ەدای نوێ هاوکێشەی گەلێ هاتنەئارای و گۆڕانکاریی لەبەردەم ناوچە بێ هەرچی.. ناکا

 
 ساووریەی لە ئەمریکاا ساەربازیی چاوونەدەرێی دا" صانعت جهاان" ڕۆژناامەی لە ڕێژیمیش پێشووی دیپلۆماتی سلێمانی، ئەفشار

 ڕوونە شاتێک هەماوو لە بەر "...:نووسایویەتی و نەدیاوە ئااودا بان لە زۆری بەشی کە شوبهاندووە شاخەسەهۆڵەکە نووکی بە
 بەجااێ ئێراناای ئیسااالمیی کۆماااری بااۆ بەاڵم دی، گەمەکەرێکاای و واڵتێااک هەر هەر بااداتە سااووریە تڕاماا  ئەمرییکااای کە

 ..."ناهێڵێ
 

 ئێاران لەسەر سەرنجەکان سووریە لە ئەمریکا بەکشانەوەی بەوەی ئاماژە بە نێودەوڵەتیش کاروباری کارناسی بیگدلی، عەلی
 ئێارانیش بگارە و تاورکیە و ڕووسایە ئەوەدا دووی بە دەسارێ، دەچنە سووریە لە یەکانئەمریکی سەربازە: گوتی دەبێتەوە، کۆ

 نەباێ و باێ "...:دەڵاێ درێاژەدا لە ئەو... "ەقورسا زەبرێکای ئێاران بۆ ئەوەش دیارە. بکێشنەوە سووریە لە هێزەکانیان دەبێ
. دەپچاڕێ حیزباوڵاڵ و ئێاران ڕاساتەوخۆی پێوەنادیی بەوەش و بکشاێنەوە ساووریە خاکی لە دەبێ چەکدارەکانی هێزە و ئێران
 بە بەر و بکاااتەوە کااۆ خۆیاادا لە ئێااران کە هەڵچنیااوە ئەمە لەسااەر خااۆی توانااای هەمااوو ئەمریکااا کە دەخااا دەری ئەوەش

 ..."ەئێران زەرەی لە هەموو سەر بچێتە بۆ ئەمەی ئەگەر و بگرێ ناوچەدا لە دەستڕۆیشتووییەکەی
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 ئەمریکاا شوبهاندنی بە و بین ئەمریکا کتوپڕی زەبری وریای دەبێ دەڵێ موتەهەرنیا دیمێه بەناوی ئێران دیکەی کارناسێکی
 گیرفانیااادا لە یاااان دەکااااتەوە، کاااۆ دەساااتیدا لە زنجیااارەکەی لێهااااتوو زنجیروەشاااێنی "...:دەڵاااێ لێهااااتوو زنجیروەشاااێنی بە

 ئەمریکاا ناوێی لەشکەرکێشایی ...ێیوەشاێندە و دەر دەینهێنتە نەیارەکەی دژی لە پێویستدا لەکاتی و بەوەخت و دەیشارێتەوە
 ..."ێب خۆمان لە ئاگامان دەبێ دەڵێن پێمان فارسیش کەندای لە
 

 هەڕەشااەی بە سااەبارەت ئەمریکااا هێزەکااانی کشااانەوەی ئەگەر "...: دەڵااێ تاااران لە نێااودەوڵەتیش سیاسااەتی شاارۆڤەکارێکی
 بەاڵم ئەمریکااا، هێزەکااانی دەگاااتە دەسااتیان دەکەن وەلە باااس ماااوەیەکە کە بااێ ئیسااالمی کۆماااری سااەربازیی کاربەدەسااتانی
 جێاای ئێااران بااۆ پتاار دەکاارێ فااارس کەنااداوی لە فڕۆکەهەڵگاار گەلەپاااپۆڕی ڕاکێشااانی و سااووریە لە ئەمریکااا هاااتنەدەرێی

 ..."ێب نیگەرانی
  

 ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست لەبەردەم گۆڕانکارییەکی گەورەدا

 
 ئەمریکییەکااان": دەڵااێ نێوەڕاساات ڕۆژهەاڵتاای کاروباااری شاارۆڤەکاری و سااالمیئی کۆماااری پێشااووی دیپلۆماااتی خااوڕەم، عەلاای
 هێزەکاانی کشانەوەی بڕیاری تایبەت مەنتیقێکی و فیکر بە تڕام  بێتوو و ئێران بۆ دەکەن بەتین هاوینێکی لە باس لەمێژە

 بەرنامەیاان ئەمریکییەکاان ئەوەیە ڕوونە ئەوەی. باێ لەڕێدا بەتینە هاوینە ئەو نییە دوور دابێ، ئەفغانستانی و سووریە لە
 لە پێشاادا لە دەبااێ گەرەکە، ناااوین ڕۆژهەاڵتاای لە نوێیااان گۆڕانکاااریی ئەگەر کە باااوەڕەن ئەو لەسااەر و هەیە ئێااران بااۆ

 ..."نپێبکە دەست ئێرانەوە
 

 و سیاسااەت بااۆ هەڵسااەنگاندن پتاار دەبااێ ئەوەی بااۆ ئێااران کاربەدەسااتانی ئامۆژگاااریکردنی لەگەڵ پێشااوو دیپلۆماااتەی ئەو
 لەوە حاشااا. ئیساارائیل و ئەمریکااا دەساات باادەینە بیااانوویەک هاای  ئێسااتادا لە نااابێ ئااێمە :"...دەڵااێ بااکەن، ڕەفتارەکانیااان

 ساایناریۆی دووپاااتکردنەوەی بە ئەوان و هەڵخلیسااکێ جێاایەک لە ئێااران هەلااومەرجەدا لەو خۆشااە پێیااان ئەوان کە ناااکرێ
 ..."نئێرا سەر هەڵکوتنە سەربازی هێزی بە و بخەن خۆیان لەگەڵ جیهان گشتیی بیروڕای عێڕاق

 
 ائەمریک دەنگی: سەرچاوە* 
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 نرخی مرۆڤ الی ئەوان

 
 مارۆڤ ماافی نیپێشاێلکرد وەرزانەی ڕاپاۆرتی کوردساتان ڕۆژهەاڵتی مرۆڤی مافی ناوەندی کە بوو بەفرانبار یەکەمی ڕۆژەکانی

 وەرزەدا ئەم مااوەی لە ئیساالمی کۆمااری چەکادارەکانی هێازە کە هااتبوو ڕاپاۆرتەدا لەو. کاردەوە بااڵو ئێرانای کوردستانی لە
 و مەدەنای مارۆڤە ئەو ژماارەی بەوەش کاردووە، برینادار و کوشاتووە سانوورییەکانیان نااوچە کاسابکاری و کۆڵبەر 79 النیکەم

 برینادار و کاوژراون ئیساالمی کۆمااری چەکادارەکانی هێازە دەساتی بە کوردساتان لە ئەمسااڵەوە ساەرەتای لە زەحمەتکێشانەی
 هەشات شاەڕی لە پاساداران ساپای پێشاووی گشاتیی فەرمانادەی ڕەزایای، موحساین کاتەدا لەو ڕێک. کەس 115 گەیشتە بوون
 باۆ دوژمان هەڵخەڵەتانادنی باۆ کێاکتاکتی و ئۆپەراسایون ،«4 کەربەالی» عەمەلیااتی کە ڕایگەیاناد عێڕاقدا لەگەڵ ساڵە

 لە کەس هەزار 17 ڕەسااامییەکان ئاماااارە بەپێااای کە عەمەلیااااتەی دوو ئەم. باااووە« 5 کەربەالی» عەمەلیااااتی سەرخساااتنی
 ڕووداوە دوو ئەم یەکگرتنای بە دەراویشتەی یەکەم ڕەنگبێ. بوون بریندار کەسیش هەزار 73 و کوژران تێدا ئێرانی هێزەکانی

 و ساڤیل خەڵکی مرۆڤە ئەم جا مرۆڤە، گیانی نەبێ بایەخی و نر  ئەوەی ئێران ئیسالمیی کۆماری ڕێبەرانی الی کە بێ ئەوە
 یاان دەساتێندرێ، لاێ گیانیان رێژیمە ئەم چەکدارەکانی هێزە دەستی بە کە بێ کوردستان سنوورییەکانی ناوچە ڕووتوقووتی

 !خۆی سوپاکەی پیادەنیزامەکانی و چەکدار هێزە
 

 و نااالی  بڵێای تاا کەساانی ڕێاژیمە ئەم هەرەساەرووی کاربەدەستانی کە بن؛ ئەوانە دەکرێ باسە ئەم دیکەی انیدەراوێشتەک
 هەماووە ئەم دوای و پێاواوە خۆیاان ئیادۆلۆژییەکانی ڕبەی بە تەنیاا شاتێکیان هەماوو کە واڵتان خەڵکای بە خاایین تەنانەت

 لەبااتی دواتاریش هێنا؛ خەڵکیان بەسەر کارەساتەی هەمووە مئە پاش و هێنا بەباریان ساڵەدا هەشت شەڕی لە ڕیسواییەی
 ساااێ ئەمەش دوای بە. دا مەاڵس خۆیاااان دەساااەاڵتدا قاااووچەکی شاااوێنەکانی هەرە لە بااان، تاوانەکانیاااان وەاڵمااادەری ئەوەی

 .دەچێ کاوالشێک لە پتر ئیدی ئێستا کە واڵتە ئەم ئیدارەی و بەڕێوەبەری دەسەاڵتی دەیەیتر
 
 بۆیاان هەماووان لە باشاتر و زووتار کە سیاساییە نیازامە ئەم جیاابیری و سیاسای دژبەری هەزار دەیاان امیئێعاد و کوشتن لە

 میراتای ساەر دێیانە بگاوزەرێین، کە خاوێنمژ مافیایەکی و بەردین چاخی ڕێژیمێکی چ بەردەستی کەوتووەتە واڵت دەرکەوتبوو
 بە جیهاان و نااوچە لە قەیرانخاوڵقێنی کە سیاسای نیزامێکای .دیکتااتۆرە سیاسییە نیزامە و ڕێژیم ئەم دەسەاڵتی دەیە چوار

 هەمااااوو کە دەسااااەاڵتێک گۆڕیااااوەتەوە، واڵتاااای خەڵکاااای خۆشاااابژیویی و ئاسااااوودەیی لەگەڵ خااااۆی مااااانەوەی مەبەسااااتی
 هەرەزۆری زۆریانەی بەوەش و کاردووە ساەودا تاقمێاک ئیادۆلۆژیکییەکانی ئاماانجە لەگەڵ واڵتای و خەڵک بەرژەوەندییەکانی

 .کردووە بێهوایی و بەشمەینەتی تووشی واڵتی خەڵکی
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 نە و هەیە دەسااەاڵتی بە خەڵااک نە ئێااران لە کە متمااانەیە، سیاسایدا دەسااەاڵتێکی و دەوڵەت هەر لەنێااوان شاات گرینگتارین
 خااک و خەڵاک باۆ بایەخێک ڕێژیمیش نە و ڕێژیمەیە بەو هیوای خەڵک نە کە ئەوەشە. گەرمە خەڵک بە پشتی دەسەاڵتیش

 گەلاێ بەرەو ئێرانای کاۆمەڵگەی ڕێاژیمە ئەم دەساەاڵتدارەتیی دەیە چاوار. دادەنێ واڵتە ئەم مەعنوییەکانی و مادی سامانە و
 شاارە قەراخنشاینی کەس میلیاون 79 لە پتر ئەمڕۆکە دەڵێن واڵت زانستییەکانی ناوەندە توێژینەوەی. بردووە زیان و خەسار
 نیزیاک. بێبەشان خۆشابژیوی و ڕیفااهی ئیمکانااتی و مااف کەمترین لە وەپەراوێزنشینییە ئەم بەهۆی و بچووکەکانن و گەورە

 تەمەناای و بااوون بەدخااۆراکی تووشاای واڵت خەڵکاای نیااوەی لە پتاار و گرتااووە هۆشاابەر مااادەی بە خوویااان کەس میلیااون 1 بە
 خوێنادن لە واز داپەروەردە ساەرەتاییەکانی قۆنااغە لە یەکیاان قوتابی چوار هەر لە. دابەزیوە ساڵ 17 خوار بۆ لەشفرۆشی

 لەجێای کااولبووش نیاوە و ئاوەدان نیوە قوتابخانە خوێندنی پۆلەکانی لە ئاگر کەوتنەوەی و خوێندنگە ڕووخانی و، دەهێنن
 .وەردەگرن قوربانی و دەدەن ڕوو واڵتەدا ئەم شوێنی لە جارەو هەر کە خۆی؛

 
 و نەوت خااااوەنی واڵتاااانی ڕیزبەنااادیی لە ەهااااهەرو زۆرە، پاشاااکەوتی بە دنیاااا لە گااااز خااااوەنی واڵتااای دووهەم ئێاااران

 ساەرچاوە ماس، زیاو، زێاڕ، کانگاای دەیاان خااوەنی واڵتە ئەم. دەگرێ جێ دنیادا سێهەمی پلەی لە ڕەش زێڕی هەناردەکەری
 ئەم سایەسااەری لە خەڵااکەکەی ی54 سااەدا ئێسااتا کەچاای دنیااادا، ئاسااتی لە بەنرخەکااانە کااانزا و دەوڵەمەنااد زەویاایە ژێاار

 کە باوترینیااان وەک لەش ئەناادامانی فرۆشااتنی خۆکااوژی، و دەژیاان هەژاریاادا هێڵاای لەژێاار خااوداییەدا دادی ناااوبە حکااومەتی
 .هاتووە ئێران خەڵکی بەسەر کە دۆخەن ئەم لێکەوتەی دیارترین لەشفرۆشی، و گورچیلەیە

 
کە شۆڕشای  1357سااڵی . یاوەهینادە دابەز 1499ساڵ دەساەاڵتی ڕێژیمای ئیساالمیدا باایەخی دراوی ئەو واڵتە  49ماوەی  لە

تمەن بوو، بەاڵم لە خەرماناانی سااڵی  19گەالنی ئێران بە دژی ڕێژیمی پاشایەتی سەرکەوت، نرخی هەر دۆالرێکی ئەمریکا 
واڵتای  99میلیاۆن بێکااری هەیە و لە نێاوان  19ئێاران . تامەن 14999دا نرخی هەر دۆالرێکی ئەمریکا گەیشتە ساەروو 1397

 شاامەکی و کااااڵ دۆالر میلیااارد 11لە ساااڵدا . ەری داماااوی و فەالکەتەوە لە پاالەی دەیەماادا جێاای گرتااوەدنیااادا لە ڕووی پێااو
 پاسااداران سااپای ی«قاچاااغچی برایااانی» پاااوانی لە واڵت گااومرکی و ساانوورییەکان دەروازە هەمااوو و واڵتەوە دێااتە قاچااا 
 بەاڵم ...ندەکاوژرێ و دەساتڕێژ بەر دەدرێانە برسای و بێکاار خەڵکای کۆڵەبارێاک سەر لە سنوورییەکان ناوچە لە بەاڵم دایە،
 لەو ئێاارانییەک هەر پشااکی کە کااراوە حەپەلااووش حکااومەتەوە کاربەدەسااتانی بەهااۆی تاامەن میلیااارد هەزار سااەدان بە لەوال

 .تمەنە میلیون 359 زانیوان پێیان میدیا و خەڵک و کردوویانن ڕێژیم کاربەدەستانی سیستماتیکانەی گەندەڵییە
 
هەزار کەس لە ئێااران نەخۆشاایی شااێرپەنجە  15لە ساااڵدا . هەزار کەس لە ئێااران خۆیااان دەکااوژن 4زیاااتر لە  اڵداساا لە

لە هاای  جێیەکاای دنیااا هیناادەی ئێااران نەخۆشاایی شااێرپەنجە باااڵو نااابێتەوە، هۆکارەکەشاای بەڕێااوەبەریی سااەقەتی . دەگاارن
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 93لە سااڵدا . پاڕازیت بۆ سەر کاناڵە ماهوارەییەکانە حکوومەت لە بەشی بەرهەمهێنان و کشتوکاڵ، پیسیی هەوا و ناردنی
میلیاۆن کەس لە  5هەزار کەس بە نەخۆشایی ساەکتەی مێشاک دەمارن،  43هەزار کەس لە ئێران بە نەخۆشیی سەکتەی دڵ و 

ی خەڵکای ئێاران نەخۆشایی درێژخاایەنی ڕووحای و دەروونییاان هەیە و 71یان هەیە، ساەدا (دیابێت)ئێران نەخۆشیی شەکرە 
هەزار کەس بەهۆی ڕووداوی هااتوچۆ گیانیاان لە دەسات  79ی خەڵکی ئێران نەخۆشیی خەمۆکییان گرتوە، لە ساڵدا 17سەدا 

واڵتااای دنیاااادا لە ڕووی ئەمنیەتااای هااااتوچۆ و  199هەزار کەس برینااادار و نقوساااتان دەبااان؛ ئێاااران لە نێاااو  599دەدەن و 
 بە مافیاااییە باناادێکی دەسااەاڵتدارەتیی سااۆنگەی لە هامەتییااانەشنە ئەو هەمااوو! گرتااوە دا جێاای119ڕێگاوبااانەوە لە پاالەی 

 شات یەک تەنیا خەڵکیش بۆ و نییە بایەخێکیان هی  ئەوان الی ژیانیان و گیان و خەڵک مافی و مرۆڤایەیی کە واڵتدا سەر
 .ئیسالمی کۆماری تەواوەتیی لە تێپەڕینە ئەویش دەمێنێتەوە،

 
 ٢٠١٧ی جانێوێری ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
--------------------------------------------------------- 

 
 کۆمار و پێشەوامان لە ئەزموونەوە بۆ وانە

  
 ئەمان»: گوتی دلێر دەنگێکی بە جەماوەردا ئاپۆرای دەم لەبەر مەهاباد چوارچرای لە محەممەد قازی پێشەوا کە کاتەوە لەو
 دەخاۆم ساوێند کوردساتان موقەدەسای ئاااڵی بە کاورد، میللیی شەرافەتی بە نیشتمان، بە خودا، عەزیمی میکەال بە خودا، بە
 کاردنەوەی بەرز و ساەربەخۆیی ڕاگرتنی ڕێی لە ماڵ و گیان بە خوێنم تنۆکی دوایین ڕژانی و ژیانم هەناسەی ئاخرین تا کە

 هۆکاار بەاڵم کەم، کاورد کۆماارەکەی و پێشاەوا ەرۆکایەتییسا تەمەنای. ڕادەبارێ سااڵ 73 ؛«...متێبکۆشا کوردستاندا ئااڵی
 نەوە خەونی و هیوا هەمدیسان خەونەکانی و، سەربەخۆیی و ئازادی بااڵی هەمان هەر پێشەوا بااڵی دەیە حەوت دوای چییە
 و گوتاار ،و بیانەوە ورد محەمامەد قاازی پێشاەوا کەساایەتیی و جەوهەر لە دەباێ پرسایارە ئەم وەاڵمای باۆ نەوەیەتی؟ دوای

 .کەینەوە ورد کۆمارەکەمان پەیامی
 
 ڕۆژهەاڵتای لە بکارێ، پەساند یەکگرتوەکانادا نەتەوە گشتیی کۆڕی لە مرۆڤ مافی جیهانیی جاڕنامەی ئەوەی پێش ساڵ دوو

 داخاااراودا، کاااۆمەڵگەی و نەریااات داخاااراوی کەشااای نێاااو لە داگیرکاریااادا، و کاولکااااری و شاااەڕ هەرێمااای لە نێوەڕاساااتدا،
 خەڵاکەکەی متماانەی و خۆشەویساتی بنەماای لەساەر ماافپەروەر، و مافدەر و دادگەر ئینسانویست، ڕووناکبیر، ەکیکەسایەتیی

 و ڕووداو شاااەپۆالنی پاااڕ و تاااووڕە دەریاااای لە گەلەکەی نەهااااتی و هاااات پاااڕ چارەنووسااای بەلەمااای باااۆوەی مەیااادان؛ دێااتە
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 و ساەروبەندەدا لەو مرۆڤێاک. ئاازادی و هێمنای کەناراوەکانی بگەیەنیتە زلهێزدا و داگیرگەر واڵتانی لێکنەبانی بەرژەوەندیی
 بااۆ دەسااەاڵتەکەی هەم بااوو، ماارۆڤتەوەر خااۆی هەم کە ڕاگەیانااد حااوکمەتی زەویاایەدا گااوێێ ئەم بچااووکی جوغرافیااایەکی لە

 .بەکارهێنا حوکمەتەکەی بازنەی نێو تیرەیەکی و ڕەگەز هەر لە مرۆڤ کەرامەتی پاراستنی
 

 و ناااوبەدەرەوە هەبااوو، بەرزی کااۆمەاڵیەتیی و ئیااداری پااایەی و پاالە نەبااوو، کەم هیچاای دنیااا ماااڵی لە کااوردان پێشااەوای
 مەعنەوییاانە و ماادی ساامانە ئەم هەموو خوڵقابوو؛ بندەستەکەی گەلە پێشەوایەتیی بۆ کە ئەو بەاڵم بوو؛ دەستڕۆیشتووش

 .دانا ردیکو دەوڵەتی واتە کورد، خەونی بناخەی بەردی بۆ گیانیشی؛ تەنانەت و
 

 بەکااردەوە، یەکیەتیاای کااارکردن، پااێکەوە و لەنێودەسااتنان دەساات ڕوحاای کااۆمەاڵیەتی، دادپەروەریاای ڕاسااتگۆیی، مرۆڤبااوون،
 کە باوون بایەخاانە ئەو نەتەوە و کاۆمەڵ گشاتییەکانی پڕەنسیپە و بەرژەوەندی لەبەرچاوگرتنی و خەڵک دەنگ بۆ گەڕانەوە

 و دەساکەوت خەرمانێاک کەڵەکەبوونی هۆی بوونە دەسەاڵتەکەشیدا کارنامەی لە و ونببو بەرجەستە پێشەوادا کەسایەتیی لە
 .سەرکەوتوو ئەزموونێکی

 
 واڵتااانی کاااتێ نەگاارت، جیهانییەکااانی و ناااوچەیی گۆڕانکااارییە باااهۆزی بەرگەی پێشااەوا ساااواکەی حااوکمەتە کاااتێکیش وە

 پشتیوانەکەشای، بەناو سۆڤییەتە و نەدا، لێ خۆیان گەل یدەسەاڵت و دێاموکراسی و مرۆڤ مافی بانگەشەکەری بەناو زلهێزی
 تەنیااا خۆیشایدا گەلای لەنێاو کااتێکیش وە فرۆشات، دیاکەی بەرژەوەنادییەکانی و ئێاران بااکووری نەوتای بە پشاتیوانییەکەی

 ەروەرییسا پێنااو لە خاۆبەختکردن وانەی دواڕۆژی؛ نەوەی و قوتاابی گاوێی چپانادە مەکاتەبەکەی وانەی دوا پێشەوا مایەوە؛
 .نیشتماندا و گەل
 

 نیشااتمانە لەو کااام هەر لە داهاااتوو بنیاتنااانی بااۆ ئیلهااامە ئێسااتاش لەبەرچاای کوردسااتان جااوانەمەرگەکەی کۆمااارە ئەدی
 کە ئەوەیە لەبەر کاورددا؟ خەونەکاانی ئاسامانی لە پڕشانگدارە هەرە ئەساتێرەی کۆماار ئێساتاش کە چییە لەبەر لەتکراوەدا؟

 کە بیساەلمێنێ و بێنێ وەدی زەوییە گۆی ئەم سەر کوردی میلیون بە مێژوویی و ڕەوا و بەرحەق خەونی و ئامانج توانی کۆمار
 کە دەریخساات پێشااکەوتووەکەی و مەدەناای حااوکمڕانییە مااۆدێلی بە هەم بااێ؛ سااەربەخۆ و سەربەساات دەتااوانێ هەم گەلە ئەم

 . گرت یەکیان دژی لە نەیارانی کە نەبوو لەخۆڕاش وە ببن؛ فێر لێ دەوڵەتداریی شکۆی ئەوەیە شایانی
 

 خاودانی کردیە کرد، بەهێز تێدا باوەڕبەخۆبوونی هەستی بەخشی، کورد تاکی بە ئیرادەگەریی کەسایەتیی کوردستان کۆماری
  کردووەتەوە پڕ کورددا تاکی ئارمانخوازیی و زەین و دڵ لە وای بۆشاییەکی ئەوەش و، خۆی بە تایبەت کەسێتیی و شوناس
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 .لێیەتی چاوی داهاتووش بۆ و لەگەڵیەتی یشەهەم بۆ کە
 

 پێشاامەرگەدا، هێاازی ناااوی لەژێاار میللاای سااوپای پێکهێنااانی کااوردی، حااوکمەتی ڕاگەیاناادنی کوردسااتان، ئااااڵی هەڵکردناای
 ئاابووریی بووژانادنەوەی گۆڤاار، و ڕۆژناامە و کتێاب چااپی کاوردی، زماانی بە بایەخدان نەخوێندەواری، لەگەڵ بەربەرەکانی

 ئەویاش الوان و ژناان پرسای بەڕێکخراوکردنای کۆمەڵ، کاروباری ڕاییکردنی بۆ یاسا دانانی کۆمار، دەسەاڵتی ژێر کانیناوچە
 بە دەساەاڵت و حاوکمەت بە خەڵاک دووالیەنەی متمانەی و دەسەاڵت و خەڵک نێوان پێوەندیی و؛ مانگدا 11 ماوەی لە تەنیا
 واینەکردباا چاارەنووس وەئەگەر. بووە دەسکەوت پڕ چەندە و گەلی ندەچە بەڕۆژ، چەندە حوکمەتە ئەم دەڵێن پێمان خەڵک
 .جیهانیشدا و نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی لە دەگمەن نموونەیەکی بە دەبوو

 
 هاااتووە، نەوە دوای نەوە خولیاااکەی و خەون کوردسااتان، کۆماااری ڕووخااانی تاااڵی واقعییەتاای لە دەیە حەوت دوای ئێسااتا

 پتار ئامانجاانەش بەم گەیشاتن ئاسۆی و ڕۆژهەاڵتن کوردی نەتەوەییەکانی حیزبە بەرنامەی و نەخشەڕێ کۆمار ئامانجەکانی
 کۆمااری مێژووییەکاانی وانە بەتەواوی کوردساتان ڕۆژهەاڵتای لە کاورد ئااخۆ بەاڵم دەنوێنێ، نیزیک و ڕوون کاتێک هەموو لە

 وەرگرتووە؟
 

 دەشااپارێزرێن، و دێاان وەدی دایە یەکگرتااوویی و تەبااایی لە بەنرخەکااان دەسااکەوتە کە بااوو ئەمە کۆمااار وانەی گرینگتاارین
 ئەوەی بەاڵم ببینااێ؛ هاوکێشااەکاندا یەکالبااوونەوەی لە گرینااگ ڕۆڵاای دەتااوانێ دەرەکاای پشااتیوانی هێاازی ئەگەرچاای هەروەهااا

 بە دەرەکای فااکتەری کە کاتێکادا لە ئێساتا مەخاابن لاێ. خاۆتە هێازەکەی و خۆت هەر هەڵچنی لەسەر هیواتی کۆشکی دەبێ
 ئیساالمی کۆمااری واتە ئێاران، لە کاورد هاوبەشای و ساەرەکی دوژمنای و کوردساتانە ڕۆژهەاڵتی لە کورد جوواڵنەوەی قازانجی

 و گوتااری یەک و یەکڕیازی ئەو نەیاانتوانیوە کاورد سیاساییەکانی هێازە لێژی؛ کەوتووەتە بەختی گڵۆڵە کاتێک هەر لە پتر
 .پێویستە دۆخی بەو وەاڵمدانەوە بۆ کە بێنن پێک یەکبوونە

 
 شوناسااخوازیی و، نەتەوەیاای ڕێبااازی و کااوردان هەمااوو ساایمبولی و ڕەمااز بااووەتە محەماامەد قااازی پێشااەوا ئیاادی کە ئێسااتا

 کۆماار ئەزماوونی و پێشاەوا کەساێتیی پێویساتە کااتێ هەموو لە پتر خەبات؛ بۆ هاوبەش ئامانجی و ڕێباز بووەتە کۆماریش
 .هەمووان بۆ کۆمارەوە و پێشەوا لە وانەیەک. نەتەوەییمان دەسەاڵتی نانەوەیبنیات و ژیاندنەوە بۆ وانەیەک ببنە
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 مافی زمانی، مافێک بۆ هەموو وەرزەکان

  
 بێبەشاان، روشااتییەکانیانس مااافە لە ئێااران لە کەس میلیااۆن بە ئێسااتاش و تێاادەپەڕێ یەک و بیساات سااەدەی لە ساااڵ بیساات

 مارۆڤ میلیاۆن بە ئێساتاش کەچای تێدەپەڕێ؛ مرۆڤ مافی جیهانیی جاڕنامەی پەسەندکرانی لە ساڵ حەفتا لە پتر هەروەها
 بە خوێناادن مااافی ئااێمەیە باساای لێاارەدا ئەوەی. کااراون بێاابەش قانوونییااانە مااافە لەو سیسااتماتیک و قااانوون بە واڵتە لەم

 .دایکە زمانی بە ەدەبوونپەرور پرسی و زگماک زمانی
 

 نێونەتەوەییەکاناادا حقااووقییە بەڵگەنااامە لە زۆر لە کە ماارۆڤێکە هەر سروشااتیی و مرۆیاای مااافی زگماااک زمااانی بە خوێناادن
؛ (77بەناادی  - 1993دێسااامبری ) سیاسااییەکان، و مەدەناای مااافە نێااونەتەوەیی میساااقی: وەک کااراوە، لەسااەر پێااداگری

؛ جاڕنامەی مافی کەسانی سەر بە کەمایەتییە نەتەوەیی و ئاایینی (39مادەی  - 1919امبری نۆڤ)کۆنڤانسیۆنی مافی منداڵ 
؛ جاڕنااامەی (4و  3بەناادەکانی  - (1997دێسااامبری )و زمانییەکااان، پەسااەندکراوی کااۆڕی گشااتیی نەتەوە یەکگرتووەکااان 

 یونێساکۆ)و مەنشووری زماانی دایاک ( 1993 - پەسەندکراوی کۆڕی گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان)جیهانیی مافە زمانییەکان 
 و ناسایوە بەڕەسمی نێونەتەوەییانەی و جیهانی کۆنڤانسیۆنە و جاڕنامە ئەم هەموو ئێران کە ئەوەدا لەگەڵ بەاڵم(. 1993 -

 .جوواڵوەتەوە پێچەوانەیان بە و نەبووە دەروەستیان جێبەجێکردندا لە کەچی کردوون؛ ئیمزای
 

 دەگارێ؟ ساەرچاوە چیایەوە لە ماافە بەو نێاونەتەوەیی کاۆمەڵگەی بایەخادانی و دایک زمانی ەب پەروردە و خوێندن گرینگیی
 دەگەڕێاتەوە؟ کەی باۆ کوردساتان و ئێاران لە سروشاتی ماافێکی وەک داواکردنای و دایکی زمانی بە خوێندن پرسی هاتنەئارای
 بەر گرتاووەتە ئێران لە نافارسەکانی ەتەوەن زمانی سڕینەوەی و تواندنەوە سیاسەتی چی لەبەر ئێران لە سیاسی دەسەاڵتی

 .بکرێ مژارە ئەم تەتەڵەی دراوە هەوڵ نووسینەدا لەم بووە؟ سەرکەوتوو تێدا چەندەی و
 

 و هەسات لە تەعبیار خۆی زگماکی زمانی بە سەرەتا منداڵ کە باوەڕەن ئەو لەسەر تێکڕا پەروردە کارناسانی و دەروونناسان
 ژیانگەی و ژیاان و خاۆی لە تێگەیشاتنی و ناسکردن سەرەتاییترین بە پەی کە خۆیەتی ایکیید زمانی بە و دەکا خۆی نەستی

 ئەم بەردەوامیاای لە و پێاادەکا دەساات منااداڵ لەدایکبااوونی لەگەڵ فێربااوون و خوێناادن پڕۆسااەی هەروەهااا. دەبااا دەورووبەری
. دێناێ باری کۆمەڵگەدا لە ڕۆڵبینین بۆ و دەگرێ بیچم شوناسی، و کێیەتی و هەوێتی ڕەگەزەکانی و بنەما کە دایە پڕۆسەیە
 هااۆی دەبێااتە دایکیاای، زمااانی بە پەروەردەی و خەماااڵن لە ڕێگاارتن و سروشااتییە ڕەوتە لەو منااداڵ بێبەشااکردنی لەبااۆیەش
 .سرووشتییەکانی و دەرەکی پێوەندییە سنووردارکردنی و پێگەیشتنی و تێگەیشتن ئاستی دابەزینی
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 فااارس غەیاارە ناااوچە بەرۆکاای کە ئێااران لە پەرورەدە سیسااتمی سااەرەکییەکانی هەرە ێشااەک لە یەک ئێسااتا کە نیاایە لەخااۆڕا
 توێژینەوەکاانی ناوەنادی". پەروەردەیە ئاساتی دابەزینی و خوێندن لە وازهێنان و دابڕان گرتووەتەوە، واڵتە لەو زمانەکانی
 ساەرەتایی قۆناغی لە قوتابی میلیۆن ٥ بە کنیزی ڕابردوودا ساڵی پێنج لە دەڵێ ڕاپۆرتێکدا لە "ئیسالمی شووڕای مەجلیسی
 زگماکییااان زمااانی کە بااووە ئێااران ناوچااانەی لەو تەواویااان بە نیزیااک و زۆر هەرە بەشاای کە بااوونەوەتەوە ڕەت خوێندناادا

 .نەداوەتێ بایەخێکی هی  سیاسی؛ تێڕوانینی بەهۆی پەروەردە نیزامی کە بابەتێک نەبووە، فارسی
 

 سیاساەتی بەاڵم دەگەڕێاتەوە، ڕەزاخاان دەساەاڵتدارەتیی ساەردەمی باۆ مااف وەک داواکردنی و یکیدا زمانی بە خوێندن پرسی
 فاارس نەتەوەی لە زمانییەکاان و نەتەوەیای جۆراوجاۆرییە هەموو تواندنەوەی بەرنامەی و پەهلەوی ڕێژیمی تەواوەتیخوازیی

 لە و ئازەربایجانااادا و کوردساااتان کۆمااااری یساااەردەم لە تەنیاااا. دەگااارت هەواڵنە ئەم هەماااوو لە ڕێااای فارسااایدا؛ زماااانی و
 خۆیاان زگمااکی زمانی بە توانییان ئازەری و کورد نەتەوەی دوو ماوەیەک بۆ و حوکمەتەدا دوو ئەم دەسەاڵتی بن ناوچەکانی

 .بناسێنن بەڕەسمی زمانەکەیان و بخوێنن
 

 سااەرکەوت، واڵتە ئەم پێکهاتەکااانی و نەتەوە هەمااوو قوربانیاادانی و ئێااران گەالناای شااانی لەسااەر کە 1357 شۆڕشاای دوای
 باوو ناچار گوشاردا لەژێر دابگرێ، دەسەاڵتدا جومگەکانی هەموو بەسەر دەست بەتەواوی نەیتوانیبوو هێشتا کە حاکم نیزامی

 ی15 ئەساڵی لە ویساتە ئەو و، ڕابکێشاێ فارسای زماانی تەنیشات لە جۆراوجۆرەکاان اە”قەوم“ زمانی بە خوێندن داوای بۆ مل
 های  دەوڵەت و جێبەجێکردنەوە بواری نەخرایە ئێستاش ساڵ 49 پاش کە ئەسڵێک دایەوە، ڕەنگی واڵتدا بنەڕەتیی نیقانوو
 نەباووە سانووردار بەوەنادە و نەگرتاووەتەوە نافارساەکانی نەتەوە زمانی هەر هەاڵواردنە ئەم هەڵبەت. نەکردەوە لێ الیەکی

 .بووە کوردستان لە تایبەت بە خەڵک ئازادییەکانی و ماف هەموو سەرکوتی بۆ ئیسالمی کۆماری دەسەاڵتی هەوڵی و،
 

 ئێراناادا گەالناای بەسااەر ناوەناادگەرێتی سیسااتمی و نەتەوە - دەوڵەت کە ڕابااردوودا سااەدەی یەک لە بڵێااین دەتااوانین بااۆیە
 فێرباوون و خوێنادن مافی بواری لە نێونەتەوەییەکان قانوونە و کۆنڤانسیۆن و ڕێککەوتن هەموو ناوەندی دەسەاڵتی سەپاوە،

 کەلەپاووری و زماان لەنێوبردنی و تواندنەوە بۆ زبر و نەرم پیالنی و پالن زۆر و کردووە پێشێل بەتەواوی دایکی، زمانی بە
 بارتەقااای و؛ جێبەجێکاردنەوە باواری خاراوەتە فارسایدا کولتااووری و زماان لە دەغمکردنای و، ئێاران لە نافارساەکان نەتەوە
 .دراوە فارسی زمانی دەوڵەمەندکردنی و خەماڵندن بۆ ەوڵه مەش لە پتر و ئەوە
 هەرچەشانە کوردساتان، لە و ڕاباردوودا دەیەکانی لە و نەوەستا بەوەندەش ئیسالمیدا کۆماری لە هەنگاونانە و تێڕوانین ئەم

  لەو و، واڵت تیئەمنییە لە هەڕەشە خانەی برایە زمانی مافی داوای و کوردی زمانی نرخاندنی بۆ هەوڵدانێک و مافویستی
 .پەستاوتران بەندیخانە لە کورد شۆڕەالوی و سوارچاک زۆر سۆنگەیەوە
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 شاکڵگرتنی هۆکااری بە و ئەمنییەتای خاانەی دەبااتە زگمااک زماانی بە خوێنادن پرسای کاتێکادا لە ئێاران ئیساالمیی کۆماری
 و دابااڕان بە پەرە دەتااوانێ خااۆی نزمانییەکااا و نەتەوەیاای مااافە زەوتکردناای و سااەرکوت کە دادەنااێ نیشااتمانیی یەکیەتیاای

 سیسااتمی هەڵبژاردناای فرەزمااانن واڵتااانەی لەو بەاڵم زۆرن، ئێااران وەک واڵتاای نمااوونەی. باادا یەکتااری لە دوورکەوتاانەوە
 ئااابووری، سیاساای، پەرەسااەندنی بوارەکااانی هەمااوو لە سااۆنگەیەوە لەو و یەکیەتاای هااۆی بااووەتە چەناادزمانی پەرورەدەیاای
 چاوار بە چاین ڕەسمی، زمانی 73 بە هیند نین، کەم بوارەدا لەو سەرکەوتوو واڵتانی. کەوتوون پێش امرۆیید و کۆمەاڵیەتی

 ڕەسامی زماانی دوو بە ئێاران دراوسێی عێڕاقی و ڕەسمی زمانی چوار بە سوئیس ڕەسمی، زمانی سێ بە بێلژیک ڕەسمی، زمانی
 نیایە، واڵت هەڵوەشانی و ترازان هۆکاری نەک ێکردنیانکارپ و ناسین بەڕەسمی و فرەزمانی دەڵێن پێمان نموونەیەکن چەند

 ساااڕینەوەی باااۆ هەوڵااادان و حاشااااکردن ئەوە ڕاساااتیدا لە و، هاوبەشاااە کولتاااووری گەشاااەکردنی و پشاااکوتن هاااۆی بەڵکاااوو
 ماافە و ویسات لە ڕێزگارتن و گرینگیادان باێ هەروەها. دەکا دروست واڵت یەکیەتیی لەسەر مەترسی واڵتە جۆراوجۆرییەکانی

 و سیاساااای کااااایە لە هاوبەشااااکردنیان و بەشاااادار و ئێااااران پێکهاتەکااااانی مەدەنییەکااااانی و سیاساااای کولتااااووری، انی،زماااا
 ساااڵ دەیااان هەروەهااا وە. ناااگرێ سااەر واڵتەدا لەو سااەقامگیرییەک و پێشااکەوتن و ئااارامی جااۆرە هاای  کۆمەاڵیەتییەکاناادا

 نیزامای باۆ دەسکەوتێکی هی  ئێستا تا ئێران لە افارسەکانن زمانە و نەتەوە لەگەڵ بەربەرەکانی و ناوەندگەرێتی سیاسەتی
 شوناساااخوازیی پرسااای و ماااافخوازی بەرچااااوە، و دیاااار کاتێاااک هەماااوو لە پتااار ئەماااڕۆ ئەوەی و نەباااووە واڵتە لەم سیاسااای

 .دەکەنەوە دەسەاڵتی بەرەوڕووی زمانیشدا بەستێنی لە و بەستێنەکاندا هەموو لە کە کوردە لەوان یەک و نەتەوەکان
 

 دەرباڕی و ناوێنگە و گەلاێکە هەر شوناسی و فەرهەنگی کێیەتیی لە بەشێک بەڵکوو مرۆیی و سروشتی مافێکی هەر نەک زمان
 زماانە ئەم سانووردارکردنی بۆ هەوڵێک جۆرە هەر بۆیە پێدەکەن، قسەی خەڵکێکە و نەتەوە نەریتی و داب و کولتوور و هزر
 کە هەوڵێاک نەتەوەیە؛ ئەم هزری و کولتوور سڕینەی بۆ هەوڵدان و وژمنایەتید خانەی دەچێتە بەکارهێنانیدا و خەماڵن لە

 ئامااانج بە بەاڵم دادەنااێ، بااۆ بەرنااامەی و دەیاادا نافارسااەکان نەتەوە دژی ئێااران لە ناوەناادگەرا دەسااەاڵتی سااەدەیە یەک
 .نەگەیشتووە

 
 و کولتااوور خەماڵناادنی و پاراسااتن هەوڵاای و بااکەن دەکااار خۆیااان زمااانی خۆیااانە مااافی ئێااران لە دیااکە نەتەوەکااانی و کااورد

 بڕیاار نییە بۆی دی نەتەوەیەکی هی  و ناکرێ لەگەڵ سووکی و سەنگ و، بنەڕەتییە و سروشتی مافە ئەو. بدەن زمانەکەیان
 باۆ سانووری و چوارچێاوە کە بادا خاۆی بە ماافە ئەو و بادا بەکارهێناانی چاۆنیی و چەنادی و دی نەتەوەیەکای زماانی لەسەر
 .دابنێ
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 !ئارێشەکانی کۆمەڵگە و نیگەرانییەکانی جەناب

  
 دانای ڕێژیمەکەیادا مەداحەکاانی لەگەڵ کۆباوونەوەیەکی لە پاێش لەوە ڕۆژ چەند ئیسالمی کۆماری ڕێبەری خامنەیی، جەنابی

 نەشااردەوە دیااردانە ئەو زیاانگەلی و خەسار بە سەبارەت خۆی نیگەرانیی و دانا انکۆمەاڵیەتییەک قەیرانە قوڵبوونەوەی بە
 دیااردەی ساەرهەڵدانی و تەاڵق تەقیانەوەی هااوبەش، ژیانی پێکەوەنانی دابەزینی بە ئاماژەی ناوهێنان، ک وه و بەڕوونی و

 کۆمەاڵیەتییەکانیشای قەیارانە هەموو یسەرچاوە کۆنەکە قەوانە هەوای بە هەر جەناب دیارە. کرد «سپی زەماوەندی» نوێی
 نەریتاای پیرۆزیاای و ەکااان«الو»! خەماای لە پتاار واڵت بەرپرسااانی کە کاارد داوای و گەڕاناادەوە« !دوژماان» پیالنەکااانی بااۆ
 !بکا ڕمبازێن ئەوەندە بەستێنەشدا لەو «دوژمن» نەهێڵن و بن دا«خیزان»
 

 ئامااارانەدا بەو چاوێااک بااا هەڵچااووە؟ کەمێااک ئاااوا بەچاای و بجەنااا دڵاای سااەر خسااتووەتە گەردی چاای  کااه  یااه مه ئه پرساایار
 کە - ڕاساتەقینەکانیش ئاماارە چاۆنیی و چەناد و کاردووە باسایان میدیاکاندا لە جەناب حوکمەتەی بەرپرسانی کە بخشێنین
 خااۆی جێاایلە بااا - گەیاناادبێ جەنابیااان گااوێی بە نوقسااانی بااێ دەشاابێ و زیاااترن ڕاگەیەناادراوەکان ئامااارە لە زۆر بێگومااان
 .بمێنێ

 
 .دراوە زەوقیان لە و ڵسن قه پێی  نابیان جه گوایه  که «سپی ندی ماوه زه» ی دیارده شتێک موو هه پێش

 
 دەساتەوە بە حکوومەتییان ڕەسمیی بەڵگەیەکی و کرابن مارە لێک و کردبێ زەماوەندیان ئەوەی بێ کوڕ و ک  هاوبەشی ژیانی
 شاەرع لەگەڵ و لەبەردەمە قاانوونیی کۆساپی ئێاران لە کە ئەوەدا لەگەڵ دیاردەیە ئەم. دەڵێن پێ ی«سپی زەماوەندی» بێ،
 گەلاێ گەورەکاندا شارە لە بەتایبەت و ئێستا کە دیاردەیەکە بەاڵم نایەتەوە، کۆمەڵیشدا ئاینییەکانی و فەرهەنگی نۆرمە و

 .دەبێ یڕمێن زیاتر دێ تا تەاڵق پەرەسەندنی و هاوبەش ژیانی لەکەمیدانی لەگەڵ و باوە
 

 تواناای نە ئیادی کە کاتێاک بەاڵم بادەن، باساە ئەو قەرەی لە خاۆ نەیانویساتووە ئێساتا تاا ئیسالمی کۆماری کاربەدەستانی
 کاردانەوەیاان - خاامنەیی عەلای - ڕێژیمدا سەرووی هەر ئاستی لە ما، شاردنەوەیان توانای نە و پەرەسەندنی بە پێشگرتن
 .دەبەن ناو! واڵتی و کۆمەڵگە هەڵتەکاندنی مەبەستی بە ئەویش ئێران، دوژمنانی و ناحەزان پیالنی بە و دەبێ لەسەری

 
  و حکوومەتی قانوونە بەگژداچوونەوەی و ئایینییەکان حەسساسییەتە و نۆرم کاڵبوونەوەی مانای بە کە سپی زەماوەندی
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 قورسای سازای بنەمااڵە، لەالیەن یاانپەراوێزخران وەک هەیە؛ زۆریشای دەرەنجاامگەلێ کاۆمەڵگە، باوەکاانی نەریتە هەروەها
 ڕووی ئەوانەی پااڵ دەخارێتە کاۆمەڵگەدا لە نااتۆرانەی و نااو ئەو هەروەهاا و حاوکمەت قانوونەکاانی بەپێای شەرعی حەدی

 و باااارودۆخە بەو ملااادان کە پاااێش دێاااتە پرسااایارە ئەم لێااارەدا. بەر دەگااارنە هااااوبەش ژیاااانی لە شاااێوازە ئەم و تێااادەکەن
 کامانەن؟ زەرەرەکانی و قازانج و چی لەپای سییانەمەتر ئەم قبووڵکردنی

 
 باکەنە ڕوو کاردووە وای خێزان بەرپرسایەتییەکانی و ئەرک لە ئێستا، الوانی ڕاکردنی دەڵێن ئیسالمی کۆماری کاربەدەستانی

 بێانن؛ ییەپێوەناد بەو کۆتاایی دەتاوانن باوو خاۆش پێیان کەی و نییە گۆڕێدا لە دەروەستییەک هی  چونکی سپی، زەماوەندی
 و سیاسای نیزامای خوێنادنەوەی ڕاساتیدا لە و باابەتەکەیە ئەساڵی ساڕینەوەی ئەمە خۆی دەڵێن کۆمەاڵیەتی کارناسانی بەاڵم

 .بەرپرسایەتی و ئەرک لە ڕاکردنە و خۆدزینەوە دیاردەیە، ئەم بۆ واڵت بەڕێوەبەریی
 

 و نیشاتەجێبوون بێکااری، کێشاەی بەهاۆی بەاڵم نن، باه هڕ ئێاران  لاه س کاه میلیاۆن 17 ئێساتادا لە دەڵاێن ڕەسامییەکان ئامارە
 بە لەوانایش کۆمەڵێک بێتوو ئەگەر خۆ. بدەن هاوبەش ژیانی پێکەوەنانی قەرەی لە خۆ ناتوانن و ناوێرن ئابووری قەیرانی

 جیاا لێاک زوو مااوەیەکی پااش ئابوورییەکاان کێشاە بەهاۆی پێکبێانن، هاوبەش ژیانی بنەماڵەکانیان کاتییەکانی یارمەتییە
 لە مێردەکاان و ژن جیاابوونەوەی و نەساازان ساەرەکیی هۆکااری ئاابووری کێشاەی دەڵاێن قەزایی دەزگای ئامارەکانی. دەبنەوە
 تەمەنااای لە و پیرەکاااوڕن و پیااارەک  ئیااادی واڵت نی باااه ڕه تی شااایمه حه  لاااه کەس میلیاااۆن دوو بە نیزیاااک ها روه هاااه. ئێااارانە

 ئابوورییەکااان، قەیاارانە و کێشااە هەروەهااا. ژناان چواریااان لە سااێ کە داوە الیااان هاااوبەش ژیااانی پێکەوەنااانی سااتانداردی
 تااوێژی لەبەردەم گەورەن زۆر کۆسااپی چاوەڕوانییەکااان لەسااەرێبوونی و دواکەوتااووانە نەریتاای و کااار ئەمنییەتاای نەبااوونی
 تاۆ بەاڵم باکەنەوە؛ وونییەکەیقاان بەشاێوەی هاوبەش ژیانی پێکەوەنانی لە بیر دڵنیاییەوە بە نەوێرن کە کۆمەڵگە ڕەبەنی
 بن؟ گرینگ خامنەیی جەنابی بۆ ئەمانە بڵێی

 
 ماادەی تووشابووی ئێاران لە کەس میلیاۆن چوار النیکەم ئێستادا لە دی؛ کی یه دیارده و ئامار ند چه ر سه  بێینه با یان مجاره ئه

 199خاواردنەوە ئەلکۆڵییەکاانن، ساەروو  میلیاۆن کەس گیارۆدەی 1ی تووشابووان بە ماادەی هۆشابەر ژنان، 11سەدا  هۆشبەرن،
 بەرهەڵادا ژن میلیاۆن یەک بە نیزیاک خێازانن، سەرپەرستی ژن میلیۆن سێ ئایدزن،(  HIV) ویرووسی هەڵگری کەس هەزار

 3 نیزیااک دەکااوژن، خۆیااان کەس هەزار شااەش بە نیزیااک و ڕادەکەن ماااڵ لە کاا  هەزار حەوت ساااڵدا لە پەراوێزخااراون، و
بەت لە قۆناغەکاااانی ساااەرەتایی و ناوەندیااادا لە خوێنااادن وازیاااان هێنااااوە و لە پڕۆساااەی پەروەردە و میلیاااۆن کەس بەتاااای
میلیااۆن منااداڵی کااار لەبەردەم مەترساایی جۆرەهااا زیااانی کااۆمەاڵیەتیی دیااکە دان و،  3تااا  7لە نێااوان . فێربااوون دابااڕاون

ەکااانی دیااکە لە سااۆنگەی هەژاری لەچاااو چەنااد دزی و تاااوانە کۆمەاڵیەتیی. ساااڵ دابەزیااوە 15تەمەناای لەشفرۆشاای بااۆ خااوار 
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سۆنامیی هەژاری وای کردووە نیزیک بە دوو میلیۆن کەس بۆ نانی شاەویان دابمێانن و . زیادی کردووە 39ساڵی ڕابردوو سەدا 
فرۆشااتنی ئەناادامانی لەش . ی خەڵکاای ئێااران هەژار و  یەک لە سااێی خەڵااک لەژێاار هێڵاای هەژاریاای ڕەهااادا باان19سااەدا 

میلیاۆن پەروەنادەی  3لە سااڵدا زیااتر لە . گورچیلە تەنانەت ئەویاش بە نرخای زۆر کەم هەر دێ و زیااتر دەباێبەتایبەت 
میلیاااۆن پەروەنااادەش لە  3میلیاااۆن پەروەنااادەی حقاااووقی لە دادگاكاااانی واڵتااادا دەکااارێنەوە و، زیااااتر لە  7كەیااافەری و 

. كەسایان لە زینادان دان 799هەزار كەسای ئێاران،  199لە هەر . دا بەدواداچوونیان بۆ دەكارێ«شووڕاكانی حەلی ئیختالف»
. ساتاوتووە هەزار كەسایان تاێ په ٢٥٠ئێساتادا   هەزار زیندانی دروست کاراون، بەاڵم لاه ٥٠تی  رفییه کانی ئێران بۆ زه زیندانه

بااووە، بەاڵم  بەراماابەر 7کاربەدەسااتانی ڕێااژیم نایشااارنەوە کە لە دوای ڕووخااانی ڕێژیماای پاشااایەتییەوە حەشاایمەتی ئێااران 
واڵتای دنیاادا بااڵو  77  ری ئێرانی له نێوان چوار تا پێنج میلیۆن کۆچبه  له. بەرامبەر 19ئەژماری زیندانییەكانی ئێران بۆتە 

 79ئێاران نیزیاک   لە سااڵدا لاه.  یاه ی خوێنادنی کارناسایی باااڵ و دوکتوڕایاان هه چواریاان بڕواناماه  ک لاه یاه  که  وه ته بوونه
 .بن س بریندار ده زار که هه 759  هۆی ڕووداوی هاتوچۆ گیانیان لە دەست دەدەن و نیزیک به به س هەزار که

 
 دەیە چاااوار میراتااای و ناااابڕێتەوە بەوەنااادە کۆمەاڵیەتییەکاااان خەساااارە تیغااای لەژێااار ئێاااران کاااۆمەڵگەی شاااپڕێوی دۆخااای

 کۆماااری دەسااەاڵتی سااەری لەسااایەی. خااۆشنە تەواو و قەیااران پااڕ واڵتێکاای لە بااریتییە ئیسااالمی کۆماااری دەسااەاڵتدارەتیی
 هەڵکشااانی لە گااوترا وەک ئاکامەکەشاای و دەبااێ زیاااتر دەم هەر بێکاااری و دەباان هەژارتاار خەڵااک ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ ئیسااالمی

 ،«گاااۆڕخەوی» ،«لەش دیاااکەی ئەنااادامانی فرۆشاااتنی و گورچیلەفرۆشااای» وەک دیااااردەی زۆر ساااەرهەڵدانی و تاوانکااااری
 تێرۆریزمادا، لە پشاتیوانی و شاەڕخوازی سیاساەتی دەیە چاوار سایەی لە. دەردەخا خۆی دا«ۆشیلەشفر» و «کار مندااڵنی»

 گەیاوەتە کاار باوون؛ دۆ  نەخاوازراوترین تووشای خەڵاک سۆنگەیەوە لەو و گەمارۆکان قورسترین تیغی بەر کەوتووەتە واڵت
 !بفرۆشن کۆرپەکانیان نب ناچار بنەماڵە زۆر و ببێ زیاتر قات چەند خۆکوژییەکان ئاماری کە جێیەک

 
 ڕەوشای لەساەر خۆیاان کااریگەریی بەتەواوی هێشاتا ئەمریکا گەمارۆکانی نوێی گەڕی کە دایە حاڵێک لە بارودۆخە ئەم تازە

 و شااەکەت ئێرانێکاای دایە، ئێااران چاااوەڕوانیی لە سااەخت زۆر ڕۆژانێکاای بێگومااان و دانەناااوە ئێااران کااۆمەاڵیەتیی و ئااابووری
 جاڵەوی تاوانی شاۆڕش پاش دەرفەتەکانی و هەل قۆستنەوەی بە پێش لەوە دەیە چوار کە ئیسالمی ماریکۆ بندەستی ماندووی
 .بدا خۆی مانەوەی بە درێژە توتالیتێر سیاسیی نیزامێکی سەپاندنی و سەرکوت بە و، دەست بگرێتە واڵت دەسەاڵتی

 
 مەودای بااۆوەی کارا شاۆڕش ئێاران لە. بیارە لە ڕۆژانەیاان ئەم زۆر خەڵکێکای هێشاتا و نیایە دوور هێناد شۆڕشاە ئەم مێاژووی
 کەشاکەاڵنی لە خاۆی باۆ شاا دەیانگوت. گرتبوو «شا» لە پەالماریان ڕمبی نووکە شۆڕشگێڕەکان نەمێنێ، دەوڵەمەند و هەژار

  ڕۆژ هەناسەساردییەک چ بە شارەکان قەرا  لە کە نییە ئەنوا بێ خەڵکی لە ئاگای و دانیشتووە کۆشکەکانیدا لە و ئاسمان
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 .دەکەنەوە
 

 کە داڕشات نیزامێکیاان بنااغەی ڕێاژیمە، ڕێابەری ئێساتا کە خامنەیی جەنابی لەوان یەک و شۆڕشگێڕەکان و سەرکەوت شۆڕش
 .خوارێ هێنایە شایەتی تەختی لە پەهلەوییان حەمەڕەزاشای دروشمانە ئەو بۆ خەڵک و دەدا بۆ دروشمیان

 
 گاۆڕاون، ناویاان کەسەکان تەنیا خۆیانن، لەجێی هەر کۆشکەکان و ێپەڕیوەت ئیسالمی کۆماری دەسەاڵتدارەتیی لە دەیە چوار
 و هەیە مەنادیلی و عەباا ئێساتا ئەوەی و دەکارد دەبەر شاایەتیی نیشانی و میداڵ بە خەماڵو و ڕازاوە جلوبەرگی پێشوو شای

 واڵتەدا لەو نەدار و دارا ایمەود و بااوون ئەنااواتر بااێ و هەژارتاار ئێااران خەڵکاای... ەدای دەساات لە نقیمااداری ئەنگوسااتیلەی
 و هەژار و کااۆمەڵگەن کەماای بەشاای هەیااانە، و دەوڵەمەناادن ئەوانەی کە جیاااوازییە بەو نەبااووە، ئێسااتا ئەوەناادەی قەت

 .ڕەهان زۆرینەی بەشمەینەتەکەش
 

 رەساهێنانیهە کە بنێاین نااو کاۆمەڵگەی هەڵتەکاانی و ڕووخاان دەکارێ کە دەکەن هەستیار دۆخێکی لە تەعبیر ئامارانە ئەم
 نەک سیاساای نیزاماای کە ئەوەی ئاشااکرایە پتاار کاااتێ هەمااوو لە ئەمااڕۆ ئەوەی. دێنااێ خۆیاادا بەدووی واڵت سیاساایی نیزاماای

 نیساێیەکی مااویەتی گوتاار و ئیادۆلۆژی لە ئەوەی خۆیشای بەڵکاوو داوە، دەست لە کۆمەڵگە ڕەهای زۆرینەی الی شەرعییەتی
 پااوان لە واڵتیاان ئاابووریی شاادەمارەکانی کە دەساەاڵتە مافیاای و سەرکوت زگایدە زەبروزەنگی تەنیا تۆخە ئەوەی و کاڵە
 .دێنن بەکاری خۆیان دیکەی دواهەناسەکانی بۆ و دایە
 

 ٢٠١٧ی مارچی ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

--------------------------------------------------------- 
  

 ان، ماڕاتۆنی سزا و خۆالدانئەمریکا و ئێر
  

 چەنااد نەوتاای وەزیراناای کە زەبەالحەکاناادا نەوتیاایە کۆمپانیااا بەڕێااوەبەرانی کۆبااوونەوەیەکی لە ئەمریکااا دەرەوەی وەزیااری
 تەواوی بە ئێااران نەوتاای هەناااردەی ئەوەی لەساەر سااوورە ئێسااتاش ئەمریکااا کە ڕایگەیاناد بااوون، بەشاادار تێیاادا واڵتێکایش
 .ڕابگرێ
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 لەو کە کااردووە ئاشااکرای خەزێاانەداری وەزارەتاای ماڵییەکااانی زانیااارییە و تێرۆریاازم کاروباااری بریکاااری دیااکەوە کاایلەالیە
 ڕێگااا هەمااوو و بکاارێتەوە کااۆ ئێااران لەسااەر زیاااتر زانیاااریی هەتااا کااراوەتەوە نااوێ بەشااێکی ئەودا دەسااەاڵتی ژێاار بنیاااتەی
 .بکرێن دەکار و بزاندرێ پێیان تاران لەگەڵ بەربەرەکانی نوێیەکانی

 
 هەتااا کاارد عێراقاای ساەردانی ئەمریکااا سااەرۆککۆماری ڕووحااانی، حەساەن گۆڕانکارییااانەدا، و کۆبااوونەوە ئەم لەگەڵ هاوکاات
 باراوەی کە ئەمەیە پرسایار. بان پشتیان لە ئەمریکادا سزاکانی دەورلێدانی لە بکا بەوە قایل واڵتە ئەم بەرپرسانی بتوانێ
 دەبێ؟ کێ ماڕاتۆنە ئەم
 
 ئەیاالەتی لە هیۆساتۆن لە ڕەشاەمە ی71 سێشاەممە، ڕۆژی ئێاران تەریکخساتنەوەی باۆ هەوڵەکاانی درێاژەی لە پۆمپێئۆ کمای

 لەو ئەو. باوو واڵتێک کۆمەڵە وەزیرانی هەروەها و وزە و نەوت بواری گەورەکانی کۆمپانیا بەڕێوەبەرانی خانەخوێی تێگزاس
 ویشاک تەواوی بە ئێاران نەوتی هەناردەی ئەوەی لەسەر سوورە تڕام  ارەیئید کە داگرتەوە ئەوە لەسەر پێی کۆبوونەوەیەدا

 نێاودەوڵەتی تێرۆریزمای ژیانادنی باۆ ئیساالمی کۆمااری دەساتی ئەوەی بۆ بێ پشتی لە جیهانی کۆمەڵگەی باشە وا بۆیە بکا،
 .بکرێتەوە کورت

 نااوچەدا واڵتاانی لە تێکادەرانەی االکییچا لە و دەکاا تێرۆریازم لە پاڵپشاتی جااران هەروەک تااران دەڵاێ تڕام  دەوڵەتی
 .کردووە ئاوەاڵتر ناوچەکە زیاتری نائەمنیی بۆ ڕێژیمی دەستی بالستیکەکان مووشەکە بەرنامەی بە پەرەپێدان و بەردەوامە

 
 یخەزێنەداریا وەزارەتای ماڵییەکاانی زانیاارییە و تێرۆریازم کاروبااری جێگاری ،"مێنادلکەر سیگال" ڕۆژ هەمان هەر و هاوکات
 بااۆ نااوێی بەشااێکی بنیاتەکەیااان گوتااوویەتی نوێنەراناادا الوەکییەکااانی کااومیتە لە یەکێااک لەگەڵ کۆبااوونەوەی لە ئەمریکااا
 .بێ لەبەرچاو ڕێژیمیان جموجۆڵەکانی هەموو بتوانن ئەوەی بۆ کردۆتەوە ئێران ئیسالمیی کۆماری چاودێریی

 
 ئێاران، ساەر خساتووەتەوە گەمارۆکانی لە دی گەڕێکی شاوەتەوە،ک "بەرجام" لە کە ڕابردوودا ساڵی یەک لە تڕام  دەوڵەتی

 ئەو. ساوورە ئیساالمی کۆمااری ساەر باۆ ااەکان"قاورس گوشارە" بەردەوامیی لەسەر تڕام  ئیدارەی دەڵێ مێندلکەر خاتوو بەاڵم
 لەسااەر ێاارانئ مەترسااییەکانی و هەڕەشااە بە سااەبارەت ئورووپااا واڵتااانی خسااتنی ڕەگەڵ و هاااوڕاکردن بااۆ واڵتەکەی دەڵااێ

 .دانوستان کەوتۆتە الیەنانە ئەو هەموو لەگەڵ جیهان ئەمنیەتی
 بااۆ لێاادەنەوە دەور ئەمریکااا گەمارۆکااانی بیااانەوێ واڵتێااک و الیەن و کەس هەر گوتوومااانە بەئاشااکرا ئااێمە دەڵااێ مێناادلکەر

 ماااڵیی سیسااتمی لە یاندەساات چااونکی گەورە؛ مەترسااییەکی بەر خسااتووەتە خۆیااان هەبااێ، ئێااران لەگەڵ سااەودایان ئەوەی
 .بمێنێ بازرگانییان و مامەڵە واڵتە ئەم لەگەڵ ناتوانن ئیدی و دەکرێتەوە کورت ئەمریکا
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 دەڵاێ ئێاران ئیساالمیی کۆمااری. دێڵانەوە ماایەپووچ ئەمریکاا هەوڵەکاانی دەڵاێ و دانەنیشتووە دەستەوەستان ئێران الش لەو
 و مااامەڵە و سااەودا بەردەوامیای بااۆ چارەساەرێک دایە هەوڵ لە و یە”ینایاسااای“ بڕیااارێکی بەرجاام لە ئەمریکااا هااتنەدەرێی
 .بدۆزێتەوە ئابوورییەکانی پێوەندییە

 
 ئەوان چاونکی دی، ناایەتە واڵتەکەی نەوتای هەنااردەی ڕاگرتنای و ئەمریکا سزادانی سیاسەتی کە وایە پێی هەروەها ئێران
 پێادا نەوتای بتوانن هەیە کەلەبەریان و کون زۆر بێ ئەزموونیش یبەپێ و دەکەن ئەمریکا گوشارەکانی ملمالنێی دەیەیە چوار
 .بگەیەنن خۆی النیکەمی بە سزاکان کاریگەریی و بکەن بەڕێ

 
. کارد عێراقای ساەردانی یەکەمجار بۆ ئێران کۆماری سەرۆک ڕۆحانی، حەسەن ڕابردوودا حەوتووی لە مەبەستەش ئەو بۆ هەر
 ساااڵی 8 کە واڵتێااک کااردووەتە ڕووی ئێااران کۆماااری ساەرۆک چااونکی بااوو، وویاایمێژ وەرچەرخااانێکی و گرینااگ ساەردانە ئەم

 و بادا داڵادەی دەباا شاک ئەو تەنیاا ئێساتا بەاڵم دەبینای؛ شکستدانی و وێرانکردن بە خەونی و بوو لەشەڕدا لەگەڵی ڕەبەق
 ڕزگاریدەرە؟ ئەو دەبێتە عێراق ئاخۆ ئەوەیە پرسیار بەاڵم. بکا ڕزگاری ئەمریکا گەمارۆکانی قۆرتی لە
 

 لەو ئیساالمی کۆمااری پشاتیوانییەکانی دوای عێراق هەیە ئەمەیان چاوەڕوانیی کە نایشارنەوە ئیسالمی کۆماری کاربەدەستانی
 وەک لەسااااەرە، ئەمریکااااای گەمارۆکااااانی چەقااااۆی کە ئێسااااتا و بمێنێااااتەوە ئێااااران پشااااتی لە داعااااش شااااەڕی لە واڵتە

 کاتێکادا لە ئێاران. بێاتەوە ماایەپووچ ئەمریکاا سزاکانی بدا یارمەتیی و بێ واڵتە ئەم ئابووریی بۆ باش حەسارخەڵوەتێکی
 بە ئێااران چااونکی هەیە، نێوانیااان مااامەڵەی و ساانوور پرساای لەسااەر زۆریااان کێشااەی واڵتە دوو ئەم کە هەیە داوایەی ئەم

 ئەو. داوە کەمیاااای لە نێوانیااااان بازرگااااانیی ئاسااااتی و کااااردووەتەوە کەم هاوکارییەکااااانی کە بەگلەیاااایە عێاااراق لە تەواوی
 و ئابوورییەکاان قەیارانە گێاژاوی کەوتاووەتە واڵتە ئەم و شاپڕێوە بەتەواوی ئێران بارودۆخی کە دایە کاتێک لە سەردانەش

 و دابەزیاوە تەواوی بە ئێاران نیشاتمانیی دراوی باایەخی. دێناێ هەرەس خەریاکە ئەمریکاوە گەمارۆکانی و گوشار سۆنگەی لە
 گرێاو عێاراق ئااخۆ کە جیادییە پرسایارەش ئەم باۆیە دان؛ پەرەساەندن لە هەردەم واڵتەش ئەم نێوخۆی لە ناڕەزایەتییەکان

 .وابێ لەوانەیە کە دەڵێن نیشانەکان دەکا؟ تۆپیو ئەسپی لەسەر
 

 ئیساالمیی کۆمااری و دەچاێ ئێارانەوە هاناای بە واڵتەکەی کە ڕایگەیاندووە بەڕاشکاوی عێراق کۆماری سەرۆک ساڵح، بەرهەم
 پااارێس لە سااااڵح بەرهەم. دەکەن ساااووک شاااان لەساااەر ئەمریکایاااان گەمارۆکاااانی قورسااای بااااری کە کاااردۆتەوە دڵنیاااا وەلە
 لە ئەوەنادەی و گوشاارە لەو بەشاێک نابێتە عێراق و ئێرانە دژی لە ئەمریکا سزاکانی دژی واڵتەکەی کە گوتی کۆنفڕانسێکدا 

  بەڵێنانە ئەم لەسەر زۆری هیوایەکی ئێرانیش ئیسالمیی کۆماری. ێزێبپار ئێران بەرژەوەندییەکانی دەدا هەوڵ بێ توانایدا
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 .هەڵچنیوە
 

 مااوەی لە زۆریاان بەشای کە هەیە عێاراق شایعەکانی سیاساەتمەدارە زۆربەی لەگەڵ نیزیکای زۆر پەیوەنادیی ئێاران ئاشکرایە
 حیزباای بەدر، ڕێکخااراوی راق،عێاا ئیسااالمیی بااااڵی مەجلیساای وەک،. بردبااوو ئێااران بااۆ پەنایااان عێراقاادا و ئێااران شااەڕی

 هەروەهااا و بااوون حیاازبە ئەم ئەناادامانی لە "لعبااادی ا حیادر و لمااالکی ا نااوری" پێشااوو، وەزیااری سااەرۆک دوو کە «الادعو »
 لەگەڵ پڕکێشاەی جاار و دۆساتانە جار و نشێو و هەوراز لە پڕ پەیوەندییەکی کە ناسراو ئایینی کەسایەتیی سەدر، موقتەدا
 گرووپاانە م ئه نێو  کردنه دزه ڕێگای لە ئێران بەگشتی،.  نەپچڕاندووه ئێران لەگەڵ خۆی پەیوەندیی قەت مبەاڵ بووە، تاران

 ئێساتا و ڕاکێشااوە خاۆی الی باۆ بەغادای پشاتیوانیی و ساەرنج و دۆساتانە هەڵوێساتی ڕادەیەک تا دەسەاڵتدارەکان الیەنە و
 عێڕاقاادا مەیاادانی لە کااێ دواجااار بەاڵم بکااا، ڕزگااار ەمریکااائ ساازاکانی تیغاای لە خااۆی تەمااایە بە بەوانە، ئەسااتوور پشاات

 ئەمریکا؟ یان ئێران دەیباتەوە،
 

 هیناد، چاین،) ئێاران، نەوتای ساەرەکیی کڕیااری هەشت ئێستادا لە. ئێرانە و ئەمریکا ملمالنێی سەرەکیی مەیدانی وزە شەڕی
 لە وەالناانە ئەو بەاڵم باواردووە، سازادان لە کااتی شاێوەی بە ی(یووناان و ئیتالیا تورکیە، تایوان، باشوور، کۆرەی ژاپۆن،

 واڵتێاک های  بەخشاینەکانیش و ناکااتەوە درێاژ ماۆڵەتە ئەم چیادی کە ڕایگەیانادوە ئەمریکاا و دێ کۆتاایی بانەمەڕدا ی14
 باۆ نااپە ناچاارە ئێاران کە دایە لێارە. دەدا لەدەسات کڕیارەکاانی زۆری زۆربەی قاانوونی بەشێوەی ئێران بەوەش ناگرێتەوە؛

 بە پێویساتیی دیسانەکەش و نییە لەبەردەستدا پێویستی گەلەپاپۆڕی ئەوەش بۆ بەاڵم بێنێ، نەوتەکەی قاچاغی بە فرۆشی
 !عێڕاقە

 
 دوو دەساتی نەوتهەڵگرێکی چەند بەدزی ویتنام وەک واڵتانێکی لە بەتەمایە ئێران کە کردووە ئاشکرای ڕۆیتێرز هەواڵدەریی

 و ساووک نااتوانێ ئەمریکاا گەمارۆکاانی گەڕانەوەی بە ئێساتاش و، کەوتاووە کەلاک لە ییەکەیدەریاا ناوگانی چونکی بکڕێ،
 خاۆی لیساتەی لە ئێرانای کەلککەوتاووی لە نەوتابەری 71 النایکەم پاناماا دەڵێ ڕۆیتێرز. بکا نوێ نەوتبەری مامەڵەی سانا

 .بکاتەوە پڕ کارکردوو نەوتبەری بە جێگەیان تەمایە بە ئێران و دەراویشتووە
 

 و دەوڵەت بااودجەی ی79 سااەدی لە پتاار و ئێاارانە ئااابووریی شااادەماری نەوت. گاارینگە زۆر ئێااران بااۆ نەوت هەناااردەکردنی
 واڵتە ئەم نەوت، هەناردەی لەبەردەم جیدی کێشەی بۆیە دەبێ، دابین نەوتەوە فرۆشی ڕێگەی لە حوکمەت تێچووی هەروەها

 نەوتای فرۆشای لە ڕێاگە کە ناین ئەوە هەر ئەمریکاا گەمارۆکاانی بەاڵم. ەدەکااتەو دیاکە گاورچکبڕی قەیرانی زۆر بەرەوڕووی
  ئەم نەوتبەری لەکەلککەوتووی ناوگانی نوێکردنەوەی لەبەردەم دیکەن کۆسپێکی بەشەشدا لەم بەڵکوو دەگرن؛ ئێران
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 .واڵتەدا
 

 بە هاوکارییەک هەرچەشنە ونکیچ هەبێ؛ ئێران لەگەڵ سەودای بکاتەوە لەوە بیر دەوێرێ الیەن و کەس کەم بارودۆخە لەم
 زەبەالحەکااان کۆمپانیااا و واڵتااان نیاایە شااتێک ئەمە و، ئەمریکااا ماااڵیی سیسااتمی بە ئەوانە پێوەناادیی دەسااتدانی لە مانااای

 .بدەن بۆ قورسەی زیانە ئەم باجی یان تێپەڕن لێی بیانەوێ
 

 لەم گۆڕانکاارییەک چ داهااتوودا لە یاساییەکانس پێشاهاتە و دەباێ مااڕاتۆنە ئەم باراوەی کێ ئەمەیە ماوەتەوە ئەوەی ئێستا
 دێنن؟ پێک هەڤڕکێیەدا

 
 ٢٠١٧ی مارچی ٢٠: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
--------------------------------------------------------- 

 
 ...ێئەم دەفرەی کە لەمێژە لێی دەڕژ

  
 ساەرکوت چەکای و زەبروزەناگ بە تاوانی ئیساالمیش کۆمااری کارد، بەڕێ مەینەتیدابەشا و بێماافی لە دیی ساڵێکی کوردستان
 هەروا ئەمساااڵیش تاااران ڕێژیماای دا ڕێااگەی جیهااانیش کااۆمەڵگەی و؛ دەسااەاڵتەکەی تەمەناای سااەر بخاااتە دیااکەش ساااڵێکی
 .بێ جیهان و ناوچە ئەمنییەتی تێکدەری و نێودەوڵەتی تێرۆریزمی پشتیوانی

 
 ساەرکوتی ئاینییەکاان، کەمایەتییە مافی پێشێلکردنی جیاواز، بیروڕای سەرکوتی پەستاوتن، ەندیخانەب لە و گرتن ئێعدام،
 و ژناان کرێکااران، سیاسی، زیندانیانی مافی زەوتکردنی هەاڵواردن، توندوتیژی، نافارسەکان، نەتەوە داوای و ماف و ویست

  مندااڵن؛
 .بوو ئێراندا بەسەر دەسەاڵتەکەی و هەیمەنە زاڵکردنی بۆ ڕێژیم دەستی چەکی پێشوو سااڵنی وەک ئەمساڵیش

 
 زیاااتر بەربەساتی کاران، ساەرکوت ناڕەزایەتیادەربڕینەکان و خۆپیشااندان و ماانگرتن کاران، پەتەوە بە مال زۆر ئەمسااڵیش
 و مەدەنااای چاالکاااانی و مامۆساااتایان هەڵچنااادران، مەدەنییەکاااان و ساااینفی ڕێکخاااراوە و حیااازب چااااالکیی و کاااار لەبەردەم

 ڕەخانەی ئەمسااڵیش ئەمەدا لەگەڵ وە. چاوونەوە بەگژیاندا توندی بە بەڵکوو نەبیسترا، داوایان و دەنگ نەک ژینگەپارێزان
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 ماافی شاووڕای الیەن لە هەم مارۆڤ، ماافی لە داکاۆکی جیهانییەکانی ڕێکخراوە الیەن لە هەم کرایەوە، ئێران بەرەوڕووی زۆر
 .هتد و ئورووپا و ئەمریکا دەوڵەتییەکانی ئۆڕگانە و وەزارەت الیەنلە هەم وە یەکگرتووەکان، نەتەوە مرۆڤی

 
 و تونادتر کوردساتان لە هەباوو، درێاژەی ئێراندا ناوچەیەکی و شوێن هەموو لە ئەگەر خەڵک ئازادییەکانی و ماف سەرکوتی
 13 کە کوردساتان دێماوکراتی حیزبی بارەگای و بنکە مووشەکبارانی و سیاسی چاالکانی تێرۆری لە بەردەوامی. بوو بەرباڵوتر
 و هەژار کاساابکارانی و کااۆڵبەر لە کەس 759 الناایکەم برینااداربوونی و کااوژران کەوتەوە، لااێ برینااداری دەیااان و شااەهید

 النایکەم دەسبەساەرکردنی دەساتڕێژ، بەر دەیانادەبە کەوکاوژی ڕێژیم چەکدارەکانی هێزە کە سنوورییەکان ناوچە بەشمەینەتی
 بااێ لەوان کەس سااەدان بەسااەر ئەمنیەتییەکااان ناوەناادە داوای لەسااەر زیناادان درێژخااایەنی ساازای سااەپاندنی و کەس 399

 نااوچە و منادااڵن پێای بن لە مین تەقینەوەی بەردەوامیی هەبووبێ، خۆیان لە بەرگری مافی ڕێژیمدا بێدادگاکانی لە ئەوەی
 و ژیانگە تێکادانی لە بەردەوامای و، ڕێاژیم ەساتانیکاربەد نێوچااوانی بخااتە گنجێک ئەوەی بێ کوردستان پەراوێزخراوەکانی

 دوژمنکاارانەی سیاسەتی درێژەی لە نموونەیەک چەند تەنیا کوردستان؛ دیکەی سرووشتییەکانی سەرچاوە و ئاو بەتااڵنبردنی
 .بوون کوردستان خەڵکی بە دەرحەق ئیسالمی کۆماری

 
 لەو ئیساالمی کۆمااری ڕەشای کارناامەی و ئێاران لە مارۆڤ یماف پێشێلکردنی بەبەرنامەی و سیستماتیک ڕەوتی کرا باس وەک

 ماافی شاووڕای کۆباوونەوەی حەوتەماین و بیسات. باووبێ ون واڵتاان و جیهاانی کاۆمەڵگەی لەبەرچااوی نیایە شتێک بەستێنەدا
 یساالمییئ کۆماری تێیدا کە بوو جێ نوێترین گیرا، ژنێڤ لە ڕەشەمە ی79 دووشەممە، ڕۆژی کە یەکگرتووەکان نەتەوە مرۆڤی
 تاایبەتیی ڕێپاۆرتێری ڕەحماان، جاویاد دانیشاتنەدا لەم. کارایەوە مەحکوم مرۆڤ مافی ڕەهای پێشێلکردنی بە سەبارەت ئێران

 و جینااایەت و تاااوان دیااکەش جااارێکی ئێااران لە ماارۆڤ مااافی کاروباااری بااۆ یەکگرتووەکااان نەتەوە مرۆڤاای مااافی شااووڕای
 و نیگەراناای بااارودۆخە بەو سااەبارەت و کااردەوە ڕیااز مرۆڤاای مااافی ەسااتێنیب لە ئێااران ئیسااالمیی ڕێژیماای سااەرەڕۆییەکانی

 پێشااەوەی هەرە ڕیاازی لە خۆیاادا دەسااەاڵتی دەیەی چااوار لە ئێااران ڕێژیماای کە نەیشاااردەوە ناااوبراو. دەربااڕی ناااڕەزایەتیی
 مااوەیەدا لەم و اوەیەیەڕێکخار ئەم ئەمنیەتای شووڕای بڕیارنامەکانی و یەکگرتووەکان نەتەوە مەنشووری پێشێلکەری واڵتانی

 .بکا سیاسەتەکانیدا و رەفتار لە گۆڕانکارییەک هی  نەیویستووە
 

 نەتەوە ڕێکخاراوی گشاتیی کۆڕی ساڵێ هەموو دەرچێ، لێ ساڵی دوو ئیسالمیدا کۆماری دەسەاڵتی ساڵ چل ماوەی لە هەڵبەت
. دەرکاردوە لەدژی بڕیارناامەی و کاردوە حکاووممە مارۆڤ مافی سیستماتیکی پێشێلکردنی لهسهر تارانی ڕێژیمی یەکگرتووەکان

 ڕێپااۆرتێری شااەش ئێسااتا تااا ماارۆڤەوە مااافی شااووڕای و کۆمیساایۆن ڕێااگەی لە هەروەهااا یەکگرتووەکااان نەتەوە ڕێکخااراوی
 لەوانای کاام های  هاوکااریی ئێاران ئیساالمیی کۆمااری ئەگەرچای و، کاردوە دیااری ئێاران لە مارۆڤ مافی پرسی بۆ تایبەتیی
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 لەگەڵ. دەردەخاا ئێرانادا لە مارۆڤ ماافی پێشاێلکرانی لەهەمابەر جیهانی کۆمەڵگەی سەرنجی الیەنێکی ئەمە ەاڵمب نەکردوە؛
 کە نەکەوتااۆتەوە لااێ ئەوتۆیااان بڕیااارێکی کاردانەوەکااان دۆخە، ئەم سااەرەڕای چااۆنە کە دەگااوورێ پرساایارە ئەو ئەوەشاادا
 خااۆی کە بکااا نێونەتەوەییااانە پڕەنساایپە بەو دەروەسااتبوون و رەفتارەکااانی لە پاشەکشااە بە ناچااار ئێااران ئیسااالمیی کۆماااری
 کردوون؟ ئیمزای کاغەز لەسەر

 
. ئورووپاااییە واڵتااانی و ئەمریکااا یەکگرتووەکااان، نەتەوە ئەمنییەتاای شااووڕای لە ڕوویااان پێوەناادییەدا لەو جیاادی ڕەخاانەی

 یەکیەتیای و ئەمنیایەت شووڕای گرینگیدانی و سەرنجدان کە دەردەخا ڕاستییە ئەم پێوەندییەدا لەو الیەنانە ئەم خەمساردیی
 پێشاێلکردانی لە نیگەرانییەکانیاان و پڕەنسایپانە بەو ئەوان بااوەڕی لە لەوەی پتار ئێران لە مرۆڤ مافی پرسی بە ئورووپا

 بوارەکاانی لە و ساتوساەودا باۆ ئێاران خستنەساەر فشاار باۆ سیاسای الهێازی و ئامراز وەک بگرێ، سەرچاوە بایەخانەوە ئەم
 بەرنااامەی تێرۆریازم، لە ئێاران پشااتگیریی پرسای ئەوەنادەی کە نیاایە شااراوە کەس لە هەروەهاا. دەکاارێ لاێ چااوی دیاکەدا
 بااۆ ئیسااالمییان کۆماااری هەناااردەکراوی ئیسااالمیی ڕادیکالیساامی پەرەپێاادانی و ڕێااژیمە ئەم بالسااتیکی مووشااەکیی و ئەتااومی
 .ناکەنەوە واڵتە لەم ڤمرۆ مافی پێشێلکرانی پرسی لە ال ئەوەندە گرینگە،

 
 ئەوەی مەگەر باێ، بەساەردا گاۆڕانی زەحمەتە ئیسالمی کۆماری ماهییەتی بەهۆی داهاتووشدا لە ئێران لە مرۆڤ مافی ڕەوشی
 خاانەی نەچانە و بان کااغەز لەسەر هەر بڕیارنامەکان کاتەی ئەو هەتا و، بکا ملدانی بە ناچار جیهانی کۆمەلگەی گوشاری
 لە دەباێ مارۆڤ ماافی پرسای. دەباێ بەردەوام ڕەفتارەی لەم ئیسالمی کۆماری ڕێژیم؛ سەر نەخەنە ورسق تێچووی و پڕاکتیک

 ئەم ئەسااتاندنەوەی یااان سیاساای دەسااەاڵتی بە شااەرعییەتدان بە باادرێ گاارێ و دەرێ بێااتە واڵتااان نێوخااۆیی بااابەتێکی
 ڕەفتااری وەالناانی بە تەنیا دنیا بڕیاری ەنخاو و زلهێز واڵتانی. دەکا پێشێل خەڵکەکەی مافی دەسەاڵتەی لەم شەرعییەتە
 و تێرۆریساام وەک ئەمنیەتییەکااانی ڕەهەناادە لە ڕێااژیمە ئەم دەتااوانن مرۆڤاادا مااافی بەسااتێنی لە ئێااران لەگەڵ دووفاقەیااان
 .بکەن ڕەفتار گۆڕینی و پاشەکشە بە ناچار ئەتومیدا قەیرانی و مووشەکی بەرنامەی

 
 قۆناااغی لە دەبااێ ئیاادی کە باازانن دەبااێ پێوەندیاادار دیااکەی ناوەناادەکانی و الیەن هەمااوو و ڕەحمااان جاویااد بەڕێااز دواجااار

 .بنێن جیدی بڕیاری لە ڕوو و تێپەڕن ناڕەزایەتیدەربڕین و نیگەرانی
 

 ٢٠١٧ی مارچی ٢٠: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

--------------------------------------------------------- 
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 تەکلیفی خەڵک لەگەڵ کۆماری ئیسالمی ڕوون و یەکالیە، نایانەوێ

  
 (پێشمەرگە سەرەتایی ی737 دەورەی کۆتایی ڕێوڕەسمی لە حیزب ڕێبەریی ئەندامی بداغی، عەلی قسەکانی دەقی)
 

 !پێشمەرگە و کادر هاوڕێیانی
 !بەڕێز ئامادەبووانی
 !پێشمەرگە سەرەتایی ی737 دەورەی بەشدارانی

 
 و ماااف پێناااو لە کە بڵێااین نیشااتمانەکەمان دیااکەی شۆڕشااگێڕی الوی پۆلێااک بە پیرۆزبااایی هەتااا کۆبااووینەوە ێاارەل ئەمااڕۆ

 حیزبای سەنگەری ئیسالمی؛ کۆماری جینایەتی و جەور دەسەاڵتی دژی لە خەبات بۆ و، ئێران لە کورد نەتەوەی ئازادییەکانی
 بەشادارانی ئێاوە بە پیرۆزباایی دڵەوە قاوواڵیی لە قساەکانمدا ەتایساەر لە هەر بۆیە. هەڵبژاردوە یان کوردستان دێموکراتی

 ڕووتااان سااەنگەرەی ئەم هەڵبژاردناای و ئێااوە شۆڕشااگێڕانەی بڕیاااری و، ئێااوە بااوونی چااونکی. دەڵااێم خۆشاامان بە و دەورە
 حیزبای کە ەیەساەنگەر بەو گەلە ئەم قاووڵی متماانەی هەروەهاا، و ئاازادیخوازە نەتەوەیەکی خەباتی ڕەواییەتی تێکردووە؛
 .کوردستانە دێموکراتی

 
 خەریااکە ئیسااالمی کۆماااری دەسااەاڵتی لە ساااڵ 49 دوای ئەمااڕۆکە ئەگەر. دایە خااۆی لەجێاای و دەقیاا  ئێااوە هەڵبااژاردنەکەی

 خااکەلێوەی لە دەساەاڵتە ئەم گوورانی لەگەڵ هەر ئێران لە کورد دەبێ، دروست ڕێژیمە بەو گوتن "نا" بۆ گەورە هاوڕاییەکی
 .پێگوت ی"نا" اویداهەت ی51
 

 دەخارێتە ڕێاژیم تەواوەتیی هەر ڕاستیدا لە بەاڵم ڕێژیمە، ئەم چەکداری باسکی ڕواڵەت بە دەیە چوار دوای ئەمڕۆکە ئەگەر
 دێماوکراتی حیزبای پێشاەنگایەتیی بە ئێاران لە کورد مقاومەتی و سیاسی بزووتنەوەی تێرۆریستییەکانەوە، ڕێکخراوە لیستی

 .دەکا تێرۆریستییە هێزە و دەسەاڵت ئەم شەڕی ساڵە چل کوردستان،
 

 قورسیشاای زەبااری و ڕۆیشااتووە لەبەر زۆری خااوێنی ئەوەی سااەرەڕای کە بەرزە، سااەری ئێااران لە کااورد سیاساایی باازووتنەوەی
  وێکەوتووە؛
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 و ماااافخوازی لە ساااەرەوەریی و دەساااکەوت پاااڕ بەاڵم خوێنااااوی، مێژوویەکااای. نەکێشااااوەتەوە دەساااتی نەداوە، کاااۆڵی بەاڵم
 بە دەرحەق هااتووە دەساتی لە ئەوەی ساڵەدا چل لەو ئێران ئیسالمیی کۆماری. کردوە تۆمار قوربانیداندا و حەماسەخوڵقێنی

 شاااەڕ، ساااەپاندنی. نەکردباااێ دەکااااری بااازووتنەوەیە ئەم دژی لە نەمااااوە چەک. کردوویەتااای کاااورد سیاساااییەکانی و کاااورد
 جااارەی چەنااد لێاادانی سیاساای، تێکۆشااەرانی تێاارۆری و ئێعاادام وری،ئااابو و مرۆیاای پەرەسااەندنی لە کوردسااتان پاشخسااتنی

 کاورد، هەڵوێساتەکانی بە ڕۆڵە لە بەنادیخانەکان کردنای قەاڵپرچن کوردستان، میلیتاریزەکردنی دێموکرات، حیزبی لەسەری
 الساااتیکیشب مووشاااەکی نە و ئەوانە نە بەاڵم نەتەوەیااای، شوناسااای دامااااڵینی پیالنااای و هاااۆوییەت قەیرانااای دروساااتکردنی

 بەهانااوەچوونی باۆ خەڵاک حەماسەکەی پێشتریش و خەرمانان ی71 ڕێفراندۆمەکەی. دی بێنێتە چەوتەکەی خەونە نەیتوانی
 وەخەبەری کە بااوو تونااد زۆر زللەیەکاای بگاارە ڕێااژیمە، ئەم بااۆ ڕوون گەلااێ وەاڵمێکاای کرماشااان بوومەلەرزەلێاادراوی خەڵکاای
 دەمێناین ئاێمە. دەڕوێیانەوە خۆماان کۆتەی لەسەر بشمانبڕنەوە ناتوێینەوە، ئاسن و ئاگر و تەناف و دار بە ئێمە کە هێنان،

 .دەسپێرێ فەنابوونتان بە مێژوو و، بڕۆن بارکەن دەبێ کە ئێوەن و
  

 !پێشمەرگە ی737 دەورەی بەشداربووی هاوڕێیانی
 

 پیرۆزترینای نیشاتمان سەربەستیی و ئازادی لەگەڵ پێشمەرگە وشەی. پیرۆزە گەلێ کردوە دەبەرتان ئەمڕۆ ئێوە بەرگەی ئەم
 لە داسااتانە و حەماسااە گەلااێ بگێااڕەوەی شااان، کردتااانە ئەماارۆ ئێااوە چەکەی ئەم. ماایللەتەدا ئەم قامووساای لە واتاکااانن
 بە هەناساەدان ویشکەسااڵی سااڵ دەیاان نە و بێادادی باوومەلەرزەی نە و ستەم الفاوی نە کە میللەتێک. میللەتێک سەروەریی
 الوی پااۆل پااۆل بەردەوامەدا و بێپسااانەوە کاااروانە لەم ئەوەتااا. نەبااردۆتەوە لەبیاار سەربەسااتیی و ئااازادی یخەوناا ئااازادیی،
 و پڕگار ڕوونااکی، بەرەو شۆڕشاەی ئەم ئااگردانی و دێان نیشاتمان خۆشەویستیی و عەش  بە بەاڵم بەخۆنەویستی، بااڵبەرزن

 .ڕادەگرن بەتین
 

 ی وه بزوتناااه ڕاباااردووی لە فێرباااوون، بەنااار  وانەی زۆر دێموکراتااادا یزبااایح فێااارگەی لە و مااااوەیەدا لەم ئێاااوە بێگوماااان
 مامۆسااتاکانتان لەگەڵ. بەپرساایارەتییەکانمان و ئەرک ساابەینێی لە وە تێکۆشااانمان، و خەبااات ئێسااتای لە تیمان، وایااه ته نه

 حیزباای امانجەکااانیئ و ڕێباااز تەتەڵەی بەرباااس، هێناااوەتە پرسااەتان ئەم چارەسااەری چااۆنیی و چەناادی و کااورد باساای
 و سروشاات ئەم بەردەم مەترسااییەکانی و کوردسااتان بەتااااڵنبراوی بەاڵم دەوڵەمەنااد سروشااتی و ژیاانگە. کااردوە دێموکراتتااان

 لە کاورد الوانای گەوهەری و ئیساالمی کۆماری جەوهەری لە باس کۆمەڵگەیە، ئەم بەردەم زیانەکانی کۆی و خەسار ژینگەیە،
 ئەمە بەاڵم. بااوون ماوەیەتااان ئەم شااەوانی و ڕۆژان ئاخاااوتنی و لێاادوان مااژاری و باااس ووهەماا شوناسااخوازیدا؛ سااەنگەری
 گەیشاتن و هەتاساەر بڕینای بۆ و بژاردوە هەڵتان بەڵکوو نەبوون، تووشی هەڵکەوت بە ئێوە کە ڕێگایەک. ڕێگایە سەرەتای
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 کە گەوە، و کەنااد پااڕ و سااەخت گااایڕێ ئەم توێشااووی. توێشااوو لە پااڕکەن کۆڵەپشااتییەکەتان و هەگاابە دەبااێ لااوتکە؛ بە
 ساەرکەوتن زانساتی خەباتەکەماان، و کاۆمەڵگە ناساینی زانساتی. زانساتە ساەرکەوتنمانە، زامنای و دەساتمان چەکای هاوکات
 ڕەوتاای ئەم ئێسااتادا؛ سیاسااەتی دنیااای گێااژاوی لە مانەوەمااان و ئازادمااان نیشااتمانی چێکردناای زانسااتی دوژمنانمااان، بەسااەر
 .هەموومانە شانی لەسەر بەڵکوو ئێوە، ئەرکی هەر نەک ەیەشپەروەرد و فێربوون

 
 خاااکەکەی نەبااێ دڵنیااا دەمەی ئەو هەتااا دەساات، نەگاارێتە خااۆی چارەنووساای کااورد عەیااامەی ئەو هەتااا داوە بەڵێنتااان ئێااوە

 نەناااخرێ سااۆنگەیەوە لەو چیاادی ئااازادیخوازی الواناای کاااتەی ئەو هەتااا نیاایە، لەسااەر غەوارەی پێاای و نااابڕێ بەتااااڵن
 کااۆڵبەری نااانێکی پااارووە لەپێناااو کەس ئیاادی نیشااتمانەدا لەم کاااتەی ئەو هەتااا سااێدارە؛ پەتاای باان ناااچنە و بەناادیخانە

 زماانی لە حاشا هەوری ساتەی ئەو هەتا نامێنێ، بەجێ لەپاش بەکوێنی مل شەریکەژیانی و شینگێڕ دایکی و هەتیو منداڵی
 هەتاا پۆلەکانیاان؛ دەچانە ەوە"ڕەقیاب ئەی" سەربەساتانەی چرینای بەدەم انەقوتابخا لە مندااڵنمان و دەدرێ ال میللەتە ئەم
 ئاااڵهەڵگری ئێاوەن و مەیادانە ئەم شۆڕەساواری ئێاوەن هەڵادەگیرێ؛ خەڵاکە ئەم گەردنای لەسەر سەرکوت تەوری دەمەی ئەو
 دابدا، پێ چۆکمان یەکچەڵەمە هی  نابێ کاتەوە، ساردمان بەربەستێک هی  نابێ لوتکە بە گەیشتن تا بۆیە. خەباتە ئەم
 هەیە دەرفەت و ڕۆچانە گەلێ ڕێگەیەشدا لەم. ئێمەیە لە چاوی میللەتێک. کاتەوە شلمان نەهامەتییەک و نەهاتی هی  نابێ
 بەحەق و ئەماالوئەوال ماافی ئاازادی و ساەربەخۆیی. ئێمەیە بۆ سەرکەوتن بێگومان. بیانقۆزینەوە و بکەین دەکاریان دەبێ کە

 .دەڕوا لەبەر خوێنی ڕووبارێک پێناویدا لە کە تەیەمیللە ئەم شایانی
  

 !بەڕێز ئامادەبووانی
 

 هەواڵای. تێادەپەڕێ چارەنووسساازدا ئاقاارێکی بە ئێران لە نەتەوەیە ئەم سیاسیی بزاوتی هەروەها و کوردستان کۆمەڵگەی
 .بیانبینین دەبێ کە هەیە کێشەشمان و گێرە بەاڵم لەبەردەممانن؛ و نین کەم دەرفەتەکانیشن زۆرن، خۆش

 
 داواخاوازییەوە، قۆنااغی چاۆتە و لاوتکە گەیاوەتە گۆڕانکارییەکاان باۆ کۆمەڵ ئامادەبوونی و کۆمەڵگە لە شوناسخوازی پرسی
 نیزامای بە متمانەیەکیاان جاۆرە های  بژاردەکاانی، و ئیلیات وەک چ و کاۆمەڵ وەک چ خۆیادا تەواوەتیی لە کورد ئیدی ئێستا

 هەتاا. ساازگارە کاردووە هەڵای دەرەوە لە کە بایەش ئەو. نییە رێژیمە ئەم باڵێکی هی  ێنەکانیبەڵ و وادە و واڵت سیاسیی
 .خۆمان و خۆمانین ماوەتەوە ئەوەی و نەماوە زۆری لوتکە

 
  تایبەتمان ئاقارێکی بەرەو گۆڕانکارییەکان کە بەرچاویش وادێتە و ڕووداو زۆر بەستێنی ببنە دەتوانن گۆڕانکارییانە ئەم
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 پەرتەوازەیان، و پەرەم پەرەم هێشتا. نین ئامادە هەلومەرجە ئەم بۆ بەتەواوی کورد سیاسییەکانی هێزە مخابن بەاڵم. بەرن
 و نیاااز لە باااس زمااان یەک بە هێشااتا دانەماااڵیوە، ماال لە بەتەوای خۆبەتەوەرزانیمااان تەنیااا و دەمااارگژی نیااری هێشااتا

 دوور خەبااتێکی شاەوکەتی و شاان. نین کارساز بژەنێ خۆی سازی ەوەخۆی لەبەر کام هەر کە ئەمەش و ناکەین ئاوازەکانمان
 قۆناغەمااان لەو دەبااێ داهاااتوو لە چاااو کااۆرپەی میلیااۆن بە ئاااواتی سااەنگەر، شااەهیدی هەزار هەزاران بە خەوناای درێااژ، و

 .مەقسوود زڵیسەرمەن بگەیەنینە خەباتە ئەم گێژاوەدا لەو یەکگرتوو و پێکەوە و بدەین قەڵەمباز دەبێ. بکەن دەرباز
 
 ئەو باان باادەینە شااان هەمااوو بااین، ئەرکوەخااۆگر هەموومااان ببینیاانەوە، مەیاادانەدا لەو خۆمااان هەمااوو دەخااوازم کۆتاییاادا لە

 .کردووین پێی میللەتەکەمان کە بین متمانەیە ئەم حاندی لە و بەرپرسایەتییە
  

 !میللەتە ئەم بەرحەقی و ڕەوا بەاڵم نەخشاو، بەخوێن خەباتی سەردەکەوێ و سەرکەوێ
 

 لە پارێزگاااری نەکەوتااووی قەت چەکاای دەشااانکردنی و پێشاامەرگایەتی پیاارۆزی بەرگاای دەبەرکردناای ئێااوەش لە بااێ پیاارۆز
 !نیشتمان و نەتەوە و خاک کەرامەتی

 
 !کوردستان دێموکراتی حیزبی تێکۆشانی ئااڵی بێ شەکاوە هەر
 

 ٢٠١٧پریلی ی ئە١٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

--------------------------------------------------------- 
  

 تێرۆریزمی کۆماری ئیسالمیی ئێران چەشن و شێوازەکانی
  

 هااتە دا1979 سااڵی لە پاشایەتی ڕێژیمی بەدژی ئێران گەالنی شۆڕشی دوای کە سیاسییە ڕێژیمێکی ئێران ئیسالمیی کۆماری
 پڕاکتیاک و سیاسای گوتااری کاردە شایعەی_سیاسای ئیسالمی پەرەپێدانی ئایدۆلۆژیی سەرەتاوە لە هەر ڕێژیمە ئەم. کار سەر
 بەساتراوە میلیشایای دروساتکردنی کەوتە نااوچەدا واڵتاانی زۆربەی لە ئیسالمی کۆماری بۆیەش. واڵتدا دەرەوەی سیاسەتی لە
 ئێران ئیسالمیی کۆماری ڕێژیمی. پێشێ دەچوونە دائەو سیاسیی هێڵی لە ڕەوتانەی و میلیشیا لەو پشتیوانیکردن یان خۆی بە
 لە کاااردوە تێرۆریساااتییەکانی ڕووداوە لە زۆر لۆجساااتیکیی و مرۆیااای هێااازی مااااڵی، پشاااتیوانیی ڕاباااردوودا دەیەی چاااوار لە
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 لە زۆر قەزایاای دەزگااای لەالیەن تێرۆریسااتییانەوە کااردەوە ئەم سااۆنگەی لە و جیهانیاادا و ناااوچەیی بەریناای جوغرافیااایەکی
 بڕیااااردان، بە ساااەبارەت و دراوە لەدژ بڕیااااری ئەرژانتیااانەوە و ئەمریکاااا ئیسااارائیل، بریتانیاااا، ئەڵماااان، وەک واڵتاااانی

 .کراوە مەحکووم تێرۆریستییەکان کردەوە لە پشتیوانیی و دەستتێداهەبوون جێبەجێکردن،
 

 ئەم. زانیاوە خاۆی نەیاارانی نێاوبردنیلە و حەزف باۆ گریناگ و پێویسات چەکێکای بە تێارۆری ئێران ئیسالمی کۆماری ڕێژیمی
 شااێوازی و چەشاان لە تێاارۆری مافویسااتەکاندا و پێشااکەوتنخواز هێاازە نێااو لە بەتااایبەت خااۆی مخالفااانی لێاادانی بااۆ ڕێااژیمە

 و الیەنەکااان و حیاازب لە فیزیکاای زەربەوەشاااندنی بەمەبەسااتی پیالنداڕشااتن و هەوڵاادان. هێناااوە بەکااار خۆیاادا جۆراوجااۆری
 های  ناساراوە، الیەک هەموو بۆ ئێران ئیسالمی کۆماری دەوڵەتیی تێرۆریزمی ناوی بە کە جیابیرەکان و الفمخ کەسایەتییە

 :لە بریتییە ڕێژیمە ئەم تێرۆریستیی کارنامەی لە بەشێک. نەناسیوە جوغرافیاییەکی و سنوور
  

 تێرۆری دەیان کەسایەتیی سیاسیی دژبەری ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران

 
؛ د، عەبادوڕەحمان قاساملو، ساکرتێری 1351سااڵی  لە پااریس لە پەهالەوی ئەشارەف کاوڕی شاەفی ، ریارشاەه: نماوونە بۆ

وەزیرانی ڕێژیماای  ، شاااپووری بەختیااار، دوایااین سااەرۆک1331گشااتیی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان لە ڤیاایەن لە ساااڵی 
ی ئەڵماان لە ساااڵی «باون»مەنااد لە ؛ فەرەیاادون فەڕخازاد، شااعیر، نووساەر و هونەر1379پەهالەوی لە پااریس لە سااڵی 

 ...و 1371ی ئەڵمان لە ساڵی «بێرلین»سادق شەرەفکەندی، سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە . ، د1371
 
 تێرۆرەکاان هەماوو کە الدرا ئەوە لەسەر پەردە بەڕوونی دا1373 بەهاری لە( مێکۆنووس)  بێرلین دادگای مێژوویی بڕیاری لە

 ساپای فەرماندەری و ئیتالعات وەزیری دەرەوە، وەزیری سەرۆککۆمار، بااڵ، ڕێبەری لە پێکهاتوو تایبەت یتەیەکیکۆم لەالیەن
 .دراوە لەسەر بڕیاریان ەوە(پاسداران سپای سنوورەکانی دەرەوەی باڵی) قودس

 
 کردەوە تێرۆریستییەکانی ڕێژیم لە واڵتانی دی

 
ی باانکوک لە تایلەناد؛ 13٧1؛ زنجیارە تەقینەوەکاانی سااڵی 1373هااوینی  لە ئااڕژانتین لە ئامیاا تەقیانەوەی: نموونە بۆ

« دێهلای»، وەزیری دەرەوەی عەڕەبستان لە واشنگتۆن کە لێیان ئاشکرا بوو؛ تەقینەوەی «عادڵ ئەلجوبەیر»پیالنی تێرۆری 
لە هااوینی « لە بەحرەین ، کردەوەی تێرۆریستی13٧1لە ساڵی « کێنیا»؛ کردەوەی تێرۆریستی لە 13٧1لە هیند لە ساڵی 

؛ 1395؛ کااردەوەی تێرۆریسااتی لە بەردەم باانکەی دەفااتەری سیاساایی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان لە شااەوی یەلاادای 1314
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پەالماری مووشەکی بۆ سەر بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردساتان لە نیزیاک کاۆیە لە هەرێمای کوردساتان لە 
 .هتد و ئەلقاعیدە چڕوپڕی هاوکاریی و عێڕاق لە ئەمریکاسەربازی  399تر لە ، تێرۆری زیا1397سێپتامبری 

  
 چەکی تێرۆر لە دژی بزووتنەوەی سیاسیی کورد

 
 ئۆپۆزیسایۆنی هێزەکانی بە دژ خۆیدا ڕەشی دەسەاڵتداریی دەیە چوار ماوەی لە ئێران ئیسالمی کۆماری دەوڵەتیی تێرۆریزمیی

 تێرۆریزمای کارناامەی. کەوتاووە کوردستان دێموکراتی حیزبی و کورد مافخوازانەی نەوەیبزووت بەر شێری بەشی رێژیمە، ئەم
 عەبباساای، حەبیبااوڵاڵ سااەرگورد تێاارۆری لە هەر کوردسااتان، دێمااوکراتی حیزباای بە دژ ئێااران ئیسااالمی کۆماااری دەوڵەتیاای
 کۆباوونەوەی ساەر باۆ مووشاەکی شایهێر تاا 1359 هااوینی لە حیزب نیزامیی شوورای بەرپرسی و ناوەندی کۆمیتەی ئەندامی
 ئەم تێکۆشاەری و پێشامەرگە کاادر، ئاساتبەرز، ڕێابەری ساەدان نااوی ،1397 سێپتامبری دێموکرات قەاڵی لە حیزب رێبەریی
 دوکتاور و قاساملوو دوکتاور شاەهیدان حیازب، گشاتیی ساکرتێری دوو تێارۆری بەرچاوترینیاان کە کاراوە تۆماار تێادا حیزبەی

 .یە شەرەفکەندی
 
 و باووە کوردساتان خەڵکای نەتەوەیای و ماافخوازانە بازووتنەوەی الوازکردنای تێرۆرانە لەم ڕێژیم گشتیی و سەرەکی مانجیئا

 ئاماانج کاراوەتە بزووتنەوەیەدا لەم شوێندار و سەرەکی الیەنی وەک کوردستان دێموکراتی حیزبی مەبەستەش ئەم بۆ و هەیە
 .ئامانجە هەمیشە وەک ئێران ئیسالمی کۆماری ییدەوڵەت تێرۆریزمی بۆ حیزبە ئەم ئێستاش تا و
 

 کاوردی ئۆپۆزیسایونی تێکۆشاەرانی و ئەندامان لە کەس 413 لە پتر ڕابردوودا دەیەی چوار ماوەی لە ئێران ئیسالمیی کۆماری
 شاەهیدکردنی لە جیا. بووە سەرەکی ئامانجی قوربانی، ٣١٤ بوونی بە دێموکرات حیزبی کە تێرۆریستی الماری په ر به  ته داوه
 .بکەن دەرباز گیان توانیویانە و بوون بریندار دیکەش کەسی دەیان النیکەم تێرۆریستییانەدا کردەوە لەو کەسە، 413 ئەم
  

 ئێعدام و کوشتنە سیاسییەکان لە کوردستان

 
 و ئەمنیەتای وەنادەنا کە دەگارێتەوە سیاساییانە کوشاتنە لەو بەشاە ئەو تەنیا بەرچاو خرایە پێشوودا بەشی لە ئامارەی ئەو

 ئێعادامە دەباێ باۆیە کاردوون، تێرۆری پێشوەختەداڕێژراو پیالنی و پالن بە ڕێژیم تێرۆریستییەکانی تیمە و سیخوڕی دەزگای
 .بکەینەوە بۆ جێیان تێرۆردا ڕیزی لە هەر  سیاسییەکانیش

 
  داوە دار لە کوردی سیاسیی بەندیی 1179 النیکەم کوردستان لە  ڕابردوودا دەیەی چوار ماوەی لە ئێران ئیسالمیی کۆماری
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 لەو کەس ساااەدان باااوون؛ کاااۆمەڵە ئەنااادامی کەس 359 و کوردساااتان دێماااوکراتی حیزبااای ئەنااادامی لەوان کەس 439 کە
 ڕێکخراوەکااانی بە سااەر ئەوانیتاار و دانەناااوە سیاساای حیزبێکاای هاای  ئەناادامەتیی بە دانیااان و بااوون مەدەناای ئێعاادامکراوانە

 ...و فیادایی چریکای و مجاهیادین وەک سەراساەرییەکانی ڕێکخاراوە لە ئەنادام کاوردی سیاسایی چاالکی و کوردستانی  دیکەی
 .بوون

 
 ماشێنی تێرۆری کۆماری ئیسالمی، بێ تورموز و نەوەستاو

 
 ئورووپاااایی واڵتااای حەوت لە ئیساااالمی کۆمااااری ڕاباااردوودا سااااڵی یەک مااااوەی لە هەر کاتێکااادا لە ئەوەیە پرسااایار ئێساااتا

 هەوڵاای چەناادین لە دەسااتتێداهەبوون بە سااەبارەت( بێلژیااک و فەڕانسااە ئااوتریش، نااۆروێژ، ئەڵمااان، هۆلەنااد، ک،دانمااار)
 بەرجامادا لە مانەوەیاان بۆ کاتێکدا لە ئەویش ناوان؛ نێو هاتۆتە ناوی تێرۆریستیدا کردەوەی ناسەرکەوتووی و سەرکەوتوو

 کۆماااری پاساادارانی سااپای بەڕەساامی ئەمریکااا یەکگرتووەکااانی ەواڵت حاڵێکاادا لە هەروەهااا و؛ دەدا ئاااوردا و ئاااو بە خااۆی
 وە ناوەساتێ؟ باۆچی ئیساالمی کۆمااری تێارۆری ماشاێنی تێرۆریساتییەکان؛ ڕێکخراوە ڕەشی لیستی خستووەتە ئێرانی ئیسالمیی

 تێرۆریساتی وەیکرد بۆ واڵتدا بەسەر حاکم دەسەاڵتی لەالیەن ئێران واڵتی ماڵییەکانی سەرچاوە و داهات زۆری بەشی بۆچی
 دەکرێ؟ خەرج تێرۆریستەکان میلیشیا تەیارکردنی و پاڵپشتی بۆ و
 

 نەهێشاتنی و دژبەر لە لێادان مەبەساتی بە ئیساالمیدا کۆمااری ئایادۆلۆژیای لە ئێعادامەکان تەنیشت لە تێرۆر: ئەوەیە وەاڵم
 لە و زەمەنای بڕگەیەکی هی  لە بۆیە. رێوەردەگ ئاینییەکانیش دەقە لە شەرعییەت و پیرۆزە تابڵێی کارێکی هەڵبوو دەنگی
 کاااۆمەڵگەی تێکاااڕای ئیااارادەی و شاااێلگیرانە بەرەوڕووباااوونەوەی و گوشاااار تەنیاااا ئەوە وە ناااانێن؛ وەالی بارودۆخێکااادا هااای 

 .بوەستێنێ ڕێژیم سامناکەی ماشێنە ئەو دەتوانێ کە دژەتێرۆرە بەرەی نێودەوڵەتیی
 

 ٢٠١٧ی ئەپریلی ٢٢: کەوتیڕێ  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ی لوبنان و ئەوانیدی لە ئێران چ دەکەن؟"حیزبوڵاڵ"ی عێڕاق و "حەشدی شەعبی"

 
 عێاڕاق شەعبیی حەشدی کە هات هەواڵەکاندا لە گرتەوە، ئێرانی باشووری و باکوور کورستان، کە ئێران لە الفاوەکان دوای
 کە ڕاگەیەنادرا حەوتوویەکادا لە کەمتار مااوەی لە. ئێارانەوە خااکی نێاو هااتوونەوەتە بەرباڵوەوە چەکوچۆڵی و کەرەستە بە

 لە الفاولێادراوان! بەهانااوەچوونی باۆ ئەفغانساتانیش ی"فااتمییون" و پاکستان ی"زێنەبییون" لوبنان، ی"حیزبوڵاڵ" هێزەکانی
 .واڵتەوە ئەم یخاک نێو هاتوونەتە ئێران

 
 بڕیاار واڵت نێوخاۆی باۆ دی واڵتێکای چەکاداری هێزی هاتنی لەبارەی دەبێ کە مەجلیسە ئەوە ئێران بنەڕەتیی یاسای بەپێی
 تا بەاڵم بدا؛ بیانی چەکداری هێزی هاتنی لەسەر بڕیار دەتوانێ نیشتمانیش ئەمنیەتی بەرزی شوڕای جاریش هیندێک بدا،
 ڕوونای ئێاران کاربەدەساتێکی های  و نەدراوە لەساەر بڕیاری واڵتدا بەرزی ئەمنیەتی شوڕای و انپاڕلم لە بابەتە ئەو ئێستا

 میلیشاایای دەڵااێ عێااڕاق لە ئێااران باااڵوێزی مەسااجێدی، ئیاارەج  هاااتوون؟ کااێ داوای لەسااەر هێاازانە ئەم کە نەکااردووەتەوە
 اکە حاڵێکاد لە ئەویاش واڵتەوە، ئەم وخااکینێ هااتوونەتە ئێاران باشاووری الفاولێدراوانی یارمەتیدانی بۆ شەعبی حەشدی
 لە ڕێگااری و الفاوەکااان ڕێااڕەوی گااۆڕینی بااۆ هێزەکانیااان کە گوتبااووی ڕاگەیەندراوێکاادا لە خااۆی شااەعبی حەشاادی پێشااتر

 کە ئەوەیە ئیساالمی کۆمااری دژبەری سیاسایی چاالکاانی دەنگای کاۆی بەاڵم بەزانادوە؛ سانووریان عێڕاق خاکی بۆ دزەکردنیان
 ناااوچە بەسااەر زیاااتر ئەمنیەتیاای کەشاای زاڵکردناای و خەڵااک ناڕەزایەتییەکااانی سااەرکوتی بااۆ شااەعبی حەشاادی هێزەکااانی

 غەزنەفەرئاباادی، مووساا پاێش لەوە مااوەیەک کە دەباێ بەهێزتار کاتێاک بۆچاوونە ئەو. ئێاران بردراونەتە الفاولێدراوەکان
 نەکەیاان ئەوە ئااێمەش ئەگەر وە ڕابگاارین، شۆڕشااە وئە دەبااێ کە نااین ئااێمە هەر": گوتبااووی تاااران شۆڕشاای دادگااای سااەرۆکی
 دێاانە کە لوبنااانن حیزبااوڵاڵی و یەمەن حوسااێیەکانی پاکسااتان، زێنەبییااونی ئەفغااان، فاااتمییونی عێااڕاق، شااەعبیی حەشاادی
 ".دەکەون شۆڕش بەفریای و ئێران

 
 ئامااانجی بەڵکااوو هاناااوەچوون،بە و فریاااکەوتن مەبەسااتی بااۆ نەک گرووپااانە و میلیشاایا ئەم هێنااانی کە ئاشااکرایە و ڕوون

 .لەپشتە سیاسیی
 

 باکەوێ فریاای سروشاتیدا ڕووداوێکای لە تا دەکا بیانی هێزێکی لە یارمەتی داوای واڵتێک کاتێک دێپڵۆماتیک عورفی بەپێی
 خەسااارەکانی و زیااان لە بەرگاارتن و قەیاران مااودیرییەتی بااۆ پێویساات ساەرچاوەی و کەرەسااتە بەاڵلێاادراو واڵتای یەکەم کە،
 حیزباوڵال و شاەعبی حەشادی بە حەوجاێ کە نیایە ئینساانییەی هێزە و گریدێر و لۆدێر ئەوەندە ئێران ئێستا بڵێی تۆ. نەبێ
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 لە داوا باۆ باوو پێویسات یاارمەتییەش ئەم ئەگەر خاۆ دەکاا؟ تەیاریان خۆی بۆ کە گرووپانەی و هێز ئەو ئەویش ماوەتەوە،
 ئەم دەوڵەتای و عێاڕاق ساووری ماانگی لە ڕوو و دەکارێ ساەربازی چۆڵیچەکو و کەرەستە هێنانی بە ئەویش شەعبی حەشدی
 قەڵتاوبڕ و تاااڵن ئێستا هەتا دروستبوونییەوە لە شەعبی حەشدی ڕابردووی هەموو کە ئەوەیە غەیری مەگەر نەنراوە؟ واڵتە

 لەگەڵ بەرەوڕووباوونەوە باۆ تاایبەتە ڕێکخساتنی جۆرێاک هێازانە ئەو هێناانی ڕاستیدا لە یان بووە؟ ڕووخاند و وێرانکردن و
 و بەدەنە بە تەواوی بااوەڕی ئیساالمی کۆماری دەسەاڵتی بڵێی یان ناوچە؟ و ئێران نێوخۆی لە بشوێیەکان و تەنگژە ئەگەری

 شۆڕشاااە دامرکانااادنی باااۆ پێویساااتدا کااااتی لە نیااایە دیاااکەی چەکااادارەکانی هێااازە و پاساااداران ساااپای خاااوارەوەی هێزەکاااانی
 و ئەمریکااا بە پەیااامە ئەو پاسااداران سااپای ناساااندنی بەتێرۆریساات دوای دەیەوێ یااان سااتێ؟ببە پااێ پشااتیان نێوخۆییەکااان

 بان، ئامباازی دەباێ کە نیایە ئێاران ئیساالمیی کۆمااری تەنیاا ئەوە گۆڕانکارییەکادا هەر ئەگەری لە کە بادا هاوپەیمانەکانی
 .ببنەوە بەرەوڕوویان دەبێ کە ڕاستننێوە ڕۆژهەاڵتی ناوچەی تێرۆریستییەکانی ڕێکخراوە و گرووپ سەرجەم بەڵکوو

 
 پرسای ڕاباردوودا ساااڵنی لە کە ئەوەیە بکارێ ئێاران بۆ شەعبی حەشدی هێزی هاتنی بۆ دەکرێ کە دیکەش خوێندنەوەیەکی
 خەڵکاای لە هەڕەشااە بەمجااۆرە تاااران لە سیاساای دەسااەاڵتی. بااۆتەوە تااۆختر ئێراناادا عەڕەبییەکااانی ناااوچە لە شوناسااخوازی

 دیاکەوە ناوچەکاانی و ناوەناد لە ناکاا پێویسات های  شوناساخوازیدا بازووتنەوەی سەرهەڵدانی ئەگەری لە ەک دەکا خوزستان
 .بکا بەگژیاندا کە هەیە شەعبیی حەشدی بنەپاڵەوە لە بەڵکوو بکا، دەسەر سەرکوتیان هێزی

 ئەم درێاژەی لە و ەگەڕێاتەوەد دەساەاڵت باڵبااڵێنی نێاوان ملبەملەکاانی و نێوخاۆیی کێشاە باۆ بابەتەش ئەم دیکەی الیەنێکی
 ساەردانی ئەساەد بەشار کە بوو پێش لەوە ماوەیەک هەر. بێدەسەاڵتە و داوەڵ بڵێن دەوڵەت بە دەیانەوێ کە دێن هەواڵنەدا

 ساێبەر دەوڵەتای ئێساتاش لاێکەوتەوە، زەریفای جەواد کااتیی وازهێناانی کە نەکارا دەوڵەت باۆ حساێبێک های  و کرد ئێرانی
 هاای  بااۆ کە بڵااێ ڕواڵەتاای دەوڵەتاای بە ویسااتی - بەدەسااتە ئێراناای دەسااەاڵتی جومگەکااانی هەمااوو کە پاسااداران سااپای_

 .نییە پیی حەوجێیان فریاگوزاریش تەنانەت و بەڕێوەبەری و ئابووری و سیاسی کاروبارێکی
  

 :قسە دوا
 

 ی”فااتمییون“ و پاکساتان ی”ونزێنەبییا لوبناان، حیزبوڵالی شەعبی، حەشدی ڕاکێشانی و دەکا راست ئێران ئیسالمیی کۆماری
 بەوان؛ پیڕاگەیشاتن و خزمەت بۆ و الفاولێدراوان بەهاناوەچوونی نەک بەاڵم فریاکەوتنە، بەمەبەستی ئێران بۆ ئەفغانستان

 ئێارانە لە نێوخۆییەکان سەرهەڵدانە ئەگەری و تەنگژە لە قوتارکردنی و ئیسالمی کۆماری دەسەاڵتی فریاکەوتنی بۆ بەڵکوو
 .دەکرێ چاوەڕوان پتر کاتێک هەموو لە ستادائێ لە کە
 

 ٢٠١٧ی ئەپریلی ٢٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 کرێکاری بێکار لە دۆزەخستانی ئێرانی ئێستادا

 
 بارودۆخێاک واڵت، کرێکاارانی باارودۆخی لەسەر باس بۆ دەرفەتێکە کرێکارە، جیهانیی ڕۆژی کە ساڵێک هەموو مای ی١ ڕۆژی
 ڕێاژیم شاەڕەی لەو وە. دەباێ خراپتار ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ تەناانەت و ماناگ بە ماناگ بەڵکاوو سااڵ، بە سااڵ نەک ئێاران لە کە

 توێژەکاانی و چین هەموو لە پتر کە کۆمەڵگەن کرێکارانی توێژی ئەوە خستوە، وەڕێی ئێران خەڵکی لەدژی ساڵە چل ماوەی
 کۆمااری قەیرانخاوڵقێنیی سیاساەتی پێشاەوەی هەرە ڕیازی قورباانیی رانئێا لە کرێکااران. بەرکەوتاوە خەسااریان و زیان دی

 .واڵتن نێوخۆی لە بەڕێوەبەری و دەسەاڵت مافیای و سنوورەکان دەرەوەی لە ئیسالمی
 

 و ویساات هەمااان هەر ئەوان داوای ئەگەرچاای کە ئەوەیە گااۆڕێ دێااتە ڕۆژەدا لەو کرێکاااران پرساای لەگەڵ پێوەناادی لە ئەوەی
 کاردووەتە لەوان زۆر باۆ ژیاانی کە باووە خەراپتر هیندە گوزەرانیان و بەڕێوەچوون بارودۆخی بەاڵم پێشوو، نیسااڵ داواکانی

 و مااووچە کەمیاای مااۆتەکەی کە گەیشااتێ، کرێکارمااان جیهااانیی ڕۆژی کاتێکاادا لە ئەمساااڵیش وە. لەبڕاننەهاااتوو مەرگەساااتی
 کرێکارێاک هی  لەوەی جیا. بوو کرێکارانەوە ژیانی بەسەر رواهە مووچەیە کەمە ئەو هەر پێنەدانی و دواکەوتن و حەقدەست

 !نەباێ بنەمااڵەکەی ڕووزەردی و بێکاار و نەدا دەسات لە کاارەکەی دوایی سبەینێی کە نەنووستبێ ترسەوە بەو شەوانە نەبووە
 کە خاۆی لەجێی نیشکارکرد شوێنی ئەمنیەتییەکانی ستانداردە نەبوونی و کرێکاران بیمەنەکرانی و سپی گرێبەستی مەسەلەی

 151 کاراوە بەمیادیایی و زانادراوە پاێ ئەوەنادەی ڕاباردوودا ساڵی لە نموونە بۆ. کرێکارانە دەردێکی هەموو سەرباری دەردی
 و بریناادار کرێکاااریش 1435 و داوە دەساات لە گیانیااان پاراسااتنەوە سااتانداردەکانی النیکەماای نەبااوونی سااۆنگەی لە کرێکااار
 تەنیاا کە وایکاردووە یاش - دەساەاڵت مافیاای و دەوڵەت - خاوەنکاار بەرژەوەنادیی لە ساپی بەستیگرێ بەاڵی. بوون نقوستان

 .هەبێ کۆمەاڵیەتییان دابینبوونی و کار بیمەی کرێکاران لە کەم زۆر دەرسەدێکی
 

 ئەوەنادەی. ەنەمااونەتەو دەستەوەساتانیش و نەبوون بێدەنگ کرێکاران بەاڵم بەشمەینەتییانەدا، و بێمافی هەموو ئەو لەگەڵ
 ئێرانادا ئاساتی لە کرێکااری ناڕەزایەتیادەربڕینی کۆباوونەوەی 491 النایکەم ڕابردوودا ساڵی لە پێدەدەن ئاماژەی ئامارەکان

 هەموویاان کە گیاراوە کرێکااران ساینفییەکانی و مەدەنای مافە بەدواداچوونی بۆ پیشەییش کۆبوونەوەی 339 و، چووە بەڕێوە
 ڕابااردوودا ساااڵی لە هەروەهااا. کااراون سااەرکوت زۆر و چەک زەبااری بە یااان هێناادراوە، پااێ یااانکۆتای بەڵااێن و وادە بە یااان

 لەوان زۆر و گیااراون ئەمنیەتییەکااانەوە ناوەنادە لەالیەن پیشااەیی و سااینفی چااالکی 573چاااالکی کرێکاااری و  113النایکەم 
 .سەپاوە بەسەردا درێژخایەنیان زیندانیی سزای زۆر ئەشکەنجەدانی دوای
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 ئااابووریی سیاسااەتی و، زاڵ دەسااەاڵتی دژەکرێکاااریی نێااوەرۆکی لە بەدەر کرێکاااران بێئەنااوایی و بێمااافی سااەرەکیی اریهۆکاا
 خسووسای ئەم ساەقەتتری جێبەجێکردنای و تایبەت کەرتی بە بڕەودان سەقەتی پڕۆژەی و، خاوەنکار بەرژەوەندیی الیەنگری
. کرێکارییەکااان ڕێکخااراوە و سااەندیکا دروسااتبوونی لە دەوڵەتە کااانیڕێگرییە بەردەوامیاای دەسااەاڵت؛ مافیااای لەالیەن کااردنە
. نااین خۆیااان ڕێکخااراوەی خاااوەنی ئێااران لە کرێکاااران بااێ لەگەڵ ئێستاشاای ئیسااالمی کۆماااری دەسااەاڵتی لە دەیە چااوار دوای

 بەڕەسامی نەشئەوا هەر و کاردوون دروساتی خاۆی دەوڵەت کە رێکخاراون دوو «کاار ئیسالمیی شوڕای» و «سینفی ئەنجومەنی
 پێوشاوێنی لەوان کاام های  نەک چاونکی ناازانێ؛ خاۆی ئای بە ڕێکخاراوانە ئەم کرێکاارێکیش های  بەرامبەریشدا لە. دەناسێ
 لەبەردەم کۆسااپن جێاادا لە بۆخۆیااان هەر بگاارە نیاایە، گرینااگ بااۆ کرێکاریااان تااوێژی بەرژەوەناادیی و ناااکەون کرێکااار مااافی

 ئەم بەساااەر خۆیااان حااااکمییەت و دەسااەاڵت قاااۆڵێکی وەک و؛ کرێکاراناادا ربەخۆیساااە دامەزراوەی و ڕێکخااراوە دروسااتبوونی
هەزار تمەناای بااۆ  799و  میلیااون یەک مانگااانەی مااووچەی دیاااریکردنی بااۆ ماال دەبااێ چااۆن ئەگینااا. کااردوە فەڕز کااۆمەڵگەیەدا

هەزار تامەن  799لیاون و می 7کرێکاران ڕابکێشان، لە کاتێکادا هێڵای هەژاری لە گەشابینانەترین حااڵەتی خۆیادا کەمتار لە 
 و بادەن دەسات لە کڕینەکانیاان تواناایی 79ئەو بارودۆخەش وایکردوە کە بەپێی ئامارە ڕەسمییەکان کرێکااران ساەتا ! نییە

 .نەکا حەوتوویەکیان بەڕێچوونی بەشی کرێکارێک مانگانەی مووچەی هەموو
 

 یەک وەک کااری باۆ یەک وەک ماووچەی پێادانی لە ردنیانبێبەشاک و دامەزرانادن لە ژنان هەاڵواردنی مندااڵن، کاری دیاردەی
 و باااس ئەو دیااکەی الیەنەکااانی کرێکاااری کااۆمەڵگەی بەرژەوەناادیی و ماااف بە دژ دیااکەی حاااڵەتی دەیااان و پیاااوان لەگەڵ

 .پێدەدرێ پەرەیان دەسەاڵتەوە ناوەندەکانی لەالیەن کە بارودخەن
 
 چااوار لە کوردسااتان. پتاارن کااۆمەڵگە بااۆ خەسااارەکانی و زیااان و زیاااتر مەینەتیاایەکە جیاااوازتر، بااارودۆخەکە کوردسااتان لە

 ساۆنگەی لە و ناوەنادەی دەساەاڵتی لەالیەن نەزاناین بەخاۆیی سیاساەتی بەهاۆی ئیساالمیدا کۆمااری تەمەنی ڕابردووی دەیەی
 کرماشاان پارێزگاای ەنماوون باۆ کە وایکردوە ئەوەش دواخراوە، پیشەسازی و گەشە ڕەوتی لە بەردوام ئەمنیەتییەوە ڕوانگەی

 بێکاااری نرخاای ئەگەر سانەش و ورمااێ و ئایالم پارێزگاکااانی لە. ئێرانادا ئاسااتی لە باێ پارێزگااا یەکەم بێکاارییەوە ڕووی لە
 لە کااوردە نااوێنەرانی ڕەخاانەی و قسااە بەڵکااوو ڕووت؛ ئیاادیعایەکی نەک ئەمە وە نیاایە، کەمتاار نەبااێ 59 سااەتا لە زیاااتر

 .کوردستان لە حوکمەت دیکەی کاربەدەستانی و مەجلیس
 

 «کااذب» و سااختە پیشاەی و کار جۆر زۆر دروستبوونی هۆی بۆتە رابردوودا سااڵنی درێژایی بە کوردستان لە بارودۆخە ئەم
 زۆر ئێساتا و کوردساتانە پاشاکۆبینینی و پەرەنەساەندن پەراوێزخساتن، بەرهەمی کە کۆڵبەری. لەوانە یەک «کۆڵبەری» کە

 لە ڕاباردوودا سااڵی لە ئەگەر. دانااوە کاوردی کاۆمەڵگەی دەساتی لەساەر زۆری تێچاووی دەبەن، بۆ پەنای «کار» وەک کەس
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 پێناااو لە کااۆڵبەر 747 کوردسااتان لە داوە، دەساات لە گیانیااان خۆپاراسااتن سااتانداردی نەبااوونی بەهااۆی کرێکااار 151 ئێااران
 بەشاەکانی لە کە حاڵێکادایە لە کارەساتە ئەو. بوون بریندار و وکوژران دەستڕێژ بەر دراونەتە ئانقەست بە نانێکدا پارووە
 ناوچاانە ئەو باۆ باووژانەوەی و کاار دەرفەتای سانوورییەکان باازاڕە کاردنەوەی و گارینگە پوانێکی بوون سنووری ئێران دیکەی
 ەباابەتەک دیای ڕووکاارێکی. خاوێنە و باڕووت بۆنی ناوچەی بوونی سنووری لە کوردستان خەڵکی پشکی بەاڵم کردوە، دروست
 ف ماا و  ژیاان باارودۆخی بە ناڕەزایەتییەک چەشنە هەر ئەگەری لە کوردستان لە کورد کرێکاریی چاالکی و کرێکار کە ئەوەیە

 .دەبێتەوە قورس سزای بەرەوڕووی و دەکرێ دروست لەدژی ئەمنیەتیی پەروەندەی ستی قده حه و  مووچه چۆنیی و چەندی و 
 

 دۆزخساتانە لەو ئەوەی خوڵقانادوە، ئێاران خەڵکای باۆ دۆزەخێکای ئێاران ئیساالمیی کۆماری ئەگەر کە ئەوە مەبەست پوختەی
 .کورد کرێکاری پتر ئەوانیشدا نێو لە و کرێکارە توێژی هەڵدەپڕووزێ پتر
 

 ٢٠١٧ی مای ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------  
  

 کاتانەی دەمامکەکان ال دەدرێن ئەو
  

 کۆماااری ڕاگرتناای، و بەرجاماادا لە مانەوەیااان بااۆ ئورووپااا الیەناای ڕاگەیاناادنی و بەرجااام لە ئەمریکااا هاااتنەدەرێی لەگەڵ
 .وەرگرێ ئورووپا و ئەمریکا نێوان کەلێنەی لەو قازانج زۆرترین دا هەوڵی ئیسالمی

 
 ئەم ئەتۆمییەکااانی چاااالکییە کە تااایبەت بە لەسااەرە، ئورووپااای چاااوی وەبااانە سااتراتێژیی و ژیئۆپۆلۆتیااک لەڕووی ئێااران
 و ”بەرجاااام“ ڕووەوە لەم هەر. داباااوو ئورووپاااا خوێنااادنەوەکانی لە ئێاااران جێگەوپاااێگەی بەو دیکەشااای گرینگییەکااای واڵتە

 دادەنارا دیپلۆماتیک تیدەسکەو گەورەترین بە ئورووپادا واڵتانی خوێندنەوەی لە ئیسالمی کۆماری لەگەڵ ئەتۆمی ڕێککەوتنی
 ئێاارانیش. ڕابگاارن ڕێککەوتاانە ئەم تواناااوە و هێااز هەمااوو بە دا هەوڵیااان ئەمریکااا کشااانەوەی دوای کە بااوو ئەوەش هەر و

 و قەڵغانێاک بکااتە ئورووپاا تێدەکۆشاا بەرجاام، بە پێبەنادمانی لەساەر جەختکاردنەوەی لەگەڵ باۆیە دەزانای، باش ئەوەی
 تاوانی ئێاران نە و ساەر چاووە باۆ هیچای ئورووپاا نە بەاڵم. بخااتەوە دوور خاۆ لە پاێ ریکاایئەم مەترساییەکانی و هەڕەشە
 .هەبوو خۆی هۆکاری لەوانە کام هەر و بکەوێ سەر لەوەدا
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 ماانەوەی چوارچێاوەی لە ئێران لەگەڵ بازرگانی و بانکی مامەڵەی بە درێژەدان لەسەر ئورووپا پێداگریی کە ئەوەی لەپێشدا
 نەک بااابەتە ئەم یەکااالکەرەوەی و بڕیاااردەر الیەناای بەاڵم بااوو، ئورووپااا یەکیەتیاای سیاسااییەکەی بڕیااارە دیااوی بەرجاماادا

 هاوتەریااب بەرژەوەناادییەکانیان کە بااوون ئورووپااا ئابوورییەکااانی زەبەالحە کۆمپانیااا و بانااک گەورە بەڵکااوو دەوڵەتەکااان؛
 کە ڕادەیەکە بە ئەمریکااا بە ئورووپااا ئەمنیەتیاای ەنااانەتت و ئااابووری بەسااتراوەیی. نەبااوون سیاسااییە بڕیااارە ئەم لەگەڵ
 پێیاان الیەک لە بەاڵم ببانەوە، ئەمریکاا بڕیااری بەرهەڵساتی نااتوانن کە دەیزانی سەرەتاشەوە لە هەر ئورووپایی واڵتانی
 بە کییااانژیانە پێویسااتیی بڵێاای هەتااا دووهەم بااێ، شااێلگیر و سااوور سیاسااەتەی ئەم لەسااەر ڕادەیە ئەو تااا تڕاماا  وانەبااوو
 ئەمنیەتیشااەوە و سیاساای ڕووی لە بگاارە ئااابووری، ڕووی لە هەر نەک بەرجااام. هەیە ئێسااتاش و هەبااوو بەرجااام مااانەوەی
 . هەیە ئورووپا بۆ زۆری قازانجی

 - مووشاەکییەکانی بەرناامە مەترسایی لە بەدەر - ئێرانای باوونی بەئەتاۆمی جاڵەوی ڕێککەوتنە ئەم کە سۆنگەیە لەو ؛یەکەم
 . بووئەستاند
 ناااوچەدا لە پێکاادادان و شااەڕ الی بە ئەگەر کە ئاڵۆزییەکااان و تەنااگەژە بەردەوامیاای ئەگەری لە دەزانااێ ئورووپااا ؛دووهەم

 باۆیە. کاۆچبەران شاااڵوی لە دی شاەپۆلێکی بەردەم دەکەوێاتە شات یەکەم کە ئورووپاایە ئەوە شاتێک هەموو پێش بشکێتەوە،
 و ڕوون ئەگینااا دەرنەچااێ، گرێااژنە لە کااار دەکاارێ چەناادی بااۆوەی دەکاارد رییااانخۆڕاگ ئەمریکااادا گوشااارەکانی لەبەراماابەر
 .ئێران نەک ئەمریکایە، هەر دواجاردا لە ئورووپا هەڵبژاردنی کە ئاشکرایە

 
 بەپێای ئورووپاییەکاان. بیخاوێنێتەوە هەیە وەک ئورووپاا سیاسایی ڕەفتااری نەیدەویسات ساەرەتا ئێران دیکەشەوە الیەکی لە
 بەپێاای ئەمریکااا. هەیە ئەمریکاییەکااان لەچاااوی پێچەاڵوپووچتریااان و ئاااڵۆزتر سیاساایی ڕەفتاااری ژووییشمێاا فەکتاای زۆر

 وە. دەیڵاێ پەناا و پاێ  باێ و بەئاشکرا بگەڕێ چیدا بەدوای و بوێ چی سیاسەتدا و ئابووری لە خۆیان دەروونیی خەسڵەتی
 سیاسایی ڕەفتااری بەاڵم. کاردووە بێمانەت ڕوونبێاژییەدا لەو ئەوانی دنیادا لە نیزامییەکەیان و ئابووری مەزنی و زۆر توانای

 ئیسااالمی کۆماااری کاتێااک بااوو ئەوە. دێڵێااتەوە ناڕوونیاادا و لێڵاای لە تێگەیشااتنەکان جاااریش زۆر و ئاااڵۆزترە ئورووپاییەکااان
 هەڕەشاەکانی نئەمجارەیاا کە واباوو الچوون؛ خۆیشی ڕوخساری لەسەر دەمامکەکان خوێندەوە، ئورووپای مەبەستەکانی هەموو
 .پێکرد دەستیان ئێران

 
 ئابوورییەکااانی گوشااارە ئەگەری لە ڕایگەیاناادکە ئێااران دەرەوەی وەزارەتاای نمااوونە بااۆ بااوون، جۆراوجااۆر ئێااران هەڕەشااەکانی

 وەڕێ ئورووپاا بەرەو کاۆچ لە دی شەپۆلێکی بەوەش دەردەکەن، واڵت لە ئێران لە نیشتەجێ ئەفغانییەکانی هەموو ئەمریکادا
 ڕا لیبای لە نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی ناوچەی ڕایانگەیاند یان. دەکەن قورس تێچووی تووشی ئورووپا واڵتانی بەوەش و وێدەکە
 ئەمنیەتای بکشاێتەوە، بەرجاام لە ئێران ئەگەر و برسێتییە و هەژاری و شەڕ قەیرانی و کێشە پڕ هەمووی ئەفغانستان هەتا
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 دراون داڵادە ئێاران لە ئەفغانییاانەی ئەو کە دەکەن لەوە بااس نماوونە بۆ نئەوا. مەترسییەوە دەکەوێتە تەواوی بە ئورووپا
. میلیاارد یاۆرۆ پاارە لە ئێاران دەبەنە دەرێ و باۆ کەساوکاریان لە ئەفغانساتانیان دەنێارنەوە 5هەتاا  3لە نێوان  ساڵدا لە

 399ەوان لە ساااڵدا نیزیااک هەزار قوتااابیی ئەفغااان لە ئێااران دەخااوێنن کە تێچااووی هەر کااام ل 439هەروەهااا نیزیااک بە 
 ئەوە ساەیر وە. دێانن ئورووپاا واڵتانی بۆ شااڵو لەوان زۆر بەشێکی ئەگەرەشدا لەو و بکەین جوابیان ناچارین بۆیەیۆرۆیە، 

 دا”فاااتمیوون“ ناااوی لەژێاار و سااووریە لە ساااڵە شااەش ماااوەی دەکااا دەرکردنیااان هەڕەشااەی ئێااران ئەفغانییااانەی ئەم هەر کە
 .کردبێ مسۆگەر ئێراندا لە خۆیان مانەوەی بۆوەی دەکەن ڕێژیم بۆ نیابەتی شەڕی

 
 ێاك”بەرجاام“ نااکرێ دەڵێ و کردووە ئورووپا لە ڕووی ئەو. کران سەرکۆماریشەوە ڕووحانی، حەسەن زمان لە هەڕەشانە ئەم

 بااۆ کااۆچبەر و هۆشاابەر مااادەی شااااڵوی لە بەرگاارتن بااۆ و پێشااێ بێاانە دەبااێ ئێااوە بااۆیە بکێشااین، جەورەکەی ئااێمە و هەبااێ
 بازرگانییەکاان و بیازنس درێاژەی و ئەمریکاا دژایەتیای بەردەوامیی کە ڕوونە هاوکارییەکەش. بکەن ئێران هاوکاریی ئورووپا
 .ئێرانە لەگەڵ

 
 و! قاچااا  لەگەڵ بەربەرەکااانی بااۆ واڵتە ئەو توانااای ئێااران دژی لە ئەمریکااا گەمارۆکااانی کە گوتبااووی پێشااتریش ڕووحااانی
 جوغرافیاای ساەیرێکی ئورووپاا پێویساتە کردباوو ئەوەی هەڕەشاەی ئەو. دابەزانادووە ئورووپاای باۆ هۆشابەر یمادە ترانزیتی

 و کاۆچبەر و هۆشابەر ماادەی داروپەردووی بان لە ئورووپاا هەماوو هەر بایهەوێ و بکاا حەز ئێاران ئەگەر چاونکی بکاا، ئێران
 .دەبێ خاش و ورد تێرۆریزمدا

 بەچۆکادا خەریکە و نایە ئەمریکا دەروەستی تەنیا بە دەبینێ کاتێک ئەوەیە بۆ ئورووپا ەل ئیسالمی کۆماری هەڕەشانەی ئەم
 ئیمتیااازێکی بەمجااۆرە و ئەمریکااا سااەر بخاارێتە گوشااار ئەوانەوە ڕێااگەی لە تااا خەت سااەر بێنێااتە ئورووپااا واڵتااانی دێ،

 ساەر باۆ پەالماار ،”المنادب بااب“ ساتنیداخ هورموز، گەرووی داخستنی. نابڕێنەوە بەوەندەش ئێران هەڕەشەکانی. وەرگرتبێ
 خاۆی، بە ساەر میلیشیاکانی پشتیوانیی بە نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی لە واڵتە ئەم هاوپەیمانەکانی و ئەمریکا بەرژەوەندییەکانی

 و سیاساای و سااەربازی هاوکاااریی بە بااڕەودان ئۆرانیااۆم، پیتاناادنی بە دەسااتپێکردنەوە ،NPTرێککەوتناای لە دەرێ هاااتنە
 هەنااردەی ،FATF و ،CFT و پاالێرمۆ الیحەکاانی پەساەندنەکردنی مووشاەکی، هێرشای بااکوور، کاۆرەی لەگەڵ تێکنۆلۆژی
 بەردەوام ڕابااردوودا مااانگی چەناد ماااوەی لە کە هەڕەشااانەن لەو بەشاێک کااۆچبەر و هۆشاابەر ماادەی و تێرۆریاازم و چەکوچاۆڵ

 .وونب ئیسالمی کۆماری درشتی و ورد کاربەدەستانی زمانی و زار لەسەر
 

 دیااکە قەیراناای و کێشااە لەوان کااام هەر سااەرێی بااردنە و کااردن جێبەجااێ ئەگەری لە لەوەی بەدەر ڕێااژیم هەڕەشااانەی ئەو
 بچێاتە زووتار دەدا ئورووپاا یاارمەتیی بەاڵم باکەوێ؛ ڕێاژیم فریاای کاوێ هی  لە ئەوەی بێ دەکا، دروست ڕێژیمدا لەبەردەم
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 کە ڕایگەیانااد ئێااران کاروباااری بااۆ ئەمریکااا تااایبەتیی نااوێنەری هااووک، انبرایاا کە بااوو ئەوە بەدوای دوا. ئورووپااا پشاات
 !سەربازیش هاوپەیمانیی و پاڵپشتی ڕووی لە تەنانەت دەکا، حسێب ئورووپا لەسەر بوارێکەوە هەموو لە واڵتەکەی

 
 نێوەڕاساات ڕۆژهەاڵتاای لە زۆریااان بەرژەوەناادیی ال دوو هەر کە دەگەن پێااک لێاارەدا ئورووپااا و ئەمریکااا سااتراتێژیی قااوواڵیی

 و هااااوڕا دیاااکەدا باااابەتی زۆر لە ئێاااران لەگەڵ ئەتاااۆمی ڕێککەوتنااای پرسااای لەساااەر بۆچوونیاااان ناااالێکی لە جیاااا و دایە
 ئێاران پاڵپشاتیی و مارۆڤ ماافی پێشاێلکردنی وەک بابەتگەلی دەگاتە هەتا بگرە وزەوە ئەمنیەتیی پرسی لە. هاوهەڵوێستن

 ئورووپاا لە بەشاێک دەتاوانن ئێساتادا لە کە خاۆی لەجێای ڕێژیمیش بالستیکەکانی وشکەمو بابەتی. دەوڵەتی تێرۆریزمی لە
 و جوغرافیااا دایە، نێوەڕاساات ڕۆژهەاڵتاای ئەمنیەتیاای و سیاساای سااەقامگیریی لە بەرژەوەناادییانەش ئەم پاراسااتنی. بنگێااون

 چاۆن وەک. شاڵەژانییەکانێتی و ەیارانق هەماوو سەرەکیی الیەنی و هۆکار ئێران دەزانن هەمووان کە جیهانەدا لەم ناوچەیەک
 ئێااران کە هاااوڕایە ئەمریکااا لەگەڵ واڵتەکەی ڕایگەیانااد ئێسااتا پااێش ڕۆژ چەنااد بریتانیااا دەرەوەی وەزیااری هاناات، جێرماای

 و نیزیاک هەمیشاەش وەک و چااودێرییەوە ژێار خساتووەتە ڕێاژیمەی ئەم چاالکییەکاانی بەوردی باۆیە گەورەیە، هەڕەشەیەکی
 !دەنێن هەنگاو یکائەمر شانبەشانی

 
 لەوەی بەدەر کااراوەن الیەن دوو هەر بااۆ ئێسااتاش بژێاارانەی ئەو و کاارد ئێراناای بە ڕابااردوودا ساااڵی یەک لە تڕاماا  ئەوەی
 چاوار پاێچەوانەی کە دەرکەوت: تێادان ڕاساتییەکی چەناد و دەساکەوت چەند دەخورێتەوە، ژارەکە جامە یان دەدا ڕوو شەڕەکە
. بکااا ئااابووری و سیاساای ئیفالساای تووشاای ئێااران تااوانی ئەمریکااا ،”بکااا غەڵەتێااک هاای  وانێنااات ئەمریکااا“ دروشاامی دەیە

 دیااکەدا واڵتااانی لەگەڵ هاوکێشااەکان و کێشااە لە بتااوانێ کە نیاایە ئەوە سەربازییەکەشاای توانااا ڕێااژیمە ئەم کە دەریخساات
 بنەڕەتیای و ساەرەکی ویساتی وێنادرێتەوەدەخ نە و گارینگە نە زلهێاز واڵتاانی بۆ نێوەدا لەو ئەوەی هەروەها. فریای بکەونە
 ئیساالمی کۆماری ئۆپۆزیسیۆنی و خەڵک بۆیەش. ئازادییەکانیانە و ماف دەستەبەری و ڕێژیمە ئەم نەمانی کە ئێرانە خەڵکی
 یەکاال ڕێاژیمە ئەم لەگەڵ خۆیاان دەتاوانن و دەباێ کە خۆیاانن باۆ تەنیاا و، بمێنانەوە دا”گاۆدۆ“ چااوەڕوانیی لە نابێ چیدی
 بڕیااارە و ویساات بەو خێرابەخشااینیان و هاناادەرانە ڕۆڵاای دەتااوانن تەنیااا نێودەوڵەتییەکااان گوشااارە نێوەشاادا لەو و وەکەنە
 .هەبێ

 
 ٢٠١٧ی مای ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
------------------------------------------------ 
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 ەئەو بەاڵیەی دەبێ لە کۆڵ خەڵکی ببتەو

  
 گاوتی، کە ژاپاۆنە واڵتی لە ڕۆژنامەنووسان بۆ ئەمریکا سەرکۆماری تڕام ، دۆناڵد لێدوانێکی بابەتە ئەم نووسینی بیانووی

 «.بێ گەورە واڵتێکی دەتوانێ ئێستای ڕێبەرانەی بەو هەر ئێران»
 

 ئیساالمی کۆماری دەسەاڵتی دەیە رچوا ئەوەیە پرسیار. دەکا واڵت حوکمی و کارە لەسەر دەیەیە چوار ئێران ئیسالمیی کۆماری
 الیەنێکای نێودەوڵەتییەکانادا هاوکێشاە لە بایەوێ! گەورەیە واڵتە ئەم هەتا بووە، ئێران واڵتی و خەڵک بۆ خێروبێرێکی چ

 وەاڵمێکای بتاوانن کە بان ئامارەکان و فەکت تەنیا لێرەدا ڕەنگبێ هەبێ؟ جیهانی کۆمەڵگەی بۆ قازانجی مانەوەی و بێ بێزەڕ
 .بدەنەوە پرسیارە ەوب باش

 
 ڕێژیمێک کە تینووی خوێن و کوشتنە

 
ئەوەنادەی پێای زانادراوە ( 1397هەتاا ساەرماوەزی  1357ڕێبەنادانی  لە) ئیسالمیدا کۆماری دەسەاڵتی دەیە چوار ماوەی لە

نگەکااانی ساااڵە لەگەڵ عێڕاقاادا کە دەکاارا هەر لە ما 1لە شااەڕی . کەساای ئێعاادام کااردووە 73375ڕێژیماای کۆماااری ئیسااالمی 
یەکەمدا کۆتایی هاتبا و ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی بەئانقەست و بە مەبەستی ڕەگداکوتانی دەسەاڵتەکەیان درێژیاان کاردەوە 

نقوسااتان  75هەتااا سااەتا  75کەساایان سااەتا  737119کەس بریناادار بااوون کە  574191کەس بەکوشاات دران،  755579
 تەرمەکانیاان منادااڵنە لەو کەس 33999رکراو نێردرانە بەرەکانی شەڕ کە هەزار منداڵی چەکدا 559هەر لەو شەڕەدا . بوون

 .گەڕانەوە
 
هەزار کااۆرپە بەهااۆی هەژاریاای بنەماڵەکانیااان گیااان  9هەزار کەس بە ڕووداوی هاااتوچۆ دەماارن،  11 ساااڵدا لە ئێااران لە

 بەهاۆی کەس هەزار 7؛ و النایکەم هەزار کەس بەهۆکاری جۆراوجۆری ئابووری و کۆمەاڵتی خۆیان دەکاوژن 5لەدەست دەدەن، 
 .ڕێبەرانیەتی و ئیسالمی کۆماری ئەستۆی لە مردنانەش ئەم هەموو بەرپرسایەتیی وە. دەچن تێدا کار ڕووداوی

 
 دەسەاڵتێکی تا سەر ئێسقان دژی ئازادییەکان

 
 و نەتەوەیاای ەمیاانەک مااافی ماارۆڤ، مافەکااانی پێشااێلکردنی بە سااەبارەت ئێااران ئیسااالمیی کۆماااری کە نەبااووە ساااڵێک هاای 

 و یەکگرتووەکااان نەتەوە مرۆڤاای مااافی شااووڕای لەالیەن ئێااران خەڵکاای ئازادییەکااانی و ماااف ساانووردارکردنی و ئاینییەکااان
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 ئێاران کاروباری بە تایبەت ڕێپۆرتێری دیاریکردنی. نەکرابێ مەحکووم مرۆڤەوە مافی لە داکۆکی نێودەوڵەتییەکانی ڕێکخراوە
 !ڕادەبرێ چ ئێران لە کە دەڵێ پێمان لەجێدا ەره مرۆڤ مافی شووڕای لە
 

 بەتاااۆمەتی ڕۆژناااامەنووس هەزار ٩ هەرنەباااێ و ڕۆژنامەنووساااانە زیناادانی ئێاااران دەڵاااێ ئینترناشاااناڵ ئەمنساااتی ڕێکخااراوی
 بێساانوور هەواڵنێراناای ڕێکخااراوی بااوو ئێسااتا پااێش ڕۆژ چەنااد هەر. ڕێااژیمەوە ئەو زیناادانەکانی کەوتااوونەتە جۆراوجااۆر

 چاین واڵتی وەپێش باڵوکراوەدا و نووسین و بابەت سانسۆرکردنی و فیلترینگ بواری لە ئێران ئیسالمیی کۆماری کە ندڕایگەیا
 کاربەدەساتانی. ڕاوەساتاوە جیهانادا ڕیزبەنادیی ساێهەمی پالەی لە ،«باکوور کۆرەی» و «سوومالی» واڵتانی دوای و کەوتوە
 گرتووخانەکاان و بەندیخانەوە دەکەونە ئێران لە کەس هەزار 439 ساڵێ هەموو کە کردوە ئاشکرایان خۆیان قەزایی دەزگای

 .پەستاوتوون تێ بەندییان خۆیان زەرفییەتی هیندەی سێ
 

 خەساندنی کۆمەڵگە بە پیالن و پالن

 
 .باردوە هەرەس بەرەو ئێرانای کاۆمەڵگەی کۆمەاڵیەتیادا بەساتێنی لە ڕاباردوو دەیەی چاوار لە ئیسالمی کۆماری سیاسەتەکانی

 11باۆ  هۆشابەر ماادەی بە توشبوون تەمەنی. هۆشبەرەکانن مادە گیرۆدەی ئێران حەشیمەتی لە کەس میلیون شەش هەتا چوار
. لە سۆنگەی پەرەسەندنی دیاردەی ئێعتیااد، هەژاری و بێكاارییەوە ئامااری تەاڵق بەردەوام لە هەڵکشاان دایە. ساڵ دابەزیوە

 .منداڵن و مێرد خاوەن و خوێندەوارن زۆریان بەشی ەکەدابەزیو ساڵ 14تەمەنی لەشفرۆشی بۆ خوار 
 
 ژیاااانی جومگەکاااانی هەماااوو چەوتااای و درۆ و خاااوارێ دێاااتە تاوانکااااری و الدان تەمەنااای ڕۆژ بە ڕۆژ ئێساااتادا ئێرانااای لە

 یاۆنمیل 7میلیاۆن پەروەنادەی كەیافەری و  3النایکەم  سااڵدا لە قەزایای دەزگای ئاماری بەپێی داگرتوە خەڵکی کۆمەاڵیەتیی
 حەلای شاووڕاكانی» لە پەروەنادەش میلیاۆن 3 لە زیاتر و، دەکرێ سەر لە كاریان واڵتدا دادگاكانی لە حقووقی پەروەندەی
 و بەزانادن قاانوون و الدان کۆمەاڵیەتییەکاان، ناۆڕمە و باایە  گۆڕانی و کاڵبوونەوە. دەكرێ بۆ بەدواداچوونیان دا«ئیختالف

 شکساتی دەرەنجاامی کە ئێارانە کۆمەڵگاای حاشااهەڵنەگری واقعێکای کۆمەڵگە و تاک اننێو لە کەلەبەر و کەلێن دروستبوونی
 .کۆمەڵگەدا کۆمەاڵیەتیی و فەرهەنگی کردنی مهەندیسی لە ئیسالمییە کۆماری کەالنی سیاسەتی و پەروەردەیی سیستەمی

 
 خەڵک لە دەرەوەی هەموو ئامانج و بەرنامەکان

 
 و ماااف و ئێااران خەڵکاای نەبااێ گرینااگ بااۆی ئەوەی ئیسااالمی کۆماااری کە دەڵااێن انپێماا ڕەساامی ئاماااری چەنااد بیرهێنااانەوەی
 لااوولەی دەم بااۆ شااەڕدا کااتی لە و، دەباان هەڵبژاردنەکااان شااانۆگەریی باۆ تەنیااا خەڵااک ئەوانەوە ڕوانااگەی لە. گوزەرانیاانە
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 لەو و نیاایە حاڵیااان و ماااڵ و کاارێچین بنەماااڵە میلیااون دوو ئێسااتادا لە کە دەڵااێن خۆیااان ڕێااژیم کاربەدەسااتانی. تۆپەکااان
 ڕاباردوودا ساڵی یەک لە کە کاتێکدا لە ئەویش. بێ خۆیان ئی میچەکەی گۆشەیەک چوار خاوەنی نابنە قەت بڕوا هەوایەش
 .کردوە زیادی پێشوو هیندەی دوو کرێماڵ

 
 و وەرزێار باۆ ێناانبەرهەمه تێچاووی باووە، گاران 79 ساەتا پاار لەچااو خەڵاکە، ژیاانی بژیاوی و قووت سەرەکیترین کە نان

 مااایەپووچ یااان بااکەن، گااران بااازاڕدا لە بەروبوومیااان دەبااێ یااان ئەوان و سااەرێ چااۆتە قااات دوو ئاژەڵااداران و بااا  خاااوەن
 .ببنەوە

 
 کەساێک بە داماو. )هەڵکشاوە 59 سەتا سەروو بۆ( فالکت) داماوی پێوەری کە ڕایگەیاندوە مەجلیس کۆمەاڵیەتیی کۆمیسیۆنی

 نەتاوانێ داهااتی باێ لەبەر ئەو دەباێ، گرانتار شامەک و کاااڵ نرخای ڕۆژێاک هەموو کە بارودۆخەشدا لەو و بێ بێکار دەڵێن
 لێااژنەی. هەبااێ ئێااران خەڵکاای بااااڵکورتی لەسااەر کاااریگەریی قەیرانەکااان کە جێاایەک گەیااوەتە کااار.( کەوێ دەساات هیچاای

 بااڵیاان واڵتە ئەم خەڵکای ڕاباردوودا سااڵی 75 لە دەڵاێ ئێاران لە خۆراک پیشەسازیی و خواردەمەنی توێژینەوەی زانستیی
 .مااڵندا خواردنی و سفرە لە شیرەمەنییە و شیر بەکارهێنانی لەکەمیدانی هۆکارەکەی کە داوە کورتیی لە

 لە کەس میلیاون 4 بە نیزیاک. دەژیان موتڵەقدا هەژاریی هێڵی لەبن کەس میلیون 73 کە خستووە دەری مەیدانی ڕاپرسییەکی
 هەروەهااا. نەکااردوە ماسااییان تااامی کەس میلیااون 9 و نەبااردوە سااوور گۆشاای بااۆ دەمیااان دا1397 ساااڵی ەل ئێااران خەڵکاای
 زیااتر ڕۆژ بە ڕۆژ حکاوومەتەدا ئەم سایەسەری لە کە دیاردەیەکە بێدەرەتانی و هەژاری لەسۆنگەی لەش ئەندامانی فرۆشتنی

 .دەستێنێ پەرە ئێراندا کۆمەڵگەی لە
 

 ش دەخۆمبەشی خۆم بۆ خۆم و بەشی تۆ

 
 باااودجەی بەاڵم واڵتاادا، سااااڵنەی بااودجەی لە هەیە بەشاای کەمتاارین خەڵااک خۆشاابژیویی بااۆ قەرار و ئاااوەدانی بااودجەی

 لە شاەڕخوڵقێنی و پیالنگیاڕی و دەساەاڵت بە ساەر دامودەزگاکاانی ئەمنیەتییەکاان، و ساەربازی هێازە سەرکوت، ناوەندەکانی
 ئەم ئااابووریی شااادەماری و ئێراناادا لە بەحاارە و بەڕ حاااکمی خااۆی کە ڕانپاساادا سااپای نمااوونە بااۆ. فاایالنە بەپێاای ناااوچەی
ساااڵی  بااۆ واڵت گشااتیی بااودجەی لە ڕێکخااراوەیە بەو سااەر ی«خاتەمولئەنبیااا قەرارگااای» کەچاای دایە، دەساات لە واڵتەی
 لااێ دەنگای ئەوەی بااێ چەنادەش کاراوە؛ تەرخااان باۆ تمەناای میلیاون 199میلیاارد و  335، ئەوەنادەی ئاشاکرایە بااڕی 1391
 .بوەستێ لەوێندەر با ڕایدەکێشن دەربێنن
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 و پەرورەدە و زانکااۆ بەشاای لە قااات چەنااد واڵت بااودجەی لە ئیاادۆلۆژییەکان و دیناای ڕێکخااراوە و بنیااات و دامەزراوە بەشاای
 .دەکەن کۆمەڵگە و واڵت خزمەتی کە زیاترە واڵت زانستییەکانی بنیاتە

 
 ۆماری ئیسالمیهەڕەشەیەک بەناوی تێرۆریزمی دەوڵەتیی ک

 
 ئێاران وەک واڵتێکای بەڕێاوەبردنی شاایانی ئیساالمی کۆمااری ڕێبەرانای بەڕاست هەر یان توانج، بە کاتێکدا لە تڕام  بەڕێز

 لە ئێاران ڕێبەرانای بڕیااری بە واڵتە ئەم ساەربازی 391 النایکەم ئەمریکاا بەرپرساانی ڕاگەیانادنی بەپێی هەر کە دەزانێ،
 ڕۆژهەاڵتاای ناااوچەی ناسااەقامگیرییانەی و قەیااران و شااەڕ ئەم هەمااوو پشااتی لە ئێااران روەهاااهە. کااوژراون عێڕاقاادا خاااکی

 .نێوەڕاستە
 

 و بڕیااردان بە سەبارەت ئێرانیان ئیسالمیی کۆماری واڵتان سەربەخۆی دادی دەزگای و نێودەوڵەتی دادگای چەند ئێستا هەتا
 ئاارژانتین، لە «آمیاا» پەروەنادەی لە ئێاران مەحکاوومکرانی. ەکردو مەحکووم تێرۆریستییەکاندا کردەوە لە دەستتێداهەبوون

 چەناد تەنیاا «کێنیاا» و «هیناد» و تایلەناد لە باانکوک ی7917 سااڵی تەقینەوەکاانی زنجیرە ئەڵمان، لە «مێکونووس»
 دەکاا ێککەساان باسای کە کردباۆوە لەوە بیاری هی  دەکرد قسانەی ئەو کاتێک تڕام  بڵێی تۆ. بیرهێنانەوەن بۆ نموونەیەک

 !هەڵگرتوە؟ دنیا خەڵکی لە بگرە خۆیان، خەڵکی لە نەک قەرایان و ئارا
 

 ڕێژیمێکی بارمتەگر، لە سەرەتاوە تا ئێستا

 
 33 گرتنای بەباارمتە و تاران لە ئەمریکا باڵوێزخانەی داگیرکردنی بە سەرەتاوە لە هەر ئیسالمی کۆماری ڕێژیمی دەسەاڵتی
 باارمتە بە ئێرانای خەڵکای هەماوو دەیەیە چاوار ڕێاژیمە ئەم ئێساتا. پێکارد دەستی ڕۆژ 444 ماوەی بۆ واڵتە ئەم دیپڵۆماتی

 کە باێ شااراوە واڵتێاک های  کاربەدەساتی و سیاساییەک هی  لەبەرچاوی ناکرێ و نابێ. بەاڵ قەڵغانی بە کردوونی و گرتوە
 فریاای و ڕاگرتاوە ڕێژیمای ئێساتا تاا یئەوە و نیایە ئێرانادا خەڵکای لەنێاو پێگەیەکای های  ئێران ئیسالمیی کۆماری ڕێژیمی
 وەئامااان و ئێااران لە ناڕەزایەتییەکااان پەرەسااەندنی و بەردەواماای. بااووە داپڵۆسااینەکەی و سااەرکوت دەزگااای تەنیااا کەوتااوە
 !کامانەن و چییە خەڵک هەڵبژاردنی و ویست کە دەخەن دەری بەڕوونی واڵتە لەم توێژەکان و چین هەموو هاتنی
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  تەنیا ڕێژیمەش ئەم کاربەدەستانی جیهانی، کۆمەڵگەی بۆ هەم و ئێران خەڵکی بۆ هەم بەاڵیەکە ئیسالمی ماریکۆ ڕێژیمی
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 لەبەرچااوگرتنی باێ نیایە ڕەوا باۆیە. هەڵپاێچن تێیاان تاوانەکانیاان بە سەبارەت و خەڵک دادگای بدرێنە کە ئەوەن شیاوی
 دژەمرۆڤااایەتییە نێااوەرۆکە و گەناادەڵ پێناسااە بەو ڕێژیمێااک لەگەڵ کااۆمەڵگەیە، ئەم ڕاسااتییەکانی و خەڵااکە ئەم ویسااتی
 .سازان بکەویە

 
 ئاماانجەش لەم ساەرکەوتن باۆ و هەڵمااڵیوە کاارە لەم قۆڵیاان ئێارانیش خەڵکای بباتەوە، خەڵکی کۆڵ لە دەبێ ڕێژیمە ئەم

 .دروستە و بەجێ چاوەڕوانییەکی ئەمەش و، پێشکەوتنخوازەکانە هێزە و دێموکرات واڵتانی پاڵشپتیی لە چاویان
 

 ٢٠١٧ی جوونی ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
 

 چرای مااڵنە قاسملوو
  

 سااڵە سای. ئەو نااوی لە پاڕن وا هەر شاار شاەقامەکانی و کاۆاڵن بەاڵم هێشاتووین، بەجێای ڕێبەرماان قاساملووی سااڵە سی
 الی و؛ نگریساایانن پیالناای زراوچااووی ئێسااتاش ئەوان بەاڵم سااتاندووین، لااێ تاااوان و غەدر دەسااتی بە ڕێبەریااان قاسااملووی
 هەمااوو بە سااەر و مااااڵن چاارای نەبێااتەوە ئێااواران و نەبێااتەوە لەدایااک خااۆر هەڵهاااتنی لەگەڵ قاسااملوو نیاایە ڕۆژ ئااێمەش

 .نەکاتەوە ژوانگەیەندا
 

 الی و، بەساااوێیە هەروا زامە ئەم بەاڵم قەنااادیل، بەخاااوێنەکەی چناااگ بەورە گەیاااوەتە ورەتە ئەم دەمااای سااااڵە سااای ڕێاااک
 .پیرۆز ڕقی بۆتە ڕێبوارانی

 
 واباوو پێیاان ...نبەڕێاوە هەر بەپێاوەن؛ هەر ئەو خاۆری ڕووەو ڕیزبەساتووی کااروانی بەاڵم گاالوە، شەنگەسوارمان ساڵە سی

 وانەکاانی کوردساتان هەماوو و قاساملووە، پەیڤای نیشاتمانە ئەم هەماوو ینەیاانزان بەاڵم دەدەن، گااڵە لاێ فێرگەماان دەرکی
 هەماوو ئەو بەاڵم  خساتی؛ خۆشەویساتی، خاوای گەیشتە دەهۆ و پیالن بە ئەهریمەن دەستی پووشپەڕدا ئێوارەیەکی لە. ئەون

 ...ێدەسپێر ڕزگاریمان سبەینێی بە ئێوارانیش و دەژێتەوە ناخماندا لە بەیانییەک
 
  ڕووحی نادا هەدا ئەوەی بەاڵم گرتوە، ئارامی دنیایەدا ئەم ناوداری سووچێکی پێرالشێز، لە ڕێبەرمان سملوویقا ساڵە 39
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 ...ەدەمانالوێنێتەو و دەکا داڵندا ماڵی بە سەر ساتێ و ئان هەموو کە لەبڕاننەهاتوویەتی هزری و نەسرەوتووی
 

----- 
 

 دوکتااور شااتێک چ کە دەکاارێنەوە و دێاانەوە پرساایارانە ئەم لووداقاساام. د تێاارۆری ساااڵیادی لە ساااڵێ هەمااوو و ساااڵە ساای
 یاادی ئاسامانی لە ئااوا مەرگی، لە ساڵ 39 تێپەڕینی دوای کە دەکاتەوە جیا کورد بزووتنەوەی دیکەی ڕێبەرانی لە قاسملوو

 قاساملوو، تەکانیسیاساە و بااوڕ و هازر: شات دوو بێگوماان لەساەرە؟ هەروا چاوەکاانی سیلەی و گرتوە لەنگەری خەڵکەکەیدا
 .ئەستاندنەکەی لێ گیان و مەرگ شێوەی لەگەڵ

 
 دیاکەی بەشاەکانی لە بگارە کوردساتان ڕۆژهەاڵتای لە هەر نەک کاورد دۆزی بردنەپێشاێی لەساەر قاساملوو دوکتاور کاریگەریی

 سیاسایی اکتەریکاار بە تاایبەتتری مانااتەکی و قاساملوو ناوی بە تایبەتیی ڕوخسارێکی - باشوور بەتایبەت - کوردستانیش
 نەتەوەکەشای دوژمناانی دەدی، خاۆی نیشاتمانەکەی نێاو کێشاراوەکانی سانوورە و لەتاوپەتکراو کوردساتانی قاسملوو. داوە ئەو
 خۆیاان کوردەکانی چاری نیشتمانەکەی بەشەکانی لە کام هەر لە کوردستان بەسەر زاڵ ڕێژیمەکانی کە دەیدی ناسیبوو؛ باش
 ناااکۆکیی دەکاارێ کە کااردین فێااری بااۆیەش مەرامەکانیااان؛ بە گەیشااتن بااۆ دیااکەیە کانیبەشااە کااوردی لە چاویااان و ناااوێ

 حسااێبی لەسااەر نااابێ و ناااکرێ بەاڵم بقااۆزیتەوە، سیاساایتدا پرساای سااەروەریی و دۆز بەرژەوەناادیی لە نەتەوەکەت دوژمنااانی
 !خۆت بۆ بێ دەسکەوتێک لە چاوت کوردستان بەشێکی لە کورد بەرژەوەندیی و پرس

 و لەناد و کەند» پڕ پرسەکەشی چارەسەری و خەبات ڕێگای پەرتەوازەن، و پەرەم پەرەم خۆی کورد دەیزانی مەزن یقاسملوو
 بااۆ. هاااوبەش بەرژەوەناادیی بنەمااای لەسااەر بااوو پااارتنەرەوە و دۆساات بەدووی دژوارەدا و ئەسااتەم ڕێااگە لەم بااۆیە ،«گەوە

 .مرۆیی مەعنەوییاتی لە بوو پڕ هەگبەکەی ئەوەش
 

 ساەرکەوتوو بە کااتە ئەو ڕەواکەی خەبااتە. دەگرت سیلەی و دەیڕوانی ڕوون بەڵکوو نەیدەڕوانی، دوور هەر گەورە یقاسملوو
 بە هەم و نەتەوەکەی مافەکااااانی بە هەم قااااووڵی باااااوەڕی ئەو. ئااااارامی و ئاشااااتی کەنارەکااااانی گەیشااااتبێتە کە دەزاناااای

 و حیاازب بااۆ هەم و خااۆی بااۆ هەم باااوەڕەش ئەم اجیباا هەبااوو؛ یەکتاار تەنیشاات لە دی ژیارەکااان و خەڵااک پێکەوەژیااانی
 .دانا لەسەر گیانی و بوو، قورس گەلێ نەتەوەکەی
 تیاوریی بنەماای لەساەر نەک سیاساەتی ئەو نەباوو، جێیاان قاساملوودا باوەڕەکانی و بیرکردنەوە لە چەقبەستن و دوگماتیزم

 بەدوای تیۆرییەکانادا تاوێی لە ئەو. بگاۆڕن هەموویاان کە دەکارد لێکادانەوە و داتاا و زانسات بنەماای لەسەر بەڵکوو نەگۆڕ،
 بااۆیەش دەنااا؛ بنیاااتی کااردەوەدا مەیاادانی لە و هەڵاادەکرد لااێ قااۆڵی بەڵكااوو نەدەچااوو، نەتەوەکەی پرساای چارەسااەری
 بنچینەییتارین داهێانەری و خااوەن هەروەهاا و، کاوردی هێازی گەورەتارین بباووە ئەودا بەڕێاوەبەریی ساەردەمی لە حیزبەکەی
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 بنیاتناانی لەپێنااو هەر نەتەوەکەشای دۆزی ڕابردووی لە ئەو ڕەخنەی سۆنگەیەوە لەم. نەتەوەییەکان دەسکەوتە و سی پڕەن
 .بوو گەش داهاتوویەکی

 
 فەخرپێکاردنن، و شاانازی جێای ئێساتاش و حیازبەکەی نێاو هێناایە کە ناین بایەخاانە و بەهاا ئەم هەر قاسملوو. د میراتی
 کە کااردین فێااری بااوو ئەو. سااەرکەوتن دواتروپکاای هەتااا مااانەوە سااەنگەردا لە و خەبااات بااۆ وانەکااانیەتی قاسااملوو میراتاای

 چەنادە ساەربەرزی بە مانەوەماان باۆ بڕیاردانمان و سیاسی سەربەخۆیی گرینگە، مافەکانمان دابینبوونی بۆ چەند دێموکراسی
 هەڵەمووتەکاانی بڕینی لە و بین بوێر و ێلگیرش داداین ئەوەی دەرسی. پێویست چەندە سیاسەتدا لە واقعبینیمان و، زەروورە
 لەکایس ڕەخسااوەکان هەلە و بخوڵقێنین دەرفەت. بێ پتەو سەرکەوتن بە ئیمانمان و بەرنەدەین هیوا دەستی ئامانجدا بەرەو
 .نەبین خەڵکیش چاولەدەستی و نەبەستین خۆمان دەستی. نەدەین خۆمان

 
 قەتمااغە ئااوەاڵیە، برینێکای تاوان و غەدر دەستی بە ئەویش لەکیسچوونی، و بەژانە ڕێبەرمان قاسملووی لەدەستدانی زامی

. کاراوە ڤیایەن تێارۆرەکەی بە دەرحەق کە دەدا بێادادییە و نااعەداڵەتی ئەم جاڕی ساڵێکدا هەموو پووشپەڕی لە و نابەستێ
 و کاااراوە هەروا ریشیشااایدائوت دادی دەساااەاڵتی لە ئاااێمەوە ڕواناااگەی لە و مرۆڤاااایەتی ویژدانااای لە پەروەنااادەیە ئەم باااۆیە

 .ئاوەاڵیە
 

 و ڕێبااااز و، چاوماااانە لەبەر کااااتێ هەماااوو سەرمەشاااقێکە دەبیااانەوە، فێاااری وانەیەکە دەیخاااوێنینەوە، مێاااژوویەکە قاساااملوو
 .دەگەین پێی ڕامانەکانیدا فەلسەفەی قوواڵیی لە و ڕوانین ئاسۆی لە کە ئامانجێکە

 
 ٢٠١٧ی جووالی ٩: تیڕێکەو  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 دا" نەبوو"پەلەقاژەی مانەوە لە متمانەی 

 
 لە بااریتییە واڵتێکاایش هەر کااۆمەاڵیەتیی سااەرمایەی گەورەتاارین و، دەسااەاڵتە و خەڵااک پێوەندیاادەری بنەڕەتیتاارین متمااانە
 نەزمای ئاساوودەیی، ئەمنایەت، دەساتەبەری دەساەاڵت و خەڵک ننێوا متمانە. سیاسی حاکمییەتی بە خەڵک متمانەی و باوەڕ

 خەڵاک متماانەی بە پشتبەشتن بە دەتوانێ دەسەاڵتیش. خەڵک بۆ سیاسییە هاوبەشیی و ئابووری بەرژەوەندیی کۆمەاڵیەتی،
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 مانەوەی رەنتییگە لەالیەک متمانەیە ئەم هەروەها جیهانییەکان، و ناوچەیی سیاسییە کایە نێو بچێتە ئیقتدارەوە و هێز بە
 دەسااتی متمااانەیە بەو پشتبەسااتوو دەوڵەت هاوکااات. دەکااا خەڵااک گشااتیی ناااڕەزایەتیی و توناادوتیژی بەبااێ دەسااەاڵتدا لە

 .ئابوورییەکاندا و سیاسی گرینگە بڕیارە لە ئاوەاڵیە
 
 ڕەوتاااای کە ئێسااااتادا لە. دەسااااەاڵتە لەسااااەر سااااەرنجەکان واڵتێکاااادا هەر سیاساااایی حاااااکمییەتی لە متمااااانە پرساااای لە

 بەردەوامییاان و ماانەوە خەڵکان، هەڵبژێاردراوی کە سیاسای دەسەاڵتی گرتووەتەوە، دنیای واڵتانی زۆربەی دێموکراتیزاسیۆن
 و خەڵاک نێاوان لە واڵت لە سیاسای متماانەی چەنادی. دەساتێننەوە لێیاانی یاان دەکەن، پێیان خەڵک متمانەیەکە گرێدراوی
 بەرەو دەسااەاڵت نەمێنااێ، نێواناادا لە متمااانەیەش ئەم بێتااوو. دەبااێ چااێ پتاار سااەقامگیریی و هێمناای بااێ، زۆر دەسااەاڵتدا
 و دەدەن واڵت ڕێساااکانی و یاسااا و نااۆڕم شااکاندنی هەوڵاای و دەکەن چااۆڵ کاربەدەسااتان پشااتی خەڵکاایش و دەڕوا تاااکڕەوی
 .دەهێنێ خۆیدا بەدووی کۆمەاڵیەتی و سیاسی قەیرانی کۆمەڵێک خۆی ئەوەش

 
 سیساتم بە متمانە: دەنوێنێ خۆ ڕەهەنددا سێ لە دەسەاڵت بە خەڵک متمانەی گەلیدا دەسەاڵتی و یکدێموکرات کۆمەڵگەی لە
 دواجااار و؛( دەوڵەت) جێبەجێکااار هەروەهااا و قانووناادانان نیزاماای بە متمااانە حقوقییەکااان؛ و زانسااتی سیاساای، نیاازامە و

 ئەوەی بەهاۆی ئیساالمیدا کۆمااری بندەساتی ئێرانای لە بەاڵم. کۆمەاڵیەتییەکانادا و مرۆیی پێوەندییە لە یەکدی بە متمانەی
 گەیوەتە باسکراودا ڕەهەندەکەی سێ هەر لە متمانەیی بێ دیاردەی گرتۆتەوە، ی”دەروەستی و متمانە“ جێی ”ملدان و ئیمان“

 بە باوەڕی نە هەیە، واڵت لە قانووندانان نیزامی و بنەڕەتی قانوونی بە باوەڕی نە خەڵک سۆنگەیەوە لەو. خۆی ترووپکی
 و دەسااەاڵت ناکااارامەیی لەسااایەی هاوکااات. سیاسااییە نیزاماای و حاااکمییەت تەواوەتیاای هەروەهااا و داد دەزگااای و دەوڵەت
 .کۆمەڵگەیە تەواوەتیی زیانی بە ئەمەیان کە خەوشدارە یەکتریش لەگەڵ خەڵک متمانەی کولتوورییەکانەوە سیاسەتە

 
 نیزامای بۆیە کردیان، پاشایەتی ڕێژیمی دژی بە خەڵک کە بوو شۆڕشێک نجامیدەرە ئێران ئیسالمیی کۆماری کاری هاتنەسەر
 ”خەڵااک“ ڕێااژیمەوە ڕوانااگەی لە دەیە چااوار پااش ئێسااتا بەاڵم بااێ، خەڵااک چاوەڕوانییەکاانی نااوێنگەی دەبااوا نااوێ سیاسایی
 لە دەشااێن بااۆوە هەر دیااکەش خەڵکااانی و؛ دەسااەاڵتە مااانەوەی لەگەڵ بەرژوەناادییان کەمەی هەرە کەمااایەتییە لەو بااریتین
 .بکەن ئیمزا ئەوان مانەوەی گەواهیی و سندووق سەر بێنە هەڵبژاردنەکاندا بەناو

 
 ئاساتی زۆرتارین. پێاواوە داڕمانی بەرەو بەردەوام ڕەوتێکی ئێراندا ئیسالمیی کۆماری مێژووی لە دەسەاڵت بە خەڵک متمانەی
 دا1373، بەاڵم لە سااڵی 11یدا بووە کە گەیشتووەتە ساەدا ی هەتاو1335ساڵی  سەرەتای لە دەسەاڵت بە خەڵک متمانەی
  گشتیی متمانەی نەیتوانیوە ئێران لە سیاسی دەسەاڵتی ئێستا تا کاتەوە لەو و* 19 سەدا دەگاتە متمانەیە ئەم ئاستی
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 .سەپاندوە خۆی هەیمەنەی پۆلیسییەوە دەسەاڵتی و زەبروزەنگ ڕێگەی لە تەنیا و هەبێ خەڵکی
 

 جیهاانی، کاۆمەڵگەی لەگەڵ ئێاران نێودەوڵەتییەکاانی پێوەنادییە لە قەیاران کۆمەاڵیەتییەکاان، قەیرانە وری،ئابو قەیرانی
 و تێرۆریساتی گرووپە پشتیوانیی لە واڵت سامانی بەفیڕۆچوونی دەسەاڵتبەدەستان، هەوسارپچڕاوی و سیستماتیک گەندەڵیی
 و ناڕەزایەتیااادەربڕین چەشااانە هەر ساااەرکوتی و خەڵاااک یئازادییەکاااان و مااااف پێشاااێلکردنی و دیاااکەدا واڵتاااانی خەڵکاااانی

 .دەسەاڵتن بە خەڵک هەراوی متمانەیی بێ هۆکاری سەرەکیترین دەسەاڵت، لە ڕەخنەگرتنێک
 

 لەساەر بەاڵم پێباێ، کۆتایی دەکرا مانگەکاندا یەکەم لە هەر کاتێکدا لە عێڕاق لەگەڵ شەڕ لە بەردەوامی سەرەتادا لە هەر
. گەیاناد ئێاران خەڵکای بە قەرەباوونەکراوی مەعنەویای و گیاانی زیاانێکی کارایەوە، درێژ ساڵ 1 ڕێژیم ڕێبەرانی پێداگریی

 و کراباا خزمەتیاان دەباوا کە ئەوانەش. باوون دی شاوێنی نەباوو؛ ئێاران کرابااوە، ئااوەدان دەبوا ئەوەی قۆناغەش ئەم پاش
 ڕوانااگەی لە کە بااوون فەلەسااتین و سااووریە و ەمەنی و لوبنااان بەڵکااوو نەبااوون؛ واڵت خەڵکاای دیسااان کرابااانەوە قەرەبااوو
 پااڕۆژە تەرخااانی ئااابووری ژێرخااانی بووژاناادنەوەی لەجیاااتی واڵتاایش سااامانی. بااوون لەپێشااتر ئێااران خەڵکاای لە ڕێااژیمەوە

 حەشاادی حەماااس، حیزبااوڵاڵ، لە لۆجسااتیکی و مااادی پشااتیوانیی و، مووشااەک و ئەتااوم بااۆمبی دروسااتکردنی سااەربازییەکان،
 دنیاا چوارقاوژبنی لە تێرۆریساتییەکان کاردەوە و نێوەڕاسات ڕۆژهەاڵتی لە ئاژاوەخوڵقێنی سیاسەتی و؛ حوسییەکان و شەعبی

 .کرا
 

 باۆ بەوەکاالەتی شاەڕی تێرۆریساتییانەی ڕێکخاراوە ئەو پاڵپشاتیی باۆ دۆالر میلیاارد چەناد ساڵدا لە ئێران ئیسالمیی کۆماری
 زیااتر 01 ساەدا لە پەروەردەی کەرتای و واڵت  وەی دانکردناه ئاوه شای به ی جاهبود کاۆی ساڵێ هی  بەاڵم الوە، دەنێتە دەکەن
 کاربەدەسااتانی کان، بییااه زهه مه  عااه رجه مه و ئااایینی رپرسااانی به اڵتی سااه ده ژێاار ناادی ناوه و بنیااات ڵێک کۆمااه کەچاای نەبااووە

  لێشااوه  به  پاره و ئه بزانێ س که ی وه ئه بێ رێتێ،د ده واڵتیان گشتیی سامانی  له ن تمه میلیارد زاران هه  سااڵنه دەستڕویشتوو
 چین؟ ڵک خه بۆ قازانجی و کرێ ده رج خه چیدا  له و کوێ  له
 
 ژێار  لاه  کاه "ینی خوماه ئیماام فێرکااریی و  وه توێژیناه ی زراوه دامه" ،"ئیسالمی بلیغیاتی ته سازمانی" ،"قوم ی عیلمییه ی وزه حه"
 دایە، شایرازی کارم ماه توڵاڵ ئایاه بەردەساتی  لاه  کاه "العالمیاه المصاففی جامعاه" بارێ، ده  ڕێوه به زدیدا یه میسباح اڵتی سه ده
 ینی خوماه ن ساه حه ید ساه  که "ئیمام کانی مه رهه به ی وه باڵوکردنه ی زراوه دامه" ،"ئیسالمی فیقهی عارفی تولمه ره دایه ی زراوه دامه"
 بنیااتی" دەباا، بەڕێاوەی ئیساالمی کۆمااری ڕێابەری عەلیای سەید برای خامنەیی، مەدمحەم کە "ئێرانناسی بنیاتی" یگێڕێ، ده
 دەکااا، سااەرۆکایەتیی خااامنەیی کااوڕی خەزووری عااادل، حەداد غااواڵمعەلی کە "نگسااتان رهه فه و عارف تولمااه ره دایه عدی، سااه
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 و شااوێن یااان ده لەو بەشااێک ناونیشااانی "شاای ڕعااه مه توڵاڵ ئایااه ی کتێبخانااه" ،"ر هونااه نگسااتانی رهه فه" ،"هیری موتااه زانکااۆی"
 ت ناناه ته ی وه ئاه باێ درێتاێ، ده الش باه به نیان تماه میلیارد 459تا  هه 15 نێوان  له ساڵێ لەوان کام ر هه  که زراوانانەن دامه
 میلیاارد زاران هاه و ئاه رجکردنی خاه تیی چۆنیه و چاالکی جۆری ر سه به کی دێرییه چاوه  جۆره هی  اڵتی سه ده خۆیشی بۆ ت وڵه ده

 .ن که ده وانی ئه حسێبی  له و دێنن ری ده ڵک خه ڵی باخه  له  که بێ هه  نه تمه
 
 و ناد ناوه یان بێ، تی وڵه ده کی یه زراوه دامه و ڕێکخراو  له  ڵییه نده گه و ئه جا درێ، نه قاو له ک ڵییه نده گه ئێران  له  نییه ڕۆژ

  کااه ی جێیانااه و ئااه موو هااه و کان ماڵییااه  بنیاتااه کان، عاونییااه ته گااومرک، ، بیمااه داری، شاااره ن،کا بانکااه. کان گشااتییه  بنیاتااه
 کااانی جۆره  لااه کێک یااه کاااتێ موو هااه ئیسااالمیدا کۆماااری  لااه ڵی نااده گه.  الوازه تێیاناادا دێری چاااوه سیسااتمی و  لێیااه پووڵیااان

 و تی ویساتوویه کااتێ موو هاه ت حکوماه و  بووه واڵتدا رانی به رێوه به و انست ده کاربه نێوان  له واڵت کانی رچاوه سه شکردنی دابه
 نە و خوێناادراوەتەوە قەت نە نێااوەدا لەو کە ئەوەش.  کااردوه رێااژیم نێوخااۆیی سیاساایی ناادیی هاوپێوه  بااه تیی یارمااه ش وه ئااه

 .بووە بەرژەوەندییەکانیان و خەڵک دیسان بووە، بایەخی دەسەاڵت لەالی
 
 و گوشاار بەرگەی لەالیەک کە ەیە" خەڵاک" لەو ڕووی دی جاارێکی تەمەنیادا مێاژووی دیکەی بڕگەیەکی لە ڕێژیم ئێستادا لە

 لەو ڕێاااژیم بە متماااانەپێکردن بە دیاااکەش لەالیەکااای و بگااارن - دەساااەاڵتدا لە خۆیاااان ماااانەوەی لەپێنااااو - گەمارۆکاااان
 ڕێاژیم بەرژەوەنادییەکانی و دەساەاڵت لە خۆیان ڕیزی ێژەلەم خەڵک کە ئاشکرایە و ڕوونە بەاڵم. بکەن ڕزگار تەنگانەیەیان

 هەر بەرەوپیلای و بچانەوە ڕێژیمادا گاژی بە کە هەیە تێادا ئەوەیاان ئاماادەیی و خستووە ڕێک خۆیان خەڵک. کردۆتەوە جیا
 .بکاتەوە لەکۆڵ ڕێژیمیان بەاڵی کە دەچن دەرفەتێکیش و هەل

 
------ 
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 !هەتاکەی دەرفەتدان و گرتنەوە؟

 
 دەسااەاڵتێکی وەک کە ڕەدایە نێااتەبێ ئێااران ئیسااالمیی کۆماااری هەوڵاادایە لە جیهااانی کااۆمەڵگەی بااێ لەگەڵ ئێستاشاای هەتااا

 ئەو. ئەمنایەت و ساەقامگیری باۆ باێ کاۆمەگ نااوچەدا لە قەیرانخاوڵقێنی بەجێای و بکاا هەڵساوکەوت پرەنسای  بە سیاسیی
 یەکگرتووەکاانی واڵتە الیەن لە زۆری بە کە ”گوشار“ و، ئەستۆ گرتوویەتە ئورووپا کە ”هاندان“ ئاراستەی دوو بە هەواڵنە

 ئەگەری لە باۆتەوە ساا  ئورووپاا کە دۆالرەش میلیاارد 15 ئەو. پێشاێ دەڕواتە جێبەجێکاردنەوە؛ باواری وەتەخارا ئەمریکاوە
 ئاابوورییەکەی و بمێنێاتەوە ”بەرجاام“ پێملای باۆوەی ئێاران بیاداتە نەوت فرۆشی پارەی زەمانەتی لە و ئەمریکا ڕەزامەندیی

 هەوڵای کە نیایە یەکەمجار ئەمە. دەگرێ جێ چوارچێوەیەدا لەو رهە نەڕمێ؛ بەتەواوی ئەمریکادا گەمارۆکانی گوشاری لەژێر
 کااتی لە و پێشاتر. دەکاا ڕزگاار تەنگاانە لە جیهانی کۆمەڵگەی و خەڵک لەگەڵ نەحاواوە ڕێژیمە ئەم ئێران، لەگەڵ سازان

 هەوڵاای هەمااووە ئەم کە چیاایە هااۆی بەاڵم. کەوتبااوو ئێااران وەفریااای ئورووپااا نەرمینواناادنی مێکونووسیشاادا دادگااای بڕیاااری
 ئێاران ئیساالمیی کۆمااری دەتاوانێ کە خۆشاە بەوە دڵای جیهاانی کاۆمەڵگەی ئایاا نابڕێتەوە؟ ئێران لەگەڵ حاوانەوە و سازان
 هااتنە بە دەکارێ ئێرانادا نێوخاۆی لە کە خاۆیەتی لەجێای باوەڕەیان ئەم ئێستاش هەتا ئایا ەکە؟”مەعقوول تەیرە“ بکاتە

 هەتااا ئەوەی یااان بگیااردرێ؟ ئێااران مەترسااییەکانی لە ڕێ - ڕێفۆرمخااواز و میااانەڕەو اوبەناا - دەسااەاڵت قااۆڵێکی مەیاادانی
 نەدۆزراوەتەوە؟ ئێران ئیسالمیی کۆماری ڕێژیمی بۆ ئالتێرناتیڤێک ئێستاش

 
 ناوەساتایی و ناکاارامەیی لەالیەک، گەمارۆکاان کااریگەریی. دەکارێ بااس لەوەیە شپرزەتر بارودۆخەکە واڵتیشدا نێوخۆی لە
 خەڵکای دیاکە هینادەی نیشاتمانییەکان سامانە بەفیڕۆدانی و گەندەڵی درێژەی ئەوەش سەرباقی و دی لەالیەکی ێوەبەرانبەڕ

 چاااوەڕوان پااێچەوانەی بااارودۆخە ئەم کەچاای. بااردوە زێاادەتر قەیراناای بەرەو کااۆمەڵگەی و بێاادەرەتانی و بێهیااوایی تووشاای
 بنەرەتیایەکە ڕاپەڕیانە و هەساتان و نەداوە سەرتاساەریدا ەرفراوانایب ئاساتی لە گشتییەکان ناڕەزایەتییە بە پەرەی دەکرێ

 و هۆکاار جێگارەوە و بەدیال نەباوونی لێرەشادا ئااخۆ باۆ؟ دەخارێ؟ پااش هەر هێشتاکە ئیسالمی کۆماری کردنەوەی لەکۆڵ بۆ
 سەبەبە؟

 
 خەڵکای بەربااڵوەکەی و گشاتگیر شۆڕشاە لەگەڵ نیازیکەوە لە کە ئێاران ئیساالمیی کۆماری ڕێژیمی ڕێبەرانی ئاشکرایە و ڕوون
 و باوار ئەو هەماوو هەر دەباێ کە دەزانان دەساەاڵتن تەختای لەساەر خۆیاان کە ئێستا بوون، پاشایەتی ڕێژیمی بەدژی ئێران

 زەبروزەناگ، سیاساەتی ساڵ چل. دەکەوێتەوە لێ جەماوەریی ڕاپەڕینی و شۆڕش یان بنەڕەتی ڕێفۆڕمی کە دابخەن بەستێنانە
 لە بەاڵم تاڵە ڕاستییەکی. بەخشیوە ڕێژیم بە ئاسوودەییەی ئەم ڕادەیەک تا ئازادییەکانیش خنکاندنی و سەرکوت دەسەاڵتی
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 هەنااوی لە هەروەهاا بخاا، ڕێاک خۆی لەگەڵ خەڵك هەراوی کۆمەاڵنی بتوانێ نییە بەهێز سیاسیی حیزبێکی ئێراندا ئێستای
 دەساەاڵت ملابەملەی ئاراساتەی بە گشاتییەکان داخاوازە بتاوانێ نییە بەگوڕ هیند مەدەنیی بزووتنەوەی و سازوکار کۆمەڵگەشدا

 بێاادەنگ زۆرایەتیاای و باااڕووتە عەمباااری قەیرانەکااان و کێشااە کەڵەکەبااوونی بەهااۆی کااۆمەڵگە کە حاڵێکاادایە لە ئەوە. بباا
 دەزگااای یدڕناادەی بەهااۆی ڕێااژیم ڕابردووشاادا لە ئەگەر. مەرجەعێكاادایە دیتاانەوەی چاااوەڕوانیی لە کااۆمەڵگە ناااڕازیی بەاڵم

 دوای لە ببێاتەوە؛ بەرهەڵساتی نااتوانێ کەس کە کردباوو دروست وەهمەی ئەم تۆقاندن و ترس کەشی سەپاندنی و سەرکوت
 نێاوەدا لەو بۆشااییەک وەک ئەوەی. ڕەویاوەتەوە خەڵاک الی ترساەش ئەم ئیدی ەوە 93 ساڵی بەفرانباری خۆپیشاندانەکانی

 هەلاومەرجەدا لەو کە الیەناانەیە و هێاز و دەناگ بەو کۆمەڵگە هەراوی تمانەیم نەبوونی هەر دیسان دەبینێ سەرەکی دەوری
 .دەکەن وێنا ڕێژیم بەدیلی وەک خۆیان و گۆڕەپانەکەدان لە
 
 یەکجااار کاااتی چاکسااازی و ڕێفااۆڕم بە باوەڕمەناادبوون ئێسااتا هەتااا: هەیە دیااکەش حەقیقەتێکاای هۆکااارانە ئەم تەنیشاات لە

 هێشاتا ئەوەشادا لەگەڵ. بادا خاۆی ساەقامگیریی بە درێاژە پاڕۆژەیە بەو خەڵاک قاڵکردنیساەر بە تاا کڕیوە ڕێژیم بۆ زۆری
 و نیاایە یەک وەک ئیسااالمی کۆماااری پاااش سیاساایی نیزاماای بااۆ ڕێااژیمیش دژبەراناای تەنااانەت و خەڵااک گشااتیی ڕوانااگەی

 داهااتوو حکومەتی جۆری و شێوە لە هاوبەش تێگەیشتنی خاڵی بە گەیشتن بەجێی ئیسالمی کۆماری پڕشوباڵوی ئۆپۆزیسیۆنی
 نەزەریای و فیکاری بەربەرەکاانیی دەیەیە چاوار ئیساالمی؛ کۆمااری لەگەڵ بەربەرەکاانی باۆ ڕیزەکانیان و توانا یەکخستنی و،

 .دەکەن یەکتر
 

 دوژمنااای کە پەرتەوازەن و دوور لێاااک بەرهەڵساااتکاری و دژبەر کۆمەڵێاااک ڕاساااتیدا لە هەیە ئۆپۆزیسااایوندا فاااۆڕمی لە ئەوەی
 بە واڵت نێوخاۆی لە خەڵاک ناڕەزایەتییەکاانی ئەوەشاەوە سۆنگەی لە. بکاتەوە کۆیان بەرەدا یەک لە نەیتوانیوە یشهاوبەش
 تااااۆڕە و تااااویتێری گەردەلااااوولی چوارچێااااوەی لە ئیسااااالمی کۆماااااری سیاسااااەتەکانی و ئازادییەکااااان نەبااااوونی بە گراناااای،

 ئیسااالمی کۆماااری وەک نااادێموکراتیکی و سااەرکوتگەر ێکاایڕێژیم ناااکرێ بەوەناادەش. دەمێنێااتەوە قەتاایس کۆمەاڵیەتییەکاناادا
 گۆڕانکاااریی بااۆ یەکەم هەنگاااوی و داوە بەفیااڕۆ زۆریااان کاااتێکی و وزە بەوەش دیااارە. بکەیاات ملاادان و پاشەکشااە بە ناچااار

 ڕەنسایپەپ و ئاماانج دەوری لە خڕباوونەوە و ناکۆکییەکاان وەالناانی: پێادەکا دەسات لێرەوە ڕێژیمیش لە تێپەڕین و بنەڕەتی
 کااۆمەڵگەی واقعییەتەکااانی قبااووڵکردنی و ڕێکخراوەیاای و ئیاادۆلۆژیک دوگماااتیزمی لە دوورکەوتاانەوە هاوبەشااەکان، و گشااتی
 باااۆ باااێ بنچیااانەیەک و ساااەرەتا دەکااارێ ئەمە. ڕێاااژیم دژی لە خەباتکارییاااان و گۆڕانخاااوازی تواناااای یەکخساااتنی و؛ ئێااران

 لە سیاساییەکان هێازە یەکیەتیایەی ئەم. گرینگتارە و ساەرتر فاکتەرێاک وهەماو لە کە خەڵاك گشتیی متمانەی وەدەستهێنانی
 خااڵی ببێاتە و هەبێ نێودەوڵەتی کۆمەڵگەی الی ئێران لە دەسەاڵت شەرعییەتی لەسەر کاریگەریی دەتوانێ دواتردا قۆناغی
 .بوویانە ئێران ئیسالمیی کۆماری بەرامبەر ئێستا هەتا جیهانییەکان زلهێزە دەرفەتدانەی و گرتنەوە ئەو هەموو کۆتایی
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 و کاۆمەاڵیەتی ئاابووری، سیاسای، قەیرانە. بووە نوقم خۆیدا سیاسیی ژیانی قەیرانی گەورەترین لە ئێران ئیسالمیی کۆماری
 هاوپەیمانەکاانی و پااڕتنەر بڕیاوە، لاێ بڕساتیان گەمارۆکاان و ئەمریکاا گوشاارەکانی هەڵچنیاوە، پێ تەنگیان ژینگەییەکان
 بەساتێنێکدا هەماوو لە دەتاوانن ناڕەزایەتییەکان نییە، ڕێژیمدا بەرژەوەندیی لە دۆخەکە گۆڕینی لە وتۆیانئە کاریگەرییەکی

 بازووتنەوە لە خەڵاک هاوبەشایی و ئۆپۆزیسایۆن بەکاردەوەی یەکیەتیای لەگارەوی ئەوانەش هەماوو وە بێانن، بەچۆکدا رێژیم
 .ئێعترازییەکاندایە

 
 ئااایینییە و ئیتنیکاای پێکهاااتە هەمااوو لە بەهێاازە ئەلترناااتیڤێکی دروسااتکردنی یمەڕێااژ لەو تێااپەڕین تاکەڕێگااای و دواڕێگااا

 باۆ هەباێ، واڵتەدا لەم فرەییەکاان و جۆراوجاۆری هەماوو وەکیەکای و بەرامابەر ماافی بە باوەڕیاان کە ئێاران جۆراوجۆرەکانی
 و بااکەن نەهااادینە خۆیاناادا لە ەباوەڕمەناادیی و دێموکراساای ئەم و پێاابکەن دەساات ڕا خۆیااان لە الیەک هەمااوو دەبااێ ئەوەش
 .بچن ڕێژیم ڕاستەقینەی ئۆپۆزیسیۆنی و خەڵک نێوان یەکیەتیی قۆناغی بەرەو

 
 ٢٠١٧ی سێپتەمبەری ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
------------------------------------ 

 
 ئێعدام لەپێناو مانەوەدا

  
 بە. ساێدارەدا لە کاوردی بەنادکراوی 1( ڕەزبەری ئەمسااڵ 1و  5و  3ڕۆژانای ) ڕۆژدا ساێ لە ئیساالمی کۆمااری دادی دەزگای

 دەزگاای. کەس 79 گەیشاتە کراون، ئێعدام کوردستان لە ئەمساڵدا ماوەی لە کەسانەی ئەو ژمارەی کەسە 1 ئەو ئێعدامکرانی
 .دابوو دار لە کوردی زیندانیی 49 النیکەم ڕابردووش ساڵی ئیسالمی کۆماری قەزایی

 
 ئێعادامی تاایبەت بە ئێعادام،. گارت کوشتوبڕ و کوشتن و خوێن بە فرچکی سەرەتاوە لە هەر ئێران ئیسالمیی کۆماری ڕێژیمی
 حەزفای بە و تااران لە «ڕیفااه» قوتابخانەی حەوشەی و ڕێژیمە ئەم تەمەنی دەسپێکی ڕۆژەکانی یەکەم لەگەڵ هەر سیاسی

 قورباانیی بووە زوو زۆر کورد کوردستان، بۆ ڕێژیم لەشکرکێشیی لەگەڵ. پێکرد دەستی پێشوو ڕێژیمی کاربەدەستانی فیزیکیی
 ڕێکخااراوی. بەرکەوتااوە ئێعدامەکاناادا لە شااێری پشااکی ڕابااردوودا دەیەی چااوار لە و ڕێااژیم سااێدارەی و تەناااف سیاسااەتی
 هەزار ٩١ لە پتاار هەتاااوی ی١٣٧٥ ساااڵێ هەتااا ڕا ١٣٥٩ ساااڵی لە ئێااران ئیسااالمیی کۆماااری دەڵااێ نێااونەتەوەیی لێبااوردنی

 .داوە لەدار واڵتەدا لەو کەسی
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 کە دەڵاێن پێماان ڕاباردوو سااڵ چەناد ئامااری بە چاوخشااندن نین، هەلومەرجی و قانوون تابعی هەر ئێران لە ئێعدامەکان
 کە ئێااران ئیساالمیی کۆماااری. هەباێ دەرەوەش دنیااای لەگەڵ ماامەڵە بااۆ سیاسایی ڕەهەناادی دەتاوانێ ئێااران لە ئێعادام سازای
ی 1394ساڵە لە ڕیزی هەرە سەرەوەی واڵتانی جێبەجێکەری ئیعدام لە دنیایە، لە سااڵی  49لە  پتر حەشیمەتەکەی بەپێی

کەس بااوو، لە  519دا ژمااارەی ئێعاادامەکان لە ئێااران 1395دوای بەرجااام و لە ساااڵی . کەساای لەدار دابااوو 979هەتاویاادا 
 لە جیهاانی کاۆمەڵگەی و ئێاران پێوەندییەکانی ئاڵۆزبوونەوەی لەگەڵ بەاڵم .کەس 399 بە بوون ئێعدامەکان دا1393ساڵی 
 .تێپەڕی کەس 579لە  1397ساڵی  لە ئێعدامەکان ژمارەی ڕابردوودا، ساڵی

 
 ر ی هۆشابه کانی ماادده تاواناه  ندیادار باه ئێعادامیان پێوه 795ساڵی ڕاباردوودا،   ئێران له  له  ندراوه یه ڕاگه  ئێعدامه 579و  له

 ی مااده  باه ندیادار پێوه کانی ئێعداماه پشاکی  کاه  مجاره کاه یه و بووه( ساس قه)  وه کوشتنه  به ندیی پێوه تیان حاڵه 749و   بووه
 ڕاباردوودا ساااڵنی ی مااوه  لاه  وه ڕێتاه گه ده  زۆره  فشااره و ئاه باۆ  وه ئاه هۆکارێکی. دی کانی تاوانه  له  متره که ئێران  له ر هۆشبه

 لەساەر ئێعادام سازای قانوونێاک پەساندکردنی بە دەیەوێ مەجلایس ئێساتادا  لاه.  باووه ئیساالمی کۆماری ر سه له  یه نگهسۆ و له
 بااۆ ئەوە بااری لە دیکەیااان جێگاارەوەی و زیناادان ساازای و هەڵبگاارێ ر هۆشاابه ی ماااده  بااه ندیاادار پێوه کانی تاوانااه  لااه شااێک به

 قاانوونە ئەو یەکالباوونەوەی هەتاا کاردوە قەزایای دەزگاای لە داوای ەسامیشڕ بە ئیسالمی شوڕای مەجلیسی. بگرێ لەبەرچاو
 بەاڵم سااەپاوە؛ بەسااەردا ئێعاادامیان ساازای سااۆنگەیەوە لەو کە بپااارێزێ کەسااە هەزار 5 لەو زیاااتر ئێعاادامکردنی لە دەساات

 ئێعااادامەکان سااازای ێکردنااایجێبەج لە  وه زیااااتره پاااارێزی  باااه اڵم باااه زۆر، و م کاااه داوایە ئەو گوێااادانە بێ قەزایااای دەزگاااای
 ئیساالمی کۆمااری قەزایای دەزگاای زانادراوە ئەوەنادەی کاردوە، بەڕێ مان1391 ساڵی یەکەمی نیوەی کە ئێستاش. بەردەوامە

 .داوە لەدار کەسی 399 لە زیاتر
 

 واڵتیاان 179ن واڵتی ئەندامی ڕێکخاراوی نەتەوە یەکگرتووەکاا 193لە  کە حاڵێکدایە لە ئێران لە ئێعدام سزای بەردەوامیی
 بە دنیااا سەرانسااەری لە ئێعاادام دواکەوتااووانەی و نامرۆڤااانە ساازای هەڵگرتناای کەمپیناای و، هەڵگرتااوە ئێعاادامیان ساازای

 .دەبا بەرەوپێش هەوڵەکانی و کار زیاترەوە گوڕوتینی
 

 لە بەدەر بەاڵم یایەتە،ئەمن ساەقامگیریی و دادپەروەری جێبەجێکردنی ئێعدام سزای لە ئامانج دەڵێ ئێران ئیسالمیی کۆماری
 لەدار کەسااێک کاتێااک چااونکی دادپەروەریاایە، و عەداڵەت نەبااێ ئەوەی ئێعداماادا لە ڕوونە شاااراوەکانی و سیاساای ئامااانجە
 کە کەساانێک نەباوون کەم. بگەڕێنادرێتەوە بۆ کەرامەتی و پاکی بیتاوانییەکەی، دەرکەوتنی لەئەگەری هەتا نامێنێ دەدرێ،

 کاار لە کاار تاازە و دیاکەیە کەساێکی تاوانبار کە دەرکەوتوە دواتر و دراون لەدار ...و کوشتن دووینەکر تاوانی تۆمەتی بە
 چاونکی خەوشدارە، جێدا لە خۆی دەگەڕێتەوە دادپەروەری و عەداڵەت بۆ ئەوەندەی کوشتنەوەدا مەسەلەی لە پاشان. ترازاوە
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. کەساوکاری و خاوێنگر نەک کاوژراوەکە کەساە واتە ی،خۆیەت ماف خاوەنی چووبێ، بەکوشت کەسێک دەستی بە کەسێک ئەگەر
 ماااافی کەس باااێ جۆرێاااک کاااۆمەڵگە پەرورەدەی ئەوەیە بەڵکاااوو بساااتێندرێ، لەویاااش ژیاااان کە نیااایە ئەوە عەداڵەت باااۆیە

 بەر گرتاووەتە پێچەوانەکەی بەڵکوو ناکا، بۆ کاری نەک ئیسالمی کۆماری کە شتێک نەبێ؛ دیکەی خەڵکی ژیانی ئەستاندنی
 .دێنێ بەکاری و دەکا سەیر کۆمەڵگە کۆنتڕۆڵکردنی بۆ ئامرازێک وەک امئێعد و
 

 و دەساەاڵت بەڵکوو نییە، کۆمەڵگە ئەمنییەتی مەبەست دەکا، ئەمنیەت سەقامگیریی بۆ ئێعدام لە مەبەست ئەگەر ڕێژیم یان
 زۆرتارین پالەی حەشایمەتەکەی نیسابەت بە ئێاران کە ڕاباردوودا ساڵی 49 ماوەی لە دەبینین ئەوەی لەبەر. هەیمەنەکەیەتی

 داڕماااااوترین کۆمەاڵیەتییەکااااان قەیاااارانە و الدان و جینااااایەت و تاااااوان ڕووی لە ئێسااااتادا لە هەیە، دنیااااادا لە ئێعاااادامی
 پرساای لە ئەوەی نەکااردوە؟ چااێ واڵتاادا لە دڵنیااایی و ئەمناایەت کوشااتنانە و ئێعاادام هەمااووە ئەو چااۆنە ئەدی کااۆمەڵگەیە؛

 بەردەوام کە تاۆڵەکردنەوەیە هەستی بە بڕەودان نادرێ، پێ گرینگیی یان نابیندرێ ێعدامەکانیشدائ بەردەوامیی و کوشتنەوە
 ئێعادام باۆیە. دادەکاوتێ رەگ کاۆمەڵگەدا لە و دەمێناێ بکاوژدا و کوژراو دیسان دواتر و کوژراو و بکوژ بنەماڵەکانی نێوان لە

 کە باااێ بەدوودا تاوانکاریشااای و تااااوان بااااتڵی ساااووڕی دەتاااوانێ کاااۆمەڵگەدا، لە تونااادوتیژی بەرهەمهێناااانەوەی لە جیاااا
 .هێناویەتی

 
 جیناایەت و تااوان بەهینادنەگرتنی بەماناای ئێعادام سازای لەگەڵ دژایەتای کە ئەوەیە پێبکارێ ئامااژەی لێرەدا دەبێ ئەوەی

 ناامرۆییە کاردەوەی و تاوان گەورەترین ئینسانەکان ژیانی تێدابردنی و کوشتن بێگومان نییە، بەئانقەست کوشتنی بەتایبەت
 و تااۆڵە کانسااێپتی دوو نەکردناای تااێکەڵ گاارینگە لێاارەدا ئەوەی. وەرگاارێ خااۆی ساازای تاوانبااار و بکااوژ کەساای پێویسااتە و

 وەک ببەساتێ، فەکات کۆمەڵێاک بە پشات دەکارێ ئێعادام سازای لەگەڵ دژایەتای باۆ هۆکاار گاوترا، وەک بەاڵم. دادپەروەرییە
 یااان و؛ بااێ بەرگێاارەوە ناااتوانێ ئێعاادام ساازای ئەوەی یااان ناااکرێتەوە؛ قەرەبااوو و نیاایە بااۆ گەڕانەوەی ئێعاادام ساازای ئەوەی
 دیایەوە خەڵکای بەبەرچااوی ئەگەر بەتاایبەت کوشاتنەوە، و تونادوتیژی کولتووری بە بڕەودانە و کوشتنە خۆی ئێعدام ئەوەی
 قورساای زیااانێکی و خەسااار خااۆی چااونکی لێبکاارێ، بەرگریاای پاساااوێکدا و بیااانوو هاای  لەژێاار ناااکرێ ئێعاادام بااۆیە. بااێ

 قاانوونی، ڕێگەپێادراوی کردەیەکای وەک ئێعدام ناسینی بەڕەسمی کۆمەاڵیەتیشەوە مەنتیقی و سیاسی ڕووی لە. کۆمەاڵیەتییە
 و سیاساای کوشااتنی بااۆ ڕێااگە و مرۆڤااایەتییە و ماارۆڤ گیااانی و ژیااان کردناای بێبااایە  و ماارۆڤ کەرامەتاای شااکاندنی بەمانااای

 .خۆیدایە لەجێی ڕێک ئیسالمی کۆماری بۆ ئەمە .دەکا خۆش دەوڵەتیش
 

  لااه ڕێ  وه یه سااۆنگه و لااه ی وه ئااه بااۆ ئێااران  لااه  تۆقاندنااه و تاارس پێاادانی ره په ئێااران  لااه ئێعاادام ساازای کیی ره سااه هۆکاااری
 لەساەر ەکەیدەساەاڵت بنااغەی کە توتاالیتێرە سیاسایی نیزامێکای ئیساالمی کۆمااری چاونکی بگرن، تی رایه دژبه و ڵدان رهه سه
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 هاات نووسینەکەشادا ساەرەتای لە وەک. ڕاگرتاوە تۆقانادن و ساەرکوت کەشی سەپاندنی و نەیاران فیزیکیی حەزفی و کوشتن
 خەڵکای لە کەس هەزار 39 لە زیااتر ڕاباردوودا دەیەی چاوار لە ئیساالمی کۆماری ئەمنیەتییەکانی ناوەندە و قەزایی دەزگای

  لاه کوردساتان  له کان ئیعدامه سروشتی نێوەدا لەم. بوون سیاسی کوشتنی لەوان کەس ارانهەز کە کردوە ئێعدام واڵتەیان ئەم
 باۆ سیاسای تێکۆشاەرانی وڵی هاه» مای بناه ر ساه  له کوردستان  له سیاسی ئیعدامی.  بووه جیاواز ئێران ی دیکه کانی ناوچه چاو
  باه  ساانه که و ئاه زانینای ق حه موساته  باه  مجۆره باه و «سایسیا چاالکاانی ناسینی خودا دژه  به» و «ئیسالمی کۆماری تیی دژایه
 و لاه و؛  باووه سیاسیی یارانی نه رکوتی سه بۆ ئیسالمی کۆماری ستی ده الهێزی وام رده به  و  یه پساوه نه وتێکی ڕه  سێداره و رگ مه

 . داوه یانزۆر کی تێچوویه کوردستان کانی سیاسییه  هێزه و کوردستان ڵگەی کۆمه  وه یه سۆنگه
 

 پێشامەرگە ئەنادام، 7399 لە زیاتر کۆمەڵە و دێموکرات حیزبی ڕاگەیاندنی ناوەندەکانی ئاماری بەپێی کوردستان لە تەنیا
 ئێاران ئیساالمیی کۆمااری. کاراون ئێعادام ڕێژیمە ئەم تێرۆری تیمەکانی و قەزایی دەزگای بڕیاری بە کورد سیاسیی چاالکی و

 ئاساانی و سااەمەر بااێ هەوڵێکاای بخااا، پااێ لە کااورد جااوواڵنەوەی دەتااوانێ تێرۆرەکااان و کوشااتن و ئێعاادام بە کە وابااوو الی
 ڕزگااری و  ئاازادی باۆ بات خاه پەرەساەندنی بە پێشێ سەرکوت و زیندان و  دان سێداره له و  ئیعدام ر گه ئه چونکی ساردکوتان؛

 باۆ خەباات و کاورد سیاسایی بازووتنەوەی باوا ده ساتانکورد کۆمااری ڕووخاانی و وا پێشاه دانی ساێداره له دوای له ر هه گرتبا،
 ئەم بینااین ده اڵم بااه کردبا، نااه کانی ئازادییااه و  ماااف لااه باساای کوردسااتان لە کەس و کەوتبااا پااێ لە مااافخوازی و شااوناس

 هەمااوو لە شوناسااخوازییە و بەرگااری ئەم بەڵکااوو نەبااووە، بنکااۆڵ پااێ نەک کااوردی مااافخوازانەی خەباااتی ڕێااژیم سیاسااەتەی
 .کردوە چالنج و ئاستەنگ بەرەوڕووی ڕێژیمی و سەندوە پەرەی بوارەکاندا و ڕەهەند

 
 خەڵاک ڕاپەڕینای و هەڵچوون مەترسیی و دادەڕمێ خەریکە سیاسی ڕووی لە چ و ئابووری ڕووی لە چ ڕێژیم کە ئێستاشدا لە

 دژی لە ئێعاادام لەوان یەک و کوتسااەر ئامرازەکااانی هەمااوو زیاااترەوە لێبڕاویاای بە پێاادەکا، هەساات کاتێااک هەمااوو لە پتاار
 .دەکا دەکار کۆمەڵگە کۆنتڕۆڵکردنی بەمەبەستی ئەویش خەڵک

 
 ئێااران لە ئێعاادام مااانەوەی بەردەم لە دیااکە کۆسااپێکی کە نەکەیاان لەوەش باااس ناااکرێ بااابەتەدا ئەم کۆتااایی لە هەڵاابەت
 الیەنگااری عەداڵەت، چەمکاای بااۆ ەراوەژووب خوێناادنەوەی و ئایینییەکااان دەقە بااۆ گەڕانەوە بە کە کااۆمەڵگەیە لە بەشااێک

 زەینیایەی ئاماادەییە لەو دەکارێ بۆی ئەوەندەی و ڕێژیمە دڵی بە تەواو ئەوەش. تاوانباراندا بەسەر سزایەن ئەم سەپاندنی
 لە ئێعادام سازای نەماانی الیەنگرانای. وەردەگارێ ئەمنیەتییەکاانی و سیاسای مەبەستە بۆ خراپ کەلکی کۆمەڵگە بەشەی ئەم
 نیاازامە ئەم گااۆڕینی مەبەسااتی بە پاشااکەوتووەکانی قااانوونە و ئیسااالمی کۆماااری دەسااەاڵتی دژی لە خەبااات لە جیااا نئێاارا

  بخەن باوەڕە ئەم لەگەڵ کۆمەڵگە تەواوەتیی بۆوەی بکەن؛ کۆمەڵگەشدا ئاستی لە پتر ڕۆشنگەریی کاری پێویستە سیاسییە،
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 .دابندرێ درێژخایەن زیندانیی وەک جێگرەوەی قورسی سزای ئەوە بری لە و بکێشرێ ئێعدامدا سزای بەسەر سوور هێڵێکی کە
 

 ٢٠١٧ی ئۆکتۆبەری ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

------------------------------------ 
 

 «...ەبەزۆر بشکێ دەبێ دەرکی قەاڵی»
 

 و واڵت پارێزگاکاانی هەماوو بێنازین نرخای کردنی گران بە ندەربڕی ناڕەزایەتی بۆ ئێران لە سەرهەڵدانەکان و خۆپیشاندان
 پاێچەوانەی. کەوتاۆتەوە لاێ بریناداری ئەوەنادەش چەناد و کوژراو 799 لە پتر ئێستا تا و، گرتۆتەوە شاری 139 لە زیاتر

 دەدا یهەوڵاا دی الیەکەی و دەکاارد سااەرکوت توناادی بە سااەرهەڵدانەکانی دەسااەاڵت لە باڵێااک کە پێشااوو ناڕەزایەتییەکااانی
 قایمیی پشاات بە ڕێااژیم سااەرەکییەکەی باااڵە دوو هەر و دەسااەاڵتەکە سااێ هەر ئەمجارەیااان بخزێناای، خەڵااک بەرەی لە خااۆی

 بە دەکاارێ بۆیااان چەناادی و بڕێااژن خەڵکای خااوێنی پااێکەوە بااۆوەی مەیدانادان، لە خااامنەیی فەرمااانی و ئەماار بە تەواویاان
 .بکەن ڕزگار یەشتەنگانە لەو ڕێژیمەکەیان خەڵک بە کردن پاشەکشە

 
 بێکااری و گەنادەڵی بە ناڕەزایەتییەکان عێڕاق لە. نییە ئیسالمیدا کۆماری ڕێژیمی بەرژەوەندیی لە ناوچەش لە بارودۆخەکە

 واڵتە ئەم نێوخااۆیی کاروباااری لە ئێااران دەسااتێوەردانەکانی و شااەعبی حەشاادی سااەر هەڵکوتااانە ئەوانەشاادا تەنیشاات لە و
 بەوەش. ئیساالمییە کۆماری تێکدەرانەی ڕۆڵی و حیزبوڵاڵ لە ڕووی نووکەڕمبەکە دا لوبنانیش ەکانیناڕەزایەتیی لە. بەردەوامە
 بەردەوامیااای ئەگەری لە باااۆیەش. باااووبێتەوە قاااووڵ ئاساااتەنگی تووشااای ڕێاااژیم ااااەکەی«مقااااومەت میحاااوەری» وێااادەچێ

 گشااتیی ئیاارادەی و ویسات بەراماابەر لە تواناایەوە و هێااز هەماوو بە مێحااوەرە ئەم نیایە دوور واڵتە سااێ لەم ساەرهەڵدانەکان
 .بێ بەچۆکدا خەڵکدا

 
 لە دیاکەش هەنگاوێکی قورسەکانی ئاوە پاشکەوتی بڕی بردنەسەرێی بە لەالیەک کە ئێران ئیسالمیی کۆماری ئەوەیە پرسیار

 کاتێکادا لە انیا کاردۆتەوە؛ خۆی بەرەوڕووی نێودەوڵەتیی پتری گوشارێکی سۆنگەیەوە لەو و کشاوەتەوە بەرجام ڕێککەوتنی
 ساەرەکیی کاااڵیەکی وەک - بێنازین نرخی وایکرد چی هااڵندوە؛ لەخۆی کێشە دیکەی هیندەی FATF نەکردنی ئیمزا بەهۆی

 بێگوماااان ساااەرێ؟ ببااااتە هینااادە ساااێ بگااارە هینااادە، دوو نەک - دی کااڵکاااانی زۆری زۆربەی نرخااای لەساااەر شاااوێندانەر
 .دژی لە ئەمریکایە قورسەکانی گوشارە و گەمارۆ ئاکامی کە ەداراییەو لەڕووی هەرەسهێنانی و دەستەوەستانی
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 دیتاوە لێیاان ئەوەی کە ڕێژیمێک لە وەزاڵەهاتنە بەڵکوو نییە، بێنزین نرخی کردنی گران هەر خەڵک دەردی لەوبەر، بەاڵم
 مافاانەیە ئەو بانگی خنکاندوویانە، کە ئازادییەکانیانە کردنی هاوار شەقامە سەر هاتنە ئەو. بەشمەینەتی و قەیرانە هەر

 کە نااااوچەکەدا، لە قەیرانخوڵقێنیاااانە سیاساااەت و ڕێاااژیم گەنااادەڵییەکانی و دزی بە نااااڕەزایەتی و کاااراوە زەوت لێیاااان
 کە خەڵکێاک. تار کاۆمەاڵیەتیی قەیرانای دەیاان و بێادەرەتانی گرانای، بێکااری، هەژاری، لە باریتییە خەڵاک بۆ ئاکامەکەی
 کە خەڵکێااک. دەباارێ ناااوی ئاااژاوەچی و تێکاادەر بە هەڵاادەبرێ، دەنااگ کە کاتێااک و وەکاارا پێخوساات بەهاکااانی و کەرامەت
 تێچووی نایانەوێ خەڵکەی ئەو بیدەن، ئەوان جیهاندا و ناوچە لە ئیسالمی کۆماری سەرەڕۆییەکانی تاوانی نایانەوێ چیدی

 لە پشووساوار خەڵاکەی ئەو باێ، وانئە گیرفاانی و مااڵ حساێبی لەساەر ئاژاوەگێڕییەکاانی و تێرۆریازم لە ڕێژیم پشتیوانیی
 دەبااااێ بااااۆچی دەپرسااااێ و؛ ئێسااااکی گەیااااوەتە ئیاااادی کە وبڕۆکااااان تااڵن و سیاساااای دەسااااەاڵتی سیسااااتماتیکی گەناااادەڵیی

 و نیزامااااای بەرناااااامە و - تااااامەن میلیاااااارد هەزار 459 گاااااوتەنی ڕووحاااااانی - باااااودجە کورتیهێناااااانی قەرەباااااووکردنەوەی
 لەگەڵ ئەمجااارە خۆپیشاااندانەکانی سروشااتی وێاادەچێ بااۆیە.  بااێ( خەڵااک) نئەوا ئەسااتۆی لە ڕێااژیم ئیاادۆلۆژیکییەکانی

 هاۆ بێ. نەکەن چاۆڵ شاەقامەکان بەمازووانە خەڵاک و، بان لێکجیااواز و دوور 93 بەفرانبااری سەراساەرییەکانی ناڕەزایەتییە
 بەاڵم گرتاۆتەوە؛ خەڵکای لە ئێنتێرنێتای هەڵوەشاندۆتەوە، وەرزشییەکانی کێبرکێ داخستوە، قوتابخانەکانی ڕێژیم کە نییە

 .سەرکوت بۆ تەیار و پۆشتە هێزی لە کردوە پڕ شەقامەکانی
 

 لە کاار لەوەی تارس دەکەن، حکاوومەت قووڵی نیگەرانیی و ترس لە تەعبیر بەئاشکرا ناڕەزایەتییەکان ئەمجارەی سەرکوتی
 هەر و بەرە یەک کەوتاوونەتە ەساەاڵتد درشاتی و ورد لەوەشادا بان؛ زاڵ دۆخەکەدا بەساەر نەتوانن چیدی و بترازێ گرێژنە
( ...و میللاای ئەمنیەتاای بەرزی شااووڕای قەزایاای، دەزگااای چەکاادارەکان، هێاازە دەوڵەت، سااپا، خااامنەیی،) حاااکمییەت هەمااوو
 لەساااەر و ئەمنیەتییەکاااان پرساااە لەگەڵ پێوەنااادی لە نەک کە دەردەکەوێ بەوەش. هااااوڕان خەڵکااای قەاڵچاااۆکردنی لەساااەر
 های  بژیویشادا؛ و ناان دابینکردنای وەک ئێاران خەڵکای ئینساانی ماافی سەرەتاییترین سەرکوتی لە وبەڵکو ڕێژیم، مانەوەی

 یەک تیاااژی دەمااای دووک هەر ئەوان...» گاااوتەنی «پەشاااێو» و نااااکرێ ڕێفۆرمخاااوازدا و ئوساااولگەرا لەنێاااوان تۆفیرێاااک
 «...مقەستن

 
 مرۆڤاای مااافی شااووڕای ڕێپااۆرتێری ڕەحمااان، جاویااد پااێش لەوە مانااگ دوو ئەگەر. تاارە جااۆرێکی دۆخەکە بەاڵم کوردسااتان لە

 ئیعادامە تەواوی بە نیزیاک و کاوردن ئێرانادا لە سیاسای زینادانیانی نیاوەی لە پتار کە ڕایگەیانادبوو یەکگرتووەکان نەتەوە
 رکوتساە و کوشاتن لە تاوانەکاان زۆرترین کە بینیمان خۆپیشاندانەکاندا لە و ڕۆژانەشدا لەم دەکرێن؛ کورد لە سیاسییەکان

 و جیاااوازە ناااوچەیەکی هەمیشااە کوردسااتان ڕێااژیمەوە ڕوانااگەی لە کە دەردەکەوێ بەوەش. کااران کوردسااتان لە گرتنەکااان و
 دەساتی هەروەهاا ئێارانە؛ جێیەکی هەموو لە پتر کوردستان لە خەڵک ناڕەزایەتییەکانی و سیاسی جموجۆڵە لە ڕێژیم ترسی
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 کوردسااتان لە دەسااەاڵتەکەیدا تەمەناای ماااوەی هەمااوو لە وەک ێنڕشااتن،خو و سااەرکوت توناادترین بااۆ دەبینااێ ئاااوەاڵ خااۆی
 بەو دەزانااێ و دەناسااێ حەقویسااتانەکەی خەباااتە و کااورد باازووتنەوەی باااش زۆر ڕێااژیم. نیاایە هااۆ بێ ئەمەش. کردوویەتاای

 ئەگەری لە هەیەتای؛ مافویساتی و شوناساخوازی خەبااتی و ڕێاژیم لەگەڵ بەربەرەکاانی لە کوردستان دەوڵەمەندەی پاشخانە
 .ببینێ هاوکێشەکاندا لە کارا ڕۆڵی دەتوانێ و دەبێ پێشەنگ گۆڕانکارییەکدا هەر
 

 خەڵکای ڕەواییەتی نە ڕێژیمە ئەم ڕایگەیاندوە کوردستان دێموکراتی حیزبی لەمێژە چین؟ ڕووداوانە ئەم دیمەنی دوورە بەاڵم
 هەتااا داپڵۆساینە و ساەرکوت دەزگااای بەهاۆی تەنیاا ووبەڵکا نێوخااۆیی، ساەقامگیریی دەناوێنی ئەوەی پاێچەوانەی نە و هەیە
 کۆمااری. جیهاانییە کاۆمەڵگەی و واڵتاان هەماوو سەرشاانی ئەرکای ئێاران خەڵکای لە داکۆکی ئێستادا لە بۆیە. هێناوە ئێرەی

 وکراسایدێم گرێادراوی ئێران خەڵکی کۆمەاڵنی لە بەرگری و، بێ واڵتان بۆ متمانە جێی هاوبەشێکی ناتوانێ ئێران ئیسالمیی
 سیاسااییە الیەنە و ئەمریکااا و ئورووپااا واڵتااانی کە جیهااانگیرانەیە و مرۆیاای بااایەخە و بەهااا ئەو هەمااوو و ماارۆڤ مااافی و

 ئێااران لە ئەوەی. باان بێهەڵوێساات و بێاادەنگ بااارودۆخەدا ئەو هەماابەر لە ناااکرێ و؛ ناااوە پێاادا دانیااان نێودەوڵەتییەکااان
 کۆمااری بە ئەوە دەرفەتای و ئیازن و بەرباس بێتە ئەمنییەتدا شووڕای وەک ەکانیجیهانیی ئۆڕگانیزمە لە پێویستە دەگوزەرێ
 .بکا خوێن خەڵتانی ئێران مافخوراوی و وەزاڵەهاتوو خەڵکی مەحابا و ترس بێ ئاوا نەدرێ ئیسالمی

 
 باارودۆخەکە و واڵتە ئەم خەڵکای و ئێران. پێکردوە دەستی خەزەڵوەرەوە ی74 ڕۆژی لە ئێران خەڵکی مافخوازیی نوێی فازی

 پێویساات کاتێااک هەمااوو لە ئەوەی نێااودەوڵەتی، گوشاااری لەگەڵ هاوکااات بااۆیە بگەڕێاانەوە، ڕێااکەوتە ئەم پااێش بااۆ ناااکرێ
 و باکەن دروسات ناڕەزایەتییەکاان کردنای ڕێابەری لە فۆڕمێاک بتاوانن باۆوەی الیەنەکاانە و هێاز سیاسایی ئینساجامی دەنوێنی

 .دەست بگرنە ڕووداوەکان کۆنتڕۆڵی
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 خەڵک و خوێندنەوەیان لە هەڵبژاردنەکان و بودجەی واڵتدا
 

 کۆمااری دەساەاڵتی. دەچێ ێوەبەڕ ئێراندا لە مەجلیس هەڵبژاردنەکانی خولی یازدەهەمین ئەمساڵ ڕەشەممەی مانگی سەرەتای
 تازیەبااااری هێشاااتا کاااۆمەڵگە کە دەچاااێ، ئەمجاااارەش هەڵبژاردنەکاااانی کردنااای مەهەندیسااای بەرەو کاتێکااادا لە ئیساااالمی

 لە سایلە مافویساتییەوە سۆنگەی لە و کراون خوێن خەڵتانی تاوان و غەدر دەستی بە کە بوێرانەیەتی ڕۆڵە ئەو لەدەستدانی
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 خەڵاک کە خۆپێناساەکردنن خەریکای هەڵباژاردن گەمەی ڕیزبەندییەکانی بارودۆخێکدا لە هەروەها. گیرابوو چاویان و مێشک
 بە و بکاارێ پێشااێل نااامرۆییەوە ئێسااقان سااەر هەتااا ڕێژیمێکاای لەالیەن مرۆییااان کەرامەتاای و سروشااتی مااافە نااایەوی چیاادی

 باوونەوە نیزیاک لەگەڵ. الوە بینانە و زپەراوێا باخەنە خۆیاان جەوهەرییەکانی بابەتە و پرس دەنگدان سندووقی چوونەسەر
 بەتەماایە کێ لەوبەر؟ کێ و دەمێنێتەوە خەڵکدا بەرەی لە کێ کە هەڵبژاردنەش ئەم دەگاتە کات هەڵبژاردنەکان، وادەی لە

 لەبەرەی دەیەوێ کاێ و، بیرچاوونەوە و فەرامووشای باۆتەی بخارێتە خەزەڵاوەر ڕووداوەکانی و خەڵک ساڵەی دەیان سەرکوتی
 بدا؟ نێ  ڕێژیمە ئەم دژی خەبات کوورەی بیەوێ و بمێنێتەوە زیدامافخوا

 
 تەرماای ڕۆژدا سااێ ماااوەی لە و بنەماڵەیەکاادا لە کوردسااتان لە کە دەچااین هەڵبژاردنەکااان وادەی بەرەو ڕۆژانێکاادا لە بەڵااێ،

 باا قوتابخاانە نتاایجا و کتێاب پشاتیان کاۆڵی دەباوا کە سااڵ 17سااڵ و  14کاۆڵبەری  بارای دوو دێتەوە، دایک بۆ کوڕ دوو
 و کڕێاوە بە باوون ناچاار ماڵێیاان هەژارانەی سافرەی ساەر باۆ پارووەنانێاک هێناانەوەی لەپێنااو کەچای دی، کۆڵەباری نەک

 دەماری سااتێک و ئاان هەماوو سووتاوەی جەرگ باوکە ئەو یان بێننەوە؛ تەرمیان و بگرن چیا ڕێی و گەردەنە ملی باوبۆرانیش
 مێشاکی و ساەر لە سایلەتان کەوکاوژی باۆ دەپرساێ نێوخاۆ وەزیاری لە مەجلایس لە شاارەکەی نەرینوێ کە کاتێک دەژێتەوە، و

 !...نداو لەتەریشمان و الق لە وانییە، نا دەڵێ وەاڵمدا لە خەمساردی بە ئەویش و، گرتوە خەڵک کوڕی
 
 بە پشتبەسااتن بە و اردنهەڵبااژ گاڵتەجاااڕی بە دەیەوێ ئێااران ئیسااالمیی کۆماااری بارودۆخێکاادا لە دیکەشاادا، ڕوویەکاای بە

 99 سااڵی باودجەی لە لەبەرچاوماانە کە بادا، دەساەاڵتەکەی بە درۆیین ڕەواییەتی ”خەڵک“ بەشداریی و دەنگدان سندووقی
 !دەکا دیاری بۆ بەشی و پشک و دەبینێ ە”خەڵک“ ئەو جوان چەندە دا
 
 هەیە ئاابووریی قەیرانای بەنااوی شاتێک نە ،دەگەڕێتەوە حوکمەت و دەسەاڵت بەشی بۆ ئەوەندەی دا 99 بودجەی الیحەی لە
 عیلمیااایە، حەوزەکاااانی وەک دەوڵەتیییەکاااانی دامەزراوە پاااارووی هەمیشاااە وەک چاااونکی واڵتە، لەساااەر گەماااارۆیەکیش نە و

 و”خەڵااک“ بەشاای و ڕۆناادایە لە ڕێااژیم دیااکەی چەکاادارەکانی هێاازە و سااپا و بەساایج ئیسااالمی، تەبلیغاااتی ڕێکخراوەکااانی
 و بان قایال بەوەنادە دەخاوازێ "خاۆڕاگری" و "بەرگاری ئاابووریی" و چەنادە و چیایە دیاارە ئاوەدانیش و مەتیساڵ و پەروەردە

 !نەڵێن هی 
 

 ڕەواییەتاادانی و بەاڵ قەڵغااانی داهااات، سااەرچاوەی لە تەنیااا ڕێااژیمەوە ڕوانااگەی لە پێداویسااتییەکانیان و ژیااان و خەڵااک
هینادەی  54دەباێ  نیایە کاۆمەڵگە باۆ خێروبێرێکی هی  کە عیلمییە کانیحەوزە بودجەی چۆن دەنا دەکرێن، پێناسە درۆییندا

هیناااادەی بااااودجەی بنیاااااتی نەخۆشااااینە دەگاااامەن و  13بااااودجەی بەرنااااامەی پاراسااااتنی سااااەرچاوە سروشااااتییەکانی واڵت، 
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 میلیااارد 311بااڕی « جامعااه المصااففی العالمیااه»درێژخایەنەکااان بااێ؟ چااۆن دەکاارێ تەنیااا ڕێکخراوەیەکاای مەزهەبیاای وەک 
 پەراوێزخراوەکانە؟ و هەژار ناوچە سەرەتایی قوتابیانی لە پشتیوانی بودجەی کۆی هیندەی 97تمەنی بدرێتێ کە 

 
 کە ڕایگەیانااد میکڕۆفااۆن پشااتی لە و مەجلاایس بااردە بااودجەی الیااحەی کاتێکاادا لە سااەرماوەز ی17 ڕۆژی ڕووحااانی حەسااەن
 - بێنازین نرخای گرانکردنای بڕیااری بەهاۆی مانگەدا یەک لەو هەر کە دەمێننەوە، خۆیان وەک داهاتوودا ساڵی لە نرخەکان
 39هەتاا ساەتا  17ساەتا  لە کەلوپەلەکاان و کاااڵ هەماوو نرخای - دەوڵەت باودجەی کورتیهێناانی پڕکاردنەوەی باۆ ئەویش
 دۆخەدابااارو لەو! هەژار و ماااف بێ خەڵکای هەر بااووە، کاێ دەسااتەودامێنی قورساییەکەشاای و گوشاار کە ڕوونە و کااردوە زیاادی
 بااۆ دەسااەاڵت ڕوانااگەی بەردەوامیاای بەنیساابەت دواتاار و دەبااێ چااۆن هەڵبژاردنەکااان بەنیساابەت خەڵااک هەڵوێسااتی کە ڕوونە
 .دەشکێتەوە ئاقاردا کام بە مافەکانیان لە بێبەشکردنە و سەرکوت هەر کە خەڵک

 
 داخاوازە و ویست و پەیام هەروەها و دروشمەکان بۆ خوێندنەوەیەی بەو 91و خەزەڵوەری  93 بەفرانباری خۆپێشاندانەکانی

 مەکاروحیلە بەو نااتوانێ دەساەاڵت چیادی و، تێپەڕیاون ڕێفۆرمخاوازیش پاڕۆژەی لە خەڵاک کە دا نیشاانی دەکرێ گشتییەکان
 بەرژەوەناادییەکانی بااۆ جیهانییەکاناادا هاوکێشااە لە لەوالش بیهێڵێااتەوە؛ چاوەڕوانیاادا لە و بکااا سااەرقاڵ کااۆمەڵگە لەالیەک

 کۆماااری لە مەجلاایس کە ئاشااکرایە و ڕوون خەڵااک الی ئیاادی. وەربگاارێ پااڕۆژەیە لەو کەلااک( خەڵااک نەک) نڕێژیمەکەیااا
 تێکگیرانای شاوێنی بەڵکاوو خاۆی، چارەنووسای لەسەر بڕیاردان لە بێ خەڵک بەشداریی و ئیرادە نوێنگەی ناتوانێ ئیسالمیدا

 بەشای ئەوا بەرکەوتباێ، خەڵاک دەنگای حسێبی بە زیاتری کورسیی ال کام و حاکمیەتە نێو الباڵەکانی و ڕەوت بەرژەوەندیی
 و خەڵاک هەم کە ڕوونە خەزەڵاوەر ڕووداوەکاانی دوای بەتاایبەت و پێایە بەو. باڕاوە پاێ وبڕۆ تاااڵن و گەنادەڵی لە زیاتری

 لە زیاااتر ئەوەی بەوەش دەڕوا، خۆیاادا ڕێاای بە کااام هەر و کااردۆتەوە جیااا یەکتااری لەگەڵ خۆیااان حسااێبی حکااوومەت هەم
 .خەڵکە ناڕەزایەتییەکانی پەرەسەندنی و سەرهەڵدانەکان چاوەڕوانکراوە، شتێک هەموو

 
 باشاای بەرەو نەک واڵت ئااابووریی گەمارۆکااان بەردەوامیاای لەگەڵ چااونکی ئامااادەیە، ناڕەزایەتییااانە ئەم بااۆ شااتێکیش هەمااوو
 مافیاای نە و، ببەساتێ زیااتر داهااتی ساەرچاوەکانی بە پشات هەیە توانایدا لە دەوڵەت نە بەوەش دەبێ، خراتریش ناچێ
 و بادەن ماڵیاات ئاماادەن ڕێژیم دیکەی چەکدارەکانی هێزە و پاسداران سپای بە سەر ئابوورییەکانی بنیاتە و ڕێبەری بەیتی

 و خەڵاک شانی سەر دەخرێتەوە قورساییەکە دیسانەکەش بۆیە دەوڵەت؛ فریای بگەنە دەتوانن مایەپووچ بانکیی سیستمی نە
 ئەمجارەیااان چااۆن کە دەبێااتەوە الیەک هەمااوو بەرەوڕووی پرساایارە ئەم کە لێاارەدایە. شااەقامەکان سااەر دەڕژێاانەوە خەڵکاایش

 دەکارێ چاۆن بکارێ؟ دەساتەبەر گەورە دەساکەوتی کەمتر گیانیی زیانی بە هەتا بکرێ چۆن بەر؟ بێتە ناڕەزایەتییەکان داری
 کەوێتەوە؟ب لێ ڕێژیم بۆ قورسی تێچوویەکی خەڵک خوێناویی سەرکوتی
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 ڕێاژیم لەگەڵ بەرەوڕووباوونەوە تااکتیکی لە چ و دروشام هەڵبژاردنای لە چ خەڵاک بەکردەوەی یەکیەتیی شتێک هەموو پێش
 گوشاااری و هەژاری بندەسااتە چیناای هیناادەی بااا کااۆمەڵگە مامناوەناادیی چیناای. ناڕەزایەتییەکااانە نااوێی فااازی گرینگاای خاااڵی

 کۆمەاڵیەتییەکانیاان و مەدەنای ئاازادییە و مااف لە کاۆمەڵ دیاکەی توێژەکاانی و چاین هەموو وەک بەاڵم نەیهاڕيبن، ئابووری
 هەماوو پێویساتە باۆیە دادەڕماێ؛ چیانەش ئەم ساتاتووی ڕۆژبەڕۆژ ڕێاژیم سیاسەتەکانی بەردەوامیی لەگەڵ هەروەها بێبەشن،

 چینایەتییەکاانی کەلێانە واتەکە باخەن، یەک خۆیاان دەربڕینای نااڕەزایەتی و خەبااتگێری وزەی کۆمەڵگە توێژەکانی و چین
 .بکرێتەوە پڕ دەبێ بزووتنەوەش

 
 ئەویاش ناڕەزایەتییەکانادا، یەکالکاردنەوەی لە دەگێاڕی بنەڕەتای ڕۆڵای دەسەاڵتیش کێشانی چالش بە مێتۆدی لە خەالقییەت

 ڕێگاکاانی و کاارگە باازاڕ، داخساتنی و ماانگرتن ئاراساتەی بەرەو شاەقام، کردنی بەخااوەن وێڕای ناڕەزایەتییەکان کە ئەوەی
 سااتاتوی هەم دەسااەاڵت، پاشەکشااەی لەگەڵ و دێ بەچۆکاادا ڕێااژیم بەوە. بااێ بەردەوام زەمەنیشااەوە لەڕووی و بچااێ هاااتوچۆ
 .تر ڕێرەوێکی سەر دەکەوێتە ئێران خەڵکی مافخوازیی و خەبات هەم و هەڵدەکشێ سەر بەرەو ناڕەزایەتییەکان و خەڵک
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 ٨١٨١: بابەتی ساڵی
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 کوژرانی قاسم سلێمانی و چڕژانی هیاللی شیعی

 
 بااڵی قاودس، ساپای فەرمانادەی ساولەیمانی، قاسام. باوو نێاودەوڵەتی تێرۆریستێکی ژیانی دواوێستگەی بەغدا فڕۆکەخانەی
 ڕێاااژیم، دژبەری سیاسااایی چااااالکی ساااەدان تێااارۆری لە دەساااتی کە واڵت دەرەوەی لە پاساااداران ساااپای و ڕێاااژیم ساااەربازیی

 لە کەس بەمیلیااۆن ئاااوارەبوونی و کەس هەزار سااەدان کااوژرانی و ناااوچە واڵتاای چەنااد لە نێوخااۆیی شااەڕی هەڵگیرساااندنی
 حەشااادی کاربەدەسااتێکی کۆمەڵێاااک لەگەڵ بەفرانبااار ی13 هەینااای، ڕۆژی بەرەبەیااانی هەباااوو؛ عێااڕاق و یەمەن و سااووریە
 .ئەمریکا پەهبادەکانی ڕۆکێتێکی چەند ئامانجی کرایە عێڕاق شەعبیی
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 اییبیناا نااووری و ئێراناادا ئیسااالمیی کۆماااری لە ڕاسااتەوقینە دەسەاڵتبەدەسااتی کەساای دووهەم سااولێمانی، قاساام کااوژرانی
 باۆ هەم و گارینگە هەم دا، ساینگی لە ئێرانای ساەربازیی نیشاانی بەرزتارین زولفەقاار، میادالی ڕاباردوو ساڵی کە خامنەیی

 تێرۆریزماای بە پەرەپێاادان لە قااودس سااپای تەڕاتێناای دەیە چااوار پاااش چااونکی گاارینگە،. چارەنووسساااز ڕێااژیم هەیاامەنەی
 هەزار ساەدان بەکوشاتدانی و ئیتینیکای ئااژاوەی و شاەڕ ناانەوەی لە سات،نێوەڕا ڕۆژهەاڵتای لە قەیرانخوڵقێنی لە دەوڵەتی،

 گوشاااارە هینااادەی چاااونکی گااارینگە،. بوەساااتە جاااارێ دەگاااوترێ پێااای و دەدرێاااتەوە هەس شاااێلگیرانە کە یەکەمجاااارە کەس؛
 و سااپا یسااەردارەکە بەمشااێوەیەی کااوژرانی هەیە، ڕێااژیم بڕیاااری لەسااەر کاااریگەریی ئێااران لەدژی ئەمریکااا زۆرەکەی الناای

. دەباێ بڕیارەکاان یەکالکاردنەوەی لەساەر شاوێنی نێوەڕاستیشادا ڕۆژهەاڵتای هاوکێشاەکانی لە ڕێژیم بنەڕەتییەکەی کاراکتێرە
 عێاڕاق، و ئەمریکاا پێوەنادییەکانی نوێی ڕووکاری لەسەر هەیە ڕاستەوخۆی کاریگەریی چونکی چارەنووسسازیشە، گوترا وەک

 .ئەمریکا یەکگرتووەکانی ویالیەتە و ئێران نێوان ملمالنێی دەیە چوار هەروەها و ەڕاستنێو ڕۆژهەاڵتی لە ئەمریکا مانەوەی
 

 گرژیاای بەوەش و سااەر کاارایە هێرشاای واڵتە ئەو پێتەختاای لە ئێااران لە ئەمریکااا باڵوێزخااانەی ئێسااتا پااێش دەیە چااوار
 لە و ڕووداوە ئەم پااش دەیە چوار. پێکرد دەستی ئێران و ئەمریکا نێوان ساڵەی 49 دوژمنایەتیی و ملمالنێ و پێوەندییەکان

 لەپشاتی ئیساالمی کۆمااری الیەنگرانای کە - بەغدا لە ئەمریکا باڵوێزخانەی سەر کردنە هێرش - هاوشێوە هەوڵێکی ئاکامی
 .بەرهەستترە کاتێک هەموو لە پتر واڵتە دوو ئەم نێوان بەریەککەوتنی کەوتەوە، لێ سولێمانیی قاسم کوژرانی و بوون

 
 سااپای کە ئەوەیە مەسااەلە. دەکەن وێنااا بەریەککەوتاانە ئەم جۆراوجۆرەکااانی ڕەهەناادە واڵتە دوو ئەم دواتااری اوەکااانیهەنگ

 لە قاودس ساپای کە بەتاایبەت. نااوچەدا لە ڕێاژیمە هێژماۆنیی و ئیساالمی کۆماری ئەمنییەتی و مانەوە واژەی کلیل پاسداران
 ئەکااتەری ئێااران، دەرەوەی سیاسااەتی لەگەڵ هاوتەریااب کااردوە، ایەتییسااەرۆک  "سااولێمانی قاساام" کە ڕابااردوودا دەیەی دوو

 خەساڵەتە بەو ئەویاش ساولێمانی قاسام مەرگای بە دیاارە. باووە یەمەن و لوبناان ساووریە، عێاڕاق، لە ڕووداوەکاان سەرەکیی
 ئەم اتەکااانیپێکه و کەسااایەتی لەنێااو دەستڕۆیشااتوویی و ئێااران بە سااەر میلیشاایاکانی و هێااز ڕێکخسااتنی لە تااایبەتییەی

 و دەباێ پێشاوو لە جیااوازتر نااوچەدا لە ئێاران دەساەاڵتی و هێاز ئەوەش تەبیعەتای بە و قاودس ساپای هەیباوو، واڵتانەدا
 .بووی سولەیمانی کوژرانی پێش کە ئاستەی ئەو بگاتەوە و بخاتەوە ڕێک خۆی بتوانێ ئیسالمی کۆماری دەوێ زۆری

 
 چیاادی وادیااارە و ئێسااکانی گەیااوتە ئیاادی ئەمریکااا کە ئەوەی یەکەمیااان. هەیە ڕەهەناادی دوو فااۆڕمەدا لەم بەرکەوتاانە ئەم

 ئەوەنادەی ڕێاژیم ئاژاوەگێڕییەکانی و تێکدەری و، ناهێنێ بەرژەوەندییەکانی لەدژی ئێران ملهوڕییەکانی و سەرەڕۆیی تابشتی
 ئەکاتەرە ساەرەکیترین لە ڕێاک کە بکاا گەورە ئەوەنادە ڕیسکێکی بووە ئامادە کە کردوە دروست سپی کۆشکی سەر بۆ مەترسیی

  ناوچەی لە بوو "خامنەیی دەرەوەی وەزیری" ڕاستیدا لە کە سولێمانی قاسم ناوی بە کەسێک لە بدا، ڕێژیم مەیدانییەکەی
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 .نێوەڕاستدا ڕۆژهەاڵتی
 

 قاساام ژرانیکااو ئایااا. عێااڕاق لە بەتااایبەت ڕێااژیمە بە سااەر میلیشاایاکانی و ئێااران کاااردانەوەی ئەگەرەکااان دیااکەی الیەکاای
 بنکەکاانی و ناوەنادە و ئەمریکاا هێزەکاانی ساەر باۆ پەالماار ناوێی شاەپۆلێکی شەعبی حەشدی دووهەمی کەسی و سولەیمانی

 کۆمااری دژبەری چ و الیەنگار چ - عێڕاق سیاسییەکانی الیەنە نیگەرانیی سۆنگەی لە ئایا وەڕێدەخا؟ عێراقدا لە واڵتە ئەم
 دەخارێتە پرسیاری واڵتەدا لەم ئەمریکا هێزەکانی مانەوەی واڵتەدا ئەم خاکی لە گەورە شەڕێکی هەڵگیرسانی لە - ئیسالمی
 سیاسیشاەوە ڕووی لە واڵتەدا لەم سەرکۆماری هەڵبژاردنەکانی ساڵی لە تایبەت بە ئەمریکا نیزامیی سەرکەوتنی ئاخۆ سەر؟
 چااوەڕوانی دەباێ پرسایارانە لەو هەنادێک وەاڵمای بۆ دەشکێتەوە؟ تڕام  ئیدارەی بەتایبەتیتر واڵتە، ئەم بەرژەوەندەیی لە

 .بین داهاتوو مانگەکانی و ڕۆژ لە ڕووداوەکان
 
 دووهەمااین نااایە، لەدەساات غەڵەتێکاای هاای  دەڵااێن ئێااران کاربەدەسااتانی بەردەوام ساااڵە 49 کە ئەمریکااایەی ئەو ئێسااتا لە

 مەیادانی لە تاۆپەکە ئێساتا. کوشاتوە نااوچەی ەل ڕێاژیم نیابەتییەکاانی شاەڕە ئیادۆلۆگی و ئیساالمی کۆماری بەهێزی پیاوی
 ئیساڕائیل لە زەبرێک لوبنانەوە حیزبوڵاڵی ڕێگەی لە دەتوانێ ئاخۆ کوێ؟ دەگاتە هەڕەشەکانی ئاخۆ کە ئیسالمیدایە کۆماری
 وێاادەچێ ئامااانج؟ بکاااتە واڵتە ئەم بەرژەوەناادییەکانی سااووریەدا خاااکی لە یااان باادا، ئەمریکااا سااتراتیژیکی هاوبەشاای وەک

 ئەو ساووریە لە خۆیشای قاایمی نەزۆر مەوقعییەتای هەروەهاا و لوبناندا ئێستای لە حیزبوڵال لەرزۆکی و الواز پێگەی لەبەر
 لە ناساەقامگیری و سیاسی شپرێوی بارودۆخی لە کەلکوەرگرتن بە لەوێدا کە عێڕاق دەمێنێتەوە. دی نەیەتە بۆ مەبەستانەی

 .پێشێ بباتە ریکائەم دژی لە شەڕەکەی واڵتە، ئەم ناوەندی
 

 چەناد مااوەی لە چاۆن وەک یاان گۆڕێادایە، لە تاۆڵەیەک ئااخۆ بنەڕەتادا لە نیایە هێز کەم پرسیارەش ئەم ئەمەشدا لەگەڵ
 و ئیساڕائیل الیەن لە بەبەردەوامای نااوچە واڵتاانی لە نیابەتییەکانی الیەنە و سووریە لە ڕێژیم هێزەکانی ڕابردوودا ساڵی

 ڕووبەڕووبااوونەوەی لە خااۆی دەدا هەوڵ ڕێااژیم ئەمجااارەش نەبااووە؛ هاوچەشاانی دژکااردەوەی ڕێااژیم و دراوە لێیااان ئەمریکاااوە
 چاااۆن وەک. ساااەختدایە دووڕێیاااانییەکی لەساااەر ئیسااالمی کۆمااااری کە ئاشاااکرایە بگااارێ؟ بەدوور ئەمریکاااا لەگەڵ ڕاسااتەوخۆ
 لەم ئەوە و نەباووە غادا بە لە ئەمریکاا باڵوێزخاانەی ساەر کاردنە هێارش لە ڕۆڵێکی هی  کە ڕایگەیاندبوو پێشوو حەوتووی
 شاەڕ الی باۆ کە وابکاا ڕیساکێکی ناایهەوێ ئێساتاش ڕاچاێ؛ ئەمریکاا لەگاژ ڕاستەوخۆ نایهەوێ کە دەگرت سەرچاوەی ترسەوە
 کاردانەوەشاای بێتااوو بەاڵم. نااابێ ئەو بااراوەکەی دڵنیاااییەوە بە کە شااەڕێک. ببااا دنیااای نیزامیاای واڵتاای بەهێزتاارین لەگەڵ
 ساتاتووی و دەباێ هەڵاوەرین تووشای نااوچەدا لە ڕێاژیم بە ساەر میلیشیاکانی و هێز لەنێو و حاکمییەتدا خۆی ێولەن نەبێ،
 .دەدا لەدەست ئێستای
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 لەالیەک و، بڕیاوە لاێ بڕساتی کە ئەمریکاایە ئابوورییەکاانی گەمارۆکاانی لەالیەک. ناین دوو و یەک خاۆ ڕێژیم دەردی بەاڵم
 لە لەرزۆکەی پاااێگە ئەو پاشاااان و دەتەقێاااتەوە بیاااانوویەک بە و جاااارە هەر کە ەڵاااکەخ ناڕەزایەتییەکاااانی کەڵەکەباااوونی

 .کردوە لێژ پێ جێی بەردەوام و نەهیشتووە ڕێژیم بە هێرشبەرانەی گاردی ڕابردوودا ساڵی یەک لە النیکەم کە ناوچەدا
 

 لە باشاتر چاونکی دڵخۆشان، انیساولێم قاسام درامااتیکی مەرگای بە هاوکێشاەیە ئەم دیاکەی الیەنێکی وەک ئێرانیش خەڵکی
 چەوتەکاانی سیاسەتە نەهامەتییەکانیان و بەشمەینەتی هەموو سەرەکیی هۆکاری کە دەزانن و دەیناسن الیەنێک و واڵت هەر

 کە ئەوە وەک کەساانێکی شاایانی کۆتااییەک و مەرگ وەهاا بۆیە دەبەن؛ بەڕێوەی سولێمانی قاسم وەک کەسانی کە ڕێژیمێکە
 ئەو لەساەر هەروەهاا باووە؛ داواکانیان و ویست سەرکوتی و، ئازادییەکانیان و ماف زەوتکردنی و کوشتن انمێژووەکەی هەموو

 .بچێ ئەو چارەنووسی و سولێمانی قاسم دەردی بە دەبێ ڕێژیمەکەش کە باوەڕەن
 

 ٢٠٢٠ی جانێوێری ٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
  

----------------------------------------------------- 
  

 دیسان لێدانەوەی قەوانە کۆنەکە
 

 لە ڕوو کاتێاک هەماوو لە پتار ڕێاژیم هیاوای خاۆری و پێشاێ نااچنە ئیساالمی کۆمااری دڵی بە هی  ماوەیەدا لەو ڕووداوەکان
 .ئاوابوونە

 
 نیشااتمانیی بگاارە و ئااایینی یهەساات هەڵخڕاناادنی مەبەسااتی بە کە ئیسااالمی کۆماااری پڕوپاگناادەی دەزگااای مەیتگێااڕییەکەی

 ساولەیمانی تاابووتی بە نێاودەوڵەتی کاۆمەڵگەی بەبەرچااوی خاۆی نەباووی ڕەواییەتای نیشااندانی پاشاان و، ئێاران خەڵکی
 ئااۆکڕاینییەکە فااڕۆکە بەردانەوەی دوای ناڕەزایەتییەکااانی و سااەرهەڵدان لە کە بینیمااان. نەکاارد بااڕ زۆری خسااتبوو، وەڕێاای
 وەک خاامنەیی خاودی ئەوە دواتر سووتێندران، و کران شڕودڕ کە بوون سولێمانی قاسم بیلبوردەکانی و وێنە ئەوە شت یەکەم
 ئێساتای تاا ماانەوەی ڕێاژیم کە دەرکەوت دیاش جارێکی و درا لەدژی توند زۆر دروشمی کە بوو دەسەاڵت مەرجەعی و تروپک
 .بووە چەک زەبری بە و سەرکوت دەزگای بەهۆی بەڵکوو خەڵکی؛ ڕەواییەتی سۆنگەی لە نەک

 
  بە دیکەی ئاراستەیەکی لەمەوبەرەوە ساڵ دوو لە خەڵک داواکانی و ویست کەڵەکەبوونی کە ئەوەیە گرینگ پرسی
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 ژیانەکییەکااانی داوا بە وەاڵماانەدانەوە و دەسااەاڵت ناکااارامەیی لە خەڵااک ڕاپەڕیناای و داوە ناڕەزایەتییەکااان و خۆپیشاااندان
 فاااااکتەری دیااااارترین وەک ئااااابووری قەیراناااای. ببااااا دی شۆڕشااااێکی بەرەو ەکانسااااەرهەڵدان مەساااایری خەریااااکە خەڵااااك،

 خاۆی 1399 سااڵی بودجەی. ببێ دەرباز لێی بیەوێ تەنانەت یان بتوانێ حکوومەت نییە شتێک ئێستادا لە ناڕەزایەتییەکان
 دەکەن پێشاابێنی وومەتحکاا بە سااەر ئابووریناسااانی تەناانەت ئێسااتاڕا لە هەر کە بااودجەیەک. ڕاسااتییەکانە هەمااوو ئااوێنەی
 بفرۆشاێ داراییەکاانی و مڵاک یاان بکا، قەرز ناچارە قەرەبووکردنەوەی بۆ دەوڵەت و بێنێ کورتی تمەن میلیارد هەزار سەدان
 زیااد وەبەرهێناان کەرتی و خەڵک لەسەر ماڵیات و باج دواجار و، بدا خانەنشینکراوەکان و کارمەند مووچەی بتوانێ بۆوەی
 ناڕەزایەتییەکاانی پەرەساەندنی سۆنگەیەشاەوە لەو و واڵت ئاابووریی زیااتری هەرەساهێنانی ئەوانە هەموو دوائاکامی کە بکا

 .داواکانیانە و ویست ڕادیکالیزەبوونی و خەڵک
 

. ڕێاژیمە سیاسیی ئیفالسی نیشانەی دەدا ڕوو عێڕاق و سووریە لە ئەوەی. نەماوە بەبەرەوە ئاهی ڕێژیمیش دەرەکیی سیاسەتی
 و سیاساەت دەکاا ناچاار ڕێاژیم ئورووپاییەکاانی هاوبەشاە دواجار یش«بەرجام» دەروەستییەکانی لە ئێران ەوەیپاشگەزبوون
 و فەڕانسااە بریتانیااا، ئەگەرچاای. بشااکێنەوە ئەمریکااادا الی بە نەیااانەوێ و بیااانەوێ و بگااۆڕن ڕێااژیم بەنیساابەت ڕوانگەیااان

 ودوو ساێ باێ ناردنی لەگەڵ کە - ئەمنییەت شووڕای بنێرنە ئێران پەروەندەی ئێستادا لە نایانەوێ کە ڕایانگەیاندوە ئەڵمان
 چارەساەری میکاانیزمی واتاا پەالپیاتکە، میکاانیزمی کردنی چاالک خۆی بەاڵم ،- خۆیان جێی دێنەوە ئێران دژی گەمارۆکانی
 بمێناێ؛ ئێرانادا ەکاانیئەتومیی بەرناامە بەساەر چااودێریی نەتاوانێ ئەتوم وزەی نێودەوڵەتیی ئاژانسی دەکا وا ناکۆکییەکان

. خۆیااان جێاای دێاانەوە مانگاادا سااێ ماااوەی لە ئێااران دژی لە ئورووپااا یەکیەتیاای ئابوورییەکااانی گەمااارۆ لە بەشااێک هەروەهااا
 .پێدەکاتەوە دەست ئێران ئیسالمیی کۆماری لەدژی نێودەوڵەتییەکان گوشارە لە دی قۆناغێکی بەوەش

 
 واڵت نێوخاۆی ساەقامگیریی و ئەمنایەت لەساەر ڕێاژیمە ئەم سیاسەتەکانی وتەیلێکە و ئیسالمی کۆماری ئەزموونی دەیە چوار

 لە قەیرانخاوڵقێنی و شایعەگەری شۆڕشای هەنااردەی دەوڵەتای، تێرۆریزمای کردنای سپۆنساەری دەیە چاوار نااوچە، واڵتانی و
 دەڵااێن پێمااان انئێاار خەڵکاای ڕەواکااانی و بەرحەق ئااازادییە و ماااف هەرچەشاانە سااەرکوتی دەیە چااوار دراوسااێ، واڵتااانی

 گااۆڕانی بەتەمااای ڕێااژیمە ئەم لەگەڵ جیهااان بڕیاااری خاوەن و زلهێااز واڵتااانی بەتااایبەت جیهااانی، کااۆمەڵگەی هەڵکردناای
 لە چ جیهاانی کاۆمەڵگەی مماشااتی و ڕەخنەگرانە دیالۆگی سیاسەتی دەڵێن پێمان. بەفیڕۆدانە کات و کەلکە بێ ڕەفتارەکانی

 و باڕگە هیندێک لە تەنانەت و بردوویەتی ڕێژیم هەر قازانجەکەی ئابووریدا و بازرگانی بواری لە چ و سیاسەتدا ڕەهەندی
 لە ڕووداوانەی و گۆڕانکاااری ئەم بەراماابەر لە ڕێااژیمە ئەم هێزمەناادبوونی و خااۆگرتنەوە هااۆی بااووەتە مێژووییاادا قۆناااغی
 باۆ هەوڵادان و ڕێاژیم باری لە کااتیەتی ئاازاد دنیاای واڵتاانی کە دەڵاێن پێماان. باوون بەڕێاوە ڕێاژیم بەدژی واڵت نێوخۆی
 و؛ وەربگارن بەهێنادی و ببیساتن خەڵاک نااڕەزایەتیی دەنگای هەڵبژێارن، خەڵاک نااگۆڕدرێ کە ڕێژیمە ئەم ڕەفتاری گۆڕینی
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 باۆ ئاابووری لەڕووی خاۆبەهێزکردنەوەی باۆ لەڕاستیدا و دانوستان بۆ گەڕانەوە ناوی لەژێر ڕێژیم بە دەرفەتدانەوە لەجیاتی
 ئەم گااۆڕینی لە ئەگەر تەنااانەت یااان. بگاارن خەڵااک پشااتی ناسااەردەمیانەکانیان ئایاادۆلۆژییە و سیاسااەت لە امییااانبەردەو

 .نەڕەخسێنن ڕێژیم بۆ بوونەوە هێزمەند دەرفەتی چارەنووسسازەشدا ساتە و کات لەم نین، لەگەڵیان ڕێژیمەدا
 

 ئیساالمیدا کۆمااری لە گاۆڕان تەماای دەڵاێن پێماان داحەوتوویەشا ئەم هەینیای ناوێژی لە خاامنەیی قسەکانی لە وردبوونەوە
 واڵت لە گشاتییەکان نااڕەزایەتییە کە هەینای ناویژی تریبوونی پشتی چووە کاتێدا لە خامنەیی. چاوەڕوانییە لە دوور چەند

 ن،کااوژراو خەزەڵااوەردا مااانگی خۆپیشاااندانەکانی سااەرکوتی ڕەوتاای لە کەس 1599 لە زیاااتر پەرەسااەندندان، لە بەردەوام
 داگرتاوە واڵتای هەماوو کە ئاابووری قەیرانای ساەرباری کاردوە، تازیەباار خەڵکی ئۆکڕاینییەکە فڕۆکە بەردانەوەی کارەساتی

 لە ئیساالمی کۆمااری ڕێابەری بەاڵم باووە؛ واڵت نااوچەیەکی چەناد خەڵکی بۆ دەردان باری سەر دەردی بوومەلەرزەش و الفاو
 سیساتان و خوزساتان الفاولێادراوی خەڵکی لەگەڵ هاوخەمییەک بداتەوە، خەڵک داواکانی و ویست لە ئاوڕێک ئەوەی جیاتی

 لە خەڵاااک بەرژەوەنااادیی لە گۆڕانکاااارییەک لە بااااس بکاااا، ئاااۆکڕاینییە فاااڕۆکە ڕووداوەکەی قوربانییاااانی و بەلوچساااتان و
 .دایەوە لێ کۆنەکەی قەوانە دیسان بکا؛ حکوومەتەکەیدا بەرنامەکانی

 
 بە و دەکاوژن لاێ کەسایان ساەدان بە و دەکەن مافەکانیاان داوای و شاەقام ساەر دێانە ئەوانەی مەوەڕێژی ڕێبەری ڕوانگەی لە

 لەگەڵ و دادەگارن ساولەیمانی قاسام وێنەکاانی ئەوانەی! دوژمناانن فریوخاواردووی نین، خەڵک دەکەن بەند کەسیان هەزاران
 ناین، خەڵک دەکەن پێوەندیدارەکان الیەنە مدانەوەیوەاڵ داوای ئۆکڕاینییەکە فڕۆکە قوربانییانی بنەماڵەی لەگەڵ هاوخەمی

 هاای  بە هەساات ئەوەی بااێ دیااکەش جااارێکی ڕێااژیم ڕێاابەری!  ڕێااژیمن دژبەری بیانییەکااانی میاادیا و نەیاااران شااوێنکەوتووی
 چەوتەکاانی سیاساەتی بەرهەمای کە بکا خەڵک بەشمەینەتیی و واڵت کارەساتباری بارودۆخی بەرامبەر لە بەرپرسایەتییەک

 و بەسااەبر دەبااێ خەڵااک گااوتی و دانااا مووسااا حەزەرەتاای جێاای لە خااۆی و پیرۆزەکااان دەقە بەر بااردە پەنااای خۆیااانە،
 بەو بان، بەهێزتار دەباێ ئەوان کە ئەوەیە باارودۆخە ئەم باۆ بژێارە باشاترین ئەوەوە ڕواناگەی لە هاوکات! بن شوکرانەبژێر

 هێازە باۆ زیااتر باودجەی و؛ ڕێاژیم نیزامییەکاانی پاڕۆژە مەتایخز بخارێتە پتار واڵت گشاتیی سامانی و سەرچاوە کە مانایە
 !دەکەن بۆ نیابەتییان شەڕی ناوچەدا واڵتانی لە کە بکرێ تەرخان بەوان سەر میلیشیاکانی و گرووپ و ڕێژیم چەکدارەکانی

 
 بە دەرفەت چیادی و بشاۆنەوە ڕێاژیمە لەو دەسات ئورووپاایی واڵتاانی کە ئەوەیە ئێاران خەڵکای بەجێای چاوەڕوانیی لەمڕۆدا
 ئەمریکایاان ناۆکەری و پێشاخزمەت بە خاامنەیی کاتێاک. وەربگارێ بژیاو ئەمریکاا و ئورووپا نێوان ناکۆکیی لە نەدەن ڕێژیم

 ناااوی لەژێاار ڕێااژمە بەوە فااۆڕجەدان دەکااا؛ چرووکیااان و سااووک «حەقیاار» واڵتااانی دەسااتەواژەی بە تەنااانەت و دادەنااێ
  و بەها ئەو هەموو ئەتککردنی لە ئیسالمی کۆماری دەسەاڵتی بەردەوامیی بۆ دانەدەرفەت مانای بە وتووێژ و دیپلۆماسی
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 .دەدەن جاڕی دەرەوە ئازادی دنیای کە بایەخانەی
 

 01 زەمەنیای ماوەی لە ناڕەزایەتییەکان کە کاتێک. پشتی بێتە و ببیستێ ئێران خەڵکی دەنگی کاتیەتی جیهانی کۆمەڵگەی
 و ڕووخاان بەئاراساتەی و ڕادیکااڵتر جاار بە جاار دروشامەکان کاتێک و دەخرێن وەڕێ ێکجار مانگ چەند بۆ جارێکەوە ساڵ

 پێشاێ، دێانەوە شۆڕشاگێرتر و بوێرتر خۆپیشاندەران و خەڵک توند سەرکوتی بەپێی پێ کاتێک دەدرێن، ڕێژیمە ئەم نەمانی
 کێیە بۆ داهاتوو کە ڕوونە

 
 ٢٠٢٠ی جانێوێری ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

  
------------------------------------------------ 

 
 گرینگیی هەڵبژاردنەکان بۆ ڕێژیم لەنێوان پێگەی مەجلیس و چەندی و چۆنیی بەشداریی خەڵکدا

  
 ئیساالمی کۆماری ڕێژیمی هەڵبژاردنانەی ئەو. دەچن بەڕێوە ئێراندا لە مەجلیس هەڵبژاردنەکانی دی جارێکی و دی ڕۆژی دوو
 هەڵبژاردناانەی ئەو. دەنگادانەکەدا پڕۆساەی لە خەڵاکە بەشداریی نیگەرانی بێ، پێکهاتەکەی خەمی لەوەی پتر ئێستادا لە
 لە بادرێتێ دەنگیاان دەباێ ئەوانەی بەاڵم دەکەن، دەنگدان سندووقەکانی ڕەکێشی بۆ خەڵکیان ئامرازێکەوە و ڕێگە هەموو بە

 کردنی ڕوتاااووش الیەنە تەنیاااا خەڵاااک دەنگااای و وەرگرتاااوە واڵتەوە سیاسااایی اڵتیدەساااە الیەن لە خۆیاااان دەنگااای پێشااادا
 هەڵبژاردنەکاااانی لە. هەیە حەیساااییەتیی بااااری ڕێاااژیم باااۆ دەنگااادەران کەمیااای و زۆری ئەمجارەیاااان بەاڵم پڕۆساااەکەیە؛

 دەنگەکاانی میلیاونیی چەناد دزیای تەناانەت و فاێاڵنە و فارت و کردن مەهەندیسای ئەو هەماوو لە ئەگەر خۆ کۆماریشدا سەرۆک
 ی١٣٨٨/ کۆماری سااەرۆک دەهەماای خااولی هەلبژاردنەکااانی لە نااژاد ئەحمەدی - ڕێاابەری مەبەسااتی کەساای قااازانجی بە خەڵااک
 خاۆی شاوێنی لە کۆمار ساەرۆک جەناابی دەباێ کە سیاساییە نیزامای یەکەمای کەسای وەک خاامنەیی ئەوە بگاوزرێین؛ - هەتاوی
 .ناهێنێ قەڵب پووڵێکی خەڵک دەنگی و ژاردنهەڵب کە بێتەوە ڕوون بۆمان و دابنێ

 
 و ڕەوت مهەندیسااای نەک دەنگااادان، لە خەڵاااک بەشاااداریی بەشااای تەنیاااا مەبەسااات دیاااارە ئەمجاااارە هەڵبژاردنەکاااانی بەاڵم

 لەبەر ڕوحااانی و دادەنااێ موسااوڵمانێتیی ئەرکاای بە خااامنەیی بااۆچی گاارینگە؟ ڕێااژیم بااۆ لەبەرچاای هەڵبااژاردن ئاکامەکااانی
 نەباووی ئاابڕوویەکی تۆساقالە ئەوەی ڕاباردوودا دەیەی چاوار مااوەی لە کە ئاشکرایە و ڕوون وەاڵمەکەی ەوە؟دەپاڕێت خەڵکی

 لە باووە واڵت خەڵکای لە چەنادە ساەتا ئەو پیشااندانی دەکارد، دروسات جیهاان گشتیی بیروڕای الی لە ئیسالمیی کۆماری بۆ
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 هەماوو لە باشاتر سیاسای نیزامای بەاڵم. کراوەکانادا مهەندیسی هەڵبژاردنە لە و حکومەتییەکان بۆنە لە شەقام سەر هێنانە
 کە دەردەکەوێ پتار کاتێک ئەمەش. بکا نەبووەی ئابڕووە لەم بەدرۆش خاوەنێتیی ناتوانێ ئیدی کە دەزانێ الیەنێک و کەس

 زانکاۆی ەتییەکاانیکۆمەاڵی توێژینەوە دامەزراوەی ڕاپرسییەکی ئاکامی پاسداران سپای لە نیزیک میدیای فارس، هەواڵدەریی
 بااایکۆتی بااۆیە هەر. دەدەن دەنااگ هەڵبژاردنااانەدا لەم ئێااران خەڵکاای ٢٥ سااەتا هاااتوە تێیاادا کە کااردۆتەوە باااڵو تااارانی

 لە ڕەوایایەت ساڕینەوەی کارامەکاانی میکاانیزمە لە یەکێاک بیندرا، ڤێنێزۆال لە نموونەکەی پێشتر چۆن وەک هەڵبژاردنەکان
 جیهاانی کاۆمەڵگەی پشاتیوانیی ڕاکێشاانی لە پاڕامێترێاک وەک دەتاوانێ و دیکتااتۆرییە و گەرسەرکوت و گەندەڵ دەسەاڵتێکی

 .ببینێ دەور خەڵکدا بەرژەوەندەیی لە
 

 یاااان باااێ، واڵت سیاسااایی نیزامااای لە ئەوان بێهیاااوایی چااای دەنگااادان ساااندووقەکانی لە خەڵاااک تێکردنی پشااات هۆکارەکاااانی
 کاااۆمەڵگە؛ کۆمەاڵیەتییەکاااانی و ئاااابووری قەیااارانە لاااێکەوتەی چ و، اڵتو دەساااەاڵتی پێکهااااتەی لە مەجلااایس ناکاااارامەیی

 سۆنگەیەشاەوە لەم. هەاڵواردنە و حکاومەتی گەنادەڵی و ڕانات دەرەنجاامی خۆی مەجلیس کە گشتیگرە عەقڵییەتێکی بەرهەمی
 خاۆی دەنگادەر، ڵکایخە دەمای بەر خاراونەتە پااکراوی بە پالێوراو هەزاران قەڵتوبڕی دوای بەوانەی دەنگدانێک هەرچەشنە
 .هەاڵواردنەیە و حەقکوژی بەو دەنگدان

 
 هەڵبژێراواناای کە هەڵبچناادرێ بەشاادارییەک پرۆسااەی و هەڵبااژاردن لەسااەر هیااوا نااادا ڕێااگە تێگەیشااتنە و عەقڵیاایەت ئەم

 ساپای ۆ،نێوخا وەزارەتای الیەی چەند پاڵوێنەی لە و نیگابان شووڕای ئیستسوابیی نیزارەتی چوارچیوەی لە پێشتر پڕۆسەکە
 .دراون ئینتیزامییەکان هێزە و ئیتالعات وەزارەتی پاسداران،

 
 ڕێبەنادان، ی٢٢ حکاومەتیی ڕێوڕەسامی لە خەڵک کەمی زۆر بەشداریی کە دەچن بەڕێوە کاتێکدا لە مەجلیس هەڵبژاردنەکانی

 لە ئەمجارەیاان ەڵاکخ بەشاداریی وچۆنیی چەنادی بەساەر خاۆی قورسای ساێبەری ئێران گەالنی شۆڕشی سەرکەوتنی ساڵەی ٤١
 .کردۆتەوە باڵو ڕەشەمەدا ی٢ دەنگدانەکەی

 
 سااەرکوتی یەکتااری، لەسااەر قەیرانەکااان کەڵەکەبااوونی و قووڵبااوونەوە خەڵااک، بژیااوی و ژیااان کارەساااتباری بااارودۆخی
 و سادارانپا ساپای لەالیەن ئاۆکراین نەفەرهەڵگارەکەی فڕۆکە بەردانەوەی خەزەڵوەر، ناڕەزایەتییەکانی لە خەڵک خوێناویی

 کۆماااری دەسااەاڵتی کاتێااک هەر لە زیاااتر گشااتی بیااروڕای هەڵخەڵەتاناادنی بااۆ ئیسااالمی کۆماااری چەواشااەکارییەکانی و درۆ
 .کردوە ئیعتبار بێ واڵتان الی و دەرەوەی لە و، متمانە بێ خەڵک لەالی و نێوخۆ لە ئیسالمیی
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 دوادەرفەتای و دەگیارێ داهااتوودا حەوتاووی لە( FATF) تایبەتیی کارگرووپی کۆبوونەوەی هەڵبژاردنەکان لەگەڵ هاوکات
 ئیساالمی کۆمااری وێنااچێ و دێ کۆتاایی تێرۆریازم لەگەڵ بەربەرەکاانی و «پاالێرمۆ» کۆنڤانسیۆنی جێبەجێکردنی بۆ ئێران
 شاتێک تەنیاا باۆیە. بخاا ڕێاک جیهاانی کاۆمەڵگەی ویستی لەگەڵ خۆی هەنگاوەکانی و بکا ئیمزایان کەمەدا ماوە لەم بتوانێ

 و، نێوخاۆ لە خەڵاک متماانەی باۆ کارتێاک بکااتە خەڵاک دەنگدانی و بەشداری ئەوەیە ماوە بەدەستیەوە ئیسالمی کۆماری کە
 باۆ ساپی چەکی دی جارێکی خەڵک کە لێرەدایە. سنوورەکانیدا دەرەوەی لە جیهانی کۆمەڵگەی بەربەرەکانیی و شەڕ چوونە بۆ
 .ناکەنەوە  ئیمزا ڕێژیمە ئەم
 

 مانااا بەو هەڵبااژاردن قەت ئێراناادا ئیسااالمیی کۆماااری لە کە ئەمەیە دەیاازانن کاتێااک هەمااوو لە پتاار ئێسااتا ڵااکخە ئەوەی
 جێای ئیسالمیشادا کۆمااری قامووسای لە و نەباووە ئێرانادا لە دەکارێ، پێناساە دێموکراتیکەکاندا کۆمەڵگە و نیزام لە باوەی

 هەڵبژاردنیاان ماافی عام بە خەڵک. دێموکراتیک نە و بوون ئازاد نە هەڵبژاردنەکان ئێراندا ئیسالمیی کۆماری لە. نابێتەوە
 حیازبە ئیساالمیدا کۆماری تەمەنی ماوەی هەموو لە. دراوە بچووک زۆر کەمایەتییەکی بە تەنیا هەڵبژێران مافی بەاڵم بووە،

 لە گەورەی دۆزەخێکای المیئیس کۆماری دەسەاڵتی و کراون سەرکوت مافخواز ئۆپۆزیسیونی و حکومەت ڕەخنەگری سیاسییەکانی
 .کردوە دروست واڵتە ئەم خەڵکی بۆ ئێران

 
 باااایکۆتی بێگوماااان و بااادەن دۆزەخە لەو دەرباااازبوون بااااجی ئاماااادەن داوە نیشاااانیان ڕاباااردوودا لە وەک ئێاااران خەڵکااای

 ا.ئیسالمی کۆماری دەسەاڵتی  بەدژی مافخوازانەیان خەباتی لە دی دەسکەوتێکی دەکەنە هەلبژاردنەکان
 

  ٢٠٢٠ی فێبریوێری ٢٠: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
  

------------------------------------------------ 
 

 لە کام ئازان و بە چی بەزیون؟
  

  ووهەما لە نەخۆشاییەوە و پەتا باڵوبوونەوەی و الفاو هەردهەژان، وەک دیاردەی کۆمەڵێک سۆنگەی لە سروشتییەکان قەیرانە
 .قەیرانگەلەیە جۆرە ئەم مودیرییەتی شێوەی گرینگە ئەوەی بەاڵم دەدەن، ڕوو وکۆمەڵگەیەکدا شوێن

 
  بە پشتبەستن بە ئەویش پێشگرتن بنەمای لەسەر شتێک هەر لە بەر قەیران مودیرییەتی گەشەکردووەکاندا واڵتە لە
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 هەماوو ئەمجارەیاان دا؛ ڕووی قەیارانەکە و نەهاتن روەستدە بەوە بێتوو و، دەوەستێ تێکنۆلۆژییەکان و زانستی توانا هەموو
 گەشاە لە ڕوو واڵتاانی لە بەاڵم. بابن زاڵ بەسەریدا زیان کەمترین بە هەتا دەکەن تەرخان بۆ حکومەتی و واڵت ئیمکاناتی

 انگەلاایقەیر سااەرچاوەی خااۆی واڵتااانە لەو سیاساای دەسااەاڵتی بەتااایبەت کە - نادێموکراتیکەکاناادا و نەکااردوو گەشااە یااان
 ناادرێ، پێشاگرتن بنەڕەتای بە گرینگای و باایە  کەمترین واڵتانەدا لەم. ترە جۆرێکی قەیران مودیرییەتی - جۆراوجۆریشە

 شااردنەوەی هەوڵی بکرێ چەندی کەوتن، بەسەردا کە دوایەش. گەرەکە خواردنی مشوور و مادی تێچووی و پالن ئەمە چونکی
 هەنادێک لە بریتییە ئاخریش پەردەی و دەدەن دواتریان بەرپرسایەتییەکانی و رکئە لە خۆدزینەوە بەمەبەستی ڕاستییەکان
 .بنەما بێ خۆنواندنی و هەڵتوزداتوز

 
 دەداوە، ی"پالسااکۆ" ڕووداوەکەی ڕاپااۆرتی مەجلاایس لە تاااران ئەوکاااتی شااارەداری قالیباااف، کاتێااک 95 ساااڵی بەفرانباااری
 کەسای پالەی لە خۆی بەاڵم. "دایە قەیران لە خۆی ئێران واڵتی لە ەیرانق مودیرییەتی" گوتی و کردەوە گرینگی سەرەباسێکی

. کااارد لێبوردنیشااای داوای تەناااانەت نە و هێناااا بەرپرساااایەتییەکەی لە وازی نە کارەسااااتەدا ئەم بەدوای و شاااار یەکەمااای
 کاربەدەساتانی ئێاران، گەیشاتە قالیبافەکاانەوە مودیرییەتی لەسایەی کڕۆنا پەتای کە کاتێک و دواتر ساڵ سێ بەفرانباری

 و کارد نەباان و گێال لاێ خۆیاان مانگێاک لە زیااتر ماوەی نەبێتەوە، سارد هەڵبژاردنەکانیان تەندووری ئەوەی لەبەر ڕێژیم
 و ترازاباوو، کاار لە کاار ئیادی بەاڵم خاۆ؛ کەوتە ڕێاژیم تەبلیغاتی و مانۆڕ دەزگای هەڵبژاردنەکان تەواوبوونی لەگەڵ هەر

 .دی واڵتانی بۆ هەناردەکردنیشی سەرچاوەی بە ببوو بەڵکوو پەتایە، ئەم انییقورب هەر نەک ئێران
 

 و قوتاااوور هەردهەژێااانەکەی مااااوەیەدا لەم هەر و لوڕساااتان و شااایراز الفااااوەکەی کرماشاااان، باااوومەلەرزەکەی ئەوەش پاااێش
 دەکەون خەڵاک فریاای ەیراناداق هەلاومەرجی لە دەوڵەتییەکان دامودەزگا و بنیات نە ئێراندا لە دەڵێن پێمان لێکەوتەکانی

 .دابنێن ڕێژیم کردەوەکانی و کار بۆ بایە  هەتا دەسەاڵتە و ڕێژیم بە متمانەیان خەڵکیش نە و
 
 و کاراوە پێناساە ئیادارەیەک چەناد هاوئااهەنگیی و ڕۆتاێن کااری هەندێک بە تەنیا مودیرییەت ئێراندا ئیسالمیی کۆماری لە

 پالناای ڕووداوەکااان، شاارۆڤەی و خەسارناساای نەچااوون، بەالیاادا قەیااران مااودیرییەتی بەناااو ڕێکخراوەکااانی و ئیاادارە ئەوەی
 و خەڵااک بە پێوەندیاادار زانیارییەکااانی بەوەختاای گەیاناادنی قەیرانەکااان، لەگەڵ بەرەوڕووبااوونەوە ئامااادەیی پێشااگیرانە،
 .مادییەکانە و مرۆیی ەخەسار و زیان کەمکردنەوەی و قەیرانەکان کۆنتڕۆڵکردنی بۆ تایبەتییە و گشتی فێرکردنی

 
 ڕوو ئێااران لە دانەیااان ٣٠ لە زیاااتر سروشااتی بەاڵی جااۆر ٤٠ لە و سروشااتییەکاندایە رووداوە پااڕ واڵتاای دە ڕیاازی لە ئێااران
 ڕوودانای دوای قەیاران ماودیرییەتی ئێاران لە. دەگارن واڵتە ئەم خەڵکی بەرۆکی دەوڵەتەوە ناکارامەیی سۆنگەی لە و دەدەن
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 باارودۆخەدا لەو سروشتییە دەبینێتەوە، سەقەتدا بەهاناوەچوونێکی پرسی لە خۆی تەنیا ئەویش و ێدەکاپ دەست قەیرانەکە
 جاارێ نەکاراوە؛ تەرخاان بۆ چارەسەری و بەرگرتن ئیمکاناتی و کەرەستە و نەکراوە پێشبینی ڕووداوەکە جۆری ئەوەی لەبەر
 پشاتگوێ شاتێک هەماوو دوایەش. چێشاتوویەتی بەرکەوتاوو خەڵکی سەرەکییە زیانە و زەبر یارمەتیدەر هێزی گەیشتنی هەتا

 .جیاوازترە کەمێک دی سروشتییەکانی بەاڵ و دیاردە لە "کڕۆنا" بابەتی ئەمجارەیان هەڵبەت. دەکرێ لەبیر و دەخرێ
 

 ئەمنیەتیاادا - ئااایینی پڕۆسااەیەکی لە دواتااریش و کاارد بەسیاساای  سااەرەتا کڕۆنااای پەتااای ئێااران لە سیاساای دەسااەاڵتی
 دەنگااادان ساااندووقەکانی لە خەڵاااک نەساااڵەماندنەوەی مەبەساااتی بە ساااەرەتا. نەیتاااوانی کە بباااێ زاڵ بەساااەریدا ڵیاااداهەو

 خەڵاک ترسای باۆ هەڵبژاردنەکانیشای لە خەڵک بەشداریی کەمیی دوایەش و شاردەوە ئێراندا لە پەتایەی ئەم باڵوبوونەوەی
 درێاژ خەیااڵییەکە ە"دوژمان" باۆ تااوانی قامکی دیسان ابەتەشداب لەو تەنانەت خامنەیی کە لەبیرمانە. گەڕاندەوە کڕۆنا لە

 ڕێکاارە لە ڕێیاان کارا بۆیاان ئەوەنادەی ئەمنیەتی و ئایینی ڕوانگەی بە کە بوون قوم ئایەتوڵاڵکانی ئەوە دوایەش و کردەوە
 .گرت قەیرانە ئەم بەگژداچوونەوەی زانستییەکانی

 
 ئیساالمیدا کۆمااری تەمەنای مااوەی هەماوو لە مەدەنییەکاانیش تەناانەت و سیاسای باابەتە و ماف دیاردە، کردنی بەئەمنیەتی

 باۆ هەم ئاایینیش ڕواناگەی لە هەروەهاا مافخوازییەک؛ و ناڕەزایەتی هەرچەشنە سەرکوتی بۆ بووە ڕێژیمە ئەو دەستی چەکی
 و ئااایینزا هەمااوو دناایکر بێبەش مەراماای بااۆ هەم و وەرگرتااوە کەلکیااان سیاساای نەیااارانی فیزیکیاای حەزفاای بە شااەرعییەتدان
 تەقلیادەکان مەرجەعە و قاوم مەالکاانی ساەرەتادا کڕۆناشادا باابەت لە بۆیە. مافەکانیان لە دیکە ئایینییەکانی کەمایەتییە

 لە ئێساتاش هەتا ئەمنیەتییەوە ڕەهەندی لە دەسەاڵتیش و بێڵن بەجێ خۆی پسپۆڕی خەڵکی بۆ مەیدانە ئەم نەبوون ئامادە
 و دیاااردە  و بەرنااامە و پااالن هەمااوو کردنی مااودیرییەت لە ڕێااژیمە ئەم وەنەبااێ بەاڵم. بێنااێ ەکاااریب خۆیاادا بەرژەوەناادیی
 شاێوەی بەباشاترین باووە دا - خەڵاک نەک - دەساەاڵت بەرژەوەنادیی لە چیی کە ئەوەیە ئەساس هێنابێ، کورتی قەیرانێکدا
 ٤١ کارناامەی. کاردوە لەگەڵادا سیاساەتی خاۆی نیقازانجەکاا لەباۆ باووە، پەز باۆ زەرەری چیش و کردوە ڕایی خۆی دڵخوازی
 :مودیرییەتە شێوەی لەو پڕە ڕێژیمە ئەم ساڵەی

 
 تەنافەکااانی و خااۆی سیاساایی نەیااارانی نەهێشااتنی پااڕۆژەی کەوتە دەسااەاڵت گرتنەدەسااتی یەکەماای ڕۆژەکااانی لە هەر ڕێااژیم

 دژبەرانای فیزیکیای حەزفای و تێارۆر ێساتاشئ هەتاا و هەڵخسات ڕیفاها مەدرەسەی حەوشەی و سەربان لە دەمودەست ئێعدامی
 دەسااەاڵتی سااەقامگیریی لەپێناااو عێڕاقاای لەگەڵ ماااڵوێرانکەر شااەڕی ساااڵ ٨ ڕێااژیمە ئەم! دەکااا مااودیرییەت خااۆی سیاساایی
 واڵتاای ئااابووریی ژێرخااانی و بااوون بریناادار و کااوژران تێاادا کەساای میلیااون بە کە شااەڕێک کااردەوە، درێااژ خۆیاادا سیاساایی

 ئەوان! وەرگاارت لااێ خۆیااان دڵخااوازی ئاکااامی و کاارد مودیرییەتیااان خۆیااان بەرنامەکااانی بەپێاای ئەوان مبەاڵ هەڵتەکانااد،
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 هااوینی لە سیاسای زینادانیانی کوشاتاری و، ساەحرا تورکەمەن و خوزساتان کوردساتان، کوشتارەکانی مودیرییەتی لە ئازابوون
 ئەو هەمااوو و پەروردە نیزاماای کردناای ئیدۆلۆژیسااتە و! فەرهەنگاای ئینقالباای مااودیرییەتی لە بااوون ئااازا ئەوان. ٩٩ ساااڵی

 بێبەشااکردنی مەدەناای، کااۆمەڵگەی سااەرکوتی. هێنااا واڵتەیااان ئەم ئەدەبییاااتی و هااونەر و مێااژوو بەسااەر نەهامەتییااانەی
 و مااف سیساتماتیکی ساەرکوتی و نااڕەزایەتییەک هەرچەشانە کردنی ک  مافەکانیان، لە ئایینییەکان و نەتەوەیی کەمایەتییە

 !بووە ئازا کردنیاندا مودیرییەت لە ئیسالمی کۆماری ڕێژیمی کە پڕۆژانەن لەو دی بەشێکی هتد و ژنان داخوازییەکانی
 

 دەیاهەوێ نە و گرتاوە ئێرانای خەڵکی بەرۆکی ئاسمانی بەاڵیەکی وەک و کوشندەیە پەتایەکی و شێرپەنجە خۆی ڕێژیمە ئەم
 باۆیە واڵتادا؛ لە تەشاەنەکردنی لە باووە ساەرەکیی ڕۆڵای خاۆی کە بێاتەوە کۆڕۆناا وەک پەتایەکی بەرەوڕووی دەتوانێ نە و

 دەباێ کە تەندروساتییە جیهانیی ڕێکخراوی دواتریش و کەون خۆیان حاڵی فریای دەبێ کە خەڵکن ئەوە شتێک هەموو لە بەر
 .پێوەندییەدا لەو هەبێ ئیسالمییەوە کۆماری بڕیارەکانی و ڕەفتار و ئێران بەسەر چاوی

 
  ٢٠٢٠ی مارچی ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : وەسەرچا

  
------------------------------------------------ 

  
 کۆماری ئیسالمی کیش یان مات؟

  
 جیهانییەکاان، لێکادانە  و یەکتاری لەگەڵ واڵتاان شاەڕی وەک هااتوە، بەساەر کارەسات و نەهامەتی زۆری مرۆیی کۆمەڵگەی

 تااعوون وەک گواساتراوەکانی و گشاتگیر نەخۆشاییە باڵوبوونەوەی و، بوومەلەرزە و الفاو وەک سروشتییەکانی نەقەیرا و بەاڵ
 سااەر شاادا«کۆرۆنااا» جااۆرەی ئەم بەسااەر دڵنیاااییەوە بە بااۆیە. هێشااتوە بەجااێ ئەوانەی هەمااوو و نەوەسااتاوە بەاڵم وەبااا، و

 .قەیرانگەلەن لەو تێپەڕین ئەوالی قۆناغی و دواترەکان گرینگ بەاڵم دەکەوێ،
 

 هاوچەرخاادا مێااژووی لە هەرنەبااێ دەگەڕێااتەوە، واڵتە لەم سیاساای دەسااەاڵتی و ئێااران لە مرۆیاای کااۆمەڵگەی بااۆ ئەوەناادەی
 نەباوونی یەک. باوون یەکتاری بەرامابەری لە بەڵکاوو پێکەوە، نەک قەیرانەکاندا و تەنگانە لە واڵتە لەم دەسەاڵت و خەڵک

 حااکمیەتیش و، بکاا باارگرانی خەڵاک لەساەر پتار قەیرانەکاان خەسااری و زیاان کاردوە وای دەساەاڵت و خەڵک بەرژەوەندیی
 دەیە چوار. بێ دەسەاڵتدا لە خۆی مانەوەی فیکری لە تەنیا و تەنیا بگرە نەبێ؛ گرینگ بۆ خەڵکی گیانی و ژیان هەر نەک

 و خەڵاک هاای ڕە زۆریانەی کە ڕاستییەن ەوئ دەربڕی لێکەوتەکانی و ئێران واڵتی و خەڵک بەسەر ئیسالمی کۆماری دەسەاڵتی
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 ساەرەڕای کە واڵتێاک دنیاایە، واڵتاانی گەشاەنەکردووترین لە یەکێک ئەمڕۆ ئێران. نین ڕەگەز یەک لە واڵت سیاسیی نیزامی
 و بێکاااری نااوقمی واڵت. دەژیاان هەژاریاادا هێڵاای لەژێاار خەڵااکەکەی هەرەزۆری بەشاای بەاڵم دەوڵەمەنااد، ئااابووریی ژێرخااانی
 و هەیاامەنە پاراسااتنی بەڵکااوو واڵت، و خەڵااک نەک دەخااوا لااێ خەماای ئەوەی حکااوومەت کەچاای کۆمەاڵیەتییەکااانە،قەیرانە

 .دەگەڕێ بۆی سنوورەکانیدا دەرەوەی لە پتر کە ئەویش بەرژەوەندییەکانیەتی،
 

 و هێنااابێ واڵتاای بەسااەر خااۆی کە بەاڵیەک هەر یااان کردبااێ واڵت لە ڕووی کە قەیرانێکاادا هەر لە ئەوەش سااەرنجڕاکێش
 دۆخەکەش لە تێاپەڕین باۆ هاوکاات. خاۆی بەاڵگێاڕەوەی و قەڵغاان کاردوەتە خەڵکای هێناابێ، کاورتی بۆخۆی جێیەک لەهەر
 نیایە گرینگ بۆی دەکا، واڵت لە ڕوو الفاو و بوومەلەرزە کە. بووە خەڵک ماڵیی ئیمکاناتی و توانا و مرۆیی هێزی لە چاوی
 کااتی لە بەاڵم بخاوا، لێ خەمیاان ئەوە سەرشاانی ئەرکی ئەوە و، داروپەردوو ژێر نیا ئاو سەر کەوتۆتە حاڵی و ماڵ خەڵک
 خەڵااک! بچاان حکااوومەتەوە داوای بەدەم دەزانااێ خەڵااک سەرشااانی ئەرکاای بە هەڵبژاردناادا وەک سیاسااییەکانی گەمە و شااەڕ

 لە چەنادیان بڵاێن ئاماادەن ەتتەناان نە و بنەماڵەکانیاان بە دەدەنەوە تەرمەکانیاان نە و دەباڕن دەکاوژن، دەکەن، سەرکوت
 ماودیریەتی لە بێدەساەاڵتییان و دەستەوەساتانی هاۆی بە دەکاا، تێ ڕوویاان قەیرانێاک کە بەاڵم کوشاتوە؛ خەڵکە ئەم ڕۆڵەی

 و پاااڕانەوە بە دا”کۆرۆنااا“ قەیراناای لە ئێسااتاش چااۆن وەک. دەکەنەوە پااان بااۆ دەسااتیان و دێااتەوە بیاار خەڵکیااان قەیراناادا
 هەتاا ڕێکخاراوانەی ئەو هەر دەناێ، دەسات لەگەڵیاان مەدەنییەکاانە ڕێکخاراوە و چاکەکار خەڵکی لە اویانچ دەڵێن الاڵنەوە
 توناد زینادانیان لە و دەگرت مرۆیی مافێکی سەرەتاییترین داواکردنی و مەدەنی چاالکییەکی لەسۆنگەی ئەندامەکانیان دوێنێ
 !دەکردن

 
 بەحار و بەڕ خااوەنی و حااکم بە خاۆی ئێرانادا لە کە پاساداران ساپای ڕاگرتباوو، چین لەگەڵ هاتوچۆی دنیا هەموو کاتێک

 و چەکوچااۆڵە هاااتنی ئەوەیە گاارینگە بااۆی ڕێااژیم ئەوەی. باان بەردەوام چااین بااۆ ماهااان گەشااتەکانی دا بڕیاااری دەزانااێ،
 ئەوەیە گرینااگ! بکااا گیاارۆدە خەڵااک و بااێ کۆرۆناااش ئەوانە لەگەڵ بااا جااا ڕانەوەسااتێ، شااەڕ تفاااقی و سااەربازی کەرەسااتەی

 !توون بە ئەویان دەکەون خەڵک نەکەوێ، لەگەڕ مووشەکەکانیان دروستکردنی و ئەتۆمی کارگەی
 

 هەر دەکارێ ئەوەنادەی باۆوەی پایالن دەکەونە دوایەش و دەکەن خەڵکە بەو دەرحەق خەیانەتێک و جەنایەتێک هەموو ئەوان
 :چۆن بشارنەوە، پێ واڵتیان نیئیدارەکرد لە خۆیان دۆشداماویی و الوازی و، بخاپێنن خەڵکە ئەم
 

 بەاڵم کااردوە، بەاڵیەک چ تووشاای واڵتیااان دەیااانزانی کەس هەمااوو لە زووتاار کە کاارد پێ دەسااتی کاااتە ئەو خەیااانەتەکە
  ناوەندی وەک ئاینییەکان شوێنە و پەتاکە باڵوبوونەوەی چاوگی وەک "قوم" داخستنی لە ڕێگری بە و شاردیانەوە
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 .کرد خۆش پەتایەکە تەشەنەکردنی بۆ ڕێگەیان ەندانباوەڕم گشتیی کۆبوونەوەی
 

 بیگارنەوە کەس هەزار دەیاان کرد وای ئەوەش و هەڵسەنگاند بابەتەکەیان خۆیان ئەقڵی بە کە بوو کاتە ئەو جەنایەتەکەش
 هەرچای دوایە ڕۆژە، ساێ هەماووی گاوتی و شاشاە ساەر هااتە ڕۆحاانی بیرماانە لە هەماوو. بچان تێادا کەسیش هەزاران بە و

 و زانیااوە کارەساااتەکەیان قااوواڵیی بە کە ئێسااتاش. دەکەنەوە ئاسااایی دۆخەکە و خۆیااان جێاای دێاانەوە پەکخااراوە، کاروباااری
 ئەم باڵوکاردنەوەی بە دی الیەکای لە و هێنااوە خەڵاک باۆ هانایاان الیەک لە کەن، چاارەی لەوەشان دەستەوەساتانتر و داماو

 و، بااکەن خەڵااکە ئەو هەر چاااوی لە خااۆڵ وەی بااۆ پاایالن کەوتااوونەتە ئێاارانە، دژی بیۆلااۆژیی شااەڕی ئەوە کە ئیاادیعایە
 .بشارنەوە پێ خۆیانی کیفایەتیی بێ و زەبوونی و بێتوانایی

 
 ئابوورییەکانیاان گەمارۆ بۆوەی 'المصالحە وجه" بکەنە "کرۆنا" بکرێ بۆیان چەندی هاتوون خەیانەتە و جەنایەت لەو بەدەر
 داباین پاێ خەڵکای باۆ زیااتر بێهداشاتیی ئیمکانااتی و خۆپاراساتن کەرەساتەی بتاوانن یئەوە بۆ نەک ئەمەش البچێ، لەسەر
 میلیشایاکانی بەخێاوکردنی تێچاووی دابینکردنای و مووشاەک و بۆماب دروساتکردنی باۆ زیاتریاان پاارەی باۆوەی بەڵکاوو بکەن،
 .دەست بێتە ناوچە لە خۆیان سەربە

 
 و ناااڕەزایەتی دەساامایەی هەمااووی بێگومااان کە دەبیاانن خۆیااان یبەچاااو شاات کۆمەڵێااک خەڵااک ئێسااتادا تەنگااانەیەی لەو

 .دەبن ڕێژیم بەدژی کۆرۆنا دوای سەرهەڵدانەکانی
 

 جۆراوجۆرەکاانی بەشاە نێاوان لە و قەیرانادا کااتی لە سەقامگیرە زۆر بەڕواڵەت ڕێژیمە ئەم دیتیان خۆیان چاوی بە خەڵک
 و جەالل دەساااەاڵتەی ئەو دیتیاااان خۆیاااان چااااوی بە خەڵاااک .پەرپاااووتن و پەرت و هەڵوەشااااوە حوکمەتیشااادا و دەوڵەت

 کاادری باۆ بگارە خەڵاک، هەماوو باۆ نەک دەساتەوانە و دەماماک دابینکردنای لە بەاڵم دەبیناێ، عەرشادا لە خۆی جەبەرووتی
 خاااکەلێوە، الفاااوەکەی ئەزمااوونکردنی بەدوای و لەمساااڵدا هەر کە خەڵااک. داماااوە و زەبااوون نەخۆشااخانەکانیش دەرمااانیی

 بۆیااان پاساادارانەوە سااپای مووشااەکی بە ئااۆکراینییەکە فااڕۆکە بەردانەوەی و، خەزەڵااوەر کوشااتارەکەی و بێناازین کردناای گران
 کااااتی بە جارەیاااان ئەم خەڵاااکە، ژیاااانی و گیاااان نەباااێ باااایەخی ڕێاااژیمە ئەم کاربەدەساااتانی الی ئەوەی کە دەرکەوتباااوو

 بۆ ئەوەی کە چێشتیان پێستەوە و ئێسک بە خەڵک! زیادەن و خۆییغەیرە چەندە کە تێگەیشتن جاران لە زیاتر ش”کۆرۆنا“
 و گەناادەڵی لە ئەوەی و، ناااوچە لە خااۆیەتی دەسااەاڵتی و هێااز پەرەپێاادانی تەنیااا و تەنیااا پێشااە لە ئیسااالمی کۆماااری

 و ریئااابوو ژێرخااانە بەهێزکردناای نەک کااردوە؛ تەرخااان ئەوی بااۆ ماااوەتەوە واڵت گشااتیی سااامانی و سااەروەت هەڵڵووشااینی
 .خەڵک ساڵمەتیی و بێهداشت و واڵت کۆمەاڵیەتییەکانی
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 چااووکەڵە و متمااانەیەک سااووکە دەیتااوانی کە نەدی دیااکەی شااتی هەناادێک خەڵااک دیتیااان، خەڵااک شااتانەی ئەو تەنیشاات لە
 لە و قەیاارانەدا لەم دەسااەاڵت بااوون چاااوەڕوان خەڵااک. بکاااتەوە دەسااتەبەر سیاساای دەسااەاڵتی بااۆ نەبااوودا لە ئێعتبارێااک
 درۆیااان دیسااانەکەش بەاڵم بااێ، ڕووڕاساات لەگەڵیااان کارەساااتەوە بەم پێوەندیاادار زانیارییەکااانی و ئامااار لەگەڵ پێوەناادی
 بنێاردرێنە قەیارانەکە کۆتایی هەتا کەم النی و بدرێتێ مەرەخەسییان سیاسی زیندانییانی بوون چاوەڕوان خەڵک. کرا لەگەڵ

 هەم مااااوەیەدا لەم نەدرا؛ پااێ مەرەخەساای - کااورد تااایبەت بە - سیاساای یزیناادانییەک هاای  نەک بینیمااان بەاڵم ماااڵەوە،
 .درێژخایەن زیندانی حوکمی سەپاندنی هەم هەبوو، درێژەیان ئێعدامەکان

 
 و هەژار خەڵکای لە ئااوڕ گشاتییەکان ساەرچاوە شاوێنی لە بووبێ وەزیفەشی و ئەرک پێی بە دەسەاڵت بوون چاوەڕوان خەڵک

 داواش قورساەوە؛ تەنگاانەی کەوتاوونەتە و باوون گردەنشاین کۆرۆنااوە ساۆنگەی لە کە بداتەوە واڵت ئەنوای بێ و بێدەرەتان
 .نەیبیست دەسەاڵت بەاڵم بۆوە، بەرز هاواریشیان و کرا
 

 لێای قەیرانەکانادا کااتی لە تاایبەت بە خۆیاانە ماافی خەڵاک و واڵتە خەڵکای هەموو ئیی واڵت گشتیی سامانی و سەرچاوە
 دانەوەی نەساتێنێ؛ لاێ گازیاان و بارق ئااو، پاووڵی کەم النای دەوڵەت مااوەیەدا لەو باوون چااوەڕوان خەڵک بن، بەهرەمەند

 .نەکرد ئەوەشیان بەاڵم بخرێ، دوا بانکەکان بە قەرزەکانیان
 

 بااێ، کۆرۆنااا پااێش سیاسااییەکەی دەساەاڵتە ناااتوانێ ئیاادی تێپەڕێنااێ، قەیارانەش ئەم بتااوانێ ئەگەر ئیسااالمی کۆماااری باۆیە
 تاووڕە حکاوومەت لە کاۆمەڵگە ئەوەنادەی کرۆناا. بگەڕێانەوە دواوە بۆ ناتوانن بمێنن کارەساتە ئەو پاش لە ئەگەر کیشخەڵ
 .بەرنەوە خۆیان بیر لە بارودۆخە ئەو و ڕۆژانە ئەو ناتوان قەت کە پڕن ڕێژیمە لەو هێندە ئێستا خەڵک و کردوە

 
 چاوار. دەباێ پەتاایە ئەو هااتنی پێش کاتی لە جیاوازتر زۆر دەمێکیسەر ئێران لە کۆرۆنا بەزاندنی دوای سەردەمی بێگومان
 ببێاتە کۆرۆناا مڵاۆزمی کە هااتوە ئەوە کااتی کاردوە، دەشووشاە واڵتەی ئەو خەڵکای خاوێنی ئیساالمی کۆمااری کرۆنای دەیەیە
 .خوێنمژە و دیکتاتۆر ڕێژیمە ئەم تێکەوەپێچانی و گۆڕین سەبەبی

 
  ٢٠٢٠ی مارچی ١٧: ڕێکەوتی  -رد  ماڵپەڕی کوردستان و کو: سەرچاوە
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 کیفایەتی و گەندەڵیی خۆیان؟ سووچی گەمارۆکانە یان بێ

  
 کە حکاومەتێکە بگارە نیایە، پەتایە ئەم ئێران لە سەرەکی دردی کە دەرکەوت کۆرۆنا نەخۆشیی باڵوبوونەوەی دوای مانگ سێ
 دێااڕانە ئەم نووسااینی تااا کە وایکااردوە ئەوەش بتاارازێ، دەساات لە نەخۆشااییەی ئەم کااۆنتڕۆڵی هێشااتی بۆخااۆی دا لەجااێ هەر

 نەخۆشااخانەکان لە واڵتە لەم کەساای هەزار ٩٥ بە نیزیااک کۆرۆنااا ئێااران، بێهداشااتی وەزارەتاای ڕەساامییەکانی ئامااارە بەپێاای
 واڵتاان لەگەڵ بازرگاانی ڕاگیرانی ئەمریکا، گەمارۆکانی ییبەردەوام. ئەستاندبێ کەسیش هەزار ٥ لە زیاتر گیانی و خستبێ

 داهاااتی لە دۆالر میلیااارد ١٠ لە زیاااتر چااوونی لەکیس ئێااران، لەگەڵ مەعااامەلە شااەریکە گەورەتاارین وەک عێااڕاق بەتااایبەت
 بااۆ ئامااژە نێوخاۆیی پااکنەکراوی بەرهەمهێنااانی ی٣٠ ساەتا لە زیااتر دابەزینای و ئاینییەکااان شاوێنە گەشاتیاریی و توریسام

 ئامااری زیااتری چوونەساەرێی و خەڵاک کڕینی توانای زیاتری دابەزینی ئابووری، قەیرانی قووڵبوونەوەی: تاڵن ڕاستییەکی
 .کۆرۆناوە پەتای بەهۆی مردنەکان

 
 بەرەکەتێکاای و نااێعمەت بە ”کۆرۆنااا“ بااێ، خەڵکاادا ژیااانی و مااان خەماای لە لەوەی پتاار ئێااران حکااوومەتی بااارودۆخەدا لەو
 بەبیاانووی و جیهاانی گشاتیی بیاروڕای هەڵخڕانادنی بە باۆوەی خساتوە وەڕێ بەرینی دیپلۆماسیی هەوڵێکی و دەبینێ دانییەز

 ساەرتربوونی و ئێاران لە کۆرۆناا پەرەسەندنی هۆکاری ئاخۆ بەاڵم. الببا خۆی سەر گەمارۆکانی کۆرۆنا، لەگەڵ بەربەرەکانی
 و کیفاایەتی بێ و ئیاداری سیساتمی گەنادەڵیی یان ئێرانن سەر گەمارۆکانی دی واڵتانی چاو لە واڵتە لەم مردنەکان ئەژماری

 پرساای لە ڕێیااان گەمارۆکااان ئەوەی بیااانووی بە ئێااران چااۆنە واڵتە؟ ئەم کاربەدەسااتانی و بەڕێااوەبەران بوونی نادەروەساات
 و پزیشاکی بەرنامە لە ڕێگە اڵمبە دەکەن؛ البردنیان داوای گرتوە، واڵت لە کۆرۆنا نەخۆشەکانی بە پێڕاگەیشتن و چارەسەر
 دەگاارن؟ واڵتاادا نێوخااۆی لە کۆرۆنااا توشاابووانی بە پێڕاگەیشااتن لە ساانوور بێ پزیشااکانی ڕێکخااراوی دەرمانییەکااانی خاازمەتە
 دیااریکراوی بە - خاۆیەتی لەسەر ئورووپا و ئەمریکا بەتایبەت دی، واڵتانی سیاسەتی گۆڕانی لە چاوی کە ئیسالمی کۆماری

 بەنیساابەت دوژمنکااارانەی ڕەفتاااری و توناادئاژۆ سیاسااەتی لە گۆڕانکااارییەکی چ خااۆی بااۆ ئەدی ،- ارۆکااانگەم هەڵگرتناای
 ڕەگااداکوتانی هااۆی بااوونە گەمارۆکااان ئاااخۆ هەبااێ؟ لێیااان چاااوەڕوانییەی ئەم هەتااا کااردوە الیەنااانە ئەم بەرژەوەناادییەکانی

 خۆپیشااندانەکانی و هەڵبژاردنەکاان لەبەر مانگێاگ لە ترزیا ماوەی بۆ حکوومەت الیەن لە شاردنەوەی یان ئێران لە کۆرۆنا
 ئەم ئیااادارەکردنی لە ئەوان کیفاااایەتی بێ یاااان باااوو، گەمارۆکاااان ساااووچی واڵت لە کۆرۆناااا تەشاااەنەکردنی ڕێبەنااادان؟ ی٢٢

 وەک قااوم شاااری بەتااایبەت شااارەکان، نەکردناای قەرەنتیاانە و ئایینییەکااان ڕێوڕەساامە بەردەوامیاای بە ڕێااگەدان بە قەیاارانەدا
 پەتایە؟ ئەم باڵوبوونەوەی سەرەکیی سەرچاوەی
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 و نیایە لەبەردەساتدا کۆرۆنایاان لەگەڵ بەربەرەکاانی باۆ پێویسات مااڵیی سەرچاوەی و دراو دەڵێن ئیسالمی کۆماری ڕێبەرانی
 وەک نینێونەتەوەییەکااا ڕێککەوتننااامە نااین ئامااادە بااۆچی وایە ئەگەر باشااە البچااێ، لەسااەر گەمارۆکانیااان لەوەیە چاویااان

 ئێاران داهااتی دۆالر میلیاارد ساەدان ئەدی بکارێتەوە؟ بەڕوودا داخراوەکانیاان دەرگاا بۆوەی بکەن ئیمزا ”ئێف تی ئەی ئێف“
 دامودەزگاا و ڕێابەری بەیتای ساەربە مااڵییەی و ئاابووری بنیااتی ساەدان ئەو لەکاوێن؟ واڵت هەناردەکانی و نەوت فرۆشی لە

 ماڵیااتیش و کاردوە پاوان واڵتیان ئابوورییەکانی جومگە هەموو دەیەیە چوار کە واڵت ینیزامییەکان و ئەمنیەتی و دەوڵەتی
 دۆالر میلیاارد بە کە بەرجاام دوای مەگەر ڕۆنااکەن؟ ئەوان باخەڵی لە دەست بۆ دەگرن، جێ هاوکێشەیەدا ئەم لەکوێی نادەن

 خەماای چەناادەی کاارا، کااۆمەڵگە ئارێشااەکانی و واڵت ئااابووریی ژێرخااانی خەرجاای دراوە لەو چەنااد کاارایەوە، ئێااران ڕادەساتی
 پاسااداران سااپای چاالکییەکااانی و ڕێااژیم ئەمنیەتییەکااانی و نیزاماای بەرنااامە خەرجاای هەمااووی مەگەر و کاارد سااووک خەڵااک
 نەکرا؟
 باۆ پەتاۆ و خێاوەت هەزار دەیان ”بەم“ شاری بوومەلەرزەکەی دوای کە لەبیریانە جیهانیش کۆمەڵگەی و خەڵک ئەویش پێش
 کااوێی هاای  لە خەڵااک. بازاڕەکااانەوە خاارانە زۆریااان هەرە بەشاای بەاڵم ئیسااالمی، کۆماااری درانە بااوومەلەرزە یتووانیزیانااد

 ئەم الفاوەکاانی و باوومەلەرزە قوربانیاانی ئێساتاش دەبناین چاۆن وەک نیایە، ئیسالمیدا کۆماری کاربەدەستانی هاوکێشەکانی
 پاارەیەک باڕە هەڵگرتنای باۆ خامنەیی لە دەوڵەت داوای سەرەڕای کەچی دەژین، کانتینێرەکاندا و خێوەت لە دوایی سااڵنەی

 .نەدرایەوە خەڵک دەردەی و خەم لەو ئاوڕ نیشتمانی؛ گەشەی سندووقی لە
 

 خەرجای یان پاسداران سپای گیرفانی دەچێتە ئاخۆ زیاتر داهاتی دەسکەوتنی و حکوومەت سەر گەمارۆکانی البردنی بێگومان
 چاۆنە پاشان، نەکردوە؟ ئەزموون ئەمەیان بیانییەکان الیەنە هەم و ئێران خەڵکی هەم مەگەر کرێ،دە خەڵک مەرگی و دەرد

 و نیزاماای بەرناامە باۆ( ١٣٧٩ سااڵی) دۆالر میلیاون ٥٠٠ و میلیاارد دوو باڕی واڵت نیشاتمانیی گەشاەی ساندووقی لە خاامنەیی
 ٢٠٠  دیااریکراوی بە( ١٣٧٨) ساولەیمانی قاسام ژرانیکو دوای یان دەکا، تەرخان ناوچە لە حکوومەتەکەی شەرەنگیزییەکانی

 باۆ گرتاوە واڵتای خەڵکای بەرۆکای کە قەیارانەدا و ئەساتەم کااتە لەو بەاڵم پاساداران؛ ساپای حساێبی دەخااتە یۆرۆ میلیون
 ناگەڕێتەوە؟ سندووقە ئەم دراوەکانی

 
 ڕاباردوو ساڵی مەگەر حکوومەت؟ کاربەدەستانی هاتووی مالن تا گەندەڵیی دەرەنجامی یان گەمارۆکانە تاوانی بارودۆخە ئەم

 هاااوردەی و کااڕین بااۆ دراوەی دۆالر میلیااارد یەک لە زیاااتر ئەو کە دەرنەپەڕی زمااانی لە بێهداشاات وەزیااری نمەکاای، سااەعید
 نازانێ؟ سۆراغی بە کەس و بووە ون کرابوو تەرخان داودەرمان

 
  و داودەرمان کەمایەسیی بەرهەمهێنان، ڕاوەستانی و خانەکار داخرانی ئابووری، وەستانی بێکاری، هۆکارەکانی ئایا



 بابەت و وتووێژەکانی هاوڕێ عەلی بداغی

 

 

126 
 

 ئەو کاربەدسااتانی پیشااەیی گەندەڵ و کیفااایەتی بێ یااان ئێااران؛ لەهەماابەر ئەمریکااایە سیاسااەتەکانی پزیشااکی، کەرەسااتەی
 لەبەر ،نەوت زۆروزەوەنادی داهااتی دەیە چاوار و پاشاایەتی سەردەمی ئێرانی پتەوی ئابووریی ژێرخانی سەرەڕای کە ڕێژیمە

 بدەنەوە؟ واڵت بارودۆخی لە ئاوڕێک ڕانەگەیشتوون وێ و نەیانویستوە بڕۆ و تااڵن و وفزی دزی
 

 باارمتەگرتنی بە نەزانای کەس بڵێای تاۆ دەگەڕێ، لێای گەمارۆکانادا البردنای بەربااڵوی هەڵمەتی لە ئیسالمی کۆماری ئەوەی
 ٧٧ باودجەی کورتیهێنانی قەرەبووکردنەوەی بۆ ئەویش یاتر،ز دراوی دەسخستنی مەبەستی بە تەنیا کۆرۆنایە دۆخی و خەڵک

 هەڵگرتناای_ هەڵاامەتە لەو حکااوومەت مەبەسااتی کە ئاشااکرایە و ڕوون. دیکەیەتاای ئەمنیەتییەکااانی و نیزاماای بەرنااامە و
 پێداویسااتیەکانی و خەم وەاڵماادانەوەی و کۆرۆنااا لەگەڵ بەربەرەکااانی بااۆ نەک خااۆیەتی، گیرفااانی ئاااخنینی_ گەمارۆکااان

 و زیااااان ڕاسااااتییەکانی و ئامااااار باڵوکااااردنەوەی لە ئێسااااتاش چااااۆنە نیاااایە، وا ئەگەر. قەیاااارانە لەم تێااااپەڕین و خەڵااااک
 دەبوێرن؟ خۆ کۆرۆنا قوربانییەکانی

 
 سااەردانی کەس میلیااون چەنااد لە پتاار نەورۆزدا ڕۆژاناای لە دا ئیزنیااان چااۆنە دەزاناان گەورە مەترسااییە بەو کۆرۆنااا ئەگەر
 خەڵاک، کارناساان، گوشااری هەتا چۆنە نەدا؟ هاتوچۆیان مەنعی بڕیارێکی هی  و بکەن ئێران باکووری شارەکانی و مەشهەد

 خەڵاک گشاتیی هااتوچۆی لە ڕێ نەباوون ئاماادە خاۆی ئەوپەڕی نەگەیشاتە واڵت پزیشاکیی کەرتای و مەدەنای کاۆمەڵە و کۆڕ
 جۆراوجاۆری نااوی لەژێار هاوتەریاب گرووپای اندەیا نێوخاۆ و بێهداشت وەزارەتی بە ئەرکە ئەم سپاردنی بەجێی چۆنە بگرن؟

 باۆ دروست ڕێوشوێنێکی و هەبێ شیاویان بڕیارێکی نەیانتوانیوە هەموویان بە کە کراون دروست "بەسیج" و "قەرارگا" و "ستاد"
 مەدنیاایە کااۆمەڵە و ڕێکخااراوە پڕبااایەخی کاااری بە بایەخێااک هاایج نەک چااۆنە بەر؟ بگاارنە پەتااایە ئەم بەرەنگاااربوونەوەی

 لە چااۆنە دەکەن؟ دروساات بااۆ ئاستەنگیشاایان و کێشااە - کوردسااتان نمااوونە بااۆ - شااوێن زۆر لە بگاارە نااادەن، خەڵکییەکااان
 سویسااەوە واڵتاای ڕێااگەی لە لەوالش و دەکەنەوە ڕەت ئەمریکااا دۆالریاای میلیااون ١٠٠ یااارمەتیی ئێسااتا قەیراناااویی بااارودۆخی

 دەنێرن؟ ئەمریکا! ئەنوای بێ و "ەفموستەزع" خەڵکی بۆ کۆرۆنا نەخۆشیی دەرکەوتنی کیتی
 

 ڕۆنای" ،"اساالمی طاب" پاشاان و، ئیساالمی کۆمااری لەهەڵ خاامنەیی زماان لە "جنادۆکەکان" دوژمناایەتیی و شاەڕ گاڵتەجاڕی
 چ کە بوەساااتێ لەوال باااا یاااش"پێغەمااابەر عەتاااری" و "دی مەزهەبییەکاااانی شاااارە و کەربەال خاااۆڵی و خااااک" ،"وەنەوشاااە

 .واڵتە ئەم خەڵکی کەرامەتی و عەق  بە بوو سووکایەتییەک
 

 گوزەرانیاان، و ژیاان بارودۆخی و ئێران خەڵکی زۆری هەرە بەشی بۆ کران، باس شتانەی ئەو هەموو بەلەبەرچاوگرتنی بۆیە
 واڵت ساامانی و ساەروەت زۆری هەرە بەشای چونکی. ناکا فەڕق هەڵگیرێ، لەسەر گەمارۆی چ و بێ لەسەر گەمارۆی چ ئێران
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 و کەس های  باۆ گوماانی و شاک جێای ڕێاژیمە ئەم دەسەاڵتی دەیەش چوار کارنامەی. دەسەاڵتدایە تاقمی و مافیا پاوانی لە
 بەڵکاوو نیایە، خەڵاک بە پێڕاگەیشتن و خزمەتکردن لەپێشە و گرینگ ئیسالمی کۆماری بۆ ئەوەی کە نەهێشتۆتەوە الیەنێک
 .ئەوانە مافخوازیی و ناڕەزایەتی سەرکوتی وچۆنیی چەندی

 
 چاونکی هەباێ، ڕێاژیم باۆ ساەرنجی شایانی دەسکەوتی وێناچێ ئیسالمیش کۆماری دیپلۆماسیی دەزگای هەواڵنەی ئەم هەروەها

 مااوەیەی ئەم نوێیەکاانی ئاابوورییە سازا و، سپی کۆشکی و تاران کاربەدەستانی زارەکییەکانی ئاڵۆزییە و گرژی پەرەسەندنی
 .کردنە دەبێژنگ ئاو گەمارۆکان کردنی سووک تەنانەت یان البردن بۆ رانئێ هەوڵی دەڵێن پێمان ئێران لەدژی ئەمریکا

 
  ٢٠٢٠ی ئەپریلی ٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

  
------------------------------------------------ 

  
 تدا وەخۆگری لە حکوومەتی سەرکو بەتااڵیی ئەرک

  
 لە کە هێازێکە پێکهااتەی دەوڵەت» پێناساەدا گشاتیترین لە. واڵتێکادا هەر لە دەسەاڵتە و هێز نوێنگەی بەرزترین دەوڵەت

 ئەرکەکەی و هەیە جێگیاااری دەسااەاڵتی دانیشااتووانەکەیدا و خەڵااک و خاااک بەسااەر دیاااریکراودا جوغرافیااایی چوارچێااوەی
 .«دەرەکییەکان ییەمەترس لە هاوواڵتییانە و خەڵک بەرژەوەندیی و کۆمەڵگە نەزمی و ئەمنیەت پاراستنی

 
 هااتوە، گشاتییەدا پێناساە لەو کە خەڵکایش بەرژەوەنادیی ساەرەکیی الیەنێکای دەوڵەت، دەساەاڵتی و هێاز لەگەڵ هاوتەریب
 ئەرکای ئەوە. خەڵکادا سااڵمەتیی و بژیاو و ژیاان ئاابووری، باواری لە تاایبەت بە دەوڵەت خزمەتەکاانی و ئەرک لە بریتییە

 و بکااتەوە واڵت ئاابووریی گەشاەی لە بیار نێوخاۆیی وەبەرهێناانی و نیشتمانی زیاتری هاتیدا مەبەستی بە دەوڵەتێکە هەر
 و داڕێاژێ هەاڵوساان بە پێشاگرتن و نرخەکان ڕاگرتنی مەبەستی بە ئابووری سەقامگیریی بۆ پالن هەروەها. بخوا لێ خەمی

 خەڵااک کڕیناای توانااای بردنەسااەرێی و یبێکااار نەهێشااتنی و کااارخولقێنی بااۆ وجێاای بەڕێ بەرنااامەی ئەوانەشاادا تەنیشاات لە
 و مااادی ئیمکاناااتی زۆری هەرە بەشاای ئەوەی بەهااۆی چاوەڕوانکراوەکانیشاادا پێشااهاتە و سروشااتی قەیاارانە کاااتی لە. هەبااێ

 .دەبێتەوە کۆ دەوڵەت وەخۆگریی ئەرک لەسەر هەموو چاوەکان دایە، دەوڵەت پاوانی لە کۆمەڵگە لۆجستیکیی
 

  و ئەرک یان دەکرێ پێناسە دەسەاڵتێکدا و هێز چوارچێوەی لە هەر دەوڵەت ئێران، لە ئەمەیە پرسیار ئێستا
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 کە دەزانان خۆیاان مافاانەی بەو( دەوڵەت بەرامابەر لە هااوواڵتی وەک) خەڵاک ئەدی دادەناێ؟ خاۆی باۆ بەرپرسایەتییەکیش
 تاایبەت، لێرەدا بکەن؟ ێکردنیانجێبەج بە ناچار دەسەاڵت بەڵکوو هەبێ، دەوڵەت لە جێبەجێبوونیان چاوەڕوانیی هەر نەک

 .کۆرۆنادایە پەتای باڵوبوونەوەی وەک نەخوازراوی هەلومەرجێکی لە دەوڵەت ئەرکی و خەڵک مافەکانی مەبەست
 
  تەنیاا بەڵکاوو خەڵاک، بەرژەوەنادیی پێنااو لە نەک حکاوومەت سیاساەتەکانی ئیساالمییدا کۆمااری تەمەنای ماوەی هەموو لە

 و نەزمیجیهاااانی لەگەڵ ناتەباااا کە ئاماااانجەش ئەو باااووە، خۆیاااان تەمەنااای درێژکاااردنەوەی و هێزمەنااادی تەوەری لەساااەر
 کە حکاوومەت کۆرۆناادا وەک بەاڵیەکای ساەرهەڵدانی کاتی لە کە کردوە وای بووە، نێودەوڵەتی کۆمەڵگەی لەگەڵ نەحاوانەوە
 هەباوو؛ الفاوەکانادا و باوومەلەزرە ەکو سروشاتییەکانی قەیارانە مودیریەتی لە ناسەرکەوتووی ئەزموونی چەندین پێشتریش
 سیاساەتە ئەم هەروەهاا. کردباێ دەساتەبەر خەڵاک گیاانی پاراساتنی باۆ دەرماانی و پزشکی ئیمکاناتی کەمی النی نەیتوانیبێ

 بباێ ئاتااج و هەژار هێنادە ژێرزەوییەکاان و سروشاتی ساەرچاوە پاشاخانی بە ئێران دەوڵەمەندی واڵتی کە کردوە وای چەوتە
 .بێ دراو نێودەوڵەتیی سندووقی لە قەزرکردن و دی واڵتانی چاولەدەستی ئێستا کە
 

 ئەرکە لە یەکێاااک ماااافە ئەو دابینکردنااای و هااااوواڵتی بنەڕەتییەکاااانی ماااافە لە یەکێاااک سااااڵمەتی، ماااافی کااارا بااااس وەک
 یەک لە سیاساای دەسااەاڵتی و خەڵااک بەرژەوەناادیی ئێااران لە چااونکی بەاڵم. سیاسییشااە دەسااەاڵتی و دەوڵەت سااەرەکییەکانی

 ڕێکخااراوی یااارمەتیی بیرکردنەوەیااان، شااێوەی و کۆرۆنااا کردناای  بەسیاساای بە حکااوومەت کە بینیمااان ناااگرن،  جااێ خااانەدا
 یارمەتییاانە ئەو حاڵێکادا لە کردەوە؛ ڕەت دیکەی واڵتێکی چەند و ئەمریکا یارمەتیی داوای هەروەها و، سنوور بێ پزشکانی

 وادا کااتی لە یاان. بکا ڕزگار مردن لە داوە لەدەست گیانیان نەخۆشییە ئەم هۆی بە ەوانەیل کەس سەدان گیانی دەیانتوانی
 بەجێاای ئێااران ئیسااالمیی کۆماااری بەاڵم دابەزێاانن، پێوەناادییەکانیان ئاااڵۆزیی و گاارژی ئاسااتی دەدەن هەوڵ دژبەر واڵتااانی

 نیزیاک لە پاساداران ساپای هێزەکاانی انااوییگوم جموجاۆڵی بە پێوەنادییەکانی، کردنەوەی ئاساایی بۆ هەلە ئەم قۆستنەوەی
 !دەدەن ورووژاندنیان هەوڵی کەنداو ئاوەکانی لە ئەمریکا ناوگانی

 
 واڵتەکانیاان خەڵکای باۆ چییاان دەوڵەتاان کە پرسایارە دەپەڕێ، تاێ کۆرۆناادا باڵوبوونەوەی بەسەر مانگێک چەند کە ئێستا
 دەری؟ هاتۆتە تاقیکارییە لەو چۆن ئێران و کردوە

 
 هەرەساهێنانی لە ڕێگاری باۆ دراو تەرخاانکردنی وەک بەر، گارتە کۆرۆنا بەزاندنی بۆ ڕێکاریان کۆمەڵێک دەوڵەمەند اڵتانیو

 هەروەهاااا بچووکەکااان؛ کاروکاسااابییە داناای یااارمەتی و بانکەکاااان قااازانجی و بەهاارە کەمکاااردنەوەی وەبەرهێنااان، کەرتاای
 .داوە لەدەست داهاتیان وەیسەرچا قەیرانەوە ئەو هۆی بە کەسانەی ئەو دەسگرتنی
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 میلیااارد دووسااەد و کااردوە واڵتاادا ئااابووریی بەبەر دۆالری تریلیااۆن دوو دنیااا واڵتاای زلهێزتاارین وەک ئەمریکااا نمااوونە بااۆ
 و کااار ئەوەی بااۆ بانکەکااانیش هەروەهااا. خەڵااکەوە بااانکیی حسااێبی دەخاااتە خێاازان سااەری پێاای بە نەغااد پااارەی دۆالریااش
 پێادانی پاڕۆژەی ژاپاۆن دەوڵەتای. سافر ڕادەی گەیانادۆتە قەرز پێدانی لە قازانجەکانیان ەمووه ڕانەگیرێ، خەڵک کاسبیی
 پاڕۆژە و کاار لە پشتیوانی بۆ دۆالری میلیارد ٤٠٠ بریتانیا. خەڵک بەردەم خستوەتە ساڵێک ماوەی بۆ قازانجی بەبێ قەرزی
 و باااج و خسااتوە دوا بانکەکااانی قەرزی نەوەیدا مانااگ سااێ بااۆ ئەوەش تەنیشاات لە کااردوە، تەرخااان ئابوورییەکااان بچااووکە
 بەرامبەر باێ یاارمەتیی وەک یۆرۆی میلیارد ٢٠٠ ئورووپاش یەکیەتیی. هەڵگرتوە خزمەتگوزارییەکان لە زۆرێک لەسەر پیتاکی

 لە و بەرکەوتااوە کۆرۆنااای ئینسااانیی خەساااری زۆرتاارین کە ئیتالیااا. گرتااوە بەرچاااو لە کۆنسااێپتە ئەم واڵتااانی خەڵکاای بااۆ
 کەرتااای و کۆمپانیاااا و حکاااوومەت فەرماااانبەرانی لە پشاااتیوانی باااۆ دۆالری میلیاااارد ٤٥ تەواودایە، قەرەنتیااانەی ارودۆخیبااا

 وێاڕای و کاردوە تەرخاان واڵتەکەی دەرماانی و بێهداشات بەشای باۆ زۆری پارەیەکی بڕە هەروەها. کردوە تەرخان وەبەرهێنان
 .ڕاگرتوە بانکییەکانی قەرزە دانەوەی و ماڵیات و اجب هەموو بێکاری، قۆناغی یارمەتییەکانی زیادکردنی

 
 باکەن ساووک خەڵک شانی لەسەر بارگرانییە ئەو داوە  هەوڵیان خۆیان زەرفییەتی و توانا پێی بە دەوڵەتان هەموو بەگشتی

 خەڵااک، ڕاسااتەوخۆی نەغاادیی یااارمەتیی بە چ وەبەرهێنااان، کەرتاای یااارمەتیی بە چ بااکەن، قوتااار خااۆ قەیاارانە لەم و
 و خەساار ئێساتا هەتاا ئێاران لە بەاڵم. دی جۆراوجاۆری ڕێگەی و بانکی قازانجی و قەرز هەڵگرتنی یان ماڵیات؛ بەخشینی
 یاارمەتیی تمەنێکای تاقە نە دەوڵەت ئێران لە. بووە خەڵک شانی لەسەر تەنیا بەڵکوو دەوڵەت، بەرەوڕووی نەک زیانەکان
 و ماڵیاات و بااج نە کاراوە، خەڵاک نەغادیی یاارمەتیی نە کاردوە، کەمای بانکەکان قازانجی نە کردوە، وەبەرهێنان کەرتی
 بااۆ هەر حاڵێکاادا لە. دواخااراوە هاااوواڵتی ئاااوی و گاااز و باارق قەباازی دانەوەی تەنااانەت نە ڕاگیااراوە، قەرزەکااان دانەوەی
 باااۆ اااای(خااۆی ساااەرمایەی هەمااوو چاااواری لە یەک) دۆالر میلیاااارد یەک تااویتێر کۆمپانیاااای خاااوەنی دۆرسااای، جەک نمااوونە

 پتار لەو تمەنێاک تااقە بۆ دەست نەبووە ئامادە نەک خامنەیی واڵتان، دەیداتە و دەکا تەرخان کۆرۆنا لەگەڵ بەربەرەکانی
 شال خۆی سەربە ماڵییەکانی بنیاتە کیسەی سەری کەمێک یان ببا، بردوە بەتااڵن ئێرانی خەڵکی لە دۆالرەی میلیارد ١٠٠ لە

 سااندووقی“ لە یااۆرۆ میلیااارد یەک بااوو ئامااادە خسااتن درەنااگ ڕۆژ ١١ دوای تااازە کەوە؛خەڵاا شااانی بەسااەر بااارن کە بکااا
 دەکرێ؟ چی خەرجی کۆرۆنا لەگەڵ بەربەرەکانی بەبیانووی نییە ڕوون ئەویش کە دەوڵەت بدرێتە ”نیشتمانی پەرەپێدانی

 
 و مەدەنییەکااان ڕێکخااراوە ڵاایهەو بەردەم لە کۆسااپی بگاارە نەکااردوە، خەڵکاای هاوکااارییەکی هاای  نەک حکااوومەت ئێااران لە

 لە پاێش ڕۆژ چەناد و بووە درێژەیان گەندەڵییەکان هاوکات. کردوە دروست هەژاریش خەڵکی چوونی بەهاناوە کەمپەینەکانی
 کەسااانی بە شاامەک و کااااڵ هاااوردەی بااۆ کە دەوڵەتاای دراوی دۆالر میلیااۆن ٨٠٠ و میلیااارد ٤ بااڕی لەقاااودرا کە بااوو ئێسااتا

 ساووک خەڵکای لە دەردێاک دەکارا کە باارودۆخەدا لەو و نەکاڕدراوە پاێ شتێکی هی  درابوو، ووقییەکانحق الیەنە و حەقیقی
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 بە و بکااا بااارودۆخەوە بەو بیاازنس دەدا هەوڵ ئێسااتاش هەتااا ئیسااالمی کۆماااری ئەوەش باااری سااەر! کااراوە حەپەلااووش بکااا
 لە قەرزیااش دۆالر میلیااارد ٥ داوای و داالباا خااۆی لەسااەر گەمارۆکااان گوشاااری خەڵااک قەڵغااانی کااردنە و کۆرۆنااا بیااانووی
 ئەمریکاااوە ڕێگرییەکااانی و نێااودەوڵەتی کااۆمەڵگەی متمااانەیی بێ هااۆی بە ئێسااتا تااا کە دەکااا دراو نێااودەوڵەتیی سااندووقی
 .بوون ئاکام بێ هەوڵەکانی

 
 گۆڕانکااریی بە ویساتییپێ ئێاران لە بەڕێاوەبەری و دەساەاڵت پێکهاتەی کە دەرخستەوە ڕاستییەی ئەو لێکەوتەکانی و کۆرۆنا

 دێاتە ساەرکوت حکاوومەتی وەک ئیساالمی کۆمااری لە تێپەڕین بە تەنیا دواکۆرۆنادا قۆناغی لە لە گۆڕانکارییەک بنەڕەتییە،
 .دی
 

  ٢٠٢٠ی ئەپریلی ٢٠: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
  

------------------------------------------------ 
  

 ار و مافەکانی لە ئێران لە دەیەی پێنجەمی کۆماری ئیسالمییداکرێک
 

 .هەبوو ئێراندا ئیسالمیی کۆماری سەرکاری هێنانە لە بنەڕەتییان زۆر ڕۆڵی ئێران لە کرێکار چینی
 

 خاانووی خااوەنی دەکەیانە کەس هەماوو" و "خاۆڕایی دەکەیانە هااتوچۆ و بڕق و ئاو" وەک دروشمگەلی بە توانیبووی خومەینی
 حەدیاس کاسێتەکانیەوە ڕێگەی لە شۆڕش سەرکەوتنی پێش زۆر کە بەتایبەت. ڕابکێشێ خۆی الی بۆ کرێکاران سەرنجی "خۆی

 شایعەکان ئااینیی ڕابەرێکای و ئیماام چەند گوایە کە دەهێنایەوە کرێکاران ڕێزی شایانی پێگەی لەسەر جۆراوجۆری ئایەتی و
 و سەرتاساەری ماانگرتنە بە کرێکارەکان جۆرە بەم. دەبێ کرێکاران اهاتووید بەرژەوەندیی لە هەمووی شۆڕش و بوون کرێکار

 کە دەساەاڵتێک دەساەاڵت، ترۆپکای گەیاندیانە و ئێران هێنایەوە پاریسەوە لۆشاتۆی نۆفێل لە خومەینییان بەردەوامەکانیان
 .نەیبوو پێشووش ی"شا"

 
 ئەوان. دامەزراناادبوو تایبەتیااان کرێکاااریی ێکخااراوەیڕ گەورەکاناادا شااارە لە و شااۆڕش سااەرکەوتنی پااێش زۆر کرێکااار چیناای
 ئەوانەیاان هەماوو جێبەجێباوونی وادەی شۆڕشایش ڕێبەرانای و کردباوو فۆرماوولە خۆیان داواکانی کات ئەو هەلومەرجی بەپێی

 بە یادارپێوەند کۆنڤانسایۆنەکانی باوونی جێبەجێ ڕەگەزی، هەاڵواردنی نەهێشتنی کار، قانوونی لە چاکسازی وەک پێدابوون،
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 و ماز زیاادکردنی حەوتووانە، کاری سەعاتی کەمکردنەوەی کرێکاری، سەربەخۆی سەندیکای پێکهێنانی مافی کرێکاران، مافی
 .سااڵنەیان پاداشتی و حەقدەست

 
 تەمەنای بەهااری یەکەم لە هەر. وەرگارت پاڵپشاتییەیان ئەو مازی زوو زۆر ئێران گەالنی شۆڕشی سەرکەوتنی دوای کرێکاران

 زۆر. ساەرکوت شاااڵوی بەر کەوتانە کرێکارییەکاان ڕێکخاراوە کە باوو مەی اای١ ڕۆژی خۆپیشاندانەکانی لە و ئیسالمی ریکۆما
 پەالماااااری بەر کەوتە کرابااااوو، دروساااات کرێکااااارییەوە شااااۆڕای و سااااەندیکا کۆمەڵێااااک لەالیەن کە "کااااارگر خااااانە" زوو
 ئێساتاش هەتا جۆرە بەم! گیرا بەسەردا دەستی گرتوە، بەسەردا دەستیان "شۆڕش دژە" ئەوەی بەبیانووی و اەکان"حیزبوڵاڵیی"

 .هەیە درێژەی لێدەکا، حاشایان کە ئیسالمی کۆماری و مافەکانیانن داخوازی کە کرێکاری کۆمەڵگەی ملبەملەی و شەڕ
 
 یەک مافەکاانی لە پشاتیوانی قانوونەکاانی باووە، هەژارتار و چەوسااوەتەوە کرێکاار چینی دەیەدا چوار ئەو ماوەی هەموو لە
 و دەرکاااران مەترسااایی باااۆتەوە، بچاااووک مااااڵێی سااافرەی و داوە کەمیااای لە کڕینااای تواناااای باااوونەوە، کااااڵتر یەک دوای لە

 چەشانە هەر و؛ باووە بەش باێ بووە کرێکاری ڕێکخراوی پێکهێنانی کە خۆی مافی سەرەتاییترین لە و بووە لەسەر بێکاربوونی
 و دراوە لااێ واڵتاای ئەمنیەتاای لەدژی چاااالکی و گشااتی بیااروڕای شااێواندنی ئەنگاای شکرێکااارانی داخااوازییەکی و ناااڕەزایەتی
 .سەپاوە بەسەردا زیندانیان قورسی سزای سۆنگەیەوە لەو کرێکاری چاالکانی و کراوە بەگژدا شۆڕشیان دژی هێزەکانی

 
 قەیرانای دڵای لە قەیرانێاک گەیشاتێ، دا”کۆرۆناا“ بەنااوی قەیرانێاک قورسای ساێبەری لە ئەمسااڵ کرێکاران جیهانیی ڕۆژی

 و پێشابینی بەپێی کە قەیرانێک بڕابوو، لێ نووزەی پێشتریش ئابوورییەکانەوە سزا بەهۆی کە ئێراندا تەپیوی تێک ئابووریی
 یەکاای“ ڕۆژی. دەکەوێتەوە لااێ ئێراناادا لە کرێکاااری میلیااۆن حەوت هەتااا شااەش بێکاااربوونی خەساااری سااەرەتاییەکان بەراوردە

 ١٥ ساەتا تەنیاا کرێکااران مازی ئێساتادا ی٤٠ ساەتا ساەروو ئاابووریی ئاوساانی لە کە تێاپەڕی حاڵێکادا ەل ئەمسااڵ ای”مەی
. ناکااا مانگێکیااان لەسااێی یەک بەشاای حاااڵەش بەو پێویساات، خەرجیاای زۆر لێاادانی لە جیااا کە حەقدەسااتێک کااردوە، زیااادی

 لە چاۆن وەک کاردوە؛ شێلگیر مافەکانیان داخوازیی لە ئەوانی بەاڵم نەداون، دادی ئێستا هەتا بەداخەوە ناڕەزایەتییەکانیش
 و خۆپیشاااندان ئەو زۆربەی ئەگەرچاای خااۆ. داوە ڕوویااان کرێکاااری مااانگرتنی و کۆبااوونەوە ٣٥٩ کەم الناای ڕابااردوودا ساااڵی

 یمااافخوازی خەباااتی ڕووناای ئاسااۆی بەاڵم کااراوە، پێ باڵوەیااان بەڵااێن و وادە داناای بە یااان کااراون سااەرکوت یااان مانگرتنااانە
 .کردوە ڕوونتر کرێکارانی

 
 ئاابووریی باووە، لەساەر ئێاران دەرەوەی سیاساەتی لێکەوتەکاانی قورسی سێبەری کە ئابووری ناکارامەی سیاسەتی دەیە چوار

 پاااااوانی لە مانەوەیااااان و سااااەقەت شااااێوەی بە بەاڵم - تااااایبەت کەرتاااای بە کۆمپانیاکااااان و کارخااااانە سااااپاردنی ڕانتاااای،
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 ساەرمایەی لەوالش و ئێاران کاۆمەڵگەی کێشاەی ساەرەکیترین ببێاتە بێکااری قەیرانای الیەک لە وەکارد وای - دەوڵەتییەکاندا
 کە ڕایگەیاناادوە دراویااش نێااونەتەوەیی سااندووقی. بباارێن بەتااااڵن بەالش و سااووک کااۆمەڵگەش کااۆمەاڵیەتیی و ئااابووری
 یەک دوای لە یەک سااڵی ساێهەم باۆ - یخاامنەی ساااڵنەی بریقەکاانی و بەباق دروشمە سەرەڕای - ئێران ئابووریی هەڵدانی

 بااۆ ئەویااش نەوت نرخاای سەرسااووڕهێنی دابەزیناای و نەوت هەناااردەی ڕاگیراناای. دایە بەردەوام هەڵاادێرانی لە و ساایفر خااوار
 واڵت نااابووتی و ساایس ئااابووریی لەسااەر دیااکە هیناادەی کە دیااکەن فاااکتەری چەنااد نەوت بە ئێااران بەسااتراوەی ئااابووریی
 .بارودۆخەن ئەو زیاندیتووانی پێشەوەی ڕیزی لە کە کرێکارانن ئەوە و هەیە خۆیانڕاستەو کاریگەریی

 
 لە بەدەر ماووچە، و ماز کەمیای مەساەلەی لە جیاا. ئەوانەن هەر نە و دوون و یەک نە کرێکااری کاۆمەڵگەی کێشەکانی بەاڵم
 کرێکااران کاردوە وای کە کاارە ساتەکانیگرێبە ئەوە بوون؛ نیشاتەجێ کێشاەی لەوالی و، کڕینیاان تواناای لەکەمیادانی و گرانی

 و کااتی گرێبەستی بە یان کرێکارەکانیان خاوەنکارەکان لە زۆر. کارەکانیانە لەسەر مانەوەیان و ڕاگرتن ئەمنیەتی کەمترین
 پێکادێنن ئێاران کرێکااریی کاۆمەڵگەی زۆری بەشای کە کرێکاارانە ئەم بەوەش. دادەمەزرێانن سپی گرێبەستی بە تەنانەت یان
 و چەناادی و کااار هەلااومەرجی هەروەهااا. نایااانگرێتەوە "کرێکاااری مەزایااای" دەڵااێن پێاای ئەوەی و دامەزران قااانوونێکی هاای 

 دەربکارێن کااریش لەساەر بێتاوو خاۆ. خاوەنکاار ساەلیقەی و ویسات بە بەساراوەتەوە هەماووی حەقدەساتەکانیان و ماز چۆنیی
 خاوەنکاار و بان کاار ڕووداوی تووشای ئەگەر یاان ناادرێتێ؛ کارییانبێ بیمەی نییە، نێواندا لە ڕەسمییان گرێبەستێکی چونکی
 پێوشااوێنی و بااکەن شااکایەت ناااتوانن بکاااتەوە، قەرەبااوو بااۆ زیانەکەیااان و باادا پەککەوتنیااان و دەرمااان تێچااووی نەیەوێ

 .کەون مافەکانیان
 

 وەپااێش پیاااوان دامەزران بااۆ زۆربەیااان خاوەنکارەکااان. ئێاارانە کرێکاااریی کااۆمەڵگەی دیااکەی کێشااەیەکی ڕەگەزی هەاڵواردناای
 سەرپەرسااتی ژنااانی بەتااایبەتی و ژنااان. دەدرێاان وەپااێش کە ژنااانن ئەوە کاریشاایان هێاازی کەمکااردنەوەی کاااتی لە و دەدەن
 یەک وەک دەرفەتای نەک - دەباێ زیااتر ئەژماریاان ڕۆژ بە ڕۆژ کۆمەاڵیەتییەکانی قەیرانە سۆنگەی لە بەداخەوە کە - خێزان

 کەمتاار ماازی و زیاااتر کاااری ماااوەی بە ناچااار دامەزرانیشاادا ئەگەری لە بەڵکااوو نیاایە، کاااردا بااازاڕی لە وەیااانخۆدیتنە بااۆ
 .دەکرێن

 
 و مەینەتاای هاوبەشاایی لە جیااا. دەکەویاان دیکەشاادا دیاااردەی هەناادێ بەسااەر باادەینەوە، کوردسااتان لە ئاااوڕێکیش ئەگەر خااۆ
 کوردساتان کردنای بەئەمنیەتی و ئاابووری پەرەنەساەندنی سیاسەتی دەیە چوار بەاڵم ئێران، هەموو لە کرێکار چینی مافیی بێ

 لەساەر کوردساتان پارێزگااکەی چاوار هەر دایە حاڵێاک لە ئەوەش. خوڵقانادوە کوردستان لە کرێکاران بۆ جیاوازتری دۆخێکی
 ئەمنیەتیاای انیناایڕو بەهااۆی بەاڵم هەڵکەوتااوون، ئازەربایجااان و تااورکیە کوردسااتان، هەرێماای و عێااراق واڵتااانی ساانووری
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 جاار چەناد سااڵدا لە هاوکات. ئەستێندراوەتەوە لێ گرینگەی دەرفەتە ئەو و ئابووری ئازادی ناوچەی بە نەکراوە کوردستان
 ئەم کااردوە، ئاااوەاڵ قااانوونی کااۆڵبەریی بااۆ ڕێاای ساانووردار شااێوەی بە کە ساانوورییەش دەروازە کەمە ئەو داخسااتنی هااۆی بە

 .دەدەن ناوچانە لەو زیاتر بێکاریی بە پەرە و دەستێنن ناوچەیە ەمئ هەژاری خەڵکی لە دەرفەتەش
 

 و کاااارگە کەمیااای هاااۆی بە بەاڵم واڵت، بێکااااریی نێاااونجیی لە ساااەرووتر زۆر بێکااااریی ساااەرەڕای کوردساااتان لە هەروەهاااا
 یەکە لە ئێااران لە کرێکااار حەشاایمەتی زۆریاانەی. کەماان زۆر گرێبەساات خاااوەن ڕەساامیی کرێکااارانی حەشاایمەتی کارخانەکااان
 وەک ااەکانی(کااذب) سااختە پیشاە بە یاان ساەرقاڵن، بیناساازییدا کەرتی و کار قانوونەکانی بازنەی دەرەوەی بچووکەکانی

 ئەو ساااەرەکیی کێشااەی. کاااردوە کااۆڵبەری لە ڕوویااان کوردساااتاندا ساانوورییەکانی ناااوچە لە یاااان خەریکاان، دەسااتگێڕییەوە
 یاان بێکااربوون ئەگەری لە و هەیە کۆمەاڵیەتییاان دابینکردنای بایمەی لەوان مکە یەکجار ژمارەیەکی کە ئەوەیە کرێکارانەش
 .بەشن بێ مافێکیان هەموو لە کاردا ڕووداوی بە تووشبوون

 
 هەیکەلااای ساااەرەکیی بەشااای و نەداوە کۆڵیاااان کرێکاااار چینااای نەهامەتییاااانە و بەشااامەینەتی ئەو هەماااوو ساااەرباری بەاڵم

 بەرهەمهێناناادا بچووکەکااانی یەکە لە پێشااتر کە کرێکارییەکااان ناااڕەزایەتییە. دێنن کپێاا ئێااران لە ناااڕەزایەتی باازووتنەوەی
 کە ئەوەش و؛ دەکەن یەکتااریش هاوپشااتیی تەنااانەت و گرتااۆتەوە زەبەالحەکانیشاای کارخااانە و کااارگە ئێسااتا دەدا، ڕوویااان
. دەدەن ناڕەزایەتییەکاااان بە ماااافخوازانە و سیاسااای تەواو ڕوخساااارێکی کرێکاااارە، چینااای پێگەیشاااتوویی و وشااایاری نیشاااانی

 لە کرێکااری کۆمەڵگەی ناڕەزایەتیی نوێی فازی و سەرانسەرییەکاندا بزووتنەوە لە کرێکاری بزووتنەوەی هاوبەشیی گومان بێ
 .دەکا دژوار زۆر بارودۆخێکی بەرەوڕووی ئیسالمیی کۆماری کۆرۆنادا پاش قۆناغی

 
 بااارودۆخی شااپرزەیی بە دان دەوڵەتیاایش، کاربەدەسااتانی و حکااوومەتی بەرپرسااانی ئەوەی سااەرەڕای ئەوەیە باسااەکە کاااکڵی

 الکاردنەوە و کرێکااران مافی لە ئاوڕدانەوە بۆ ئیرادەیەک بەاڵم دەنێن، واڵتدا لە بێکاری و هەژاری پەرەسەندنی و کرێکاران
 بردنەساەرێی نە و هەیە اریکا هەلای و واڵت ئاابووریی باووژانەوەی لە باساێک نە. نیایە لەگۆڕێدا ئەوان نالەباری دۆخی لە
 و کرێکااران نااڕەزایەتیی بەردەوامیای واتاای ئەمەش. باووە هەژاریایەوە هێڵای لەژێار هەمیشاە کە کرێکااران حەقدەستی و مز

 .دایە سەرانسەری ئێعترازییەکانی بزووتنەوە لە زیاتریان بەشداریی
 

  ٢٠٢٠ی مای ٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
  

------------------------------------------------ 
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 خومەینیزم و میراتگرانی

 
 یتاوان ەک یاسایو س ینییئاا یکێاویاپ. ەڕیپ ێتا دایانەیخوم یرگاەم رەسەب ڵسا ٣١( یتاوەه ی١٣٧٧ یردانەزۆج ی١٤) ڕۆمەئ
 ەیکەتەحااوکم ڵساا ١٠ ەیو مااو ێنااێب یدەو راناداێئ ەل یعیشا - یاساایس یساالمیئ یتەاڵساەو د تیەحاااکم ەینیژێامەل یوناەخ
 یژووێام ەل ەیەگڕبا مەئ یکاانییەتەڕەو بن ڵقاوو ییەرەگیکاار یچاونک ناگیگر. ەرانێائ یرخەهااوچ یژووێام ەیەید نینگتریگر
 .ەارید ەوەتاڵو مەئ یکەڵخ ینووسەو چار یتیەەاڵمۆو ک یاسیس یانیژ رەسەب ستاشێئ تاەه رانێئ
 
 شات،ڕدا یرانێئ ەیوەرەد ێینو یتەاسیس یژمانێدانا و و ییسالمیئ یشۆڕش ێیرەدەناردن ەیبناغ یردەب ەبوو ک ینەیخوم ەوەئ
 یتەاسااایس ەب ینەیخاااوم. بااوو رانێااائ یکانییەشااتمانین ییەنااادەوەرژەب ەڵگەل یااایتەڕەبن یاایتیەدژا اڕ یبنااا ەل ەک کێااژمانێو

 یکانییەساتیسالمیئ پان ەواناگڕ ەب ەک وەدا، ئ کێات یاساتەڕوێن یتاەاڵژهڕۆ یکانەشاێهاوک ەیربۆز کاایمرەئ یکردن یتیەدوژمنا
 ەوتەک ،ۆڕێبگاا دایااا(یرەگەعیشاا) سااالمیئ ییناادەوەرژەب ەل کااانەییەناوچ ەتەاڵسااەد ییاساایس یماایژڕێ ێتااوانەوابااوو د   ێاایپ

 داییاهانیج ەیگەڵمۆکا ەل کیەال ەل ەیوەئ ۆیه ەبوو شەوەئ رەو ه کانەستیرۆرێت ایشیلیم یگرتنۆخەو و کخستنڕێهاندان و 
 .رانێئ رەس ەبکات رشێبکا و ه یترسەم ەب ستەه راقێع یکانییەشێکڕپ ۆیهەب ید یکیەالەو، ل ەوەتێبخر کیرەت
 
 ۆیها ەبباا، ب واوەت راناداێئ یینادەزمێه یرجەلاومەه ەو ل راقێع ەیکشەپاش یو دوا مداەکیە ڵیسا ەل کراەد ەک ەڕەش مەئ

. ەویەکاارا ژێاادر ڵسااا ٨ ەیماااو ۆباا "وتنەرکەساا تاااەه ەڕشاا ەڕشاا"و  "ەڕێپەد ێتاا ەالوەربەک ەقااودس ل یگاااڕێ" یکانەدروشاام
 اسااتڕ ەرەرانکێوڵمااا ەڕەشاا مەئ یکااانییەانیو گ ڵیمااا ەانیااز ناادحا ەپشاات ل ەویااتوانەین سااتاشێئ تاااەه رانێاائ ەیلگەمۆکاا

 ، ینەیخاوم یکانییەژۆلۆدئیاو ئ یکاریف مااەبن یچاونک ،یایەن ناگیگر ەوەرانێائ ییاسایس یمایژڕێ یال ەب ەمەئ مەاڵب ،ەوەبکات
 .ەوەتۆکرد ایج کێل یرانێئ ەل تەاڵسەو د کەڵخ یکانییەندەوەرژەب
 
 یتاااڵو کیە یباایو ل یەسااوور ەل ایااج رانێااکاارد ئ یوا داەیااکەتەحوکم ەینووسسااازەچار ەیەد وەل ینەیخااوم یکانەتەاساایس
 یکاارۆه ەب ساتاشێتاا ئ ەک - ێدابنادر رانێائ یدژ کایمرەئ یکانییەسزا ئابوور ەیبناغ یردەب ،ێبەن یمانەیهاوپ ییبەرەع
 رانێائ یکانییەنادەوێپ وانێن ەبخات یسارد یوشدڕ لمانەس یدژەل ەی، فتواک - ەیەه ەیژێدر اوازدایج یرمۆف ەو ل رۆراوجۆج

 .نیو ن بوونەن رانداێئ یکەڵخ ییندەوەرژەب ەکام ل  یه شەمانەئورووپا و؛ ئ یتاناڵو و
 

  شێپ یەپاۆڵد وەئ ەک بووید انەیکەتەاڵسەو د میژڕێ ۆب انەیورەگ یونەخ تدااڵو ۆیوخێن ەل مەاڵب یرەوروبەو د ینەیخوم
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 یتااەیب هااا،یقەف یتاایەالیو ییتەحکااووم ەیوارەق. بااوو کەڵااخ یکااانییەماااف و ئازاد یوتکردنااەز ەب ییسااتیوێپ کێشاات مااووەه
 ەل یماووەه رەبێسا یتاڵەوەو، د زامیان یکانییەنادەوەرژەب یکردنیاریاد ۆڕیکا گاباان،ین یاۆڕشا ،یرەبڕێ یگانەخوبر ،یرەبڕێ

و چ  ینەیخااوم یمەردەساا ەچ ل. ەبااوو وانەئ یکااانییەئازاد یگرتنەناادنێهەو ب کەڵااخ یزخسااتنێراوەو پ زمینەیخااوم یتااەخزم
 ڵەچاال سااا. یەو بااا یەوان کااا یال کەڵااخ ینگااەو د نێکاارەد یساایندەمه کااانەبژاردنەڵه سااتاشێئ ،یرگااەم ەل ڵسااا یساا یدوا
 یکااار یسااتوورەد کەڵااخ یاایعترازێئ ەیوەباازووتن یدژەل رمەن ەڕیو شاا کانییەاساایس ەزبیااح یرکوتەو ساا یکاایزیف یزفااەح
. ێبارەد ناڵتااەو ب ەمیژڕێا یستانەدەکارب یپاوان یکانییەسروشت ەسامان مووەو ه تاڵو ڵەچل سا. ەیەمیژڕێ مەئ ەییشیمەه

 ان،ییاخوازماف ەیوەبازووتن یرکوتەو سا انیکانەماف ەحاشا کردن ل کان،ەوەتەن ەیوەتواندن یتەاسیس یرەبەگرتن ەیەچوار د
 ووەڕل ریشمشاا ەیەچااوار د ،ەوەنزاکااانییو ئا نییئااا ییایااج ەینگۆساا ەل زخسااتننێراوەو پ واردنەاڵو ه ەوەنڕیساا ەیەچااوار د

 ەل ەباوو کێشاەو ب ۆڕگەن یتەاسیس انۆیخ یشتمانیخاک و ن ەل انیالوان و تاراندن یوکەئ یژنان و توندگرتن یدژەل ستنەب
 .یسالمیئ یمارۆک یزمینەیخوم
 
 یعادامێئ ۆیها ەبوو ەبوو ک ییەبەزهەم ەرۆکتاتید مەئ یید یکێتیەنایج ینەیخوم یارڕیب ەب یاسیس یانییندانیز ییکوژڵەمۆک
و  شااااااندانیپۆو خ نااااادانیز ەل کەڵاااااخ یو کوشاااااتن رکوتەسااااا یااااایوامەردەب هااااااەروەه ،ینااااادانیز زارەه ٣٠ ەل اتریاااااز
 .انینابەج ەیکییەژووێم ەا"تیەسەو" ەل ەکێشەب شدایکانییەتیەزاڕەنا
 

 یال ەب سەدا ک ڕیخسات، جاا ۆیخا ەڵگڕە یتەنەیشامەو ب ژارەه یکاەڵئااو و بارق، خ یکردنا ییاۆڕخاەدروشام ب ەب ینەیخوم
 شیاوەئ - انیاژارەه یکاەڵخ یئااو و برقا ەباوو ک ێناێدو رەه مەاڵب ن؛ێڵناه رانداێئ ەل یچێکر یچونک ،ێچەن نداڕیخانووک

و  ووخانادڕدامااودا  یەیئاسا رەساەب انیاوایه ڵیکرماشان ما ەو ل ڕیبەڵه ڵپوو یکردنەنێت ۆیه ەب - ناداۆرۆک یمەردەس ەل
 ەب داڵساا ەل مەاڵب ن،ەڕێاگەد کداێخواردن ەمەژ یدواەب داڵوزا  زب ەل ژارەئاتاج و ه یکەڵخ کداێکات ەل. ستاند ێل انیانیگ
 رجەخ کانااداییەنییئا ەوزەح ەل یتەحکااووم ێاایقەو ف الەم یاناادنەیگێپ ۆباا تاڵو ییگشاات ەیبااودج ەل نەتاام اردیاالیم اردیاالیم
 .ێکرەد
 

 اباردووڕ ەیدەسا نادەچ ۆبا ەوەانەڕو گ وتنەپاشاک ەیەچاوار د ،یتیەەاڵمۆکا یمانڕدا ەیەچوار د ،یئابوور یرانەیق ەیەد چوار
 ەینگۆسا ەل. داناا ەیکەبناغ ینەیخوم ەک ییەاسیس یکێزامین یمەرهەب ،یسالمیئ یمارۆک یتەاڵسەد ەیەچوار د مەئ یەیسا ەل
 داەییااژڕێ یاایژارەه ێڵاایه رێااژەل شیسااەک نیااۆلیم ٣٠و  هاااڕە یاایژارەه ێڵاایه رێااژەل سەک نیااۆلیم ٢٠ ەل اتریااز ەوەزامیاان مەئ
 نیاۆلیم ٨ ەل اتریاز ن،یچێکار - تاڵو یتەمیشاەح ی٣٥ تاەس - ڵەماەبن نیۆلیم ٩ کارن،ێب سەک نیۆلیم ٢٠ ەل اتریز ن،یژەد
  ەمانەو، ئ بنەد اتریز ژڕۆ ەڵگەل ژڕۆ کانییەکوژۆو خ یکۆمەو خ تاڵو ەیوەرەد ۆب چۆک رن،ەشبۆه ەیماد ەیدۆریگ سەک
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 .*یکانییەو قوتاب ینەیخوم یتەاڵسەپاش د یرانێئ یکانییەتیەەاڵمۆک ەاردید ەبچووکن ل یکێشەب
 
و  یسااتیلۆپۆپ یتەاساایس یرەب ەگاارتن ەب ەک ێدابناادر کێاارۆکتاتید ییتاااۆک ڵیخااا ەب ێناااکر ١٣٩٨ یردانەزۆجاا ی١٤ ۆیەباا
 ۆیها ەباوو یشایرگەم یووداوڕ کاووەڵب ران،ێئ ەل یاسیس یتەاڵسەد یپکۆتر ەبگات یتوان کەڵخ یینییئا یستەه ەل ۆژلکاەک

 ینااوەه ەل وامەردەب یکاانییەکریف مااەو بن ینەیخاوم ۆیەب. تدااڵو رەسەب تەاڵسەد ییرۆکتاتید یزامین یاتریز یداکوتان بن 
 .ەئاوا بوون ەل یکانەرخەف ۆب ەیکەراتیو م زمینەیخوم یرۆخ ەک ستاشداێئ ەل تەنانەت ،ەوەتیێژەد داەمیژڕێ مەئ
 
و  ەنااوچ ەل یساالمیئ یماارۆک یینۆژماێه. ەوەتەباوون یدیاج یراناەیق کەڵێامۆک یووڕوەرەب ینەیخوم یراتگرانیم ستاداێئ ەل
 یئاسات ەل میژڕێا. یەاد ۆیخا ەیادڕ نیمتارەک ەل ،ەمیژڕێا یرەنێازرەدام یینەیخاوم یدروشام نیتریتەڕەبن ەک ێیدراوس یتاناڵو
 .ەناوێه میژڕێ ییئابوور ەب یسەرەه ەیەوەوتنەککیرەت وەو ئ ەوەتۆوتەک کیرەپتر ت شداییتڵەوەودێن
 
و  ەکییەنیکراۆئا ەکڕۆفا ەیوەردانەب ،یمانەیقاسام ساول یکاوژران یدوا یکاانەووداوڕ ەک اباردووڕ یرەوەڵزەخ یکانەدانەڵرهەس
 .ەشێمۆڵەبن خ یهات؛ ئاگر رداەسەب یناۆرۆک
 
 یتەاسایس یایوامەردەبااس کارا ب کەو تاڵو یکاەڵخ یال یساالمیئ یماارۆک یتییەرعەشا یماانڕو دا ەخۆبارود مەئ یکانەکارۆه

 .کانییەشتمانین ییەندەوەرژەو ب کەڵخ یکانەماف ەڵگەل ەیەه ییتەڕەبن ییتیەدژا ەک ەتەحکووم یتەاڵسەو د زمینەیخوم
 

 ەزێااااه مااااووەه ەرەبەرەب ،یکسانسااااازیەو  کیژۆلۆدئیاااائ یتەاساااایس ەب ابااااردووداڕ ەیەیچااااوار د ەل یاساااایس یتیەحاااااکم
 ەڕەبااو یرکوتەسا ک،ەڵاخ یکانییەماف و ئازاد ەل گرتنەزنڕێ. ستکارەڵرهەدژ و ب ەتۆکرد ەوەوانیپشت ەل یکانییەتیەەاڵمۆک
 مەردەب ەل یگارێڕو  یکساانیەو  یرەرابەب ینیناساەن یسامڕە ەب ،یعیشا ەرەیانافارس و غ یکەڵخ یکانییەنییو ئا ەییوەتەن
 یاسااایو س یتیەەاڵمۆکااا ،یتییەوۆهااا ەیرگااژەب کەڵێااامۆک یووڕوەرەب ییاسااایس یتەاڵسااەد دا،ییگشااات ییشاااەو هاوب یشاادارەب

 .ەوەتۆکرد
 
 داۆخاەب ۆب ەرادیئ یبوونەن ەو ل یموکراسێو د یئازاد یبوونەن ەل ت،ەاڵسەد ەب کەڵخ ەیمتمان یبوونەن ەل شەرگژانەب وەئ

 ییوانیپشات ێباەب گوماان ێو، با ێناێمەن ۆیخا یکیژۆلۆدئیائ یژماانێو ەیوەناانێمهەرهەب یتوانا یدیچ میژڕێ کاەوا د ەوەچوون
 .ێبب ڵزا دایمەردەب یکانەرانەیق رەسەب ێناتوان کەڵخ
 



 بابەت و وتووێژەکانی هاوڕێ عەلی بداغی

 

 

137 
 

و  کاایمرەئ یسازاکان یباوون و قورساتر باوون واڵرباەب. ننیابەد رۆزیکاتاال ڕۆڵای داییەنادەوێپ وەل شەکیاد یکێکاارۆه ەڵەمۆک
 یمااارۆک داییاائابوور ییهااانیج یرانااەیق ەل شیااوەئ تاڵو ییئااابوور یسااتانەاوڕ وت،ەن ییبااا یمااانڕدا ،یهااانیج ەیگەڵمۆکاا
 کاااشیمرەئ ەڵگەدانوسااتان و سااازان ل ەیەوانەل ەک کێاارجەلومەه. ەوکاارد نووسسااازەچار یکێرجەلااومەه یووڕوەرەب ییسااالمیئ

 .داەن یداد
 ەزامیان مەئ. ێنایبب ەوۆیەخا ەب تاڵو ییاسایس یزاماین ینۆڕیگ شەکید یکێجار رانێئ ەک ێب ییژووێم یکێرەدەق ەمەئ ێنگبڕە
 یبااوونەکەڵەک ەل یربااازکردنەو د میژڕێاا ەب ەوەکردنەمتمااان ۆباا کەڵااخ یال کێاالەیو م ەرادیاائ ەو ن ەڕێاسااتڕ رەساا ەتێااد ەن
 .ەیەه کانەرانەیق
 
 ژووێام. ێناێمەو ن واڕبا ێباەد ەمیژڕێا مەئ یگاوت ینەیدا، خاوم" شاا" یمیژڕێ یدژ یکانییەتیەزاڕەنا ەیرمەگ ەو ل ۆیخ یکات

 ییو مااافخواز باااتەخ یرجەلااومەه ەب ەناادەب انەیاامەکااام ناار ؛ ئ ەو ب ەیک وا،ڕباا ێبااەد شەمیژڕێاا مەئ ،ەوەتێاابەدووپااات د
 .ەوەباتەخ مەئ یرخستنەس ەب داریندەوێپ یکانەرەو فاکت رانێئ یکەڵخ
 

----- 
 

 .راونیرگەو یالمسیئ یمارۆک یکانییەسمڕە ەوکراواڵب ەل کانەئامار* 
 

 ٢٠٢٠ی جوونی ٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
 

 ئاکامی سەبر و زەبری ئەمجارەیان؟
 
 یکانییەناادەوێپ ەل ێنااو یکااێرزەو رانێاائ یدژەل یتااومەئ ەیوز ەییوەتەونێاان یئاژانساا یرانەياااردڕب یاڕشااو ێینااو ەیارنااامڕیب
 یرجاااامەب ینووساااەچار ەورد ەورد ێتاااوانەهاوکاااات د ،ەوەکااااتەد تاااداییەمنەئ یاڕو شاااو رانێااائ هااااەروەو ئااااژانس، ه رانێااائ
 یدوا ەک ەرانێائ یدژەئاژانس ل ەیارنامڕیب مەکیە ەک ەنگیگر ەوەووڕ مەل ەیەارنامڕیب مەئ. بخا تردا یکیەال ەب شینجامەئ ێب
و  ێوانااەڕد رانێاائ یکانەشااراو ییەتااومەئ ییەچااالک ەل ەویاایەرانەگینەو ئااژانس، ب رانێاائ ڕەیقا ێئاارام و باا ییوناادێپ ڵساا ٨

 یاڕشااو یزێاام رەساا ەتێااچەران دێاائ ەیناادەروەپ کااا؛ەئاااژانس ن ەینیەالەمەه ییهاوکااار تااووێب ەک داەد رانێاائ ەل ەوەئ ەیتااان
  یکانییەماسڵۆپید ڵەوەو ه یەو تورک یەووسڕ ۆب یسالمیئ یمارۆک ەیوەرەد یریزەو ف،یرەز وادەج یرەفەس. تییەمنەئ
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 .ێبگر ەووداوڕ مەئ ەب شێپ یتوانەین یشەکید
 
 ەماانگ ٤ ەل اتریاز رانێائ ەهاتو داێیئاژانس، ت یندامانەئ یستەردەب ەتەخراو ەئاژانس ک ییگشت یرەبەوەڕێب ەیرتۆاپڕ مەئ
 ەیباارەل کێاژێوتوو ەشانەچ رەه ەل ۆیخا ەشاێکڵێاس ەیو مااو ەداوەن ییتاومەئ یکراوێگومانل ەیدوو بنک ینیپشکن ەب ەیگڕێ
 ٥ ەتەوەیااگ رانێاائ یناادراوێتیپ یمیااۆرانۆئ یوتەپاشااک هاااەروەه. ەوەتێاادزەد ەیکەشاااراو ڵسااا ٢٠ مەکیالناا ییتااومەئ ەرنااامەب
 نادەچ یو ئاژانس رانێئ یکانییەندەوێپ رانەاردڕیب یاڕشو ەیەیارنامڕیب وەئ ەرۆمجەب. رجامداەب ەل دراوێپەگڕێ ڕیب ەیندیه
 یداواکااان مااووەه ەیەه اتکاا یمااانگ ێساا ەل متاارەک رانێاائ سااتاداێئ ەل. ەوەکاارد کیاازین رجااامەب یکااات شێپاا ۆباا کێاانگاوەه
 یرتۆاپاڕ وێان ەتێاد ەتەبااب مەئ ران،ێائ یباادان مل یرەگەئ ەل. بکا ێجەبێئاژانس ج یرانەاردڕیب یاڕو شو یگشت یرەبەوەڕێب

 ەل انیاا کااا؛ەد رانێاائ یدژ ەل ید یکەیەارنااامڕیب ەناچااار ب رانەاردڕیااب یاڕشااو انیااو  "یگروساا لێااافائڕ" یرمانااانەخ یمااانگ
 یاڕشااو ەتێاابچ شەیەناادەروەپ وەئ تااووێب. تیاایەمنەئ یاڕشااو ەتێاادرەد رانێاائ ەیناادەروەپ کانااداییەگرژ یندنەسااەرەپ یرەگەئ
 .انۆیخ ێیج ەوەنێد رانێئ یدژەل تییەمنەئ یاڕشو یشووێپ یسزاکان مووەه ودوو ێس ێب ت،ییەمنەئ
 
 یساازاکان یهااتن ییتاااۆک ۆچاوار ماناگ کااات با ەل متاارەک کاداڵێحا ەل. نیناا ەنادەوەئ رەه رانێاائ یدژ کانەگوشاار ێیناو ەڕیگ

 ییگشات یرێسکرت ،ەستەردەب رانێئ یدژەل ۆڵکوچەچ ەڵەیمام یدژەل ۆڵکوچەچ ەڵەیمام ەڵگەل یندەوێپ ەل تیەمنەئ یاڕشو
 وەئ هااەروەه. ەکاردو لێشێپ یتیەمنەئ یاڕشو ی٢٢٣١ ەیارنامڕیب رانێئ کاەد یئاشکرا کداێرتۆاپڕ ەل کانەکگرتوویە ەوەتەن

 یکاانییەزامیو ن یوتاەن ەو بانک ەخاانەکڕۆف شاووداێپ یناڵو ساا ڵمساەئ یکانەالمارەپ ەل ەیانییربازەس ەستەرەو ک کەمووش
 ۆبااا کاااایمرەئ یکاااانەڵوەه ۆبااا گااااڕێ داۆیاااخ ێااایج ەل شەوانەئ. ەباااوو رانێااائ انەیااازگێئاماااانج، ئاخ ەتەکاااردو یبساااتانەڕع
 ۆباا یشاەکید ەیوتەکێلا هاااەروەه .کااەد شۆخا ،ەبااوو رانێائ رەساەل ابااردووداڕ ڵیسااەزدێس ەل ەیلەسازاگ وەئ ەیوەژکاردنێدر
 .ێبەد رانێئ
 
 یدژ ەل کارهااتووەب ۆڵیکوچاەچ ێنەیەگەادڕ یسمەڕەب کانەکگرتوویە ەوەتەن ییگشت یرێسکرت ەمجارەکیە ەمەئ ەیوەئ مەکیە
 ێباەد رانێائ - ێباەید ەاریاد ەک - ێبەه یداوخواز ەوەبار وەل بستانەڕەع تووێو ب ەیەه ەوەرانێئ ەب انییدنەوێپ بستانەرەع
 یکانییەحوساا ۆباا ۆڵکوچااەچ یناااردن یبوون ساابوت هاااەروەه. باادا ەیەیوەکاارد مەئ ییو مااادد یاساایس یچااووێو ت ێباا رەماادەاڵو
ساازا  یووڕوەرەب رانێاائ شیااوەئ ەک ێد تیاایەمنەئ یاڕشااو ی٢١٤٠ ەیارنااامڕیب یلکردنێشااێپ یمانااا ەب رانێاائ رەسااەل شینااەمیە
 .ەوەکاتەد
 
  یسزاکان ەیوەژکردنێدر یدژ ستاشێئ ەب تاەه ەک ەنیو چ یەووسڕ یستێوەڵه یالوازکردن ەرتۆاپڕ مەئ ەیکید یکییەنگیگر
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 ەنیااو چ یەووسااڕو  کیەالەل کااایمرەئ یکااانەدوور كێل ەسااتێوەڵه یشااۆج ەیقڵئااا داەوێاان مەئورووپاااش ل ڕۆڵاای. راننێاائ رەساا
 یاریاخواز ەک شیەووساڕو  نیو چا بانەن ەییشایمەسازاکان ه ەبکاا ک ەوەب لیاقا کایمرەئ کیەالەل یەمانا وەب. ید یکیەالەل
 ڵەەاڵگ ەل ەیرگاارتنەنگەل وەب شەمەئ. نەکەن ۆتااڤێ تااداییەمنەئ یاڕشااو ەل ەکەارنااامڕیب رانن،ێاائ ەب ۆڵکوچااەچ یشااتنڕۆف
 داەوێان وەل. بکاا نیدابا - ێبتاراز ێلا یراناێئ - کاانەنیەال ماووەه یکاانەو ئامانج ینادەوەرژەب ێتاوانەو د ەهاتو داەکێیەنو

 یزییپاااا ەل کاااایمرەئ ییمارۆک کۆرەسااا یکاااانەبژاردنەڵه ەل امااا ڕت دڵاااناۆد یانااادنۆڕد رانێااائ یساااتانەدەکارب یوایهەتااااک
 ،ەکاانەبژاردنەڵه ەل اما ڕت یرەبەکڕ ەک کاایمرەئ یشاووێپ یمارۆک کۆرەسا باماا،ۆبااراک ئ یگرێج ن،ەدیبا ۆج. یەدا ڵمساەئ

 کێنادیه ەب ،ێبا یشاووێپ یکانییەساتەروەد ەیدۆرعەب رانێئ تووێب دا؛ ام ڕت رەسەب یوتنەرکەس یرەگەئەل ەداو ەیوەئ ەیواد
 .رجامەب وێن ەوەتێد ەوییەنیبێت
 
 مەئ ڵاایدەچ ب رانێاائ ەیروەد یتەاساایس یکانەوتەڵسااارخەح کەو شیەلوبنااان و سااوور اق،ێااڕع یتاااناڵو ەل  ۆبااارود مەاڵب
 یسااتاتوو ەل یسااالمیئ یمااارۆک یناچااارەب ەیکشااەلوبنااان، پاش ەل کااانییەتیەزاڕەنا ەیوەدانەڵرهەساا. ێشااێپ ەتێناااچ ەتاڵو
 ەل رۆز یکاایەادڕتااا  یرانااێئ ەیگێپاا ؛یەسااوور یدژەل کااایمرەئ یساازاکان یکردنااێجەبێج یبااوار ەو، خااران اقێااڕع ەل یشااووێپ

و  کاانییەتیەەاڵمۆو ک یئاابوور ەرانەیاق یباوونەکەڵەک ۆیهاەب شادایتاڵو ۆیوخاێن ەل یمساالیئ یماارۆک. ەالواز کردو داەناوچ
 یلکاەک ەب ساتاداێئ ەل ەک یەووڕوەرەب کانییەعترازێئ ەوەبزووتن یشتنیهاو لەپ ەڵگەل انیرکردنەسەچار ەل میژڕێ ەییناکارام
 ،یاسایس ەوەبازووتن ەانەیاساوور و ع ێایل ماڵەب. ێبگر ێپ انیشێپ کەیەادڕتا یتیەویتوان ناۆکر یتاەپ ەل رگرتنەخراپ و

 یتەاساایس یاەڕرەو، ساا ابااردووداڕ ەیەیچااوار د ەل ەک رانێاائ یکااەڵخ ینەاڵمۆکاا یکااانییەعترازێو ئ یخواز شااوناس ،ینااەدەم
تاا  رانێائ یالناەگ یبااتەو خ ێساتەناو ەنادەوەب ؛ەستاوەوەن کەڵخ ۆب یرۆز ڵییو ما یانیگ یچووێو کوشتار و ت نگەبروزەز
 .ێبەد ەیژێدر کانییەتەڕەبن ییەانکارۆڕگ ەب شتنەیگ
 
 ەیااایوەکێو پ یینگااااوەو هاوه یژیساااترات یباااوونەو ن تەاڵساااەد یهااااڕە ییژیتونااادوت ۆیهاااەب یرچاااەگەئ ەوانەبااازووتن مەئ
 ۆیەبا. ەداوەن انۆڵیاو ک نەوێپەب مەاڵب ؛ەراویگەرنەو ێل ەیوەرەکالکیە یئاکام ستاێئ تاەه کانەرۆراوجۆج ەبزاوت ەیوەکردەب
 یکاانییەتەڕەو بن ەورەگ ەرانەیق ەل ەییو ناکارام کانییەهانیو ج ەییاوچن ەشێهاوک ەل یسالمیئ یمارۆک یکۆرزەل یخۆارودب
 رەساەل ەوەو سااغبوون وتنەککڕێ شیوەئ ەک کا،ەدروست د یسالمیئ یمارۆک ینیۆسیزۆپۆئ ۆب ییژووێم یکێتەروورەز داەگەڵمۆک
ساازان  ،یساالمیئ یماارۆک یایتەواوەت ەل نەڕیپێات ێکارەد شیکێشات ماووەه شێپا .ییەمانەیو هاوپ یهاوکار یتەڕەبن ێندەه
 یتاەڕەبن تاڵو یداهااتوو ییاسایس یزاماین یرۆو جا ەکهااتێپ ەیوەشاتنڕو دا نەڕیپێت یناغۆق ەل تاڵو ەیداریئ یمۆڕف رەسەل
 .ێب ەرکانەئ وەئ
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 یستیی متمانە بە یەکتر بۆ تێپەڕین لە کۆماری ئیسالمیپێو

 
 کیەالەل. کاااەد ەڕپێاات داییسااالمیئ یمااارۆک یمەردەساا ەل ۆیخاا یانیااژ یکااانەناغۆق نیختترەساا سااتاداێئ ەل رانێاائ ەیگەڵمۆکاا

 ەل یاایرژاەه ،یکااارێب ،یشااتمانین یدراو یخیەبااا یمااانڕدا کااان،ییەتڵەوەودێن ەساازا قورساا ەینگۆسااەل کااانییەئابوور ەگوشااار
 والشەل. ەساتاوتوەپ رۆز یکەیەنگاانەت ەل یکاەڵخ داەکەخۆد یکردنڕۆڵنتۆکا ەل تەحکاووم ەییئاوسان و ناکاارام ر،ەدەبەادڕ

 داەکەخۆد رەساەب ێوەیەد ینەدەو م یاسیس یچاالکان رەس ۆب رۆز یقورس و فشار ییتیەمنەئ یشەک یپاندنەس ەب تەحکووم
 یاسایو س ینەدەم یکانچاال یریشبگڕەو  کانییەاسیس ەعدامێئ ەیژێدر. ێبگر کانەییتیەزاڕەنا ەیوەنیقەت ەب شێو پ ێب ڵزا

 یاسایس ۆڵەجموجا رەساەل کانەفشاار یکوردستاندا و توندکردن ەل انیرەسەب ندانیز ینیەژخاێقورس و در یسزا یپاندنەو س
 .ەیەستەبەم وەئ ۆب رەه رانێئ یئاست ەل کانییەتیەەاڵمۆو ک
 
 یتایەمنەئ رەساەتارس ل یدروساتکردن ،ەڵمۆکا یکاانەتاک یینادەوەرژەب ۆیقاەچ رێاژ ەباردن یەوا ێایپ رانێئ ییسالمیئ یمارۆک
 شادایترەورەگ ییپانتاا ەتااک و ل ییوێربزەو سا ۆڵجموجا ەب شێپا ێتاوانەد انیاکانەزانێخ رەسا ۆبا انیز ەو ترس ل انۆیخ
 ژێادر ێپا یانەیکەمیژڕێ ینەمەت بردوودااڕ ەیەیچوار د ەل ەک ەووب تەاڵسەد ەییشیمەه یتەاسیس شەوەو، ئ ێبگر ەگەڵمۆک

 ەل شینیەژخااێدر یینادانیز یسزا هاەروەه کا،ەد نێچاوترس ەگەڵمۆک عدامێئ یسزا ەک یەوا ێیپ یسالمیئ یمارۆک. ەوەتەکردو
 ۆبا یدەمەزارا ماح رەسەب ندانیز ڵسا ١٠ یپاندنەس - ینەدەو م یاسیس یکێچاالک یکانەنێڕیو ز  یەباڕپ ەرەه ڵەکات و سا

 ەیوەخااوکردن ێباەرنەه انیا اگرتنڕ ۆب قاندنۆترس و ت ەیستەرەک ەکاتەد ەمەئ ۆیەب ،یو ۆب ەقورس یکیەچووێت - ەووننم
 .داەگەڵمۆک ەل کانییەتیەزاڕەو نا ینەدەم ەوەناڵجوو
 

 تەبیتااەب میژڕێا ۆیوشاک شان. ساتەبنب ەتەوەیگ کانداەییەناوچ ەشێهاوک وەل میژڕێ یتەاسیس ستاداێئ ەل. ستەبەم ەیپوخت
 رەراماابەب ەنواناادن ل یرمااەن ۆباا ەوییەرەرشاابێه ەیگێپاا ەل میژڕێاا ەمەئ یدواەو ل ەشااکاو یمانەیقاساام سااول یکااوژران یدوا
 ەیرشاانێه مەئ رەرامابەب ەل تەناانەت ،یەسوور ەل یکانەو بنک زێه یدانێل رەمبەه ەل کەو ن ەویزەداب کایمرەو ئ لیسرائیئ
 ڵوەچناگ و ددان ه ەب مەاڵب ؛ێنێناوەد یرماەن دایشاەکەتاڵو یخاک ییاڵقوو ەل ینکاییەکەو مووش یتومەئ ەبنک رەس ەنێکرەد
و  داۆوخااێن ەل ۆیخاا یاایزامیو ن یتاایەمنەئ یقتااداریو ئ ەتیئوتااور دا؛ەییااکارام یرانااەیو ق تییەشاارووعەم یبااوونەن ەل داەد
 .ێاگرتبڕ تدااڵو یکەڵخ رەسەب
 
  یئابوور یخۆبارود ۆیهەب ەگەڵمۆک یکانەنیچ وانێن یوداەم ن،بەد اوترڕوابیه ێد تاەه کەڵخ شدا،یرەرامبەب ەیرەب ەل
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 ەک یایەئاارادا ن ەل شیرەراساەس یکێنیۆسایزۆپۆئ ،ێنااکرێپ ەیو متمان ەاوڕب ێل ەیناسەه یسالحخوازیئ یماەت ،ەبوو اتریز
 یااینیواقعب ینبااووەن ۆیهااەب نیۆساایزۆپۆئ وێاان یکااانەزێه. بکااا ۆوخااێن یدانەڵرهەو ساا یعتاارازێئ یخااۆد یتییەریمااود ێبتااوان

 ەک ۆوخاێنەل ەگەڵمۆکا یکاانەتیلیو ئ یتیەەاڵمۆکا ەزێاه ەڵگەداهااتوو ل ۆبا ینایفراوانب ییژیو ساترات تاڵو یخاۆد ەل یاسیس
 .نین چەم شنیمیژڕێ یرەدژب
 
. ەوتاوەک میژڕێا یایافر ێباووب شییکاات ەیوێشا ەب ،ەباوو یتاەنەیو م رگەم ڵیتاا یتاام کەڵخ ۆب رەگەئ ناۆرۆک داەوێن وەل
 ییەتیەزاڕەناا یدانەڵرهەسا - کاردەد ێپا ساتەه ەوەساتێو پ ساکێئ ەب ۆیخ یتییەشرووعەم یرانەیق ناۆرۆک شێپ ەک میژڕێ
 ەل ەییکاارام یراناەیو ق - ەنماوون ۆب سیجلەم یکانەبژاردنەڵه ەل کەڵخ یمەک جگارێئ ییشدارەو ب کانەکیە یدوا ەل کیە
 داۆیاخ یینادەوەرژەب ەل یەتااەپ مەئ یتییەریو ماود نااۆکر ینهاات ەخساتبوو؛ ب ێپا ەل ەکیاد ەینادیه شیتااڵو یکردنەداریئ
 یرەگەئ ەل- ەک کااایمرەئ تەبیتاااەب ژئاااواڕۆ یگوشااار رەراماابەب ەل داەد ڵوەهاوکااات ه میژڕێاا. رەب ەوەهااات یکەیەناسااەه
 ییمااانیەهاوپ یدروسااتکردن ەب -باانەد اتریااز ەگوشاااران مەئ گومااانێب ناادایهاو یکااانەبژاردنەڵه ەل اماا ڕت ەیوەرانێاالبژەه
نفاووز و  ەل مەه ،ەوەکاات مەک ۆیخا رەساەل کاایمرەئ یکانییەئابوور ەگوشار ییقورسا مەه یەووسڕو  نیچ ەڵگەل نیەژخاێدر
 ەوانەئ ماووەه. ێرگارەو لاکەک ۆیخا یقاازانج ەب تادایەمنەئ یاڕشاوو یکاانییەتیەمنەئ ەساەیک ەل ەزێدوو زله مەئ یتەاڵسەد
 ەڵگەل رانێائ یکانەشاێک رەساەل یوایاه یشکۆک ێناب تاڵو ۆیوخێن ەل کەڵخ ییرازعتێئ ەیوەبزووتن ەک کنییەاستڕ یرەرخەد
 .نێکرەد شانیستنەد کانەرکەئ ەک یەداەرێل. ێستەبب ۆیخ ەپشت ب ێبەو د ێچنەڵه یهانیج ەیگەڵمۆک
 
 وانێان ەل کیارگانۆئ ییندەوێهاوپ یبوونەن مەاڵب ،ێبب شۆخ ۆیخ یکانەماف ەل ێویەبدا و نا ۆڵک ێویەنا کەڵخ ەک ەاستڕ
 ەیایوازەرتەو پ نێلاەک ن؛یسالمیئ یمارۆک ەیوەوسانەو چ مەست ییقوربان مووەه ەک داەگەڵمۆک یکانەرۆراوجۆج ەژیو تو نیچ
 کاانییەنەدەو م یاسایس ەکخاراوڕێو  تیالیو ئ ەساتیوێپ ییەنادەوێهاوپ مەو ئ ەیەنمتما مەئ. ەدروست کردو اندایوانێن ەل یرۆز
 .نەبک یدروست ێبەد
 
 ینگایگر یکیەمااەبن ابردووداڕ ەیەیچوار د ەل یسالمیئ یمارۆک. ەیەتەباب مەئ ەیکید یکیەووڕ یسالمیئ یمارۆک ینیۆسیزۆپۆئ

و  ەڵیناادەگ ەینگۆساا ەل ێزانااەد میژڕێاا. ەداناااو انیااکترازانێو ل یکتااریە ەب نیۆساایزۆپۆئ ەییمتمااان ێباا رەسااەل ۆیخاا ییکااار
 ەل گرتنەگڕێ ەیگڕێ ەل داەد ڵوەه وامەردەب ۆیەب ،ێب کەڵخ ەیمتمان ێیج ێنو ناتوا ییەن یتییەرعەش ەوۆیەخ ەییناکارام

 کەو یتااوان رۆز ەباوو ک شەساتەبەم وەئ ۆبا. بادا ۆیخا یتەاڵساەد ەب ەژێادر ەوەساتکارانەڵرهەب یو تواناا زێه ەیوەبوونۆک
و  کتاااریە ەب یەیمتماااان ێبااا ینااااغۆق ەل ێباااەد نیۆسااایزۆپۆئ ەک یەداەرێااال. قانااادڵخو انیکونووساااێو م نڤیااایە یکاااانەرۆرێت
 ێوەیەد رەگەئ ێنێلمەساایب ێبااەد ونیساایزۆپۆئ. کگرتااوویە ەیوەکااردەب ییچاااالک یناااغۆق ەتێاابن ێو پاا ەڕێپێاات یواڵوباا شەڕپ
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و  ەگەڵمۆکا یکانەشێپرس و ک تەسبینەب یسالمیئ یمارۆک یکانەوانگڕ ەڵگەل ییرەوهەج ەیشێک م،یژڕێ یڤیرناتەلتەئ ەتێبب
 .تەاڵسەد ۆب کێلیدەب رەه کەن ،ەیەه تاڵو ییتەواوەت
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 ناگاتە دەریایە زنە
 

 ەوەکیەال مااااووەه ەو ل اریسااااتەه ەرەه یخۆبااااارود یرچاااااوگرتنەبەل ەقورباناااادا ب یژنااااێج یژڕۆ ەل ەییخااااامن یکانەقساااا
. ەوەخااوالنەد دایکەرەساا یرەوەدوو ت یورەد ەناااوبراو ب یکانەقساا مااووەه داەوتااار وەل. بااوون نااگیگر رانێاائ یدراوێاارانلیەق
 ەو گرووپااان ایشاایلیم وەئ یدانیااتەارمی ەل سااتەد تاااەه رەساا ەتەخااراو ۆیمااارەگ ۆیەباا یسااالمیئ یمااارۆک ەیوەئ انیاامەکیە
 وەئ یاەڕرەساا ەیکەمیژڕێاا ەک ەوەشاااردەین دایکانەقساا ەل ەشااەب وەل ەییخااامن. نەکەد ۆباا ییتەابیاان ەڕیشاا ەک ێگاارەڵه
 ەیورەگ یکێداننااان ەوەو ئ ەوامەردەب ەدانیااتەارمی وەل ،ەهاااتو یتووشاا ەوەکانەندراوێپەساازا ساا ەینگۆساا ەل ەک ەیەینگااانەت

 ەیکەمیژڕێاا نیەال ەل ەنااوچ یکانییەسااتیرۆرێت ەگارووپ یرۆز ەرەه ەیربۆز ییکەرەساا یویابژ ەبااوو ک ییەاساتڕ وەب ەییخاامن
 رەه ییەراناااوەیق ەخۆبااارود وەل رانێاائ ییسااالمیئ یمااارۆک ەبااوو ک ییەاسااتڕ مەئ یرەشاااندین هاااەروەه. ێکاارەد نیداباا ەوەوەئ
 یشایتاڵو یکاەڵخ ەیوەئ مەدووه ؛یەدا ۆیخا ەب رەسا یاکانیشایلیم یماەخ ەک لێشت مووەه شێپ شدا،یرانێئ یستاێئ ەیختەس
 .ەسپاردو رەدەو ق زاەق ەب
 
 یگااوت وەئ. بااوو ەیکەمیژڕێاا ییکەمووشاا ییسااازەشیپ یتەباااب دا،ەیااوتار وەل ەییخااامن یکانەقساا ەیکیااد ەیکەنگیرگاا ەرەوەت

 یگااوت ەییخااامن. یتااەیەکەمیژڕێ ییتااومەو ئ یکەمووشاا ییچاااالک ەب شااگرتنێپ رانێاائ ەڵگەدانوسااتان ل ەل کااایمرەئ یئامااانج
 ەل ەشااەب وەل میژڕێاا یرەبڕێاا. وتاااوتنەو ف نینێنااام یدیاائ ن،یگاارەڵه ەئامانجااان وەو واز ل ێبااەن کمانەمووشاا ەمێئاا کێااکات
 یزێااااتوانااااا و ه ەو پشاااات ب ێبااااەه ۆییوخااااێن یتییەرعەشاااا ەیوەپتاااار ل ەیکەمیژڕێاااا ەدانااااا ک ەوەب یداناااا شاااادایکانەقس
 یکانییەربازەو توانااا ساا یبااەجنەئ ایلشاایو م کەمووشاا رەسااەل یواکااانیه مااووەه ،ێسااتەبب تاڵو یکااەڵخ یهاااتووەاننڕبەل
 .ەویچنەڵه
 
  ییەستیرۆرێت ایشیلیگرووپ و م ییتەارمی الرۆد اردیلیم ەب داڵسا ەل ەک یسالمیئ یمارۆک مەکیە ەیەوەئ اریسپر



 بابەت و وتووێژەکانی هاوڕێ عەلی بداغی

 

 

143 
 

 ەل ەک ەیانییاارۆکتاتید ەمیژڕێاا وەئ هاااەروەه ون؟ەکەد یایاافر نگانانااداەت ەل ەنااانیەال وەئ ۆئاااخ کااا،ەد یکااانەراویگێکرەب
 میژڕێا هااەروەه باوو؟ەن انیاقاورس و گران ەیخاانەو جب کەوو، مووشاژێام ەل کێشەب ەو بوون مانڕدا ابردووداڕ ەیەید ندەچ
 ؟ێب اینڵد ێیل تداەاڵسەد ەل ەیوەمان ۆو ب ێستەبب ێپ یپشت تاەه ییەن ۆیخ یکەڵخ ەب ەیمتمان یچۆب
 

 یزرباەسا ییژۆلۆکنێسووک و قورس و ت یکەچ هاەرۆج انیارکردنەیو ت دانیتەارمیو  ەناوچ یتاناڵو ەل ایشیلیم یدروستکردن
 : ەبوو پشتەل ییکەرەس یستەبەدوو م ەوەرانێئ ییسالمیئ یمارۆک نیەال ەل
 

. ەوەتێانیبەد داەعیش یاللیه یدنکر  ێچ ەل ۆیخ ەک ەیەناوچ ەل یرەگەعیش ییژمونێه ەب ودانەبر ۆو ب کیژۆلۆدیئ ؛یەکەمیان
 یماارۆک یینادەوەرژەب ەل ەنااوچ یکانەییاسیس ەشێهاوک ینۆڕیگ ۆب ەزانێه وەئ ینانێکارهەو ب یتیەمنەئ ەینێپشت ؛دووهەم

و  ەکاراو یاریاد ۆبا یرێشا یپشاک میژڕێا یکانەئامانج ەل ەشەب مەئ یهاتنیدەو شدایتاڵو یکانییەدارا ەرچاوەس ەل. دایسالمیئ
و  یعبەشااا یشااادەح مااااس،ەح ،ڵاڵزباااویح یکاااانەچووێت ینکردنااایداب تااااەه ەویەساااوور ەڕیشااا ەل ەنااادەوەز ییەتەارمیااا مەئ

 ٢٠١٨ تااەه ٢٠١٢ یکانڵەساا وانێان ەل ایانەت کاایمرەئ ەیوەرەد یتاەزارەو یرتۆاپڕ ێیپەب ەک ەوەتێگرەد نەمیە یکانییەحوس
 الڵتوەشااامیح یکانەقسااا ەڵگەل ،ێدابنااادر "دوژمااان" یتااااڵو یعایدیااائ ەب شەمەئ رەگەئ. ەباااوو الرۆد اردیااالیم ١٩ ەپتااار ل

 تاااەه ەڵااێد ەک ێناااکر  یهاا سیجلااەم ەیوەرەد یتەاساایو س یللاایم یتاایەمنەئ ینیۆساایمۆک یشااووێپ یکۆرەساا ،ەشاایپ تەالحەف
 شااداڵیمساەل FATF یشااڕە یسااتیل ۆباا رانێاائ ەیوەانەڕگ. ەداو یەسااوور ەب انیااالرۆد اردیاالیم ٣٠ تاااەه ٢٠ وانێاان ەل سااتاێئ
 .بوو ەانییستیرۆرێت ەگرووپ مەئ یدانیتەارمی ەل رانێئ ییوامەردەب رەه یکانەکارۆه ەل کێکیە
 
 انیینادەوێپ انیارجەم وتەح ،ەدانااو یراناێئ ەڵگەل وتانەککڕێ ۆبا کاایمرەئ ەیرجەم ەدوازد وەل ەک کداێکات ەل ستایئ مەاڵب
 ەیەه دایااتوانا ەل یسااالمیئ یمااارۆک! ەیااا”تەمقاااوم یرەحااوێم“ وەئ ۆئاااخ ،ەیەه داەناااوچ ەل رانێاائ یکانەردانەسااتوەد ەب

 ەل ۆیخا انوویاب زارەه ەب ڵاڵساروەن نەساەح کێاکات- ەناوچ ەل کانییەانکارۆڕگ ؟ۆڕێبگ رانێئ ییندەوەرژەب ەل کانەشێهاوک
 کێاو کات ێدرەئااگر د رانێائ یاڵئاا اقێاڕع ەل ەعیشا یکاانەزۆریپ ەشار ەل تەنانەت کێکات ،ەوەتێدزەد لیسرایئ ەڵگەل ەڕش
 -ەویاااچنەڵه یساااالمیئ یماااارۆک ەب انیااانگەت دایاسااایس یمۆڕفااا ەل شیەووساااڕو  یربازەسااا ەیوێشااا ەب لیائڕسااایئ یەساااوور ەل
 ەرەه یکاارت ەک شییساالمیئ یماارۆک ەیکەا"تەمقاوم یرەحویم": نەڵێد مانێو پ نەدەد ووڕ یسالمیئ یمارۆک یلەیم ەیوانەچێپ
 ەک ەکێرۆجا ەکەخۆباارود. ەمااوەن ەیشاتڕب وەئ یدیاو ئورووپاا باوو، ئ کاایمرەئ ەڵگەل ژێوتاوو یزێام رەس ۆب میژڕێ ینگیگر
 یکانییەربازەو سا یتایەمنەئ زگااەدامود رەسا ەتێکارەد شادایتاڵو ۆیخاوێن ەل ەک داەرشاانێه وەئ رەرامبەب ەل تەنانەت میژڕێ

 .ەوڕیب ۆیخەل یقەمرت
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 یکانەکەمووشا ایانەت ،یەووڕ وەرەب کاانییەتیەزاڕەنا ەیپڵاک ەڵگەل شادایتاڵو ۆیوخاێن ەل کداێکات ەل رانێئ یمیژڕێ ەرۆمجەب
 رەه ەباشاتر ل میژڕێا مەاڵب. ەوەبکات مەک ێپ یۆخ رەسەل ەڕش یکانییەترسەو م ێستەبب ێپ یپشت ەیوەئ ۆب ەوەتێنێمەد ۆب
 یکەرەس ییترسەم ەک ێزانەد ید یکێنیەال
 
 یکپاا ینااوێخو یرکوتەو سا رەدەبەادەڕل ینگاەبروزەز ۆیهاەب ایاانەت ساتاێتاا ئ ەک یتۆیەخا ەیکەتاڵو یهااتووڵەزاەو یکاەڵخ

 .نەناد یداد یشەکانەمووش وەئ ۆیەکردوون، ب
 
 یکانییەشاڕەژڕۆو  یتەهاامەن ەیرچاوەسا ،ۆیخ ەک کێمیژڕێ ،ێگرەرنەو ەیکەتاڵو یکەڵخ ەل ەیکەتییەشروعەم ەک کێمیژڕێ
 ەک کێامیژڕێ ؛ەوەبدات عدامێئ یتەو ئاگر و پ کەشیف ەب ەیکەتاڵو یالوان یواڕە یداوا یمەاڵو ەک کێمیژڕێ ،ێب ەیکەکەڵخ
 یناەدەم ەمااف یوتکردنەو ز یئابوور ییرانێو ،یتیەبرس ،یکارێب ،یژارەه تداەاڵسەد ەیەچوار د ەیماو ەل ەیکییەارید اینەت

 .ناگا یایفرەد شیکێزێه  یو ه ێووخەڕد ەکەڵخ وەئ یستەدەب رەه ەمیژڕێ مەئ ،ێب ەیکەکەڵخ یکانییەاسیو س
 

 ٢٠٢٠ی ئاگۆستی ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
 

 ڕ و ئاشتی و پڕەنسیپە جیهانگیرەکان لە کولتووری سیاسیی حیزبی دێموکراتداشە
 
 یراناەنێزرەدام یکاانەرنامەو، هاوکاات پاالن و ب ایائامانج و خول یوونەڕب رۆکوردستاندا ز یموکراتێد یزبیح ەیرامنامەم ەل
 یئامااانج ەب ەمافااان وەکااردن ل یزگااارێکااورد و پار یکااانەماف ینااانێهیدەو داەیەرامنااامەم مەل. کااراون ەرمااولۆف ەزبیااح مەئ
 یکییەکۆو ناااک یتیەدوژمنااا  یهاا زبیااح ەک ەهاااتو یوونااەڕب رۆز داەیەرامنااامەم وەل. ەداناادراو مااوکراتێد یزباایح یاایتەڕەبن
 ەکااورد ل یکااانییەتیەەاڵمۆو ک ەیاایوەتەن ،یاساایس ەماااف ەوەمنااانێه ەیگڕێاا ەل ێخااوازەو د یاایەن یناادەناو یتەحکااووم ەڵگەل
 ەکوردسااتان ب یمااوکراتێد یزباایح. ێبباا ریقامگەساا رانااداێئ ەل مەکوردسااتان و ه ەل مەه یموکراسااێو د نێباا یدەو رانااداێئ
 رەرامابەبەل یتایەواەتەن ەیناسانام ەل یرگارەب ەڕیبااو ەب ەتێئااو ەیەیوتووانەشاکێپ ەپینساڕەپ مەئ ۆیخا یژووێام ییژاێدر
 ەزبیااح مەئ یاایرەبڕێ یشااووێپ یناادامەکوردسااتان و ئ یمااارۆک یاایللیم یریشاااع ،"منێهاا". ەکااردو کەیەشااەڕەو ه یترسااەم رەه
  ،"ەسان ەخسات ڕیتاوبەڵق" ینەگاوت ۆیکوردساتان و خا رەسا ەتەنااوێه یرشاێه یکیو تاار هالەج یسوپا ەک کداێکات ەل استڕ
 :ێژەڕێداد کداێعرێش ێیتوەل زبیح ەیپینسەپر مەئ ەرۆمجەب
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 وامڕە یماف رەسەل مماەئ م،ەڕدفەکوا ب م،ەڕالش"
 ێوەد نمیئاور یستەو ه وایو ه مانیئ ک،ەو چ ستەد
 ەسەکێو ب ژارەو ه ەلۆیک ەلەگ مەئ یجاتەن ۆب
 ێوەد نمیناس ەگڕێو  ژیت یریپاک و ب یانیگ

 یبژ یئازادەب ەنسانیئ یرچەه ەزوومەئار
 "؟ێوەد نمیمگەو مات و خ لیداماو و د یلەگ نۆچ
 
داناا،  یرەوهەج یکێپرسا نادەچ یمااەر بن ساه له ۆیخا یانك ته اساهیس ،ەوەبنااغ یردەب ەل رەكوردساتان ه یماوكراتێد یزبیح
 یبااوون رووداەسااەو ل ەمنااانێه یانیااژەوەکێپ ،یموکراسااێد ەل یکۆداکاا ،یتاایەواەتەن یماااف ناااوێپەل شااانۆکێو ت باااتەخ کەو
 یناەمەت ڵساا ٩٥ ەیمااو ەکوردساتان ل یماوکراتێد یزبایح. کداێخۆرودو با تڵەحا رەه ەل کەڵخ یکانییەگشت ییەندەوەرژەب
 ەكوردسااتان یتاااڵ ژهااهڕۆ یكااڵ و خااه یگشاات كوردسااتان به یكااڵ خااه یینااد وه رژه قااازانج و به ییکەرەساا ی وانااهێپ سااتاشێئ داۆیااخ
 ی وه تاه نه یقاازانج  باه  هكا ەوەتۆساتۆق یكێت رفاه ر ده كوردساتان هاه یاتڕماوكێد یزبایح داەیەمااو وەئ مووەه ەل. ییت بهیتا به

 یپرسا شادایکانییەهانیو ج ەیینااوچ ،یراناێئ ،یکوردساتان ەزێاه ەڵگەل یکانییەنادەوێپو  ەشاێهاوک ماووەه ەو ل ەكورد باوو
 .ەاوێڕگ ییتەڕەبن یورەد یکانییەندەوەرژەكورد و ب

 
 یوتااڕە ەل کااانییەهانیج ۆییەماار ەخیەو بااا  ینسااڕەو پ رانێاائ ەکااورد ل یپرساا ەیانییئاشاات یرەسااەو چار ژێوتااوو ەب ەڕباااو
 یواەشاێپ یکران عادامێئ ەل. ەباوو زبیاح ۆبا یقورسا رۆز یچاووێت داییساالمیئ یماارۆو ک یتیەپاشا یمیژڕێدوو  یدژەل باتەخ
 ەیرگەشااامێپ زارانەه یباااوون دیهەو شااا ەیکەکەڵاااخ ییکاااوژەڵمۆک ەل ،یرەندانێشاااو یراناااەبڕێ یرۆرێااات ەل ،یرەنێااازرەدام
 مەاڵو یاڕۆڕت  باه یاڕۆڕت ساتیوەین تەق داۆیاخ ییناوێو خو نداریبر یژووێم یکەیەگڕب  یه ەل ەزبیح مەئ مەاڵب ؛یرەنگاوەج

 ێایل کەمووشا ەكوردساتان ب یاتڕماوكێد یزبایح. بکاا عادامێئ ەڕشا یکاێلیو، د ەوەنجەشاکەئ رێژ ەبخات کییەندانیز ،ەوەبدات
  یەباا ەب ەڕبااو میژڕێا شاتێهەیو ن نااێهەن رانێئ  كورد له یپرس ۆب  خوازانهیئاشت ی گاچارهڕێ یپینسەپر  له یواز مەاڵدرا، ب
 .ێنێربەد ستەدەل یکانەریهانگیج ەامرەو م
 
 یپرسا ەیانییئاشات یرەساەو چار کەڵخ ییگشت ییندەوەرژەب- یکانەڕەباو یرەوهەج یماەبن  رەسەل رەگەئ موکراتێد یزبیح

کورساتان  یکاڵ خاه یکاانەماف ەداو ڵایوەه یند ناوه یت حکومه ڵ گه دانوستان له ەب ، خساوه هڕ ژێوتوو یلەه کیکات رەه -کورد
 زێاه یبار زه  باه یت هیساتوویو تەاڵساەد رکااتەه مەاڵب. ەوەدوور خات کەڵخ ەل یرانێوڵو ما یو نائارام ەڕبن و ش رەبەستەد

 یکانییەناادەوەرژەب ەل ییکۆداکاا ەکاادارانەچ یاایرگرەو ب  ەرگان شاامهێپ یباااتەخ  رکوت بکااا، بااه سااه كڵاا و خااه ریااکوردسااتان داگ
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 یشاتمانیخااک و ن ەل یرگر باه یزێرەتەو، م زێه به یکوردستان یكڵ خه ی رانهێرشگۆش ی وه و بزووتنه ەکوردستان کردو یکەڵخ
 ەژار ەجاااام ەیوەل رەب ینەیخاااوم ەنماااوون ۆبااا ،ەتاسااااو ەک ەدوژمااان داو ەل یهااااەو یبااارەهاوکاااات ز. ەاگرتاااوڕ دانەئااااو

 ەینگۆسا ەو ل ەماانگ ێسا ەڕیشا ەدا و ل ٥٨ ینیهااو ەل ەیژار ەجاام مەئ بدا، ەڵه دایتاوەه ی٩٩ ڵیسا ەل ەیکەناوبانگەب
 .کردبوو ڕف موکراتداێد یزبیح یکانەرگەشمێپ ییتیەئازا
 

 مااوکراتێد یزباایح. رنۆز کێاالەگ داییااناوێخو یژووێاام یکااانەناغۆو ق  یواڕە یاایرگرەب یوتااەر ەل ەزبیااح مەئ یکانییەشاااناز
 ینااادەم یمۆگااا ،یکانەرگەشااامێو کاااادر و پ یرەبڕێااا ییباااوردووۆخەو ل یداکاریاااف ەدا ب ٤٩ و ٤٩ یکانڵەساااا ەو ل شاااترێپ
 یتیەپاشاا یمیژڕێ یدژەب وچانێب یباتەخ ڵسا ٣٣ کیە رەس ەل ەزبیح مەئ. قاندبووڵەش رانیئ ییتیەپاشا ییتەتدارەاڵسەد
و  ەرگەشااامێکاااادر و پ یااایتاڵوەو دوور ەییو ئااااوار ەشاااکنجەو ئ نااادانیو ز یراناااەبڕێ یعااادامێئ ینرخااا ەب ەکردباااوو ک ماااارۆت
 یتەاساایس ەب کااداێکات ەو ل رانێاائ یالنااەگ یشااۆڕش یوتنەرکەساا یدوا مااوکراتێد یزباایح. نااابوو یکاایە رەسااەو یکانەناادامەئ

 ەکردباااوو، ب دایتیەپاشاااا یمااایژڕێ یووخانااادنڕ ەل ەیچاالکاااان ییشااادارەب یکاااانەرێو بو وونڕ ەساااتێوەڵو ه ەناااانیواقعب
 ەیوەئاشاکراکردن یمانگ دوا ندەرچەه ەک موکراتێد یزبیح. ەوەڵەمام ەوتەک ندەناو ەل ێنو یتەاڵسەد ەڵگەل ەوییەازپاکین
 نگاریەو ال ندامەئ زارەه دانەو س ەرگەشمێپ زارانەه ینەخاو ەببوو ەوییەسەک دانەس یکێزیح ەل تاڵو ۆیوخێن ەل یشانۆکێت
 سااتەه ۆیخاا یشااان رەسااەل یرۆز یکییەتیەرپرساااەو ب رکەئ ەوەکوردسااتان یکااەڵخ ینووسااەچار تەساابینەکوردسااتاندا، ب ەل
 .بوو موکراتێد یزبیح ییرەبڕێ ەل انییوانەڕچاو مانەه رەه شیکوردستان یکەڵخ ینەاڵمۆهاوکات ک. کردەد ێپ
 
 یکاێمیژێر یدژ رانێائ یکەڵخ یندانێو خو یداکاریو ف نەڕیاپڕ یمەرهەب ەک ێنو یمیژڕێ وابوو ێیپ تاەرەس موکراتێد یزبیح
 ەکاردو یتیەپاشاا یمایژێر یدژەل یژێادوورودر یکێباتەخ ەکورد ک یلەگ یکانەماف ەدان ب شک ێب ،ەرەنێسڵۆو داپ رەرکوتگەس

 یراناەبڕێ یاینیژبیت ۆیهاەب ەک داەوەئ ەڵگەل مەاڵب. ێناەداد ،ەوەتەوسااوەچ ەوەددارەغ ەمیژڕێا مەئ یستەد ەب ڵسا انەیو د
 تۆکیبااا ییسااالمیئ یمااارۆک یمۆفراناادڕێو  وتبااووەرکەد ۆباا یماایژڕێ یکااانەوەرکردنیو ب ماااینتیئ یرەوهەزوو ج رۆز ەوەزبیااح

کوردساتان  ەل ەڕشا یرساانیگەڵه ەب شێپا داراەساازان و م یتەاسایس ەباوو ب ەوەئ ڵیوەه مووەه شەکەسانید مەاڵکردبوو؛ ب
 یتەاسایس تەبەڵه. ێشۆبک ێت داێنو یرانێئ ەکورد ل یکانییەتیەواەتەن ەماف ۆب ژدایو ناتوندوت یاسیس یکێشەک ەو ل ێبگر
 مەئ یراناەبڕێ یو ال ماوکراتێد یزبایح ەکوردساتاندا ل یماارۆک یکات ەو ل ەمەردەس وەل شترێپ رۆز کێپینسڕەپ کەو ژێوتوو

 یمایژڕێ یرانەنێناو ەڵگەتااران کارد و ل یردانەجاار سا نادەچ دیهەشا یواەشاێپ ۆیخا یکاات نۆچا کەو باوو، ەنینهاد ەزبیح
 .بن رەسەچار کدانێو ل ەڕو ش یدوور گرژ کانییەکۆناک ەیوۆب ،ەوەدانوستان ەوتبووەک یتیەپاشا

 
 و  ەاڵرئاوەس ەینام ینینووس ەیگڕێ ەدانوستانکار، ل یشاند یو ناردن ردانەس ەیگڕێ ەل موکراتێد یزبیح شداەخۆبارود وەل
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کوردساتان  یکردنا ەزیتااریلیو م ەڕشا یووداناڕ ەل ەگڕێابوو  ەوەئ ڵیوەه مووەه ،ێنو یمیژڕێ یستانەدەکارب ۆب ینێنه ەینام
 یرەبڕێاا ،ینەیخاوم ۆباا "کیالب" زبیااح یساتیو مارکس پەچ یرەبڕێااقاساملوو،  انحمڕەباادولەع. د ەک ەیەیادڕ وەتاا ئ ،ێبگار
کوردساتان  ەل ەڕشا ەیوەدوورخساتن ۆبا رگاداگرتنەج ەو ددان ب داراەم ەل ێایەج وەتاا ئ انیا. ێرێابن میژڕێ یو دوگم ینییئا

 ی'ێبمار" یو دروشام ێابنادرد ی"سازشاکار" ەب ەوڵەوکاا کرچ یزماوونەئ مەک ییاسایس ەکخراوڕێ کێندیه نیەالەل ەک شێپ ەچوو
 یزباایح ەوەئ شێپاا تاااەه ەیکخااراوانڕێ وەل رۆکوردسااتان گاارت و ز ەب یرگاااەد ەڕشاا کێااکات مەاڵب! ەوەتێبکاار رزەب یدژەل
 ەمەئ مااان،ەن دانااداەیم ەل ڕپااەل داەهااان د میژڕێاا یدژەل ەڕو شاا نەڕیاااپڕ ۆباا انیااکەڵو خ یزانااەسازشااکار د ەب انیاموکراتێد
 ەگارت یراناێئ ەکاورد ل یماان و شوناسا یپاراساتن نااوێپ ەل یکدارەچ ییرگرەب یقورس یبار ەک وبو موکراتێد یزبیح سانید
 ەیانیااائازا ییاگرۆڕو خااا یرگااارەب یدانەیاااکوردساااتان م ینێشاااو نێبسااات و شو ەبسااات ب ەک شاااداەکات وەل تەناااانەت. ۆساااتەئ
 یکانەشاێک ەیانییئاشت یرەسەژ و چارێوتوو یپینسەپر ەل یواز زبیح ییرەبڕێ سانیبوو، د موکراتێد یزبیح یکانەرگەشمێپ
 نەانییاساتڕ مەئ ماووەه ینێنواڵباا ەینێئااو ماوکراتێد یزبایح یچاوار ەینگرۆک یکانەنامەگەڵب. ناێهەن ندەکورد و ناو وانێن
و  رانێاائ ەکااورد ل یلااەگ یاایتیەواەتەن یماااف ەڵگەل یناادەوێپ ەل مااوکراتێد یزباایح یباااتەخ یکااانەخیەو با  ینسااڕەپ ەک
 زبیاح ەیکید یکانەنامەگەڵب ەل کەو. نەخەردەد ندەناو یتەاڵسەد تەسبینەب زبیح یفتارڕە ەیوێو ش ستێوەڵو ه تەاسیس
 نیمتارەک ەیوەب ڵیقاوو ەڕیو بااو شاتنەیگێت یاەڕرەکوردساتان سا یماوکراتێد یزبیح ،ێوەکەردەد شدایدواتر یکانەنگرۆک ەل

 ییاسایس یبااتەخ ەل کێنادەهڕە کەو ژێوتاوو یچاونک مەاڵب ن؛یەناا یدەو داەمیژڕێ مەئ ەیویچوارچ ەکورد ل یلەگ یکانەماف
 ەڵگەکااورددا ل یلااەگ یکااانەییەوەتەن ییەناادەوەرژەب ناااوێپەگونجاااو و ل یکااات ەل داەد ۆیخاا ەب ەماااف وەئ ،ێناایبەکااورددا د

 .ەوەدانوستان ەتێوەبک ەیندەناو یتەاڵسەد
 
 ەمااف ینانێساتهەدەو نااوێپەل کیەالەل رەگەئ ەیرانکاداەچ یایرگرەبرد، ب کەچ ۆب یشیستەد ەکوردستان ک یموکراتێد یزبیح
 یناچاارکردن یساتەبەم ەباوو ب کێاکەباوو، هاوکاات چ لەگ یتییەوۆو ها تەرامەک ەل فااعیکورد و د یلەگ یکانییەتیەواەتەن
 ینادەناو ەیتیمۆکا یرتۆاپاڕ ەقاساملوو ل. د نۆچا کەو. ەکردو "یئاشت" ۆب رەه یشی"ەڕش" ید یکیەواتا ەب. ژێوتوو ۆب میژڕێ
و  واداڕە یکێمااف نااوێپ ەل ەڕەشا ،یئاازاد ەل فااعید ۆبا ەرەشا ەرگەشامێپ یکانەزێه ەڕیش": ەڵێد یوونەڕدا ب ٥ ەینگرۆک ۆب

 ".ەرزانەربەس یکییەئاشت ەب شتنەیگ ۆب ەڕەدواجار ش
 
 ۆبا یقورسا یچووێت ،ەیەه ەیژێدر رداۆراوجۆج ەیوێو ش مۆڕف ەل ستاشێتا ئ ەک( رانێئ ییسالمیئ یمارۆک ەڵگەل) ەڕەش مەئ
 دایانگارەرەب ۆیوخەاساتڕ یدانەیام ەل زبیاح ەیرگەشامێپ زارەه ٥ ەل اتریاز داەڕەشا مەئ یوتاڕە ەل. ەباوو موکراتێد یزبیح
 یرانەرماناادەف ەل انیسااەک ٣٩و  یرەبڕێاا یناادامەئ انیسااەک ٤٤ کانداەدیهەشاا وێاان ەل ەک ەوەئ رنجەساا ێاایج. بااوون دیهەشاا
 ەک یەماناا وەب. بوون یاسیس یکادر انیدیهەش ٤٥٠ ەل اتریلک و ز یگرێو ج رەماندرەف انیسەک ١٩٠و  ەرگەشمێپ یکانەزێه
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 ماادایژڕێ ەڵگەل ینگااارەرەب ۆیوخەاسااتڕ یدانەیاام ەل یرزەب ئاساات ییتیەساااەو ک رەبڕێاا ەناادەوەئ یاایەن یکااورد یکااێزبیح  یهاا
دار دراون، و  ەل دایسااالمیئ یمااارۆک یکانەناادانیز ەل ەزبیااح مەئ ینادامەئ ٣٩٠ ەل اتریااز ەوەکیااد یکاایەال ەل. ێداباا ساتەدەل
 ییەانیاگ ەسارەخ ەمووەه مەئ ەڵگەل مەاڵب. کراون رۆرێت تاڵو ەیوەرەو د ۆوخێن ەل زبیح ەیرگەشمێکادر و پ ٣٢٠ ەل اتریز

 یاایرگرەب یوتااڕە ەل ەوانەچێپاا. ەوەتەداوەن مەاڵو رۆرێاات ەب یرۆرێااو ت عاادامێئ ەب یعاادامێئ مااوکراتێد یزباایح دا،ەقورساا
 یزماایرۆرێت یسااتەد ییکەرەساا ییقوربااان ەیوەئ ەڵگەل ەزبیااح مەئ. ەئااازاد کااردو ەڕیشاا یلااید زارانەه ەب زباادایح ییکاادارەچ
 رەه کەن مەاڵب ،ەکوردساتان باوو ەل ەرگەشمێو پ یزامین یزێه نیترەکمۆت ینەخاو ەک داەوەئ ەڵگەل ،ەبوو یسالمیئ یمارۆک
 ایادن یکێنێشاو رەه ەو ل کێو شکل مۆڕف رەه ەل ەیەیوەکرد مەئ وکوەڵب ؛ەبردوەن میژڕێ یدژ ەل ەوێهاوش ەیوەکرد ۆب یستەد

 ییەکااااریف ەرخاااانێژ وەکااااورد و ئ یلاااەگ یواڕە یباااااتەخ ەل شەمەئ. ەکاااردو حکااااوومەم ،ێکرابااا شیکێسااااتەبەم رەه ۆو بااا
 انیاا ێکااورد چ ەیوەناڵجااوو ۆباا ەیوەعاانەم یکێسااامان کەو زبیااح یرزەئاساات ب یرانااەبڕێ ەک ێگاارەد ەرچاوەساا ەوەناادەمڵەوەد

و  ینگاریەو ال نەڕۆد دایموکراتێد یگاڕێ ەب ەیوانەبزووتن مەئ“: ەڵێد داییەندەوێپ وەل مرەن یقاسملوو. د نۆچ کەو. ەکردو
 یمااارۆک ییساامڕە یتەاساایس زمیاارۆرتێ [...] یاایەن رۆرێاات ۆباا نااابردنەپ ەب انیکییەسااتیوێپ ،ەڵەگەل انیااکەڵخ ییوانیپشاات

 ەل ایااج یاایەن ێپاا یکااێمەاڵو  یهاا کەڵااخ یواڕە یداوا ەب رەراماابەب ەمیژێااڕ مەئ ەک ەیەوەئ ەیشااانین شەوەئ ،ییەسااالمیئ
 ."رکوتەس
 
 یرەسااەچار ۆباا یکااێتەرفەو د لەه  یکوردسااتان هاا یمااوکراتید یزباایباااس کاارا، ح یکااورت ەب شااووداێپ یکااانێڕەد ەل کەو

 ییازپااکین ەب انێیاگو تەق ەباوون ک میژێار یتدارانەاڵساەد ەوەئ مەاڵب ،ەداوەن سیکا ەل رانێائ ەکاورد ل یپرسا ەیانییئاشت
 ەمااف یناانێهیدەو ۆبا باتاداەخ ەیکیاد یکاانەمۆڕف ەل ێناچاار با ەزبیاح مەئ ەک کاردیوا شەمەئ .بازووتەن موکراتێد یزبیح
 داەدانەیام وەل ەیەد وتەح ەپتار ل ەیمااو یتوانەدەیان ەزبیح مەئ مەاڵب. ێب وامەردەکوردستان ب یکەڵخ یکانییەتیەواەتەن
 نیرتاارۆز داەوەئ ەڵگەل ەک ەیکەڵااخ مەئ. باااەن ەڵگەل یکوردسااتان یکااانەژێو تو نیچاا مااووەه ییوانیتپشاا رەگەئ ەوەتێاانێبم

 یکاارۆه. ەکاردوەن ۆڵچا انۆیاخ ەیکەزبیاح یپشات مەاڵب ،ەباوو رەساەل انیامیژڕێ یینااوێخو یرکوتەو سا یژیفشار و توندوت
 ەک ەیزبیاح مەئ. ەوەتەڕێاگەد یکاانەنانیواقعب ەتەاسیو س موکراتێد یزبیح ۆب کەڵخ ەیەیو متمان ڵقوو ەڕیباو ۆب شەمەئ
 یبات خااه یرج لومااه هه ەپرسااانەو ب ەرانیااژ م،ەاڵب  ەنووس بااوو چاااره یکردنیاریااد یماااف بااه  ڕی باااوه  شااهیم هه ی وه ئااه ڵ گااه ده
 ماااووەه ەب یخیەباااا ەک کێااازبیح. ەباااوو رزەع رەساااەل انیاااالق یکانەو دروشااام تەاسااایو س  نگاندوه ساااهڵ هاااه ی کاااه وه ته نه
 یەیرماەسا کەو ەیگەڵمۆکا یکاانییەرۆراوجۆج ماووەه ییت هیااڵ ماهۆو ک  یاسیو س  یکریف یشانۆکێو ت ەداو ەڵمۆک یکانەکهاتێپ
 .ەکردو رەیس شانۆکێو ت باتەخ ینرخەب
 
  اینەتەب رەه کەڵخ ینەاڵمۆک یستیوەشۆخ یزبیح ەتەکردوو یکوردستان یموکراتێد یزبیح ەیمەئ داۆیخ یتییەگشت ەل
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 یکادارەو چ یرگارەب یبااتەخ یرەنگەسا ەل ەوەمان ەڵگەکورد هاوکات ل یپرس ەیانییئاشت یرەسەچار ەب ەزبیح مەئ ەڕیباو
و  وتەسااکەد کەڵێاامۆک ۆباا کااووەڵب ؛یاایەکوردسااتان ن یکااەڵخ ەل ەنیەالەمەه ییوانیکااورد و پشاات یپرساا یکردن نەخاااوەب ۆباا
کاورد،  ی خوازاناهیزگارڕ یبات خاه یژووێام یووداوڕ نینگتاریگر ەیوەئ کەو. ەوەتەڕێگەد ەزبیح مەئ ەیکید ینرخەب یپینسڕەپ

. دار رەسا ەتۆچا یرەسا داەنااوێپ وەل ەیواکەشاێو پ هااتوه کێپ  زباهیم ح ئاه یست ر ده سه کوردستان له یمارۆک یزران دامه ەوات
 ەل ماوکراتێد یزبایح ییاسایس ۆییخەربەسا کەو. دایانەمەت ەیمااو ماووەه ەل شاانۆکێت کاداەڵخ ناوێپەو ل بوون یکەڵخ کەو
و  کردن تەاسایس ەل یاسایس یخالقاەئ یرکردنایگێو ج نادبوونەمەڕباو کەو. کانداەناساک ەکاات ەرەه ەل اردانڕیو ب ستێوەڵه
 ەیکیاااد یکانەشاااەب ەکاااورد ل ییخوازیزگاااارڕ ەیوەناڵجاااوو ەل ەیوەکاااردەب ییوانیپشااات کەو. داەوەکاااردەب یو کاااار اردانڕیاااب

 ەل کەو. ید یکاااانەریهانگیو ج ۆیااایمر ەخیەو باااا زمیرالۆو پلااا یموکراساااێد ەب ڵیقاااوو یماااانیو ئ ەڕبااااو کەو. کوردساااتان
 ەکاورد ب یپرسا یناساندن کەو شدا،ەورەگ یکوردستان یئاست ەکوردستان و ل یتەاڵژهڕۆ ەل یگشت ییندەوەرژەب یروودانانەس
 یایااس، کولتاوور و جوغرافزماان، شاون ژوو،ێام یپرسا یکردن نەخااوەب ۆخا کەو و ،یماساۆپلید ەیگڕێا ەل یهانیج ەیگەڵمۆک

 .هتد ...و رانێئ ەکوردستان ل
 
و  رمەن ەڕیشاا ەیگڕێاا ەو چ ل  زهێرن و سااه رکوتەساا یزباار  چ بااه داەیەماااو وەئ مااووەه ەل یسااالمیئ یمااارۆک یماایژڕێ والشەل

  ر باه رامبه به ۆییمرەدژ یك هی وه كرده  یه  له داییەكان ره ربه به وەو ل ەكورد بوو ی خوازانهیزگارڕ ی وه بزووتنه یئامباز ییرێبیسا
و  ەیایوەتەن ەڕیبااو ەکوردساتان ب یماوکراتێد یزبایح. ەوەتەمااو ۆبا یسااردکوتان یئاسان اینەت مەاڵب.  بواردوه نه ۆیكورد خ

 کتااریە ەل انیاناادنڕداب ەک ەبااوو یکااورد ەیگەڵمۆکاا یسااتەو ن نەیااو ز ریااب ەیتێئاااو هاااەو یکااانییەهانیج ەنێڕدۆماا ەپینسااەپر
 .ڵەحاەم یمرەئ
 
دوو  ،یندەفکەرەشاا. قاسااملوو و د. د ،ەدراو دارەل یرەنێاازرەدام یواەشااێپ. ەهاااتو رەسااەب یرۆز یساااتەکار مااوکراتێد یزباایح

 ەب شەنێشاو وەل تەناانەو ت ەنادراوەقەڵه ۆیخا یدێاز ەل ەیکیایەرەبڕێ ،ەکاراو رۆرێات ەزبیاح مەئ یجاەوەب ەرەه یرێسکرت
 یکانەشاەب ەل چکاامیه ەل ەکیاد ییاسایس یکاێکخراوڕێو  زبیاح  یها ساتاشێئ تااەه داەوەئ ەڵگەل مەاڵب ؛ەدراو ێیمووشک ل

 .ەوەدووپات بکات یکانەوتەسکەو د ەوەتڵێبجوو مەئ ەیوێهاوش ەویتوانەیکوردستان ن
 
 کەو زبیاح ەینگرۆکا نیترە، تااز١٩ ەینگرۆگا یکێارڕیاب ندەچ ۆب ەوەانەڕشت گ نیباشتر ەباس وەل یریو ئاکامگ ەدوا وت ۆب
 رانێاکاورد لاه ئ ی له ساه مه ی خوازانهیئاشات ی گاچاارهڕێباه  ڕ بااوه ەڵاێد یەیگااێج وەل. ەزبیاح یرەاردڕیاب یرگانۆئ نیرزترەب

و  ماهێئ یزبایکوردساتان و ح یکاڵ خاه ڵ گاه له یساالمیئ یماارۆک یفتار هڕ یرچەگەئ. اتهڕموکێد یزبیح یی شهیم هه یکێپینس پره
  ۆیخ ی دخوازانه و خراپکارانه به یست به مه ۆب یژێوتوو شهیم هه میژڕێکه  ڵێ ده مهێبه ئ ژداێوتوو یبوار زموونمان له ئه
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 .کار بردوه به
 
م  هاه یموکراساێد ەک ەهااتو ،ێکارەد زبادایح ەل کراوەنینهااد یکاانەنگیگر ەخیەباا ەل کێاکیە کەو یاسڕموکێد یباس ەک انی
و  ۆگفتگا ۆبا نێسات به نیک گونجااوتر م وه و هاه اتڕکماوێد یزبایح یای كخاراوهڕێو  یاسایس یانیژ یکراوێکارپ یكێئال دهیک ئ وه

 مااهێئ یبات خاه یت هیااو وله دا ئه وکاتاه رله هه. هیاا  ماهێئ یزبایح یهاکان ئاماانج و بااه ی وه شااهێپ یزڕیا  لااه کان، شاهێک یر ساه چاره
 یکان هییاسایس  ساهۆپر ڵ هگا له مان هڵا ماماه یرۆجا هۆیارب هه. کوردساتانه یتاەاڵژهڕۆکاورد لاه  یو پرسا یت هیاوا ته نه ی له سه مه
هاوکاات . کاورده یکوردساتان و پرسا ییناد تمه بهیتا یما ناهر ب ساه له كێموو شات هاه شێپا رانێئ ی ندهیکوردستان و ئا ی وه ره ده
 ک هیاو کوردساتان  هیا وه ته نه ک هیکه کورد  وه تهێبشار ێل مان هییاستڕو  ئه ێناب رانداێکورد له ئ یپرس یر سه چاره ۆبات ب خه
 .ش کراوه دابه شتمانهین
 

 ٢٠٢٠ی ئاگۆستی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
 

 هەتا لوتکە کەمی ماوە
 
 ییکااار ەیو وز کااات یرۆز یکێشاەب یرچااەگەئ تاناادااڵو ۆییوخاێن یئاساات ەو چ ل یتڵەوەودێاان یئاسات ەچ ل ناااۆرۆک یراناەیق

. نەدەد ووڕوا  رەه کااانییەانکارۆڕگ دایااتڵەوەودێن یتەاساایس ەیوزەح ەل مەاڵب ،ەکااردو کیاارەخ ەوۆیەخااەب یکااانەتەحکووم
 ەب یپۆسااات ەرمەو ن ەوتاااوەک یایااافرەد تااادااڵو ۆیوخاااێن ەل ەداگر هاااانیج تااااەپ مەئ ەینااادەوەئ رانێااائ ییساااالمیئ یماااارۆک

قااااازانج  ەب ەیناااادەوەئ دایااااکەرەد یتەاساااایس ەل مەاڵب ،ەکااااردو کانییەرەراسااااەو س ەییناااااوچ ییەرەماااااوەج ییەتیەزاڕەنااااا
 .ەوەتەشکاوەن
 
چاااالک  ۆباا یکانەشااەڕەو ه کااایمرەئ یوژمااەت رێااژەل شۆڵیکوچااەچ یوداەساا ەب داریااندەوێپ یساازاکان ەیماااو ەیوەکااردنەژنێدر

 ییئاسااا مەاڵب. ێدابناادر یسااالمیئ یمااارۆک ۆباا نااگیگر ییاساایس یکێوتەسااکەد ەب ەزوو ێجااار ەتکیااالپەپ یزمیکااانیم یکردناا
 راساانەه ێپ یمیژڕێ ییەن کێشت یدیئ لیسرائیئ ەڵگەل یبەڕەع یکگرتوویە یماراتیئ یکانەکیماتۆپلید ییەندەوێپ ەیوەکردن

. ێچنەدەڵااه ێپاا ینگااەو پتاار ت ەوەزێااراوەپ ەخاااتەد اتریااز داەناااوچ ەل یسااالمیئ یمااارۆک ێد ەیناادەوەئ یچااونک ،ێبااووبەن
 یتااااناڵو ییئاسااامان یدانێاااپەگڕێ ساااتاداێئ ەل ەک ەکەجاااوول یتاااڵەوەد ەڵگەل مااااراتیئ یکانییەنااادەوێپ ەیوەکاااردن ییئاساااا
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 یکردناا ییئاسااا ڵاایواەداهاااتوودا ه یکاایزین یکەیەماااو ەل ێچەدێااو و ەهاااتو دووداەب یشاایبستانەڕەو ع مااانەع ن،ەیحاارەب
 ەل. ەانییاانکارۆڕگ مەئ. ەگرتاو ەڵه یساالمیئ یماارۆک ەل ەیقرۆئا ن،یساتیبب لیسارائیئ ەڵگەل شەتااناڵو وەئ یکانییەندەوێپ
 ەتێانێد داەنااوچ یکانەشاێو هاوک ینادەوێپ ەل ید یکاێخۆو د ێناو یکاێرزەو ەچنااو ەل یاسایس ییریقامگەو س یئاشت یوتڕە

 شەکیاد ڵینتایمەنادێف ییراەگ ساالمیئ ییژۆلۆدیائا ەب خاواز یتاەواوەت یتااناڵو و رانێائ ییساالمیئ یماارۆک ەک کێخۆد ،ەئاراو
 .ەوەننیبب داێت یانۆیتوانن خنا
 
 یزۆو ساا ساتەه یاناادنڕخەڵه ڵایوەه ەوەیەگڕێاا وەو ل لیائڕسایئ ەیوەنڕیسا یدروشاام ەیەیەچاوار د ەپتاار ل یساالمیئ یماارۆک
 ەڕیشا یکاات ەل تەبیتااەب- لیائڕسایئ ەڵگەل یرێاژەربێژ ییندەوێپ ەل مەه مەاڵب. داەد ەکەناوچ یمانڵموسو یکەڵخ ینییئا
و  یئاارام ؛ەکاردو یدروسات ۆیخا ەل ەک نیساتەلەف یکاەڵخ ەیکااریکۆاکد ەوخسارڕ وەپشت ئ ەل مەه ،ەدوکر یقازانج -اقێڕع
 یکاەڵخ یکاانەماف ینگایو گر واڕە یپرسا ییەپااوانخواز وەب یتیەساتوویو شیماەو ه ەگرتو ەبارمتەب ەیناوچ ەل یریقامگەس
و  اقێاڕع ،یەساوورلوبناان،  ەل ەیانییاانکارۆڕگ وەب ێچەدێو ەک کێرزەو. ەوەتێستەبب ۆیخ یکانییەاسیس ەمەگ ەب نیستەلەف
 ەک یەو ئاشاکرا وونڕ ایاو دن ەنااوچ یکاەڵخ ماووەه ۆبا یدیائ یچاونک. ێئاوابوون ب وەرەب ن،ینیبەید نداوەک ەیکید یتاناڵو
 شییەۆڵقا ێسا ەوتانەککڕێ وەو ئ ەاندوەیگ ەناوچ ەب یکێانیو ز سارەچ خ ییفراوانخواز یتەاسیو س رانێئ ییسالمیئ یمارۆک
و  ژاواڕۆ ەیوانااگڕ ەل ەک ەرانێاائ یماایژڕێ ی«ەعیشاا یاللاایه» ەیوەگژداچااوونەب دایاسااتڕ ەل( لیساارائیئ-ماااراتیئ-کااایمرەئ)
 ەل یریقامگەناسا ییکەرەس یکارۆه ە، ب- یەتورک ەیوتووانەپاشک ییراەسالمگیئ یندنەسەرەپ یاێڕو - ەوەشییبەڕەع یتاناڵو

 .ێنرەداد داەناوچ
 ێاایجااار ل ەجااار ب ەناااوچ ەل میژڕێاا ینااێاتەڕت یکانەدانەیاام. ێناااب رسەه میژڕێاا ۆهاسااان باا ەناادەوەئ ەیەورەگ ەشکساات مەئ
 ەک ێد اباردووڕ ەیەیچاوار د ەل رانێائ یساامان الرۆد اردیالیم دانەسا ینۆچا ویڕفەب یمانا ەب شەمەو ئ ەوەتێبەد سکترەرتەب
 .دادا ێیوەوبەرێب داەناوچ ەل ەیکییەرۆمپراتیئ یونەخ یدروست کردن ناوێپەل یسالمیئ یمارۆک
 
و  یاسایس ەگوشاار یدواەدواب. شۆو ناخ ڵتا میژڕێ ۆب مەو ه نگنیگر مەه ەناوچ ەل شەانییدوا مەئ ەیکید یکانییەانکارۆڕگ

 رووتەیاب یرەنادەب ەیکەوەنیاقەپاش ت ەک شڕەییەتوو ەلۆپەش مەئ ۆیهەو، ب الڵزبویح یدژ ەل کانییەتڵەوەودێن ییەئابوور
 یدوا شەمەئ ؛ەوەتێشااێکەد یەسااوور ەل یکااانەزێه ەکیاارەخ یئااارامەو ب ەرەبەرەب ڵاڵزبااویح ؛ەوتااوەک ڕێەو الڵزبااویح یدژ ەل
 ۆبا ەکراوەن وانەڕچااو یکێشکسات ڵاڵزباویو ح رانێائ یکانییەربازەسا ەنێو شاو ەبانک رەسا ۆبا لیائڕسایئ یکاانەرەرانکێو ەرشێه
 .یسالمیئ یمارۆک
 
  ەکید یایمپانۆو ک سەک ١٤ ەبوو ک ستاێئ شێپ ژڕۆ ندەو چ ەوامەردەب ۆیخ ی«ختەز ەڕیوپەئ» یتەاسیس ەل کاشیمرەئ
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 یساتیل ەخسات رانێائ یوتاەن ییساازەشیپ یدژ یکانەندراوێپەسازا سا یکردنا لێشاێپ ەب تەبارەسا مااراتیو ئ نیچ ران،ێئ ەل
 یواوەتەب داەوەکاارد ەل یرانااێئ یوتااەن ەیناااردەه ەگوشاااران مەئ یاایوامەردەب ەک کااداێکات ەل شیااوەئ. ەوۆیەخاا یکااانۆمارەگ
 کاایمرەئ یسازاکان یخۆباارود ەل ەک ەانادوەیگیاڕ یساالمیئ یماارۆک ەیو باودج ەرناامەب یکخاراوڕێ یکۆرەو، سا ەکاردو جیفلیئ

 .ێشۆبفر وتەن کێپڵۆد ێناتوان ەیکەتەحکووم
 
و  ەوەتەچاااوێپ ەڵه یرانااێئ ەل ەکەیەئاااژانس ماااو. ەرەسااەل یشااییتومەئ ەیوز ییتڵەوەودێاان یئاژانساا یهاوکااات گوشااار رانێاائ
 یوتەپاشااک ڕیباا ەک ەاناادوەیگیاڕئاااژانس . ەیەه یکااانەمزاکراویئ ەنەڵێااب ەیوانەچێپاا ەیشاااراو ییچاااالک ەک ەاناادوەیگیاڕ
و  ەوەسااا  بااوون یرەسااەدا ل(٢٠١٥) رجااامەب ەیوتننااامەککڕێ ەل ەک ەیەدراوێااپەگڕێ ڕەباا وەئ ەیناادەوەئ ١٠ رانێاائ یمیااۆرانۆئ
 ەوەتەن ۆڤایمر یمااف یاڕشاو ییتەبیتاا یرێرتۆپاێر حماان،ڕە دیاو جاو بوردنێل ەییوەتەونێن یکخراوڕێ. ەبوو یملێپ شیرانێئ
 یماااارۆک ۆیهاااەک بەڵااخ یکاااانەماف یلکرانێشااێپ یااایوامەردەب رتاااداۆاپڕدوو  ەو ل ژداڕۆ ناادەچ ەیمااااو ەل شیکااانەکگرتوویە
 -رمانااانەخ ی٢٥ یژڕۆ ەک - نکاااەکگرتوویە ەوەتەن یکخااراوڕێ ییگشاات ۆڕیکاا ەل انیااو داوا ەخاانڕە رەب ەتەداو انییسااالمیئ
 .نەدروست بک داییسالمیئ یمارۆک یکانەڕۆییەرەس مەردەب ەل یدیج یرەمپەل ،ەکردو ێریگەد

و  یئاابوور یراناەیق. ەویاقەچ ڕقاو ەل یکانەسانوور ەیوەرەد ەیندیه ندەچ تاڵو ۆیوخێن ەل یسالمیئ یمارۆک یختەب ۆڕیپاپ
 ێیرەسااەچوون ەینگۆساا ەل. ەکااردو یادیااقااات ز ناادەچ ەناااوۆرۆک یتاااەپ ۆیهااەو ب سااتاداێئ ەل رانێاائ یکااەڵخ یویاابژ ەیشااێک

 اباردووداڕ ڵیچوار ساا ەل رانێئ ییئابوور نانداێمهەرهەب یرتەک ەل رانەیو ق ناڵکا ینرخ ەیوەرزبوونەو ب یئابوور یئاوسان
 یئاابوور یتەبااب ەل رەدەب. ەوەتۆب ەچووک نجێپ ەل کیە ابردووداڕ ڵیسا کیە ەل اینەت کانڵەماەبن یچوار و خوان ەل کیە

 ەل. ێکارەد رکوتەس ەوەمیژێر نیەالەل کیستماتیس ەک یتۆیەخ ێیج ەل شیتاڵو یکەڵخ یکانییەنەدەو م یاسیس ەماف یپرس
و  یاسااایس ییەرۆراوجاااۆج ماااووەه ەب رانێااائ یکاااەڵخ ینەاڵمۆکااا یزراوێاااب کێاااکات رەه ەپتااار ل یساااالمیئ یماااارۆک ساااتاداێئ
 یسروشات ێایپەب رکوتەو سا ناگەبروزەز یتەاسایس ،ەاگرتاوڕ ێپا رەساەل ەیتەاڵساەد مەئ اساتێتا ئ ەیوەو ئ ەکانەییەوەتەن
 .ێب رەس تاەه ەکراوەو ن ێناکر شیوەئ ەک ەبوو کانەرۆکتاتید ەمیژڕێ مووەه
 
 یکەیەوەداچوونێااپ ەب ایاانەت رانێاائ ەیگەڵمۆکاا ەیکیااد یکااانەرانەیو ق یئااابوور ،یاساایس یخۆبااارود یرەسااەچار گومااانێب
و  وداەژمێاادر یکەیەرنااامەب ێیتااو ەل شیااوەئ کااانییەئابوور ەرەیااو غ یئااابوور ەکهاااتێو پ ماااەبن کان،ەتەاساایس ەب یتااەڕەبن
 ییشااتمانین یکێتەو حکااووم ەرەدەب یسااالمیئ یمااارۆک یتوانااا ەل شیکااێرکەئ هاااەو. ێکاارەد وداداەم کااورت یکەیەرنااامەب ناادەچ
 .ێوەد یکەڵخ ەیرادیو ئ ستیو ەل واڵقوەڵه
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 ئادرەسی ڕوونی قەیران و چارەسەر

 
 یکێکاات رەه ەپتار ل تاڵو یکاەڵخ یو ماان انیاژ ەک داەد ۆیخ ییاسیس یانیژ ەب ەژێدر کداڵێحا ەل رانێئ ییسالمیئ یمارۆک
 نەباد شانیپ ییئاسا ێکرەد ەیندەوەئ ەکەخۆبارود نەدەد ڵوەه کیەال ەل میژڕێ یرانەبڕێ. ەبوو نێووکڕپ تەدژوار و تاق ید
 شۆخ فەشارەم ەمارۆک کۆرەسا ەیەیادڕ وەبگرن، تاا ئ کانییەرەماوەج ییەتیەزاڕەنا ەیوەنیقەت ەب شێپ ێکرەد یندەچ ەیوۆب

 رانێائ ییئاابوور ستاشاداێئ یخۆباارود ەل کاەد ەوەئ یعایدیو ئ ێگرەد مانڵئا یاڵبا ەب ەیکەمیژڕێ یارەیع! انەیکەارەیو ع
 ماووەه یو ساووچ داەپتار هاان د ییاگرۆڕخا ۆبا کەڵاخ ەک ەمیژڕێ یرەبڕێ ەوەئ شیوالترەئ! ەشترێپەل مانڵئا یئ ەل کێلەگ
 ەب ەیانییاسزا ئابوور وەو ئ "دوژمن" ڵپا ەخاتەد ەیکەو تاوان ێنڕداد ەیکەمیژڕێو  ۆیخ ۆیستەئ ەل کەڵخ یکانییەتەنەیم
 .پاندوونەس اندایرەس
 
 ژنااگێبەو ئاااو د یەاۆڕخااەل رانێاائ یسااتاێئ یساااتبارەکار یخااۆد یکااانەکارۆه یسااەئادر یکردناا ون ۆباا میژڕێاا یرانااەبڕێ ڵاایوەه

 یمااارۆک ییتەتدارەاڵسااەد ەیەچااوار د یمااەرهەب تاڵو یسااتاێئ یکااانەرانەیق ۆیکاا ەک یاایەن ەشاااراو سەک یال یچااونک ،ەکااردن
 .ەیەمیژڕێ مەئ یکانییەکەرەو د ۆییوخێن ەتەاسیو س یسالمیئ
 
 ڕجاا انەیناوچ یتاناڵو ەڵگەل ەڕش یوازەبانگ ،'شۆڕش ەیناردەه" یکیژۆلۆدیئ یگوتار ەب ەتاوەرەس ەل رەه میژڕێ یانرەبڕێ

 ۆو با ساتەئانقەب نن،ێاب ەڕەشا وەب ییتاۆک مداەکیە ڵیسا ەل رەه کراەبوون و د  اقێڕع ەڵگەل ەڕش یتووش ەک شیدا، دواتر
 ،ەوەکارد ژێادر انڵیساا ٩ ەپتر ل - بوو ەڕش یرجەلومەه یپاساو ەب تاڵەسەد یکردن ستەکدیە ەک - انۆیخ ییاسیس یرامەم
 .ەارید ەوەتاڵو یوخسارڕ ەب ستاشێئ ەیەد ێس یدوا ەیکییەرانێو یوارەئاس ەک کەڕێش
 
 اتریااز ژڕۆ ەڵگەل ژڕۆ سااتاداێئ ەمانااگ و ل ەو مانااگ ب ڵسااا ەب ڵسااا یشااتمانین یدراو یخیەبااا ابااردووداڕ ەیەیچااوار د ەل

. ەوەتێابەد ترەچاووک وامەردەو ب ەویاقەچ ڕقاوەل ەوییەتەحکاووم ەڵینادەو گ ەییناکاارام ەینگۆس ەل تاڵو ییبوورئا. ێمەڕداد
 وامەردەب ەوەمیژڕێا ییهاانیو ج ەیینااوچ ییزێنگەڕەشا یتەاسایو س پاساداران یسپا ییپاوانخواز ۆیه ەب یانیب ینانێرهەبەو
 ەتۆخسات یتااڵو ییئاابوور ەکیاد ەینادیه ش،یایکەرەد ییبازرگاان ینایزەو داب تەبیتاا یرتەک ینانێه سەرەو ه ەداو یمەک ەل

 .ەوەدانەلکیئاو
 
  ەو ن ننیبەد انەیکەتەاڵسەد یابردووڕ ەیەیچوار د ەل تاڵو یکانییەئابوور ەرخانێژ ینیمڕدا میژڕێ یرانەبڕێ کێکات ەشۆیەب
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 !یکەرەد یرەفاکت ۆیستەئ ەنەخەد ەخۆبارود وەئ مووەه ڵیباەو و نێد ن؛ەبەشک د انداۆیخ ەل رەسەچار ەیرادیئ ەتوانا و ن
 
 ساتاشێئ ەداهااتوودا پتار ل ەل ێچەدێاو ،ێناەداد انیتاڵو یکانەرانەیق ەیماک ەب یسالمیئ یمارۆک ەیانییکەرەد ەرەفاکت وەئ
 ەل ۆیخااا ەک کاااانییەتڵەوەودێن ەشاااێهاوک ەل یساااالمیئ یماااارۆک یزێاااهەب تڵەواەڕب یباساااک یچاااونک. بگااارن ێپااا ینگااایربەب
 ێد تااەه ،ەوەتیادەد دایاتەابین ەڕیشا ۆبا کانەکادارەچ ەو گارووپ ایشایلیم یکردنا ارەیاو ت ەنااوچ یتااناڵو ەل دانرەوێستەد

 ۆباا ینواناادن یرمااەن ەینگۆساا ەل ێویەنااا یدیااچ ەتاڵو مەئ ییناادەناو یتەحکااووم اقێااڕع ەل ەنمااوون ۆباا. ەوەتێکاارەکااورتتر د
ئورووپااا  و کااایمرەئ ەڵگەل ۆیخاا یکانییەکیژیسااترات ییەدنااەوەرژەب یسااالمیئ یمااارۆک یرەبێساا یتەاڵسااەو د یعبەشاا یشاادەح

 انیشایو بزووتن ڵەجاوو یتواناا کاووەڵب ،یدانادارەیم کەن یساالمیئ یماارۆک یکانەزێه ەک شیەسوور ەل. ەوییەترسەم ەبخات
 مەاڵب ،یکتاریە ەڵگەل انیااوازیج یشاتنەیگێت یاەڕرەو ئورووپااش سا کاایمرەو ئ ەنااوچ یایبەڕەع یتااناڵو. شتوونێهەن ێپ
 یمااارۆک یکانەردانەوێسااتەد رەراماابەب ەل اڕگااێو ناچااارن و نەدەد کێااو ڵپااا انیااکانەییەبنگ ییەناادەوێپ یاگرتنااڕ ناااوێپەل
 .ستنەبو دایسالمیئ
 
و  ەوەتێااد ریاب انیااکەڵخ ڕپاەل میژڕێاا یراناەبڕێ ،ێگوشااەد کڕێا میژڕێاا اتریاز ێد تاااەه کانەگوشاار ەیقڵئااا ەک داەکاات وەل
 تاڵو یکاانەرانەیق یبوون دروسات ەل کەڵاخ یپشاک ەناپرسن ک مەاڵب! بگرن ەرگەب اتریز نەکەوا دو دا غانەڵق ەب نەانکەید
 ۆبا انیا شانۆفرەد ایادن ەب ەڕشا ەک کانەڵخ ەوەئ ایائا ؟ێب وانەئ یرکەوان و ئ یشەب ییەاگرۆڕخ وەئ ێبەد ستاێئ ەک ەندەچ
 ۆبا انییاانیب کانەڵخ ەیوانەئ ان؟ۆیخ یکانەو درشت ورد ەستەدەکارب انی نەکەد ەڵیندەگ اردیلیم اردیلیم ەب کنەڵخ ان؟ۆیخ

 یلیمبۆتاۆو ئ ەرشاۆپ ەب ێدرەد انیا ،ەوەنەڕێنااگ کاانەدراو انیا یچەک ێتێدرەد انیژ یکانییەتاەرەس اڵو کا رمانەد ەیهاورد
 ساتاێئ مەاڵب کارد،ەن انیشاۆڕبرساان ش ەو ل یکارێب رەبەل کەڵخ ان؟ۆیخ یکانییەندەوێو پ ستەد انی کنەڵخ ؛ەکید یلوکس
و  یتااەنەیم ایاانەت ەتەاڵسااەد وەل ەکەڵااخ مەئ یپشااک ەنۆو چاا انۆیااخ ەل ایااج ێاایەک یسااووچ ەمەئ دار،ەو ن کااارێو ب یبرساا
 .انەیکەسینگر ەتەاڵسەو د وانەئ ەیوێڕەگەاڵو ب زاەق ەببن کەڵخ ێبەد ستاێئ یچەک ێب یینواەئ ێو ب یژارەه
 
 ەب نادەبێپ وانەئ تااەه یایەن یتیەەاڵمۆکا یکێساتەبێگر دایساالمیئ یماارۆو ک کەڵاخ وانێان ەل ەک ەیەوەئ ەکەباس یرەوهەج
 ار،ەیاان ەتەکااردوو ێلاا یایااو دن ەناااوێه یتاااڵخاااک و و رەسااەب یەیەاڵب وەل رەدەب یسااالمیئ یمااارۆک. بکااا انیکانییەسااتەروەد
و  ەیاایوەتەن ییەتیەماااەو ک سااتیو ماف خوازان،یئااازاد ەڕیشاا ۆباا ەیەیەچااوار د ەیمیژڕێاا مەئ. ەدوژماان ێلاا یشااۆیخ یکااەڵخ
 نەئامااد یدیئ کەڵخ ەک کەیەادڕ ەتەوەیگ کانییەگشت ییەتیەزاڕەو نا رکوتەس یو ئاست ەستوەب ووڕ ەل یریشمش کانییەنیئا
 .ێبب ێدواتر چ ەیوەن ۆب شترەگ یکیەداهاتوو ەیوۆب نەبد انیانیگ
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و  یماارگرژەد یتڵەسەخ ەب ینید یتەمحکوو کیەال ەل. ینەمەت یکانەژڕۆ نیترەنگانەت ەتۆوتەک ستاداێئ ەل یسالمیئ یمارۆک
 ەیداریائ ەل ەییناکاارام ۆیهاەب ید یکایەال ەبکاا، ل ەڵباوون ه یهاانیجەب یرجەلاومەه ەڵگەل ێنااتوان ۆیخا ییوتووەپاشک

 ەڵگەل ؛یاایەن یانیااکردن رەسااەچار یتوانااا ەک رانەیااق هاااەرۆج یدانەڵرهەساا ۆیهاا ەتەبااوو ریرتاپاداگەساا ەڵییناادەو گ تاڵو
 تاڵو ییگشات یساامان یرۆز ەرەه یشاەب یکردنا رخاانەت یاەڕرەسا یرەگەعیش ییخوازینۆژمێه یتەاسیس ەیەدچوار  شداەوانەئ
و  رکوتەسا یزێاه ەییکاارام مەکیە ەساتوەب ێپا یپشات داەژانڕۆ وەل میژڕێا ەیوەئ. ەدانااو یلەع یساج رەسەل ەیمیژڕێ مەئ

 ەیداریائ ەل یانکاارۆڕگ ەب ەک کیەوایاه مەدووه ،ەباوو تداەاڵساەد یناەمەت ییوامەردەب ەل انیخشەن نیترەورەو گ ەنیسڵۆداپ
 ەیەنگااانەت وەکااردن ل قوتااارۆخ ۆباا کیەگاااڕێو  رەب ەوەتێااب یکێئاااه ەوەیەنگۆساا وەتااا ل یتااەیەه یسااپ یشااکۆک ییاساایس

و  یسااالمیئ یمااارۆک یکااانییەرەوهەج ەشااێک ینااادا؛ چااونک میژڕێاا یداد شییەانکااارۆڕگ مەئ یرەگەئ گومااانێب ەک ەوەتێزۆبااد
 .اننۆیخ ێیجەل رواەه کانەکگرتوویە ەتەیالیو
 
 وەئ ،ەکاراوەن  وانەڕچااو یشاەکەئاکام ەک ەکێشاکڕیو پ باوونەڵه ێلا یوانەڕو چااو ەووتڕباا یمباارەع کەو رانێائ ەیگەڵمۆک

 یلایدەب ەمتماان نەو خااو کیاموکراتێد یوتووەشاکێپ یکێزێه ەک ەوەتێشکەد کەڵخ ییندەرژوەب ەل کێکات اینەت شەخۆبارود
 .بکا تییەریمود ەانییانکارۆڕگ مەئ ێویەو ب ێب داەکەدانەیم ەل ەمیژڕێ مەئ
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 دا ئەمنیەت و داد لە نیزامی دادی ڕێژیم
 
 یزگااەد ییتیەکاۆرەسا یساالمیئ یماارۆک یرەبڕێ ،ەییخامن یارڕیب ەب یسیئڕە میبرا ەک ەوەشێپ ەوەل ڵدوو سا ەیممەشڕە ەل

 یزاماین ەل یتاەڕەبن یانۆڕگا"و  یایزاەق یزگااەد ەل یچاکسااز کارا،ەد ێلا ەقس یرۆز ەک کێتەباب ردرا،ێسپ ێپ یرانێئ یداد
 ەو ل ەرەساەل ی'داد یتایەمنەئ ینتێمیاۆکێد" یناو ەک دا کەیەنامەگەڵب ەل ابردووڕ یوتووەح شەانۆڕگ مەئ. بوو دا تاڵو ی"داد
 .ندراەیەاگڕ ،ەدراو بنەل ییسیئڕە میبرا یمزایو ئ ەکراو ڵەەاڵگ دا ڵخا ٣٩
 
 :ەنگیگر ڵخا ندەچ ەب ەئاماژ داەیەنامەگەڵب مەئ ەڵگەل یندەوێپ ەل
 

  کەڵخ ییخواز ماف یوتڕە یانکشەڵه رەمبەه ەگارد گرتن ل ۆب رانێئ ییسالمیئ یمارۆک یزامین ییەن مجارەکیە ەمەئ ؛یەکەم
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 ەل ەوەکااردن مەو ک یگشاات ییتیەزاڕەنااا ەل رگاارتنەب ۆو باا انیااکانەماف یکران لێشااێپ رەماابەه ەل ەگەڵمۆکاا ییگشاات یو خواساات
 ڵیسااا یزەرماوەساا ەل یووحااانڕ نەسااەح شیشااترێپ. ێرەد ەداتەد ەیەوێشاا وەل یاسااای ەژڕۆپاا تییەحاااکم رەساا یکانەگوشااار
و  دام نیەالەل کەن سااتاێئ تاااەه ەک ەوەکاارد واڵباا دا" یتاڵهاااوو یکااانەماف ینشااوورەم" یناااو رێااژەل یکەیەنااامەگەڵدا ب١٣٧٥

 .چووەن دایال ەب سەک دایشۆیخ ەیکەنیکاب ەل رەه ،ید یکانییەرەبەوێرەو ب یداریئ زگاەد
 

 دایااااوتەه ی١٣٨٣ ڵیساااا ەل یساااالمیئ یماااارۆک یداد یزگااااەد یشاااووترێپ یکۆرەسااا ،یشااااهروود حماااوودەم یشاااۆیخ یکاااات
 ەیوەل لترەساااەروتێت رۆز کاااووەڵب چاااوو،ێو رەه کەن ەک انااادەیاگڕ دا«یتاڵهااااوو یمااااف» ینااااو رێاااژەل یکەیەخشااانامەب
 .یدەو ن ستیبەن ێل یچیه سەو ک ۆڕیگەن یچیواقع ه یرزەئ رەسەل مەاڵبوو، ب شیا«یسیئڕە»
 

 ێجاەبێج ەک ەکاراو زڕیا یحقاووق یپینساەو پر ۆیایمر یخیەو باا هااەمااف، ب م،ۆڕن کەڵێمۆک داەیەنامەگەڵب وەل ؛دووهەم
 ەب تەبارەسا دا میژڕێا یناەمەت ەیمااو ماووەه ەل یچاونک ،ەوەتڵێناکاا یساالمیئ یماارۆک یاڵبا ەل انیگرتن رچاوەبەکردن و ل

 حکاوومەم کاناداەییەوەتەونێو ن یهاانیج ەڵەمۆو کا ۆڕکا ەو ل ۆوخاێن ەل کەڵاخ ەیو مافاان  یەو با هاەب مەئ یکردن لێشێپ
 ەک ەرەساەل یتااڵو ی«داد یزگااەد یکۆرەسا» کەو یکێساەک ینااو ەکەناامەگەڵب ەک ەیەمەئ رترەیس ەوەل ڕیجاەتڵگا. ەکراو

  مال ەل ییاسایس یینادانیز زارانەه یدرانا دارەل یو تااوان ێناسارەد «رگەم یتاەئەیه ییقااز»و  «عدامێئ یڵاڵتویەئا» ەب
 .یەدا
 

 زەکااغ رەساەل شیشاترێپ کۆرەوێان کەو ،ەنادراوەیەاگڕداد  یتایەمنەئ ییحقووق ەینامەگەڵب یناو ەب ستاێئ ەیوەئ ؛سێهەم
 تااەه انیابوون مەاڵب ،ەهااتو دا تاڵو ەینووساراوەب یساڕێقانوون و  هاەرۆسزادان و ج یقانوون ت،اڵو ییتەڕەبن یقانوون ەل
 ،ەانەڕۆیرەسا یکردنرەساەسبەد ک،ەڵاخ یرکوتەسا ،ەیروەنادادپ ،یتیەەاڵمۆک ییمنەنائ ەل ەکردوەن یکییەگرڕێ  یه ستاشێئ

 ەوەشااەیەنگۆس وەو ل کااردوو،ەن یتاااوان ەب ێملااەرۆز یداننااان ۆباا ەنجەشااکەئ ناادکراوان،ەب یتااەرامەو ک یتیەساااەک یشااکاندن
 ەیکیاد یکانەکادارەچ ەزێاو ه سیلۆداد و پا یزگاەد یکانەوەو کرد فتارڕە ۆیهەب ەک ؛ەگەڵمۆو ک کەڵخ ڕیتوبەڵو ق عدامێئ
 .وامنەردەب انیرەسەکراون و ل ەوەمیژڕێ
 

و  باااژاردنەڵه ۆبااا ینااادانیز یو مااااف( لیاااکەو) رەزێپاااار ۆییخەربەسااا ەبااااس ل ەنماااوون ۆبااا داەیەناااامەگەڵب وەل ؛چووووارەم
 ەل ەک اناادەیگیاڕ رانەزێپااار یکااانوون ،ەکەنتێمیااۆکێد ەیوەوبااووناڵب یدواەدواب رەه مەاڵب ،ێکاارەد لیااکەو یکردن شااانین ستەد
 هااەروەه. ێباەه انۆیاخ ەیبژاردەڵه یلیکەو نەناد ندکراوانەب ەب ەو مافەئ کانەرەادود کانداییەتیەمنەو ئ یاسیس ەندەروەپ

  ەندەناو نیەالەل ەک ەیەو راسپاردان ڕاڕیب وەل انیچاو ،ێب ەیکەرەزێو پار تبارەمۆت ەل انێیگو ەیوەپتر ل کانەرەدادو
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 .ەچوو انۆیب ەوەکانییەتیەمنەئ
 
 ەڵگەل ینادەوێپ ەل ەکیاد یکانییەاساای ەگڕبا ەیوەکردن ەپات ندەچ ەک شیا«داد یتیەمنەئ ەینامەگەڵب» ەیکید یکانەشەب

 ەزێااو ه یتاایەمنەئ ەناادەناو نیەالەل رەه کەن ەانییاسااای ەگڕباا وەئ رەه ێزانااەن ەیەه ێکاا مەاڵب ، ەدراوانێاال تەمۆت یماااف
 یکااانوون ەک یاایەن اۆڕخااەل. نێکاارەکااراون و د لێشااێپ ەوەشاایکانەنێستەدادئو  رەدادو یخااود نیەالەل کااووەڵب ،ەوەکانەکاادارەچ

 نیقا ەک کااننەرەداد و دادو یزگااەد ییکراساۆرۆب کاووەڵب ن،ینا کانەنێوشاوڕێو  اساای ەمێئا ەیشاێک ەڵاێد ندەناو یرانەزێپار
 .کاننییەتیەمنەئ ەندەناو یستەد ەڵەیو بووک ەڵندەگ ،ڵدەل
 

 ەب یزڕێا ێب ەو گاوتراو ەکاراو کاانەکراوێگومانل و تبارەمۆت یتەرامەک یپاراستن رەسەل یداگرێپ داەیەنامەگەڵب وەل ؛پێنجەم
 انیساااوکارەو ک انۆیاااخ یانااادنڕناوز ەیشاااەڕەه انیااا وانەئ یااایوحڕو  ەساااتەج یو ئاااازاردان ەنجەشاااکەو ئ رکراونەساااەسبەد
 ییدادگاا ەیوەئ ێبا تبارەمۆت کەڵێمۆتاران ک یشار ەل ەک ەوۆببەن شکیو ەنانینووس مەئ یرەوهەج شتاێه مەاڵب. ەیەغەدەق

و مساتان  کۆپەچ ەو ب انێڕگ انەید دایگشت یرچاوەب ەو ب وشارێن ەب نێماش یپشت ەل ،ێپابەس رداەسەب انیکیەو سزا کرابن
 یباارەز ەب ەک یاساایس ییناادەب زارانەه ەیناادەروەپ ەل ڕەپاا شیسااالمیئ یمااارۆک یداد یزگاااەد ەیکارنااام! انیرەساا ەگااژانەداد
 انیعاادامێئ یساازا انیشاایرۆو ز نیەژخاااێدر یناادانیز یساازا ەوەیەنگۆساا وەکااراون و ل ێملااەرۆز یداننااان ەناچااار ب ەنجەشااکەئ
 رێااژەل کانااداییەتیەمنەئ ەناادەناو یکااانەگرتنگ ەل ەیکراوانێو گومااانل ناادکراوەب وەئ نیناا مەک تەنااانەت. ەپاوەساا رداەسااەب
 .تاندوونس ێل انیانیگ داەنجەشکەئ
 
 ەنااامەگەڵب» ناااوەب وەئ یاایتەواوەت مەه ەیوۆباا نێبکاار زڕیاا شەکیااد یرنجەو ساا ڵخااا رۆز ێکاارەد داەباساا مەئ ەیژێاادر ەل

 ەشاانەچ رەه ەل یگاارڕێ ەیکراوەنیهااادەن ەزامیااو ن یکراسااۆرۆسااازوکار و ب وەئ شیمااەه ار،یپرساا رێااژ ەتێبباار یە«یحقااووق
 ایائا ؟یایەچ ەساندکراوەپ مەئ یانادنەیاگڕو  شاتنڕدا یکاارۆه یدەئ مەاڵب کاا؛ەد کەڵاخ یکاانەماف یقاازانج ەب کەیەوەکران

 وەب ەوەکااردان انیا ران؟ێائ ییاسایس یزاماین یداهااتوو ۆبا ەنیتاشەرۆو م  ییەسیئڕە میبرا ەل ید یکییەتیەساەک یکردن دروست
 ؟یسالمیئ یمارۆک یداد یزامین رەس ۆب ەوەرەو د ۆوخێن ەگوشار ل ێیەینو ەلۆپەش
 
 ەوەتەن ۆڤاااایمر یماااااف یاڕو شااااوو ییئورووپااااا یتاااااناڵو نیەالەل یسااااالمیئ یمااااارۆک ابااااردووداڕ یمااااانگ ناااادەچ ەیماااااو ەل
باناگ  تااناڵو و نێشاو نادەچ ەل میژڕێا یزێوڵو، باا ەوەو گوشاار ەخانڕە ەل ێناو یکێلۆپەشا رێاژ یەخرا ەوەشیکانەکگرتوویە

 یاایوامەردەب ەڵگەل کااایمرەئ ەدرا ک ێلاا ەکااات وەئ یسااالمیئ یمااارۆک ۆباا ەوەاکردنیااور ینگااەز مەاڵب. ەوەرەد یتااەزارەو ەکااران
 یخۆبااارود ەب تەبارەساا یماایژڕێ یداد یزگاااەد یرەدوو دادو انەیاامجارەئ ران،ێاائ یدژ ەل ۆیخاا یختااەز ەڕیوپەئ یتەاساایس
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 یشااڕە یسااتیل ەخساات داەانییاادوا مەئ یکااانییەتیەزاڕەنا یناادکراوانەب رەساا ەب پاوەداساا یو ساازا کااانەگرتنگ یساااتبارەکار
 .ێبدر ێل یانیبروزەز ێکرەد ەوەشەندەهڕە وەل ەک رگرتەو ەیگنالیس وەئ یسالمیئ یمارۆک ەرۆمجەب. ەوەکانۆمارەگ
  

 :ئاکام

 
 یپارتمااانێد ەل کێشااەو ب هااایقەف یتاایەالیو یتەاڵسااەد ۆیرکااێژ کااووەڵب ،ۆخەربەساا کەن ەک یسااالمیئ یمااارۆک یداد یزگاااەد

 یمااارۆک ەیکهاااتێپ ەل ەرکوتەساا یزگاااەد یکااانەزێهەب ەرەه ەو باسااک اتیاابن ەل کیە گومااانێب ،ەکااانییەتیەمنەئ ەناادەناو
 ەب تییەرعەشاا شااتواننەد ەو ن نۆڕبگاا ەیکەکهاااتێپ تااواننەد ەن شەسااندکراوانەو پ ەارنااامڕیب ەرۆجاا مەئ ۆیەباا. دایسااالمیئ
 .ڕێبەد ێپ داەتاڵو مەل ستانیو و ماف خوازانیئازاد ەیناسەه یخنکاندن ەل یرێش یپشک ەک نەبد  کێزمیرگانۆئ
 

 ٢٠٢٠ی ی ئۆکتۆبەر٢٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
 

 قۆناغی دوای کۆرۆنا بۆ خەڵک و دەسەاڵتی سیاسی چارەنووسسازە
 
 یتەاڵساەو د کەڵاخ ۆبا نااۆرۆک یدوا ینااغۆق ەڵاێکوردستان د یموکراتێد یزبیح ییندەناو ەیتیمۆک یندامەئ ،یبداغ یلەع
و  ەوەتێانیبەد ۆیخا یایرەبڕێ رانێائ یکاەڵخ ینەاڵمۆک ییتیەزاڕەنا ەیوەبزووتن یەوا  ێیپ وەئ. ەنووسسازەتاران چار ییاسیس
 .ۆیخ ەیرەوەکالکیە یناغۆق ەتێچەد یسالمیئ یمارۆک یدژ باتەخ
 
 ەکوردسااتان، ک یباشااوور ەل ەکاااو یمپااەک ەل  کوردسااتان یمااوکراتێد یزباایح ەیپەقوشاات ەیتیمۆکاا یناادامانەئ یانسااڕنفۆک ەل

کوردساتان،  یماوکراتێد یزبایح یایرەبڕێ یندامەئ چوو،ەوەڕێب یتاوەه ی١٣٧٧ یرەوەڵزەخ ی٨ ،ەممەش نجێپ یژڕۆ ەڕۆیویدوان
و  رانێائ یساتاێئ ییتیەەاڵمۆو کا یئاابوور ،یاسایس یخۆبارود ەل یندەوێپ ەکرد و ل شەشکێپ ییاسیس یکێباس یبداغ یلەع
 .دوا انسڕنفۆک یشدارانەب ۆب یسالمیئ یمارۆک ینانێه کداۆچەب یکانۆڕەکوردستان و فاکت یکەڵخ ینەاڵمۆک ییمافخواز یوتڕە
 
 یگوشااار رێااژ ەل یتاااڵو یسااتاێئ ییتیەەاڵمۆو کاا یئااابوور ،یاساایس یخۆبااارود ێیتاااوتو داەیکەباساا یتاەرەساا ەل انیاازەڕێب

 یتەاسایسو  یساالمیئ یماارۆک ۆیساتەئ ەل کانۆمارەگ ییتیەرپرساەب ەیوەئ یاەڕرەس یکرد و گوت کادایمرەئ یسزاکان یقورس
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 ماااەو بن میژڕێاا ەڵیناادەگ ییاساایس یزامااین ۆباا ەخۆد مەئ ییکەرەساا یکااارۆه مەاڵب ،ەمیژڕێاا یینێقڵرانخااوەیو ق یزینگەڕەشاا
 ەل میژڕێا ییرەبەوەڕێاو ب یداریائ یکاانەکهاتێپ ماووەه ەک ەڵنادەگ ییاسیس یکێزامین ؛ەوەتەڕێگەد ەمیژڕێ مەئ یکانییەکریف

 ۆباا یحاشااا یگاااێو ج ەویاانەت یماایژڕێ یداد یزگاااەو د تەبیتااا یرتااەک ت،ڵەوەد ،یبااانک یزامااین ،یوانەشااار و شااار یاڕشااو
 .ەوەتۆشتێهەن شیمیژڕێ یرووەس ەرەه یستانەدەکارب
 
 یەتااەپ مەئ یو گاوت رانێائ ەل نااڕۆک یخاۆد رەسا یەژاەڕپ داەیکەباسا ەیکید یکێشەب ەل زبیح ییندەناو ەیتیمۆک یندامەئ
هاوکاات  نااڕۆک. ەباوو ەدواوەب یرانێوڵو ماا رگەو م یتاەنەیم کەڵاخ ۆبا ،ەبوو تەعمێو ن لەه یاسیس یمیژڕێ ۆب ەیندەوەئ

 ەڵگەل ینااادەوێپ ەل ییساااالمیئ یماااارۆک یباااووەن یتییەرعەو شااا ەنمتماااا ەیکیاااد ەینااادەوەئ ەباااوو ک ەکیاااد یکییەکااااریتاق
و  کەڵاخ ۆبا نااڕۆک یادو ینااغۆق یگاوت انیازەڕێب. اریپرسا رێژ ەبرد داەگەڵمۆو ک کەڵخ رەرامبەب ەل یکانییەتیەرپرساەب
 .ێبەد ەوەرەک کالیە رانێئ یکەڵخ ینەاڵمۆک ییمافخواز یباتەخ یوتڕەو  یسالمیئ یمارۆک
 
و  امااا ڕت یکاااایمرەئ یمەردەسااا ەل کاااانەییەناوچ ەشاااێهاوک ەل رانێااائ ەیگێپااا یباااداغ یلاااەع ەیکەباسااا ەیکیاااد یکااێرەوەت
 .بوو ەتاڵو مەئ ییمارۆک کۆرەس یەیوتووەح مەئ یکانەبژاردنەڵه
 
 یئاکاااام ەک ەیوەئ رەسااا ەخسااات یشاااکیت داییەنااادەوێپ وەکوردساااتان ل یماااوکراتێد یزبااایح یینااادەناو ەیتیمۆکااا ینااادامەئ
 رانێائ ەل تەاڵساەو د کەڵاخ ەیشاێک مەاڵب ،ەنگیگار کجااریە تەاڵسەد ەیقڵئا تەبیتاەب رانێئ ۆب کایمرەئ یکانەبژاردنەڵه
مااااف و  یپرسااا کاااووەڵب ن؛ەباااک یساااپ یشاااکۆک یحاااوکم انیاااامک کاااانەخوازیمارۆک انیااا کاااانەموکراتێد یااایەن ەوەئ یدراوێاااگر

 .ەیەپرس وەئ ەیوەکالکردنیەو  یسالمیئ یمارۆک یرکوتەس یزامین رداەرامبەب ەو ل کەڵخ یکانییەئازاد
 
 ەل ەچاوو ک ەوەڕێاب ێناو ەیتیمۆکا ینادامانەئ یبژاردناەڵه ەکااو یمپاەک ەل زبیاح ینادامانەئ ینفرانسۆک ەیکید یکێشەب ەل
 .دراێپ انەیمتمان ینگەد ەوەندامانەئ نیەالەل کیموکراتێد یکەیەوێش ەو ب ەئازادان ەتیمۆک یماننداەئ داەشەب
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 بیری چیایی

 
 (ەومینووس دا میتیەرگاەشمێپ ڵیسا مەکیە ەو ل ١٣٨٠ ڵیسا ەک کێخشانەپ ەنۆک)
 
 یکان ناده باا خه  ستهێب.  وه همه وه یش باوه  مهێژڕ و نه ڵای خه یی مه په یور هه وێن  مهێتک نه تریبا چ نیو ئه یوز سه ی ناسه هه ۆت

 یاڵباا  باه ڕپا ێعرێشا ت،ییااف وهێب یکۆر باه ۆبا یاریاد  ماه که ده کێعرێش شیوسا من ئه ن،ێڵبه ێج انیم خه یشتمانین وانڕ چاوه
 .مان نه یشۆک وێن  چوونه ینگ دهێب  به ی بزانهڵو گو ئه یم خه
 
 یرم ناه  ناد باه و چه  دهیسا قه  باه یکرد ده مۆب  هیایشق ئه یرچ هه ڵید یکۆریچ ،یم که ونبووه  ته له یزان وام ئه ی سه و که ئه ی ئه
  شاقم لاه عه یرگ ماه ی دهیسا ناازانم قه  کاه ساتاێئ یچ کاه ، هیا نده خه یرز وه یرچ هه ینێو هه  تاکوو ببته تڵد ێیگو  م چپانده ده
 ادتا؟ی  و کامه  تهڵگا  ههێک ییاڵقوو  نهێژڕو ب نێوتا، ب شه  کامه یقاقا  کامه ی هڵ هیزا ێڕژ  له تا،ڵد  ههێک ینۆاڵک
 
عاشا  تااکوو  یکان پوولاه په یون خاه  لاه ، وه اوتاهیدا ژ ۆتا  لاه نمیو ئاه  تاقاناه یووحاڕو  مایسا یزان وام ئاه ی ساه و که ئه ی ئه

 یکاۆریشاا  و چ یژدڕ  لاه ،یدرکاناد مۆال باوو با  لاه میچ ،ی زه بهڵ قه یینێم و نه چه ینیخوش یازڕ  له ،یاندی گه مێت میتوان
 وێان  لاه ی و کاتاه تاا ئاه ێڵێنااه ێجا یماسا ایار زه  انهیگوتم گ.... و گوتم یهان تمۆب ستبوویم بیچ تبوو،ید میچ کان هییایچ
 ۆبا  سهۆب  بنه نه اکانیچ یوت شکه ر ئه کا، گه ده ریب  له یاکانیچ نۆچ شتمانین. شک ببا یستیو شهۆخ یلۆپ شه  رمه دا نه ینگیس
 تاو؟؟ هه ینگیس یکانێپ
 

 یکایدا ینێخاو  اناهیگرو  یخوشاک  ساته ده یرگازێن یرۆپ و شاه  هڵااڵ هاه ینیر شا گاه ئه ،ێرۆتا ده ێیکا و ل مبار ده هار خه به  شنه
 دا؟؟؟ ناڵگو یرز وه یوز سه یما سه  له ،ێستبیب نه ی زهیز گه
 
 ؟؟؟ێکردب نه ێست پ دا هه یناو هه  له ینیو ئه  له ییوااڵدواما یت ژمه ر هه گه ئه ێرۆت ده یل یسکێعاش  فرم یچاو یایر زه
 یکان نگاه رته به  کاتاه  لاه  ناهیو ئه یساماویت قه یهااوار  ناه  وه هبارد، ئا کانم ناوتم ده ونه موو خه هه یمانا  به ی سه و که ئه ی ئه
 ی وشاه نه و وه ێاڕێگ ده یشاتمانین یاڵباا ۆبا  لاه یگااین نیایدوا  کاه ر چاهۆک یک هیا لکهێسا هڕ پاه ڵیبا  کهڕف  و، نه  دارهێس  ر له به

 یکێهار بااه یوز سااه ی ناساه تاک تااک هه  انااهو ئه ن؟؟ڵاێ ده ێپاا تیاچ  و وشااانه ئاه یهاااوار یزانا ده. ێڵااێه ده ێجا یادیاا یئاسامان
 یچاونک..... نابن نا شۆخڵد ۆت یس فه نه  ر ماوه هه ێجار ی چرپه  به تریو چ ۆڕێچ ده ێل انیزان خه ینێوا خو  وانن که رخه ئه
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"  یبا شاه هڕ یشاۆک وێان  تاه ونهیو بار  وه تاهۆچ ریاب انڵیاد و لاهی مه ینڕیب ڕێ  ژهیم  له رۆز ۆت یکان نگاوه وا هه  زانن که باش ده
 ......؟؟ وه نهێکش ده  و دواوه ره ز به له  به نۆو چاو چ" نیز به
 
 یبا شاه هڕو چ زوو  کێادار رهیپ ی فهۆشاک یوانیام  نهیدا بوو یدارێب ێب یکێون خه یش باوه  دا، له اڵ گه ێب یکێهار به یزێئام  له
 .دا مهێئ..... و  ۆت.... من یانڕێیر دوو سه  کانت له چاوه یکۆریچ  هیاڵبا  رزه به یکێم چ خه یئا ن؟؟؟یگرتیزان دا خه
 
و   برووساکه ینایر ق به  تهیبگر  نهیو و ئه ئه یسک که یون خه ی رترهۆهات پ تڵد نۆچ مڵێمن نا ۆخ.... م که ناسه هه  هیچ یزان ده
  لااه یشاا هڕ یور هااه رێااژ  چوونااه  نااهڵێ بااهو  ادیاا یرچ هااه یرمان رمان خااه خااه  نااهۆچ  کااه مڵێماان نااا ۆخاا.... یدیاامۆناه ی خته شااه
 سااتاشێئ  کااه  کااه مڵااێب ێت پاا وه دا ئااه شااقه و عه ئااه یدان لکااهیئاو یدواکااات  کان و لااه دواساااته  لااه ێو مااه ده....  وه رچوونااهیب

  لاه..... ...م زکاهیئاز ۆها  کاه ێامیا پاه ی و شانه ۆڕێچا ده ێلا انیفا وه ی زهۆس پڵۆد پڵۆعاشقت د یخشان دوا په یکان ناسه هه
 یشاکیو ت وایه ی بزهڵگو  له  گ، جگه مه ئه یزۆفا و س وه یو ماچ یستیو شهۆخ یش باوه  له  جگه دا رگه شمهیپ یقامووس  ودا له مه
 نیایباوو دوا فیا س حاه باه.... س و باه ماه ر ئه هاه.... س و باه ماه ر ئه هاه ،ڕێای گاه دا نه  یها نێشاو  باه ،ۆشک یون و و خه رۆخ
 .فی حه.... بوو فی حه.... مڵگو شقتیع یکان هیڤ په
 
شاقم،  عه  باه ی کاهی ما ناه ناه  ماه گه وم،ڕیاپشاکوتومت ب چاونه یعرێدان شا ساه یر ساه یرچ گاه بباورم، ئه تێاتاوانم ل من ده! مڵگو

 یرز وه یشا باوه  زانت خساته کرد خاه ناه فاتی حاه ماڵ باه وم،ڕیاد ژواناتێج ەو کااول ڵایا خاه یر ووپاهڕو  نمڕیف ڵیشکاندت شابا
 ؟؟؟ باوه شاه هڕم  ده  دا باه تیساتیو شهۆخ ی ناه مه ته  و کورتاه ئاه ڵیگاو  کرد ساووره ناه فاتی حاه ؟؟ وه شاقه م عه ئاه یهار باه یوز ساه
 یما ساه یرچ هاه گاا،ین یشاکیر ت ساه  لاه رانادتۆو ت  هیا فهۆشاک یون خاه یرچ هاه یناو هه  رگت پژانده مه یت هیکرد ئا نه فتی حه
 بوو؟؟؟؟؟ نین کهێپ ی بزهڵگو
 
 ی کرد نام نماه ناه فاتی ؟؟ حاه وه ونباووم دوور خساته ی وهیاو ن مۆخا  کرد و منت له  گانهێب وێل  ت له نده خه ۆیکرد چر نه فتی حه

 ؟؟؟ وه ستانده ئه نیت نش غوربه یریشاع یعرێش نییدوا یاڵبا  له شتمانتیش و ن ماچ و باوه ی وشه ان،ی ربه به یژۆریباران، ت
 
 ۆڕشا تیساتیو شهۆخ یمااچ یر زار کارد؟؟ ساه رمه بوونمانات شاه  وه کاهێپ یژوانا این ته ییوااڵما رله به یگاین  رمه کرد گه نه فتی حه

 کرد؟؟؟ نه فتی حه...  ووزڵ خه  کردته.... زووخاو  دا کرده ادمی  زولفت له ی ناسه و هه نگتیس ینۆ؟؟ ب وه کرده
 
 ساتت   رگه مه... کانم زه حه یشۆک وێن  خسته نتیش  رمه کرد گه نه فتی شکاند؟؟ حهبوونت  ییایچ یوز سه ینڵێ کرد به نه فتی حه
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 ت؟؟ینڵێ و به  واده ی ناسه ش هه باوه  شتهیهاو
 
  هڵاگا مێشات لا باوه یشات هه به یرک رام ده حه یوێس ۆبی گه ستم نه ده شتاێه ۆبووم، خ نه  وانهێو ل ئه یماچ رێت شتاێه ۆخ! مڵگو

 کرد؟؟؟ نه فتی دا، حه
 
 .......ییایچ یریو ب ییهوورا ئه ینیو ئه یتناس نه یکرد، چونک فتی حه مڵکرد گو فتی حه
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 سەاڵتی سیاسی چارەنووسسازەقۆناغی دوای کۆرۆنا بۆ خەڵک و دە: عەلی بداغی
 
 یتەاڵساەو د کەڵاخ ۆبا نااۆرۆک یدوا ینااغۆق ەڵاێکوردستان د یموکراتێد یزبیح ییندەناو ەیتیمۆک یندامەئ ،یبداغ یلەع
و  ەوەتێانیبەد ۆیخا یایرەبڕێ رانێائ یکاەڵخ ینەاڵمۆک ییتیەزاڕەنا ەیوەبزووتن یەوا  ێیپ وەئ. ەنووسسازەتاران چار ییاسیس
 .ۆیخ ەیرەوەکالکیە یناغۆق ەتێچەد یسالمیئ یرماۆک یدژ باتەخ
 
 ەکوردسااتان، ک یباشااوور ەل ەکاااو یمپااەک ەل  کوردسااتان یمااوکراتێد یزباایح ەیپەقوشاات ەیتیمۆکاا یناادامانەئ یانسااڕنفۆک ەل

کوردساتان،  یماوکراتێد یزبایح یایرەبڕێ یندامەئ چوو،ەوەڕێب یتاوەه ی١٣٧٧ یرەوەڵزەخ ی٨ ،ەممەش نجێپ یژڕۆ ەڕۆیویدوان
و  رانێائ یساتاێئ ییتیەەاڵمۆو کا یئاابوور ،یاسایس یخۆبارود ەل یندەوێپ ەکرد و ل شەشکێپ ییاسیس یکێباس یبداغ یلەع
 .دوا انسڕنفۆک یشدارانەب ۆب یسالمیئ یمارۆک ینانێه کداۆچەب یکانۆڕەکوردستان و فاکت یکەڵخ ینەاڵمۆک ییمافخواز یوتڕە
 
 یگوشااار رێااژ ەل یتاااڵو یسااتاێئ ییتیەەاڵمۆو کاا یئااابوور ،یاساایس یخۆرودبااا ێیتاااوتو داەیکەباساا یتاەرەساا ەل انیاازەڕێب

 یتەاسایو س یساالمیئ یماارۆک ۆیساتەئ ەل کانۆمارەگ ییتیەرپرساەب ەیوەئ یاەڕرەس یکرد و گوت کادایمرەئ یسزاکان یقورس
 ماااەو بن میژڕێاا ەڵیناادەگ ییاساایس یزامااین ۆباا ەخۆد مەئ ییکەرەساا یکااارۆه مەاڵب ،ەمیژڕێاا یینێقڵرانخااوەیو ق یزینگەڕەشاا
 ەل میژڕێا ییرەبەوەڕێاو ب یداریائ یکاانەکهاتێپ ماووەه ەک ەڵنادەگ ییاسیس یکێزامین ؛ەوەتەڕێگەد ەمیژڕێ مەئ یکانییەکریف

  ۆب یحاشا یگاێو ج ەوینەت یمیژڕێ یداد یزگاەو د تەبیتا یرتەک ت،ڵەوەد ،یبانک یزامین ،یوانەشار و شار یاڕشو
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 .ەوەتۆشتێهەن شیمیژێڕ یرووەس ەرەه یستانەدەکارب
 
 یەتااەپ مەئ یو گاوت رانێائ ەل نااڕۆک یخاۆد رەسا یەژاەڕپ داەیکەباسا ەیکید یکێشەب ەل زبیح ییندەناو ەیتیمۆک یندامەئ
هاوکاات  نااڕۆک. ەباوو ەدواوەب یرانێوڵو ماا رگەو م یتاەنەیم کەڵاخ ۆبا ،ەبوو تەعمێو ن لەه یاسیس یمیژڕێ ۆب ەیندەوەئ

 ەڵگەل ینااادەوێپ ەل ییساااالمیئ یماااارۆک یباااووەن یتییەرعەو شااا ەنمتماااا ەیکیاااد ەینااادەوەئ ەباااوو ک ەکیاااد یکییەکااااریتاق
و  کەڵاخ ۆبا نااڕۆک یدوا ینااغۆق یگاوت انیازەڕێب. اریپرسا رێژ ەبرد داەگەڵمۆو ک کەڵخ رەرامبەب ەل یکانییەتیەرپرساەب
 .ێبەد ەوەرەک کالیە رانێئ یکەڵخ ینەاڵمۆک ییمافخواز یباتەخ یوتڕەو  یسالمیئ یمارۆک
 
و  امااا ڕت یکاااایمرەئ یمەردەسااا ەل کاااانەییەناوچ ەشاااێهاوک ەل رانێااائ ەیگێپااا یباااداغ یلاااەع ەیکەباسااا ەیکیاااد یکااێرەوەت
 .بوو ەتاڵو مەئ ییمارۆک کۆرەس یەیوتووەح مەئ یکانەبژاردنەڵه
 
 یامئاکااا ەک ەیوەئ رەسااا ەخسااات یشاااکیت داییەنااادەوێپ وەکوردساااتان ل یماااوکراتێد یزبااایح یینااادەناو ەیتیمۆکااا ینااادامەئ
 رانێائ ەل تەاڵساەو د کەڵاخ ەیشاێک مەاڵب ،ەنگیگار کجااریە تەاڵسەد ەیقڵئا تەبیتاەب رانێئ ۆب کایمرەئ یکانەبژاردنەڵه
مااااف و  یپرسااا کاااووەڵب ن؛ەباااک یساااپ یشاااکۆک یحاااوکم انیاااامک کاااانەخوازیمارۆک انیااا کاااانەموکراتێد یااایەن ەوەئ یدراوێاااگر

 .ەیەپرس وەئ ەیوەکالکردنیەو  یسالمیئ یمارۆک یرکوتەس یزامین رداەرامبەب ەو ل کەڵخ یکانییەئازاد
 
 ەل ەچاوو ک ەوەڕێاب ێناو ەیتیمۆکا ینادامانەئ یبژاردناەڵه ەکااو یمپاەک ەل زبیاح ینادامانەئ ینفرانسۆک ەیکید یکێشەب ەل
 .دراێپ انەیمتمان ینگەد ەوەندامانەئ نیەالەل کیموکراتێد یکەیەوێش ەو ب ەئازادان ەتیمۆک یندامانەئ داەشەب
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 چرۆ و پشکووتنەکانی دوای خەزەڵوەر
 
 یتەبیتاا یکێتڵەخسا نادەچ ۆیهاەب ەک یایژووێم یکێووداوڕ ابرد،ڕ رداەوەڵزەخ ی٢٥ ەیکییەناوێخو ەرکوتەس رەس ەب کڵێسا
 ییتااااۆک ەیژانڕۆ وەئ. یەدا ەڵه یساااالمیئ یماااارۆک یدژەل رانێااائ یکاااەڵخ یکاااانییەتیەزاڕەنا یوتاااڕە ەل ێیناااو یکاااەڕەیەالپ
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 یو دژ نەباک انیاکانەماف یداوا ەیوۆبا قامەش رەس ەهاتن ڵتاەب یستەد ەب سەک زارەه دانەس ەک ابردووڕ ڵیسا یرەوەڵزەخ
 انیااانڕق ەییخااامن یخااود یارڕیااب ەب مەاڵب ن؛ەبااد شااانیپ انۆیااخ ۆیاایمر یتااەرامەو ک ێبااەه انیسااتێوەڵه یکااارێو ب یگرانا

 .کردسوور  شتمانین یکانڕۆڵە نیپاکتر ینێخو ەب انیقامەو ش راندەوەڵه ەڵزەخ کەو انیسەک زارانەه خرا، ێت
 
 ینااایچ ەل مەه ەک کانەشااااندانیپۆخ یشااادارانەب ،ەوەگااارت یراناااێئ یشاااار دەسااا ەل اتریاااز ەک کانەشااااندانیپۆخ یواڵرباااەب

و  زانادەب انیکانەساوور ێڵەها ماووەه ەک کانەنێشاک ەکهاتێپ ەبوون و، دروشم ەیگەڵمۆک یخواروو ینیچ ەل مەو ه ندەناو مام
کاااران؛  کەڵاااخ ییاگرۆڕخااا یکاااانەزڕێ یشاااکاندن ۆبااا ەک کانییەژیتونااادوت ەڕیوپەو ئ ەانەییااازەب ێبااا یرکوتەدواجاااار سااا

 .نەدەد رانێئ یکەڵخ ەیریگشتگ ەشاندانیپۆخ وەب اوازیج یکییەندەتمەبیتا
 
و  زگااەد  ێها تاداەرەسا ەل ەک کێاتەدا، باب انیاووڕ نینازێب ینرخا ێیرەسا ەباردن یدواەب ٧٨ یرەوەڵزەخ یکانییەتیەزاڕەنا
 ،ەبااووەن ێاایئاگاشاام ل گااوتەید تاەرەساا مارۆک کۆرەساا ییووحااانڕ گاارت،ەدەن شۆسااتەئەو ەیکییەتیەرپرساااەب میژڕێاا یکااێنیەال
 ماووەه ەک ەوۆبا وونڕ شیدواتر ؛ەوەتەڕێگەد وانەئ ۆب ەیکەو قازانج ەکەڵخ ییندەوەرژەب ەل ەمەئ یو گوت ەداو یبا شیەدوا
 یکااانییەکریف ەژوور مەو ه یاسایس یرانێو چااود کەڵااخ مەه مەاڵب. ەباوو ەباودج ینااانێه یکاورت ەیوەکاردنڕپ ۆبا ەزمەب وەئ
 کەڵاخ یقامەشا رەسا ەهااتن یچاونک ،یەانوویاب اینەت نینزێب یبوون گران ەب کانییەتیەزاڕەنا ەک یانزانەید یسالمیئ یمارۆک
مااف و  نیمتارەک رانێائ یکاەڵخ ەکاردو یوا ەیلەگ رانەیاق وەباوو، ئ ەگەڵمۆک یکانەرانەیق ۆیک یبوونەکەڵەک ەب یتیەزاڕەنا

 .ێب تڵەوەد ییتەارمی ەل انیو چاو ەارانی ەب انییستیوێپ تاڵو یکەڵخ ەل سەک نیۆلیم ٩٠ ەو پتر ل ێبەن انیکییەئازاد
 
 نیرتارۆز ەیوۆبا باژارد،ەڵه یقامەشا ۆیخا ینگاەد ەیوەرزکاردنەب ۆب کەڵخ ەبوو ک ەوەئ نگیگر ڵیخا داەانییتیەزاڕەنا وەل
و  ییژیتونادوت شیکێکاات ؛ەوەتێاب مەک شیژیو تونادوت رکوتەس یئاست ەو ل نێدابن یرەگیکار نیاتریو ز ێوەک ەڵگڕە سەک
 کاانییەنییئا ەنێو شو کانییەربازەس ەندەو ناو کانەبانک ،ۆڕیگ انەیکەنڕیربەد یتیەزاڕەنا یوتڕە کەڵخ ییناوێخو یرکوتەس
 ەو ب ێباووبەن رانەشاندیپۆخ یکار اڕ تەڕەبن ەل ەنانێشو وەئ یو سووتاندن المارەپ ێچەدێو یرچەگەئ. المارەپ رەب ەوتنەک
 رەگەئ مەاڵکارابن؛ ب ژیتونادوت یرکوتەس ۆب انوویو ب کانییەتیەزاڕەنا یبردن داڕێالەب ۆب کانییەتیەمنەئ ەندەناو ییسیسکەد

 یانەیاو چار ونیادەن ێلا انیاکێرێروبێخ  یو ها زارنێاب ەنانێشو وەل کەڵخ ەک ەوەتێندرێخوەد داێت یکێامەیپ ێبووبەواش ن
 .ێناو
 
 ەر ندواجاا ماانینیب مەاڵب ،ەرانێائ یرخەهااوچ یژووێام یکاانەنڕیربەد یتیەزاڕەناا نیترینااوێخو رەوەڵازەخ یکانەشاندانیپۆخ
 مەئ یانییاااقوربان ڵەیمااااەبن ەل رۆز ەک ماااانینیب. ندراێتاوانباااار ناسااا کەو کێنێساااتەئ انیگ  یهااا ەکااارا و ن ییدادگاااا سەک
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  ،یهاا وتەکەن سااتەد انیااکێمەاڵو مەاڵب وتاان،ەک انیااکانڕۆڵە یژاوڕ قەناااحەب ینێخااو یدووەو ەوەقااانوون ەیگڕێاا ەل ەرکوتەساا
 یلاەگەکخراوڕێمافنااس و  وەئ ڵایوەه ۆیەبا. کارا ێپا انییتیەساووکا تەناانەو ت انڵیاد رەسا ەخساتن انیشاەکید ینایبر ەبگر
 مەردەب ەرنەب رانێائ ەیوەرەد ەل رەوەڵازەخ یکاانییەتیەزاڕەنا یکانییەقوربان یندەروەپ ێوەانەید ەک ۆڤمر یماف ەل یکۆداک
 یکاڵێوەه شیماەو ه ەنیزانێاو پ زڕێا ێایج مەه - ەاله یدادگاا ەنماوون ۆب - کانییەتڵەوەودێو دادگا ن ەییوەتەونێن ەرەدادو
 یکردنااەن ەکشااەو پاش انییااقوربان ڵەیماااەبن ییهاوکااات مااافخواز. قاادارەح ەب قەح یاناادنەیگ ەل رەدان نێو شااو رەگیکااار

 وەل س،ەک زارانەه یناااداربوونیو بر سەک دانەسااا یکاااوژران ەل رەدەب یچاااونک ،ەخیەباااا ێااایج ٧٨ یرەوەڵااازەخ یراتگرانااایم
و سااازا و  نیەژخااااێدر ینااادانیز یقورسااا یحاااوکم ەراوانیاااگ وەل سەک زارانەه ران،یاااگ شیساااەک زارەه انەیاااد ەب داەیەمااااو
 ەل ڕێو  کانەگوشاار نیتونادتر رێاژ ەخاران کاانەراویو گ انییاقوربان ڵەیمااەبن پا،ەسا رداەسەب انییمادد ەیوەبووکردنەرەق
 ەوانەکاام ل  یها مەاڵکاران؛ ب عادامێئ نکااەراویگ ەل سەک ندەچ تەنانەو ت رایگ کانەکوژراو ییشۆخەرەو س ەپرس یسمەورێر
 .ەسامناک ەتیەنایج مەئ ییدادخواز یستاندنەو و کەڵخ یدانۆڵک ۆیه ەبوونەن
 
 کەچ ەوەکەڵاخ نیەالەل یواوەت ەب یساالمیئ یماارۆک یمیژڕێ ەبوو ک شییەاستڕ مەئ ڕیربەهاوکات د ٧٨ ییناوێخو یرکوتەس

و  سااتیو ۆباا کێاامەاڵو رکوتەو ساا ڕوب کوشات یزێااه ەل ەجااگ ەمیژڕێاا مەو ئ ەوەتەدراوێساتەئ ێلاا یکااێتییەواڕە مااووەو ه ەکاراو
 .ێناناس کەڵخ یداواکان

 
 ۆبا ەبوو ک تەعمێن یسالمیئ یمارۆک ۆب ناشۆرۆکران، ک رکوتەس ەوێش نیتوندتر ەب ەاستڕ ٧٨ یرەوەڵزەخ یکانەشاندانیپۆخ

 ێاایجەل رواەه یسااالمیئ یمااارۆو ک کەڵااخ ەیکییەکەرەساا ەشااێک مەاڵب ،ەسااتاوتووەپ انیااکانڵەما ەل یکااەڵخ ێبااووب شییکااات
 .یتۆیەخ
 
 انییویشااابژۆو خ زرانەدام یباااوار ەل کەڵاااخ یانیاااژ یباشاااترکردن نااااوێپەو ل کەڵاااخ یینااادەوەرژەب ەل کییەانکاااارۆڕگ  یهااا
 یکاانەنرخ کاایمرەئ ییمارۆک کۆرەسا ەب شینەدیابا ۆجا یرانێبژەڵو ه ەویپەت کێت رواەه رانێئ ییئابوور یرخانێژ ،ەکراوەن
 رواەه ەک شیتەحکااووم ەییو ناکااارام کیسااتماتیس ەڵییناادەو گ تاناادنەڵەخەڵو ه ۆدر ،یتیەفااایک یباا. ێخااوار ەویەناااێهەن
 شەکیاد یهااتووڵەزاەو یکاانەڵو خ کانەقامەشا رەسا ەژانڕ رداەوەڵازەخ ەل ەیوانەئ رەه ەوییەاینڵد ەب ۆیەب ،ەیەه ەیژێدر
 قڕ مەو ه ەژاوڕ رکوتەسا ەل انیترسا مەه انەیمجارەئ ەک ییەاوازیج وەب. قامەش رەس ەوەنێژەڕد دا تەرفەو د لەه مەکیە ەل

 ینگیو ساا رەساا ەل ەلیساا رەساا تاااەه ێناااتوان میژڕێاا ەک ەو ئاشکراشاا وونڕ. ەانیااپتر یرەدەدن شینێسااتۆڵەت یسااتەه مەو ه
 اڕ انیکانەدروشام ەب رەه رانێائ یکەڵخ ؛ەڕێناو ب انیکەڵخ ییو دوژمن یچەو ئاژاو رەکدێت ەو ب ێبگر ەشتمانین مەئ یالوان

 .زاننەد انۆیخ یدوژمن ەب ێک ەک ەارید
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 :نگنیگر ڵدا دوو خا ٧٨ یرەوەڵزەخ ینەڕیاپڕ یادڵیسا ەل

 
 یمااارۆک ینااەمەت یرانااەیق نیتاارەورەگ ەووداوڕ مەئ ەک ەوەشااارنینا شییسااالمیئ یمااارۆک یرزەب ەرەه یدسااتانەکارب یەکەم؛

 کێاکەڵبااش باوو خ“ ەداناا ک ەوەب یدانا کاانەخوازۆبناژ یرەدیل ی”رەباهون زاڕەدەممەمح“ شێپ ەوەل کەیەماو. بوو یسالمیئ
 وەرەب ەنەڕیااپڕ وەئ نااەد ،ەوەکاردن ماانۆکارد و چااک باوو زوو ک انیرەیسا رەه کانەشااندانیپۆخ یزڕیا ەنێب ەیوەئ ێیجەب
 ێبااەد انەیاامجارەئ ەڵااێد مااانێپ رەبااهون ەیەیقساا مەئ” .ەوۆبااەدەن ۆکاا ماانۆب رەو ه شااتەڕۆید رمەن یکێشااۆڕش انیاا ش،ۆڕشا
و  کەڵاخ ینووساەرو چا ەوەتێبگار رانێائ ماووەه ەیەکیاد یکێشاکڕیپ یوانەڕچااو ەووتڕباا یمبارەع وەو ئ نیب ەوەکێپ مووەه
 .ەوەبکات کالیە یسالمیئ یمارۆک
 

 ەل ێنااب ٧٨ یرەوەڵازەخ یووداوڕ ەک ەیەوەئ کیەال ماووەه یشاان رەسا ەخااتەد رکەئ مەو ه ەنگیگار مەه ەک دووهەم خاڵ
 ینگەدێاب رەگەئ یچونک. ێشیبن ێل ەیوەرچوونیب یزۆت ێبدر زنیئ ێو ناش ەوەتێبچ یاسیس یکێنیەال  یو ه کێتاک  یه ریب
و  ٩٩ ڵیساااا یکانەکوشاااتار ەینااادەروەپ رەگەو، ئ کرابااااەن شۆڕشااا یوتنەرکەسااا یدوا یماااەکیە یکانڵەساااا یکانەکوشاااتن ەل
 یرانااەدژب یرۆرێاات رەگەو، ئ رانەدادو مەردەب ەخسااترابان داەییااوەتەونێن یکیەدادگااا ەکوردسااتان ل ەل میژڕێاا یکااانەتیەنایج
 ەنێخاو ەنادەوەئ ساتاێقاورس کردباا؛ ئ یکیەچاووێت یو دان ەوەنیپرس ێل یووڕوەرەب ییسالمیئ یمارۆک تاڵو ەیوەرەد ەل میژڕێ
 .…بووەدەن کییەسالمیئ یمارۆک ستاێئ ێنگبڕە. شتبووەڕۆین رانێئ یکەڵخ رەبەل
 

 ٢٠٢٠ی نۆڤەمبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -پەڕی کوردستان و کورد  ماڵ: سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
 

 کۆماری ئیسالمی و تراویلکەی بایدەن
 
و  ایاادن ەیناادیه ەک ەوەشاااردەین دا تڵەوەد یتااەئەیه یەیوتااووەح مەئ ەیوەبااوونۆک ەل رانێاائ یمارۆرکەساا ،یوحااانڕ نەسااەح

 ەیمااو ەل ڕەیگاورچکب ەبارەز وەئ یچاونک ،ییەسروشات میژڕێا ۆب ەانەڕگ ڵدەل یشۆخ مەئ. شنۆخڵترام  د یشتنڕۆی ەئاسمان ب
. رنێبساپ یژووێام ەب ێوەانیاب وەئ یماانەن ەب رەه رەگەم ەانیاخواردوو ام ڕت یکانەتەاسیس ستەد ەل ابردووداڕ ڵیچوار سا

 یتەاسایس ەییفساانەئ یرەنگااوەج پاناد،ەت کێات یراناێئ ییوورئااب یکانەو سازا قورسا ختەز ەڕیوپەئ یتەاسیس ەب ام ڕت
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دامااو  دا لیائڕسایئ رەرامابەب ەل یراناێئ یمیژڕێ ەناوچ یکانەشێهاوک ینۆڕیگ ەکوشت، ب یا(یمانەیقاسم سول) میژڕێ ییکەرەد
 ایائا داەوانەئ مووەه ەڵگەل مەاڵو الواز کرد، ب پووتەڕپ دا ێیدراوس یتاناڵو ەل یرانێئ ەب رەس یاکانیشیلیکرد، م بوونەو ز
 انەییئاساوود وەئ تاڵو ۆیوخێن یخۆبارود ایئا ؟یسالمیئ یمارۆک ۆب ێبەد ەختەس ەرزەو وەئ ییتاۆک یمانا ەب نەدیبا یهاتن

 ؟ەوەغانۆو ل ییشا ەونەبک ەرۆمجەب ەک ێداتەد
 
 کاووەڵب بوون،ەسووک ن رانێئ رەسەل کەن کانییەسزا ئابوور ییقورسا ەک یەدا کڵێحا ەل یوحانڕ ینابەج ەیانییشۆخڵد مەئ
 ۆبا ەوەانەڕگ یرەگەئ ەب داریاندەوێپ ەیکیاد یکاانەرەفاکت. ەیەه ەیژێادر رواەه میژڕێا یدژەب ێناو یسازا یپاندنەسا یوتڕە
 .نین رانێئ یقازانج ەب شیرجامەب
 
 یکااانەو الدان یکار لێشااێپ ەب تەبارەساا انیتونااد رۆز ەیخاانڕە رجااامەب ەل میژڕێاا یشااەهاوب ییئورووپااا یتاااناڵو کیەالەل
 رجاامەب ەل ەیندەوەئ رانێئ ەاندوەیگیاڕ شییتومەئ ەیوز ەییوەتەونێن یئاژانس ەوەشەکید یکیەالەل ،ەیەه ییسالمیئ یمارۆک

 رجاامەب ەیوەانادنیو ژ ییەن یمانا یدیئ کێسپەد ڵیخا یەوا ێیئاژانس پ. ەمەستەو ئ ختەس ۆیب ەوەانەڕگ یدیئ ەک ەال داو
 ەل رانێائ ەیوەانادنەڕگ ییتیەنۆچا ەیباارەل ێناو یکاێوتنەککڕێ ەب ییستیوێپ - ێبکر شیرەگەئ - دا نەدیبا ۆج یتڵەوەد ەل

 ەل یکانەردانەساتوەو د یساالمیئ یمارۆک یکانییەکەمووش ەرنامەب یپرس ەک تەبیتا ەب. ێیەنو یرجەم ەب یکردن ملێالدان و پ
 ەیەتااانەباب وەل ید یکااێکیە ،ەوەدانوسااتان ەونەبااک انیرەسااەل نیناا ەئاماااد کێاارۆج  یهاا ەب ەڵااێد ەییخااامن ەک شەناااوچ
 ەرجاامەب ەل رووترەسا یکاێوتنەککڕێ ەب ێوجاەح یەوا انێیاباوون و پ اریستەه ێیپ ەناوچ یتاناڵئورووپا و و یستانەدەکارب

- شیکاانەکگرتوویە ەوەتەن یتایەمنەئ یاڕشو ەیکید یژڕۆدوو  ەیوەبوونۆک. ەوەتێوڕەب کانییەرانەگین ەل شەشەب مەئ ەیوۆب
 ۆکاا رانێاائ یکااانییەتومەئ ییەچاااالک رەسااەل شێگااوتر یۆنۆئااانت یرتۆاپااڕ ێیتاااوتو ۆباا فرانبااارەب ی٢ ،ەممەشاا ێساا یژڕۆ ەک
 .ەکردوو تاوەنگەت یواوەت ەب یرانێئ -ەوەتیبەد
 
 تەبیتااەب میژڕێا یکاانییەریگەو بارمت فانادنڕئورووپاا و  ەل یسالمیئ یمارۆک یکانییەستیرۆرێت ڵەوەه یپرس والترەب ەوەل

 یساالمیئ یماارۆک ەینیقەاساتڕ یرەوهەج رەساەل یکانەرنجەس شەکید یکێجار مەز الڵوحوڕ ەیلەپەب یعدامێو ئ فاندنڕ یدوا
 یکردن عاادامێئ ەب شیشااترێپ یسااالمیئ یمااارۆک. ەوەکاارد ۆکاا کااانەداگر هانیج ەپینسااڕەپ ەڵگەل ەمیژڕێاا مەئ یبوونەحاااواوەو ن
 یتەاڵسااەد ەیوەشااتنێه ناااوێپەل یلماندبووەساا ەحااوکم مەئ یاگرتنااڕ ۆباا نتااااڵو یداوا و گوشااار یاەڕرەساا یفکااارەئ دیااوەن
 .ێو ناشب ەبووەن یتڵەوەودێن یکێپینسڕەو پ اسای  یه یملێپ ۆیخ ینگەبروزەز
 
  ژداڕۆدوو  ەیماو ەل کەو. وامنەردەب یسالمیئ یمارۆک یدژ کانەرگژەب دا شۆڤیمر یماف وانەل کیە  ەکید یکانەنێستەب ەل
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 انیاا رانێاائ ییسااالمیئ یمااارۆئورووپااا ک یلمااانڕپا مەو ه کااانەکگرتوویە ەوەتەن ییگشاات ۆڕیکاا مەه( زەماورەساا ی٢٩و  ٢٩)
 یاایللیم یتاایەمنەئ یژکااارێاوڕ ەک شەوەپاااش ئ. کاارد حکااوومەم یتونااد ەب ەتاڵو وەل ۆڤماار یماااف یکردن لێشااێپ ەب تەبارەساا
 مەئ یاسایس یکارناساان ەل رۆز یال باوو،ەه مەز ڵاڵوحاوڕ یعادامێئ تەسابینەب یتوناد ەیوەکااردان نەدیبا ۆج یردراوێبژەڵه
 ۆبا کاایمرەئ ەیوەانەڕگ ەب داریندەوێپ یکانەرەفاکت ەل کیە رانێئ ەل ۆڤمر یماف یپرس رۆز یرەگەئ ەب ەدروست بوو ک یەاڕ
 .ێبەد رجامەب
 
 ییساتانەوەستەو د ەییارامو ناکا ەڵیندەگ یەسا ەل شیاتریز ژڕۆ ەڵگەل ژڕۆ یواسانەاڵه ،یگران ،یکارێب ،یئابوور یرانەیق

و  ەنەتام نیاۆلیم ١٠ ساتاێئ رانێائ ەل یژارەه یڵیه نەڵێد یئابوور ۆیخەربەس یکارناسان. یتۆیەخ ێیجەل رواەه دا تەحکووم
 ێڵایه رێاژ ەتەوتاوونەک انیا”کەهەد“ وتەح بان،ەد شەداب دا”کەهەد“ ەد رەساەب انیداهات ێیپەب ەک دا رانێئ ەیگەڵمۆک ەل
 یمبااارەع کەو ،ەداو یاایکزەل ەناااوۆرۆک ەینگۆساا ەل ەک شییئااابوور یساااتبارەکار یخااۆد ەب کااانییەتیەازڕەنا. ەویاایەژارەه
 .ەکەیەشکیپر یوانەڕچاو ووتڕبا
 
 ڵییەیاەیاخ شۆخ مەئ. یساپ یشکۆک ەل ەتەاڵسەد یزووتر یرچەه ەیوەگواستن ەل رانێئ یمیژڕێ یوایه یچاو داەخۆبارود وەل

و  کااانۆمارەگ یاایوامەردەب یاەڕرەساا کێااکات ،ەاریااد ەوەداهاااتوو ڵیسااا ەیبااودج ەیحیااال ەب کێشاات مااووەه ەل اتریااز میژڕێاا
بکاااا و  ەنااااردەه وتەن ەشاااکۆب زارەه ٥٠٠و  نیاااۆلیم ٢ ەب کیااازین ەژانڕۆ ەکاااردو یینیشااابێپ ت،اڵو یویپەت کێااات ییئاااابوور
 ٥٠ ینرخا ەب شیاوەئ وتەن ەشاکۆب نیاۆلیم کیە ەینااردەه ڵساا مەئ ۆبا یوحاانڕ یتاڵەوەد. بکاا ادیز ەندیدوو ه ەیکەداهات

 شیاوەئ ،ەشاکۆب زارەه ٣٠٠ ەل تەق وتەن ەینااردەه سیجلاەم یکانەوەنیژێتو یئامار ێیپەب مەاڵکردبوو، ب یژێربەب یالرۆد
 ەباودج یکاانەئامانج ی١٨ تاەسا ایانەت دا ڵمسااەئ یتاەرەسا یمانگ ٨ ەل هاەروەه. ەڕیپەن ێت الرۆد ٤٠ ەل مترەک ینرخ ەب
 رانێاائ رەسااەل کااانییەساازا ئابوور مااووەه رەه شینەدیاابا ۆجاا یکااار رەساا ەهاااتن ەڵگەل رەگەئ یەێااپ وەب. هاااتوون یدەو
 ەسااتاوێئ ەل ۆیەباا ،ێبااەه ەیداهااات ەناادەوەو ئ ێشااۆبفر ەکراویاریااد ەوتەن ڕەباا وەئ ێناااتوان ەتاڵو مەئ شااتاێه نێریااگەڵه

 ٣٢٠ مەکیداهااتوو النا ڵیساا ۆبا رانێائ ەیباودج یناانێه یکاورت ەک ەکاردو ەیوەئ یینیشبێپ سیجلەم یکانەوەنیژێتو یندەناو
 .ێبەد نەتم نیۆلیتر
 
 یماارۆک یناانێوازه ەب ییساتیوێپ دا یتڵەوەودێان یئاسات ەل رانێائ یووڕ ەب یاسایس ەیوەو کاران ەخۆد مەئ ینۆڕیگا گوماان ێب
 یقورسا یختاەز ەمیژڕێا مەئ تااەخسات ه یرەد شیکانییەسزا ئابوور یزموونەئ. ەیەه یکانییەوێانخەڕش ەتەاسیس ەل یسالمیئ
 ژێوتاوو ەبااس ل دا  تییەحااکم ۆیوخاێن ەو ل داەرجەلاومەه وەل ەک ستاشێئ. ییەن ۆب ەیوەو کشان ێناب رەمدەاڵو ،ێکرەن ێل

 ەسااتیوێپ یتااەڕەبن یئاکااام یرگرتنااەو ۆباا یتڵەوەودێاان ەیگەڵمۆو کاا ەیەگوشاااران مەئ رەه ەیکەکااارۆه ،ێکاارەو دانوسااتان د
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 ەیگەڵمۆکا یکاانییەرۆراوجۆج ماووەه یشاەهاوب ەیرادیاو ئ یاوڕباێل ایانەت رانێائ ییساالمیئ یماارۆک. ێبا وامەردەب انیرەسەل
 ەیەچاوار د نۆچ کەو. ێنێداب یکۆچەب ێتوانەد رانێئ یکەڵخ ەل یهانیج ەیگەڵمۆو ک زێه نەخاو یتاناڵو ییوانیو پشت رانێئ
 یرانااەبڕێ ییاڕچااوو، و هاااو ەوەڕێااب ژاواڕۆ ینتااااڵو یرانااەبڕێ ییشاادارەب ەب ەدا ک" گوادلااوپ" ەیوەبااوونۆک ەو ل شێپاا ەوەل
 ینووساااەچار رەساااەل یوەهااالەپ ییتیەپاشاااا یمااایژڕێ یپشااات یکردنااا ۆڵچااا ۆبااا ایاااتانیو بر ەانساااەڕف ماااان،ەڵئ کاااا،یمرەئ
 شەکەساانید ،ەوەتێنادرێخوەو ن ێبکار ریابەل ێنااب داەوێان وەل ەیوەئ ۆیەبا. داناا ییتەڕەبن ینێشو رانێئ یکانییەتیەزاڕەنا
 .نەتاڵو مەل کییەانکارۆڕگ رەه ییکەرەس ۆیمەنیدا ەک نرانێئ یکەڵخ
 
 ەل انیاکێچاو ەیلیسا انۆیاخ یکاانییەو ئابوور یاسایس ییەنادەوەرژەب شتینەت ەل ارڕیب نەخاو یتاناڵو رەگەئ ییەن داێت یشک
 دایساالمیئ یماارۆک رەساەب بوونڵزا مەه ت،ێب ەتاڵو مەئ یکەڵخ یکانۆییەو مر واڕە ییەو داخواز رانێئ ەل ۆڤمر یماف یپرس
 .ەوەتێبەد ینێقڵخو رانەیو ق یزێنگەڕەش یرەوەت ۆڵکەل شیهانیو ج ەناوچ مەو ه ەئاسان

 
 ٢٠٢٠ی دێسەمبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
----------------------------------------------------- 

 
 وتووێژەکان

 
--------------------------------------------------- 

 
 

 و بەشداریی حدک SIوتووێژ لەگەڵ مستەفا شەڵماشی لەبارەی دوایین کۆبوونەوەی 
 

 ینی، هاه ڕۆژی ، نداماه ئه تێیادا ساڵی ئه نادامی ئه ک وه کوردساتان دێماوکراتی حیزبی  که سۆسیالیست ئەنترناسیونال ڕێکخراوی
 دا یاه وه کۆبوونه و لاه. هێناا پێاک خاۆی رینی باه ی وه کۆبووناه بارساەلۆنە شااری  لاه و ئیساپانیا کاتالۆنیائی  له ز رماوه سه ی٣٣

 دەرەوەی بەرپرساای و سیاساای دەفااتەری ئەناادامی شەلماشاای، مسااتەفا بەسەرپەرسااتی کوردسااتان دێمااوکراتی حیزباای هەیئەتاای
 حیزبای وتااری دا یاه ڕێکخراوه و ئاه گشاتیی ی وه کۆبووناه  له حیزب ری نوێنه و بوون بەشدار کوردستان دێموکراتی حیزبی واڵتی

 .کرد پێشکێش کوردستانی دێموکراتی
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 دێمااوکڕاتی حیزباای  لااه جیااا و بااوو رناشااناڵ ئینته سۆسیالیساات ی75ی کااۆنگره دوای ی وه کۆبونااه مااین دووه  یااه وه کۆبونه و ئااه
 تیی کیاه یه پارتی و کوردستان نیشتمانی یت کیه یه  له بوون بریتی  که شداربوون به تێیدا  دیکه کوردیی نی الیه دوو کوردستان؛
 .PYD دێموکرات

 
 کانی باسااه و مااژار تااوێی  لااه کااورد پرساای  لااه باااس تیی چۆنیااه و  وانااه کۆبوونه و ئااه کانی باسااه چااۆنیی و ناادی چه ر سااه له

 و لاااه حیااازب شااااندی رپرسااای به ڵماشااای، شه فا مساااته کااااک ڵ گاااه له وتاااووێژێکی «کوردساااتان» لۆنا، بارساااه کانی وه کۆبووناااه
 : هێناوه دا پێک وانه کۆبوونه

 
 گرینگتارین پێکهااتبوو؟ چای مای بناه ر ساه له سۆسیالیسات ئەنترناسایونال ڕێکخاراوی ی یه وه کۆبوونه و ئه فا مسته کاک :پرسیار
 بوون؟ چ  یه وه کۆبوونه م ئه کانی ره وه ته و باس

 
  که ساتڕاتیژییه.  وه گرتاه ده کیی ره ساه تێماای ساێ  کاه هااتبوو پێاک ک هساتڕاتیژیی ی بناغاه ر ساه  لاه  یاه  وه کۆبونه و ئه :وەاڵم
 بریتای کارا ر ساه  لاه باسایان  کاه ش کییه ره ساه تێما سێ و ئه. دنیادا  له پ چه ی ره به ڵ گه له داهاتوو بنیاتنانی  له بوو بریتی
 کێشاهی پاڕ جیهاانی  له ئاشتی و قامگیری سه پێناوی  له کارکردن م؛ دووه. هاوکاری و کسانی یه دێموکڕاسی، م، که یه  له بوون

 .کاندا ئینسانیه  یرانه قه ر رامبه به  له ئینسانی ستی هه پێدانی ره په م؛ سێهه و، ئێستادا
 

 نااد چه ر سااه  وه هاتنااه ده کان باسااه ی زووربااه نجامی ئااه و کااران پێشااکێش وتااار و باااس زۆر ڵێکی کۆمااه دا یااه چوارچێوه و لااه
 بریتای  ش تاناه بابه و ئاه گرنگترینای.  یاه هه  وه کاناه مرۆڤه ژیاانی  باه وخۆیان ڕاسته ندی یوه په  که جیهانی گرنگی کی یه له سه مه

 .مرۆڤ مافی و ژیان وه پێکه ئابووری، کسانی، یه دێموکراسی، ئازادی، ئاشتی،  له بوون
  

 و  کێشااه ری سااه چاره بااۆ  وه تااه کراوه سااا  لااێ کیان ڕێیه خشااه نه ئایااا بااوون؟ چ  وتارانااه و باااس و لااه ئاکااامگیری :پرسوویار
 کردرێ؟ ده ر سه له تیان سیاسه ئایا و کان یرانه قه
 

 پێااداگری گشااتی به اڵم بااه کاارد، ده خااۆی واڵتاای کانی کێشااه  لااه باساای س رکااه هه  کااه ی وه لااه  جگااه کاناادا وتاره کااۆی  لااه :وەاڵم
  کاه ی مایاناه بنه و ئاه بۆ  وه ڕێته بگه و ڵبگرێ هه پۆپۆلیزم  له ست ده  پێویسته ڕاتدیموک و پ چه ی ره به  که بوو  وه ئه موویان هه
  پێویسااته  نساایپانه پره و ئااه رکردنی به سااته ده بااۆ  وه لااه  جگااه. دۆڕێنااێ ده ڕاسااتی ی ره بااه  بااه نااا ده ، زراوه دامااه پێناویاناادا  لااه

 . زاڵه ریدا سه به  که ر ده بێته  پاسیفیزمه و هل و بێ چاالک زیاتر دنیادا  له رناشناڵ ئینته سۆسیالیست
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 و پ چاه  ڕێکخاراوه و حیازب نێاو  لاه تی تایباه  باه  پێویساته جیهاانی هاوکااریی مارۆڤ ی گرنگاناه  ئامانجاه و ئاه دیهااتنی وه بۆ
  لااه ئامااانج و نندێاا پێااک رناشااناڵ ئینته سۆسیالیساات بۆچااوونی و تیااۆری ی بناغااه  ش النه سااه مه و ئااه مو هااه. کاناادا دێموکراته
 . یه ره سته به و ئه پێکهێنانی ر هه رناشناڵیش ئینته سۆسیالیست پێکهێنانی

  
 ین که باساه. کارد ت قساه نابت جاه و بوو هاه وتاریان دا یه ڕێکخراوه و له سڵی ئه ندامی ئه و دێموکرات حیزبی ک وه  ئێوه :پرسیار
 بوو؟ چی  ئێوه
 

 زعای وه نگاندنێکی ڵساه هه م کاه یه ری وه تاه. گارت ده خاۆ  لاه کی تێبینییاه ند چه و کی ره سه ری وه ته سێ من ئه ی که وتاره :وەاڵم
 ڕێاژیم نی کا پێشاێلکارییه  باه  ئامااژه. ئیساالمیدا کۆمااری تی حکوماه ساڵتی ده ی سایه ژێر  له بوو ئێران و کوردستان اڵتی ڕۆژهه

 ر ساه بۆ کان تییه اڵیه کۆمه و ئابووری سیاسی،  فشاره ر سه خسته تیشک ا،ئێراند  له چ و کوردستان  له چ مرۆڤ مافی بواری  له
  گاتاه ده تا  بگره  وه عێڕاقه و کوردستان  له ر هه ڕاست نێوه اڵتی ڕۆژهه ی ناوچه موو هه  له ڕێژیم کانی ردانه ستێوه ده و کوردستان

 .ن مه یه
 
 قاوواڵیی  باه م ئیشااره دا باواره و له. بوو کوردستان باشووری و اڵت ڕۆژهه ی که ره ماڵوێرانکه  رزه له بومه ی له سه مه م دووه ری وه ته

 ی دوژمنکاراناه تی سیاساه و کرماشاان ی ناوچاه  لاه ت تایباه  باه کارد کانی ماددیاه و ئینساانی  زیاناه رفراوانی باه و  که ساته کاره
 ڕێاای ر سااه  خاتااه ده ساات ربه به ، و وه بشااارێته  که ساااته کاره یی هور گااه دا ده وڵ هااه چااۆن  کااه قاودا لااه دا یه له سااه مه و  لااه ڕژیماام
 داوا ڕێاژیم  کاه  تێڕامانه جێگای  کرد  وه به م ئیشاره ها روه هه. ناکا تۆ ئه کی تییه یارمه بۆخۆشی و ڵک خه اڵنی کۆمه تیی یارمه

 بێ هاه  وه شااردنه باۆ شتێکی ڕێژیم بێ ده و بێن  وه که رزه له بوومه کانی قوربانییه هانای  به تا ناکا یی وه ته نێونه ی ڵگه کۆمه  له
 ڵکی خاه اڵنی کۆماه  کاه کارد  وه لاه باسیشام. ڕابارن دا راناه ڤه ده و  ناوچاه و لاه زۆر  باه نووسانیش ڕۆژنامه ت نانه ته وێ نایهه  که

 ی ره وه ته و ئه کۆتایی  له  و کان تاییه ره سه  پیداویستییه دابینکردنی بۆ چون  وه براکانیانه و خوشک هانای  به چۆن کوردستان
 و ئاه ی وه دانکردناه ئاوه  لاه بان ر تیاده یارمه  کاه کارد یی وه ته نێونه ی ڵگه کۆمه و رناشناڵ ئینته سۆسیالیست  له داوام کانمدا قسه

 . وه ڕێژیمه ی ڕێگه  له ک نه لێدراوان، رزه له بومه  به وخۆ ڕاسته تیی یارمه  به دا ناوچانه
 
 ی وه ئاه باۆ باو،  تورکیاه و عێاڕاق ئێاران، گی کۆمه له گه و کوردستان باشوری ڕیفڕاندۆمی ی له سه مه شم که باسه می سێهه ری وه ته
 شادی حه میلیشیای و ئێران نیزامیی هێرشی ر سه  خسته تیشکم  وه باره و له. بدا خۆی نووسی چاره  له بڕیار کورد لی گه ڵن یه نه
  کاه کارد داوام شادا باسه و ئاه کۆتاایی  لاه. کوردساتان باشاووری کانی ره ساه له کێشه  ناوچاه ر ساه باۆ عێاڕاق شی هرت ئه و عبی شه

 ناا ده بکرێن، جێ جیبه هاتون عێڕاقدا تیی ڕه بنه ستوری ده  له  که کورد لی گه واکانی ڕه مافه  که بکرێ  وه له پشتیوانی  پێویسته
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 کۆتاایی. نێ یه ڕاگه خۆی تی وڵه ده و بدا خۆی نووسی چاره  له بڕیار تی خۆیه مافی  دیکه کی یه هو ته نه ر هه ک وه کوردیش  دیاره
 الن، گاه ماافی ئاازادی، دێموکڕاسای،  لاه رگری باه تر چاالکاناه  پێویساته رناشاناڵ ئینته سۆسیالیست  که ست به  وه به شم که وتاره

 .جیهاندا موو هه  له بکا ژیان  وه پێکه و کسانی یه ئاشتی،
  

 پێتاان  ئێاوه واڵتان، ڵویستی هه ش پێیه و به و واڵتان ندیی وه رژه به وامی رده به گۆڕانی و ئێستا ی کێشه پڕ دنیای  له :پرسیار
 ؟ کردوه  پێناسه بۆخۆی کی یه پێگه و  جێگه چ و گرێ جێده دا هاوکێشانه و ئه کوێی له سۆسیالیست ئێنتێرناسیونال  وایه

 
 جیهاان ری رانساه سه کانی دیموکڕاتاه سۆسایال  ڕێکخراوه و حیزب  له  وانه رفره به کگرتنێکی یه رناشناڵ ئینته لیستسۆسیا :وەاڵم

 جیهانادا ری رانساه سه  لاه ڕێکخراوی و حیزب 159  وه موشاویره و دێر چاوه سڵی، ئه ندامی ئه  واته ی که ستاتوته رسێک هه  به  که
 ی شاێوه  باه دان خۆیاان ی کاه واڵته تی حکوماه  لاه  یاه ره به و ئاه نادامی ئه حیزبی ٤٧ ئێستا ر هه.  وه ته  کردووه کۆ ک یه وری ده  له

 حیزباای و خۆیااان واڵتاای کانی قازانجااه ی گااوێره  بااه رکام هااه  حیزبانااه و ئااه بیگومااان.  یه وه سااته ده به تیان حکومااه یااا ئیئتیالفاای
 دا شاوڕا کانی وه کۆبوناه و کاان کۆنگره  له  که ی بریارانه و  تعنامه قه و ئه اڵم به.  یه هه خۆیان  به ت تایبه ندیی وه رژه به خۆیان،

 سۆسایال گشاتی  باه. بان نادی پێبه   و ن کاه چااوی ڕه باێ ده موویان هه کرێن، ده سند په نگ ده ی زۆرینه  به یا نگ، ده تێکڕای  به
 باۆ چ) کساانی یه دێموکڕاسای،  باه ڕی بااوه  کاه ساتێ، وه ڕاده پادا چه ی ره باه  لاه بڵێاین کارێ ده دنیاادا ی ڕادده  له رناشناڵ ئینته
.  یاه هه ئاشاتی  باه ژیانی وه پێکاه و نووس چااره دیااریکردنی ماافی ئاازادی، ،(کان ته وڵه ده بۆ چ و کان وه ته نه بۆ چ کان، تاکه
 موو هاه شادا یه وه کۆبونه و له.  پاسیڤه ر ده به ڕاده  له ستائێ تاکوو ناکرێ ئینکار اڵم به ، یه وره گه زۆر  وه شه پێگه و  جێگه باری له

 .گۆڕێ  هێنایه یان وه ئه تێکڕایی  به نێلگیڕان په و ران که قسه
  

 و کااۆڕ و لااه  یااه هه خێکیان بایااه و گرینگاای و ها بااه چ کان مافااه بااێ و  سااته بنده  وه تااه نه پرساای ماارۆڤ، مااافی پرساای :پرسوویار
 کارا، تێادا خۆیی ربه ساه راپرسایی پاێش  وه لاه ک یاه ماوه  کاه  گیاراوه شاوێنێک  لاه  که وه کۆبوونه بینین ده ت تایبه به دا، اڵنه کۆمه
 کران؟ رکوت سه  وه دێموکراتیکه ت ڕواڵه به واڵتێکی ن الیه له چۆن  که دیمان اڵم به
 

  وه تااه نه مااافی و ماارۆڤ مااافی نگری الیااه بااێ ده بێگومااان بااێ، رناشااناڵ ئینته سۆسیالیساات کانی فکرییااه ما بنااه پێی بااه :وەاڵم
 و کان کاتالۆنیاه  باه دراباوو گرنگای زۆر باوو، کاتالۆنیاا ڵکی خاه میاوانی ڕاستیدا  له  که شدا یه وه کۆبونه و له. بێ کان سته بنده
  باه دراباوو دنکر قساه ی ناۆره م کاه یه رناشاناڵ ئینته سۆسیالیسات ساکرتێری وتااری دوای  کاه جۆرێاک  باه نووسایان؛ چاره پرسی
 ریی راساه سه سۆسیالیساتی حیزبای ساکرتێری  کاه کاتێکدا  له .کاتالۆنیا دیموکڕاتی سۆسیال حیزبی سکرتێری ئیسێتا، میگوێل

 م کااه یه ڕۆژی خااوانی ئیواره ها روه هااه. بااوو رناشااناڵ ئینته سۆسیالیساات رۆکی سااه جێگااری بۆخۆشاای  کااه بااوو وێ  لااه ئیسااپانیاش
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  کاه کارا ساند په ک یاه بڕیارنامه ش وه لاه  جگاه.  حیزباه و ئاه ساڵیی ئه گاای باره  له بووین کاتالۆنیا تیسۆسیالیس حیزبی میوانی
 .کاتالۆنیا رێمی هه  به زۆرتر اڵتی سه ده دانی ر سه  له  کراوه پیداگری تێیدا

 
 خاۆی کاورد  دا واناه کۆبوونه و ئاه کانی ڕاساپارده و بڕیارناماه کوێی لاه چای؟ کاورددا پرسای ڵ گاه له نادی پێوه  لاه دی ئاه :پرسویار

 ؟ وه بینێته ده
 

 ساند په   النه ساه مه و واڵت و ل گاه و ئاه ر ساه  لاه  ساندنامه په یاا ، تعنامه قه ١١ ک یه ر سه له ل الیه موو هه ئاگاداریی بۆ :وەاڵم
 : له بوون بریتی  که کران

 
 پرساێکی ناد چه ر ساه له کساانی؛ یه باۆ وڵادان هه ی کومیتاه یپێکهێناان ر ساه له کاتالۆنیاا؛ ڵکی خاه سیاسایی نووسی چاره پرسی

 موو هاه  لاه کاورد پرسای ت بابه  له باکوور، ی کۆره ی کێشه ڵ گه له ندی پێوه  له هایتی؛ و نیکاراگوا هیندوراس، ، گینه واڵتانی
 و ری کۆچباه تی باباه ر ساه له ۆهینگیاا؛ڕ ڵکی خاه پرسای ر ساه له نیکااراگوا؛  لاه کان ڵبژاردنه هه ی باره له کوردستان؛ کانی شه به

 .ن مه یه و ڤێنێزۆال واڵتی دوو بارودۆخی ر سه  له ها روه هه تی؛  کۆیالیه
 
 .کانی نگییه رهه فه و سیاسی ئێتنیکی،  کۆمیته و رناشناڵ ئینته سۆسیالیست چاالککردنی ر سه له بڕیار  له  جگه  وه ئه
  

 چاونکی دا، ده کان کوردییه  حیزبه و کورد پرسی  به   بایه زیاتری پێشتر رناشناڵ ینتهئ سۆسیالیست کرێ ده ست هه وا :پرسیار
 ک ناه  یانتوانیوه ناه دا یاه ڕێکخراوه و لاه نادام ئه کانی کوردییاه  هێازه  چییه هۆی. دا یه رێکخراوه و له بوو هه کوردان کاری گرووپی
 بووبێ؟ وازترال یان پێگه نگبێ ڕه بگره بێ، هه ڕۆڵیان و ور ده باشتر

 
 متر کاه زۆر  کاه کانن کوردییاه  هێازه  وه ئاه  کاه  پێموایاه من ئاه.  ڕوانام ده  تاه بابه و ئاه باۆ  وانه پێچه  به من ئه ڕاستیدا  له :وەاڵم

 باۆ خاۆ زۆری گاا ده شاتێک  باه تاا ، وایاه تی عااده گشتی  به کورد. جاران چاو  له رناشناڵ ئینته سۆسیالیست  به ن ده ده گرینگی
.  ڕاساته  وه ئاه شادا لێره. خاا ده پشاتگوێی و وێ کاه ده رچاوی باه  لاه یشات گه پێای  که اڵم به دا، ده بۆ وڵ هه زۆری و کا ده ماندوو
 باوو، رۆکی ساه جێگاری الل، جاه ماام ک وه کاریزماای و نفاوز  باه سای که. کوتاا ده باۆ خۆیان کان کوردییه  حیزبه ی زۆربه پێشتر
 کانیادا کۆنگره و  وه کۆبوناه  لاه شادارییان به بوون ناه موشااویریش یاا دێر چااوه نادام، ئه ی واناه ئه ت نانه ته کان، حیزبه ی زۆربه

 گروپای.  زۆره کاورد باۆ کاار جالی ماه ناا ده. کردباوو شدارییان به حیزب سێ نیا ته کوردستان موو هه  له  مجاره ئه چی که کرد، ده
 بۆخۆیاان کاان کورده اڵم باه.  یاه هه ر هاه  جالاه مه و ئاه ئێساتاش. تی خۆیاه کاورد تای هخا ر هاه  نییاه چااالک  که کوردانیش کاری
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 ک، یاه  لاه.  وه وێتاه که ده بیار رناشاناڵیان ئینته سۆسیالیسات کاندا کۆنفڕانساه و  وه کۆبوناه  لاه نیا ته و ن ناکه بۆ دواداچوونی به
  ئێماه.  یاه هه ساندبوونی په ی میناه زه وێش له بێگومان بێ، هه ت پڕۆژه کی پێشه ر گه ئه. بێ ده جێ جێبه شت م زۆرکه ڕۆژیشدا دوو
 باشااترین توانیمااان کوردسااتان دێمااوکراتی حیزباای ئیبتیکاااری  بااه نیا تااه ڕاسااتی  بااه ویش ئااه حیاازب، سااێ  بااه نیا تااه  وجاره ئااه
 .نین یه بگه سند په  به کوردستان ی چوارپارچه ر هه ر سه  له  تعنامه قه
  

 پرسای ییادا وه ته نێونه ئاساتی  لاه  یاه ڕێکخراوه و ئاه ی ڕێگاه  لاه تاوانێ ده چاۆن کورد  که بێ هه ش پرسیاره و ئه نگبێ هڕ :پرسیار
 بکا؟ یدا په خۆی بۆ زیاتر نگری الیه و دۆست و بکا ڤ ڕۆژه به خۆی

 
 و بکاا  که له ساه مه ر ساه له کار وامی رده به  به  که بێنێ، پێک دا یه ڕێکخراوه و له هێز  به کاریی گرووپێکی  پیویسته کورد :وەاڵم

 یی وه نتاه نێاو ی رادده  له دواتر و نێ یه بگه رناشناڵی ئینته سۆسیالیست سندی په  به و بێنێ  پڕۆژه کاندا وه کۆبونه و  کۆنگره  له
 ک یه خشاه نه پێای  باه و وێ رکاه ده یت رایه نوێنه ک یه ک وه کورد  که  گرنگه زۆریش.  وه بکاته کۆ بۆ نگری الیه و بکا بۆ کاری دا
 ک وه مو هاه و کوردساتان بڵاێ ڵکوو باه عێاڕاق، و  تورکیه ، سووریه ئێران، ڵێ نه. کا نه وت ڵسوکه هه  ناوه دایان ران داگیرکه  که
  یاه کاته و ئاه .بێ ناه خۆیادا ی کاه حیزبه و خاۆی ی که ناوچه بیری  له ی حیزبه ر هه و بن خۆیان کوردستانیبوونی ندی پابه ک یه
  بوونااه کان ئیسااڕائیلییه. ربگیاارێ وه ڵک کااه تااوانرێ ده ییش وه تااه نێونه ی دیکااه ڕێکخااراوی زۆر و  یااه ڕێکخراوه م لااه بێگومااان  کااه
 تاا کاورد.  یاه هه بوونیاان جۆراوجاۆر نااوی  باه کانادا ییه وه ته نه نێاو  بوناده مو هاه  لاه ئێساتاش چی کاه هێزیش، به تێکی وڵه ده

 کاورد ، بکه مێدیا سۆشیال  له چاو. زانێ ده سوود بێ و ڵک که بێ به جالێک مه و تریبونێک موو هه چی که ، نییه هیچی ئێستاش
 باا نااڵێ س کاه.  وه کاتاه ده ت ڕه ک چاالکییاه موو هاه و بکاا شاتێک موو هه سفی وه   بایه بێ  به و  وه بکاته ت ڕه توانێ ده نیا ته

 . یه هه کی یه فایده چ  وه ئه جا ڵێن ده موو هه. ین بیکه  رنامه به و پالن فاڵن  به ڵکوو به نا،  یه شێوه م به و ین بکه چاالکی فاڵن
  

  وتووێژه و ئه بۆ رخانکردنت ته کات بۆ فا مسته کاک سپاس زۆر
 

 ش ئێوه بۆ سپاس
 

 ند دێڕێکدا چه  ڕێکخراوی ئێنتێرناسیوناڵ سوسیالیست له* 
 

 حیزبای دەیاان و نارێ داده جیهاان سیاساییەکانی رێکخاراوە ترین وره گه لە یەکێک بە ،"سۆسیالیست اڵئینتێرناسیۆن" ڕێکخراوی
  لاه نادامی ئه ١٩٠ ئێساتادا  لاه  یاه ڕێکخراوه و ئه. بەشدارن تێیدا جیهان، کرێکاریی حیزبی و دێموکرات سۆسیال و سۆسیالیست



 بابەت و وتووێژەکانی هاوڕێ عەلی بداغی

 

 

175 
 

 ئێاران سیاسیی هێزی نیا ته کوردستان دێموکراتی حیزبی و  یه هه رداڕاوێژکا و دێر چاوه ندام، ئه ستاتووی سێ  له و واڵت ١٠٠
 . شداره به سڵی ئه ندامی ئه ک وه تێیدا  که  کوردستانه اڵتی ڕۆژهه و
 
 لیماا ی کاۆنگره  لاه ١٧٨٩سااڵی  له دێموکرات حیزبی پێشووی سکرتێری قاسملوو، حمان بدوڕه عه دوکتور هید شه جار م که یه بۆ
 ی کاۆنگره  لاه حیازب دواتار و کارد شاداریی به سۆسیالیساتدا ئینتێرناسایۆناڵ ی١٩ ی وه کۆبوونه و له میوان ک وه ۆپێڕ واڵتی  له

 ئینتێرناسایۆناڵ ی٢٤ ی کاۆنگره  لاه کوردساتان دێماوکراتی حیزبای. رگیرا وه دێر چاوه ندامی ئه ک وه دا یه ڕێکخراوه و ئه می بیسته
 رگیرا وه  ڕێکخراویه و ئه سڵیی ئه ندامی ئه  به گیرا، کۆلۆمبیا واڵتی  له  که سۆسیالیستدا

 
 (بۆتەوە باڵو دا"کوردستان"ی٩١٥ ژمارەی لە)

 
 ٢٠١٩ی دێسەمبەری ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
-------------------------------------------------- 

 
 ەر لە پێناو ئاشتیدا بووەپێوشمەرگە شەڕکردنەکەشی ه: عەبدوڵاڵ حەسەنزادە

  
 لە کااورد تاااکێکی هەمااوو نەسااتی لە ساااڵە مێااژ لە ڕۆژە ئەو. کوردسااتانە پێشاامەرگەی ڕۆژی و ئااااڵ ڕۆژی سااەرماوەز، ی٢٩)

 و بااۆنە و دەکاارێتەوە یااادی کوردسااتانەوە دێمااوکراتی حیزباای لەالیەن ساڵیشااە ٣٣ و گرتااوە جێاای کوردسااتاندا ڕۆژهەاڵتاای
 .دەگیرێ بۆ ڕێوڕەسمی

 
 ڕۆژهەاڵتای لە کاورد بزووتنەوەی ناسراوی سیمای حەسەنزادە، عەبدوڵال مامۆستا پێشنیاری سەر لە و هەتاوی ی١٣٩٣ اڵیس

 لەالیەن و کراوە ناودێر کوردستان پێشمەرگەی ڕۆژی بەناوی سەرماوەز ی٢٩دێموکرات؛ حیزبی پێشووی سکرتێری و کوردستان
 .کراوە پەسند دێموکراتەوە حیزبی ڕێبەریی

 
 گۆڕانکارییەکاانی لە ڕۆڵای و پێشامەرگە پێناساەی لەگەڵ پێوەندی لە پرسیارێک چەند بە ناودێرکردنەدا ئەو ساڵەی ٣٣ لە

 (حەسەنزادە عەبدوڵاڵ مامۆستا خزمەت چووینە کوردستاندا ئێستای
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 بااۆ جەناباات شااهپێمخۆ. کوردسااتان پیشامەرگەی ڕۆژی سااەرماوەز ی٢٩ یااادی بااه تایبەتااه وتووێژەماان ئەو! مامۆسااتا :پرسوویار
 ئایاااا چیاااه؟ پێشااامەرگه باااۆ جەنابااات پێناساااەی بفەرماااوون وتووێژەکەماااان باااۆ ساااەرەتایەک باااۆ یاااان باساااەکە چاااوونە نێاااو

 لاه بااس چاۆن جەنابات ئینساانییه؟ تەعەهاودێکی پێشامەرگایەتی سافەته، و نازنااو پێشمەرگایەتی ئەرکه، پێشمەرگایەتی
 دەکەی؟ پێشمەرگە

 
 فیااداکاریی یەکێکیااان: کااردوه جااۆر سااێ دوو بااه پێشاامەرگەم تاااریفی کااردوه، ێشاامەرگهمپ باساای دیکااه جاااری ئەماان :وەاڵم

 ساەرحەدی تاا تەناانەت دێناێ شاتێک هەماوو لە واز کە مەوجاوودێکە تەنیاا چاونکی نایە تااریفکردن قابیلی که پیشمەرگەیه
 حیزبی نێو لە بەتایبەتی بڵێم بدە ئیجازەم) کوردستان، پێشمەرگەی بەڕاستی موهیمتر لەوە بەاڵم دەبەخشێ؛ ئەویش گیان،

 تاا دەبەخشاێ هەباێ تەوەقاوعێکی های  ئەوەی باێ یاانی نایە، ئاافەرینێکیش چااوەڕوانی پێشامەرگە( کوردستاندا دێموکراتی
 پیاااو بەرزە ڕووحااه ئەو باۆ سااەردانەواندن غەیااری پیرۆزباایی، دوای پێشاامەرگەدا ڕۆژی یااادی لە کەواباێ گیااانی، ساەرحەدی
 .بیکا نیە قسەیەکی

 
  تەعەهود؟ لە سەرووتر ئەرک، لە سەرووتر یانی :پرسیار

 
 شاتێک هەماوو بنیادەم نیە، هەورازتر لەوە دەیکا پێشمەرگە ئەوەی. ناکرێ تەسەور دیکە شتێکی لەوە سەرووتر یانی :وەاڵم
 .داناوە دەستی بەری لەسەر ئەویشی ئەو نەدا، لەدەست ڕووحی ئەوەی بۆ دەکا

 
 ڕۆژی بە تاایبەت بە دێموکراتادا حیزبای ڕۆژژمێاری لە و خەڵکادا لەنەساتی ساەرماوەز ی٢٩ ەسااڵ لەمێاژ مامۆساتا :پرسویار

 بەڵاگە کاۆمەڵێ ئێساتا بەاڵم. دەگیارێ پێشمەرگە گیانفیدایی و حەماسە لە ڕێز ڕۆژەدا لەو و ناسراوە کوردستان پێشمەرگەی
 بەڵگەنامەکاان. نەبووە مەهاباد لە شا ڕێژیمی شارەوانیی سەر بۆ پەالمار ڕۆژی سەرماوەز ی٢٩ دەدەن نیشان کە دەرکەوتوون

 تەوزیحێکتاان چ جەنابات ئااوایە مەبنااکە کە ئێساتا. ١٣٢٤ساەرماوەزی  ی٢٩ نەوەک بووە ١٣٢٣ ڕێبەندانی ی٢٩ ئەوە دەڵێن
 بیدەین؟ ڕۆژەدا لەو بمانەوێ کە هەیە

 
 حیسااامی کەریماای ڕەحمەتاای کە ویاایمێژو هەڵەیەکاای لە هااات، شااتێکڕا لە هەڵەیە ئەو بڵااێم لەپێشااەوە بااا جااارێ :وەاڵم

 .کردبووی
 

  ڕووداوەدا؟ ئەو گێڕانەوەی لە :پرسیار
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 عەواڵی شاەهیدبوونی داساتانی لەوێادا. «ئێاران کوردساتانی شاەهیدانی لە کاروانێاک» ناوی بە هەیە کتێبێکی بەڵێ :وەاڵم
 شاەهید مەهابااددا شاارەوانیی یرانایگ لە و دەباا نااو کوردساتانی دێماوکراتی حیزبای پێشامەرگەی یەکەم وەک کە مینەخاڵند

 هەڵکردنای ڕۆژی ساەرماوەز ی٢٩ کە لەوەی نەباووین غافا  داناا، ئەوەماان کە خۆیشای کااتی. سەرماوەز ی٢٩ دەخاتە بووە،
 ڕۆژی بکەیاانە ڕۆژە ئەو داماننااا کە وەختاای ئەو بااۆیە. بااوو دەسااتدا لەبەر سااەنەد بە ئەوەمااان چااونکی کوردستانیشااە، ئااااڵی

 لەبەر بەاڵم کوردساااتانە، ئاااااڵی هەڵکردنااای ڕۆژی ڕۆژە ئەو کە ئەوەیە خااااتری لەبەر زیااااتر ئەمە ماااانگوت پێشااامەرگە،
 تێادا هێازەی ئەو عەمەلیااتی یەکەماین سەرماوەز ی٢٩ دەڵێین و دەردەبڕین بەشەی ئەو ئێمە ئێرانییەکان هێزە حەساسیەتی

 هەتاا ساەرماوەز ی٢٩ ڕۆژی لێدەکەین قسەی کە ئێستا جا .داناوە ڕۆژەمان ئەو بۆیە پێشمەرگە، نراوە ناوی دواتر کە کراوە
 دەردەکەوێ ڕووداوێاک تااریخی وەختێکای بەڵاێ، تاریخەکاه باۆ بەاڵم. خۆیەتی جێی لە هەر و پێشمەرگەیە ڕۆژی هەر ئێستا

 مااوتڵەقی بە شااتێک هاای  تاااریخە، فەقەت مااوتڵەق حەقیقەتاای دنیااادا لە دەڵااێن ئاااخر. بااکەی قەبااووڵی دەبااێ مەعلااوومە
 ڕێبەنادانی ی٢٩ دەکەوێتاه نە و ٢٥ دەکەوێاتە نە باووە دا١٣٢٣ڕێبەنادانی ی٢٩ لە ئەوه ئەوەیە، تااری  بەاڵم نیە قیقەتحە
 و پێشاامەرگە ڕۆژی ساااڵ ڕۆژی هەمااوو ئەگەرچاای پیاارۆزە هەر ڕۆژەکە بەاڵم خااۆیەتی، جێاای لە هەر ئەوەیااان کەوایە. ش٢٣

 ڕۆژێااک لەگەڵ پێوەناادی لە بەاڵم. بگاارین کوردسااتان بەشااەکانی هەمااوو ئەگەر بەتااایبەتی پێشاامەرگەیە، فیااداکاریی ڕۆژی
 جێاای لە ئەمە بکاارێ، کااۆمەاڵیەتی تااوێژێکی لە تەجلیاال تێیاادا کە دادەناارێ وا ڕۆژێکاای عااادەتەن. پێشاامەرگە ڕۆژی بەناااوی
 کوردساتان یبەشا چاوار هەر کوردساتانییەکانی هێازە هەموو کە ئەوە یەکیان دی، بێنە شت دوو دەکەم ئارەزوو بەاڵم خۆیەتی
 ڕۆژی ساەرماوەز ی٢٩ ڕۆژی ئەوە، باۆ بادۆزرێتەوە موناسبتر ڕۆژێکی کە ئەوەیە یەکیشیان کەون، ڕێک پێشمەرگە ڕۆژی لەسەر
 ڕێبەنادانە، ی١٥ ڕۆژی ڕۆژ، موناسابترین وایە پاێم بەاڵم. پیارۆزە و کردوە پەسندی کوردستانیش هەرێمی پارلمانی و ئااڵیە
 وشااەی کە بگااوترێ ئەوەش دەبااێ. پێشاامەرگە بناارێ ناااوی هێاازە ئەو دراوە بڕیااار دا١٣٢٤ ڕێبەناادانی ی١٥ ڕۆژی لە چااونکە

 نایە، جااری یەکەم ڕۆژە ئەو پێشامەرگەش بە کاورد چەکاداری شۆڕشاگێڕی نااوبردنی تەناانەت دانەناراوە ڕۆژە ئەو پێشمەرگە
 پێشامەرگه هێازی بنارێ نااو دەکاا ردکاو ئازادییەکاانی و ماف لە دیفاع کە هێزێک کوردی، هێزێکی ڕەسمی بە کە ئەوە بەاڵم
 و دراوە تێادا بڕیاارەی ئەو و باووە کوردساتان کۆماری ئەفسەرانی کۆبوونەوەی مەهاباد لە ڕۆژە ئەو. بوو ڕێبەندان ی١٥ ڕۆژی
 ساەنەدی ئەوە ئیادی. باۆتەوە بااڵو ڕێبەنادان ی٢٠ ڕۆژی بەاڵم نیە لەبیر چاک ئێستا ژمارەکەیم دا«کوردستان» ڕۆژنامەی لە

 .خییەتاری
 

 ئەو هەر دەکاارێ بەاڵم و بااووە مەهاباااد شااارەوانیی گرتناای ڕۆژە ئەو دیاااریکردنی مەبنااای کە فەرمااووت مامۆسااتا :پرسوویار
 ساەرەتای ئەوە دەردەکەوێ لێای جاار یەکەم پێشامەرگە ڕۆڵی کە دابنێین وای ئێمە مێژووییە ڕێکەوته ئەو هەر یانی مەبنایە

 پێشمەرگە؟ ڕۆڵی بۆ بگێڕینەوە کوردی دەسەاڵتی دامەزرانی بەرەو نگاونانهە و، بوو کوردستان کۆماری دامەزرانی
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 کە هێزەی ئەو بۆ شانازییەک وەکوو ئەوە. ئاراوە نەهاتبووە کوردستان کۆماری دامەزرانی فکری ئەودەم من باوەڕی بە :وەاڵم
 بەڵکاوو کوردستان، کۆماری فکری نەک راگی مەهاباد شارەوانیی کە کاتی ئەو بەاڵم دەمێنێتەوە هەر پێشمەرگە بە بوو دوایی
 بە ئەگەر باۆیە دامەزراوە، ١٣٢٤ گەالوێاژی ی٢٥ دێماوکڕات حیزبای. گاۆڕێ نەهااتبووە کوردساتانیش دێماوکراتی حیزبی فکری
 فکرەکەشای ئەوکات چونکە ئەوە سەر دەگەڕێتەوە ئەوە بڵێین نیە بەجێ زۆر مەنتیقدا لە دەنا جوێیە بێ خۆش پێمان ئیشتیا
 .ئاراوە نەهاتبووە هەمووان بۆ ەمالنیک

 
 گۆڕانکارییانە؟ ئەو بۆ کردبوو خۆش ڕێی عەمەلیاتە ئەو بەاڵم :پرسیار

 
 کوردساتان بچاووکی زۆر مەنتقەیەکای لە بکاا خاۆی ئیادارەی بێ، دەستەوە بە شتێکی کورد ئەوەی بۆ ڕێخۆشکردن دیارە :وەاڵم

 خوڵقااوە زەمینەیە ئەو مەنتەقەیەدا لەو جیهانی دووەمی شەڕی وونیتەواوب بە یانی. خوڵقاوە زەمینەکەی ەوە١٣٢١ ساڵی لە
 مەنااتەقەیەی لەو پاشااایەتی دەسااەاڵتی نااوێنگەی تەنیااا دەڵااێن کە ئەوە هەر و بااووە بەدەسااتەوە خااۆی دەسااەاڵتی خەڵااک و

 چەناادە کە ەئەو ئێسااتا. بااووە زاڵ خۆیاادا چارەنووساای بەسااەر خەڵااک ئەوەیە نیشااانەی بااووە مەهاباااد شااارەوانیی کوردسااتان
 .لەپێشدایە کەموکوڕیمان و موشکیل هەزاران ئێمە ئێستاش چونکە نەگیرێ ئیراد بە لێی ڕەنگە بخا ڕێکی توانیویەتی

 
 گااوتراوە چەکاادار هێاازی بە کە کۆمااار زەمااانی لە کە کاااتەوە لەو ساافەتەی ئەو گوتاات وەک پێشاامەرگە چ مامۆسااتا :پرسوویار

 دامەزراوە کە کوردساااتان کۆمااااری هەیاااه، خاااۆی تاااایبەتیی نەقشااای سااااڵە دەیاااان پێشااامەرگە پێشاااتریش، چ و پێشااامەرگە
 و ڕاپەڕیان لە زێاڕین الپەڕەیەکای ئێارانیش، گەالنای ڕاپەڕینی دوای لە. بووە نسکۆیه ئەو تووشی هەتاوەکوو پاراستوویەتی

 گۆڕانکاریەکاانی لە ەپێشامەڕگ نەقشای و پێشامەرگە ڕۆڵی ئایا ئێستا وایە پێتان. بینیوە پێشمەرگەمان مێژوویی حەماسەتی
 گۆڕێ؟ هاتۆتە پێشمەرگە کاری بۆ جیاواز تەعریفێکی یان هەیە پێشووی تەعریفی هەمان ئایا چیە ئێستادا

 
 پێشامەرگەی قەاڵفەتای دەکااتەوە بیار کە پیااو ڕاستە. هەبێ پێشمەرگە لە غەڵەتمان تەسەوری نابێ پێموایە ئەمن :وەاڵم

 میللەتای مافەکاانی لە دیفااع چەکەوە بە کە باڕاوە کەساێکدا بەسەر ناوە ئەو چونکە بەرچاو دێتە فیشەکدانەوە و تفەنگ بە
 لەوەدا تەنیااا پێشامەرگە نااابێ پێماوایە ئەماان بەاڵم دەکاا، کاورد میللەتاای مافەکاانی وەدەسااتهێنانی باۆ خەبااات و دەکاا کاورد

: دەڵااێ کە نووساایوە مەقااالەیەکم اوناا بااێ بە دا«کوردسااتان» ڕۆژنااامەی لە ١٣٩١ ساااڵی ئەماان: دەیڵااێم بێئەدەبیاایە. ببینااین
 باۆ بەڕێگایەکادا خاۆیەوە لەبەر یەکەی هەر کە تاوێژانەش ئەو و چیناانە ئەم دەڵێم لەوێدا. «بین پێشمەرگە باهەموومان»

 دەکارێ کە شاانازییەکە پێشامەرگایەتی عینوانی لەوە بێجگە. پێشمەرگەن هەموویان تێدەکۆشن ئامانجە ئەو بەرەوپێشچوونی
 نووسااەری ئێساتا موهەندیساە، ئێساتا پێشامەرگە نااازانێ، تەقەکاردن هەر پێشامەرگە بەاڵم خزمەتگاوزاران ماووهە بە بیادەی
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 کەساەی ئەو خاودی هەر بیگاری بوارێکادا هەر لە. چااکە بیرمەندی ئێستا پێشمەرگە چاکە، تەبیبی ئێستا پێشمەرگە چاکە،
 خاۆیەوە بەدەستی خۆی چارەنووسی مافی کورد ئیشەڵاڵ نێسبەی ئەگەر کەوابێ هەیە تواناکانی دایە پێشمەرگە سفەتی لە کە

 ئاساانە پەیداکردن پووڵ دەڵێ هەیە مەسەلێک. تێبکۆشێ تازەیە وەزعیەتە ئەو پاراستنی بۆ دەبێ پێشمەرگە ئەوەڵەن گرت
 بەو یماانئیحتیاج ئەودەمای کەوایە. پاراساتنەکەی هەتاا ئاساانترە ئاازادییش بەدەساتهێنانی. بەزەحامەتە ڕاگرتنەکەی بەاڵم
 لە پێگەیاندنیااادا لە پەروەردەکردنیااادا لە باااێ، چەکااادارانەدا شاااەڕی لە و دوژمااان موقاااابیلی لە تەنیاااا نااایە شاااەرت هەیە،

 ڕەوتە بەو تاێکەڵ کە ئەوانەش و ببیناێ کااریگەر نەقشای دەتاوانێ پێشامەرگە گەالندا پێشکەوتنی کاروانی بە گەیاندنەوەی
 ئاێمە جارێکیاان لەبیارمە. نایە کەم نااوێکی پێشامەرگە چاونکە ببەخشرێ پێ یانپێشمەرگە ناوی شانازیی بەجێیە زۆر دەبن

 باوو خاۆش پێیاان خەڵاکەکە کۆباووینەوە مازگەوت لە باووین، ڕەساتگار حەساەن کااک بەخێار یادی و ئەمن دێیەک چووبووینە
 پێشامەرگە: گاوتی ەکاردد خەڵکای باانگی کە ئەوەی. مزگەوت بێنە کرد دێیان خەڵکی بانگی بڵیندگۆ بە و بکەین بۆ قسەیان
 لەسااەر هەر. مەساائووڵن نااین پێشاامەرگە ببااوورن: گااوتی و کاارد لێبااووردنی داوای بڵیناادگۆ لەسااەر هەر و وەرنەوە هاااتوون

 ئەوەت ئەتااۆ بااین، پێشاامەرگە کە نەبااوو ئەوەمااان حەقاای نەبااوو ئەوەمااان شااانازیی ئااێمە: گااوتم و دایەوە جااوابم بڵیناادگۆکە
 لێئەستاندینەوە؟

 
 ڕەنگباێ نەقشاە ئەو ئەوەی و پێشامەرگە ڕۆڵای و پێشامەرگە نەقشای باۆ جەنابات جاوانەی پێناسە لەو جیا ۆستامام :پرسیار

 سااەردەمی دەڵااێن کە دەبیسااتین نەشااازیش دەنگاای زۆر بەاڵم بباارێ، بەکااار دیااکەدا ڕەهەناادەکانی لە یااان بێااتەوە بازتەولیااد
 ڕۆژ چەناد هەر حاڵێکادا لە ئاشاتییانەیە، خەبااتی یساەردەم نەمااوە، پێشامەرگایەتی ساەردەمی نەمااوە، چەکداری خەباتی
 ئامریکاا مەساەلەن کە دەبیناین کرد، دیاری خۆی چەکدارەکانی هێزە ڕێکخستنی بۆ نوێی پالتفۆڕمی پووتین کە بوو لەوەپێش

 دەگرن؟ سەرچاوە چییەوە لە قسانە ئەو. دەکا چ
 

 گەورەکاانەوە دەساەاڵتە لە زۆری بەشای بەاڵم ەیاانڵێنەوەد تاووتی وەکوو و بوون فێریان کوردیش هێندێک قسانە ئەو :وەاڵم
 هەیە خۆیاان نیزامیی ملمالنەی ئاسمانیش کوراتی لە دەکەن، ئەستێرەکان شەڕی خەریکن ئێستا کە دەسەاڵتانەی ئەو هاتوە،

 باێ ەوپەڕیئ ئیادی ئەوە. نەباێ خاۆی لە دیفااع وەسایلەی چاووکترین دەیاانەوێ بێبەشە مافەکانی هەموو لە کە میللەتێک بۆ
 میللەتاای قەت هیااوادارم کەوایە. دەکاارێ میللەتێااک لەگەڵ کە لەوەی زیاااتر تاااری  لەگەڵ حەقاایقەت، لەگەڵ کە ئینسااافییە

 کااورد چاونکی نەبای، تەسالیمی تەوەهااووم بناێم لاێ نااوی تەبلیغااات بناێم لاێ نااوی نااازانم ئەو تەسالیمی کاورد ئاازادیخوازی
 وەدەسات مافەکانیشای ئەگەر گوتیشام وەکاوو ببێاتەوە چەکادارانە خەبااتی چااریدو سابەینێ لەسەرە ئەوەی خەتەری ئێستاش

 حکاوومەتی ئەگەر کە هەیاه ئەوەماان حیزبیشادا بەرناامەی لە ئاێمە. هەباێ پێشامەرگەی هێازی دەبێ هەر پاراستنی بۆ بێنێ
 دیاارە دەگارن، بەدەساتەوە واڵت ئەمنیەتای پاراساتنی دیاکە ئینتزامییەکاانی هێازە و پێشمەرگە هێزی دامەزراند کوردستانمان
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. نااکەین بەرناامە شاەرحی لێارەدا کە دیاکە ئینتزامییەکاانی هێزە و پێشمەرگە هێزی دەڵێین کە هەیە خۆی مەفەهوومی ئەوە
 ئەوەڵەوە ڕۆژی لە چاونکی باشاە، ئاشاتیخوازانە خەبااتی نەکاا فێرماان کەس باا دێماوکرات ئاێمەی باۆ بەتایبەتی پاشان لە

 گوتاوە ئەوەماان کە وەختایش ئەو. ناابێ چارەساەر چەک بە کوردستان مەسەلەی کە دانراوە ئەوە نایمەب لەسەر حیزبەکەمان
 ئەوە یەکیشایان بێناین، بەچۆکادا دەوڵەتەکاان چەک بە نااتوانین ئاێمە ئەوەی یەکێکیاان بووە مەقسوود تەڕەفمان دوو ڕاست
 ئاێمە کەواباێ. بێناین داخوازییەکانماان و مااف لە ازو ئاێمە بکەن وا و بێنن بەچۆکدا ئێمە چەک بە ناتوانن دەوڵەتەکان کە

 ئەوەمااان ئااێمە وەختێکاای تەنااانەت پێشااەنگه، بااارەیەوە لەو دێمااوکرات حیزباای پێشااەنگین بڵااێم دەتااوانم کااۆنین زۆر لەوەدا
. ێدەر دێاتە تفەناگ لوولەی لە ئازادی دەیانگوت کە کوردستانییش تەنانەت و ئێرانییش هەبوون دیکە سیاسیی هیزی دەگوت
 .نەکا ئاشتیخوازیمان فێری کەس با سازشکار، دەگوتین پێیان باشە ئاشتی دەمانگوت کە ئێمە

 
 دەپارێزرێ؟ شەڕ بە هەر ئاشتییش کە ئەوەشدا لەگەڵ :پرسیار

 
 پشات لە قاووەتی ئەگەر ئاشاتی پاشاان ئاشاتییە، باۆ شەڕەکەشامان گوتووماانە جاار زۆر ئاێمە ئوسوولەن بەڵێ بەڵێ :وەاڵم
 قووەتی ئاشتییەک هەبێ کۆمەڵ جۆراوجۆرییەکانی ئازادیی و ماف بە باوەڕی کە نەکەوتوە پێش ئەوەندە جامێعە ممادا نەبێ
 .نیە بەردەوامبوونی شانسی نەبێ پشت لە
 

 لە خاااۆت ئەکااااونتی لە سەرنجڕاکێشااات و جاااوان باااابەتێکی پێشااامەرگەدا ڕۆژی پێشاااوازیی لە جەنابااات! مامۆساااتا :پرسووویار
 زۆر بەشاێکی کە خەڵاکە زۆر پرسیاری بەڕاستی دەربڕیوەکە شتیش یەک لە خۆت بەداخبوونی لەوێدا ەوەکرد باڵو فەیسبووکدا

 ئەوە. دەباا ناویاان گاریال بە و دانەنااوە خاۆی هێزەکاانی لەساەر پێشامەرگەی نازناوی کوردستان باکووری گەورەی هێزێکی و
 پێشمەرگە؟ نەقشی و تەعریف لەسەر دەگۆڕێ قەزییەکە ئەسڵی لە هی 
 

 هەر پێشامەرگەیە ناویان ئەوانەی بۆ دادەنێین پیشمەرگە فیداکاریی و خەبات بۆ قەدر و ڕێز وەکوو هەر ئێمە خۆ نا :وەاڵم
 لەساەر شاەڕڤانیان ناوی سوورییە لە کە ئەوانەی یان دادەنێین، ڕێز فیداکارییەکەیان بۆ گریالیە ناویان ئەوانەوی بۆ ئاواش

 یەکیااان تێادایە؛ شااتی دوو ئەودایە تەئسایری ژێاار لە ساووریەش ئەوی واقیعاادا لە کە( ک.ک.پ) کاارەی ئەو بەاڵم داناراوە،
 پاڕ نااوە ئەو شایرینە نااوە ئەو ئەوەیە دیکەیاان ئەوی نایە، باش ئەوە کە کورد سیایسییەکانی هێزە ئیجماعی لە دەرچوونە
 لەساەر نێاوەرۆکی باێ بەڕاساتی اوێکینا یاان بێگاانە و ناامۆ نااوێکی هەڵادەگرێ کاورد چەکاداری تێکۆشاەری لەسەر نێوەرۆکە
 و مااف باۆ خاۆی ئەوەی بەاڵم. شاەڕڤانە بکاا شاەڕ هەرکەس شاەڕڤانە، داعشیش بێ بەگوڵ پەرژینی هەزار مەسەلەن دادەنێ،
 ئیجماعادەرچوونە لەو هەم بکارێ حەزف حەیافە نااوە ئەو هەم باۆیە. پیشامەرگەیە ئەو بادا کوشت بە کورد میللەتی ئازادیی
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 پەساەند کوردساتان لە ئاااڵیەی ئەو ئیساتا خاۆ مەساەلەن. دەرچاوون ئااوا جاروباار دیکەشاەوە بااری لە کاووهەروە. نیە باش
 ڕەناگە هەباێ گەورەمان کوردستانی ئێمە سبەینێ ئەگەر دەنا هەڵیدەگرین، هەمبەستگی وەک ئیمە ڕەسمییە ئااڵیەکی و کراوە

 ڕێگەماان نێاونەتەوەیی قانوونی بێ پێک بۆ عیراقی ستانیکورد وەک وەزعیەتێکی ئێران کوردستانی ئەگەر تەنانەت بگۆڕێ،
 باشاە. بان شات یەک ناابێ بەاڵم بچان یەک وەک تۆزێاک ڕەناگە باێ، دیکە ئااڵیەکی دەبێ. هەڵکەین ئااڵیە ئەو عەینی نادا

 هەماوو ەل کە زانیاوە بااش بە وایاان ئەوان بەداخەوە ساێمبول؟ نەکەیانە شاتێک هەمووماان باۆ بترازێین لێک ئێمە بۆ لەوێدا
 .هەبێ خۆیان هی شتێکدا

 
 کە باوو باش پێت جەنابت کردبوو باست جەنابت کە سێمبولەی ئەو و ئیجماع ئەو لەگەڵ پێوەندی لە هەر! مامۆستا :پرسیار
 یاان دیاکە الیەنێکای بە دراوە دێموکرات حیزبی وەک پیشنیارە ئەو کوردستان، پێشمەرگەی ڕۆژی بکرێتە ڕێبەندان ی١٥ ڕۆژی
 جەنابتانە؟ پیشنیاری وەک هەر یان دیکە هێزەکانی بە و هەریم ەتیحکووم بە
 

 دێماااوکراتەوە حیزبااای تەڕەف لە ئاااێمەوە، تەرەف لە کااارا پیشااامەرگە ڕۆژی باسااای کە هەر باااوو پێااارارەکە پێماااوایە :وەاڵم
 .بنرێدا و بگیرێ چاو پێش لە کە کرا هەرێمیش حکوومەتی بە و باشوور کوردی سیاسییەکانی هێزە بە پیشنیهاد

 
 وتووێژە ئەم بۆ کرد تەرخانت کاتەی ئەوە بۆ سپاس زۆر مامۆستا

 
 .ئێوەش بۆ سوپاس

  
 (بۆتەوە باڵو دا"کوردستان"ی٩١٩ ژمارەی لە)

 
 ٢٠١٩ی دێسەمبەری ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
-------------------------------------------------------- 
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 چارناچار ڕاپەڕینێکی دیکە دەبی ببێ هەتا ئەو نەزمە وەرگێڕێ: بدوڵاڵ حەسەنزادەعە

 
 و چەوساانەوە و هەژاری بێناێ، بەدیااری خەڵاک باۆ ئاازادی باوو بڕیاار کە شۆڕشاێک. تێپەڕی 57ساڵ لە شۆڕشی ساڵی  39

 ئێساتا شاۆڕش ساەرکەوتنی واید سااڵ 39. ساەرزەوی بەهەشاتی بکاتە ئێران و بکا بنەبڕ خەڵک کێشەکانی نەهێڵێ، بێمافی
 دروشام مەدەنییەکانیاان و سیاسای ماافە باۆ و ڕاپەڕیاون واڵت ئاابووریی باارودۆخی دژی لە. سەرشاەقام هااتوونەتەوە خەڵک
 .دەدەن

 
 باابەتە ئەم تااوتوێی باۆ «کوردساتان» چیایە؟ چار و کرا هەڵە کوێدا لە ئەمڕۆ؟ بارودۆخی گەیشتە بۆ ١٣٥٩ ساڵی شۆڕشی

 سیاسایی بازووتنەوەی و دێماوکڕات حیزبای دیااری سایمای و سیاساەتمەدار حەسەنزادە، عەبدوڵاڵ مامۆستا گەڵلە دیمانەیەکی
 :هێناوە پێک کوردستان ڕۆژهەاڵتی لە کورد

 
 و تیاۆری ڕووی  لاه. ڕووخاا ریدا رتاساه سه ڕینێکی ڕاپاه ئاکاامی  لاه وی هلاه په تیی پاشایه ڕێژیمی پێش  وه له ساڵ ٣٧ :پرسیار
 ڕەنگباێ بوو؟ ناه یاان باوو ئیساالمی  شۆڕشه و ئه ئایا  که  مشتومڕه جێی ر هه  پرسیاره و ئه ئێستاش کان ڕووداوه ئاقاری ش دوایه

 ئەو بڵێای دەیە ٤ دوای و هەباووە تاایبەتیی زۆر نفووزێکی ئێران لە ڕووحانیەت کاتە ئەو کە بێ لەوەڕا باسەکە ئەهەمیەتی
 نا؟ یان مابێ خۆی جێی لە ئێراندا کۆمەڵگەی لە ئێستاش جێگەوپیگەیە ئەو یان نفووزە

 
 شاتی بازووتنەوە؟ بڵێاین ڕاپەڕیان، بڵێاین شاۆڕش، بڵێاین ئاێمە ئەرێ کە هەیە بیاروڕایە نااکۆکیی ئەو ئێستاش هەتا :وەاڵم

 یڕاپەڕیناا ڕاپەڕیاانە ئەو. ڕاپەڕینااێکە دا ڕووی ئێااران لە ئەوەی کە ئەوەیە النیکەماای بەهەرحاااڵ. لێاادەنێین ناااو جۆراوجااۆری
 دەسات لە ئێاران خەڵکای هەماوو. باوو ئێاران خەڵکای هەموو ڕاپەڕینی من ڕەئی بە بوو خەڵک ڕاپەڕینی یان بوو ڕووحانیەت
 و چاین و هااتبوون وەجاان ئازادییەکاان نەباوونی لەدەسات و ئاابووری خراپای وەزعای لەدەسات پاشایەتی، ڕێژیمی سیاسەتی

 ئاواتاانە ئەو وەدیهااتنی باۆ. هەباوو خۆیانیاان بە تاایبەت مەبەستی و داخواز هەموویان ئێران جۆراوجۆری نەتەوەی و توێژ
 دیاکەوە خەڵکای بەدەسات شۆڕشاەکە بڵێای کە نایە وا ڕاساتیدا لە بەاڵم مەیادان، هااتبوونە هەباوو دڵیانادا لە بوو لەمێژ کە

 وەختاای ئەو بەاڵم نەیە وەبیاارت جەناباات ڕەنااگە. باارد تااڵنیااان بە هاااتن ئاخوناادەکان دەگااوترێ جااار هێناادێک وەک بااوو،
 لەسااەر بەاڵم بااوو ڕاساات ئەوە. دەوێ چیااان نااازانن بەاڵم ناااوێ چیااان دەزاناان هەمااوو ئێااران خەڵکاای کە دەگااوترا قسااەیەک

 خاومەینی ئاایەتوڵاڵ ڕێبەرایەتیی بە ئاخوندەکان یان دینی دەزگای و دەم لەسەر بڵێ حەق پیاو. بوو ڕاست دیکە خەڵکەکەی
 79 وری ده زۆر ئیحتماالی  به پێش، ساڵ یان ده  به اڵم به بوو نگێ که  نیه بیرم له من ئه. یانزانی ده وان ئه چونکی نەبوو، ڕاست
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 بوو هاه قاچااغم ی  چکۆلاه کی یاه کتێبخانه ناازانم. ئیساالمی ئینقالبی ی رنامه به ناوی به دی کم یه نامیلکه ختی وه و ئه پێش ساڵ
  کاه  یاه وه ئه ت قیقاه حه پاشاان . ن بکاه چ یاانزانی ده وان ئاه. بوو هاه  یاه رنامه به وه هئا وێادا له اڵم باه  ماوه نه یان  ماوه واڵت  له

 حیزبییاان کاووبڵی بوو، هاه حیزبییان کادری قاسملوو دوکتور هید شه ولی قه  به بوو، هه حیزبیان. بوون ڕێکوپێک کان ئاخونده
 ک یاه  لاه مووشای هه  کاه باوو وت مزگاه زار دهه سێساه حیزبای ڵیکاووب و بوون ئاخوند زار دهه سێسه وری ده حیزبی کادری. بوو هه
 خاۆی ی ااه«شایرین«  زماناه و به ینی خومه. کان واره نه شۆڕشی گوت ده پێیان  ختی وه و ئه ی وه ئه. گرت رده وه ستووری ده  رچاوه سه
 دوو ی مااوه  لاه  وه یناارده ده ڕا پااریس  لاه یاان ف جاه نه  لاه و  وه کارده ده پاڕ شاریتێکی کارد ده  قساه چۆنی زانین ده بۆخۆمان  که
 کۆاڵنانادا و  کووچاه بڵێاین و شاار و دێ موو هاه  له و گیرا ڵده هه ر سه له کۆپیی زار هه دان سه و یان ده ووڕۆژدا شه سێ ووڕۆژ شه

 الکان ماه های بڵێاین  نیاه گونااح -بێ  رچی هه  نیه  کێشه ی که ناوه - شۆڕشه و ئه ، ڕینه ڕاپه و ئه وابێ که. کرا ده لێ ی ئیستفاده
  کاه  نیاه  عنایاه مه و باه  وه ئاه اڵم باه خواردیان؛  وان ئه ش که مه رهه به و کرد تیان هیدایه الکان مه کرد، رییان ڕێبه الکان مه. بوو
 باشاتر تەلەڤیزیاۆن و ڕادیاۆ  لاه نگی رهاه فه ی رناماه به باوو خاۆش پێی کێک یه ئیران  له  دیکه ڵکی خه. ویست ده ی وه ئه ڵک خه
 باشاتر ئاابووری زعای وه ویسات یه ده کێک یاه باێ، باشاتر دانیشاگاکان و دارس ماه  له ئامووزشی ی رنامه به یویست ده کێک یه بێ،
 چااونکی اڵم باه. بوون هاه تێادا ی ماناه ئه موو هااه. بێ ناه ش بیباه تییەکانی وایاه ته نه ماافە  لااه  چیدیکاه یەویسات ده کێک یاه باێ،
  کاه ئاخونادکان. بوو هاه ک یاه بهه جه  ناه بکاا تیان هیدایاه بتاوانێ بوو هاه ری رتاساه سه حیزبێکای  ناه بوون، نه ڕێکخراو  مانه ئه
 . وه برده یان که وه گره بوون ڕێکوپێک وان ئه
 

  لاه  یاه هه یان تییاه یهاڵ کۆمه  هێزه باه  پێگه و ئه ت ڕووحانیه و کان ئاخونده  وایه پێتان ئێستاش  یه ده چوار دوای ئەدی: پرسیار
 ؟ بوویان که ئیراندا

 
 موو هاه وه القاه عه  باه ڵک خاه دا ڕینه ڕاپه و ئه ریانی جه  له 57 ساڵ. نەماوە یان وییه عنه مه  هێزه به  پێگه و ئه بێگومان :وەاڵم
 یان دیکاه تێکی قاوه  نوقتاه موقابیلادا  لاه اڵم باه ، ماوه ناه  وه ئاه ئێساتا یکارد ده  وه ئیماناه  باه کرد ده ینی خومه ی قسه  به شتێکی

 ئێساتا باوون، ڕێاژیم زیادی -ڕێبەرییەکە  بەتایبەتی - شێلگیر و هوشیار ئاخوندی کۆمەڵێک تەنیا وەختی ئەو ئەگەر.   یه هه
 ئێساتا بوون خەڵک سەدی لە نەوەد کات ئەو بڵێین با. بەدەستەوەیە دەسەاڵتیان سەرچاوەکانی هەموو کە ڕێژیمێکن بۆخۆیان

 دەتەوێ ئەتاۆ چای تەبلیغااتی، دیپڵۆماسای، سیاسای، ئاابووری، مادی، ئیمکاناتی هەموو لەسەدە دە ئەو بەاڵم. سەدن لە دە
 بە وەختای لەو زۆر دەساەاڵتیان بەاڵم نایە بەهێاز جااران وەک توودەییاان پاێگەی کەواباێ. ئەوانادایە دەستی لەبەر هەمووی
 .قوەتترە

 
  لەگەڵی ڕۆژانە یان هەڵدەگرێتەوە لەبەری کە ئێستا کە نەدەویست ئەوەی خەڵک کە فەرمووت مامۆستا :پرسیار
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 کرد؟ وایان بۆ کە بکرێن لۆمە خەڵکە ئەو دەبێ ئایا و کرد شۆڕشیان کە کرد ئیشتبایان خەڵک ئایا. بەرەوڕوویە
 

 بەهەڵە ڕاپەڕینێکای حاڵێاک های  باه پاشاایەتی سااڵەی پێنساەد و دووهەزار نیزامی دژی له ڕاپەڕین پێموایە ئەمن :وەاڵم
 توێژەکااانیەوە و چااین و نەتەوە هەمااوو بە ئێااران کااۆمەڵی هەمااوو دەرحەقاای ئەناادازەیەک بە ڕێااژیمە ئەو چااونکی نەبااوو،

. بااوون ڕەوا ئامانجەکانیااان نەکااردوە، هەڵەیااان ماان باااوەڕی بە کەوابااێ. ڕاپەڕن لەدژی دەبااوو بااۆیە کە کردبااوو ناااحەقیی
 ڕێکخاراو کە ئەوەی. بێنن وەدی ئامانجەکانیان نەیانتوانیوە و بوون یەکنەگرتوو بوون، امەبەرن بەبێ کە بوو لەوەدا هەڵەکە

 هاای ئیقتساااد دەیگااوت ئیسااالمی ئینقالباای ڕێاابەری لەبیرمااانە وەک هەر. بێنااێ وەدی ئامانجەکااانی تااوانی بااوو بەرنااامە بە و
 لەوە بااا ئێسااتا. کردوویااانە مەعنەویااات بااۆ ببااێ، هەرزان یاڕەڵماساای نەکااردوە ئەوە بااۆ ئینقالباای خەڵااکە ئەو حەیواناااتە

 بەدەساتەوەگرتنی لە دەتوانین کردوون بۆ خەباتی ئەو ئامانجانەی ئەو بەاڵم هەبوو، بەوە باوەڕ چەندەی بۆخۆی کە گەڕێین
 ئاماانجی باووە دەساتەوە بە شۆڕشاەکەی جاڵەوی ئەوەی. بکەیانەوە خوالساەی دینییەوە دەمودەزگای الیەن له سیاسی دەسەاڵتی

 باه نەیاانتوانیوە نەباووە تێیادا کاریگەریاان نەقشای و نەکاردوە ڕێبەرییاان ئەوانەی بەاڵم هێنااوە، دەسات بە اپەڕینەکەشیڕ
 .کردوە خەباتیان پاشایەتی ڕێژیمی دژی وەدیهێنانیان بۆ کە موقەدەسن ئامانجەکانیان بەوحاڵەش. بگەن ئامانجەکانیان

 
 ساێ ئەگەر چاونکی نەکاردوە، یاڕەڵماسای هەرزانکردنی بۆ شۆڕشمان ئێمە گوتدەی کە ڕاستە خومەینی قسەی خۆ دەی :پرسیار
 ژیاانی وەزعای هەرساێکیاندا لە وەرگارین نموونە بە ڕووسیە شۆڕشی و ئێران شۆڕشی و فەڕانسە شۆڕشی دنیا، گەورەی شۆڕشی
 بووە؟ باشتر پێشووی نیسااڵ نیسبەتی به کرا تێدا شۆڕشانەیان ئەو وا کە سااڵنەی ئەو ئابووریی و گوزەران و خەڵک

 
 بااوون، فەلسااەفی بااوون، کااۆمەاڵیەتی بااوون، ئااابووری بااوون، جۆراوجااۆر شااۆڕش ئامانجەکااانی کااردی عەرزم وەک نااا، :وەاڵم
 ئەوانە، و ڕاباردوو لە باووە چااکتر خەڵاک ئاابووریی وەزعای 1357 سااڵی بڵێاین کە ئەوە بەاڵم هەبوون، شتانە ئەو هەموو
 لە. گاۆڕێ نەهااتە باشاتر وەزعێکای ئیانقالب ساەرکەوتنی دوای دەناا باووە؛ ئیانقالب رکەوتنیساە پاێش بڵێاین دەکرێ هەموو

 و دەکاردەوە کیساەی ساەری دەنووست، نەوتییەکان دۆاڵرە لەسەر و دەژیا نەوت دەریای لەسەر کە ئێرانێک ئینقالبدا جەریانی
 پتار خەڵکای باۆ مااددیی ئیمکاناتی بگرێ، پەرینەڕا ئەو پێشی پارە و پووڵ بە بتوانێ کە هیوایە بەو دا زیادی ئیمکاناتی
 ڕاباردوو لە فەرهەنگای وەزعای و ئاابووری وەزعای سابەینێ حەتامەن دەبێ، ئەوڕۆکە کە ڕینێک ڕاپه نیە شەرت بەاڵم کردبوو،
 تاا و نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی هەموو بە ئێمە مەنتەقەکەی وەکوو دواکەوتووی واڵتانی لە بەتایبەتی شۆڕش چونکە بکا، چاکتر

 عاادەتەن ساێهەم، دنیای دەڵێن پێیان ئەوەی التین، ئەمریکای و ئەفریقا بڕۆیە ئەوالتریشەوە و ئاسیا هەموو زۆر حەددێکی
 بەڵکااوو نااابێ، چاااکتر وەزع باادەن، باااجەکەی خەڵااک دەبااێ ساااڵ چەنااد وێاارانییە ئەو دەمێنااێ، بەجااێ لااێ وێرانیاای شااۆڕش

 دەسااتی بکەوێااتە و دەرێ بێااتە زۆردارەکااان چیاانە دەسااتی لە دەسااەاڵت هەم کە ئەوەیە هەدەفەکە بەاڵم دەبااێ، خرابتااریش
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 دابنارێ، دیاکە نەزمێکای بنااغەی بەرەبەرە  هەمایش هەڵقاواڵون، خەڵاک لەنێو و هەیە پێیان باوەڕی خەڵک کە تەبەقاتێک
 .کۆمەاڵیەتی ژیانی جەنبەکانی هەموو یان تەبلیغاتییە ئابوورییە، فەرهەنگییە، نەزمەکە

 
 ئاابووری، وەزعای کە دەبینای. 57 شۆڕشای پاێش باارودۆخی لە جیااوازە و پاێچەوانە تەواو وەزعەکە ئێستا ۆستامام :پرسیار

 یااان دەکااا ئااێمە خەڵکاای چاااوەروانی دیااکە شۆڕشااێکی کە وایە پێتااان. چااۆنە خەڵااک ئازادییەکااانی و ماااف و کااۆمەاڵیەتی
 گۆڕانکاری؟ بۆ ەکاتەوەد دیکە ڕێگەی لە بیر و ناچێ شۆڕشدا بەالی چیدیکە ئێران کۆمەڵگەی

 
 دیاکە شۆڕشاێکی پێماوایە بەاڵم باکەم، زەماان پێشابینیی نااتوانم!! خواپێداو کەسی یان ڕێکخراو هێندێک وەکوو ئەمن :وەاڵم
 دێموکراسای کە حاڵێکیشادا لە بگاۆڕێ، وەزعە ئەو دەباێ باێ، بەردەوام تاساەر ناتوانێ وەزعە ئەو چونکی ببێ، دەبێ ناچار

 بتاوانێ تاا بباێ دیاکە ڕینێکی ڕاپاه دەباێ چارناچار نادا، خەڵک قسەی بە گوێ فەرمانڕەوا دەسەاڵتی و  هنی حاکم واڵتدا لە
 ئەو زووتاار باادەن هەوڵ دەبااێ بەڵکااوو باابن، تەنبااێ نااابێ و نەبااوون تەنبااێ نەک خەڵااک کەوابااێ وەرگێااڕێ، نەزمە ئەو

 مەحاروومن، لێیاان و وێڵان دواییانادا بە ساڵیشاە 49 ئەوە و بێانن دەساتیان بە نەیاانتوانی دا 57 ڕینی ڕاپاه لە هەدەفانەی
 .بووە تەواو ئەوە وانیە پێم بێنن، وەدی

 
. کاردوە بەشاداریتان ڕینیشادا ڕاپه لە و هەبووە حاکمیەتەکەت هەردووک دژی بە خەبات و ژیان ئەزموونی جەنابتان :پرسیار
 کە دەبینای وا خەڵاکەکە ڕوحیااتی و باوێری و خەڵک ئامادەیی و سیاسییەکە و کۆمەاڵیەتی شەرایتە شەرایتەکە، وایە پێتان
 بدەن؟ وا شتێکی قەرەی لە خۆ بیانەوێ ئێستا

 
 ڕووخاانی پاێش یەکسااڵەی لە بەتایبەتی شایدا، زەمانی لە مەسەلەن. خراپترە شای زەمانی لە ئێستا شتی هێندێک :وەاڵم
 بەجاێ کارەکەیاان و شاەقام سەر بێنە مانگ 3 بە نیدەیانتوا خەڵک کە هەمووان بۆ ڕژابوو ڕەفاهی ئیمکاناتی ئەوەندە شادا
 زەعفاێکە؛ ئەوە و نیە بەهێزەی ئابوورییە بوونیە ئەو ئێران کۆمەڵگەی ئەکسەرییەتی ئێستا بێ، تەئمین ژیانیشیان و بهێڵن
 ولاایقە بە کە جێگااایەک گەیشااتۆتە ئەوەش سااەرخوردەگی دەڵااێن پێاای ئەوەی نائۆمێاادییە، و فشااار ئەو موقابیلاادا لە بەاڵم

 دەڵااێن کە ئەوەی بااۆیە. باادەن دەسااتی لە نەماااوە هیچیااان زنجیرەکااان لە جااگە خەڵااک قەدیاام، زەمااانی مارکسیسااتەکانی
 نە و دەکاارێ تەحەمااول بااۆی خەڵااک نە کە هاااتوە لااێ وای یااانی هەیە، هەلااومەرجە ئەو ڕین، ڕاپااه عەینیاای هەلااومەرجی

 هەر چارناچاار بگاۆڕێ، خاۆی بتاوانێ کە نایە تێادا ئەوەی یشحااکمیەت ماادام. باێ بەردەوام ئااوا سەر تا دەتوانێ حاکمیەت
 .دیکە ڕینێکی ڕاپه دەکێشرێتە
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 شاەڕ کە پاشاان و پێکارد دەستی شەڕ کە شۆڕشەوە دوای ساڵەکانی لە هەر بکەین، ڕوویەدا بەو پرسیارە ئەو ئەگەر :پرسیار
 ئەو دەبیناارێ بەاڵم بەرێ، بەڕێااوە واڵت انێناااتو و ناایە واڵتاای ئیاادارەکردنی توانااای حاااکمیەت کاارا لەوە باااس بااوو، تەواو

 گەناادەڵیی هەمااوو سااەرەڕای توانیااویەتی کە بااوو چاای ڕێااژیمە ئەو قااووەتی و هێااز. بەردەوامە دەیەیە ٤ ئەوە حکااوومەتە
 ڕابوەستێ؟ خۆی پێی لەسەر ئەوانە و سیستماتیک

 
 ئاێمە باووە، ساەقامگیر ڕێاژیم دەیاانگوت هێنادێک هەباوو، دیاکە کەسای چەند لەگەڵ ئیختالفێکمان ئێمە خۆی وەختی :وەاڵم

 هەوەڵاێش سااڵی باێ مانەکەی بە ئەگەر دەمانگوت ئێمە هەیە، ساڵە بیست نیە ئەوە دەیانگوت. نەبووە سەقامگیر دەمانگوت
 هەبااێ، دەسااەاڵتی نەبااێ هاای  یااان و هەبااێ مەشاارووعیەتی و کردبااێ قبووڵیااان خەڵااک کە ئەوەیە سااەقامگیری. مااابوو هەر

 ئەمنای کە مەنتەقەیەکای لە - کارد شااش دەورانی بە ئیشارەت ئەتۆ - شای دەورانی لەبیرمە ئەمن کردبێ، پەیدا غەڵەبەی
 ١٠ واباوو جااری هەبوو پاسگایەک مەهاباد لە وورە و سەردەشت لە نزیکە کە کەڵوێ پردی لەسەر سەردەشت، لە دەژیام، لێ

 دوو بەاڵم پیرانشاار مەناتەقەی دەگەیشاتە تا نەبوو لێ چیهی بەوالوە لەوێ. بوو لێ نەفەری ٩ وابوو جاری بوو لێ نەفەری
 دەکارد، جێبەجێیاان کردباایە ئەمار چیاان دەگەڕان وەسایعەی مەنتایقە ئەو دەوڵەتای ئەمریکی هەر بۆ دەکەوتن وەڕێ ژاندارم
 ەگاایەکیپای تەپاۆڵکەیەک هەماوو لەساەر ئیساالمی جمهاوری ڕێژیمی بەاڵم بکاتەوە، نافەرمانی لە فکریش نەیدەتوانی کەس

 غەڵەبەی بەاڵم بێاازراوە ناایە، خۆشەویساات ئەوەی لەگەڵ ڕێااژیمەکە کە ئەوەیە سااەقامگیری. ناایە سااەقامگیری ئەوە. دانااابوو
 وەک نەوەک ساەقامگیری، بڵێاین پێای دەتاوانین و دەڵاین پێای ئەوەی. کاردوە فەڕقای وەزعەکە مان باوەڕی بە ئێستا. کردبێ

 نەماااوە ئەناادازەیە بەو واڵتەکە لە نیاازامگەری دیاااردەی ئێسااتا بااووە پەیاادا کحەدێاا تااا بەاڵم پاشااایەتی ڕێژیماای دەوراناای
 ئەوەی بەاڵم کااردوە فەڕق زۆری کوردسااتانیش لە بااووە کەم زۆر دیاااردەیە ئەوە کوردسااتان دەرەوەی بچیاانە ئەگەر بەتااایبەتی

. مەحبااووبیەتیەتی نە یاساای،س ئیسااالحاتی نە ئیقتسااادی، ئیسااالحاتی نە ماان باااوەڕی بە ڕاگرتااوە ئێسااتا تااا ڕێااژیمەی ئەو
 دەکاارێ بەاڵم نەبااێ خااۆش زۆر موقایسااەیە ئەوە ڕەنااگە. ڕادەبەدەرە لە بێڕەحمییەکاای و زەبروزەنااگ ئیعمااالی تەنیااا بەڵکااوو
 باوون عەسارە ئەم ئینساانی پاشاایەتی ڕێژیمی کاربەدەستانی کە ئەوەیە پاشایەتی ڕێژیمی دەگەڵ ڕێژیمە ئەم فەرقی بڵێین

 ئەگەر پاشااا. نااایەنەوە مااوتەمەدین دنیااای لەگەڵ نااین عەساارە ئەم ئینسااانی بەڕاسااتی ئێسااتا ئەوانەی بەاڵم بااوون زاڵاام و
. کاردوە عیباادەتی وانەباوو پێای النایکەم بەاڵم کاردوە، گوناحی وانەبووبێ پێی ڕەنگە دەکوشت خەڵکی ئەگەر دەکرد، زوڵمی
 بەو ئەماانە زۆرە، یەکجاار فەرقەکە باۆیە. دەدرێتاێ نئەجریشایا و کردوە عیبادەتیان وایە پێیان دەکوژن خەڵکی کە ئەمانە

 بان زاڵ ئێرانادا کاۆمەڵی بەساەر توانیاان دینیایەی ئیادە بەو ئەماانە لەساەرەتادا ئەگەر مان بااوەڕی بە. مااون بێاڕەحمییەوە
 .الوازی نوقتەیەکی بڵێین دەبیتە بۆیان ئەوە هەر ئێستا

 
  کەمترە، خەتەریان ئێران لە هەن، ئێمەدا مەنتەقەی لە ئیسالمییانەی بزووتنەوە ئەو وایە پێم بەاڵم بم هەڵەدا لە ڕەنگە
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 کاارد، ئیمتحااان سااەرمایەدارییان کاارد، ئیمتحااان دەرەبەگایەتییااان خەڵااک چااونکە هەیە خەتەریااان بااۆیە دیااکە جێاای لە بااۆ؟
 گۆیاا کە کەوتان ەراییئیساالمگ وەدوای باۆیە یانادی، نه دەگەڕان لێای خۆشابەختییەی ئەو کرد ئیمتحان سۆسیالیزمیان جۆرێک
 وەدوای خەڵااک کااراوە ئیمتحااان دیناای ڕێژیماای کە ئێااران لە بەاڵم دەداتااێ، خۆشاابەختییان قیااامەت لە هەم دونیااا لە هەم

 هەر قوەتیااان نااوقتەی ماان بەباااوەڕی. بێاانن دیناای دیااکەی ڕێژیمێکاای ناااکەم باااوەڕ بااێ نەجاتیااان ئەمە لەدەساات ناااکەوێ،
 .بدا ڕوو هەردەبێ و ئیجبارییە بەاڵم نیە، ئاسان ڕێژیمە لەو بوون نەجات: ەکەمەوەد دووپاتی. بێڕەحمییە و زەبروزەنگ

 
 وەزعیەتاای و مااافخوازی و خەبااات لە دیااکە قۆناااغێکی دەکەوێااتە کە ٥٩ ساااڵی شۆڕشاای دوای کوردسااتان مامۆسااتا :پرسوویار
 پێاای بە یااان بااوو؟ ٥٩ ساااڵی شۆڕشاای سااەرەکیی زەرەرمەناادی کوردسااتان وایە پێتااان. کااۆمەاڵیەتییەوە و سیاساای تااایبەتی

 ئەو باۆ هەیەتای ئیساالمی کۆمااری لەگەڵ موبارزە لە کوردستان ئێستا کە مەوقعیەتە ئەو یان کوردستان ئێستای هەلومەرجی
 ئیران؟ ی کۆمەڵگه چاو لە پیشەوەیە بۆ هەنگاوێک و شانازییە جێگای

 
 ، باووه ئیساالمی ئینقالبای  لاه کی ره ساه نادی رمه ره زه انکوردسات بڵێاین  ئێماه  نیاه دروسات حااڵ های  بە وایە پاێم ئەمن :وەاڵم
  کاه  یاه قه نته مه نیا تاه اڵم باه. زیره ساخیرناپه ته ری نگه ساه بڵێاین شاوعار ک وه ک  ناه کوردساتان مڕۆ ئاه بڵێین توانین ده چونکە

 کەوابااێ. ڕاگرتااوون ر هااه خۆیاادا  لااه نشاایی ئازادمه ئااازدیخوازی، جااودابیری، کانی ئیااده  بووه، نااه ئیسااالمی کۆماااری تەساالیمی
 ، کاوژراوه لاێ زۆری باێ کوشاتن باسای ر گاه ئه.  گەیاوه پاێ زیاانی دیاکەش وانی لاه متر کاه و  نیاه م که یه ندی رمه ره زه کوردستان

  دیکاه  جاۆرێکی  باه کوردساتان خەڵکای باێ خۆماان ینی باه ناد رچه هه . بینیاوە زۆری باێ، ئابووری زۆری و زوڵم لە قسە  گەر ئه
 برساایترین کوردسااتان ئێسااتا  نیااه، ئێااران ی قااه نته مه وتووترین دواکااه ئیاادی کوردسااتان ئێسااتا ، وه کردۆتااه قەرەبااوو ئەمەیااان
 لەتوانایادا دیساان کوردساتان  وایاه که. دوبەی باۆتە تااران باۆ کوردساتان لە بانە وەک شارێکی ئێستا  نیه، ئێرانیش ناوچەی

  ئێماه  نیاه بااش پاێم ئەمان. بکا یاری خۆی قشی نه و یدان مه  وه بێته و  وه ببووژێته  دیکه جارێکی هات خۆی ڕۆژی  گه ئه  یه هه
 ئێاران.  زێدەڕۆیانەیاه شاوعارێکی ئەمە. دەباێ ئاازاد کوردساتانەوە لە ئێران بڵێین و ین بکه  موبالغه کوردستان نەخشی لەسەر

 ڵااێن ده پێاای ی مینااه زه  پارچااه و ئااه  وایااه پااێم اڵم بااه  .دەبااێ ڕزگااار  وه تارانااه  لااه دابنێااین، ک جێیااه ر گااه ئه یااان  وه ئێرانااه  لااه
 و ڕین ڕاپاه ر هاه  لاه زیااتریش بگارە و ئێاران دیاکەی شاوێنەکانی  له خۆی دەر قه به کی مینه زه  پارچه موو هه هێندی کوردستان
 .دەکا یاری نەخش هەڵگیرسێ، ئیران  له  که شۆڕشێکدا

 
 بکاا  ئیساتفاده ٥٩ سااڵی شۆڕشای  لاه توانیوێتی کورد ڕاستی به  که کرێ ده  پرسیاره و ئه شۆڕشدا یساڵیاد  له  میشه هه :پرسیار

 راستی؟ به  یتوانیوه نه کورد کانی نێوخۆیه  کێشه  یتوانیوه نه بۆخۆی کورد یان
 

   ڕاسته. نیە کەم انهیچی لە دیکە ڵکی خه  وایه پێمان  بۆیه سروشتییشە، و کەین ده خۆمان برینی بە هەست ئێمە :وەاڵم
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 ی دیکاه کانی سیاساییه  هیازه  لاه کاام ئێاران، کانی سیاساییه  هیازه  لاه کاام اڵم باه ن، هه یبمان عه زۆر  زۆره ن ئیختالفاتمه  ئێمه
 چاااو  لاه ڵاێ ده کاورد وەک  وه شااه یه باره و لاه کەوایە زۆرتاره؟ حزووریاان و یدانادان لەمه پتاار و خیالفتارن م کاه ئاێمە لە کاورد

 کی یناه عه  باه  هێنده  ئێمه بۆ ، باشتره مووان هه  له کوردستان ئێستاش(. هاتبێ  وه یکه په  له  که یته په  نگه ڕه. )یتین په ەالنش
  لاه ین، بکاه کمان تاه ک تاه  لاه یی گلاه  قماناه حه  خۆماناه غەمای ئەوە  کاه  وه یاه باره و لاه خۆ ین؟ بکه کوردستان تەماشای ڕەش

 و دەیاان ده کاناادا حیزبه ری سااه به ر هااه  ئێمااه زۆرجااار. ین بکااه ڵکیش خااه اڵنی کۆمااه  لااه گلەیاای ت نانااه ته ین کااهب کانمان حیزبااه
 وانیش ئااه باان، ده ش دابااه کاناادا حیزبه ر سااه به وانیش ئااه  یااه، هه قشاایان نه وانیش ئااه خەیر نااه. هەڵااداوێرین ڵک خااه اڵنی کۆمااه
 دروسات کاورد لقی خاه نادگیی نمایه تی هەیئاه نااوی  باه شاتێک 1351 سااڵی. ن ناکاه یااری فشار عاملێکی ک وه خۆیان قشی نه
 رێ ده  هاتنااه ڕا کان شاااره  لااه رانی نوێنااه و پیاوماااقوواڵن پاند، سااه حیزبەکانیاناادا ر سااه به زۆری بااه ڵک خااه  بکااه ڕ باااوه. بااوو

 ئێساتاش ڵک خاه. وتن کاه ڕێاک  که بوو دا که کهڵ خه ئیسراری و بۆهینان تین ی تیجه نه  له دێک حه تا ون که ڕێک بێ ده گوتیان
 . سەره له ییان گله وانیش ئه نایکەن،  که. بگێڕن  قشه نه و ئه توانن ده
 

 ین؟ بکه لێ ی ئیستفاده توانین ده  ئێمه پێشێ  بێته وا ڕایتێکی شه ر گه ئه  پێتانوایه  ئێوه :پرسیار
 

 ی وه ئاه  که ساڵییه ئه  یداناه مه  لاه کانمان دوورییاه موو هاه ڵ گاه له کان، موکوڕییاه کاه موو هاه ڵ گاه له ئیستا  وایه پێم من ئه :وەاڵم
 ر گاه ئه ناابێ بی ده ئاه باێ و  یاه هه خۆیاان ی پێگاه یاه، هه خۆیاان وری ده کاوردی ئوپۆزیسایونی سیاسای حزابی ئاه ڵێن ده پێیان
 .ڵکن خه ئومێدی ی نوقته دیسان بڵێین

 
   کوردساتان و ئێاران داهااتووی شۆڕشای ڵ گاه له نادی پێوه  له  گەر ئه. داین پێت دەرفەتەی ئەو بۆ سپاس زۆر مامۆستا :پرسیار
 ن؟ بکه باسی  یه هه گوتراو نه شتێکی

 
 لەخۆماان  وه دبینییاه به  باه  ناده وه ئه م ناکاه حەز  کاه  یاه وه ئه ر هه بیڵێم وێ مه ده ی وه ئه اڵم به بێ زۆر  یه وانه له گوتراو نه شتی
 گەر ئااه چااونکە ببینااین، کانمان کۆڕییااه و م کااه زیاااتر موو کەس هااه  لااه بااێ ده ین، بکااه خۆمااان رکۆنەی سااه  نااده وه ئه انین،بااڕو
 .نائومێدیمان باعسی  ببنه کانمان موکووڕییه که نابێ اڵم به ین بکه ریان سه چاره ناتوانین یانبینین نه
 

 (بۆتەوە باڵو دا"کوردستان"ی٩٢٠ ژمارەی لە)
 

  ٢٠١٨ی فێبریوێری ٢٠: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : وەسەرچا
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 : اڵتی ئاگری ڕۆژهه

 
 ن ی نیشتمانیی پاراستنی ئاو بده یماننامه وڵ بۆ په بێ هه کانی کوردستانی ئێران ده حیزبه

 
 دیمانە

 
 ئااو باارودۆخی  که  دایه  واڵته 74 و ئه ڕیزی  هل ئێران.  ئاوه یرانی قه ئێران، ئێستای کانی کییه ره سه  ره هه  یرانه قه  له ک یه)

 ئیساالمی کۆمااری ریی باه ڕێوه به وتی چاه ی رناماه به و پاالن باۆ ی کاه هۆکاره ڵێن ده  بواره و ئه کارناسانی و  ترسیداره مه تێیاندا
 یرانی قاه باوو، ئێاران کشتوکاڵی زیری وه دا 79 ی یه ده  له  که ئێران ی ژینگه ڕێکخراوی رۆکی سه ر، النته که عیسا.  وه ڕێته گه ده
 .بردبوو ناو ئیسڕائیل کانی ترسییه مه  له تر وره گه کی یه شه ڕه هه  به ئێرانی  له ئاو
 

  تاه بووه ش وه ئاه و  یاه هه ئێاران ی دیکاه کانی ناوچاه چااو  لاه باشاتری کی ندییه ڕیزبه  وه ئاوه کانی رچاوه سه ڕووی  له کوردستان
 ئێاران، ی دیکاه پارێزگاکاانی باۆ کوردساتان ئااوی ی وه گواستنه و  وه گلدانه بۆ ئێران کانی تییه منیه ئه و سیاسی  رنامه به قی چه

 . کردوه دروست کوردستان ر سه له زۆری یی ژینگه و تی منیه ئه ترسی مه  که دۆخێک
 
 سیاسای دێری چااوه اڵتی، ڕۆژهاه ئااگری ڵ گاه له وتاووێژێکی «کوردستان«  ته بابه و ئه زیاتری تاوتوێی بۆ و دا ندییه پێوه و له

  :هێناوە پێک
 

 ئااوە، قەیرانای ساەدەی بەردەممان سەدەی دەگوترێ ئەوەی پێبکەین دەست پرسیارە بەو باسەکەمان با ئاگری ڕێز به :پرسیار
 چی؟ یانی ئاو قەیرانی خۆی ڕا بنی لە راستە؟

 
 بەو ئەگەر. خاۆراکە تەنااهیی و گەشاە ئااو کشاتوکاڵە، و پیشاەیە ئااو ژیانگەیە، ئاو واتە ئەوە و ژیانە بنەمای ئاو :وەاڵم

 زۆر ئەوەی هاۆی بە مرۆڤادا، ژیاانی لە ئااو کەمباوونی واتە ئااو قەیرانای دەگاوترێ کاتێاک بکەیان، ئااو سەیری ڕوانگەیەوە
 دا کۆمەڵگااه  لااه شدواتااری و تاااک ئاسااایی ژیااانی لە کەمبااوونە ئەو وایە کە ئاااو بە دراوەتەوە گاارێ ماارۆڤ ژیااانی ڕەهەناادی
 قەیرانێکای ئااو، قەیرانای بەاڵم سانووردارە جوغرافیااییەوە ڕووی لە ئااو کەمیای. دەنێتەوە ڕەهەندی چەند بەرینی قەیرانی
 بەرینباوونی و برساێتی پەرەساەندنی کاۆمەڵ، بە کاۆچی دیماۆگرافی، گاۆڕینی هۆکااری دەتوانێ قەیرانە ئەو چونکی جیهانییە
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 کەم ئەو درهاویشااتەکانی کە ئاااو قەیراناای بەاڵم ناایە، جیهااان هەمااوو بە تااایبەت ئاااو میاایکە وایە کە. بااێ توناادوتیژی
 لە بەتاایبەتی داهااتوودا ساەدەی لە ژیانگە قەیرانای گشاتی بە و پرسە ئەو دەکرێ چاوەڕوان و جیهانییە پرسێکی ئاوییەیە

 .بکا ەمئاست و قورس قەیرانی تووشی مرۆڤایەتی ی کۆمەڵگه دادێ ی سەده دووهەمی نیوەی
  

 کامانەن؟ ئێران واڵتی لە ئاو قەیرانی هۆکارەکانی :پرسیار
 

 ساەیری”هەرەقەیران“ وەک دەبێ ئێستادا لە ئاو قەیرانی. هەیە ڕەهەندی و هۆکار چەندین روودەدا، قەیرانێک ئەوە :وەاڵم
 ژیااانی سااەر لە قەیاارانە وئە کاااردانەوەی هەماایش و ئاسااتەمە چارەسااەری هەم و بەرفااراوانن هۆکارەکااانی هەم چااون بکەیاان،
 بێنیانە بۆ سەرەکییانەی هۆکارە ئەو دەکرێ ئیران لە ئاو قەیرانی گشتی بە. بەرفروانە و قورس و ڕەهەندی چەند  کۆمەڵگه

 :گۆرێ
 
 .وشکەڕۆیە و ئاوە کەم ژینگەیەکەی ئێران ژینگەی ، ژینگه -١
 .ببێ باران و بەفر کەمیی تووشی نئێرا کردووە وای ئیقلیم هەوای و کەش ئالوگۆری وا، هه و ش که -٢
 
 ناوەناد لە هەمووی... و توریسم هەتا کشتوکاڵەوە، و پیشە لە کە  مانایه بەو ، ناوەندتەوەره گەشەیەکی ئێران، گەشەی -٣

 دیااارە و ناایە، ی گەشااەیه ئەو هەڵگرتناای توانااای ئاااوەوە بنیاااتی ڕووی لە ناوەنااد کە کاتێکاادایە لە ئەوە چڕکااراوەتەوە؛
 ناوەنااد ئێراناادا سیاسااەتی لە کە ئەوەش هااۆی بە تێکشااکاندووە؛ ناوەناادی ئاااوی بنیاااتی ناوەناادتەوەریش گەشااەی قورسااایی
 بەتاایبەتی جیاوازەکان ناوچە ئاوی ڕاکێشانی بە و گرتۆتەوە ئیرانی هەموو ناڕاستەوخۆ قەیرانە ئەو دەسەاڵتدارییە پێگەی
 لە دەکارێ چااوەڕوان یان بشکێت تێک ئێرانیش جیاوازەکانی ناوچە ویئا بنیاتی کە لێهاتووە وای ناوەند بۆ کوردستان ئاوی

 و تێکشاکاوە ئااوییەکەی بنیااتی ناوەناد باۆ ڕاکێشاانی بە بەاڵم هەیە زۆری ئااوی خاۆی ئەحاواز وێانە باۆ تێکبشێ داهاتوودا
 .گرتۆتەوە ئەوێشی ئاوی بێ قەیرانی

 
 ئەو و باووە پێکهاتەمەناد و سیساتماتیک گەندەڵیی تووشی رانئێ ئیداریی و ئابووری پێکهاتەی پێکهاتەمەند، گەندەڵیی -٤

 .هەیە بوونی ئێراندا قەیرانیەکانی هەموو لە گەندەڵییەش
 
 جیهااانی ی کۆمەڵگااه بە نەگاارتن پەیوەناادی وەک خۆیی ربه سااه ڕێااژیم ئێراناای،_ئیسااالمی شۆرشاای هەناااردەکردنی سیاسااەتی -٥

 لە. ئێساالمیدا واڵتاانی لە ئاژاوەناانەوەیە و قەیران خەریکی بەردەوام ەسیاسییەو ڕووی لە ئەوەش لەگەڵ هاوکات و دەبینێ
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 ئێرانیادا -ئیساالمی  شۆرشای هەنااردەکردنی ساەربناغەی لە جیهانییشای تەناانەت و ناوچەیی سیاسەتی ڕابردوودا، ساڵی ٤٠
 لەساەر تەنیاا بەتایبەتی خۆراک تەناهیی و گشتی بە ئێران ئابووریی دەبێ کە دایە باوەڕە لەو ئابوورییەوە رووی لە بووە،

 بااۆ بەتااایبەتی ڕووەوە زۆر لە بااۆیەش هەر هەبااێ، دووالیەنەی دەرەکیاای پەیوەناادیی کەمتاارین و دامەزرێ نێوخااۆی بناااغەی
 ئەو کاردووە وای ئەوەش و ئێاران ئااوی و ژیانگە بنیااتی ساەر خستۆتە ڕادەبەدەری لە زەختی ”خۆراک تەناهیی“ دابینکردنی

 .تێکبروخێ بنیاتە
 
 دەسات دراوەتە خەڵاک بەرتیلای وەک نەوت وایە پێای ئێرانای ئاابووریزانی ڕێنانی، موحسین ئاو، بەکارهێنانی کولتووری -٩

 نەوت داهااتی هەم کە کردووە وای ئەوەش و خەڵک دەست دراوەتە حکوومەت بەرتیلی وەک ئاویش بەرانبەردا لە و حکوومەت
 .لێوەردەگرێ کەڵکی رڕادەبەدە لە ئاو  هەم و بەکاربهێندرێ نابەجێ

 
 و پێکهااتەیی کێشاەی یاساا جێبەجێکااری و یاساا دەقای ڕووی لە ئێران ئێران، لە ئاو تیی دەسەاڵتداره بۆ یاسا نەبوونی -٩

 .داوەتەوە ڕەنگی ئاویشدا قەیرانی لە کێشەیە ئەو هەیە گەورەی
 
 . یه یرانه قه و ئه ی دیکه هۆکارێکی ئێرانیش حەشیمەتی رێژەی زۆربوونی ت، شیمه حه -٨
 
 .دا کۆمەڵگه نێو لە ئاو بەکارهێنانی تیی چۆنیه لەسەر ڕوانین هەڵەی وت، چه ی ڕوانگه -٧
 

 لە حاڵێکادا لە چاۆنە. بەنداوساازییە دەکەن، لەساەر کااری لێبڕاوی بە زۆر ئێستا ئێراندا لە پڕۆژانەی لەو یەکێک :پرسیار
 هەیە؟ بەرباڵوییە بەو بەنداوسازی ئێران لە دەڕووخێنن، بەنداوەکان دنیا
 

 تیی دەساەاڵتداره ئیادارەکردنی بۆ شیوازێکە بەنداوسازی بەڵکوو شانازی، نە و هەڵەیە نە لەخۆیدا خۆی بەنداوسازی :وەاڵم
 کااۆنترین. سااازکردووە بەنااداومان کە بااین نەتەوەکااان کااۆنترین لە یەکااێ کوردەکااان ئااێمە ڕەنااگە و کۆنیشااە شااێوازێکی و ئاااو

 لەدەسات بەندئاوساازی پااوانبوونی و ئاابووری گەنادەڵیی بەاڵم دۆزراوەتەوە، عیالمییەکانادا تیی ەاڵتدارهدەس لە بەنداوەکان
 .بکا دروست قەیران خۆی بوارەکانیتر باقی وەک بەندئاوسازکردنیش کە کردووە وای پاسداراندا سپای

  
 دەگرێتەوە؟ کوردستانیش وەک پڕئاوی یناوچە ئاو، قەیرانی ئایا چۆنە؟ ئێران کوردستانی لە ئاو بارودۆخی :پرسیار

 
  باسی کوردستان سەر دەخاتە گەورە مەترسیی کە ئەوەی بەاڵم قەیرانە، سنووری لەسەر کوردستان ئێستا هەر :وەاڵم
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 پااێ بەری ئەگەر ڕاکێشااانە ئەو بێگومااان کوردسااتانە دەرەوەی ناوچەکااانی بااۆ کوردسااتان شاایرینی ئاااوی بەلێشاااوی ڕاکێشااانی
 ئااوی کەم تووشای جوگرافیاوە ڕووی لە ناوچەیەش ئەو و کوردستانیش ئاویی بنیاتی تێکروخانی بۆ هۆکار ێتەدەب نەگیردرێ

 .دێ ئاوی کەم دوای قەیرانەکانی و
  

 بەناداوە هەماووە ئەو لێادانی هۆکارەکاانی. دراوە لاێ بەناداو 39 لە زیااتر زاگارۆس بنااری لە تەنیا دەگوترێ وەک :پرسیار
 چین؟ نجەکانیقازا و زەرەر چییە؟

 
 پێاای بە بەاڵم. دراوە لااێ  بەناادئاوه هەمااوو ئەو بااۆ کە باڵونەکااراوەتەوە حکااوومەتەوە ن لەالیااه فەرماای دەقێکاای هاای  :وەاڵم
 کە ئەوەی پێاای بە و کااراوە، ڕایەڵ ئاااوەکەی ڕاکێشااانی بااۆ ڕەهۆلێااک بچااوکیش و مامناااونجی بەنااداوێکی هەر پاااڵ لە ئەوەی

 پااێش کە ئاااویە بەشااە ئەو هەر کشااتوکاڵ ی”بەشااەئاو“ کە ڕایانگەیاناادووە کوردسااتانیش پارێزگاکااانی زۆربەی پارێزگاااری
 .ڕاکێشرێ ئێران ناوەندی بۆ ئاوەکەیان کە لێدراون ئەوە بۆ بندئاوانە ئەو کەوایە ، بووه بەندئاوەکان

  
 و کوردساتان بە خزمەتای ەوەئااوەدانکردن و گەشاتیاری کەرتای و ئابووری گەشەسەندنی ڕووی لە بەنداوانە ئەو ئایا :پرسیار
  کردوە؟ کوردستان ژینگەی

 
 لەوێ بچاان شااارەکە خەڵکاای چوارکەساای ئەوەی هااۆی ببێااتە بەناادئاوێک وێاانە بااۆ ناااکەم، بەهرەالوەکییەکااان لە باااس :وەاڵم
 کە نەکاراوە کارێاک های   واتاه. نەخێار حکاوومەتی گەاڵڵەی وەک و ئاابووری ستراتژیی وەک بەاڵم بفرۆشن، نوشابە و کەیک

 ئەوەش سااەرەڕایی. گەشااتیاریدا کەرتای لە بەتااایبەتی ئاابووری گەشااەی باۆ هۆکااار دەبانە بناادئاوەکان کە باێ ئەوە دەرخەری
 .ببێ گەورە قەیرانی تووشی کوردستان ژینگەی بنیاتی کە کردووە وای ئاو ڕاگواستنی بۆ گەورە ڕەهۆلی لێدانی

 
. هەباووە بەنادئاوەکان لێادانی پاێش لە کە ئااوە بەشاە هەماان کالکشاتو باۆ کوردستان ئاوی بەشە کرد باسم پێشتریش ک وه

 ئااوی بەشاە  لاه بااس دواتار. باردووە لەنێو دارستانەکانی بەتایبەتی ژینگەی بنیاتی ئاو ڕاگواستی بۆ کانیش ڕەهۆڵه لێدانی
 پێای بە کە کاتێکادایە لە ئەوە دانەنااوە، ژیانگە باۆ ئاوێکیاان بەشاە های  فارساەکان نااوچە لە ڕێاژیم دەزگاکانی. ژینگەیە
 ژیانگە بۆ ش بەشەئاوه ئەو. بکرێ دەرخان ژینگە بۆ ژینگەیی هەرێمێکی ئاوی %٩٠ حەتمن دەبێت ئاو، بەالنیکەمەوە زانستی
 کوردسااتان لە سیاسااەت هەمااان ئەگەر و تێکبڕووخااێ فارسااەکان ناااوچە ژیاانگەی بنیاااتی کە کااردووە وای و نەکااراوە تەرخااان
 تێاک کوردساتانیش ژیانگەی بونیااتی کوردساتان ئااوی راکێشاانی پااش سااڵ ١٠ هەتاا ٥ لە کە ەنای تێادا گوماانی بەر بگرنە

 .دەڕوخێ
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 کوردساتانەوە، باشاووری دەڕژێنە کە کردوە دروست چەمانە و ئاو ئەو لەسەر بەنداوێکی کۆمەڵە ئێران ئاگادارن وەک :پرسیار
  لە خۆی ئەوە. گەیاند ئێران ژینگەی بە زۆری زیانێکی یەتورک لە ئەتاتورک بەنداوی لێدانی نموونە بۆ کاتێکدا لە ئەویش
 چین؟ شەڕە ئەو بەردەوامیی زیانەکانی دەکەن؟ ژینگە بە خۆیان سیاسیی شەڕی دەوڵەتان کە ئەوەیە مانای خۆیدا

 
 انیداناا بە ئێسااتا ئەوان و هەیە ئاااوی کێشااەی ئەفغانسااتان، و  تورکیااه ئێااراق، واڵتاای سااێ لەگەڵ ئیسااالمی کۆماااری :وەاڵم

 .بکەن چارەسەر خۆیان قازانجی بە کێشانە ئەو دەیانەوێ ”هیدرۆپۆڵتیک“ ژووری سەرۆکی وەک عراقچی، عەباس
 

 نااوچەیە لەو ژیانگە قەیرانەکاانی ئاسایا ڕۆژئاوایی نێو زاڵی ڕوانینی پێچەوانەی بە وایە پێم من ژینگە شەڕی لەسەر بەاڵم
 چەناد قەیرانێکای نااوچەیە ئەو ژیانگەی قەیرانای چونکی ببنەوە؛ ئاشت کیە لەگەڵ دەکا ناچار ڕێژیمەکان درێژخایەندا لە

 ئیساالمی کۆمااری دەکارێ هەسات  ئێساتادا لە ڕاساتە بەاڵم. گرتاۆتەوە ی ناوچەیه ئەو واڵتانی هەموو داوێنی و ڕەهەندییەوە
 باشاوورییەکان  کاه رێدەکا هەسات ئێساتاش هەتاا و بێناێ بەکاار باشاوورییەکان دژی چەکێاک وەک ئااو کە بکاتەوە لەوە بیر

 .نەداوە مەترسییە بەو بایەخێکیان
  

 لە باووە ئایاا. بچووک زێی و سیروان ئاوی نموونە بۆ  دراوسێ، واڵتانی دەڕژێتە کە گرتوە ئاوانە بەو پێشی ئێران :پرسیار
  ئێرانەوە؟ واڵتی دەڕژێنە کە گیرابێ ئاوانە بەو پێش کە دی شوێنی

 
 لە بەاڵم. هەیەتاای ئەفغانسااتان لەگەڵ خااۆی ئێااران هەیەتاای، ئێااران لەگەڵ باشااوور ێسااتائ کە کێشااە هەمااان بەلااێ :وەاڵم

 نێاوان لە رێککەوتنێاک های  بەاڵم ببەساتن؛ رێککەوتان ئەفغانساتان و ئیاران ئەوەی هاۆی باۆتە ئااو کێشاەی جار دو مێژوودا
 .ببێ ئالۆزتر ئەوان نێوان ەکەیکێش دەکرێ چاوەروان بۆیەش. نیە ئێراندا و کوردستان باشووری یان ئێران و عێراق

  
 ڕەفتاار باێ؛ هەڵە و چەوت بەڕێوەبەریی سۆنگەی لە چ بێ، سیاسی چ کوردستان و ئێران لە ئاو قەیرانی گشتی بە :پرسیار

 بێ؟ چۆن دەبێ پرسە ئەو لەگەڵ کورد تەعامولی و
 

 پاراسااتنی بااۆ گەاڵڵەیەک دەبااێ، کااورد سیاسااییەکانی الیەنە کە ئەوەیە ئەوەش دەڵااێم، ڕسااتەیەک تەنیااا لێاارەدا ماان :وەاڵم
 دەبااێ و کوردسااتان ئاااوی پاراسااتنی نیشااتمانیی پەیماننااامەی بنااێن ناااوی دەکاارێ. بااکەن ئامااادە کوردسااتان ئاااوی و ژیاانگە

 ئەو نیساااێ ژێااار لە هەیاااانە کە... و تەبلیغااای سیاسااای، چااااالکیی و پەیوەنااادی چەشااانە هەر و باااکەن ئیمااازای هەموویاااان
 . گرینگه کجار یه  ته بابه و ئه اڵم به! پێدەکەنن پێشنیارە بەو هەمووتان شزانمدە دابێ، پەیماننامەیە
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 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٩٢٣ ژمارەی لە)

  
 ٢٠١٨ی ئەپریلی ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
---------------------------------------------------- 

 
 بچێ  وه و کرانه ره پێخۆشبوونی خۆی به  به  که  نییه  سیاسییه  و نیزامه ئێران ئهکۆماری ئیسالمیی 

 
 شەونم هەمزەیی: دیمانە

 
 کە ئەوەیە دەرخەری بات خااه  لااه سااووربوون و مااافخوازبوونە ئەو هەر دەناساارێ، مااافخواز نەتەوەیەکاای بە ئێااران لە کااورد)

 دەیاان لە پتار نوێشادا چاخی لە ئێران لە پێکهاتەیەک وەک کورد. دی نەهاتوونەتە و کراون پێشێل بەبەردەوامی مافەکانی
 تی سیاسااه بەهااۆی مافااانە ئەو زۆری زۆربەی بەاڵم دەکااا، خەبااات مەدەنییەکااانی و نەتەوەیاای مااافە بە گەیشااتن بااۆ ساااڵە

 کاورد خەڵکای ئەوەش بەپێای پاێ بەاڵم کاراون؛ پێخوسات و نەهااتوون وەدی دیکتاتۆرەکاان حاوکمەتە زەبروزەنگی و سەرکوت
 سیاساەتکردن و مرۆڤ مافی پرسی. بووە بەردەوام خۆی مافخوازیی خەباتی لەسەر و نەبووە قەدەرە بەو ڕازی و نەداوە کۆڵی
 ڕەهەنادە باۆ هەڵساەنگاندنەکان دوایاین دەەن؟ سیاساەت باابەتە ئەو لەساەر چاۆن حیزبەکاان گرینگە؟ بۆ بابەتە ئەو لەسەر

 .چین کوردستان لە مرۆڤ مافی پێشێلکرانی جۆراوجۆرەکانی
 (:کردوە تاوتوێ کوردستان ڕۆژهەاڵتی بۆ مرۆڤ مافی ناوەندی بەرپرسی بداغی، عەلی لەگەڵ بابەتەی ئەو «کوردستان»
 

 کەی ناوەناادە ئەو. پێاابکەین دەساات کوردسااتان ڕۆژهەاڵتاای مرۆڤاای مااافی ناوەناادی پێناسااەیەکی بە بااا :شووەونم هەمزەیووی
 چین؟ کارەکانی و دامەزراوە

 
  کاه  مرۆڤاه مافی ستێنی به  له چاالکی  به ت تایبه کی یه زراوه دامه کوردستان، اڵتی ڕۆژهه بۆ مرۆڤ مافی ندی ناوه :لی بداغیعە
 .برێ ده  ڕێوه به کوردستان اڵتی ڕۆژهه  له مرۆڤ کانی مافه بواری چاالکانی و سیاسی چاالکی ڵێک کۆمه ن الیه له
 
 تریبااوونی دەدا هەوڵ ئێااران کوردسااتانی لە ماارۆڤ مااافی سیسااتماتیکی پێشااێلکردنی  بااه نرنجدا سااه  بااه  یااه زراوه دامه و ئااه

 پەرەپێادانی و مارۆڤ ماافی بنەماکاانی فێرکردنای ساەکۆی هەروەهاا و کوردساتان لە مارۆڤ مافی پێشێلکارییەکانی لەقاودانی
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 ڕووداوەکااان، بەراماابەر لە هەڵوێساات زانیاااری، و هەواڵ باڵوکااردنەوەی. بااێ کوردسااتان ڕۆژهەاڵتاای لە ماارۆڤ مااافی کلتااووری
 وتاووێژ وتاار، باڵوکردنەوەی نێونەتەوەییەکان، ئۆڕگانە و مرۆڤ مافی لە داکۆکی جیهانییەکانی ناوەندە بە ڕاپۆرت دانەوەی

 و کرێکااران ژناان، منادااڵن، مەدەنای، و سیاسای زیندانیانی و چاالکان بارودۆخی لەگەڵ پێوەندی لە ڕاپۆرت ئامادەکردنی و
 .دێنن پێک ئێمە کارییەکانی پڕۆژە و چاالکی لە دیکە بەشێکی دهت
 

. باێ نیزیاک دێماوکرات حیزبی لە دەبێ ناوەندە ئەو پێیە بەو و دێموکراتن حیزبی ڕێبەریی کادرێکی ئێوە :شەونم هەمزەیی
 دەکا؟ لەسەر سیاسەت چۆنی و مرۆڤ مافی پرسی دەڕوانێتە چۆن دێموکرات حیزبی

 
 و بیناێ ده ر کاریگاه وری ده تیدا وڵه نێوده تی سیاسه  له کان پارامێتره  له کێک یه ک وه مرۆڤ مافی پرسی  کهمڕۆ ئه :عەلی بداغی

 ی ڵگااه کۆمه  وه کانااه دیکتاتۆره  تااه حکوومه ن الیااه له  لااه ماارۆڤ مااافی پێشااێلکردنی تاادا حاڵه ناادێ هه  لااه  کااه بینااین ده ت نانااه ته
 . داوه هان انیئینس تی خاله ده بۆ تییشی وڵه نێوده

 
 ت تایباه  باه و ئێاران ڵکی خاه ماافی سیستماتیک ی شێوه  به  ئێستا تا  وه زرانییه دامه تای ره سه  له ر هه ئێران ئیسالمیی کۆماری
  سااتینه به و  بااواره موو هااه  لااه  پێشااێلکردنانه و ئااه و  کااردوه پێشااێل کااوردی ی وه تااه نه وان لااه ک یااه و ئێااران کانی وه تااه نه مااافی

 .رچاون به و ق زه و ست رهه به ئایینیدا و ئابووری و نگی رهه فه تی، اڵیه کۆمه نی، ده مه سیاسی،
 
 ت تایباه  باه ئیساالمی، کۆمااری ئۆپۆزیسایۆنی کانی کییه ره ساه  یاماه په  لاه کێک یاه و گوتاار  که  ساڵه مێژ له  وه دیکه کی الیه  له

 ی خاناه  لاه نیا تاه ئیساالمی کۆمااری ڵ گاه  له خۆیان کانی کێشه  که  یه وه ئه یهانیج ی ڵگه کۆمه بۆ کوردستان دێموکڕاتی حیزبی
 تیس قاه دا ناوچاه  لاه کانی خوڵقێنیاه یران قاه و تومی ئاه کی چاه  باه یشاتن سڕاگه ده باۆ رێاژیم کانی وڵه هه و کی ره ده تی سیاسه

 ی خنااه ره  لااه دوور و سیساتماتیک و هااا ڕه ی شاێوه  بااه  کااه  ۆڤاهمر مااافی پێشاێلکردنی  تااه بابه و لااه گرینگتار  چونکااه ، وه ناه که نه
 .کرێ ده  پیاده جیهانی ڵگای کۆمه جیدیی

 
 و تریباوون و ل هاه و ئاه موو هاه  لاه  کاه  ئیساالمییه کۆمااری ئۆپۆزیسایۆنی ی ناناه الیه و له کێک یه کوردستان دێموکراتی حیزبی

 ماافی نادی ناوه» دامەزرانادنی.  داوه وڵی هاه ئێاران  لاه مارۆڤ ماافی پێشاێلکاریی یقاودان لاه بۆ وێ، که ده ستی ده ی تانه رفه ده
 مەبەساتە ئەو باۆ بەبەرناامە و سیساتماتیک شاێوەیەکی بە هەتاا باووە ئاماانجە ئەو باۆ یاش«کوردساتان اڵتی ڕۆژهه بۆ مرۆڤ

 .هەبێ تێکۆشانی
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 ر ساه له باوو دێکۆمینتێاک  که  وه باڵوکرده تان که نده ناوه ریها به رزی وه ڕاپۆرتی ئێستا پێش ڕۆژ ند چه  ئێوه :شەونم هەمزەیی
 و ڕاپااۆرت و ئااه کاااریی ورده ناادێ هه کاارێ ده. ئێسااتا تااا  وه مساااڵه ئه تای ره سااه  لااه ماارۆڤ مااافی پێشااێلکرانی کانی تااه حاڵه

 ن؟ بکه باس بۆ مان دێکۆمینته
 

 49 مااوەی لە. سیستماتیکە کوردستان ڕۆژهەاڵتی لە ۆڤمر مافی پێشێلکردنی کە بڵێم دەبێ شتێک هەموو پێش :عەلی بداغی
 و نەتەوەیای مافە چ کولتوورییەکانیان، مافە چ مەدەنییەکانیان، و سیاسی مافە چ کوردستان، خەڵکی مافی ڕابردوودا ساڵی

 هەم کارییەپێشاێل ئەو. دەکارێ پێشاێل ئێاران لە کاورد ماافی ڕەهەندەکانەوە هەموو لە گشتی بە و زمانی و ژینگەیی مافە چ
 دەگااتە هەتاا بگرە زگماکەوە زمانی بە دایک، زمانی بە خوێندن لە ڕێگری لە. ناڕاستەوخۆ و ڕاستەوخۆ هەم و سیستماتیکە

 و شااار ئیاادارەکردنی لە بێبەشااکردنیان لە پێنەکردنیااان، بەشااداری لە پەرەسااەندن، و گەشااە لە کوردسااتان پەراوێزخراناای
 ئەوانە گرینگترینای ڕەنگباێ ئێستادا لە کە سروشتییەکانیان سەرچاوە بەتااڵنبردنی اتەدەگ هەتا بگرە ڕا خۆیان ناوچەکانی

 جموجااۆڵە و چاااالکی بە بەرگاارتن دەگاااتە هەتااا ڕاباارە دارسااتانەکانی ئاااگردانی لە. بااێ کوردسااتان «ئاااوی» بەتااااڵنبردنی
 ماافی پێشاێلکردنی زبری الیەنی پتر ەکەیند دێکۆمێنتی بە ناوەندەکەماندا ڕاپۆرتەکانی لە ئێمە ئەوەی جا. فەرهەنگییەکان

 .ئیسالمییە کۆماری ئەمنیەتییەکانی و سیاسی دامودەزگا و قەزایی دەزگای بەهۆی کوردستان لە مرۆڤە
 

 تۆماار مارۆڤ ماافی پێشاێلکرانی تی حاڵاه دان ساه مساڵیشادا ئه هاری باه مانگی سێ ماوەی لە کە دەڵێ ئێمە ڕاپۆرتی نوێترین
 پاۆلێن کااردا ڕووداوەکانی و خۆکوژی ئێعدام، مین، تەقینەوەی گرتنەکان، و ڕەشبگیر کۆڵبەرکوژی، بەشی دچەن لە  که  کراوه
 .کراون

 
 و گرتنەکاااان زۆری ژماااارەی کااارد بەدیااام ئەوەی و  وتووه کاااه  کاااه ڕاپۆرته  کااااریی ورده باااه چااااوم من ئاااه :شوووەونم هەمزەیوووی

 هەیە؟ ایبەتییت هۆکارێکی ئەوە ئایا بوو؟ کوردستان لە حوکمدانەکان
 

 کان واڵاه هه مانشاێتی و بااس و دەناگ باۆ بەدواداچاوون ڕۆژانە و  ڕاپۆرته و به کورت چاوخشاندنێکی هەر بەڵێ :عەلی بداغی
 کاارکردی ئێاران لە بەشە لەو. جیاوازە کی یه ناوچه  ئێران دیکەی ناوچەکانی چاو  له کوردستان  له سیاسی شی که ڵێ ده پێمان

 .لەسەرێیە یەکجار کوردستان  له سیاسی چاالکیی تێچووی گشتی بە و  جیاوازه زۆر کان تییه منیه ئه  نده ناوه و  زایی قه زگای ده
 

 کان ندیخاناه به  لاه سایان که زۆرتارین کانیادا نییه ده مه و  سیاسای  چاالکاه نادکرانی به ت باباه  لاه هەر کارد باست خۆت بۆ وەک
 ر سااه له ک نااه کوردسااتان  لااه کان نییااه ده مه  ڵسااووره هه و  کرێکاااری چاااالکی و   نووس مااهڕۆژنا کە ئەوەیە باسااەکە.  سااتاوتوه په



 بابەت و وتووێژەکانی هاوڕێ عەلی بداغی

 

 

197 
 

 زگااای ده  لااه حوکمیااان قورسااترین کانیش سیاسااییه  ناادکراوه به و؛  گیاارێن ده تی منیااه ئه تی تۆمااه  بااه ڵکوو بااه سااینفی؛ یسااێکی که
 و کەرەج ک وه کوردساتان  لاه کاان دووره  ره هاه  ناوچاه و شاار باۆ  وه دوورخراناه جااران ی زۆرباه  کاه پێ ساه ده ردا سه به زاییدا قه

 . ڵه گه له مینابی و  زاهیدان
 

 ئەوە باۆ هەر ئەوەش هۆکااری و نااکرێ دیااری کوردساتان لە یەک وەک سازای ئێاران لە یەک وەک تااوانی باۆ دەبیناین ئێمە
 ری ساه ئیسالمی کۆماری ستانی ده کاربه ی ڕوانگه  له دستانکور. ئیسالمی کۆماری بۆ ئەمنیەتییە کەیسێکی کوردستان دەگەڕێتەوە

 کوردساتان  له تی اڵیه کۆمه ڵسووڕانی هه و  نی ده مه سیاسی، چاالکیی تێچووی بینین ده ش بۆیه ، وه بکرێته پان بێ ده و  یه که ماره
 تێکۆشاان و  کانی ره ربه به ڕوحی  به کۆڵیان چیانهی  وانه ئه کە بڵێم ئەوەش با اڵم به ، رێیه سه له زۆر  دیکه کانی ناوچه چاو  له
 . داوه نه کوردستان  له
 

 دراون؟ حوکم و کراون ند به سیاسی تاوانی بە گیراون ی ئەوانه :شەونم هەمزەیی
 

 سیاسایی زینادانیانی و نەکردوە پێناسە سیاسیی تاوانی ئیسالمی کۆماری قەزایی دەزگای ئێستاش هەتا نەخێر :عەلی بداغی
 کۆمااری دەساەاڵتی لە سااڵ 49 دوای کارد باسام وەک. درێان ده حوکم و گیرێن ده ئەمنیەتی چاالکیی تۆمەتی بە هەمووی دکور

 چای ئەوەی باۆ کاردوە ئااوەاڵ دەساتی ئەوەش ڕاساتیدا لە و نەکاراوە پێناساە واڵتە لەو «سیاسای تااوانی» ئێستاش ئیسالمی
 و؛ پااڵ  بدرێتاه یان«واڵت ئەمنیەتی دژی بە هەوڵدان» تاوان واڵتەدا، لەو هەیە ئۆپۆزیسیۆن و رەخنەگر و دژبەر و نەیار
 خااۆی ڕەخنەگراناای و دژبەران هەم ئێااران ئیسااالمیی کۆماااری بەمجااۆرە. پێندرێ بسااه بەسااەردا سااۆنگەیەدا لەو قورساایان ساازای

 زینادانیی یەک تااقە ەیواڵتەک دەڵاێ و دێ ڕووهەڵماڵراوی پەڕی بەو هەم دەکا، زیندانیان سووچی ڕاپێچی و دەکا دەمکوت
 !نییە سیاسیی

 تێچااووی واتە دیااکەیە، جااۆرێکی بە ئیسااالمی کۆماااری رەخنەگراناای و کااورد سیاساایی چاالکااانی بااۆ دۆخە ئەو کوردسااتان لە
 ...بەرهەڵستکاری و سیاسی چاالکیی

 
 و نیایە یەک وەک ایساز یەک، وەک کااری باۆ پێادا ئامااژەم پێشتریش وەک. قورسترە گەلێ ئێران دیکەی ناوچەکانی لەچاو

 بەسااەردا زیناادانیی ساااڵ 11 ساازای ماارۆڤ مااافی پێشااێلکردنی ڕوماااڵکردنی! تاااوانی بە کوردسااتان لە هەیە سیاساای چاااالکی
 لە کوردسااتان سااااڵنەدا ئەو هەمااوو لە لەوەی جیااا ئەوە. بااووە مانااگ 3 ساازاکەی تاااران لە کااار هەمااان هەر بەاڵم سااەپاوە،

 ڕووی لە هەروەهااا بەرکەوتااوە، شااێری پشااکی سیاساایدا زیناادانیانی سااەر بە ئێعاادام یساازا جێبەجێکردناای و سااەپاندن ڕووی
 .هەتاهەتایی زیندانی تا زیندان ساڵ 75 درێژماوەی زیندانیی سزای سەپاندنی
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 فەڕقێکای چ سیاسای زینادانیی و چای یاانی سیاسای تااوانی پرسام ده.  که باساه نێاو  وه دێمه دی جۆرێکی  به :شەونم هەمزەیی
 هەیە؟ دیکە زیندانییەکی لەگەڵ

 
 تااوانی یشاتندا تێگه ئاساانترین  لاه اڵم باه دەدرێاتەوە، لێاک  وه جیااوازه بۆچاوونی و  ڕوانگاه  لاه سیاسای تاوانی :عەلی بداغی

 دژی لە واڵت ریی باه ریوه به سیساتمی  لاه گرتن خناه ڕه ساتی به مه  باه  کاه ک یاه وه کرده و فتاار ره  جاۆره ر هاه  لاه  بریتییه  سیاسیه
 کانی رێوشااوێنه و بڕیاار و فتاار ره نیشاااندانی وا نااڕه  باه  چاالکییااه، و  وه کارده و لاه کیش ره سااه ساتی به مه و کارێ ده ت حاکمییاه

 . گۆڕان ستی به مه  به ویش ئه واڵتە، ریی به رێوه به نیزامی و اڵت سه ده
 
 رێ وه و پێکهێنااان  وه کۆبووناه و کاۆڕ کان، گشاتییه میادیا  لاه یاان وه باڵوکردنااه و وتاار نووساینی  لاه دا واناه کرده و فتاار ڕه و ئاه

 تیکردنی دژایاه و گرتن خناه ڕه ش کرداراناه و ئاه موو هاه کیی ره ساه ساتی به مه و ون کاه رده ده سمینارگرتندا و خۆپیشاندان خستنی
 دا لێاره ئاساایی تاوانباارێکی ڵ گاه له یاسایس تاوانباارێکی جیااوازیی ش پێیاه و باه ر هاه.  واڵته ریی به رێوه به سیستمی و نیزام

 نجاماادانی ئه  بااه  واڵتاادا و ڵگە کۆمااه گشااتیی ناادیی وه رژه به  پێناااو لااه و  ئارمااانجخوازه سیاساای تاوانباااری  کااه وێ کااه رده ده
 تاوانێاک باۆ ساتی ده داخۆیا تااکی نادیی وه رژه به  له نیا ته ئاسایی تاوانبارێکی اڵم به ، کراوه تاوانبار ناقانوونی کی یه وه کرده
 ی کاه ڵگه کۆمه کانی گشاتییه  ندییه وه رژه به و  ڵگه کۆمه فیدای خۆی تی یه هه  که ی ره بیروباوه و به سیاسی تاوانباری.  کردوه درێژ
 فیاادای ی کااه هڵگ کۆمه کانی گشااتییه  ندییااه وه رژه به و ڵگە کۆمااه  کانی نساایپه پڕه  وانااه پیچه  بااه ئاسااایی تاوانباااری اڵم بااه کااا، ده
 .کا ده خۆی ندیی وه رژه به
 
 رچاو بااه  لاه سیاساای زینادانییانی بااۆ ت تایباه مااافێکی و ئیمتیااز  ڵاه کۆمه دنیااا واڵتاانی ی زۆربااه  لاه  وه شااه یه سۆنگه و لاه ر هاه

  تاوانبااره و گیاراو  هلا تیان ڕاماه که پاراساتنی ویاڕای و، گیارێ ده لاێ تیان تایباه رێزی شتێک موو هه  له ر به  وێنه بۆ.  گیراوه
 باۆ ستانداردیان راگیرانی شوێنی و زانیاری  به یشتن پێڕاگه ست ده ک وه ت تایبه مافێکی  ڵه کۆمه و  وه کرێنه ده جیا کان ئاساییه
 .کرێ ده دابین

 
 تاوانباارانی. کارێ ده وت لساوکه هه سیاسای تاوانباارانی ڵ گاه  لاه  وه ئاه ی واناه پێچه راسات ئێرانادا ئیساالمیی کۆماری  له اڵم به

  لاه و ساتێون په ده کانیان ساییه که تاکه  ژووره  لاه زۆر، کرانێکای  نجه شاکه ئه دوای و پااڵ  درێتاه ده تییان منیه ئه تی تۆمه سیاسی
 نیزینادا قورسای سازای خودا تیکردنی دژایه و نیزام ڕووخاندنی بۆ وڵدان هه ک، وه نادیاری و لی  کی ئیدیعایه  ڕیزه ناوی ژێر
 .پیندرێ سه ده ردا سه  به ئێعدامیان ت نانه ته و  ماوه درێژ
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 دەگۆڕێ؟ مەوزووعەکە لە چ ناکرێ پێ کاری ئێران لە سیاسی تاوانی کە ئەوە باشە :شەونم هەمزەیی
 

 کاانیچاال ئیادی ، کارا  پێناساه سیاسی تاوانی واڵتێکدا دادی سیستمی لە و واڵتێکدا لە کاتێک ئەوەیە قسەکە :عەلی بداغی
  لاه جیاا  کاه دڵنیاان ش وه لاه و کاا ده ڕوانیاان چاوه ک سازایه  جاۆره چ کادا یه وه کرده  شانه رچه هه ر رامبه به  له  که زانن ده سیاسی
 بوونی ناه یاا باوون تااوان شخیسای ته  کاه  یاه هه ک یه مونسایفه تی یئه هه ، ته حاکمییه و اڵت سه ده ری پارێزه و ر نوێنه  که قازی
 دێموکراتیکەکانادا واڵتە هەماوو لە ئەوە میدیاکانه، رچاوی به  له و ئاشکرا  به شیان که دادگاییکردنه و دا ده وان ئه ی که وه کرده
 کی یاه  وه دژکرده یاان وه کارده  کاه  نییاه ڕوون های  ، کراوه ناه  پیناساه سیاسی تاوانی  که ی وه ئه هۆی  به ئێراندا  له اڵم به. وایە

 های   کاه خاۆی جێای  لاه ش وه ئاه.  وه بڕدرێتاه ده بۆ کی سزایه  جۆره چ و نگێندرێ سه ده ڵ هه پێودانگێک چ  به چاالکێک سیاسیی
 یاسااای ی131 سااڵی ئه ی وانااه پێچه ت نانااه ته و ناااچن  رێوه بااه ئاشااکرا  بااه سیاساای تاوانبااارانی ی دادگاییکردنانااه و لااه کااام
 و، بادا قاانوونی کردارێکای یاان تااوان ک وه و ئاه ی کاه وه کرده شخیسای ته  کاه  هنییا ک یه مونسایفه تی یئه هه واڵتیش تیی ڕه بنه
 و یپێاوێ ده خاۆی ی رباه و ز گاه  باه باێ خاۆش پاێ چاۆنی اڵت ساه ده کانی ندییاه وه رژه به ری پاارێزه ک وه  کاه  ره دادوه نیا ته  وه ئه

 .دا ده خۆی حوکمی
 
 دادی دەزگاای لە و نەکراوە پێناسە پێدراوە ئاماژەت واڵتدا بنەڕەتیی وونیقان لە کە سیاسی تاوانی ساڵ 49 دوای بۆ اڵم به

 جێاادا  لاه ر هاه ئیساالمی کۆمااری کیی ره سااه ساتانی ده التبه سه ده  کاه دەگەڕێاتەوە ئەوە باۆ ناااکرێ پاێ کااری ئیساالمیدا کۆمااری
 نێاو  لاه  کاه ن باده پیشاان وا  کاه وێ نایاناه وان ئاه چاونکی بێ، هاه ئێرانادا سایی دادڕه ئایینی  له ک یاسایه ها وه  که وی نایانه
 ی ژمااره وڕۆدا ئاه دنیاای  لاه چاونکی ن، ناده چه ش زینانییاناه و ئاه ی ژمااره و  یاه هه سیاسای زیندانیی ئیسالمیدا کۆماری نیزامی

 ر روه دادپااه و بااوون یااکدێموکرات و بااوون ئااازاد کانی پێودانگااه و ر پێاوه  لااه کێک یااه دا واڵتێااک ر هااه  لااه سیاساایی زینادانییانی
 . یه واڵته و ئه تی حاکمییه بوونی

 
  لاه کوردساتان  لاه مارۆڤ ماافی. دەکارێ پێشێل کوردستان لە کە مرۆڤ مافی دیکەی الیەنەکانی سەر بێینە :شەونم هەمزەیی

 نگێنن؟ سه ڵده هه چۆن  وه دیکه کانی نده هه ڕه
 

 مرۆڤاادا مااافی جیهااانیی جاڕنااامەی لە کە بااێ پێناسااەیە ئەو هەر کااورد مافەکااانی بااۆ ئااێمە پێناسااەی ئەگەر :عەلووی بووداغی
 هەڵابەت. نەهااتوون وەدی کاورد کاۆمەڵی و تااک باۆ مافاانە لەو زۆر بەداخەوە ڕادەبارێ، تەمەنیشای لە ساڵ 79 و هاتوون
 کۆمااری ێژیمایڕ دەبیناین وەک بەڵکوو بێ، بێبەش بنەڕەتییەکانی و سروشتی مافە زۆر لە کوردستان تەنیا ئێران لە وەنەبێ
 ماافی پێشاێلکەری ڕێژیمێکای بە نێونەتەوەییەکاان باایەخە و ناۆڕم لەگەڵ نەگونجاوەکاانی ڕەفتاارە بەهاۆی ئەماڕۆکە ئیسالمی
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  رێكخااراوی  مرۆڤای ماافی شاووڕای و كۆمیسایون ن الیاه له بەردەوام ڕێاژیمەدا ئەو تەمەنای سااڵ 49 مااوەی لە. دەناسارێ مارۆڤ
 مەحکاووم  مرۆڤاه  ماافی  ری پاارێزه  كانی سانووره بێ  جیهانییاه  ڕێكخاراوه و ناد ناوه و ئورووپاا  كێتیی یه و كان كگرتووه یه  وه ته نه

 و رناماه به  باه و سیستیماتیك هەم کە جیاوازە بەوەڕا ڕێژیم لەالیەن کوردستان  له مرۆڤ  مافی  كانی پێشیلكارییه بەاڵم. کراوە
 کوردساتان ساەر باۆ ئەمنیەتای زاڵای ڕواناگەی باۆ هۆکارەکەشای. زیااترە ئێران دیکەی ناوچەکانی چاو لە هەم و دەکرێ پالن

 .دەگەڕێتەوە
 
  چاالكاانی  نادكردنی به و گارتن  شاااڵوی و ئیعدام   زۆری ژمارەی لە نەتەوەیی، و سیاسی مافێکی هەرچەشنە لە حاشاکردن لە

 دایکای زماانی بە خوێنادن لە ڕێگری لە كان، دەنییه مه  زاوتهب  ی توندوتیژانه  ركوتی سه لە. كولتووری و  تی اڵیه كۆمه و  سیاسی
 پەراوێزخساتن لە لە  خۆیاان، ناوچەکانی بەڕێوەبەریی و ئیدارە لە کورد پێنەکردنی بەشداری لە بارهێناندا، و پەروەردە لە
 وەک کوردساتان ییەکانیسروشات ساەرچاوە بەتاااڵنبردنی لە ئاوەدانیادا، و گەشاە ڕەوتی لە کوردستان پەراوێزداڕاگرتنی لە و

 هەمااوو لە دی ڕەهەناادی زۆر و لەوە لەوە و کوردسااتان ئاااوی بەتااااڵنبردنی لە بیناسااازی، بەردی و زێااڕ بەردی کانگاکااانی
 .کۆمەاڵیەتیدا و ئابووری سیاسی، بوارەکانی

 
 ئەو بوارەکاانی هەماوو لە کوردساتان بەاڵم دیکتااتۆڕە، و ساەرکوتگەر نادێموکراتیاک، خۆیادا لە خۆی ڕێژیم ئەگەر گشتی بە

  پتر خەڵکەکەی ئێران دیکەی ناوچەیەکی هەموو لە و دەکەوێ بەر شێری پشکی بەداخەوە پێشێلکارییانەدا و زەبروزەنگ
 .کراوە پێشێل مافەکانی

 
 بڕیاااری سااەر لە شااوێنداربێ و بخوێناادرێتەوە جیهانییەکاناادا هاوکێشااە لە دەتااوانێ چەناادە ماارۆڤ مااافی :شووەونم هەمزەیووی

 واڵتان؟ ییسیاس
 

 دێموکراتیاک چاۆنیی و چەنادی بە بەند زۆر، و کەم واڵتان و نێونەتەوەییە بایەخێکی و ئەرزشێک مرۆڤ مافی :عەلی بداغی
 مرۆڤماان ماافی شاووڕای ئێساتا و کۆمیسایۆن پێشاتر یەکگرتووەکانادا نەتەوە ڕێکخاراوی لە ئاێمە. دەگارن لەبەرچاوی بوونیان
. دەکاا مارۆڤ ماافی پڕەنسایپەکانی ڕەچااوکردنی باۆ دەوڵەتاان هانادانی و مارۆڤ ماافی یبەهاکاان جێخستنی بۆ کار کە هەیە

 قەیرانای یەکالکاردنەوەی لەساەر زلهێزەکاان واڵتە باۆ کارتێاک دەبێاتە خەریاکە مرۆیای دەخاالەتی باسای وردە وردە تەنانەت
 سااڵی نالێکییەکاانی و هەڵە ئەگەر و هەیە کوردساتان هەرێمای لە ئێساتا ئەوەی بیرماانە لە ئێمە. واڵتێک مرۆیی و سیاسی
 دوابەدوای و 91 سااڵی کە مرۆییەیە دەخالەتە ئەو بەرهەمی با، سیاسیدا شازی زۆر قۆناغێکی لە ئێستا دەکرا نەبا ڕابردوو
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 هەزار سااەدان وەرگرتناای یااان. درا دەرەجە 33 دژەفڕیناای مەداری دروسااتکردنی بە کوردسااتان باشااووری مێااژووییەکەی کااۆڕەوە
 .بوو مرۆڤدۆستییەوە سۆنگەی لە هەر «ئایالن» مردنی دوای ڕابردوودا ساڵی سێ ەل کۆچبەر

 
 مرۆڤاای ماافی شاووڕای لە مارۆڤ مااافی کاروبااری باۆ ئێاران بە تااایبەت رێپاۆرتێری دیااریکردنی ئێرانادا، لەگەڵ پێوەنادی لە

 ئەو ئەو بەساااەر چاوێاااک گەرئە خاااۆ. جیهاااانی کاااۆمەڵگەی الی پرساااە بەو گرینگیااادانە ساااۆنگەی لە یەکگرتووەکاااان نەتەوە
 ئێاران، ساەر خاراوەتە ئورووپااوە یەکیەتیای واڵتاانی و ئەمریکاا واڵتی ئەمنیەت، شوڕای لەالیەن کە بخشێنین گەمارۆیانەدا

 .بووە ئێران لە مرۆڤ مافی پێشێلکردنی سۆنگەی لە گرینگی بەشێکی
 
 و دەکەن دەوڵەتەکانیاان هەڵوێساتی لەساەر کار کە یەهە چاالک لۆبیی و ڕێکخراو ئەمریکاشدا و ئورووپایی واڵتانی زۆر لە
 تاابعێکە ،«مارۆڤ مافی» خۆیدا گشتییەکی لە و حاڵدا هەر لە کە ناکرێ لەوەش حاشا دیارە. گرینگە بۆ بابەتانەیان ئەو
 لەبەرچاااو گشااتیش بیااروڕای ناااکرێ بەاڵم ئەمنیەتاای، یااان بااێ ئااابوورییەوە ڕووی لە جااا واڵتااان گشااتیی بەرژەوەناادیی لە

 .هەیە واڵتان هەڵوێستەکانی و سیاسی ئاراستەی لەسەر شوێنکاری و حەسساسە بابەتە بەو کەو نەگیرێ
 

  تاناه وڵه ده و ئاه موو هاه اڵم باه ناێن، داده  دیکه کانی پرسه موو هه رووی سه  له خۆیان ندیی وه رژه به ئورووپایی واڵتانی بێگومان
 مارۆڤ ماافی پێشاێلکردنی  باه ڕۆژاوا گشاتیی بیروڕای سساسکردنی حه کرێ ده  بۆیه ، گرینگه بۆ خۆیان واڵتانی گشتیی بیروڕای

 دا باواره و لاه باێ ده. لێبکارێ چاوی دا واڵتانه و ئه ر سه به حاکم تانی وڵه ده بۆ فشارهێنان بۆ باش ستێنێکی به ک وه ئێران،  له
 کانی ندییاه پێوه ر ساه باۆ فشاار هرومی ئه  به کردنی و مرۆڤ یماف دۆخی  له  گشتییه بیروڕا و ئه یاندنی تێگه ر سه له زۆر مانۆڕی

 . نووسانه ڕۆژنامه و  مرۆڤ مافی چاالکانی ئیسالمی، کۆماری ئۆپۆزیسیۆنی رکی ئه ش وه ئه بدرێ؛ ئێران ڵ گه له  واڵتانه و ئه
 
 باێ ده  کاه  ناده به  ڵساووڕانه هه و  تێکۆشاان و ئاه ی ڕاده  باه  وه ئه بێ، ست ده وه وتن رکه سه دا بواره و له کرێ ده  نده چه  که ش وه ئه
 بچاێ،  وه کرانه و ره به خۆی پێخۆشبوونی  به  که  نییه  سیاسییه  نیزامه و ئه ئێران ئیسالمیی کۆماری گینا ئه بدرێ، دا پێناوه و له
  کاه خست ری ده ی که تومییه ئه  پرسه ر سه له  رێژیمه و ئه ر سه بۆ ڕابردوو سااڵنی لە جیهانی ڵگەی کۆمه فشاری زموونی ئه اڵم به

 .سەر بخرێتە زیاتری فشاری بوارەشدا لەو دەبێ بۆیە. دەداتەوە بەر دەست و کا ده  کشه پاشه فشاردا ر رانبه به  له چۆن رێژیم
 

 کاێ یەوا پێتاان حااکمییەت، و حاوکمەت لە دەر بە مرۆڤادا، ماافی لەگەڵ پێوەنادی لە پرسایار، دوا وەک :شەونم هەمزەیی
 ئەستۆ؟ دەکەوێتە چیی
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  لااه مارۆڤ ماافی پێشااێلکاریی ی وه چڕبووناه شاوێنی و ناد ناوه کوردسااتان کارد باسامان تەساەلی و تێاار بە وەک :عەلوی بوداغی
 و نی ده ماااه  ئازادییاااه رکوتی ساااه و ن درێژخایاااه زینااادانی پاندنی ساااه و  ڕۆیانه ره ساااه گرتنااای کان، ئیعداماااه وتااای ره.  ئێراناااه
 سیساتماتیکی پێشاێلکاریی شادا وه ئه ڵ گاه له اڵم باه ، ئێراناه ی دیکاه کانی ناوچاه ی هیناده ناد چه کوردستان  له کان ییهت اڵیه کۆمه
 ماافی کاانی ڕێکخراوه و ناد ناوه راپۆرتی  له و میدیاکان  له ی وه نگدانه ڕه  یه هه  که ی وه له متر که زۆر کوردستان  له مرۆڤ مافی

 و لاه زۆرێاک بعیزی ته و اڵواردن هه تی سیاسه  وه داخه  به و کوردستان بوونی تی منیه ئه زیاتر بۆ ش وه ئه هۆکاری ، بووه مرۆڤدا
  واتاه که کارێن، ده یر ساه دوو  پلاه مرۆڤای  باه ئێرانادا  لاه کاان کورده چاۆن  کاه  وه ڕێتاه گه ده مارۆڤ ماافی ی رێکخراوانه و ند ناوه

 . وه یه خانه و ئه  بچێته بێ ده ر هه کوردیش مرۆڤی مافی پیشێلکاریی
 
 ماافی ری داکۆکیکاه کانی ناده ناوه ن الیاه  لاه کوردستان  له مرۆڤ مافی پیشێلکاریی پشتگوێخستنی و مگرتن که به و بینین نه و ئه

 ڵکی خاه رکاوتی ساه باۆ ئیسالمی کۆماری کانی کداره چه  هێزه و تی منیه ئه  نده ناوه ستی ده زۆر کی یه راده تا  که  کردوه وای مرۆڤ
 دەساتڕێژی بەر دەدرێانە ساەرەڕۆیانە کاورد کاسابکاری و کاۆڵبەر ساەدان سااڵدا لە دەبینای چۆن وەک بێ، اڵتر ئاوه کوردستان

 ئێاااران  لاااه کاااورد مرۆڤااای ماااافی پێشاااێلکاریی و نااادوتیژی تو و لاااه کاااام هااای  بەاڵم ئیساااالمی، کۆمااااری چەکااادارەکانی هێااازە
 . بوه نه مرۆڤدا مافی کانی نده ناوه کانی ڕاپۆرته  له و کان کوردییه  یره غه کانی نه یه گهرا  له وتۆی ئه کی یه وه نگدانه ره
 
 خۆکانی ربه ساه  ناه الیه و گاڕووپ و ناد ناوه و، کان کوردساتانییه  سیاساییه  ناه الیه و هێاز ر ساه  خاته ده زیاتر رکێکی ئه ش وه ئه

 و کوردساتان  لاه مارۆڤ ماافی پیشاێلکاریی کانی شااراوه  ناه الیه موو هاه رخساتنی ده باۆ  تاه رفه ده و ئاه  کاه مرۆڤ مافی ری پارێزه
 . وه بقۆزنه کان کگرتووه یه  وه ته نه مرۆڤی مافی شووڕای تیی تایبه رانی نوێنه یاندنی تێگه

 
 کیی ره ساه رکی ئاه ێبا ده ر کاریگاه و خێارا ی وه کارداناه باۆ جیهاانی گشاتیی بیروڕای هاوڕاکردنی و کردن ئاماده کە ئەوەیە قسە
 و کااۆر و مااانگرتن ی ڕێگااه  لااه ش رکااه ئه و ئااه. بااێ کااورد سیاسااییەکانی  نانااه الیه و هێااز و نێوخااۆ لە کااورد تاکەکااانی موو هااه

 .دی  دێته  رانه قاوده له و وام رده به خۆپیشاندانی و جۆراوجۆر ینی مپه که رێخستنی وه و پێکهێنان  وه کۆبوونه
 

 رکی ئاه ش وه ئاه. بکارێنەوە بااڵو و بکارێن دێکۆمێنات بە وام رده باه بێ ده مرۆڤ مافی پیشێلکاریی کاریی ورده شتێک هەموو پێش
 ڵگەی کۆماه ڕووداوکانی وردی دواداچوونی  به و وام رده به کاری  به تا  مرۆڤه مافی داکۆکیکارانی و سیاسی  نه الیه و هێز موو هه

  وه تااه نه مرۆڤاای مااافی شااووڕای و ئورووپااا تیی کیااه یه کااانی بریاره  کااه ن کااهب وا ماارۆڤ مااافی پێشااێلکاریی وتاای ڕه و ئێااران
 ماافی وشای ڕه ر ساه  لاه ری کارتێکاه و جیادی ئااڵوگۆڕی و  وه مینێتاه نه مبولیک ساه شتێکی ک وه و ز کاغه ر سه  له کان کگرتووه یه

 . وه وێته بکه لێ ئێراندا  له مرۆڤ
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 بەرامابەر لە و ساەنگەردابن لە ماافخوازییەدا لەو پتار دەبێ مافخوازن، کە داوە یاننیشان وەک خۆشیان بۆ کوردستان خەڵکی
 ئەزشاتر بە و گرینگتار شاتێکیش های  بەاڵم هەیە، خاۆی هەزینەی ئەوە تەبیعەتەن. نەبن بێدەنگ مافەکانیاندا پێشێلکردنی

 .بدەین بۆ خۆی تێچووی دەبێ ئەوە بۆ و هەمانبن پێویستە کە نییە مافانە لەو
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان"ی ٩٢٧ ژمارەی لە)
 

 ٢٠١٨ی جووالی ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

--------------------------------------------- 
 

 و ناسیۆنالیزم و ئاواتی بەدەوڵەتبوون کورد

 
 ئاااڵی دەوری لە کوردساتان خەڵکای زۆرینەی بتوانێ کە ناسیۆنالیزمێکە نەبوونی کورد سەرەکیی کێشەی :ئاوە کامڕان ئەمین.د

 بکاتەوە کۆ سەربەخۆیی
 
 نەخشاەی لەساەر واڵت چەنادین درووساتبوونی هۆی بووە کە ڕووداوێک. تێپەڕی جیهانی یەکەمی شەڕی کۆتایی لە ساڵ سەت"

 بەاڵم. لاێکەوتەوە وەخاوازینەتە بنەماای لەساەر دیاکەی واڵتای کۆمەڵێاک لەدایکبوونی دواتریش کە ڕەوتێک. جیهان سیاسیی
 هۆکارەکاان باۆ؟ دی، نەهااتووەتە ی ئاواته ئەم ئێستاش، تا و بیستەم سەدەی درێژایی بە بەردەوامی خەباتی سەرەڕای کورد
 "کردووە تاوتوێ ئێران و کورد مێژووی توێژەری و نووسەر ئاوە، ئەمین کامڕان.د لەگەڵ بابەتەمان ئەم چین؟

 
 نەتەوەخاوازی بەهێزباوونی و ئیمپڕاتوورییەکاان هەڵوەشاانی جیهانی، یەکەمی شەڕی رەنجامەکانیدە لە یەکێک :عەلی بداغی

 نێوەڕاسات ڕۆژهەاڵتای ناوچەی لە عەڕەب بۆ جیهان، سیاسیی نەخشەی سەر هاتنە نوێ واڵتی دەیان  به کە بوو ئەوەش بوو،
 باۆ بەاڵم باوون، درووسات ناوێ واڵتای چەناد اشئوڕووپا و باڵکاان لە باکەن، درووست نوێ واڵتی چەند توانییان ئەفریقا و

 وەرگرێ؟ کەلک دەرفەتە لەو نەیتوانی کورد
  
 لە بۆخۆشااتان جااۆرەی ئەو هەر کااان زلهێزه واڵتە دانوسااتانی و جیهااانی یەکەماای شااەڕی بااوونی تەواو :ئوواوە کووامڕان ئەمین.د

 باوو، جیهانادا نەخشاەی سەر لە نوێ بەخۆیسەر واڵتی چەندین پێکهاتنی هۆی چەند هەر کرد، پێ ئاماژەتان پرسیارەکەدا
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 و چاارەنووس و کاوت ساێ کارایە  عوسامانی دەسەاڵتی ژێر کوردستانی بەڵکوو نەبوو، باشی ئاکامێکی نەک کورد، بۆ  له بەاڵم
 .کرد ئاڵۆزتر گەلێک ئەوانی خەباتی ڕەوتی هەروەها کورد، کێشەی

 
 واڵتێکای بە ساەر کامیاان هەر کە هاات دەوڵەت چاوار لەگەڵ ەوەپسان بێ خەباتێکی و شەڕ تووشی کورد خەڵکی بەوال لەوە

 باازووتنەوەی سااەرکوتکردنی بااۆ هاسااانی بە زۆر یەکتااری، لەگەڵ ناکۆکییەکانیااان تەواوی وێااڕای و بااوون جیهااانی زلهێاازی
 هۆیەکااانی بتااوانین ی ئەوه لەبەر وایە پااێم. دەگاارتەوە یەکیااان کوردسااتان داگیرکراوەکااانی بەشااە لە کااورد ڕزگاااریخوازانەی

 و شاااەڕە لەم ئاوڕێاااک کاااورتی، بە پێویساااتە بکەیااان، دەستنیشاااان ڕادەیەک تاااا ساااەردەمەدا لەو کاااورد نەباااوونی بەدەوڵەت
 .بدەینەوە ڕووداوەکاندا لە کورد پێگەی و جێگە هەروەها م؛ بیسته سەدەی کارەساتی گەورەترین وەکوو ئاکامەکانی

 
 پەیوەسااتبوونی و ئاڵمااان - (نەمسااا) ئااوتریش بەرەی نێااوان لە ١٧١٤ یساااڵ ئاگۆسااتی لە جیهااانی یەکەماای شااەڕی دەسااتپێکی
 لە و مێژوویای قەیرانێکای گەورە بەرهەمای زۆرتار کە ڕووسیە و فەڕانسە ئینگلیس، بەرەی لەگەڵ بەوان، عوسمانی دەوڵەتی
 کوردستانیشای باوو، کاانجیهانییە باازاڕە لە زۆرتار ئیمتیاازێکی و ساوود وەدەساتهێنانی باۆ کۆلۆنییەکاان دابەشاکردنی پێناوی
 الیەن لە ئێاران خااکی لە بەرچااو بەشاێکی داگیرکرانای پااش تاایبەتی بە بەرەیە، دوو ئەم ملمالنێی و شەڕ گۆڕەپانی کردە

 واڵتەکەشای و باوو شاەڕە ئەم تاێکەاڵوی ناخوازیاار و خوازیاار کوردیش ،١٧١٤ ساڵی نوامبری سەرەتای لە شەڕەوە بەشدارانی
 .هات ئینسانی و مادی ەیگەور خەسارێکی تووشی

 
 ڕۆژهەاڵت ناااوچەی لە ئاڵمااان بەرژوەناادیی لەگەڵ زۆری تەباااییەکی سیاسااەتەکانی کە ئەوەی بەپێاای عوساامانی دەوڵەتاای
 حکاوومەتێکی پێکهێناانی خوازیااری ئیسالمیسات  پان و تورکیست  پان ڕاستییەکانی دەست گرووپە دیکەشەوە لەالیەکی هەبوو،
 فەرمای بە ١٧١٤ سااڵی ناوامبری لە دەکەن، لێ پشتیوانییان ڕەوتەدا لەم ئاڵمانییەکان وابوو شیانپێ و، بوون تورک گەورەی

 و بادا شاەڕەکە بە ئاایینی ڕووی و ڕەناگ ئەوەی لەبەر تاورک ساوڵتانی. شاەڕەدا لەم بوو ئاڵمان و ئوتریش بەرەی تێکەاڵوی
 ڕووساایە، دەوڵەتەکااانی ڕایگەیانااد جیهاااد، فتااوای وێااڕای ڕابکێشاای، خااۆ بەرەو عەڕەباایش و کااورد موسااڵمانەکانی پشااتیوانیی
 پشاتیوانی مەجارساتان و ئاوتریش ئاڵمان، بەاڵم دەدەن، ئیسالم ئاسمانی ڕووناکیی کوژاندنەوەی هەوڵی فەڕانسە و بریتانیا
 لە بەشااێک ورووژاناادنی هااۆی بە بااوون ئاڵمااانی، و تااورک ساایخۆری تااۆڕی هەوڵەکااانی و «پیاارۆزە جیهااادە» ئەم. ئیسااالمن

 یەکەکاانی ساەر هێرشاکردنە لە وێانە بۆ کورد و تورک هاوبەشی بەشداریی و، ڕووسەکان بە دژ کوردستان ڕۆژهەاڵتی ەڵکیخ
 لە ڕووساەکان ساەرکەوتنی پااش بەاڵم. دیاکە شاارەکانی و خاۆی و تەورێاز مەراغە، سااباڵ ، گرتنای ورماێ، لە ڕووس ساپای

 شاەڕەکە و ڕووساەکان دەساتی دەکەونەوە بەشاانە ئەو تەواوی انادا،تورکەک بە دژ شاەڕەکانی بەرەی لە ١٧١٥ سااڵی سەرەتای
 کە ساەرکەوتنانەی ئەم پااش. دەتەنێاتەوە ئێران کوردستانی شارەکانی زۆربەی و کرماشان هەمەدان، وان، ناوچەی تەنانەت
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 بااۆ بەسااتێکگرێ تاازاری ڕووساایەی و ئینگلاایس ١٧١٥ مارساای لە دەهێاانن، وەدەسااتی کوردسااتاندا لە تااایبەتی بە ڕووسااەکان
 .دەکەن واژۆ خۆیان نێو لە ئێران خاکی دابەشکردنی

  
 لە کوردساتان دیاکەی عەشایرەتەکانی و واڵتە ئەم کوردەکاانی هەڵوێساتی ئێران، ڕەسمیی هەڵوێستی لە بەدەر :عەلی بداغی
 بوو؟ چ شەڕدا بەرەکانی الیەنگریی

 
 و ڕووس کااردەوەدا لە بەاڵم ڕاگەیاناادبوو، بااێالیەن خااۆی فەرماای بە ئێااران هەرچەنااد کاااتەدا لەم :ئوواوە کووامڕان ئەمین.د

 و تااااڵن تووشای ئێاران و دەکاارد شاەڕیان یەک بە دژ دیاکەوە لەالیەکاای ئاڵمانییەکاانیش و تاورک و لەالیەک ئینگلیساییەکان
 لەو گاوتەنی لێناین دەناا باوو، ساەربەخۆ واڵتێکای ڕواڵەت بە تەنیاا ئێاران. بباوو شاەڕ الیەنای دوو هەر کوشاتاری و وێرانی

 .دەژمێردرا کۆلۆنی بە واڵتە ئەم دەی لە نۆ سەردەمەدا
 

 گۆڕانکاااریی هااۆی بە بااوون عوساامانی و ڕووساایە ساانووری نیاازیکەی یااان لەسااەر ئەوانەی تااایبەتیی بە کااورد، عەشاایرەکانی
 شاەڕەکەدا یساەرەتا لە پێکارد ئامااژەم وەکاوو هەر وێانە بۆ. دەگۆڕی خۆیان هاوپەیمانەکانی عوسمانی، و ڕووسیە هێزەکانی
 پێشاڕەوی و عوسامانی پاشەکشاەی بەاڵم دەکارد، عوسامانی لە پشاتیوانییان زۆرتار کوردساتان ڕۆژهەاڵتی کوردەکانی عەشیرە
 ساەرۆک  پێوەنادیی دەساتپێکی و نیزیکباوونەوە و نااوچەیە ئەم باارودۆخی گاۆڕانی هاۆی بە باوو شاەڕدا، بەرەکانی لە ڕووسیە

 .ڕووسەکان لەگەڵ کوردستان کانیئاغا و شێ  و دەرەبەگ بەگ، عەشیرە،
 

 های  لەکاردەوەدا عوسامانی، و ئێاران کوردەکاانی لە وەرگارتن کەلاک وێاڕای شەڕەدا ئەو ڕەوتی لە ئینگلیس و ڕووس بەگشتی
 ڕۆڵای ئەوان باۆ حاڵەتدا باشترین لە کوردیش نەبوو، کوردی دەوڵەتێکی دامەزراندنی بۆ ڕاستەقینەیان بەرنامەیەکی و پالن

 .هەبوو جەرگی بە و باش شەڕڤانێکی
 

 هات؟ بەسەر لێ چی شەڕ کۆتاییهاتنی دوای هاوسەنگییە و هاوکێشە ئەو ئەدی :عەلی بداغی
 
 فەڕانساە و ئینگلایس ڕووسایە، واڵتاانی جیهاانی یەکەمای شاەڕی تەواوباوونی پااش و شاەڕ سەردەمی لە :ئاوە کامڕان ئەمین.د

 لەگەڵ مامەڵەیااان و هەڵسااوکەوت نیزیااک، ڕۆژهەاڵتاای و جیهااان سااتیئا لە هێزەکانیااان هاوسااەنگیی و بەرژوەناادیی بەپێاای
 .دەکرد کوردەکان لەوان یەک و ناوچەیە ئەو خەڵکی و یەکتر
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 پێای بە ،١٧٢٣ سااڵی لە لاۆزان گرێبەساتی واژۆکردنای هەتاا ١٧١٧ سااڵی لە پااریس ئاشاتیی کۆبوونەوەی نێوان لە وێنە بۆ
 ڕۆژهەاڵت نااوچەی گەالنای بە ساەبارەت واڵتاانە ئەم هەڵوێستی لە جۆراوجۆر ئاڵوگۆڕی هێزەکان، هاوسەنگیی و بەرژوەندی

 .بکەین پێ ئاماژەیان کورتی بە نییە خراپ وایە پێم و دێ پێک کورد لەوان یەک و
 

 ساەر لە بڕیاریاان شاەڕ ساەرکەوتووەکانی دەوڵەتە و هەبوو درێژەی ١٧٢٠ هەتا ١٧١٧ ژانویەی لە پاریس ئاشتیی کۆنفڕانسی
 کۆمااری سەرۆک «ویلسۆن وودرۆ» خاڵی چواردە چەشنیک بە هەڵوێستانەدا لەم. دەدا جیهانی یەکەمی شەڕی پاش ویداهاتو
 تاورک بەشاە دەساتەاڵتداریی و ساەربەخۆیی بە کردن ئامااژە ساەرەڕای ویلساۆندا ی١٢ خااڵی لە. گیراباوو بەرچااو لە ئەمریکا

 نەتەوەکاانی گەیشاتنی بۆ پێویست بارودۆخی و هێمنانە ژیانێکی بۆ پێویست دەرفەتی پێدانی لە باس عوسمانی، نشینەکانی
 ناوێنەری وەکاوو دەژیاا، پااریس لە وە١٧٠٧ سااڵی لە کە پاشاا شاەریف ژێنڕال کۆنفڕانسەدا لەم. دراوە سەربەخۆیی بە دیکە
 یەکەم ێنەرینااۆ ئاهارۆنیااان، ئاااوتیس و عوساامانی تاراوگەنشااینەکانی ئەرمەنیاایە نااوێنەری پاشااا، نۆبااار بۆغااوس و، کااورد

 ئەرمەنساتان، جیاابوونەوەی لە بااس بریتانیاا لێاژنەی بڕیارناامەی لە کۆنفڕانساەدا لەم. باوون بەشدار ئەرمەنستان کۆماری
 لەگەڵ ئاشاتی گرێبەساتی پاش. کرابوو عوسمانی ئیمپڕاتووریی لە عەڕەبستان و ستین فەله. کوردستان چۆمان،  بێن سووریە،
 واڵتە (١٧٢٠ ماای -ئاوریال ) ڕێماۆ ساان کۆنفڕانسی لە و دواوە دەکێشێتە ڕەوتە لەم خۆی یکائەمر ،١٧١٧ ژوئەنی لە ئاڵمان

 لە تاورک دەوڵەتای. ئەستەنبووڵ دەدەنە عوسمانییەکان لەگەڵ ئاشتی بۆ خۆیان مەرجەکانی و شەرت شەڕ، سەرکەوتووەکانی
 و کاااتەوە کەم کاارێتەوە، جیااا لێاای بااوو ارقەر کە ناوچااانەی ئەو پانتااایی هەتااا دەدا خااۆی هەوڵاای ڕەوتەدا ئەم درێژایاای
 خوازیااری «کوردساتان عالی تاه جەمعییەتای» عوسامانیدا کوردەکاانی نێاو لە. بکاا بەرەکای چەناد تووشای کوردەکان هاوکات

 هاوپەیمااانی هەروەهااا عوساامانی، دەوڵەتاای چوارچێااوەی لە خودموختاااری وەرگرتناای ڕێگااای لە کااورد کێشااەی چارەسااەرکردنی
 خوازیااااری جەوانەکاااانی و هەباااوو بەرەکااای دوو ڕێکخراوەیەشااادا ئەم نێاااو لە هەڵااابەت. باااوو ئێاااتالف و حاااوڕییەت حیزبااای

 بڕیارنامەیەکیاان کاورد، بزووتنەوەی کەسایەتییەکانی ١٧١٧ ژوئەنی لە ئەرزڕۆمیش کۆنگرەی لە. بوون کوردستان سەربەخۆیی
 ئەگەر ڕایانگەیانااد هاوکااات هەڵاابەت کاارد، ند هپەساا تااورک ڕزگاااریخوازانەی باازووتنەوەی بااۆ خۆیااان هااۆگریی بە سااەبارەت

 کەمااڵ دیکەشاەوە الیەکای لە. دەکەن ڕاپەریان بە دەسات نەساپێرن،  پاێ کوردانیاان واڵتای بەڕێاوەبردنی تورک کاربەدەستانی
 و بادا هاان ئەرمەنییەکاان دژی بە هتاد و شاێخەکان و کاورد دەرەبەگە ئیسالمیساتییەوە پان ڕێگای لە دەدا هەوڵی ئاتاتورک

 .وەربگرێ لێ کەلکیان ئەرمەن بە دژ شەڕی لە
 

 فەرمای بە سەربەخۆ نەتەوەیەکی وەکوو (تورکیە) کوردان لە بەشێک مافی ١٧٢٠ ئاگوستی لە سێور پەیمانی لە حاڵدا لەهەر
  اندنیسەلم بەپێی تورکیە لە کورد دانیشتووانی جیابوونەوەی مافی بە ئاماژە پەیماننامەیە ئەم ی٩٤ مادەی لە و ناسێندرا

 .کرا کوردەوە خەڵکی لەالیەن ویستە ئەم
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 ئاساتی هەتاا ساەرەتا لە سەرکەوتووەکان واڵتە مافە، ئەم نەدانی لەسەر تورکەکان سووربوونی بەپێی ١٧٢١ ساڵی لە بەاڵم
 یدەساتەاڵتداری ماافی ١٧٢٣ سااڵی ژوویایەی ٢٤ لە لاۆزان گرێبەساتی پێی بە و دەکەن، پاشەکشە کورد بۆ خودموختاری مافی

 هاۆی دەبێاتە ئەمە. دەچێتەوە لەبیر کوردەکانیش خودموختاری مەسەلەی و دەکرێ مسۆگەر ئاناتۆلی لەسەرتاسەری تورکەکان
 نەتەوە یەک ئاایین، یەک دەوڵەت، یەک واڵت، یەك درووساتکردنی باۆ کەماڵیسات تورکیستەکانی پان دروشمی سەرهەڵدانی

 چارەسااەر ئێسااتاش هەتااا کە کوردسااتان، باااکووری لە کااورد کێشااەی یهەڵگیرسااانەوە بااۆ دیااکە سااەرەتایەکی و زمااان یەک و
 . وامه رده به هەر و نەکراوە

 
 و ١٧١٩ سااااڵی لە باڵشاااویکەکان ساااەرکەوتنی پااااش ڕووسااایە ڕۆڵااای بکااارێ، پاااێ ئامااااژەی دەباااێ وایە پاااێم کە خااااڵێکیش

 و فەڕانسااە پاشەکشااەکردنی هاااهەروە ،١٧٢١ ساااڵی لە دۆسااتی پەیماننااامەی بەسااتنی و تااورکیە بە مسااکۆ نیزیکبااوونەوەی
 پێایە، بەم. باوو تورکەکاان لەگەڵ ساەودا و ساات و هااوبەش زماانی دیتانەوەی بۆ داواخوازییەکانیان لە بەشێک لە ئینگلیس
 خۆیاان دەساتەاڵتی توانییان تورکەکان عوسمانی، ئیمپڕاتووریی لە ناتورکەکان واڵتە لە زۆر بەشێکی جیابوونەوەی سەرەڕای
 .بکەن مسۆگەر ئەرمەنستاندا خۆرئاوای و نکوردستا بەسەر

  
 بوون؟ ڕازی قەدەرە بەو چۆن کرد، چییان هاوکێشەیەدا لەو بۆخۆیان کوردەکان ئەدی :عەلی بداغی

 
 نێاوان لە هەروەهاا کوردساتانییەکان، کاۆمیتە و جەمعیایەت نێاوان لە هاوئااهەنگی و بەرناامە نەبوونی :ئاوە کامڕان ئەمین.د

 ڕاسااااتەقینەی ئامااااانجی نەناسااااینی و خەڵااااک جەماااااوەری لەگەڵ ڕێکخااااراوانە ئەم کااااانی الوازه  دییااااهپێوەن و عەشاااایرەکان
 بە گەیشاااتن باااۆ کاااوردی هیواکاااانی تەواوی دەوڵەتاااانە، ئەم پەیمانشاااکێنی هەروەهاااا فەڕانساااە، و ئینگلااایس دەوڵەتەکاااانی
 بە دژ خەباااتی. کااران سااەرکوت وەتااورکە سااپای لەالیەن یەک دوای بە یەک کااورد شۆڕشااەکانی و هاای  بە کاارد سااەربەخۆیی

 تااا کااورد، کەسااایەتییەکانی لە بەشااێک زمااانی سااەر کەوتبااووە کەماڵییەکااان شۆڕشاای ناااوی بە کە تورکەکااان ئێمپریالیسااتی
 و ئاتااااتورک لە پشاااتیوانی و تاااورکیە لە خودموختااااری چوارچێاااوەی لە کاااوردی کێشاااەی چارەساااەرکردنی هیاااوای ڕادەیەک

 لە پشااتیوانییان خۆیااان، کوردەکااانی سااەرکوتی سااەرەڕای تورکەکااان ئەوەیە، ەرنجڕاکێشساا. هێنااابوو پێااک سیاسااەتەکانی
 لە مێژوویاای و حقااووقی زەبرێکاای وێااڕای ئاکامەکااانی و لااۆزان کۆنفڕانساای گشااتی بە. دەکاارد باشااوور کااوردی باازووتنەوەی
 لە کەلکیاان چەشانێک بە میاانکا هەر تاورکیە و جیهاان زلهێزەکاانی کە باوو ڕاساتییەش ئەم پیشااندەری کاورد، بزووتنەوەی

 لەم یەک هااای  لە بکەیااان، ش بەوه ئامااااژە دیاااکە جاااارێکی لێااارە پێویساااتە. وەردەگااارت خۆیاااان بەرژوەنااادیی بەپێااای کاااورد
 لە ساەرکەوتوو واڵتاانی کە ڕاساتییە ئەو ساەر دەگەڕێاتەوە هۆیەکەشای نەکارا، بااس ڕۆژهەاڵت کاوردی کێشاەی دانوستانانەدا

  و بەرنامە هی  و بکەن دابەش ئەفریقا هەتا نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی لە عوسمانی ورکەکانینات واڵتی دەیانویست شەڕدا
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 .نەبوو ئێران کوردی بۆ پالنێکیان
 

 و جیهاانی باارودۆخی نەباوونی لەبار و زلهێزەکان واڵتە نەرێنیی کاریگەریی وێڕای کورد گەلی بزووتنەوەکانی سەرنەکەوتنی
. هەیە نێوخۆییەکااانەوە هۆکااارە بە پێوەناادی زۆر ڕادەیەکاای تااا کااردووە، پااێ اماااژەمئ ڕابردوشاادا لە وەکااوو هەر ناااوچەیی،
 هتاد و شاێ  و عەشایرە ساەرۆک ڕێبەریای بە کاورد گەلی ڕاپەڕینی گۆڕەپانی ئەوەی سەرەڕای ناوبراودا قۆناغی لە کوردستان

 نەگرتنااای شاااک  ەوەیااای،نەت تەباااایی و یەکیەتااای نەباااوونی هاااۆی بە باااووە، عوسااامانی و ئێاااران حکوومەتەکاااانی بە دژ
 لەژێار ساەربەخۆکان نیاوە و ساەربەخۆ میرنشاینە لە بەهێاز فدراسایۆنێکی نەهااتنی پێاک فیاۆدالی، بەهێازی ناسیۆنالیزمێکی

 کوردسااتان، تەواوی لە کااورد ڕزگاااریخوازانەی باازووتنەوەی بەڕێااوەبردنی و هاوئاااهەنگی بااۆ کارزاناادا و بەتوانااا ڕێبەرییەکاای
 هەروەهاا یەکتاری، تاااڵنکردنی و کوشاتن نێوخۆیی، شەڕی عەشیرەییدا، -تاکەکەسی  تەسکی ندییبەرژوە لە مانەوە  قەتیس
 کوردساتان ناوچەکاانی نێاوان لە پێوەنادی باۆ بەربەستێک کە کوردستان خاکی بەرچاوی پانتایی وەکوو جوغرافیایی فاکتەری
 .بگا کوردی دەوڵەتی و کیان پێکهێنانی واتە خۆی دڵخوازی ئاکامی بە نەیتوانی بووە،

  
 دا؟ وەپاش لەوە کوردی سەردەمدا لەو کاریزما ڕێبەرێکی نەبوونی وایە پێیان کە خاوەنڕا کەسانی نین کەم :عەلی بداغی

 
 و گریناگ فااکتەرێکی دەیتاوانی تواناا و کاریزماا ڕێبەرێکای باوونی هەڵنەگارە، حاشاا ڕاساتییەکی ئەمە :ئاوە کامڕان ئەمین.د

 ناسااینی بەتااایبەتی و کااورد هۆزەکااانی و عەشاایرە ڕێکخااراوە، کااۆکردنەوەی نەتەوەیاای، ەتیااییەکی پێکهێنااانی بااۆ پێویساات
 خەڵاک، ڕاکێشاانی تواناایی لێارەدا. باێ کاورد بازووتنەوەی ئامانجەکانی بە گەیشتن بۆ لەوان وەرگرتن کەلک و دەرفەتەکان
 باااۆ کاریزماااا ڕێبەرییەکااای ەکاااانیئەرک لە یەکێاااک بااازووتنەوە بەرتەساااکییەکانی و سااانوور و دەرفەتەکاااان لە تێگەیشاااتن

 ئەوەش، سااەرەڕای بەاڵم. خەباااتە شااێوەی هەڵبژاردناای و درووساات پاشەکشااەکردنی و پێشااڕەوی و جااوواڵنەوەکە بەڕێااوەبردنی
 دژبەر، هێزەکاانی هاوساەنگی وەکاوو نێوخاۆیی فااکتەری زۆر نێاوەدا لەم و باێ یەکالکەرەوە فاکتەرێکی ناتوانێ هەمیشە ئەمە

 و نااوچە باارودۆخی هەروەهاا جیهانی، زلهێزەکانی سیاسەتی درووستی لێکدانەوەی جەماوەر، پشتیوانیی و نەتەوەیی ئاگایی
 بەرناااامەی و بەرژوەنااادی لەگەڵ ڕادەیەک چ تاااا ڕۆژهەاڵت نااااوچەی سیاسااای جوغرافیاااای لە گۆڕانکااااری ئەوەی و جیهاااان

 جیهاانی یەکەمای شاەڕی پااش داخەوە بە. هەباێ اڕەوتەد لەم نەرێنای یاان ئەرێنای کااریگەریی دەتاوانێ دێاتەوە، زلهێزەکان
 ئاساتی هاۆی بە بەڵکاوو نەباوو، یەکادەنگ نەک کاورد ،١٧٢٣ سااڵی لە لاۆزان کۆنفڕانسی کۆتایی هەتا ١٧١٩ ساڵی لە واتە

 بەرەکیای چەناد و نااکۆکی تووشای خاۆی ئاایینی و سیاسای فەرهەنگای هەروەهاا کۆمەاڵیەتی، و ئابووری پێکهاتەی خوارەوەی
 لەگەڵ سیاسای ملمالنێای و نااوچەیە لەم خۆیاان بەرژوەنادیی بەپێی شەڕ لە سەرکەوتوو دەوڵەتانی هاوکات بوو، شبەرچاوی

 دوو ئەم کۆتاییادا لە و باوونەوە پاشاگەز ساێور پەیماانی قەرارەکاانی لە ئاسانی بە زۆر بوو، ئانکارا هاوپەیمانی کە مسکۆ
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 نەک و، دا کاورد چارەنووسای و سیاسای ژیاانی دادێای لە خۆیاان ەرێنیاین ماۆری الوە دوو لە نێوخاۆییە، و دەرەکی دیاردەیەی
 .چوو زۆرتریش ئاڵۆزیی و خراپی بەرەو گشتی بە کوردستان بارودۆخی بەڵکوو نەکرا چارەسەر کورد کێشەی

  
 دنیدیااریکر ماافی بەدەساتەوەگرتنی باۆ کاورد ئاکامەکاانی باێ شۆڕشاە ساەدەی بیساتەم ساەدەی ئەوەشدا لەگەڵ :عەلی بداغی
 مەترسی؟ و هەڕەشە یان بوو دەرفەت پتر کورد بۆ سەدەیە ئەم وایە پێتان ئێوە. بوو چارەنووس

 
 و یەکیەتای چەشانێک بە سیاسای ژیاانی واتە نیایە، هەڕەشاە باێ دەرفەتێاک های  خەباتادا ڕەوتای لە :ئاوە کامڕان ئەمین.د

 خەبااااتی و ژیاااان لە هەڵنەگااارە حاشاااا تییەکیڕاسااا بەڵکاااوو فەلساااەفی، یاساااایەکی تەنیاااا نەک ئەوە دژبەرانە، ملمالنێااای
 لە کێشااااەکان چارەسااااەرکردنی بااااۆ دەرفەت کاتێااااک کااااۆمەڵگە سیاساااای بااااارودۆخی لە گۆڕانکاااااریی واتە. نەتەوەکانیشاااادا
 کە دەکاا، دوژمنانێاک نادیااری و دیار هەڕەشەی لەگەڵ بەرامبەری نوێخوازیش هێزی هاوکات دەخوڵقێنێ نوێدا هەلومەرجێکی

 و کێشاە چارەساەرکردنی باۆ دەرفەتەکاان لە وەرگارتن کەلک جا بکەن، جواڵنەوەیە ئەم پەرەسەندنی لە یریپێشگ دەیانەوێ
 نالەباااری یااان لەبااار بااارودۆخی بە پێوەناادیی دوژماان، پیالنەکااانی سااەرکەوتنی هااۆی بە دەرفەتە ئەم نێوچااوونی لە یااان

 .هەیە هێزەکان هاوسەنگیی و دەرەکی و نێوخۆیی
 

 کااورد ڕزگااریخوازانەی باازووتنەوەی باۆ هەڕەشااە هاوکاات و دەرفەت ساەدەی سیاسااییەکان، ئااڵوگۆڕە هااۆی بە م بیساته ساەدەی
 لە کوردسااتان کۆماااری دامەزراناادنی واتە گرینااگ ڕووداوی دوو بە ئاماااژە دەتااوانین کوردسااتان ڕۆژهەاڵتاای لە وێاانە بااۆ. بااووە
 شۆڕشاای سااەرکەوتنی پاااش ساااڵەکانی لە کوردسااتان ڕۆژهەاڵتاای لە بەشااێک کورتخااایەنی ئااازادکرانی و هەتاااوی ١٣٢٥ ساااڵی

 سااەرکەوتنی پاااش کوردسااتان باشااووری لە کااورد دەسااەاڵتی هەروەهااا هەتاااوی، ی١٣٥٩ ڕێبەناادانی ی٢٢ لە ئێااران گەالناای
 هەتااوی ی١٣٥٣ ڕەشەمەی لە ئەلجزایر ڕێکەوتننامەی هەتا قاسم عەبدولکەریم ڕێبەریی بە ١٣٣٩ پووشپەڕی ی٢٣ کوودەتای

 و ساۆڤییەت یەکیەتیای هێزەکاانی لەالیەن ئێاران داگیرکرانای دەکەم؛ ڕووداوانە لەم یەکێاک بە ئامااژە تەنیاا ێارەدال. بکەین
 لە ئااازەری و کااورد ڕزگاااریخوازانەی باازووتنەوەی گەشەسااەندنی بااۆ دەرفەتێااک بە بااوو ،١٧٤١ ئاگوسااتی کۆتااایی لە بریتانیااا
 .ئەوان نێوبردنی لە بۆ ڕۆژئاواییەکانی هاوپەیمانە و تاران پیالنەکانی و هەڕەشە سەرهەڵدانی هەروەها ئێراندا،

 
 ئازەربایجاان، حکاوومەتی پەیتاای پەیتا پاشەکشەی ،١٧٤٩ مای لە سۆڤییەت یەکیەتیی بۆ سوور سپای هێزەکانی گەڕانەوەی
 دەسااات ناچااااالکی، بااااکۆ، باااۆ دێماااوکرات فااارقەی ڕێبەرانااای هەاڵتنااای و تەورێاااز گااارتنەوەی و ئێاااران سپاسااای هێرشااای

 خااۆڕانەگری کۆتاییاادا لە و ئێااران، تااوودەی حیزباای وەکااوو ئێااران سەرانسااەرییەکانی هێاازە بێاادەنگیی و لەسەردەسااتدانان
 . کەوتەوە لێ هاوڕێیانی و محەممەد قازی پێشەوا شەهیدبوونی و کوردستان کۆماری ڕووخانی کوردستان، کۆماری ڕێبەرانی
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 .دێتەوە پێک بێگومان پێشکەوتنخواز هێزی بۆ نۆی دەرفەتی و کاتییە مێژوودا ڕەوتی لە شکست و شکان بەاڵم
  

 لە کااام هەر لە ئێسااتا ئەوەی وەک تایبەتمەناادییەکانی، وەک کێشااەکانی، وەک خااۆی بااۆ کااورد وانیاایە پێاات :عەلووی بووداغی
 ەرلەساا کااوردیی دەوڵەتاای کە شوناسااخوازییەک و ناساایۆنالیزم خاااوەن نەبااووەتە ئێسااتاش دەیبینااین، کوردسااتان بەشااەکانی
 بێ؟ نەتەوە -دەوڵەت  پڕۆژەی هەڵگری کە دابمەزرێ،

 
 یااان) نەهااری سااادات بنەماااڵەی دوو «کااورد هاااوچەرخی مێااژووی» کتێباای لە داوڵ مەک دەیویااد :ئوواوە کووامڕان ئەمین.د

 پێناسااە ییخواز جیااا و خودموختاااری چەشاانی لە کااورد ناساایۆنالیزمی بەرچاااوی بەرەی دوو وەکااوو بەدرخانەکااان و( شااەمدینان
 لە ئاوڕێاک ئەگەر. کاوردن یی نەتەوه بزووتنەوەی دەستەبەندییەکانی پێکهێنەری ئێستاش الگیرییە دوو ئەم وایە  پێی و دەکا

 ساەدەی دوو لە سیاسی ژیانی درێژایی بە ڕەوتە دوو ئەم چەشنێک بە بدەینەوە، کوردستان بەشی چوار هەر لە کورد خەباتی
 کوردساتان کۆمااری ڕووخاندنی پاش فێدراڵخوازی یان خودموختاری ڕەوتی کە ییەوە،جیاواز بەم بوون، یەک وەپاڵ ڕابردوودا

 دروشاامی چەنااد هەر کوردییەکااان هێاازە لە بەشااێک بەرەیەشاادا لەم و بااووە کااورد باازووتنەوەی لە زاڵ هێاازی ئەمااڕۆ هەتااا
 بڕیااری و دەکەن ساەربەخۆیی هەتاا گەالن چارەنووسای مافی لە باس خۆیاندا پرۆگرامی لە بەاڵم هەڵگرتووە، فێدرالیزمیان

 یەک هەر دەتاوانی بزاناێ، ڕەوا بە کاورد باۆ ساەربەخۆیی ماافی هێزێاک ئەگەر وایە پاێم مان. دادەنێن کورد گەلی بۆ کۆتایی
 باۆ خۆنووساین چاارەی ماافی لە حاشااکردن بەاڵم. بکاا پێناساە ساەربەخۆیی بە گەیشاتن باۆ قۆناخێاک وەکاوو حاڵەتانە لەم

 بااۆ ڕێبااازانە لەم کااام هەر هەڵبژاردناای بێگومااان. نااازانم شاایاو کااارێکی بە نەدەن، لااێ یخوازیمااانجیای تاااوانی کە ئەوەی
 بەاڵم، ئێساتا، هەلاومەرجی لە ئاێمە هەڵسەنگاندنی شێوەی و فیکری جیاوازیی سەر دەگەڕێتەوە کورد کێشەی چارەسەرکردنی

 لە ناااکرێ واتە. «نەتەوەیاایە سااتراتێژی و بەرژوەناادیی» بااێ سااەرنجدان جێگااای کااورد هێزێکاای بااۆ پێویسااتە خاااڵەی ئەو
 کلیلاای هەبااوونی لە باااس دیااکەوە الیەکاای لە و بکاارێ «کااورد بااوونی دەوڵەت بە مااافی» و «نەتەوە» لە حاشااا الیەکەوە

 مێشاکی و دڵ لە هیاوایە ئەو یان بکردرێ، نێوەڕاست گەورەی ڕۆژهەاڵتی لە دیکە نەتەوەکانی و کورد کێشەی چارەسەرکردنی
 لە یەکێاک من، باوەڕی بە. ئاخرە هێڵی شارومەندی مافی هەبوونی و خودموختاری یان فێدرالیزم کە بهێندرێ کپێ جەماوەر

 دەوڵەتە لەالیەن کە باوون ناسیۆنالیسات ی«!تااوان» و پڕۆپاگەنادە ئەو تەواوی پاێچەوانەی بە کاورد کییەکانی سەره کێشە
 کەمایەساایی دەدرێ، و دراوە وەپاااڵی جیاااوازەوە ڕای و بیاار بە سەرانسااەرییەکان هێاازە لە بەرچاااو بەشااێکی و داگیرکەرەکااان

 کوردساتان خەڵکای زۆریانەی بتاوانێ کە  ناسایۆنالیزمێک دایە، کاورد نێو لە ئەمڕۆیی و مۆدێڕن ڕاستەقینەی ناسیۆنالیزمێکی
 و نیاایە لیسااتیمانناسیۆنا هاازری و بیاار ئااێمە کە نیاایە مانااایەش بەو ئەوە بەاڵم بکاااتەوە، کااۆ سااەربەخۆیی ئااااڵی دەوری لە

 هەباوونی حیزبای فارە واڵتێکای تایبەتمەنادییەکانی لە یەکێاک بێگومان. بین نەتەوەیی دەوڵەتی پڕۆژەی هەڵگری ناتوانین
 «نەتەوەیای ساتراتێژییەکی» لەسەر کورد نەتەوەیی بزووتنەوەی ئااڵهەڵگرانی زۆرینەی کاتێک هەتا و، جیاوازە ڕای و بیر
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 پێکهێناانی باۆ دەرفەتێاک لە بااس چەتاوونە نەڕۆن کاورد کێشەی چارەسەرکردنی بەرەو وبەشها پالنی یەک بە و نەبن کۆک
 تەبلیغااتی و فیکری کاری پێناوەدا لەم پێویستە بەاڵم بکردرێ؛ کوردستان جیاجیاکانی بەشە لە تەنانەت کوردی، دەوڵەتی
 پێکهااتنی نەچاێ لەبیرماان. خەڵاک ڕەوانای لە بەشاێک بکارێتە و ڕاگاوێزرێتەوە کاوردی کاۆمەڵگەی نێو بۆ بیرەکە و بکردرێ
 ئاڵوگۆڕەکااانی پێاای بە بەڵکااوو بەهێااز، ناساایۆنالیزمێکی شااکڵگرتنی هااۆی بە تەنیااا نەک سااەربەخۆکان دەوڵەتە لە بەشااێک
 .بووە هتد و ناوەندی حکوومەتی گۆڕانی و شۆڕش یان شەڕ، پاش جیهانی

  
 چییە؟ کرد باست کەمایسییەک وەک و بووە کەمڕەنگ و کاڵ کورد الی دەیفەرمووی جەنابت ناسیۆنالیزمەی ئەم :عەلی بداغی

 
 کە ڕەگەزپەرساتانەی ئەو شانتاژی داوی نەکەوینە و بێ ناسیۆنالیزم لە خۆمان خوێندنەوەی دەبێ ئێمە :ئاوە کامڕان ئەمین.د
. دەکەن دەسااااتبااڵ نەتەوەی و خۆیاااان شاااوینیزمی باااۆ پاکااااانە چەوسااااوە، نەتەوەیەکااای ناسااایۆنالیزمی بەدنااااوکردنی بە

. کاراوە زەوت لێای زۆر بە واڵتەکەی داگیرکەرانای لەالیەن کە ماافێکە بە گەیشاتن باۆ خەبات مانای بە کورد بۆ ناسیۆنالیزم
 بە. کارێتەوە ڕوون ژێردەسات نەتەوەی ناسایۆنالیزمی و حااکم نەتەوەی تەنگی بەرچاو ناسیۆنالیزمی نێوان سنووری پێویستە
 لە ئەو ئەتنیکای و مێژوویی گەشەسەندنی قۆناخی لە مرۆڤایەتیی، ژیانی لە گرینگ بەشێکی ناسیۆنالیزم» الزاریف قەولی

 بەهێزباوونی و ساەرهەڵدان هۆی دەبێتە کورد کۆمەڵگەی لە پێشکەوتنخوازانە ئاڵوگۆڕەکانی. «دایە ئەمڕۆی و نوێ سەردەمی
 ماافی بە گەیشاتن پێنااوی لە اسیۆنالیساتین بیاری گەشاەکردنی و پەرساەندن و کاورد ناسایۆنالیزمی هازری و بیر و سیاسەت
 دێماوکراتیزم، بنااغەی سەر لە ڕابردوودا سەدەی لە خۆی خەباتی درێژایی لە کورد نەتەوەیی بزووتنەوی. خۆنووسین چارەی

 درواساێیەکان نەتەوە بە بێڕێازییەک و هەڕەشاە چەشانە هەر لە دوور بە و سۆسیالیساتی چەپی بیری هەروەها ناسیۆنالیزم،
 چارەساەرکردنی باۆ پێشاکەوتنخوازانە جاوواڵنەوەیەکی کورد بزووتنەوەی. بووە دەژین، و ژیاون کوردستان لە کە ەوانەیئ یان

 و کیاان پێکهێناانی شاایانی کاورد نەتەوەی ئەوەیە. دیکەیە نەتەوەیەکی خاکی بە دەستدرێژی بێ و کورد، نەتەوەیی کێشەی
 .خۆیەتی دەوڵەتی

  
 کە هەیە ڕایە ئەو بەرامبەریشاادا لە نەتەوە، ناابێتە دەوڵەت نەبێااتە تاا کاورد دەڵااێ ەیەه بۆچاوون هەنادێ :عەلوی بووداغی

 چییە؟ ڕاتان ئێوە. دەبن درووست نەتەوەخوازی بنەمای لەسەر ئەمڕۆییەکان و مۆدێڕن دەوڵەتە
 
دەوڵەت  یاان دەوڵەت -نەتەوە  چەمکای لەساەر کە بۆچوونانەی ئەو بۆ ڕێتەوە دەگه پرسیارە ئەم واڵمی :ئاوە کامڕان ئەمین.د
 گارینگە، ئەوەی کاورد ئاێمەی باۆ. باێ درێاژ و دوور باساێکی و لێکادانەوە ساووژەی دەتوانێ لەمانە کام هەر. هەیە نەتەوە -

 گەورەتاارین لە یەکێااک کااورد. کااوردییە دەوڵەتاای دامەزراناادنی و نەتەوەیاای سااەروەریی بە گەیشااتن بااۆ هەڵێنااان هەنگاااو
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 گشتپرساای پاااش پیالنەکااانی نمااوونەش دوا. کااراوە زەوت لااێ بەدەوڵەتبااوونی مااافی سااتائێ هەتااا کە جیهااانە نەتەوەکااانی
 و مااڵی یاارمەتی و ڕێبەریای بە شاەعبی حەشدی عێڕاق، سپای هێرشی و ٢٠١٩ سپتامبری لە کوردستان باشووری سەربەخۆیی

 زۆریاانەی دژایەتیاای هەروەهااا ،کوردسااتانی هێزەکااانی  لە بەشااێک سااازانی و هاوکاااری بە و ئێااران، ئیسااالمیی کۆماااری سااپایی
 بێگوماان هەڵاکەوێ باۆی ئەگەر ساەلماندی کورد دژایەتییەش، ئەم سەرەڕای بەاڵم. بوو ڕاپرسییە ئەم لەگەڵ جیهان واڵتانی

 پیشااندەری کوردساتانیش دیاکەی بەشاەکانی لە کوردەکاان خۆشای و شادی و پشتیوانی و ناهێنێ خۆی نەتەوەیی مافی لە واز
 بێوچااانی خەباااتێکی ئامانجەکااانی، و ئاااوات بە گەیشااتن بااۆ مێااژوو درێژایاای بە کە میللەتااێکە ەوەیااینەت بەهێاازی هەسااتی
 پێناسااە کااام بە ئااێمە کە ئەوەی. نەکااردۆتەوە شااۆڕ واڵتەکەی داگیرکەراناای و سااەرکوتکەران بااۆ ملاای کاتێااک هاای  و کااردووە

 ئاگاادارن، بۆخۆشاتان وەکاو هەر. بێنێ پێک ئێمە ییمێژوو هەڵوێستەکانی و ئامانج لە گۆڕانکارییەک وانییە پێم نەتەوەین،
 و ڕاسات و چەپ بەرەی پێناساەی یان ئەڵمانی و فەڕانسەوی پێناسەی وێڕای و کراوە پێناسە جۆراوجۆرە ڕوانگەی لە نەتەوە
 پێناسااەی ئاگااادارن وەکااوو هەر. بااێ بااوون نەتەوە بااۆ پێناسااەیەک «نەتەوەیاای هەسااتی هەبااوونی» تەنیااا دەتااوانێ هتااد،

 دەوڵەت شاکڵگرتنی شاێوەی تایبەتمەنادییەکانی سەر دەگەڕێتەوە هۆیەکەشی جیاوازە، نەتەوە لە ئاڵمانییەکان و ڕانسەویفە
 . واڵتانە لەم یەک هەر لە نەتەوە و
 

 کامانەن؟ کورد یەکبوونی بەردەم کێشەکانی دەگونجێ؟ کورد دۆخی لەگەڵ کامیان ئێستا :عەلی بداغی
 
 لەگەڵ کامیاان یاان خاراپە، یاان باش کامیان کە ئەوەی و پێناسانە ئەم تەواوی گرتنی ەبەرچاول بێ :ئاوە کامڕان ئەمین.د

 کە واڵتااانەی ئەو ئاسااتی لە چ کێشااەمان گەلێااک نەتەوەیاای یەکیەتیاای ڕەوتاای لە ئااێمە دێااتەوە، کااورد ئااێمەی وەزعییەتاای
 کوردساتان بەشاێکی هەر وەزعییەتی لە ڕێکئاو ئەگەر. هەیە گشتی بە کوردستان ئاستی لە چ و کردووە دابەش کوردستانیان

 یاان بەرە نەباوونی. کوردستانین هێزەکانی نێو لە یەکتری پاشقولدانی و پاوانخوازی و ناتەبایی ناکۆکی، دی شایه بدەینەوە
 لە ڕاسااتەقینە چەشاانێکی بە کوردسااتان جیاجیاکااانی بەشااە لە کااورد هێزەکااانی  زۆریاانەی بتااوانێ کە نەتەوەیاای کااۆنگرەیەکی

 بێگوماان کوردساتانیش تەواوی ئاساتی لە. کاوردە بازووتنەوەی نێاو کێشاەکانی و کەمایەسای لە یەکێاک کۆکاتەوە یەک وریدە
 بەرە بکەیان، ئەو چااوەڕەوانی بتاوانین هەیە، زەقیایە بەم کوردساتان جیاجیاکاانی بەشاە لە ئاڵۆزییاانە ئەم کاتێاک ناکرێ
 هێاز بە ڕۆڵێکی و بێ پێک کوردستان یەکگرتنەوەی دروشمی ئارای نانەهێ و کۆکردنەوە بۆ چەترێک وەکوو ڕێکخراوەیەک یان
 باااری و لەکااار دەسااتێوەردان و کوردسااتان هێزەکااانی لە بەشااێک پاااوانخوازیی دیکەشااەوە الیەکاای لە بگێااڕێ، پێناااوەدا لەم

 کە دیاکەش ەساەلەیەکیم. دەکاتەوە دوورتر یەک لە هێزانە ئەم و دەکا ئاڵۆزتر پێوەندییەکان کوردستان، دیکەی بەشەکانی
 لەسااەر کۆسااپێک وەکااوو یااان نەرێناای خاااڵێكی وەکااوو ڕۆژهەاڵت و باشااوور لە تااایبەتی بە و کوردسااتان ئاسااتی لە پێویسااتە
 نەتەوەیاای، مەسااەلەی و کااورد چارەنووساای لەسااەر «سیاساای ئیسااالمی» مەترساای باادرێتێ، سااەرنجی نەتەوەیاای یەکیەتیاای
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 گرتاووە شاکڵی چەشانێک بە کاورد مێاژووی چارەنووسی. دایە کوردی کۆمەڵگەی لە دهت و ژنان مافی دێموکراسی، سێکۆالریزم،
 بە بەڵکااوو بگێااڕێ، کااورد جەماااوەری و هێزەکااان یەکخسااتنی بااۆ ڕۆڵ بتااوانێ نەک سیاساای ئیسااالمی و ئااایین ئەسااتەمە کە

 باااۆ نێوخۆییەکااان و بیاااانی دوژماانە و هەیە یااای نەتەوه جیاااکەرەوەی و نەرێنااای نەخشااێکی زۆر ڕادەیەکااای هەتااا پااێچەوانە
 پااش سااڵەکانی ساەرەتای لە ئاێمە وێانە باۆ. وەردەگارن  لاێ کەلکای نەتەوەیای یەکیەتیی و کورد بزووتنەوەی لە زەبرلێدان

 ماوفتیزادە ئاغاای الیەنگرانای و قورئاان مەکتەبای دوژمناانەی و نەرێنای ڕۆڵای دی شاایه ١٣٥٩ ڕێبەنادانی شۆڕشی سەرکەوتنی
 .بووین کوردستان هەاڵتیڕۆژ کوردی بزووتنەوەی لەگەڵ

 
 نێاااو لە عەشااایرەیی نەریتااای و داب بیااار، ئاساااەواری ماااانەوەی «نەتەوەیااای یەکگرتاااوویی» ڕەوتااای لە دیاااکەش کێشاااەیەکی
 لە کاریکاتۆرێاک تەنیاا ئابوورییەکانادا پێوەنادییە لە چەناد هەر. دایە  حیزباایەتی شێوەی لە تەنانەت و کوردی کۆمەڵگەی
 بەرژوەناادیی زاڵبااوونی باوکساااالری، وەکااوو سیسااتمە ئەم سیاساای و فەرهەنگاای ئاسااەواری مبەاڵ ماااوە، عەشاایرەیی سیسااتمی

 هتاد، و سیاسای چااالکی لە پرەنسایپی باێ فرەژنای، مەساەلەی و ژناان ماافی پێشێلکردنی حیزبی، و بنەماڵەیی تاکەکەسی،
 گەلێاک ڕووبەڕووی نەتەوەیای ەکیەتییی بە گەیشتن بۆ ئێمە پێیە بەم. دەگێڕێ کوردستاندا لە مەترسیدار و نەرێنی ڕۆڵێكی
 سۆسااایال ساااێکۆالریزم، ناساایۆنالیزم، بەرەی لە خۆیاااان ڕێکخااراوانەی ئەو و کاااورد ڕوونااااکبیری ئەرکاای و کۆساااپین و کێشااە

 ساەرەوەی باردنە و کێشاانە ئەم مەدەنای چارەساەرکردنی باۆ هەڵێناان هەنگااو دەبینانەوە هتاد و مارکسای چەپی دێموکراسی،
 یەکیەتای بە پێویساتیمان ئاواتەکانماان بە گەیشاتن باۆ ئێمە. کوردستانە کۆمەڵگەی پێشکەوتنخوازانەی و نەتەوەیی ئاگایی

 بااری و کاار لە دەستێوەردان و پاوانخوازیی لە خۆپارێزی یەکتری، هزری و بیر لە ڕێزگرتن سیاسی، پلۆرالیزمی نەتەوەیی،
 و داهاااتوو بەرەو چااوون بااۆ هێااز بە هەنگاااوی هەتااا ەهەی خەڵااک بڕیاااری لە گاارتن ڕێااز و، کوردسااتان دیااکەی بەشااەکانی
  خۆنووسین چارەی مافی بە گەیشتن بۆ خەبات و نەتەوەیی بەرەی پێکهێنانی بۆ شیاو بەستێنێکی پێکهێنانی
 .هەڵێنین

  
 وەک پرەنسایپی هەنادێ بە خاۆی جێای و هااتووە کۆتاایی ناسایۆنالیزم ساەردەمی دەڵاێ کە هەیە بۆچوونێکیش :عەلی بداغی

 ئێسااتادا سیاساییەکانی جوغرافیااییە سانوورە چوارچێاوەی لە «یەک وەک هاوبەشایی» و «ژیاان پاێکەوە» و «مارۆڤ افیما»
 کۆکن؟ ئەوە لەگەڵ ئێوە داوە،

 
 بەاڵم. نایم  بۆچووناه و ئاه ڵ گاه له ناا بادەمەوە، پرسایارەتان ئەم وەاڵمای وشاەیەک بە بێ قەرار ئەگەر :ئاوە کامڕان ئەمین.د

 واتە کاورد ناسایۆنالیزمی بە دژ هێزەکاانی  پێناساەی وایە پاێم کرد، ئاماژەم پێشتریش وەکوو هەر چییە؟ ەناکۆکیی ئەم هۆی
. نیایە خۆیادا جێای لە دەکاا، خەباات خاۆی ڕەوای و نەتەوەیای ماافی بە گەیشتن بۆ کە چەوساوە نەتەوەیەکی ناسیۆنالیزمی
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 ئەم پێاوەری و هااتووە کۆتاایی کورد بۆ تایبەتی بە نالیزمناسیۆ سەردەمی بۆچی کرێتەوە، شی مەسەلەیە ئەم دەبێ بێگومان
 کوردساتان، داگیرکەرەکاانی واڵتە نێاو لە کاورد نەتەوەییەکاانی ویستە لە یەک کام چییە؟ بڕیارانە و هەڵسەنگاندن چەشنە
 مااوە «ۆڤماانمر مافی» کێشەی تەنیا بڵێن کە کراوە، جێبەجێ کوردستان باشووری لە سەقامنەگرتوو ستاتوویەکی لە بێجگە

 و فەڕانساەوی هەروەها ئیسپانیا، جیاییخوازەکانی باسکە و کاتالۆنیایی یان سکاتلەندی، بۆ چۆنە بکرێ؟ چارەسەر دەبێ کە
 و ئوڕووپااا جەرگەی لەنێااو ڕاساات ئەویااش ئەڵمااان، بااایەری تەنااانەت و کانااادا لە کوبێااک خەڵکاای و بلژیااک هۆلەناادییەکانی

 پێاای بە زۆر ڕادەیەکاای تااا هتااد و پێکەوەژیااان و ماارۆڤ مااافی شااارومەندی، مااافی کانیپڕەنساایپە کە پێشااکەوتوودا کانااادای
 نەتەوەیای کێشاەی ناابێ، کاورد ئاێمەی وەزعای و  حااڵ لەگەڵ بەراوەردکردن بۆ ئەوان ستاتووی و گیراوە چاو لەبەر دەستوور

 باۆ بەاڵم بەردەوامە، هەر نەتەوەیی کیدەوڵەتێ پێکهێنانی و جیابوونەوە بۆ ئەوان خەباتی و نەکراوە چارەسەر یەکجاری بە
 وایە پااێم بااووە؟ تەواو کاااتی کااراوە زەوت لااێ هتاادێکمان و شااارومەندیی و نەتەوەیاای مافەکااانی تەواوی کە کااورد ئااێمەی

 هێرشاەکانی و هەڕەشاە و بەغادا لەگەڵ ئەوان پێوەنادیی و کوردساتان باشاووری وەزعییەتای و باارودۆ  لە ئاوڕێک پێویستە
 واڵتێکادا لە ئەویاش هتاد، و دەساتووری کێشاەی گەلێاک ماانەوەی و کوردساتان باۆ عیباادی و ماالیکی کااتی ەل عێاڕاق سپای

 کێشاەی کە دەرکەوێ بۆماان هەتاا کراوە، پێناسە کورد و عەڕەب واڵتی وەکوو عێڕاق، بنەڕەتیی یاسای پێی بە کە بدەینەوە
 خۆیاان دەوڵەتای و کیاان بە نااوبراو گەالنای گەیشاتنی هەتاا ئوڕووپاایی واڵتاانی بەشاێک نەک و ئاێمە الی نەک نەتەوەیی
 بەرحەق ئینساانی، پێشاکەوتنخواز، ناسیۆنالیزمێکی کورد، ناسیۆنالیزمی کرد، ئاماژەم پێشتریش چۆن هەر. ناکرێ چارەسەر

 ەگەڵل هێمناای بە کوردسااتان خاااکی لە کە گەالنەیە ئەو و کوردسااتان درواسااێیەکانی بااۆ هەڕەشااە چەشاانە هەر لە دوور بە و 
 یەکجاااریی بە نەگااا، کااوردی دەوڵەتاای درووسااتکردنی واتە خااۆی مااافی بە کاتێااک هەتااا کااورد گەلاای کێشااەی. دەژیاان کااورد

 .ناکرێ چارەسەر
  

 هاای  حاڵێکاادا لە کامااانەن، و چااین بەدەوڵەتبااوون بااۆ کااورد نەتەوایەتیاای باازووتنەوەی بەردەم ئەگەرەکااانی :عەلووی بووداغی
 بە و ساەربەخۆیی داوای ڕەسامی بە ئێستاش کوردستان بەشەکانی لە کام هی  لە کورد ویدەستڕۆیشتو و بەدەسەاڵت حیزبێکی

 ؟!نەکردووە بۆ کاری کردەوەش بە و نەکردووە دەوڵەتبوونی
 

 کاتێاک های  دەبیناین بدەین، ڕابردوو دەیەی سێ لە کورد ڕزگاریخوازانەی خەباتی بە سەرنجێک ئەگەر :ئاوە کامڕان ئەمین.د
 گەشااەی ئاااوا و نێااونەتەوەیی کێشااەیەکی نەبااۆتە ڕادەیە ئەم هەتااا کورتییەکااانی و کەم تەواوی رەڕایسااە کااورد مەسااەلەی
 نشاێوانە، و هەوراز ئەم تەواوی ساەرەڕای هەیە، کوردساتانی هێزەکاانی نێو  له کە کێشانەی ئەو تەواوی سەرەڕای. نەکردووە

 کێشاەی. دایە بەرز ئاساتێکی لە کاورد بازووتنەوەی کەئەماڕۆ بااوەڕەم بەم نێوخۆماان، هتادی و نااکۆکی و پاشەکشە و شکست
 جیهاناادا، ئاسااتی لە دەوڵەت بااێ نەتەوەی گەورە و نێوەڕاساات ڕۆژهەاڵتاای نەتەوەی گەورە چااوارەمین وەکااوو کااورد نەتەوەیاای
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 هێزەکااانی ملمالنێاای و نێونەتەوەییەکااان مااامەڵە و جیهااانی گشااتیی ڕای و بیاار لە ناااکرێ ئیتاار کە قۆناخێااک، گەیشااتۆتە
 هاای  خەباااتی بەاڵم ناایە، و نەبااووە کێشااە کەم کااورد ناساایۆنالیزمی بێگومااان. نەگیاارێ چاااو لەبەر ناوچەییاادا و جیهااانی

 تواناایی و، خەڵاک خوێنادەواریی ئاساتی نەتەوەیای، ئاگاایی ئاساتی ئەماڕۆکە. نەبووە کێشە بێ و لەمپەر بێ نەتەوەیەکیش
 سااڵەکانی لەگەڵ بەراورد باۆ کوردستان ڕۆژهەاڵتی لە تایبەتی بە مەدەنی خەباتی جۆراوجۆرەکانی شێوە لە وەرگرتن کەلک
 نەک مەدەنای خەبااتی لاوتکەی کوردساتان ڕۆژهەاڵتای لە خەرماناان ی٢١ مانگرتنی. نابێ م بیسته سەدەی کۆتاییەکانی پێش
 ک وه تاااریزەکراویمیلی کااۆمەڵگەیەکی لە ئەویااش ساااڵنەدا لەم ئااێمە. بااوو ئێارانیش ئاسااتی لە بەڵکااوو کوردساتان تەواوی لە

 چەشانە دی شاایه دەدرێاتەوە، واڵم ئەشاکەنجە و گارتن و گاوللە بە کورد ڕەوای مافی لە داکۆکییەک چەشنە هەر کە کوردستان
 خەڵکای پێشاتریش. باێ نااوچەش و ئێاران دیاکەی گەالنای باۆ وانەیەک دەتاوانێ کە بووین، خەڵکی بەهێزی جوواڵنەوەیەکی

 پووشااپەڕی لە قااادری شااوانەی نەماار شااەهیدکردنی کاااتی لە خۆیااان نەتەوەیاای هەسااتی یبەرز ئاسااتی کوردسااتان ڕۆژهەاڵتاای
 بازاڕەکاانی و دووکاان بەساترانی ،١٣٨٧ باانەمەڕی لە هاوڕێیاانی و کەماانگەر فەرزادی نەمار شاەهیدکردنی هەتاوی، ی١٣٨٤

 لە کوردساتان ڕۆژهەاڵتای خەڵکی جەماوەری پشتیوانیی قاسملوو، دوکتور نەمر تێرۆری پاش ساڵەکانی تەواوی لە کوردستان
 لە کوردساتان ڕۆژهەاڵتای خەڵکای بەرفراوانای پشاتیوانیی پاارەکەدا، پااییزی لە کوردساتان باشاووری سەربەخۆیی گشتپرسیی
 ئاوارەکاانی باۆ یاارمەتی کاۆکردنەوەی باۆمەلەرزەکەدا، کاتی لە کرماشان پارێزگای خەڵکی بەهاناچوونی کۆبانی، خۆڕاگریی
 گەیشاتن باۆ کاورد خەبااتی هیاوادەری و کوردساتان ڕەنگینای ئاسمانی لە گەش ئەستێرەگەلێکی ئەمانە. ووینب هتد و شەنگال

 .دایە دادێ لە ئامانجەکانیان و ئاوات بە
  

 نساکۆیە چاخی ئایا لەوێندەرێش چییە؟ کوردستان دیکەی بەشەکانی لە کورد سیاسیی دۆزی لەسەر ڕاتان ئەدی :عەلی بداغی
 هیوا؟ هەڕەتی یان
 
 دەچاێ، پێشاەوە بەرەو و بەردەوامە دیاکە چەشانێکی بە ڕەوتە ئەم کوردساتانیش دیاکەی بەشاەکانی لە :ئواوە کامڕان ئەمین.د

 ئەم و هەیە، حقووقیااان سااتاتوویەکی ئەمااڕۆ کێشااەکانیان و کەمایەساای تەواوی سااەرەڕای کوردسااتان باشااووری کوردەکااانی
 بااۆ بناااغەیەک دەگیاارێ،  لێاای حەقاایش بە کە ڕەخنااانەی ئەو تەواوی سااەرەڕای ناااکۆکە و کێشااە پااڕ پەرلەمااانە و حکااوومەت
 .دایە داهاتوو لە کورد سەربەخۆی دەوڵەتێکی

 
 لە یەکێاااک کۆباااانی حەماساااەی و واڵتە ئەم سیاساااەتی لە کااااریگەر فااااکتەرێکی باااۆتە کاااورد کوردساااتانیش، ڕۆژئااااوای لە

 و پاشاااکەوتوو و ڕەش هێااازی تاوانباااارترین و شاااترینڕە لەگەڵ بەربەرەکاااانی لە جیهاااان مێاااژووی ڕووداوەکاااانی گەورەتااارین
 چیارۆکە و شاێعر جاوانترین خاوڵقێنەری کاورد شاەڕڤانەکانی ژنە بێوێنەی بەشداری. بوو داعش واتە ٢١ سەدەی جینایەتکاری
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 یپڕخاوێنەر و بەناوباناگ ڕۆژناامەیەکی و گۆڤاار کام. بوو جیهان گەالنی تەواوی بۆ سەرنجڕاکێش بابەتێکی و حەماسییەکان
 نەکا؟ حەماسەیە ئەم باسی و بدزێتەوە شکۆیە بە خۆڕاگرییە و خەبات لەم خۆ دەیتوانی ئەمریکایی و ڕۆژئاوایی

 
 بەڕێاز وەکوو کورد ئازادیخوازانی گرتنی ردۆغان، ئه کۆنەپەرستانەی بیروبڕوای و سیاسەت سەرەڕای کوردستانیش باکووری لە

 ئەم مەدەنیاای جااوواڵنەوەی لە بەرچاااو ڕۆڵێکاای تااورکیە گەالناای کراتیکیدێمااو حیزباای هاوڕێیااانی، و دەمیرتاااش سااەالحەدین
 لە سیاساای جەمسااەرێکی بگیاارێ، لێاای دەکاارێ کە ڕەخنااانەی ئەو تەواوی بە کوردسااتان کرێکااارانی پااارتی و دەگێااڕێ واڵتە

 کوردساتانیش انیجۆراوجۆرەکا بەشاە و دەچاێ پێشەوە بەرەو مێژوو حوکمی باوەڕەم ئەم لەسەر ئەمن. باکوورە کوردی خەباتی
 چەشاانە هەر و دەباان جیاادی گۆڕانکاااریی تووشاای نێوەڕاساات ڕۆژهەاڵتاای ناااوچەی و جیهااان گۆڕانکارییەکااانی پێاای بە پااێ

 رادەیەک چ تااا ئااێمە کە ئەوەی. کااوردە مەسااەلەی گرێاادراوی نیزیکاادا و نێوەڕاساات ڕۆژهەاڵتاای لە ژێئۆپااۆلیتیکی ئاااڵوگۆڕێکی
 و درووسااات تێگەیشاااتنێکی ڕادەیەک چ تاااا کە ئەوەی ساااەر دەگەڕێاااتەوە ەشاااێکیب بگااارین، دەرفەتاااانە لەم کەلاااک بتاااوانین

 خۆمااان، نەتەوەیاای بەرژوەناادیی پێاای بە دەتااوانین چااۆن و هەیە نێااونەتەوەیی و نەتەوەیاای سیاسااەتی لە ڕاسااتبینانەمان
. هەڵێنیانەوە دساتانکور سەربەخۆیی هەتا خۆنووسین چارەی مافی واتە مێژینەکەمان، ئاواتە بە گەیشتن بۆ بەهێز هەنگاوی

 .هیوادار و گەشبینم گەلێک کورد داهاتووی بە گشتی، بە ڕەوتەدا لەم
  

 بوون وتووێژە ئەم بەشداری ئەوەی بۆ سپاس
 

 نەبن ماندوو ئێوەش
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 لەوانەی دیومن کەسم لە سەرووی دوکتۆر قاسملوو نەدیوە: زادە عەبدوڵاڵ حەسەن

 
 کە تێاپەڕی هاوڕێیاانی و کوردساتان دێماوکراتی حیزبی کاتی ئەو سکرتێری قاسملوو، عەبدولڕەحمان. د تێرۆری لە ساڵ 39

 کااورد ناااودارێکی. دەسااتڕێژ بەر درانە ئەوانەوە لەالیەن و ئێااران ئیسااالمیی ماااریکۆ نێردراواناای لەگەڵ وتااووێژ مێاازی لەسااەر
 خااوەنی« .قاساملووم بڵاێ نەباووە دیاکەی کاوڕی کاورد بێ لەگەڵدا ئێستاشی بەاڵم نییە، کوێر وەجا  کورد میللەتی»: دەڵێ
 هاوسااەنگەری و قاسااملوو، وکتااۆرد غاااری یاااری دێاارین، تێکۆشااەری زادە حەسااەن عەباادوڵاڵ مامۆسااتا بەڕێااز بەناارخە وتە ئەم

 قاساملوو، دوکتۆر تێرۆری ساڵیادی بۆنەی بە ئەوەی بۆ خزمەتی هاتووینەتە تایبەتدا دیدارێکی لە کە بەڕێزیانە؛ بەوەفای
 زماان لە گەورەیە زاتە ئەم تایبەتمەندییەکانی و کەسایەتی لە باسێکمان و نەمر قاسملووی لە یادێکمان بەڕێزیاندا لەگەڵ
 .کردبێ امۆستاوەم بەڕێز

 
 دیت؟ کوێ لە قاسملووت دوکتۆر جار یەکەم جەنابت کە پێبکەم دەست پرسیارەوە لەو با مامۆستا :عەلی بداغی

 
 هەماوو لە سااڵو پااکی، گیاانی لە سااڵو قاساملوو، دوکتاور یاادی لە سااڵو بڵاێم باا پێشادا لە جاارێ :زادە عەبودوڵاڵ حەسوەن

 ئێساتاش کە ئەوانە باۆ ساەرکەوتنیش ئااواتی و سااڵو باوون، شاەهید قاسملوودا وکتورد بیروباوەڕەکەی پێناو لە کە ئەوانەی
 .دەکەن خەبات دێموکراتدا حیزبی بەگشتی و پێشەوا و قاسملوو دوکتور ڕێگەی لە هەر
 

 ینایزای ی١٧٩٠ سااڵی باۆ دەگەڕێاتەوە جاار یەکەم باۆ دیتنم بەاڵم بووم، ئاشنا قاسملوو دوکتور ناوی لەگەڵ بوو لەمێژ ئەمن
 سااەرۆکایەتیی بە کااورد باازووتنەوەی و عێااڕاق دەوڵەتاای بەیناای لە ڕێککەوتاان کە وەخااتە ئەو خۆمااان، ی١٣٤٧ دەبێااتە کە

 عەینای لە و مساتەفا مەال لە پیرۆزباایی باۆ هااتبوو دەرێڕا لە قاسملوو دوکتۆر هەبوو؛ بارزانیدا مستەفا مەال خوالێخۆشبوو
 باێجگە باوو، پەرشوباڵو زۆر دێموکرات حیزبی وەختی ئەو چونکی. دێموکراتدا بیحیز لە هاوڕێیانیەوە بە پێوەندی بۆ حاڵدا

 نەک هەبااوو دۆسااتایەتییان پێوەناادیی پااێکەوە  كااه بااوون دەرێ لە ژمارەیەکمااان دیااکە ئەواناای سااابیتن، کە واڵت لەوانەی
 دەساەاڵتی ژێار مەنااتیقی لە بەشاێکیش بووین، عێڕاق کوردستانی لە شۆڕش مەنتەقەی لە بەشێکمان. ڕێکخراوەیی پێوەندیی
 کەوتباوو برادەرێکماان بە چااوی قاساملوو دوکتور مەرحوومی مستەفادا، مەال سەردانی زیمنی لە لەوێ. بوون عێڕاق دەوڵەتی
. ببیناین یەکتار خۆشاە پاێم کە کردباوو ئەوەی باسای لەوێ باوو؛ ناوەنادی کاومیتەی ئەنادامی کە قاازی ئەمیری کاک بەناوی
 و حیاازب ڕێبەریاای نێااو بێااتەوە بکەیاان قاسااملوو دوکتااور لە دەعااوەت دا بڕیارمااان کاارد، ونەوەیەکمااانکۆبو بۆخۆمااان ئااێمەش
 دوکتاور کە کارا دیااری وا نەکارا؛ وەختای ئەو دیادارە ئەو ئیادی بەاڵم. باێ حیزبادا ڕێبەریی لە مەسئوولیش وەکوو تەنانەت
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 باۆ کە باوو دا١٧٩٠ سااڵی ئااوریلی مانگی لە بەاڵم یەنی لەبیر تاریخەکەیم ڕاست. بێتەوە ماوەیەک پاش و بچێتەوە قاسملوو
 باسام دیاکەدا جێای لە کە. هەباوو ڕۆژەماان شەش - پێنج دیدارێکی و، کەوت قاسملوو دوکتۆر بە چاوم بەغدا لە جار یەکەم
 ۆنگرەکا نە حاڵێکادا لە (پێکەناین)ناوەندی کومیتەی ئەندامی کردە کەسمان حەوت ببووینەوە، کۆ نەفەر شەش لەوێ کردوە،

 .کۆنفڕانس نە بوو
 

 باوو کە دێموکرات حیزبی ڕێکخستنەوەی بۆ دێموکرات، حیزبی بنیاتنانەوەی بۆ گرینگ زۆر گرینگ سەرەتایەکی :عەلی بداغی
 مامۆساتا. خایاناد سااڵی ١٧ شاەهیدبوونی کااتی هەتاا کە قاسملوودا دوکتور و جەنابت نێوان لە پتەویش ڕفیقایەتییەکی بە

 دەکرد؟ چیتان باسی مابێ بیرتان لە ئەوەندەی و، بوو کوێ لە بوو، کەی قاسملوو دوکتور گەڵلە دوادیدارت ئەدی
 

 من ئاه کە باوو هەشات کاۆنگرەی دوای نەباووم، حیزبدا ڕێبەریی لە ئەمن کە بوو کاتێکدا لە دیدار دوا :زادە عەبدوڵاڵ حەسەن
 ...بوو شاگردی و مامۆستا پێوەندییەکی هەر کەپێوەندییە بەاڵم ناوەندی، کومیتەی ئەندامی ببمە هەڵنەبژێرامەوە

 
 !مامۆستا نەکردبوو کاندید خۆت :عەلی بداغی

 
 هەماااوو لە قاساااملوو دوکتاااۆر. ڕێااابەری ئەنااادامی نەباااوومە ئەوەیە ماااوهیم ئەوە، نیااایە ماااوهیم :زادە عەبووودوڵاڵ حەسوووەن

 عوماادەی مەسااەلەیەکی هاای  بڵااێم کاارێدە سیاساایدا مەسااائیلی لە تەنااانەت دەکاارد، ماان لەگەڵ لوتااف زۆری بەتێکدا موناسااه
 بەو تااایبەت هەر ئەمە نەبااووم؛ ڕێبەریاادا لە هەرچەناادە نەکاااتەوە ئاگااادار ماان و نەکااا باااس لەگەڵاام کە نەبااووە، سیاساای

 ئەو نەباااووم، ڕێبەریااادا لە دیساااان من ئاااه کە پێنجااایش و چاااوار کاااۆنگرەی بەینااای. واباااوو هەر پێشاااێش نەباااوو دواییاااانە
 ماان لەگەڵ قەزیەکەی تەواوی جااار یەکەم بااۆ بچاام، ناااردبووم لەدوای کە بااوو ئەوە دیاادار ئاااخر. هەبااوو هەر پێوەناادییەمان

. چااوو تێاادا سااەری بەداخەوە کە کاردم؛ باااس لەگەڵ داسااتانەی ئەو واقیعاادا لە سەربەساتە شااێوەیەکی بە بەاڵم نەکاارد بااس
 ئەم سیاساەتی جاا گاوتم چیایە؟ نەزەرت ئەتاۆ بکا، لەگەڵ وتووێژمان بێ ئامادە مەرکەزی دەوڵەتی ئەگەر کە کرد پرسیاری
 تەناانەت کاردوە پەسەندمان ئێمە کە زەوابیتە ئەو بەپێی بەاڵم. نەکردوە نەفی وتووێژ قەتی حیزبە ئەم داڕێژراوە، حیزبە

 ئەوانای شاک بەباێ دوایە و کردباوو گەاڵڵەی بۆخاۆی قاساملوو دوکتور شرووتە ئەو جار ئەووەڵ جا کردوە؛ گەاڵڵەت بۆخۆشت
 . وه نەدیته یەکترمان ئیدی بەداخەوە و ڕۆیشت کە بوو ئاخرجار ئەوە. کردبوو تێدا دەستکارییان کەشدی
 

 و کااات ئەو و ڕۆژانەوە ئەو بیرهێنااانەوەی ڕەنگبااێ سیاسااییەکان پرساایارە سااەر بااێمە ئەوەی پااێش مامۆسااتا :عەلووی بووداغی
  کە بکەی ئانوساتەش لەو باس بکرێ ئەگەر کە گرینگە بینەرانمان بۆ بێگومان بەاڵم بێ، ناخۆش زۆر جەنابت بۆ ساتانەش
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 دەکردەوە؟ چی لە بیرت کاتەدا لەو. بیست تێرۆرەکەت هەواڵی
 

 باوو، ینی هاه ڕۆژی باوو، تەدریجای دەڵاێ وەک ئاێمە باۆ بەاڵم بوو ناخۆش ئانوساتێکی ئانوساتە ئەو :زادە عەبدوڵاڵ حەسەن
 قەنادیل، بنااری لە «باۆڵێ» بەنااوی باوو دێایەک لە سیاسایمان تەریدەفا کااری شاوێنی ئاێمە باوو، قوربانیش جێژنی ڕۆژی
 ڕۆژانای بەاڵم دەکارد هاتوچۆماان ڕۆژانە. «ئێنادزێ» بەنااوی قەندیل بناری لە هەر بوو دیکە دێیەکی لە ماڵەکانمان بەاڵم
 باوو لەگەڵ کااغەزی نیایە لەبیارم هاات بەدوودا ماشاێنێکمان باوو ئەوانە و ناۆ ساەعاتی دەوری. نەدەچووین تەعتیل و جێژن
 هیجاری مساتەفای کااک. باێن دەکاا داوا ساەعید دوکتور کاک: گوتی. نەبووبێ کاغەزیش ئەگەر نەبوو پێویست بەاڵم نا، یان

 هێنادێک لە تەقە ئاۆتریش لە دەڵاێن: گاوتین پێی کوڕە ئەو ڕێگادا لە چووین کە. من و ئەو بوو، سیاسی دەفتەری ئەندامی
 ئێرانای هێنادێک لە تەقە دەزاناین ئەوەنادە هەر نیایە، مەعلاووم: گاوتی! نەباووە؟ چ باووە چ باشاە: گوتماان. کاراوە ئێرانی
 دوکتاۆر ساەعید، دوکتاۆر شاەهید الی چاووینە هەتاا. ناازانین چای یاان کاوژراون باوون، برینادار ناین، کێ کێن، بەاڵم کراوە

 بااااری لە مااان عەکساااولعەمەلی ارێجااا. کاااردین بااااس لەگەڵ مەساااەلەکەی ساااەراحەت بە بەاڵم پاااارێزەوە بە دیاااارە ساااەعید
 زۆری هەباوو عێاڕاق لەگەڵ پێوەنادیی ئەوەی لەگەڵ قاساملوو دوکتاۆر چاونکی. عێڕاقێیە کاری گوتم کە بوو ئەوە سیاسییەوە

 بەیاانییەی لە فاشیساتی کااری بەتۆمەتی عێڕاقمان دەوڵەتی ئێمە جار چەند وابوو حیزبەکەمان هەر. دەکرد ئەزیەت عێڕاق
. نیایە لێای ئاگاات ئەتاۆ هەیە شت هەندێک بەاڵم وایە دەچی بۆی تۆ ئەوەی: گوتی سەعید دوکتور. کردوە ەسەرکۆن ڕەسمیدا
 جاا: گاوتم. نەباوو تەفسیالتەکەی لە ئاگام من ئه بوو، لێ ئاگای مستەفا کاک دیارە. ئاوەهایە وەڵاڵ: گوتی چی؟ وەک گوتم

 وەختای لەوێادا. بەرن لەبەیان ئەوی کە بووە ئەوە بۆ وتووێژەکە نەبووە، مافدان بۆ وتووێژ ئەوە ناوێ، موناقەشەی کەوابێ
 شااعوورمان لە ڕووحییەمااان دەبااێ کە کردبااوو، فێاار مناای شەخساای قاسااملوو دوکتااۆر وادا سااەعاتی لە چااونکی نەبااوو، گریااان

 لە ئاێمە. وباو ویاردی قاادری مەرحوومی بوو شەهید کە ناوەندیمان کومیتەی ئەندامی یەکەم کردم؛ فێر چۆنی. بێ بەقوەتتر
 کەساامان حەوت. بااووین لەوێ هەشتیشاامان بااوون، دەرێ لە دوومااان ببااوو، شااەهید ئەو بااووین، کەس ١١ ناوەناادی کااومیتەی
 هەم بەتەمەن، هەم پیاااوێکی کە حیسااامی کەریماای مەرحااوومی وەکااوو کەسااێکی تەنااانەت دەگریاااین؛ سااەیر زۆر دەگریاااین
 بەیانناامە بچاین باا وەرە نیایە گریاانێ وەختای هەساتە: گاوتی دا، لەمان تاانەی قاساملوو دوکتاۆر. بوو کارکوشتە بەئیستالح

 دانیشاە: گاوتی. شات و نووساین کااری دەکارد؛ کاارم لەوێ بۆخاۆم مەعماوولەن کە باوو لەساەرێ ژوورێاک گرتم پیلی. بنووسە
 لەو دەبیناای، وا حاااڵەتی سااەت ئەووەڵااتە، ئەوە: گااوتی. نیاایە تێاادا هیچاای مێشااکم دوکتااۆر: گااوتم بنووسااە، بەیاننااامەکە
 ئەو دانیشاتم مەجباوور هێشاتم، بەجێای و کاردم ڕێناوێنیی کەلایمە دوو-یەک. باێ بەقاوەت ڕووحیایەت دەباێ ئەتاۆ وەختانەدا
 دەکارێ ئەوەنادەی ئاێمە دەباێ کە هااتەوە وەبیار ئەوەم دا لەحزەیاه لەو جاا. نووسایم بکاا دەری حیازب دەبوو کە بەیاننامەی

 باۆ کارد گەاڵڵە شاتێکمان باوو، ئەوە کارەکاان لە یەکێاک کارد، کارماان هێنادێک ەکمااوەی پاش. خەڵکی بە بدەین ڕووحییە
 کاراوە، لاێ تەقەی ڤییەناێ لە قاساملوو دوکتاۆر کە وەرگارت خەبەرماان بەداخەوە: بکاتەوە باڵوی ڕادیۆ بەرنامەی کە خەڵک
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 کااری. نەدراباێ خەبەرەکە یەکساەر ئەوەی باۆ. چییە نەتیجەکەی بزانین داین تەماس لە ڤییەن لە رەفیقەکانمان لەگەڵ ئێمە
: نووسارا ئااوا ئەوان باۆ ئیادی حیزبای، تێکۆشاەرانی بە بیادەین بێسایم بە نووسای، چووکەڵەماان شاتێکی کە بوو ئەوە دووەم
 بە ئەمان دواتار. کاورت ئااوا شاتێکی زینادوویە؛ حیازبەکەش زینادوویە، بیروبااوەڕەکەی بەاڵم باوو، شاەهید قاساملوو دوکتۆر

 چاووم،. بڵاێ پاێم ئەو ئەوەی باێ دەنووسام بەیانناامەی دەچام ئەمان باکە، کارەکانات ئەتاۆ: گاوت ساەعیدم ۆردوکتا مەرحوومی
 کاامپیۆتێر وەخاتە ئەو خاۆ- نووساینەکەدا زیمنای لە جاار چەناد باوو، ناۆرەم لەوێ ئیادی بەاڵم بەیاننامەنووسین بۆ دانیشتم
. نەبێاتەوە ڕەش چااوم ئااوی بە نووسایومە ئەوەی تا هاه مالبەر کااغەزەکەم دەباووم مەجباوور باوو، قەڵەم و کااغەز ،-نەبوو

 .بوو عەکسولعەمەلەکە ئەوە بەهەرحاڵ
 

 باوون هاوساەنگەر و هااوڕێیەتی و هااوبەش کااری و تێکەاڵوی مامۆستا. ئەوە وەبیرهێنانەوەی بوو ناخۆش زۆر :عەلی بداغی
 دوکتاۆر بازانین خۆشاە پاێم دادەناێ؛ لەساەر ۆریز کااریگەریی باێ لەگەڵای کە کەساێک هەر بێگومان قاسملوو، دوکتۆر لەگەڵ

 الیەنێکاای چ لەسااەر داناااوە؟ کاااریگەریی کاارد باساات کە سیاساای ڕەهەناادی لە جیااا ژیاناات ڕەهەناادی کااام لەسااەر قاسااملوو
 بووە؟ هه کاریگەری زۆرتر جەنابت بیرکردنەوەی

 
. فەوزیام ئەحامەدی مەال دەساتی وساتکراویدر من ئاه: دەڵاێ فەوزیایەوە ئەحامەدی مەال لەباارەی هاێمن :زادە عەبدوڵاڵ حەسەن

 هێنادێک بەتاایبەتی و ڕەفتاار و ئااداب بااری لە هەم سیاساییەوە، بااری لە هەم دەڵاێم، وا ئەمنایش نەبێ موبالەغە ئەگەر
 گەورەیااایە، ڕۆح ئەو. زۆرە هەر چاااووبین بەالیااادا تۆزێاااک و کردباااێ ڕەعایەتماااان هەر ئاااێمە کە هەباااوو گەورەی زۆر شاااتی

 ئەوە باۆ قاساملوو دوکتاۆر ئەخالقای بارەوە زۆر لە نووسیندا، لە کەالم نەزاکەتی تۆڵەکردنەوە، بیرلە کەمتر دێموکراتبوون،
 دەکەم زیااد لێای یەعنای. باوو وا کارد، باسات قساەکاندا ماوقەدەمەی لە کە ئەوەی. باێ فێر لێی و بکا ڕەچاوی پیاو دەبوو،
 .کەس هی  نەدی، قاسملووی دوکتور سەرەوی لە کەسم هی  م،دانیشتوو کەس زۆر لەگەڵ و قاسملوو دوکتۆر لەگەڵ ئەمن

 
 قاسملوودا پەسنی لە بوو وەسف جوانترین

 .دەڵێم واقعیەت ناڵێم؛ وا تەعەسسوبیش لەبەر هی 
 

 دێماوکراتی حیزبای دەڵاێن کە: دەبیساتین جاار زۆر تاایبەتەدا، دیدارە لەم سیاسییەکانمان پرسیارە سەر بێینە :عەلی بداغی
 دەکەنەوە؟ بیر وا ئێوەش ئایا. دیارە پێوە قاسملوویی بێ ئێستاش هەتا کورد بزووتنەوەی کوردستان،

 
  دوکتۆر نەک نابێتەوە، پڕ کەس هی  جێی ئەوەڵەن هەیە، الیەنی چەند کە دەکەمەوە بیر وا من ئه :زادە عەبدوڵاڵ حەسەن
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 یەکێکیااان ئەگەر هەبااێ،  علااه فه دە بە یمااانئیحتیاج نیااین بەننااایەک ئاێمە چااونکی. دیااکەش خەڵکاای جێاای بەڵکااوو قاساملوو
 جێای کەواباێ هەیە، هەماووان بە ئیحتیاجیماان دەستەوەیە بە قەزیەیەکمان ئێمە. دادەنێ جێگەی لە دیکە یەکی بێ نەخۆش

 ڕەوتەکە ناابێ باێ، بەتااڵ جێایەکە ناابێ کەس های  مردنای بە دەڵاێم، دووباارە دیکە شتێکی. نابێتەوە پڕ بۆ کەسمان هی 
 کاارەکە خاۆی دوای کە گەیانادبێ پێ خەڵک وای کردبێ، کار وای کە لەوەدایە سیاسییش ڕێبەرێکی هونەری ئەسڵەن. ێبوەست
 ئەمنایش بەڵاێ دەرچاێ، لاێ ئەوەی ئەگەر بەاڵم. دەیکاا بۆخاۆی کە باڕوا کاار وەخاتە ئەو فەقەت نییە هونەرێکی دەنا بڕوا؛
 خاڕ هەماووی کە باوو چەتارە ئەو بۆخاۆی چاونکی. دیاارە ئێساتا هەتاا دێماوکراتەوە حیزبی بە قاسملوویی بێ کە وایە باوەڕم

 .بوو گەورە ڕێبەرێکی حاڵدا عەینی لە دەکردنەوە
 

 کۆمەڵێاک تێکۆشاەر، کاادری کۆمەڵێاک ڕێابەری، ئەندامی کۆمەڵێک حاڵ بەهەر باسەدا، ئەم دیکەی دیوێکی بە :عەلی بداغی
 ئەمە ئایاااا داوە؛ خاااۆی سیاسااایی ژیاااانی بە درێاااژەی حیااازبە ەمئ قاساااملوو دوای بەهەرحااااڵ نێاااوەدا، لەو هەن پێشااامەرگە
 داوە؟ کاریان ئیدامەی قوربانیدان بە شەونخوونی و شەو بە بەهەرحاڵ کە نییە ڕێبەرییە لەم غەدرێکیش

 
 تەنااانەت. ڕۆیشااتوون چاااکیش و ڕۆیشااتوون کارەکااان ڕاوەسااتن، کارەکااان نااابێ گااوتم کااردی، عەرزم :زادە عەبوودوڵاڵ حەسووەن

 ئەوەم باسای کرد؛ ڕادیۆییمان موساحەبەیەکی هاتمەوە بووم، بەشدار سپاردنەکەیدا بەخاک لە من ئه کە شەهیدبوونی لەدوای
 دەهێشاتین، بەجێای ماناگ شاەش هەتا مانگەوە سێ لە ساڵێ دەکرد، ئێمە بە خۆی نەمانی تەمرینی قاسملوو دوکتۆر کە کرد
 گلەیایم کارد، ده قسەم خۆی دەگەڵ -شتانەدا لەو سەریحم کەمێک ئەمن- جارێکی تەنانەت. بکەین کارەکانمان ئێمە ئەوەی بۆ
 دوکتاۆر دەڵێای وا چاۆن: گاوتی. تاۆ تاا ماودیرترە و بەمشاوورتر ساەعید دوکتاۆر کااک خۆیادا کااری لە: گوتم کرد شتێکی لە

 ئیادارەی بەتەناێ ۆئەتا دەکەیان، ئیادارەی هەمووماان حیزب نا: گوتم. دەکەم ئیدارە حیزب ئەمن دەکا ئیدارە ڕادیۆی سەعید
 لەوانە سااڵوم کە باوون ئەوە قساەکانم ئەووەڵ بیرماانە لە هەمووماان کە پێشاەوەش لە ئەمان. بووە هەرواش فێعلەن. ناکەی
 ئەوە بەاڵم نااااکەمەوە، کەم هیچااای لە هەیە هونەریاااان هەیە، فەزڵیاااان ئەوان بەڵاااێ دەدەن، ئیااادامە ڕێگااااکەی کە کااارد

 دە قاساملوو بریا بەتاڵە، جێی قاسملوو دەڵێن ئێستا کە خەڵکەیە، ئەو تەقسیری یشکەمێک تەنانەت و تاڵە حەقیقەتێکی
 .بایەن جێ لە کەسی

 
 ئەگەر»: دەڵاێ کاۆچێرا کاریس نماوونە باۆ مەساەلەن بێنیانەوە، غەیارە کاورد کەساانی لە فااکتێکیش مامۆساتا :عەلی بوداغی

 یاان باوو، قاساملوو هونەری ئەوەش و «چووبا دیکە ارێکیئاق بەرەو ئێستادا شەرایەتی لە کورد پرسی ڕەنگبێ مابا قاسملوو
 ساەربەخۆیی ڕاگرتنای توانای دنیادا ڕێبەرانی هەموو لەگەڵ دانیشتن لە قاسملوو وەک نەدیوە کەسم»: دەڵێ ڕەندڵ جاناتان
  کەسی ککۆمەڵێ قسەی ئەوانە لەپشتە؟ مەنتقێکی چ پێناسەکردنانە ئەم وەسفانە، ئەم« .هەبووبێ خۆی سیاسیی و فیکری
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 .ناکەن قسە ئێحساسی کە ئورووپایین
 

 دەکەم؛ زیااد دیاکە شاتێک ئەمان خاریجیەکی، هەموو بۆ بوو کورد ڕێبەری جەززابترین قاسملوو دوکتۆر :زادە عەبدوڵاڵ حەسەن
 قساەکانیش جاا ،«دەباووم فێر لێ تازەی شتی دەمدی هەتا»: گوتی قسەکانیدا زیمنی لە جەنازەکەی لەسەر کوشنێر دوکتۆر

 دەقایقەن کە ئەوەیە ناداڵ ڕه جاناتاان قساەی بڵاێم؛ باوو جالاب پاێ زۆرم من ئاه چاونکی. بان خۆی وەک خۆشە پێم دەقاودەق
 خۆشای سیاسیی ئازادیی و بکا خۆی قسەی دابنیشێ دەوڵەتێکیش هەر لەگەڵ دەیتوانی کە بوو سیاسی ڕێبەری تەنیا»: دەڵێ

 لەگەڵ خااااریجە، وەزیاااری لەگەڵ دەکااارا، ئەوەنااادەی) دەوڵەتاااانیش ڵلەگە ئەو. گەورەیە زۆر وەسااافێکی ئەوە« .نەدۆڕێناااێ
 حیازبەکەی هەر حیازبەکەی و بووە قاسملوو هەر قاسملوو بەاڵم( دانیشتوە دەوڵەتیش ڕێبەری لەگەڵ  بووه وا جاری دەوڵەت،

 .بپارێزێ خۆی سیاسیی سەربەخۆیی و بمێنێتەوە سەربەخۆ هەر ویش بەبێ کە کرد فێر حیزبەکەشی. بووە
 

 سیاساای، شااەرایەتی بەپێاای کااات ئەو ئااێمە ئەوەی لەگەڵ کە کاارد بەوە ئاماژەیەکیشاات قسااەکانتدا زیمناای لە :عەلووی بووداغی
 .دەکردن ئەزیەتیشی تەنانەت قاسملوو دوکتۆر بەاڵم هەبوو پێوەندیمان عێڕاق ناوەندیی دەوڵەتی مەسەلەن لەگەڵ

 
 بۆمبااران عێاڕاقەوە دەوڵەتای ن لەالیاه ئاێمە زینادانی تاازە دەکارد، ساەفەرمان پێکەوە جارێکی. ئائا :زادە عەبدوڵاڵ حەسەن

 ساەفەرمان کە. کردباوون مەحکوومماان و بردباوون ناو فاشیستمان بە. توند زۆر نووسیبوو؛ لەسەر بەیاننامەیەکمان ، کرابوو
 هەر. بااووم ڕادیاۆ پرساایبەر وەخاتەدا لەو ئەمناایش کردباوو، ئاماادە قاسااملوو دوکتاور بااۆ نیوەڕۆیاان نااانی کەرکاووکێ لە کارد

 دانەنیشاتبووین هێشاتا ،«ئاێمەیە ئێعالمای وەزیاری ئەوەش»: گاوتی دوكتاۆر نەمدەناسای، من ئه دەیناسی ئەو کەوتین وەژوور
 «دابااوو؟ دەسااتوورت ئەتااۆ دۆڵەتااوو عەمەلیاااتی»: گااوتم «نووساایویەتی؟ ئەوە دۆڵەتااوو بەیاننااامەی یااانی»: گااوتی کااابرا

 چاونکی ناا، یاان نووسایبووی نازانم« .نووسیومە ئەمن دۆڵەتوو بەیاننامەی»: گوتی قاسملوو ردوکتۆ هێنا چایان دانیشتین،
 دەدەی بەخاۆت حەق منای دۆساتی ئەتاۆ بەاڵم نووسایومە ئەمان»: گاوتی. نەمنووسایبوو ئەمان بووم، سنە لە وەختی ئەو ئەمن
 باکەم؟ مەحکوومات نادەی بەمن حەق بکوژی؛ نمپێشمەرگەکا تەنانەت بکوژی، زیندانییەکانم بکەی، بۆمباران زیندانەکەم بێی

 .نازانێ پێوەندییانە ئەو دێموکڕات حیزبی
 

 هەلاومەرجە لە زیااتر یاان دەخوڵقاناد هەلاومەرجی سیاسایدا کااری لە و سیاسەت لە قاسملوو دوکتۆر مامۆستا :عەلی بداغی
 ؟دەکرد ئیستفادەی باشترین نەتەوەکەی و حیزبەکەی بەرژەوەندیی بۆ ڕەخساوەکان

 
  قەت نییە، دەسەاڵتدا لە کە حیزبێک سیاسیی ڕێبەری بەتایبەتی سیاسی ڕێبەرێکی بڵێین دەکرێ :زادە عەبدوڵاڵ حەسەن
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 هەلاومەرجی لە. باوو وا بەڵاێ کارد باسات کە دووهەمای مەرحەلەی و، دەخوڵقێنێ ئیدە بەاڵم بخوڵقێنێ، هەلومەرج ناتوانێ
 باێ تیکاراریش باا گێاڕاوەتەوە دیاکەم جااری تەناانەت. دەکارد لاێ ستفادەشیئی زوو زۆر و دەهات وەدەست باش زۆر مەوجوود
 بچیانەوە، دەباێ باین لێارە ناابێ ئیدی ئێمە»: گوتی هاتەوە بووین، عێڕاق لە ئێمە بوو دەرەوە لە ئەو ١٣٥٩ ساڵی دەیڵێم؛
. باووە شاێت دەیگاوت! وتیدەگا پاێ چای ناازانم ئیادی دەڕوا، شاا گوتباا کەست بە ئێران لە وەخت ئەو« .دەگۆڕێ ئێمە واڵتی
« !ڕۆیای شاا»: گاوتی ڕەساتگار حەساەنی کااک. بگەڕێیانەوە هێندێکمان دا، بڕیارمان و کرد قسەمان بە و دا وزیحی ته بەڵێ
 فااێعلەن بەڵااێ« .وان پێشاابینییەکانی. دەڕوانااێ خۆیاادا باااڵی بەباان ی سااوورەداڵه وەک کااابرایە ئەو»: گااوتی «بااۆ؟»: گااوتم
 .وابوو

 
 کەناداو شاەڕی دوای لە کە هەلومەرجاانەی ئەو بەپێای ماباا، ژیانادا لە قاساملوو دوکتۆر ئەگەر پێیە بەو هەر :عەلی بداغی

 حیازب ڕێبەریای کە دەباوو گیری تەسمیم هەمان و بڕیار هەمان لەگەڵ قاسملوو دوکتۆر ئایا بوون، دروست ئێمە مەنتەقەی لە
 بان؟ دیکە جۆری بڕیارەکان کاتە ئەو ڕەنگبێ یان( خاسدا مەوردێکی لە نەک دەکەم عەرزت گشتی بە) کردیان؟

 
 ڕەنگباێ کەین؛ ناه قاساملوودا دوکتاور توانای لە موبالەغە هەندێک یەوە، باره لەو وایە پێم ئەمن نا، :زادە عەبدوڵاڵ حەسەن

 اباایە؛م قاساملووش دوکتاۆر ئەگەر خوڵقاا هەلاومەرجەی ئەو بەاڵم بکارێ ڕەعاایەت جاوانتر و وردتار کنیکی تاه کنیکدا ته لە
 بااابە نااا. کااردوە لااێ وا دێمااوکراتی حیزباای  نشااینییه کەم  ئەوە دەڵااێن پێمااان جااار زۆر. دەکاارد حاااڵەتە ئەو تووشاای ئااێمەی
 نشااینی کەم . نشااین کەم  بە کردووتاای و کااردووی مەجبااووری کە وایە خەباااتەکە هەلااومەرجی نەکااردوە؛ لااێ وای نشاینی کەم 

 بە لێارەڕا نەباێ، وا هەلاومەرجەکە ئەگەر. بێ نشینی کەم  نەتیجەی ێستامانئ هەلومەرجی نەک هەلومەرجەکەیە، نەتیجەی
 موباالەغە هەنادێک جاروباار دەباوو، هەر وا شاتی ماباایە قاسملووش دوکتۆر کەوابێ. خۆمان واڵتی  وه چینه ده سەعاتان چوار

 ئەوانەی بەتاایبەتی دەکاا؛ دروست کقاسملوویە دوکتۆر بۆخۆی و یەکە هەر ئێستا ئاخر. قاسملوودا دوکتۆر توانای لە دەکەن
  نەدەبوو، دوولەت دێموکرات حیزبی مابایە قاسملوو دوکتۆر ئەگەر دەڵێن. نەیاندیوە

 
 .کرا دێموکراتدا حیزبی لە ئینشعاب ٣ مابوو قاسملوو دوکتۆر

 
 دانەگەڕاباااین، یلقەنااد لە ئااێمە ڕەنگبااێ مابااا قاسااملوو دوکتااۆر ئەگەر دەڵااێن کە بااوو ئەوە مەبەسااتم زیاااتر :عەلووی بووداغی

 نموونەیەک؟ ئەوەش
 

  خۆ چوارتا؟ مەنتەقەی لە دێ، گەورە چووینە بۆ گەاڵڵە؟ چووینە بۆ قەندیل؟ هاتینە بۆ دی ئه :زادە عەبدوڵاڵ حەسەن
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. باوو لەگەڵ لەوێادا قاساملوومان دوکتاور قەنادیل؟ هااتووینە باۆ چوارتااوە مەناتەقەی لە. مابوو قاسملوومان دوکتۆر ئەودەم
 !بکەین گەورەی خیالف قسەی بە ناکا پێویست گەورەیە ئەوەندە قاسملوو دوکتۆر. وەسفدا لە موبالەغەیە کهەندێ

 
 دوکتاۆر کەساایەتیی جیاوازەکاانی الیەنە زیااتر بڕێاک جەناابتەوە زماان لە هەر خۆشاە پاێم مامۆساتا. بەڵاێ :عەلوی بوداغی

 دەکردەوە؟ جیا کورد دیکەی ڕێبەرانی لە بڕیارداندا، لە قاسملووی دوکتۆر چی بکەین، باس قاسملوو
 

 یەعنای. باوو دێموکراتباوون باوو، باارزتر قاساملوو دوکتۆر خەسڵەتێکی هەموو لە ئەوەی بڵێم دەتوانم :زادە عەبدوڵاڵ حەسەن
 وەختاای لە دەبااێ حیزباای کااادری»: دەڵااێ بااوو حیاازبیش تەعلیماااتی ئەوە هەر) بەتەنااێ کە وەختێکاادا لە قاسااملوو دوکتااۆر

 لەگەڵ مەشاوەرەت ئیمکاانی کە وەخاتە ئەو دەناا دەدا؛ بڕیااری وەختاانەدا لەو تەنیا( «بدا بڕیار بۆخۆی بتوانێ زەروورەتدا
 ڕەت وی نەزەرەکەی و وی ڕەئیاایەکەی کە لەبیاارە جاریشاام چەنااد. نەدەدا بڕیاااری بەتەنااێ وەختێااک هاای  هەبااوو هاوڕێیااانی
 نیایە؛ خاراپ پاێ گێاڕانەوەیم دووباارە بەاڵم گێاڕابێتمەوە ناگەڕە دیاکەش جااری زۆر لەبیرە مەوریدێکم تەنانەت کراوەتەوە،
 دوکتااۆر بکاارێ، بااۆ سااەفەرێکی دەبااێ کە بااوو ئەوە نەزەرمااان هەموومااان گااۆڕێ هاااتە مەسااەلەیەک. ناااکەمەوە زۆر مەسااەلەکە
 کاێ ەکەساەفەر کە کارا ئەوە باسای باوو تەساویب کە بکارێ، سەفەرە ئەو دەبێ کە كرا تەسویب بەاڵم بوو موخالیف قاسملوو
 بەتاۆ»: گوتمان «دەبێ؟ وا شتی چۆن بڕیارەم ئەو موخالیفی تەنیا ئەمن کاکە»: گوتی« !قاسملوو دوکتۆر»: گوتمان بیکا،
 پەشایمان هەمووماان نەخایاند مانگێکی بەاڵم کرد، جێبەجێی شێوەش باشترین بە کرد جێبەجێی چوو هەستا« .ناکرێ نەبێ

 حاڵە بەو بەاڵم نەکردبوو؛ دەرکمان ئێمە کردبوو، دەرکی ئێمەوە پێش لە ئەو رە،سەحیحت وی ڕەئیەکەی دەرکەوت. بووینەوە
 بڕیاار بۆخۆیاان جاار زۆر دیکە سیاسیی ڕێبەرانی لەحاڵێکدا. کرد قبووڵی و ناوەندی کومیتەی ئەکسەریەتی ڕەئیی ژێر چووە
 .دەدەن

 
 بۆخااۆی و نەکاارد ڕەعااایەت ئەمەی ئیسااالمیدا، کۆماااری نێردراواناای لەگەڵ وتااووێژ لەگەڵ پێوەناادی لە بەاڵم :عەلووی بووداغی

 .دا بریاری
 

 بااوو دەرێ لە کە جااار ئەووەڵ. باادا بڕیااار بەتەنااێ دەبااێ کە جێیااانەیە لەو ئەوە کااردی عەرزم :زادە عەبوودوڵاڵ حەسووەن
 دوایە. کاردوە ئەوەی نااکەینەوە، ڕەت وتاووێژ ئاێمە واتە بووماانە کە سیاساییەی بڕیارە ئەو حوکمی بە گیراوە پێوەندییەکە
 بەاڵم. ئەوانە هەمااووی کااردوە؛ باساای بەدرێااژی سیاساای دەفااتەری لەگەڵ کااردوە، باساای ناوەناادی کااومیتەی لەگەڵ هاااتۆتەوە

 قاابیلی قەتایش و نییە جوبران قابیلی قەت کە هەڵەیەکیش قاسملوو دوکتۆر هەڵەی مەواریدی لە یەکێکە ئەوە حاڵ بەهەر
 .نییە بوون لێخۆش
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 ژیااانی دیااکەی ڕەهەناادەکانی لە قاسااملوو دوکتااۆر جااێگەی و پااێگە جەناباات سیاسااەت دنیااای لە یاااج مامۆسااتا :عەلووی بووداغی
 .بوارانەدا لەو بکەی قاسملوو دوکتۆر عەالیەقی لە باسێک ئەگەر دەبینی؟ چۆن هونەردا لە ئەدەبیاتدا، لە کۆمەاڵیەتی،

 
 هەباوو، ئەدەبیای وردی زۆر تێبینیای کراباا ەدەبیااتئ باسی بوو، جامێع زۆر پیاوێکی قاسملوو دوکتۆر :زادە عەبدوڵاڵ حەسەن
 ئەدەبیاایش وتاااری یااان شااێعر کە بااوو نەزەر ساااحەب لەوەدا تەنااانەت. هەبااوو کااوردی ئەدەباای لە باشاای زۆر شااارەزایییەکی
 شاااعیری گەورەتاارین گااۆران خااۆی وەختاای کە گااۆران یەکەم دەرەجەی بە بااوو کەس دوو مریاادی ئەو هەربااۆیە هەڵسااەنگێنێ؛

 لە. بادا قەرە لە خاۆی نەیتوانیاوە کەس هەماوو گاۆران، نەیانگەیانادۆتە دیاکە خەڵکای ئێساتاش تاا کە باوەڕ بووە، دەوران
 لێاای دەکاارا، فەڕانسااە ئەدەبیاااتی باساای. بااوو لەبەر دووانە ئەو شااێعری زۆری. قەدریجااان کرمانجییشاادا زاراوەی شاااعیرانی

 لەبیارمە تەناانەت. باوو شاارەزا لێای دەکارا، واڵتان تاریخی باسی. وبو شارەزا لێی دەکرا، ئێران تاریخی باسی. بوو شارەزا
 وی لەگەڵ خیالفیان کرد، نەزەریان ئیزهاری کوردستانەوە لەبارەی و کرد باسیان بوون، ال له فەڕانسەییەکی چەند جارێکیان
 واڵتای لە خوێنادووەتەوە، مئێاوە تااریخی خوێندووە، ئێوە واڵتەکەی لە ساڵم چەند ئەمن»: گوتی بوو تووڕە لێیان هەبوو؛
 ساەفەرێک ئێاوە. ناازانم نەزەر سااحەب بە خاۆم فەڕانساە مەساائیلی لەساەر ئەلعاان دەزانام؛ ئێاوە وەک زماانەکە ژیااوم، ئێاوە

 قاساملوو دوکتاۆر باواردا، زۆر لە یەعنای باوون، بێدەنگ بەڕاستی« !نەزەر؟ ساحەب بوونە هەمووتان بۆ کوردستان هاتوونەتە
 من ئاااه کە خاریجییەکاااان ساااەمفۆنییە دەناسااای، ساااەمفۆنییەکانی هەماااوو. باااوو بەوالوەتااار مەعماااوولی ێکیئینساااان حەددی لە

 .ناناسم یەکێکیان
 

 زۆرانە تواناا ئەو قاساملوو، دوکتاۆر تواناکاانی ئایاا سیاساەت دنیاای بە بادەینەوە گارێ ئەوە ئەگەر مامۆساتا :عەلی بوداغی
 ببایە؟ دیکە شتەکانی بۆ دەبوو کە ئیجماعێک لە یان گشتی یبڕیار لە هاوڕێیەتی، لە نەکردبوو بێمنەت ئەوی

 
 ئەوەی باا جاارێ. هەباوو فەرقای قاساملوو دوکتاۆر دیکەی ڕەفیقەکانی ڕەئیی و من ڕەئیی یەوە لەوباره :زادە عەبدوڵاڵ حەسەن

 عەینای لە بەاڵم. مباوو وی شااگردی ئەمن چونکی. کردبێ شەڕم قاسملوو دوکتۆر لەگەڵ جار بیست جار، دە ڕەنگە ئەمن بڵێم
 واباوو پێیاان کەس هێنادێ. ببیساێ تاازە ڕەئیای بوو خۆش پێی. بەڵێ بڵێ هەر شاگردەکەی نەبوو خۆش پێی ئەویش حاڵدا
 بڵاێن نەساەپاندوە، خۆی ڕەئیەکی هی  قاسملوو دوکتۆر. نەدەدی وام من ئه بەاڵم دەسەپێنێ، خۆی ڕەئیەکانی قاسملوو دوکتۆر
 قساەیان دیاکە ئەوانای دەکرد ئیستداللی خۆی بۆچوونەکانی و ویستەکان لەسەر کە بوو بەقوەت مەنتقی بەاڵم. دەیکا بۆخۆی

 .دەکرد پەسەندیان نەدەما، پێ
 

 شااتێکی لە باساای بۆخاۆی یااان نەبااوو؟ لەساەر کااوردی کەسااایەتییەکی های  کاااریگەریی قاسااملوو دوکتاۆر ئەدی :عەلووی بووداغی
 کردبێ؟
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 زیارەک ڕێبەرێکای نەباێ فێار کەس های  لە کە ڕێبەرێاک بڵاێم ئەوە با ئەووەڵەن وە،سیاسییە لەباری :زادە عەبدوڵاڵ حەسەن
 وەر ئیلهااام و بااێ فێاار شاات کااۆمەڵیش خاوارەوەی عونسااورەکانی و ئەناادامەکان لە کە ئەوەیە گەورە ڕێبەرێکاای هااونەری نیایە،
 لە دەیویساات نەبااوو، وشااک ئەو وە بارەیااه لەو کەوابااێ باای؛ فێاار لێاای دەبااێ دەیزانااێ، ئەو نااایزانی ئەتااۆ هەیە شاات. بگاارێ
 بەحەقایقەت دەزانای؛ محەمامەد قاازی پێشاەوا شااگردی بە خاۆی تەنیاا ئەو موڕشید و مامۆستا وەکوو بەاڵم. بێ فێر خەڵکی
 . بووه لەسەرتر قاسملوو دوکتۆر لە محەممەدیش قازی پێشەوا

 
 لەپێنااوی خەباات سااڵ چال و، باوو تاۆراکەیدوک تێازی کە کاورد و کوردساتان لە جیا قاسملوو دوکتۆر مامۆستا :عەلی بداغی

 هەبوو؟ دیکەی نووسینی بوو؛ تێئۆری نامیلکەیەکی کە کورتەباس و ئازادی
 

 کە ئەوانە و مەرکەزی کااومیتەی ڕاپاۆرتی و حیزبای نێاو ناامیلکەی جاارێ بااوو، زۆر دیاکەی نووساینی :زادە عەبودوڵاڵ حەسوەن
 بە کە بااوو کوردسااتان مێااژووی یەکێکیااان لەبیاارە، دیکەیاام شااتی وود ئێسااتا لەوە بااێجگە بەاڵم. خااۆی بەجێاای نووساایبوونی
 عیساامەت. د» عێاراق بەشاای نووسارا، فەڕانسااە زماانی بە نووسای، «نەزان کەنااداڵ. د»  تاورکیە بەشاای نووسارا، هاوبەشای
 قاساملوو دوکتاۆر ئێارانیش بەشای ناازدار، فا مساته نااوی بە بەاڵم نووسای و ئاه هەر سووریەش بەشی نووسی، «وانلی شەریف
 و عیلمای زۆر کتێبێکای دەکارد، کااری عێاڕاق بەرناامەڕێژیی وەزارەتای لە کارنااس وەکاوو قاساملوو دوکتۆر پاشان لە. نووسی
 هەیئەتێكای وەزارەت لە بەاڵم نەدەزانای عەڕەبی دیارە. نووسی بەعەڕەبی درێژخایەن، بەرنامەڕێژیی ناوی بە نووسی جوانی
 لەساەر دۆکتورایاان دووکیاان هەر هەبوو، دوکتۆرایان دووکیان هەر کە دەکرد کاریان دادەستی لەبەر کەس دوو هێنابوو، پێک

 ئیاادەکانی ئەو بااۆیە دەزاناای، ساالۆڤاکییان و چێکاای زمااانی ببااوون، چێکۆساالۆڤاکی لە دووکیااان هەر وەرگرتبااوو، وی دەسااتی
 دیاارە. بەنارخە زۆر کتێبێکای ەڕشات؛دایاند عەڕەبای بە ئەوان ساەحیح، چێکییەکای بە یاان نااتەواو عەڕەبییەکای بە دەگوتن
 .بوو خۆیاندا ئیختیاری لە هەر خەڵکی دەست بیدەنە نەکرد چاپیان

 
 کوردیش؟ نەکراوەتە :عەلی بداغی

 
 .بازاڕ بکەوێتە نەیانهێشت چونکی نەکراوە، نەخێر :زادە عەبدوڵاڵ حەسەن

 
  نەهاتوون وەدی زۆری بەشی قاسملوو ئامانجەکانی. دەبینەوە نیزیک کۆتایی پرسیارەکانی لە مامۆستا. بەڵێ :عەلی بداغی

 قاساملوو ڕێگاای ڕێباوارانی دەپێاورێ؟ چۆن ئێستادا لە قاسملوو ڕێگای قاسملوو دوکتۆر شەهیدبوونی دوای کە وایە پێت بەاڵم
 ەحەتە؟ناڕ لێمان یان کردوە شاد قاسملووی ڕۆحی ئێستا شەرایەتەی ئەو وایە پێت هەڵدێننەوە؟ هەنگاو ڕێگایە لەم چۆن
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 قاساملوو ئەگەر»: دەڵاێ پێکهاات عێراق وەزعەی ئەو کە بکەینەوە کۆچێرا کریس قسەکەی بە ئیشارە :زادە عەبدوڵاڵ حەسەن
 لەساەر تەئسایری ماباایە قاساملوو ئەگەر شاک بەباێ« .باوو مەیادانە ئەو پیااوی چاونکی دەباوو دیاکە جۆرێکی وەزع مابایە،
 دوکتاۆر. بکەیان نەفای قاساملوو دوای ئەوانەی نەقشای ئاێمە کە دەباێ ئەمەگای ێب دەباێ، نااحەقی بەاڵم دەباوو، زۆر شتەکان
 نەبااووە، خااراپ وایە پااێم. نەدەبااوو سااەریعتر زۆر بااووە کە ڕەوتەی ئەو بەاڵم دەبااوون، چاااکتر شااتەکان مابااایە قاسااملوو
 ئااڵیەکەماان بەردەوامە، نخەباتەکەماا بەاڵم. هەیە کەمبوودماان سیاساییەوە ئەفکااری و ئیادئۆلۆژی لەباری. هەیە هەڵەمان

 واقیعاادا لە. دی نەهاااتوونە محەممەدیااش قااازی پێشااەوا ئامانجەکااانی خااۆ دەنااا مااوهیممە زۆر ئەوە راگرتااوە، شااەکاوەیی بە
 بە ئەمان ئەوە. محەمامەدە قاازی پێشەوا دانەرەکەیان بناغە هەموویان ئەوانە قاسملوو، دوکتۆر و دێموکرات حیزبی ئامانجی

 باووە زۆر ئەوەنادە دێماوکرات حیزبای دامەزرێانەری ڕێبەرانای وشایاریی و زیرەکی کە ئەوەیە جەنبەیەکی م،دەیبین جەنبە دوو
 دیااکەی الیەکەی. مااوهیممە زۆر ئەوە نااوێیە؛ هەر ساااڵیش حەفتااا پاشاای کە کاااغەز سااەر هێناااوەتە سیاسااییان ئیاادەیەکی
 دەژی، تاریخادا لە ئینساان ئەگەر. دی نەهااتوونە وتەوا شێوەی بە کەچی تێپەڕیوە، بەسەریدا ساڵ حەفتا زۆرە ناکامییەکی

 هەر کەیەوە، زینادووی ئێساتا و مردبێ ١٣٣٠ ساڵی( نییە مەحاڵ مەحاڵ، فەڕزی دەڵێن) یەکێک ئەگەر بەاڵم نابینێ، تاری 
 وەدی های  نیایە وا خاۆ کەوتاوە؟ پاێش چەنادە کوردساتان نەتەوایەتیایەوە مەساەلەی بااری لە حەتتاا کە دەمێناێ سوڕ سەری

 گیاارا، ساانە لە پێاارێ و دوێنااێ کە کااۆنگرەیە ئەو بااکەم؛ پااێ ئیشااارەی خۆشااە پااێم بوو هااه ڕۆژانەدا لەو شااتێک. نەهاااتبێ
 کە کااوردە میللەتاای خەباااتی نەتاایجەی ئەوە بەاڵم ناااکەم، هەڵاااڵیە ئەو باساای من ئااه بااوو، ساااز لەسااەر زۆری هەڵاڵیەکاای
 وەدی خااۆڕا لە خااۆ. بگاارێ کااورد گەورەپیاااوانی و کااورد دارانیناااو لە ڕێااز بااێ، درۆش بە دەکااا وادار ئیسااالمی جمهااووریی
 نیزیاک عومادەکەش لە هااتوون وەدی وردەکارییەکانادا لە. نەهااتبن وەدی جۆر هی  بە ئامانجەکان کە نییە وا نا. نەهاتوە
 بەاڵم دێ وەدی ن؛دەیبیان حەتامەن ئێاوە ئیشاەڵاڵ بەاڵم نەیبینم ئەمن ڕەنگە و نییە دووسبەی و سبەینێ وایە پێم. بووینەوە
 .نەهاتوە وەدی ئێستا

 
 تااڵە ڕووداوە ئەم دوای کارا، شاەهید وتاووێژ مێزی لەسەر قاسملوو دوکتۆر. ئیشەڵاڵ دەبی تەمەندرێژ مامۆستا :عەلی بداغی

 دیاکە جۆرێکی پرسیارەکەم با یان هەبێ؟ مانایەکی ئیسالمی کۆماری لەگەڵ ئاشتی و وتووێژ دەکرێ ئایا شێوەیە بەم ئەویش
 بێ؟ خۆش قاسملوو دوکتۆر تێرۆری تاوانی لە دەتوانێ حاڵەتێکدا هەر لە کوردستان دێموکراتی حیزبی ئایا بکەم

 
  کردی عەرزم. دەکەم قسە خۆمەوە ناوی بە ناکەم قسە کوردستانەوە دێموکراتی حیزبی ناوی بە ئەمن :زادە عەبدوڵاڵ حەسەن

 قیمەتای بە کە باوو گەورە هەڵەیەکای پێشێ گرتیە ئەو کە کنیکە ته ئەو مبەاڵ بوو، دروست خۆیدا لە قاسملوو دوکتۆر کاری
 کۆماااری لەگەڵ وتااووێژ نیایە دروساات دیااکە سیاساییەکانی هێاازە و کوردساتان دێمااوکراتی حیزباای ئێساتاش. بااوو تەواو گیاانی

 ڕەعاایەت وتاووێژ وسوولیئ شەرتە بەو بەاڵم. بکا نەفی ئیسالمی کۆماری جێگەی بێتە کە دیکە دەوڵەتێکی هەر یان ئیسالمی
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 سیاساای حیزبێکاای سیاساایی ڕێبەرێکاای دەبااێ حاڵیشاادا عەیناای لە حەقەکااان، و حەقیقەتەکااان لەسااەر بااێ پێااداگر بکااا،
 ئەوەی پیااو ناخۆشاە زۆر- بەاڵم. باگەن یەکتار بە پێنساەدی لە ڕەناگە هەزار یاان سافر یاان کە نییە وا هەبێ، ئینعتافیشی

 و کاورد میللەتای ئازادییەکاانی و مااف ئیساالمیدا جومهووریی بوونی لە کە نییە بەوەی ئومێدم هی  خۆم حاڵی بە بەش -بڵێ
 .بڵێم ئەوەی دەبێ تاری  بۆ بێن؛ وەدی ئێران دیکەی گەالنی

 
 کە یااادە ئەم بااۆنەی بە مااابێ نەگااوتراو قسااەیەکی کە وتااووێژە ئەم لەسااەر چیاایە سااەرنجت دوا مامۆسااتا :عەلووی بووداغی

 نااوێی نەوەی و الوان بااۆ هەبااێ پەیامێکاات ئەگەر. دایەوە قاسااملوو دوکتااۆر و جەناباات وەناادییەکانیپێ مێااژووی لە ئاوڕێکمااان
 .کورد

 
 لە ئایینادەدا لە کوردساتان دێماوکراتی حیزبای ڕێبەرانای دەبێ و زۆرە شت پێوەندییەکاندا مێژووی لە :زادە عەبدوڵاڵ حەسەن

 لە ئینساان»: دەیگاوت نەباێ، خاۆی ئای ئەویش ڕەنگە قاسملوو ردوکتۆ قسەکانی لە بوو یەکێک ئەوە بن، فێری کاردا زیمنی
 تەجرەبەکاانیش لە ئیساتفادە دەباێ ئاێمە دیپڵۆمااتێکی باۆیە« .ناابێ مەلەی فێاری وشاکانی لە دەباێ مەلەی فێری ئاودا نێو
 بەو دەخوڵقاناد یئومێاد بێئومێادی، لە ئەو  كه ئەوەیە بن، فێری دەبێ قاسملوو دوکتۆر ڕێی ڕێبوارانی کە شتێکی بەاڵم بکا،

 دوکتااۆر دەوراناای لە کە حیاازبەی ئەو یاانی دیااوە، سااەختمان زۆر ڕۆژی ئااێمە. باێ نائومێااد خەڵااکەکە نەیدەهێشاات کە ماناایە
 هەر دەڵاێم دیساانەکە) دا زینادووكردنەوەی هەوڵای وەختێکدا لە قاسملوو دوکتۆر میلوێنی، یەک حیزبێکی بە ببوو قاسملوودا
 لە ناا خۆشامانەوە باارەی لە تەناانەت. باوو نەفەرێاک دە چەند حیزبە ئەو کە ،(بوو لەگەڵ دیکەشی خەڵکی نەبوو بەتەنێ
 ئەفکاارەکەی بە هەڵمەساەنگێنن، ئەنادامەکانی ژماارەی بە سازمانێک حیزبێک، قەت دەیگوت دیکەشەوە، سازمانەکانی بارەی

 لە دەتااوانێ بااێ؛ سااەرنجڕاکێش ئەگەر ێ،باا دروساات ی كااه فكاره ئه ئەگەر بەاڵم بااێ کەس پێاانج ئێسااتا ڕەنااگە هەڵیسااەنگێنن،
 .میلوێنان و هەزاران و سەدان بیروباوەڕی ببێتە ئایندەدا

 
 .دیمانەیەدا لەم بەشداریتان بۆ سپاس مامۆستا :عەلی بداغی

 
 .دەکەم سپاستان من ئه :زادە عەبدوڵاڵ حەسەن

 
 ٢٠١٧ی جووالی ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
------------------------------------ 
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 ساڵی ڕابردوودا ٠٤شوناسخوازیی سەرانسەریی ئێستا لە کوردستان بەرهەمی خۆراگریی کوردە لە 

 
 لەم. گاۆڕی ئێرانای کوردساتانی سیاسایی چارەنووسای کە مێژوویای ڕووداوێکی بەسەر تێپەڕی ساڵ 49ی گەالوێژی ئەمساڵ 71

 هەمااوو دەرگااای بەوەش و دا کوردسااتانی خەڵکاای دژی لە شااەڕ فەرمااانی و جیهاااد وایفتاا ڕێااژیم ڕێاابەری خااومەینی، ڕۆژەدا
 جۆراوجاۆردا شاێوەی لە کوردساتان لە شاەڕ کااتەوە لەو. داخارا ئێراندا لە کورد پرسی چارەسەریی بۆ ئاشتیخوازانە هەوڵێکی
 حکااااوومەتی لەالیەن کانیسااااەرچاوە و سااااامان موسااااتەعمرەیەک وەک و کااااراوە ئەمنیەتاااای بە کوردسااااتان بااااووە، بەردەوام

 و کاراوە بێابەش پەرەساەندنێکدا و پێشاکەوتن هەماوو لە و دراوە نەتەوەیای تواندنەوەی هەوڵی. چووە بەتااڵن ناوەندییەوە
 .دەگەڕێتەوە ی هەتاوی1351ی گەالوێژی 71بۆ  سەرچاوەکەی ئەوەش

 
 حیزباای گشااتیی سااکرتێری مەولااوودی، مسااتەفا کاااک لەگەڵ دیمااانەیەکی مێااژووییەدا ڕووداوە ئەم ساااڵەی 49 لە "کوردسااتان"

 .کردوە تاوتوێ بەڕێزیاندا لەگەڵ بابەتەی بەو پێوەندیدار تەوەرێکی و باس چەند و هێناوە پێک کوردستان دێموکراتی
 

 بدا؟ کوردستان سەر بۆ هێرش فەرمانی خومەینی کرد وای چی :عەلی بداغی
 

 ئەو و خاومەینی ئاایەتوڵاڵ ناادێموکراتیکی کەساایەتیی و خەساڵەت و یتایبەتمەناد بەپێی ڕا بنەڕەت کە :مستەفا مەولوودی
 کە بااوو سروشااتی دەدی، ئێراناادا واڵتاای لە جێگیرکردنیااان خەوناای هاوبیرەکااانی و خااومەینی ئاغااای کە مەزهەبیاایە نیاازامە

 باڕە ئەو ندنەوەیئەساتا لاێ و واڵت هەماووی کاردنەوەی کاۆنترۆڵ بیاری دەکەوێاتە زوو زۆر تااران لە تاازەدامەزراو حکومەتی
 وەدەساتیان هەتاویادا ی١٣٥٩ سااڵی لە شاۆرش ساەرکەوتنی بە فارساەکان ناا نەتەوە و بەگشتی ئێران خەڵكی کە ئازادییەی
 نەتەوەیەک وەک کاورد ئەوەی بەر لە. باوو جیااواز مەساەلەکە زۆر ڕادەیەکای تا کوردستان لە بەاڵم بەگشتی، ئەوە. هێنابوو

 تۆمارکراویادا مێاژووی لە. باوو تێکۆشاانی و خەباات لە مێژوویای باکگرانادێکی خااوەنی ێرانئ دیکەی نەتەوەکانی بەنیسبەت
 ئیرادەگەریاای پاشااخانی وەک کوردساتانی کۆماااری ئەزمااوونی هەباوو، ی(کوردسااتان دێمااوکراتی حیزبای) خااۆی سیاساایی حیزبای
 مەبەساتی بە و ورد سیاسایی لێکدانەوەی و خوێندنەوە بە هاوکات و بوو تووڕە پاشایەتیی ڕێژیمی لە. کردبوو تۆمار سیاسی

 پاشااایەتی ڕێژیماای ڕووخانادنی بااۆ ١٣٥٩ شۆرشای لە بەشااداریی کۆمەاڵیەتیەکاانی و سیاساای نەتەوەیای، مااافە وەدەساتهێنانی
 لە و تاازە نیزامای لەگەڵ وتاووێژ و دانوستان بە الیەک لە کوردستان دێموکراتی حیزبی شۆرشیش سەرکەوتنی پاش. کردبوو
 تەوەر خەڵاک و مەدەنای نیهاادی دروساتکردنی و کاردن جێگیار بیری لە کوردستان و ئێران لە تێکۆشان و کار بە ەدیک الیەکی
 کە باوو ئەوەش. دەورووبەری کەساانی و خاومەینی ئاایەتوڵاڵ بەرنامەکاانی و فیکاری بنەماا لەگەڵ بوو ناتەبا ئەوەش. دابوو
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 لە جیهاادی فەرماانی و فتاوا خاومەینی باۆیەش. خۆیانادا چااوی ەل دەدی چقڵێاک وەک کوردساتانیان سەرەتاوە لە هەر ئەوان
 .دەرکرد کورد دژی
  

 ئەم سیاسااییەکان هێاازە ئەگەر کاارد، ئازایااانەی چەکااداریی بەرگرییەکاای هێرشااەدا ئەم لەبەراماابەر کااورد :عەلووی بووداغی
 دەدا؟ ڕووی چی نەکردبا مقاومەتەیان

 
 لە) کوردساتان خەڵكای خاۆڕاگریی باۆیە. ناساراوە نەتارس چااو و ئاازا نەتەوەیەکی بە کورد مێژوودا لە :مستەفا مەولوودی

 بە حکاوومەت زۆری هێزێکای. باوو پێشامەرگە هێازی و کوردستان خەڵکی کۆڵنەدانی و ئازایەتی نموونەی( مانگەدا سێ شەڕی
 مانااگ ساێ دوای اڵمبە دا، کوردساتانی پەالمااری ئاساامانەوە و زەوی لە و زۆرەوە ئیمکانااتێکی بە خاومەینی ئاغاای فەرماانی
 ی٢٩ ڕۆژی لە ناچااار خااومەینی. بااوو گەورە تێکشااانی تووشاای پەالماااردەر هیاازی ڕەوا، بەڕگرییەکاای و قارەمانااانە شااەڕی

 خااراپ کوردسااتان لەسااەر ئەویااان کە دانااا ئەوە بە داناای و ڕاگەیانااد کوردسااتانی دژی بە شااە ڕاگرتناای پەیااامی خەزەڵااوەردا
 کوردسااتانیش خەڵكاای. بکاارێ چارەسااەر وتااووێژ و دیااالۆگ بە کوردسااتان کێشااەی کە دا نیشااان ئااۆگری پاشااان. تێگەیاناادوە

 ئەوەی بااۆ بااوو کااات لە کەلکااوەرگرتن و پاایالن هەر ئەوەش دەرکەوت بەداخەوە بەاڵم. پەیااامە بەو دایەوە ئەرێنیاای وەاڵماای
 .کوردستان خەڵكی سەر بۆ رەدووبا پەالماری بۆ بکرێنەوە پۆشتە و تەیار و بخەنەوە ڕێک خۆیان پەالماردەرەکان هێزە

 
 بااازووتنەوەی نەکردباااا، مقااااومەتی دێماااوکرات حیزبااای تاااایبەتی بە سیاساااییەکان هێااازە و کوردساااتان خەڵكااای ئەگەر ڕوونە

 هەروەهاا. دەباوو بێادەنگی و ک  تووشی جوواڵنەوەکە نادیار ماوەیەکی بۆ دەبوو،و قەرەبوونەکراو شکانێکی تووشی کوردستان
 بازووتنەوەی ساەرکوتی هاوکاات. ئێاران ئیساالمیی کۆمااری ڕێژیمای شوومی دەستەاڵتی ژێر دەکەوتنە رزووت کوردستان خەڵكی
 .دادەنا ئێرانیش خەڵکی سەرانسەریی سیاسی بزوتنەوەی لەسەر خەراپی شوێنەواری کوردستان سیاسیی

 
 هااتووەتە شاۆڕش بە کە ێرانادائ ئیساالمیی ڕێژیمای لەبەرامابەر نەدەباوا کاورد دەڵێن کە هەیە دەنگ کۆمەڵێک :عەلی بداغی

 هەمیشااەی بااۆ کە دەسااەاڵت نێااو شااەڕخوازەکانی بە دا بیااانووی ئەمە چااونکی. بردبااا چەک بااۆ دەسااتی و ڕاوەسااتابا سااەرکار
 چییە؟ بانگەشەیە ئەو بۆ وەاڵمتان ئێوە. بسەپێنن کوردستاندا بەسەر خۆیان هەیمەنەی

 
 بەتااایبەتی و کوردساتان خەڵكای. نیایە خۆیادا لەجێای ئەوە بەاڵم جیاوازەکاان باووچە باۆ ڕێازم لەگەڵ :مسوتەفا مەولووودی

 وەک میلیشاا هیازی چ حکاومەت، هێزەکاانی پەالمااری بەرانبەر لە دروست خوێندنەوەی و هەڵسەنگاندن بە دێموکرات حیزبی
 ڕاوەساتان ەپاسادارانەو ساوپای و ئەرتەش بە حکاومەت چەکدارەکانی هیزە هێرشی هەروەها و ناوچەکە لە چەکدار و بەسیج
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 بازووتنەوەیەک نەدا ئیزنای و دانەناا دەسات لەسەر دەستی چونکی. شانازییە جێی و بەجێ کارێکی ئەوە و کرد مقاومەتیان و
 :نییە خۆیدا لەجێی بۆچوونە ئەو کە گوتم چی لەبەر بەاڵم. بکرێ قەاڵچۆ نەتەوەیەک و سەرکوت

 
 بە دا هەوڵیاان دێماوکرات حیزبای و کوردستان خەڵكی ئێران، ەل تازە حکوومەتی سەرکاری هاتنە سەرەتای لە هەر ؛یەکەم
 بەرپرسااایارەتییەوە بە ئەوان کەواتە باااکەن؛ چارەساااەر حکاااومەت لەگەڵ کوردساااتان مەساااەلەی دیاااالۆگ و وتاااووێژ ڕێگاااای

 و خساتدا وتاووێژی ڕێگاای کوردساتان ساەر بۆ پەالمار بە بوو تاران حکومەتی ئەوە بەاڵم. کردوە دۆخەکە لەگەڵ مامەڵەیان
 لە جیاا نەهێشاتەوە کوردساتان خەڵكای بۆ رێگایەکی هی  ڕاستیدا لە وم دانا دێموکراتیکەکان چارەسەرە لەبەردەم بەربەستی
 .ڕەوا بەربەرەکانییەکی و مقاومەت

 
 ئەوان چارەنووسای ئەدی نەباوو، خاۆڕاگری و مقااومەت شاێوەیە بەو کە ئێاران دیاکەی بەشەکانی لە خۆ باشە بەاڵم ؛دووهەم

 چی؟ بە وبو
 

 هااانی شااێوەیەک بەهاای  کە دەکاارد سیاسااەتیان و ڕەفتااار شااێوەیەک بە هەبااوون الیەن و هێااز کوردسااتان لە هەر ؛سووێهەم
 لێهات؟ چیی ئەوان چارەنووسی باشە. ڕانەوەستن ڕێژیمدا بەرامبەر لە و نەدەن حکومەت

 
 دروساتی کااری کوردستان خەڵكی کە دەردەکەوێ بۆمان بەکردەوە بکەین، مێژوویە ئەو سەیری ئەگەر ساڵ ٤٠ دوایی ؛چوارەم
 کاردۆتە خۆیاان ماانەوەی و باووە رێژیمادا هەمابەر لە چەکدارییان بەرگریی کە کوردییەکان هێزە. کردوە مقاومەتی کە کردوە
 و نیچااوەڕوا و بێدەنگی و نەکرد مقاومەتیان نەتەوانەی ئەو بەاڵم ماونەوە، مەیداندا لە کە دەبینین ئێستاش واقع، ئەمری

 مەیادانەدا لەو کاورد ماانەوەی و ساەرکەوتن ڕەمازی باۆیە. چوو لەدەست شتێکیان هەموو هەڵبژارد، بوونیان تەسلیم تەنانەت
 هەباوو، قورسای و زۆر تێچاوویەکی کە هەڵباژارد ڕێگاایەکی دێماوکرات حیزبای و کاورد ڕاساتە. دەگەڕێتەوە مقاومەتە ئەوە بۆ

 هێااازە لە هەر هیوایاااان چااااوی کوردساااتان خەڵكااای ئێساااتاش و مااااوەنەوە ەدامەیااادانەک لە تێکۆشاااەڕ و ساااەربڵیند بەاڵم
 .خەباتکارەکانیەتی

  
 پرسای و ڕاوەساتا شاەڕ مااوەیەک باۆ ماانگە سێ شەڕی و کورد بەرگریی و کوردستان سەر بۆ تاران هێرشی دوای :عەلی بداغی

 باێ وتووێژەکاان باۆ باوو؟ کێ ئەستۆی لە ئەمە یتاوان. بوون ئەنجام بێ بەاڵم هاتەگۆڕێ، کورددا و ڕێژیم نێوان لە وتووێژ
 مانەوە؟ ئامام
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 پرسای و ڕاوەساتا شاەڕ مااوەیەک دەفەرماوون ئێاوە جاۆرەی بەو کوردساتان باۆ تااران هێرشای دوای ڕاساتە :مستەفا مەولوودی
 لە. بااوو نکوشاات کااات بااۆ ڕێااژیم تاااکتیکی ئەمە کە گااوتم پێشااتردا پرساایارەکەی وەاڵماای لە بەاڵم ئاااراوە، هاااتۆتە وتااووێژ
 کوردسااتان پڕساای چارەسااەری مەبەسااتی بە وتااووێژ و دیااالۆگ بااۆ خااومەینی ئاغااای خەزەڵااوەر ی٢٩ پەیااامی ماانەوە ڕاونااگەی
 سااەر بااۆ دووبارەیااان پەالماااری بااۆ بااووە رێااژیم هێزەکااانی ئامااادەکردنی خااۆ و سااازماندان و حەسااانەوە بااۆ بەڵکااوو نەبااوو،

 نااوێنەڕایەتیی هەیئەتاای لەگەڵ و کوردسااتان بااۆ هاااتن تااارانەوە لە هەیاائەت بەڕواڵەت چەنااد هەر ئەوە بەر لە. کوردسااتان
 کوردساتان خەڵكای ناوێنەڕایەتیی هەیئەتای. نەباوون نیازپاک ئەوان بەاڵم هەبوو، دیداریان جارێک چەند کوردستان خەڵكی

 تەناانەت دا؛ نیشاان ەگیئامااد زۆریشای کوردستان خەڵكی و کردبوو فۆرموڵە خاڵدا چەند لە کوردستانیان خەڵكی داخوازیی
 ئاماادەیی ئەوەش باۆ دێماوکرات حیزبای کاتی ئەو گشتیی سکرتێری دەکرێ، کوردستان لە ئیسالمی خودموختاریی لە باس کە

 نەک کوردساااتان دووباااارەی پەالمااااری باااۆ هەباااوو کڕینااای وەخااات خەیااااڵی ڕێاااژیم ڕاساااتیدا لە چاااوونکە بەاڵم. دەردەباااڕێ
 گوناادەکانی و ناااوچە و شااار پەالماااری دەتااوانێ کە دیااتەوە ئاسااتەدا لەو خااۆی رێااژیم کە هەر بااۆیە پرسااە، چارەسااەرکردنی

 بەساەر شاەڕێکی و پێکاردەوە دەسات پەالماارەکەی کوردساتان خەڵكی و دەوڵەت هەیئەتی کاری بە گوێدان بێ بدا؛ کوردستان
 نەگەیشاتنی ئاکاام بە تااوانی کە ڕوونە زۆر باۆیە. هەیە درێاژەی ئێساتاش تا جۆراوجۆردا فۆڕمی لە کە سەپاند کوردستاندا

 .ئیسالمییە کۆماری ڕێژیمی ئەستۆی لە ئاشتیخوازانەکان هەوڵە
  

 دا؟ ڕووی چ کوردستان لە دوایە. بکەین وتووێژەکان شکستی کاریگەرییەکانی لە باس وردتر کەمێک ئەگەر :عەلی بداغی
 

 بااوەری بە باووبێ ئااڕادا لە کااریگەر و جیاددی یەکیشێوە بە وتووێژ بڵێی جۆرەی بەم وتووێژێک ڕاستی :مستەفا مەولوودی
 باووە؛ وتووێژەکاندا لە و بووە کورد نوێنەرایەتیی هەیئەتی ئەندامی کە هاوڕێیان لە یەکێک لە من چوونکە نەبوو، هەر من
 ێااوانن لە فەرماای وتااووێژی سااەعات نیااو ماااوەی بااۆ ئەویااش و جااار یەک تەنیااا دانیشااتنەدا جااار چەنااد لەو کە بیسااتووە لااێم

 باۆیە. نەکاراوە بااس تێیادا وای هیچای ئەویاش کە. هەبوو حکومەتدا نوێنەرانی و کوردستان خەڵكی نوێنەڕایەتیی هەیئەتی
 سیاساایی باازووتنەوەی و خەڵااک سااەر بە بااووبێ کاااریگەریی نەگەیشااتنەکەی ئاکااام بە تااا نەبااووە وتووێژێااک بڵێااین دەکاارێ

 باۆ ڕێاژیم هیزەکاانی کە کوردساتان، لە رێاژیم هێزەکانی و کورد نێوان لە هەبوو ئاگڕبەست کە نەبێ ئەوە تەنیا. کوردستان
 پەالمااری درێژخاایەنترەوە بەرناامەی و پایالن بە ئەمجارەیاان و پۆشاتەتر و تەیاارتر و خساتەوە ڕێک خۆیان دووهەم جاری

 کوشاتارێکی و کوشات و ێرانیو هۆی بووە و کەوتەوە لێ خوێناویی نابەرامبەری شەڕێکی دەرەنجامەکەشی. دایەوە کوردستانیان
 .کردبوو میلیتاریزە کوردستانی کە ڕێژیمە ئەستۆی لە ئەوانەش هەموو بەرپرسایەتیی و کوردستان خەڵكی لە زۆر
 خەڵاك رەوانەکردنای و کوشاتن و گارتن. باوو مەترسیدا لە بەتەواوی خەڵك ژیانی هەبوون ڕێژیم هیزەکانی شوێنێک هەر لە
 .کوردستان خەڵكی ڕۆژانەی ژیانی لە بەشێک بە ببوو کوردستان خەڵكی ئیعدامی و زیندان بۆ
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 و یااارمەتی بە کوردسااتان دێمااوکراتی حیزباای تااایبەت بە سیاسااییەکان هیاازە پەالمااارەدا ئەم بەراماابەر لە بااوو سروشااتیش
 بە ێاژوودام لە کە کارد تۆماار بێوێنەیاان خاۆڕاگرییەکی و مقااومەت و شاەڕ مااڵ، و گیان لە کوردستان خەڵكی هەزینەکردنی
 زۆر مقااومەتە و بەربەرەکاانی ئەو تێچاووی دێماوکرات حیزبی و کوردستان خەڵكی بۆ ڕاستە. دەمێنێ و ماوەتەوە درەوشاوەیی

 بەرامابەر لە کوردساتان خەڵكای خاۆڕاگریی ئێستاش و داوە شۆرشگێرانە سیاسیی بزووتنەوەیەکی بە پەرەی ئەمە بەاڵم بووە،
 تەواو فەزایەکای و واقاعە ئەماری ڕەواکانیاان مافە لەسەر بوونیان سوور و کوردستان ەڵكیخ بوونی سیاسی و ڕێژیمدا فشاری
 .خوڵقاندوە کوردستاندا لە سیاسیی و ویستانە ماف
 

 و ساامان ڕوانیاوە، کوردساتانی لە موساتەعمیرەیەک وەک هەمیشاە دەساەاڵتیدا دەیەی چاوار لە ئیسالمی کۆماری :عەلی بداغی
 لە زۆر ئێساتاش ڕەنگباێ کە چەک قورساترین بە و پێشاێ باردۆتە کاورد لەگەڵ نەرمای شاەڕی دوە،بار بەتااڵن سەرچاوەکانی

 ئەساڵەن یاان دەگەن؟ پێاک کاوێ لە داهااتوودا لە ئیساالمی کۆمااری و کاورد. داوە کاوردی بازووتنەوەی لە نەیانبێ دەوڵەتان
 بگەن؟ پێک جێیەک لە دەکرێ

 
 کاردەوەی و ڕەفتاار کوردساتان، و ئێاران لە ئیساالمی کۆمااری ساتەاڵتداریدە سااڵ چال مێاژووی ئەزموونی :مستەفا مەولوودی

 ئەمنیەتای و زەبروزەناگ ڕێگاای بە پرساەکان چارەساەری باۆ ڕێاژیم ڕوانینای جاۆری و خوێندنەوە ڕێژیمە، ئەم کاربەدەستانی
 و خەڵكاای و؛ ابێناا جێگیاار واڵتە لەم دێموکراساای ئیسااالمیدا کۆماااری حکااومەتی چوارچیااوەی لە کە دەڵێااین پااێ ئەوەمااان

 لە ئێاران خەڵكای ڕزگااریی ڕێگاای باۆیە. نااگەن خۆیاان کاۆمەاڵیەتیی و سیاسی ڕەوای داوای و ماف بە ئێرانیش نەتەوەکانی
 .بەرپرسیارە و دێموکرات سیاسیی نیزامی جێگیرکردنی و خۆیدا تەواوتیی لە نیزامەیە ئەو ڕەدکردنەوەی ڕێژیمە، ئەو دەست

 
 یەکێک بە گفتوگۆی و دیالۆگ کاتێک هەموو خۆیەتی، تایبەتمەندیی خاوەنی کە کوردستان ەڵكیخ سیاسی بزوتنەوەی بەاڵم
 بەساەر زاڵ هەڵاومەرجی لە هۆیەک هەر بە ئەگەر. دەزانێ کوردستان خەلکی مافەکانی دەستەبەری بۆ تێکۆشان ڕێگاکانی لە

 خەڵكاای مافەکااانی بە داننااان بە کە ببااێ دروساات تێاادا ئەوەی ئیسااتعدادی و، بااێ پاشەکشااە بە ناچااار حکااوومەت ئێراناادا
 هیازە و کوردساتان خەڵكای باۆیە. وەربگارێ هەناد بە ئەوە دەباێ کاورد بباێ؛ خاۆش پرسە ئەم چارەسەری بۆ ڕێگا کوردستان

 بردنەپێشاای قااازانجی بە دەرفەتە ئەم دۆخێکاادا، وەهااا ئەگەری لە هەبااێ ئەوەیااان ئامااادەیی دەبااێ کوردسااتان سیاسااییەکانی
 .بن بەبەرنامە و هەست لەسەر بەستێنەشدا لەو و بقۆزنەوە کوردستان خەڵكی اسیسی بزووتنەوەی

  
 لە بااس چاۆن ئێاوە دەکا، مقاومەت و خەبات ئیسالمیدا کۆماری ڕێژیمی لەبەرامبەر ساڵە 49 دێموکرات حیزبی :عەلی بداغی

 چین؟ دەسکەوتەکان وایە پێتان ڕا بنەڕەت لە دەکەن؟ دەیەیەدا چوار لەو مقاومەتە و تێکۆشان ئەم دەسکەوتەکانی
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 تێچاووی ئیساالمیدا کۆمااری رێژیمای بەرامابەر لە خەبات ساڵ چل لە دێموکرات حیزبی کرد باسمان وەک :مستەفا مەولوودی
 خەڵکای هێازی و دەرفەتەکاان لە بااش یاان داباێ دەسات لە باشیشای دەرفەتای ڕەناگە و بەرکەوتوە زۆر خەساری بووە، زۆری

 خەڵكاای سیاساای باازووتنەوەی بااۆ زۆریشاای دەسااتکەوتی بەاڵم. وەرنەگرتبااێ کەلکاای تێکۆشااەران ەمااووه توانااای و کوردسااتان
 ڕێژیمێکاای بەراماابەر لە و ساانووردار زۆر ئیمکاناااتی بە سااەختدا زۆر هەلااومەرجێکی لە یەکەم. کااردوە دەسااتەبەر کوردسااتان

 ئێسااتاش تاا کە دەبینااین. ڕابگارێ پاێ ەسااەرل ئێرانادا کوردسااتانی لە سیاسای بازوتنەوەی توانیااویەتی گەلیادا دژی و دڕنادە
 ئێاااران دیاااکەی ناوچەکاااانی لە شاااەقاوێک چەناااد کوردساااتان خەڵکااای و زاڵە کوردساااتاندا بەساااەر سیاسااای تەواو فەزایەکااای
 زۆر کوردسااتاندا لە شۆڕشااگێرانەی و نەتەوایەتاای هەسااتی بااوونی مەیداناادا لە و تێکۆشااان بە دێمااوکرات حیزباای. لەپێشااترن
 ئێساتا باوو، دیاار پێاوە نااوچەیەکی ڕەنگادانەوەی زۆرتار نەتەوایەتی باوەڕی و هەست سەردەمانێک ئەگەر و کردوە بەهێزتر

 .شوناسخوازییە پرسی دیارە و تۆ  ئەوەی باشووریترینی، هەتا کوردستان ناوچەی باکووریترین لە
 

 سانووری بەڵکاوو نەمااوەتەوە، سقەتای نااوچەکەدا و کوردساتان ڕۆژهەاڵتای و ئێاران سانووری لە هەر کوردساتان بزووتنەوەی
 بااۆ پێاایە لەسااەر کوردسااتان ڕۆژهەاڵتاای خەڵكاای ساااڵە چاال کە ئاگااادارن سیاساای خەڵكاای و واڵتااان لە زۆر و بڕیااوە واڵتااانی

 ڕەحمااان، جاویااد ڕاپااۆرتی نااوێترین ئێسااتا پااێش ڕۆژ چەنااد. مەدەنییەکااانی و سیاساای و نەتەوایەتاای مااافی وەدەسااتهێنانی
 ئێاران لە سیاسی زیندانیانی نیوەی هاتبوو تێیدا کە بۆوە باڵو ئێران بۆ یەکگرتووەکان نەتەوە ڤیمرۆ مافی شووڕای نوێنەری
 .هەیە هەستمان لەسەر و وشیار سیاسیی بزووتنەوەیەکی کوردستان لە کە دەکا لەوە تەعبیر ئەوە. کوردن

 
 لە و ئێرانادا ئیسالمیی کۆماری ڕێژیمی انیپیالنەک بەرامبەر لە خۆڕاگریان و مقاومەت بە کوردستان خەڵكی کەالمدا یەک لە

 لە بیار کە داوە الیەناانە و کەس بەو ویستەکانیان و ماف لەسەر تەواویان و ورد بەرچاوڕوونیی سیاسییەکانیان هیزە ڕێگای
 .دەکەنەوە ئێراندا لە سیاسی نیزامی و ئێران داهاتووی

 
ی گەالوێاژی 71سااڵەی  49ساڵەی دامەزرانی کاردەوە، هەم  74یادی  هەم ڕۆژەدا چەند لەم دێموکرات حیزبی :عەلی بداغی

 باااۆ چاااۆن خەباااات مێاااژووی لە پاشاااخانە بەو ئێاااوە حیزبااای. هێناااایەوە بیااار کوردساااتانی لە ڕێاااژیم جینایەتەکاااانی و 15
 چییە؟ بەرنامەی و دەڕوانێ ئێران داهاتووی گۆڕانکارییەکانی

 
 و کاردوون ئەزماوون کارەساتیشی و ڕووداو زۆر هەیە، تێکۆشانی و خەبات زۆری ئەزموونێکی ئێمە حیزبی :مستەفا مەولوودی

 ئێاران حکاوومەتی هەیەتی، دێموکرات حیزبی کە تێگەیشتنەی و ئەزموون ئەو بەپێی. تێکۆشانە و خەبات مەیدانی قاڵبووی
 چەناگ لە گشاتیبە ئێاران خەڵكای دەبینادرێ، ڕێژیمادا دەزگاکاانی لەنێو بەرچاو ناتەبایی خۆیدایە، حاڵەتی خراپترین لە
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 کێشاااەی و بیکااااری و نەداری هەژاری،. دەردەباااڕن نااااڕەزایەتی جۆراوجاااۆر بەشاااێوەی ڕۆژانە و هااااتوون وەزاڵە ڕێاااژیمە ئەو
 ئێاران حکاومەتی لەساەر دەرەوە ئاابووریی و سیاسای فشااری هەڵچنیاوە، ئێاران خەڵکای بە تەنگیاان کۆمەاڵیەتی جۆراوجۆری
 چ لەگەڵ کە دیاارە نیازامەوە و حکاوومەت بە ئاشکرا بە و، کەوتوە وەدەر بەتەواوی ئێران خەڵكی ژیانی بەسەر نیشانەکانی
 جیااادییەتی و تەوژم بە خەڵاااک و کاااردوە دروسااات حکاااومەت باااۆ جیاااددیان چالشااای هەموویاااان ئەوانە. بەرەوڕوویە فشاااارێک
 حیزباای. خەڵااک یەتییناااڕەزا باازووتنەوەی بااۆ باشااە دەرفەتێکاای بااارودۆخە ئەم. بااوونەتەوە ڕێااژیم بەرەوڕووی زیاااترەوە
 و کوردساتان لە سیاساییەکان هیازە لەگەڵ هاوکاری شێوەی لە و بەخۆداچوونەوەدا و سازماندان لە پیوەندیەدا لەو دێموکرات

 و ئەگەرێااک هەر بااۆ خااۆی ئااێمە حیزباای هەروەهااا. دەکااا داهاااتوو سااەیری تااازەوە خوێناادنەوەی بە ئێراناای ئۆپۆزیساایۆنی
 .دەکا ئامادە ەکراون و کراو پێشبینی هەلومەرجێکی

 
 ٢٠١٧ی ئاگۆستی ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
--------------------------------------------- 

 
 ڵ جێگری سکرتێری گشتیی حیزب گه له "کوردستان"وتووێژی 

 
 كتره یه  به پێویستییان کوردستان کانی پارچه موو هه که ین بکه قبووڵی میشه هه بۆ جارێک با: زاده ن سه حه ئاسۆ. د

 
 (حیزب سیاسیی ری فته ده بێژی وته و گشتی سکرتێری جێگری ڵ گه له کوردستان ی ڕۆژنامه وتووێژی)

 
 لە و ئەکتەرەکاااان لە بەشاااێکە کاااورد و دەدەن ڕوو بەلەز و خێااارا زۆر نێوەڕاساااتدا ڕۆژهەاڵتااای ئێساااتای لە گۆڕانکارییەکاااان
 کاااورد زیاااانی بە ڕادەیەک تاااا گۆڕانکارییەکاااان کە کوردساااتان ڕۆژاڤاااای و ساااووریە لە تاااایبەت بە نااااوچەدا، ئاڵوگۆڕەکاااانی

 و باااس ئەم و گرتااووەتەوە ئێراناای پێاای ڕادەیەک تااا کە لێکەوتەکااانی و عیااراق و لوبنااان لە ناڕەزایەتییەکااان. شااکاوەتەوە
 .هەڵگرن باس ویهەمو گۆڕی؛ هاتنە ئێران لە نەتەوەیی پرسی لەسەر دواییانە ئەم خواسانەی

 
 جێگاری زادە، حەساەن ئاساۆ. د لەگەڵ وتاووێژێکی تار  تەوەرێکای چەناد لێکادانەوەی و بابەتانە ئەم تاوتوێی بۆ" کوردستان"

 .هێناوە پێک کوردستان دێموکراتی حیزبی گشتیی سکرتێری
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 ی له ساه مه نمووناه باۆ کارد، ێاپەڕت پێشاهاتمان و ڕووداو پاڕ ماانگێکی دا ناوچاه لاه چ و کاورد باۆ چ یاه ماوه و ئاه :کوردستان
 و کاورد ی ئایناده ی سۆنگه  له ر گه ئه. هتد... دا، ناوچه واڵتانی له هێندێک له ناڕەزایەتییەکان و کێشه کوردستان، ڕۆژئاوای
 لە کخەڵا تێکۆشاانی و خەبات بەرژەوەندیی له نده چه گۆڕانکارییانە م ئه مووی هه ین، بکه که دۆخه له چاو وه ئێرانه نەخشی
 کوردستانه؟ اڵتی ڕۆژهه و ئێران

 
 پێویساته ئێماه اڵم باه کارد باست که بوون وانه ئه یه ماوه و ئه کانی ئاڵوگۆڕه گرینگترین که وه ئه ڵ گه له :زادە ئاسۆ حەسەن. د
 بۆخاۆی ڕاست نێوه تیاڵ  ڕۆژهه. وه ینه که  نه بیر للی محه دیدێكی به نیا ته دا ناوچه ئاستی له چ و کورد ک وه خۆمان دۆخی بۆ چ

 تێئااتری باه باووه کاتێک ر هه له زیاتر ڕابردووشدا سااڵنی له. كانه تییه وڵه نێوده ندییه پێوه قورسایی ندی ناوه مێژه له زۆر
 ری شاهڕاکێ ناده وه ئه دینامیزمێکی ڵگری هه که یه ناوچه ئێمه ری وروبه  ده که بڵێم توانم ده. دنیا کانی زلهێزه ریی ڕکابه و ملمالنه

 مڕۆشادا ئه گرێادراوی وه پێکاه جیهاانی لاه. تی نیاه جیهاان کی یاه ناوچه های  کاه نێوخۆییاه وتنی ککاه ریه به و کی ره ده رنجی سه
  هۆکاااره کردناای بیر لااه مانااای بااه وه ئااه. وه ینااه بکه رز بااه كان جیهانییااه فاااکتۆره و ره بااه ئانالیزمااان ئاسااتی میشااه هه پێویسااته
 زیااتر خشایی ئاقاربه و ناساین باشتر بۆ بێ ده ئێمه کاری موو هه وه وانه پێچه به نییه، کان چوونه پێشوه و کێشه کانی لۆکاڵییه

 ی ناعاداڵنااه تی سیاسااه و ردان سااتێوه ده می رهااه به کااه وه ئااه ڵ گااه له ئێمااه دۆخاای چونکااه بااێ، کان نێوخۆییااه دینامیزمااه بااه
 قاابیلی وڕووین ره باه ڵی گاه له کاه دا یدانییاه مه  واقیعاه و لاه و ژیان ده لێای کاه ی رزه عاه و ئه ر سه له نیا ته دنیایه، کانی زلهێزه
 پێشادا له هێاز بااڵنسای تێبکۆشاێ و ساتێ ببه خاۆی تواناای و هێاز باه پشات میشاه هه باێ ده خۆیادا باتی خاه له کورد. گۆڕانه

 رنج ساه تای رووره زه ر گه ئه بێ ده ڵه هه اڵم به. گۆڕێب خۆی کانی للییه محه ره ڕکابه و کوردستان ر سه به حاكم تانی وڵه ده ڵ گه له
 لاه کاردوون پاێ ئیشاارە نموونەکاانی دواییاناه، م ئاه کانی پێشاهاته باه ت  باره ساه. ین بخه پشتگوێ تی وڵه نێوده پشتیوانیی و

 کوردساتاندا ڕۆژئااوای ڵ گاه هل نادی پێوه له. نییاه ک یه ک وه کورد ک وه ئێمەی بۆ کانیشیان وته لێکه و المح مه و جیاوازن جنسی
 ره کتااه ئه ن الیااه له کااه پێشااووتر سیاساایی سااتێنێکی به هۆی بااه. بااوو تاااڵ زۆر کااورد موو هااه بااۆ دا ڕووی دا یااه ماوه و لااه ی وه ئااه

 ی ارهئیاد ی رساتانه قازانجپه و می ماده ده تی سیاساه هۆی باه و باوو تێادا سایی مایه که و  ڵاه هه ڵێك کۆمه وه خۆشیانه كان کوردییه
. بوو خۆش ڕۆژئاوا زموونی ئه نێوبردنی له پیالنی جێکردنی جێبه بۆ یدان مه و دا  ڕووی ترساین ده لێی ی وه ئه ئامریکا، ئێستای

 باه کوردساتانه ر سه به حاکم تی وڵه ده چوار ر هه قازانجی به و کورد موو  هه زیانی به ڕوودانه، حاڵی له یان دا  ڕووی ی وه ئه
 بڵێاین و ین باده کاورد لاه مریکاا ئا تێکردنی پشات باه ت رعیه شاه خۆمان ستی ده به نیم وه ئه ڵ گه له من ئه. وه میشهئیسال کۆماری
 وایااه پااێم اڵم بااه. قیانااه هه وه بجووڵێنااه ڵمان گااه له جااۆر ر هااه ن، وه خۆیانااه ناادیی وه رژه به دووی بااه دیکااه تانی وڵااه ده مااادام

 کاان زلهێزه کاه بکاا، رنجڕاکێش ساه  ناده وه ئه خۆی و بێ کگرتوو یه نده وه ئه  یتوانیوه نه کورد بۆچی بپرسین خۆمان له پێویسته
 باۆ داگیرکاری و هێرش که ببینین ش وه ئه با دیاره. ن ده رنه به پشتی جار ند چه و جارێک ساڵ ند چه ر هه و دهیه ند چه ر هه
 و کان ییااه وه ته نێونه  سیاسااییه نااده ناوه ی بێوێنااه هاااتنی نااگ هد وه و کااورد رخسااتنی خۆده لااه نااوێ تێکی رفااه ده ڕۆژئاڤااا ر سااه
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 کاوردی ی باژارده ر گاه ئه وایاه پاێم و بێ ده زیاتر کارخستنی ده بۆ مه ئه مووی هه. کرد دروست کوردی له دنیا ڵكی خه ت نانه ته
 و تێدایاه کاوردی کاه وه ناه بکه دۆخاه و لاه بیرێاک دانیشان کوردساتان ی دیکه کانی پارچه هێزی ڵ گه له نگی ماهه هه به ڕۆژئاوا

 ئێسااتاش وه، نااه بکه کااورد ر سااه کانی ترسااییه مه ی وه ڕووبووناه رووبه کااانی ڕێکاره و خۆیااان نێااوان کانی ندییااه پێوه لااه مشاوورێک
 پشاووی ن، رێژخایاهد ڕێژیی رناماه به وا شاتی اڵم باه. یه وه سته ده به کان رووداوه ئاقاری ی وه کردنه وانه پێچه بۆ باش تی رفیه زه

 کاه ین بکاه قباووڵ وه ئاه میشاه هه باۆ جارێاک باێ ده. پێویسته کان کورده نێوان ندیی پێبه و ڕ باوه گرینگتر مووی  هه له و درێژ
 .كتره یه به پێویستیان کوردستان کانی پارچه موو هه جیاوازیان، ئاجێندای و سیاسی واقیعی ڕای ره سه
 

 ڵێن؟ ده چ وه ئێرانه ڕۆڵی به ندیی پێوه و لوبنان و عێراق کانی خۆپێشاندنه ڵ گه له ندی پێوه له :کوردستان
 
 پێشووشادا ی کاه نموونه لاه و لوبناان و عێاراق  لاه ئیساالمی کۆمااری ی خراپکاراناه ڕۆڵای و ردان ستێوه ده :زادە ئاسۆ حەسەن. د

 ی ئێماه حیزبای پێشاووی کی یه رکرده ساه لاه بیاانی نووساێکی ڕۆژنامه جارێکیاان بیرماه له. نییاه شاراوه س که له سووریه، واته
 چونکاه نایکاا، خێر ناه گاوتی و وه دایاه واڵمای نز تاه زماانی باه نااوبراو کا؟ ده ردان ستێوه ده عێراقدا له ئێران ئایا که پرسی
 و عیاراق ئێساتای كانی تییاه یهزا ناڕه تی رفیاه زه و میناه زه ئێراندا ندیی وه رژه به ڵ گه له ندی پێوه  له دیاره! تی خۆیه ماڵه ئێره

 گریناگ گشاتی  باه ناوچه و ئیسالمی کۆماری ی ئاینده بۆ توانێ ده و حازره ردووکیاندا هه له شت ک  یه اڵم به. نین ک یه لوبنان
 راڵڵتا زه دێ تاا ئیساالمی کۆمااری خراپکااریی و ڵقورتانادن خۆتێهه دژی باه کان نگاه ده ردووکیان هاه لاه کاه  وه ئاه ویش ئاه. بێ
 و ئاه کاه نییاه گوماانم های  من ئاه. کارد عێراقای رانی خۆپیشاانده باه ی ئیشااره  حناه له و باه یی خامناه کاه نییه خۆڕا له. بن ده

 .بن نه ئێرانی ر گه ئه ئێرانن، کرێگیراوی به ستێنن، ده عیراقی رانی خۆپێشانده گیانی ی رانه سنایپه
 

 ئەو لەوان یەک. بوو هااه ئێرانیشاادا نێوخااۆی سیاساایی زای فااه لااه ی وه گدانااهن ڕه کوردسااتان ڕۆژئاااوای ڕووداوەکااانی :کوردسووتان
 ئێرانادا پارلماانی دا ندییاه پێوه و لە کە چاین بابەتانە و باس ئەم بۆ تان وه لێکدانە. کرا ئێران پاڕلمانی لە کە بوو باسانە
 گۆڕێ؟ هاتنە

 
 لاه کاورد دۆخای ر ساه له تی تایباه دانیشاتنی کاورد ری رکوتکه سه تێکی وڵه ده پارلمانی که وه ئه پێشدا له :زادە ئاسۆ حەسەن. د
 شااتانه جااۆره و ئااه اڵم بااه نااابێ، ل حااه وه بااه کااورد موشااکلی نااد رچه هه. زاناام ده باااش شااتێکی بااه دابنااێ، کوردسااتاندا شااێكی به

 دا خواساانه و بااس و  لاه. کاا ده لاێ گر ڵنه حاشااهه پرساێكی ك وه زیاتر کاندا حاکمه  بژارده سیاسیی زێهنی له کوردی ری فاکته
 گرژیای یاان تورکیه تیی دژایه ی سۆنگه له زۆرتر که بینم ده تێدا ئیشکالیان لیله ده و به اڵم به. گوتراون باشیش شتی هێندێک
 وه ردۆغانااه ئه تیی دژایااه دیاادی بااه نیا تااه کااان کورده ره نوێنااه لااه شااێك به. پااێش چوونااه وه کااورده و ئێااران کانی تورکااه نێااوان
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 پاێم من ئاه. بااری ده لاێ کاوردی موو هه ڵ گه له تی دژمنایه و ڕق ئاشکرا به کانیش تورکه ره نوێنه فتاری ڕه و وته. کرد یان قسه
 و وه بچێتاه بیر لاه خاۆی ی کاه پارچه اڵت ڕۆژهاه کاوردی ی باژارده که وه ئه واته نییه، ناخۆش پێ ی وانه له هیچکام ڕێژیم وایه
 لاێ کاوردی الوازباوونی و بساتێنێ  ره په ئێران کانی وه ته نه نێوان گرژیی وه والشه له بێ؛ چاالک سمانیداعو  دژه ی ره به له ر هه
 .وه وێته بکه
 

 و م هاوخااه بااوو ده دراوسێشاان، کااه تی تایبااه به ئێااران كانی سااته ژێرده  وه تااه نه موو هااه ك وه تااورک و کااورد بەاڵم :کوردسووتان
 و کاورد دەکاا وا چای. درا «کاورد باۆ مەرگ» دروشامی تەورێاز یااریگەی لە ر وباه مه له ڕۆژ چەناد نییه؟ وا بۆ. بن بات هاوخه
 م ئاه هاویشاتنی پەلوپاۆ مەترساییەکانی دابناێ؟ خاۆی نەیااری و ڕکەبەر بە کاورد تاورک بن، هاوخەبات ئەوەی بەجێی تورک

 چیە؟ رێگاچاره و چین پشته له ڕێژیمیشی ستی ده و سیستماتیکه دیاره وا که گرژییانه
 
 و نراوه تاه تورکاان باه ئێاران له اڵت سه ده کانی جومگه: ڕوونه که شته رێژیم ر سه وه ڕێته گه ده ی نده وه ئه :زادە ئاسۆ حەسەن. د

 دژی باه و خاۆی ماافی باۆ کاورد میشاه هه چونکاه) کاورد الوازکردنای و تی دژایاه بۆ خۆشه پێی اڵتیش سه ده نێو له فارس ئێلیتی
 كان ومییاه قه گرژییاه ئێاران، باوونی باڵکانیزه له ئۆپۆزیسیۆن و ڵک خه م رجه سه ترساندنی بۆ یان( بووه مکوڕتر دیکتاتۆری

 وه چێتاه ده ئاخری ئاگره و ئه ڵی دووکه که وه له ر به بێخه. بکا زیادی و م که رج لومه هه و شوێن پێی به و ڕابگرێ زیندوویی به
 مڕۆ ئاه. پرسایار ژێار چێتاه ده چااکتر مادان خه لاه زۆری گۆیاا کاه ئێاران رزیی ئاه یت واوه تاه و نادی ناوه اڵتی ساه ده چااوی نێو
 تورکیسامه -پاان  و  تورکیاه لاه زۆرتر ڕوویان ئێران کانی تورکه نێو له ئاسایی ڵکی خه ت نانه ته و نوخبه له گرینگ شێکی به
 ک یاه ک وه ت قاه ئێرانادا  لاه تاورک و کاورد خایدۆ کاه بازانین باێ ده تاورکیش، و کاورد نادیی پێوه به ت باره ساه. تااران له تا
 ش  ئێماه کاه نییاه مانایاه و باه وه ئاه دیااره. بوون ناه سته ژێرده دیکه کانی تییه مایه که و  وه ته نه ی نده وه ئه کان تورکه و بووه نه

 کانی مافااه كاارێ ده چااۆن یااه وه ئه پرساایار. ین بکااه وان ئااه کانی مافااه و ت وجوودیااه مه  لااه حاشااا و وه بجووڵێینااه شۆڤێنیسااتانه
 لاه پێشاگیری باۆ وایه پێم من ئه. بێ دیکه لێکی گه قی هه حیسابی ر سه له لێک گه مافخوازیی ی وه ئه بێ به بێ، دی وه مووان هه
 کاورد ی ناه الیه مه هه باتی خاه و كگرتوویی یاه گرینگتار، مووی هه له و م که یه: ین بکه کار دوو پێویسته ئاینده، کانی ساته کاره

 و کان جوغرافییاه و مێژوویای تاه واقیعیه ر ساه له زانیاریماان و داتاا پێویسته ی جۆره و به ئێستاش وه داخه به ئێمه. تی بۆخۆیه
 نییااه؛ خۆمااان ی ئاینااده کااانی نیهاده و  واره قااه كانی سااتراتێژییه ما بنااه کاااریی ورده و ئێتنیکاای دێمااۆگرافیی کااانی ئاڵوگۆڕه

 پرسای بازانین بێ ده. کاتین و پرشوباڵو و چ  نیوه کانمان ڕێکاره کردوه؛ نه كگرتوومان یه و ن درێژخایه و چڕوپڕ رێژی رنامه به
 اڵم باه دابنێاین، بۆخۆماان ریخوازانه روه ساه نێکی دیماه دووره باێ ده. ناابێ جێ جێباه باه قه دروشامی و زوو ئااره و ون خه به ئێمه
 پاێم من تورک، و کورد ندیی پێوه ی باره له م، دووه. وێ ده نی درێژخایه و ند پالنمه و ورد نگاوی هه کاندا بواره موو هه له وه ئه

 و خاااک و وه کاتااه نه ڵکوژیمان کۆمااه لااه بیاار س کااه چیدیکااه کااه بااین هێز بااه هااا وه بۆخۆمااان بااێ ده کااه وه ئااه ڵ گااه له وایااه
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. نییاه س کاه قاازانجی باه پاکتااوکردن كتر یاه ی میناه زه و کان وه ته نه نێوان گرژیی اڵم به ن، كه نه خواردوو جرجان مان ناسنامه
 ناین، کان تورکاه ساتره، بێکه ی یاه وه ته نه و ئاه بادا، ڕوو رباڵو باه سااتی کاره ڕۆژێاک ر گاه ئه چونکه کورده، زیانی به زۆرتریش

 و ئیااداری و سیاساای ما بنااه هێزکردنی بااه و خۆمااان نیشااتمانی و خاااک ی وه ساااغکردنه وێااڕای ئێمااه ربۆیااه هه. کااورده ڵکوو بااه
 وه تااه نه دوو و ئااه نێااوان یشااتنی لێکگه و دیااالۆگ ر سااه له کااار بااێ ده خۆمااان، ومیی قااه تی منیااه ئه كانی ئابوورییااه و نگی  رهااه فه

 و ت داڵااه عه و نت  مااه و ق  ئااه نێوانماناادا ی ئاینااده و ئێسااتا موناسااباتی لااه کااه ین بکااه وا و وه ینااه بکه ئێااران ی گرینگااه
 شاکاک ئاغاای سامایل هیای کیان یاه یاه، هه مێژووییشامان زموونی ئاه دوو ئێماه وه ئاه باۆ. بان ست  بااڵده ش هاوبه ندیی وه رژه به
 لااه لفیقێک تااه  ئاینااده و مڕۆ ئااه بااۆ بااێ ده وایااه پااێم خااۆم ک وه. ده ممااه محه قااازی وا پێشااه هیاای ش دیکااه وی ئااه یااه،(سااکمۆ)

 ژیانی وه پێکاه و یشاتن  لێکگه باۆ م هاه ین، بکاه وا ڕه یداناداریی مه و بین هێز به ۆمانبۆخ م هه واته ین؛ بکه دروست ردووکیان هه
 .ین بده وڵ هه نێوانمان ری بنیاتنه ندیی پێوه و ئاشتییانه

 
 و شمشاایر هەموویااان ناسااکەکاندا کاااتە لە. تێڕامااانە جێاای کوردەکااانیش غەیاارە نەتەوە ی بااژارده هەڵوێسااتی :کوردسووتان

 کاورد کاه حاڵێکادا له. جیااییخوازه کاورد ڵێن ده ك وه ی وه ئه ر به له ڕایدەوەشێنن کورد بە ڕوو و دەرێ دێننە کاالن لە خەنجەر
 وه ئااه کاااتی ئایااا. تێکۆشاااوه نااددا ناوه لااه ڕۆیی ره سااه هێشااتنی نه بااۆ ش نااده وه ئه کااردوه، باتی خااه خااۆی مااافی بااۆ ی نااده وه ئه
 بگۆڕێ؟ خۆی ژمانیوێ و وه بکاته کال یه خۆی کورد که هاتوه نه
 
 ناوێ تی رفاه ده باوونی ڵ گاه له کاه ژیان ده مێکدا رده ساه له ئێمه! خێر نه بڵێم ر گه ئه بێ یر سه پێت نگه ڕه :زادە ئاسۆ حەسەن. د

 ڵ گااه له ڵااه مامه پێشااوو مانی رده سااه کانی ساااده فۆرموولااه بااه ناااکرێ. زۆره ڕێگایااان ر سااه له نااوێش سااتی ربه به الن، گااه بااۆ
 پرسااێك هاای  بااۆ تێک وڵااه ده هاای  ت نانااه ته و لێک گااه هاای  مڕۆ ئااه ڕا ت ڕه بنااه لااه. ین بکااه مڕۆ ئااه دنیااای کانی تااه هواقیعیی

 اڵم بااه ئاااڵۆز و نااه الیه مه هه ی جووڵااه و ریب هاوتااه دیپڵۆماساایی ڵکوو بااه. وه ناکاتااه کال یااه خااۆی میشااه هه بااۆ و قی موتڵااه به
 لاه و ن كاه ده ش داباه کاان جیاوازه له پۆتانسایه و ساتێن به و مێتاۆد و ئاماانج خۆڕا لاه س که هێندێک. ر به گرێته ده کراو ئاراسته

 ڕێکخسااتنی و کخسااتن یه و پااۆلێن و ت ویااه وله ئه و ن دیمااه دووره دیاااریکردنی بااه شااتێک موو هااه. نااێن داده كتریان یااه ر رامبااه به
 باۆ و خۆماان ڵکی خاه باۆ خۆماان، ماافی باۆ شاتێک موو هه پێش ردکو ک وه ئێمه باتی خه علوومه مه. وه ته ستراوه به وه کانه شته

 دیکاه سای که و کاه یدانه مه ری بڕیاارده و ر کتاه ئه تاکاه باه بباێ لاێ خۆماان کاه نییاه مانایاه و باه وه ئاه اڵم به. خۆمانه خاکی
 باێ ده یدانادان، مه لاه هێزتر باه ئێماه لاه ت نانه ته ی دیکه ری کته ئه مادام ڕووین، ڕووبه یاران نه و یار ڵ گه له مادام. بینین نه

 بااێ ده ر هاه ئێماه تی ویااه وله ئه کاه وه ئاه ڵ گاه له وایااه پاێم کاه دایااه لێره. باێ گریناگ باۆ وانمان ئااه فتااری ڕه و ڕواناین جاۆری
 ک وه ردکااو ساتیی ربه سه ئێمااه کۆتاایی ئامااانجی کاه  وه ئاه ڵ گااه له باێ، خۆمااان هێزبوونی باه و كگرتوویی یااه و کاورد کانی مافاه
 دیکاه كانی ره کتاه ئه قالنی ئاه فتااری ڕه و دا ناوچاه واڵتاانی لاه دێموکڕاسای اڵم باه ئینساانه، ک وه کاورد ختیاریی باه و وه تاه نه
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 خاۆی تی خاه کاورد ی کاته و ئه وه ئه. بین وڵیدا هه له و بێ گرینگ بۆمان بێ ده ر هه بێ، ستیش ده دووره و ت حمه زه نده رچه هه
 خااڵی کوردساتاندا ر ساه به حااکم تانی وڵاه ده کاه دا شاوێنه و لاه. پێویستتریشاه بکاا، بات خاه خۆیی ربه ساه باۆ و وه بکاته جیا
 باه. هایاه به و ڕ بااوه هانبینییاه، جه یاه، ئیراده ئێمه هێزی به خاڵی بینن، ده دا یاره ته و تانک و ک مووشه له خۆیان هێزی به
 و ئاه وه دڵنیاییاه باه. «یاه ندیخانه به باه هیاوای ی دژمناه و ئاه ڕه، بیروبااوه و ننووسای مان شۆڕشاگێڕیی کی چاه» قاانع ولی قه
 پێشاادا له ین، یااده ده كان ییااه وه ته نێونه نیهاااده هاااتنی نااگ ده وه بااۆ یااان کانمان ره رامبااه به دێموکڕاتیزاساایۆنی بااۆ کااه واڵنااه  هه
 باا اڵم باه باین، س کاه ی وه اڵگێڕه به و دیکه ڵكانی خه کیلی وه نابێ که قبووڵمه من ئه. ین یده ده خۆماندا ندیی وه رژه به پێناو له

 حاڵادا ر هاه لاه ئێماه کااری. پرسایار ژێار  بێنینه هاکان به و مک چه تاییترین ره سه واقعبینیدا ناوی ژێر له که یه نه لێ واشی
 .دابین فکری له ووعشر مه و مومکین کی ڕێگایه موو هه به و وه که الیه موو هه له بێ ده بۆیه خته، سه
 

 دیاکەی بەشاەکانی لە کورد پرسی نیسبەت بە کوردستان ڕۆژهەاڵتی. دی بابەتێکی و باس سەر بێینە با ئاسۆ. د :کوردستان
 نموونااه بااۆ. بااێخەمە ڕادەیەک تااا گشااتییەکەدا بەسااتێنە لە خااۆی دۆخاای نیساابەت بە بەاڵم هەسااتە، لەسااەر زۆر کوردسااتان

 چای بۆ مه ئه هۆی. نادرێ پێ گرینگیی خۆشمان کانی بژارده الی له «ک چیچه» ی نده وه ئه «زارا» نووسی چاره یا رکوژی کۆڵبه
 وه؟ ڕێننه گه ده
 
 رنجدانی ساه کێشاه. بکاا ن خاوه به لێ خۆی کورد موو هه پێویسته و کورده کیش چیچه بڵێین با پێشدا له :زادە ئاسۆ حەسەن. د

 خاااودی می کاااه رنجدانی ساااه و دیکاااه کانی پارچاااه کاااوردی دانی رنجنه ساااه ێشاااهک نییاااه، کان کاااه چیچه باااه كان اڵتییاااه ڕۆژهه
 بااۆ چاااالکی ی قینه ڕاسااته تی رفااه ده ئێراناادا لااه مااادام ڕا ت ڕه بنااه  لااه. زۆره هۆکاااری ش وه ئااه. زاراکانااه بااه کان اڵتییااه ڕۆژهه
 کاورد ماژاری و ماف بۆ تییه وایه ته نه و ئینسانی ییە ئێنێرژی و ئه نیه، خۆیان کانی مژاره و ماف ڵ گه له ندی پێوه  له کان کورده

 من ئاه. جیهاانی گشاتیی بیاروڕای ی ساووژه بووبێتاه کاه ته بابه و بێات ر گاه ئه تی تایبه به خرێ، ده کار ده دا دیکه کانی پارچه له
 ک وه ش دیکاه کانی پارچاه ماژاری و مااف و بان بیر له خۆی کانی مژاره و ماف اڵت ڕۆژهه کوردی رجێک مه به ئاساییه، پێ م وه ئه
 سااتیی هاوده بااۆ که له سااه مه ی دیکااه نێکی الیااه. ببااا کار بااه خۆیشاای کااانی مژاره و ماااف ڕووی خسااتنه بااۆ بیااانوو و ت رفااه ده

 گرینگتار ش وه لاه. وه ڕێتاه گه ده اڵت ڕۆژهه کوردی پرسی راوێزخستنی په له بۆ کوردی نی الیه هێندێک و اڵت سه ده وخۆی ناڕاسته
 ش هاوبااه کاااری کی یااه قه ره وه بوونی نااه و كگرتوویی نایااه بااه ئیشاااره وێ مااه ده( خۆمانااه ساات ده به یان وه ئااه چونکااه نگتاارگری)
 ڵگەی کۆماه ی ندییاه هاوپێوه و ئاه چێ ناه بیرمان لاه. م بکه ڵگە  کۆمه ڵ گه له کان سیاسییه نه الیه و کاندا سیاسییه نه الیه نێوان له

 مان. کردوه ناه کوردساتانی ی دیکاه کی یاه پارچه پرساێکی های  باۆ دا، نیشاانی دێموکرات اڵی قه بارانیک مووشه پاش اڵت ڕۆژهه
 اڵتی ڕۆژهاه کاانی بژارده گشاتی به و کان للییه محه ئۆرگانه و پارلمان رانی نوێنه ندان، رمه هونه شاعیران، ران، نووسه وایه پێم

 و اڵت ڕۆژهاااه کاااوردی دۆخااای تر شاااێلگیرانه و تر بوێراناااه پێویساااته و هر ساااه له زۆر یان خناااه ڕه خۆماااان ک روه هاااه کوردساااتان
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 باه زۆر کی یه ڕاده تا وه ئه اڵم به. کانیان کاره ردێڕی سه  نه بکه یان که ته میلله سیاسیی پرسی له و کانیان ڕۆڵه له ندارێتی خاوه
 خاۆراکی و ڕوون یامی پاه و ش هاوباه ی ڕوانگاه وه، ێنهبجووڵ یدانیتر مه و كگرتووانه یه که وه ته ستراوه به کانیش سیاسییه  هێزه

 زیااتر اڵتیان ڕۆژهاه پێویساته کاه نییاه نااوخۆ ڵکی خاه ر هاه کورتی باه. نێ باده کاراتریان باتگێڕیی خه ی سته ره که و وێژمانی
 .بین اڵتدا ڕۆژهه می خه له زیاتر بێ ده بۆخۆشمان ئێمه بێ، بیر له
 

 و کەرکاووک لەمەوبەر ساڵ دوو ڕۆژاوا، ئێستای ڕووداوەکانی ناچێ وێ سیاسییەکاندا، زبەحی لەگەڵ پێوەندی لە :کوردستان
 دەباێ. کورد کانی نه الیه كگرتنی یه و وه خۆداچوونه به هۆی بووبنه لێکەوتەکانی و بەغدا لە ئێستا گۆڕانکارییەکانی تەنانەت

 ببین؟ دەرباز قۆناغە لەو ئێمە کە بدا ڕوو چی
 
 و ئاه پاێش زۆر باوو ده وه مه بیساته ی ده ساه لاه تی تایباه به دێ کاورد لی گه ر سه به ساڵه ت سه سێ ی وه ئه :دەزا ئاسۆ حەسەن. د

 ک وه کاه یبێکاه عه وه ئاه اڵم به. كگرتووییه نایه کوردان میللیی رزشی وه وه داخه به. خستباین کیان یه ی که ده باسیان ی ڕووداوانه
 کردباام، لاێ ت پرسایاره و ئاه ئێساتا پێش ساڵ پێنج ر گه ئه. ین  بکه ڕ شه ڵی گه له م هه بژین، ڵی گه له م هه بێ ده ک خۆشییه نه
 دووبااره ڕاباردوو ناخۆشای شاتی و باشاتره جااران لاه زۆر کورد ی وه بزوتنه کانی نێوخۆیییه ندییه پێوه شکور ئێستا نا مگوت ده

 شاه ڕه هه ژێار تێكی میللاه ر هاه کاری ترین ساده ی وه ئه بۆ وایه پێم من. وتووم که گومان وه خۆم ی یه قسه و له ئێستا. وه نابێته
 و سای که تاکه ونی خاه له واز و بێ هه وازوعیان ته کان نه الیه موو هه و کان تاکه موو هه پێویسته بین، كگرتوو یه واته ین، بکه
  دیکاه وانی ئه موو هه تی ییومیه قه  تی نزەله مه له نابێ نێک الیه هی  و س که هی . بێنن زنیخوازی مه و سک رته به ندیی وه رژه به
 ژیار ی باژارده باه پێویساتمان یاه؛ هه ت خه ر سه له و یدان مه  له و دێر چاو میشه هه کی ڵگەیه کۆمه به پێویستمان. بگرێ رار قه
 ک ڕێگایه خشااه نه مڕۆیی ئااه تی ههار مااه بااه اڵم بااه مێژوویاای دیاادی باه کااه وایااه رانی ڕێبااه بااه پێویسااتمان یااه؛ هه رپرسایار به و

 ڕوو کادا یه پارچه ر هه له و کان جیاوازه پارچه نێوان له کورد سیاسیی ی کایه کانی ئاسته موو هه که ن بکه جێی جێبه و دابڕێژن
 لااه وداماااڵڕا و دابێااژراو تکردنێكی سیاسااه بااه پێویسااتمان بکااا؛ نگ  ماهااه هه وه ره ده دنیااای و یاران نااه بااه ڕوو و خۆمااان بااه
 الق سااز، وه ته نه و ویسات وه ته نه خۆ، ڕبه باوه تکردنێکی سیاسه یه، هه خش زیانبه بچووکی تی قڵیه ئه له و واریداتی راوێزی په
 ی متماناه کاه تکردنێك سیاساه. خش هیواباه و ڕوون نی دیماه دوووره ن خااوه و ڕاباردوو له رگر رسوه ده ند، هه ڕه فره رز، عه ر سه له

 م کاه کان شابوونه دابه و درز لاه ببیناێ، خۆماان روونای ده كانی شانییه چه فره موو هاه شتێک، موو هه رووی سه  بخاته کوردی تاکی
 قاات ناد چه مێژووییماان تااودانی سای فه نه و تواناا و بکاا و پتاه ییمان وه تاه نه رژینی په و نیشتمان و خاک مای بنه وه، بکاته
 .ر سه بباته

 
  و چین رانه فه سه جۆره م ئه کانی وته سکه ده ئایا. کرد واڵتتان ی وه ره ده ری فه سه دا دواییانه م له هئێو دوکتور، :کوردستان
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 چاااۆن كاااان کورده گشاااتی به و وه ره ده واڵتاااانی لاااه حیااازب نگرانی الیاااه و نااادامان ئه تێکۆشاااانی و کاااار تی زعیاااه وه گشاااتی به
 نگێنی؟ سه ڵده هه
 
 و  ڕاده لاه ناابێ رجێکادا لومه هه های  لاه ناه و ئێساتا دژواری رجی لوماه هه لاه نه ئێمه که  وه ئه ڵ گه له :زادە ئاسۆ حەسەن. د

 دام ڕه بااوه و له تێبکۆشین، باشتر وتی سکه ده و زیاتر کاری بۆ پێویسته م رده  هه و بین ڕازی خۆمان تێکۆشانی و بات خه جۆری
 ک وه. باێ رچاو باه له قۆناغێکماان ر هاه مومکینااتی ساتێنێکدا به ر هاه هلا کانمان وڵاه هه و کار نگاندنی ڵسه  هه له پێویسته که
 لاه ئێماه کااری خۆیاان، کاان کورده تی خیساله و دۆ  باه ت تایباه الیلای ده باه و ژیۆپۆلیتیاک و سیاسی هۆکاری زۆر به زانن ده
 و جوغرافیاا رحاڵ هاه به یاان تن وڵه ده ن خاوه ی النه گه و له تی وڵه نێوده بڕیاری کانی نده ناوه ر سه له شوێندانان و لۆبی بواری 

 لاه ک روه هاه واڵت ی وه ره ده لاه تی تایباه به اڵت ڕۆژهاه کاوردی و گشاتی باه کاورد. ختتره ساه کردوون، لێ دری غه متر که مێژوو
 مڕۆ ئاه اڵم باه. یاه هاه واقعیتار كبوونی یه و تر ژیرانه ڕێکاری ستراتژیتر، ی ڕوانگه سندکردنی په به پێویستی کوردستان خودی

 باۆ شاێکی به ش وه ئاه. یاه هه ی دیکاه کی یاه پێگه و جێگاه دنیاادا لاه کاورد ئێستا پێش ساڵ ده ت نانه ته و ساڵ نجا په چاو له
. وه ڕێتاه گه ده ی كاه وه ته نه سیاسایی ی له ساه مه لاه کاوردی دیاساپۆڕای رباڵوتری باه و رچاوتر باه و تر تۆکمه كی ندارییەتییه خاوه
 ن، کاه ده زۆک نه ت رفه ده زۆر بینی سک ته و پرشوباڵوی و موکۆڕی که کورد، کانی سیاسییه  نه الیه له ت تابعیه به ئێستاش هدیار
 ئێماه. اڵت ڕۆژهاه کاوردی تی تایباه به واڵت، ی وه ره ده کاانی کورده لی پۆتانسایه ڕوانماه ده وه ئومێده و ڕێز چاوی به من ئه اڵم به
 ر ساه باۆ تورکیاه هێرشای کااتی له تی تایبه به م هه و دێموکرات اڵی قه کبارانی مووشه ساڵیادی له م هه مان وه ئه دا یه ماوه و له

 ڕێام م، بکاه که له ساه مه له چاو کوردستانیش دێموکڕاتی حیزبی ك وه نیا ته ر گه ئه. وت رکه ده وه بۆ بەباشی کوردستان ڕۆژئاوای
 موو هااه بااه واڵت ی وه ره ده لااه حیاازب ریی بااه ڕێوه به ی کۆمیتااه و وه ره ده واڵتااانی لااه زبحیاا نگرانی الیااه و ناادامان  ئه بڵااێم بااده
 کوردساتاندا کانی سیاساییه ناه الیه نێو لاه و هاوشاێوه النی گه کانی بژارده نێو له ن، هه لێمان که زیاتر م رده هه كی ڕوانییه چاوه
 سات ده و پشتیوان و خش هانابه کاندا خته سه  ره هه کاته له ڕوانین، چاوه بێ خۆبوردوویی له و دڵسۆزی و لێهاتوویی رتۆپی سه
 .بوون ئێمه چاوی و
 

 .دانا دیمانەیە ئەم بۆ کاتت کە سپاس :کوردستان
 
 .نەبن ماندوو ئێوەش :زادە ئاسۆ حەسەن. د
 

 ٢٠١٧ی نۆڤەمبەری ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 !پێچێ ده  وه دواجار كۆماری ئیسالمی تێكه  یه وه بزووتنهم  ئه: ناسر باباخانی

 
 و سیاسای چەوتە  اڵڵاه گه کاۆمەاڵیەتی، نااعەداڵەتیی گەنادەڵی، دژی بە ئێاران لە ناڕەزایەتییەکاان و خۆپیشااندان:  ئاماژه

 هەر دەبان، یکااڵتریشڕاد و بەرباڵوتار و زیااتر دێ هەتاا شوناسخوازیدا و ماف لەپێناو هەروەها و دەسەاڵت ئابوورییەکانی
 دادەماركێن؟ زوو باۆ ئێران لە خۆپیشاندانەکان ئەوەیە پرسیار. بێبەزەییتر و توندتر ناڕەزایەتییەکان سەرکوتی پێیەش بەو
 بااۆ ئیسااالمی کۆماااری ئۆپۆزیساایۆنی و خەڵااک بباانەوە؟ بەرباڵوتاار و بەرفراوانتاار ناڕەزایەتییەکااان باازووتنەوە دەکاارێ چااۆن

 ببوێرن؟ خۆ چی لە و بکەن چ دەبێ کانناڕەزایەتییە سەرخستنی
 
 هێنااوەتە واشنگتۆن  له سیاسی چاودێری و زانکۆ مامۆستای باباخانی، ناسر کاک لەگەڵ بابەتانەی و تەوەر ئەم "کوردستان"

 .گۆڕێ
 

 ازیجیااو تایبەتمەنادیی و بکەیانەوە جیاا پێشاوو ئەوانای لەگەڵ ئەمجاارە ناڕەزایەتییەکاانی بماانەوێ ئەگەر :عەلی بوداغی
 چین؟ تایبەتەکانی ئەدرەسە و جیاوازییەکان پێبدەین،

 
 كاما  ك وه كرێ ده ڕاستیدا  له ، واڵته م ئه سیاسیی اڵتی سه ده دژی  به ئێران ڵكی خه ی دواییه م ئه ڵدانی رهه سه :ناسر باباخانی

 ر وباه مه له سااڵ بیسات ڕێاك. بكارێ ری ساه ڕاباردوودا سااڵی بیست ی ماوه  له قۆنا ،  به قۆنا  سیاسیی بوونی باڵغ یان بوون
 چینای ڵدانی رهه ساه دواتار سااڵ  ده بكارێ، د نااوزه خوێندكاری ی وه بزووتنه ورده ك وه كرێ ده  كه ڵدا هه ری سه ك یه وه بزووتنه
 وز ساه ی وه بزووتناه اوینا  به تیی اڵیه كۆمه كی یه وه بزووتنه ورده  واڵته م ئه ختی پێته تارانی  له تی تایبه به ئێران ندیی مامناوه

  لاه و  رهاویشاتووه ده  وه وردبزووتناه قااوغی  لاه خاۆی  كاه  باووه سااز ڵدانێك رهه ساه ڕاباردوودا سااڵی دوو  لاه اڵم به كرد، ساز
 . یه هه خۆی  رله به كانی وه بزووتنه ورده ڵ گه له كی ره سه جیاوازیی  وه نده هه ڕه ندێ هه
 
  لاه  كاه گرتباوو خۆ لاه رینتری باه زۆر كی جوغرافیایاه  كه بوو ری رانسه سه كی یه وه بزووتنه دوایی، ی وه بزووتنه م ئه ڕاستیدا  له

  وه لاه  وه تییاه چنایه ی ڕوانگاه  لاه ها روه هاه ، وه ڵداته رهه ساه ناوێ  رله سه بوو پێویست ساڵی دوو نیا ته ڕینی ڕاپه م كه یه پاش
 و پێخااواس و ژار هااه چیناای ئێسااتا  وه ئااه بااوون، نااد مامناوه چیناای و خوێناادكار چیناای  بااه ر سااه ران خۆپیشااانده ر گااه ئه پێشااتر

 و وارن خوێنااده كااات زۆر  كااه) lower-middle class وتاارێ ده پێاای  كااه نااد مامناوه چیناای  لااه دابااڕاو چینێكاای ت نانااه ته
 .ن كه وه بزووتنه كیی ره سه هێمای( ژین ده ژی مرنه نه
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 و ژیان ده كاندا شاره وره گه راوێزی په  له ئێران ڵكی خه پێنجی ر سه له ك یه  له زیاتر ئیسالمی كۆماری نیكا رمییه فه داتا پێی به
 كۆچیاان كان شااره و  شاارۆچكه و گوند  له بێكاری و كشتوكاڵ وێرانی و خۆشبژیوی بوونی نه و ئابووری داڕمانی هۆكاری ر به له

 باوونی  لاه بااس كان رمییه نافه داتا  كه  كاتێكدایه  له  مه ئه نجن، گه زۆریان ره هه ی ۆربهز  كه كان وره گه  شاره را  قه بۆ  كردووه
 ڵاێ ده  كاه ما، بناه  باه ین بكاه ئیسالمی كۆماری مانیی پارله ی وته ر گه ئه  كه! ن كه ده كان شاره وره گه راوێزی په  له س كه ملیۆن٢٤

 و  تاووڕه شاكرێكی له  واتاه باێ، ده زیااتر زۆر ملیاۆن٢٤  لاه  ته شایمه حه م ئاه ی ڕاده ، ناه تمه ٤\٨٠٠\٠٠٠ ئێاران  لاه ژاری هاه هێڵی
 .تی اڵیه كۆمه سیاسی پێشهاتێكی موو هه بۆ بگێڕێ  وه ره كالكه یه وری ده توانێ ده دواجار  كه هاتوو زاڵه وه
 

 دەسااەاڵتی لەگەڵ سااازان و سااازش یاااریخواز تاار چاای ران خۆپیشااانده  واتااه ، شۆڕشااەیه ئەم بااوونی ڕادیکاااڵیزە تاار نێكی الیااه
 دەکارێن دەکاار چاکسازی بۆ چەمکانەی جۆرە ئەو و بەخۆداچوونەوە و ڕیفۆرم و ئاڵوگۆڕ دروشمەکانی هەموو لە و نین سیاسی
 .بنەڕەتی گۆڕانێکی ئەویش گۆڕانن، خوازیاری و داوە الیان

 
 و بااۆتەوە کەم زۆر زەمەنیاایە بااڕگە و ماااوە ئەو ئێسااتا ، كانه سااەرهەڵدانه ی ماااوه پێاابکەین، ئاماااژەی دەبااێ  كااه تاار خاااڵێكی

  ده  بێتاه ده ٨٨ سااڵی ساەوزی بازووتنەوەی دەگەیە تاا ٩٨ سااڵی خوێندکاران بزووتنەوەی لە ، كه یر سه. ساڵ دوو گەیشتۆتە
 دوو و ڵساا شات هه  بێتاه ده شاەقام ساەر ڕژانە ئاابووری پرسای لەبەر خەڵاک کە ٧٩ سااڵی ساەرهەڵدانەکەی دێینە تا ساڵ،
 دێ؟ واتاایەک چ بە ئەمە. دەدا ڕوو بەربەرینتاردا زۆر جوغرافیایەکی لە و گشتگیرتر ڕادیکاڵتر، سەرهەڵدانێکی دواتر ساڵ
 پااێ واڵماای دەسااەاڵتەوە، الیەن لە کە دێ خەڵااک ئابوورییەکااانی و کااۆمەاڵیەتی سیاساای، داخااوازە کەڵەکەبااوونی واتااای بە

 .هێناوەتەوە هەڵەسوونی ساڵ دوو دوای نوێ لە سەر بۆیە نەدراوەتەوە،
 

 ئاێمە یاانی. دەساتێننەوە دەساەاڵت دەسات لە شاەقام و دێان خەڵاک کە کردبوو ئەوەت باسی پێشتریش جەنابت :عەلی بداغی
 داین؟ داخوازەکانیان و شەقام لە خەڵک خاوەنداریی قۆناغی لە ئێستا

 
 ئەسااتاندنەوەی سااەرهەڵدانانە، جااۆرە ئەو زەکااانیبەهێ هەرە خاااڵە لە یەکێااک گوتااوومە پێشااتریش وەک :ناسوور باباخووانی

 زۆر پێگەیەکای دەبێاتە و خەڵاک دەسات دەکەوێاتە شاەقام خۆپیشاندانانەدا و سەرهەڵدان لەم دەبینین. دەسەاڵت لە شەقامە
 یبنەڕەتیا چاکساازیی تووشای النایکەم یاا بباا گۆڕینی بەرەو دواجار و بکا تەنگەژە بەرەوڕووی دەسەاڵت کە ئەوەی بۆ بەهێز
 دی سااڵێکی باۆ ئاێمە هەیە ئەوەی ئەگەری کە دەخاوێنینەوە کاۆدە ئەو خۆپیشاندانەکانیشادا مەودای نیزیکباوونەوەی لە. بکا
 شاەقامەکان، ساەر بڕژێنە خەڵک دی، بیانوویەکی و دەرفەت هەر گۆڕێی هاتنە بە یان زووتر یان دیکە مانگی ش شه بۆ یان
 .بدرێتێ سەرنجی بەوردی زۆر دەبێ گگرین خاڵێکی وەک ئەوەش من باوەڕی بە بۆیە
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 لەساااەر کااااریگەرییەکی چ کۆمەاڵیەتییەکاااان تاااۆڕە بەرباڵویااای و زانیارییەکاااان بە ئاااازاد دەسڕاگەیشاااتنی :عەلوووی بوووداغی
 دەبێ؟ و بووە بەردەوامییان و سەرهەڵدانەکان

 
 هەزار٢٠ لە زیااتر دەکاا باسای مپێئۆپۆ وەک. چووە لێی زراوی ئیسالمی کۆماری بەڕاستی کە سۆنامییەکە ئەوە :ناسر باباخانی

 خۆپیشااندەران ساەرکوتی و ئێاران لە مارۆڤ مافی پێشێلکردنی کە نێردراوە ئەمریکا دەرەوەی وەزارەتی بۆ  وێنه و ویدیۆ گرته
 جااۆری لە ئیسااالمی کۆماااری. دەکەن ئاشااکرا ئیسااالمی کۆماااری نیزامییەکااانی و ئەمناای دەزگااا الیەن لە ئەوان قەڵتااوبڕی و

 ساەر  تاه نەخراوه سانساۆڕ ڕادەیە بەم ئێساتا تاا باۆیە دەترساێ دێموکراتیاک و ئاازاد دنیاای لەگەڵ ئێاران خەڵکای ییپێوەناد
 ئێاران دنیاادا موو هاه مێاژووی  لاه جاار م كه یه بۆ. بکرێتەوە خاو ڕادەیە ئەم تا ئینتێرنێت خێرایی کە نەبیندراوە و میدیاکان

 بالكااس نێاات كانی ڕاپۆڕتااه پێاای  بااه ت نانااه ته و  وه كاتااه خاااو  یااه ڕاده م ئااه تااا ێااتئینتێرن خێرایاای  كااه واڵت م كااه یه  بااه بااوو
(NetBlocks )كی یااه دوڕگه سااازكردنی بااۆ ساافر، دواجااار و پێاانج  بگاتااه تا سااه  لااه ئینتێرنێاات  لااه رگاارتن وه لك كااه ی ڕاده 

  لااه پێشااگیری و واڵتاادا ر سااه به منی ئااه شاای كه پاندنی داسااه و ركوت سااه و كااۆنتڕۆڵ بااۆ و ئااازاد دنیااای  لااه دابااڕاو ی ئایزۆلااه
 ڕۆژ  ده ی مااوه  بۆیاه ر هاه. خاوارد ده خاولی ران خۆپیشانده كوشتنی وری ده  له  كه نێوخۆ كانی ترسیداره مه  واڵه هه ی وه باڵوبوونه
 ئەو خەریکاای ئااێمە کە  ساااته م ئااه تااا و  وامااه رده به  ئینتێرنێتااه خاااوی م ئااه ئێسااتاش ت نانااه ته دابڕانااد، جیهااان  لااه ئێراناای

 !نەبۆتەوە وەس  ئینتێرنێت دیکە شوێنی هەندێک لە و بەلووچستان و خوزستان لە وتووێژەین
 
 ئاگااداری جیهاان و ژاناد هه دنیای ئینتێرنێت هێڵی ی وه بوونه رار رقه به پاش  له كان ڤیدیۆییه گرته سۆنامی دیتمان ك وه اڵم به
 ی بكاه ئورووپاایی واڵتاانی و مریكا ئاه ڵوێساتی هه یری ساه بوو، كان ره خۆپیشانده  به ق رحه هد ئیسالمی كۆماری كانی ته نایه جه
 .رن شوێندانه  نده چه کۆمەاڵیەتییەکان تۆڕە  كه وێ كه دره ده بۆت
 
 خاۆی ەیموبایلەک  به س به «پەیامنێر-ند شارۆمه» ك وه س كه موو هه ئێستا ڕژیم، حەواڵلەی ئەم هەموو سەرەڕای حاڵ ر هه به

 .كا ده تۆمار ئیسالمی کۆماری نایەتەکانی جه و سەرکوت
 

 بۆ؟ کران، سەرکوت بەتوندی زۆر ناڕەزایەتییەکان کرد، باسیشمان و دەزانین وەک :عەلی بداغی
 

 هەمااوو شاارۆڤەی بااۆ وایە پااێم ئەماان اڵم بااه ، دیكتاتۆرییااه سیسااتمێكی موو هااه ناادیی تمه تایبه  وه ئااه  دیاااره :ناسوور باباخووانی
 تڕاما  ئاكااری وێانە باۆ! ین بكاه ش كه ڕووداوه پشت سانی كه ی وه كرده و ور ده باسی بێ ده کۆمەاڵیەتی، یان سیاسی ڕووداوێکی

 .ی بكه بۆ دروستی ی شرۆڤه توانی ده  وه سایکولۆژییه ی ڕوانگه  له ڕێك
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 لەبااری خاامنەیی. باڕوانین لێای كاان بڕیاره ندی اوهن و ق چه وەک بێ ده  كه  ییه خامنه  وه ئه ئێرانیش كانی ڕووداوه م رجه سه  له
  لاه ر هاه باکەی ساەیر ئەگەر تاۆ چای؟ وەک دەروونای نەخۆشایی! هەیە دەروونیی نەخۆشیی سایکۆلۆژییەوە لەڕووی و کەسێتیی

  ڕاوه گاه ده هەیباوو ڕەفساەنجانی لە ڕقەی ئەو ،« اللاه آیات«  باه بوو ڕا«االسالم حجه» لە شەو یەک بە خومەینی مەرگی دوای
 بەساەر کارەسااتەی ئەم تاا  وه شاارده نه شای كینه م ئاه  بۆیاه خاومەینی، لە باوو نیزیکتار کەساێکی نجانی ساه فه ڕه  كه  وه ئه ر سه

 رگیز هاه  كاه مونتەزیریادا «الالە آیات» لەگەڵ وتی ڵسوكه هه جۆری پێوەندی  له بڵێین با یان الیدا، خۆی ڕێی لەسەر و هێنا
 ئەدەبیاااتی سااەیری تااۆ ئەگەر. شاات ینی عااه سااەوزدا باازووتنەوەی ڕێبەراناای لەگەڵ تەنااانەت یااا نا انانااهد هاای   بااه یی خامنااه
 بااۆ ئەخالقاای شااەئنی لە بەدوور تەنااانەت و دیپڵۆماساای شاەئنی لە بەدوورن كانی ئاخاوتنااه بااکەی، ئیسااالمی کۆماااری ڕێابەری
 و دەسااات و، بنێشتەخۆشاااکە بە باااوو کااارد ی«نفاااووز» ئایااادیۆمی پاااێش لەوە سااااڵ چەناااد نماااوونە باااۆ. واڵتێاااک ڕێااابەری

. هیناا بەکاار خۆپیشااندەران باۆ ی«اوباش و اراذل» تێرمی پێرارەکە. دەجوو ئەوەیان بەردەوام میدیاکان لە پێوەندییەکانی
 هێاازە و بەساایج و ئەمنییەتاای ناوەناادە ئەوەی بااۆ کااۆدێکن ئەوانەش هەمااووی. لەکااارکردن بااۆ ی«اشاارار» و هااات ساااڵ ئەم

 خەڵاک هێازەوە هەماوو بە و نەپارینگێنەوە های  لە «اختیاار بە آتاش» بەناوباانگی دەستەواژەی هەمان ەپێیب چەکدارەکان
 لەکاایس دەسااەاڵتەکەی کە ئەوەیە لەبەر هەمیشااە ملهااۆر دەسااەاڵتێکی ترساای و دیکتاااتۆر ترساای ڕاسااتیدا لە. بااکەن سااەرکوت

 کە دەبیانن عێاراق و لوبناان تەنیشاتەوە لە ئەوان کە نەچاێ لەبیار ئەوەشامان. کران سەرکوت بێبەزییانە خەڵک بۆیە بچێ،
 تەناانەت و باێ پێاک واڵتادا سیاسایی پێکهااتەی لە ئااڵوگۆڕ نیشاتووە لێ ئەوەیان ترسی و شەقامەکان سەر هاتۆتە خەڵک
 .کران سەرکوت توندە شێوە بەم ناڕەزایەتییانە ئەم بۆیە. بپێچرێ تێکەوە هەر بەیەکجاری ڕێژیمە ئەم
 

 ڕێبەریای بۆشاایی» دەکارێ، ڕاباردوودا سااڵی چەناد لە ناڕەزایەتییەکاان و خۆپیشااندان بۆ هەڵسەنگاندن کە :عەلی بداغی
 و سااااەرهەڵدان داهاااااتووی دۆخە، ئەو بەردەوامیاااای لە و حاااااڵە بەو. دەکاااارێ لەسااااەر قسااااەی شااااتە یەکەم «دیاااااریکراو

 دەبێ؟ چۆن خەڵک ناڕەزایەتییەکانی
 

 ئیجمااعی  كاه رێك ڕێباه بوونی ناه  لاه بەاڵم باێ، ڕاسات ك یاه ڕاده تاا كالسایك ڵدانێكی هره ساه باۆ  وه ئاه  نگاه ڕه :ناسر باباخانی
 یەکگرتاووییەکی کە ئەوەی باۆ هۆکارێاک دەباێ لەخۆیدا خۆی دیاریکراو ڕێبەرییەکی نەبوونی جار هەندێ بێ، ر سه له گشتیی
 لە بەشااێک حاااڵ بەهەر كان نااه الیه جیاااوازیی ر بااه له چااون. بااێ ساااز - دا ڵدانانه رهه سااه  جااۆره م لااه تی تایبااه به  - زیاااتر

 .نین سیاسیدا حیزبێکی لەگەڵ نەتەوەکان لە بەشێک یان نین، سیاسیدا الیەنێکی لەگەڵ کە هەن ئێران خەڵکانی
 

 كیەتیی یاه جاۆرێ تاوانێ ده میادیا سۆشایال ، نییاه ری ڕێبه و  ره سه بێ  كه  خۆپیشاندانانه م ئه وامیی رده به بۆ من ڕای  به  بۆیه
 ناوی هاه  لاه «یی تووڕه» و «هیوا» دوورودرێژ و رباڵو به تۆڕێكی ك وه كاستێلز مانوئێل عبیری ته  به  كه بكا ساز ری رانسه سه
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 میادیا سۆشیال اڵم به خا، رده خۆده وێ له ڵك خه یی تووڕه و  قامه شه ڵدان رهه سه لۆكاڵیی شوێنی رچی گه ئه.  وه كۆكاته كتردا یه
 ئاامێری ق ڕه هێازی ك وه قام شاه  بۆیه. باشتر دواڕۆژێكی  به هیوا و  كانه زانیارییه ئاڵوگۆڕی و ری رانسه سه ی وه بوونهكۆ شوێنی

 .بكرێ چاو ڕه ئامێری رم نه هێزی ك وه بێ ده میدیا سۆشیال و
 

 و میادیا سۆشایال رینگایفیلتێ بە کارد دەساتی تواناایەوە هەماوو بە باۆیە دەرکەوتباوو باۆت بەباشای ئەوی ئیساالمیش كۆماری
 .رێ به نێو له میدیادا سۆشیال لە ڕێبەرییە دەوری ئەو کە ئەوەی بۆ ئینتێرنێت، خێرایی خاوکردنەوەی

 
 چەناد دنیاا گەورەکاانی شۆڕشاە زۆری هەرە زۆربەی سەرهەڵدانی بۆ زانی ده بۆخۆشت ك وه ، وه مه بكه  كه باسه بڕێك  بده ئیزنم

 هۆكااری دوو تی، مرۆڤایاه مێاژووی شۆڕشای ترین وره گاه ك وه نساە ڕا فه شۆڕشی ڵدانی رهه سه بۆ  وێنه بۆ هەیە سەرەکی هۆکاری
 م ئاه. ئاابووری ی كێشاه و گرفات م دووهاه و دا واڵتاه م لاه مێژوویی ڕۆشنبیری پاشخانێكی بوونی م كه یه. كرێ ده چاو ڕه كی ره سه

 م ئااه  كااه  میدیایااه سۆشاایال  وه ئااه ڕانسااە، فه ی كه ڕۆشاانبیرییه  پاشااخانه بری لااه  ڵداوه ریهه سااه ئێااران  لااه ئێسااتا ی یااه وه بزووتنه
 ! بووه كاول  نده چه ئێران  كه زانین ده موومان هه  وه ئابووریشه ...باری له و  وه كاته ده پڕ بۆ ی بۆشاییه

 
 چوونیادا وپێش ره باه وتای ڕه  لاه و ر سه ن خاوه  به بوو دواتر اڵم به بوو، نه نی خاوه بوو، نه ری ڕێبه تا ره سه نسەش را فه شۆڕشی
 ڕاساتیدا  له پێكرد ستی ده باستیل ی ندیخانه به ر سه بۆ هێرشكردن  به  كه شۆڕشیش تای ره سه كانی توندوتیژییه. ڕێكخست خۆی

 شۆڕشای چاۆن ك وه. باوو اڵت ساه ده تی یباه هه ڕووخاانی باساتیل، ڕووخاانی. باوو ری روه نادادپاه و م ساته نماادی ر سه بۆ هێرش
 ...بوونی  كه ڵه كه ساڵ شتا هه -فتا  هه می رهه به ڵكوو به بوو نه ساڵ سێ و ساڵ دوو و ساڵ می رهه به نسە ڕا فه
 

 سیاسای  كێشاه باوونی  كه ڵه كه ساڵ چل می رهه به ئێرانیش ڵكی خه نوێی ی وه بزووتنه بوو، فەڕانسە  ڵگەی كۆمه كانی گرفته... 
 . ئیسالمییه كۆماری كانی وورییهئاب و تی اڵیه كۆمه و
 

 دەبێ؟ چۆن سەرهەڵدانەکان داهاتووی کە بوو ئەوە پرسیارەکەش بەشێکی :عەلی بداغی
 

 دەساەاڵت و حکاوومەت چاون. دەبان زیااتریش وایە پاێم و بەردەوام ساەرهەڵدانەکان بێگوماان کارد باسام وەک :ناسر باباخانی
 كی الیااه  لااه و بااۆتەوە كاای ژووره و كاای ره ده ڕادەبەری لە گوشااارێکی یتووشاا حکااوومەت بکااا، کێشااەکان چارەسااەری ناااتوانێ
 خەڵاک ژیاانی ئەوەی لەبەر نیایە، ڕێفاۆڕم ڵگری هاه و نەگاۆڕە مااهییەتێکی حکاوومەتەش، ئەو ماهییەتی ئەساسەن  وه تریشه
 بە دا چراساەوزی کە ووبا و ئاه ر هاه کارد خاامنەیی کەساێتیی لە باسام پێشتر وەک تەنانەت و دەڕوا خەراپتر دۆخێکی بەرەو
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 دەکاا وا ئەوەش.  وه نابێتاه پاشاگەز ی بڕیارەكاه  لە كاه  یاه وه ئه دیكتاتۆر خووی. بکەن سەرکوت ڵك خه کە ئەوەی بۆ هێزەکان
 .ئێراندا سەرانسەری لە ئەویش خەڵک، سەرهەڵدانی دیسان بۆ هۆکاریک ك وه دواجار و بێ زیاد خەڵک سەر گوشاری کە
 

 و جوغرافیاایی بااری  لاه و  ڵاداوه هه ری ساه( سااڵ دوو پااش) كاورت كی یاه ماوه دوای  كه  وه ئه پێی  به  جاره م ئه ی وه بزووتنه
 كجار یااه سیسااتم، ڕاماااڵینی و دا كورتماااوه  لااه ی وه ڵدانه رهه سااه ری گااه ئه بااوو ڕادیكاااڵتر و وانتر رفره بااه زۆر ت شاایمه حه ی ڕاده
 !ببینین ئیسالمی كۆماری شانۆی ی رده دواپه  ماوه نه وای چیی  پێموایه من ، زۆره

 
 ڕێاژیمە ئەم بەدژی شۆڕشێک دەکرێ بنەڕەتڕا لە ئەسڵەن بکرێن، بەرباڵوتر ناڕەزایەتییەکان دەکرێ چۆن ئەدی :عەلی بداغی

 چییە؟ مەلزووماتەکەی شۆڕشە؟ بەرهەمی خۆی کە ڕێژیمێک بخرێ، وەڕێ
 

 و بیاااانی واڵتاااانی ت ناناااه ته ، وێڵاااه بەدوویااادا ئێرانااای ۆپۆزیسااایۆنیئ سااااڵە چااال کە پرسااایارێکە ئەمە :ناسووور باباخوووانی
 یااا نێوەڕاسااتەدا ڕۆژهەاڵتاای لەم هەر بخاارێ؟ وەڕێ شۆڕشااە ئەو بەدژی شۆڕشااێک دەکاارێ چااۆن کە مریكااا ئا  وه روویانه سااه له

 ئەفساەرانی ئەم ینماوونە وەک شۆڕشاگێر، وەک کاار ساەر هااتۆتە کەسێک و داوە ڕووی شۆڕش التیندا ئامریکای لە تەنانەت
 بە بااوون بۆخۆیاان دواتار کەچاای کاار ساەر هاااتنە ڕزگاریادەر وەک قارەماان، وەک کە نێوەراساات ڕۆژهەاڵتای واڵتیای عەرەبای
 ...و یەمەن و میسر و عێراق لە نموونە بۆ. چوون لەبەین شۆڕشیش بە هەر و دیکتاتۆر

 
 ڕوو دەڕواناین شاۆڕش لە ئاێمە کە کالسایکییەی ماناا ەوب ڕەناگە بخارێتەوە وەڕێ شۆڕشاێک ناوێ سەرلە کە ئەوەی بۆ بۆیە جا
 نەباااوونی لە کە واباااووە پێااای ئێاااران ئێساااتا تاااا. هااااتووە بەساااەردا زۆری ئااااڵوگۆڕی باااارودۆخەکە ئەوەی لەبەر دا، ناااه

 کابووساەی ئەو و ئێاران باوونی بەسووریە ترسی یانی دەکا، لەگەڵ مامەڵەی جۆرێک هەموو بە دنیا جیدیدا ئاڵتێرناتیڤێکی
 .بكێشێ وی نه ئیسالمیدا كۆماری ر رامبه به له دنیا ئەوەی هۆکاری بووە داوە، ڕووی سووریە لە ئێستا کە
 

 .تی نییه هەبێ دیار ڕوخساری هەندێ کە ئۆپۆزیسیۆنێک ، نییه جیدی ئۆپۆزیسیۆنێکی ئێران ئێستادا لە ڕاستیشدا  له چون
 و ئاڵتێرناااتیڤ ك وه دەرەوە دنیااای لە کە ی ئەوه بااۆ هەبااێ، بەهێااز و یەکگرتااوو ئۆپۆزیساایۆنێکی  پێویسااته تا ره سااه  بۆیااه

 و، بگارێ شاكل ئیساالمی کۆمااری لە گاوزار یاان كااتی حکوومەتێكی وەک النیکەم بتوانن دواتر و كا یریان سه شیاو بەدیلێکی
 کارەکااانی ەڵبااژاردنه بە دواجااار و هەیە دێمااوکراتیکی ناادی تمه تایبه و دەسااتە یەک ئۆپۆزیساایۆنە ئەم کە باادەن پیشااانی
 کاتێکیشائەو تاا و هاوبەشاە بەرەیەکای دروساتکردنی کاار ساەرەکیترین شاتێک هەماوو لە بەر وایە پێم من بۆیە. دەبا بەڕێوە
 .ناچێ هی  بۆ دەستیان دەرەوە دنیای و ئامریکا نەبێ ئێرانیدا ئۆپۆزیسیۆنی نێو لە هاوبەشە بەرە
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 ئەو دەرەوەی وەزیاری ئیبتکاری بە سەدام البردنی بۆ ن نده له ی كۆنگره ناوی  به عێراقی یی«معارض» کۆبوونەوەی نموونە بۆ
 یەکیاان ساوننی عەڕەبای و شیعە عەڕەبی و کورد جۆربەجۆرەکان، نەتەوە لە فەیس هەندێک دەم ئەو. بوو ساز ئامریکا کاتی
 كارێ، ده ن ناده له ی كاۆنگره ك وه ەیهاوشاێو شاتێکی باۆیە. کاۆنگرەیە ئەم باۆ بگاوازنەوە دەساەاڵتەکە توانییاان دواجار و گرت
 ئەمریکاا ئابوورییەکاانی پێوەندییە وەک دیکە فاکتۆری هەندێ ها وه هەر و نابینێ ئەوە ئورووپا نابینێ، ئەوە ئامریکا بەاڵم
 بااۆ هەیاااس چیرۆکاای گااورگەکەی وەک ئێااران لەواناادا کە دەبیاانن دەور کەنااداو و ئێااران دراوسااێی عەرەباای واڵتااانی لەگەڵ

 بە کە باااێ ئەوە، دەتاااوانێ هەر ئێاااران ئیساااالمیی کۆمااااری پاشنەئاشااایلی حاڵااادا هەر لە. بێااانن بەکااااری ئەوان نیترسااااند
  مااه ئه  وه كۆتاییااه فااازی بچێااتە ئیسااالمی کۆماااری دژی خەبااات دێموکراتاادا و گۆڕانخااواز یەکگرتااووی بەرەیەکاای دروسااتبوونی
   له ڵك خه  كه چێ نه یادمان  له اڵم به ناڕەزایەتییەکان، وامیی رده به بۆ  كاتالیزۆره

 ! بووه ئۆپۆزیسیۆن پێش  له نگاوێك هه  میشه هه نێوخۆ
 

 داهااااتوودا لە وە چیااایە؟ ئەمجاااارەدا ناڕەزایەتییەکاااانی لە ئۆپۆزیسااایۆن ڕۆڵااای باااۆ ئێاااوە هەڵساااەنگاندنی :عەلوووی بوووداغی
 شوێندانەر؟ فاکتۆرێکی ببنە و بێ کۆمەگ دەتوانێ چۆن ئۆپۆزیسیۆن

 
 بە کاوردی ئۆپۆزیسایۆنی بڵاێم دەتاوانم بگرم پێک کورد ئۆپۆزیسیۆنی لەگەڵ ئێرانی ئۆپۆزیسیۆنی بێنم ئەگەر :انیناسر باباخ

 ئۆپۆزیسایۆنەکانی هەماوو لە هەیەتای کە ی ڕێکخراوەییه و ئۆرگانیک چوارچێوە ئەو حوکمی بە فکرییە، پاشخانە ئەو حوکمی
 ئۆپۆزیساایۆنی بااازنەی بچێااتە هاوبەشااەوە گوتاااری بە ئەگەر یااارەد بااێ، شااوێندانەر زیاااتر داهاااتوودا لە دەتااوانێ دیااکە

 هەیە لێای ڕەخانەم خاۆم ئەگەرچای و هەیە ئێاران کوردساتانی حیزبەکاانی هاوکااریی ناوەندی ئێستا حاڵ بەهەر. ئێرانییەوە
 .بێ باش دەسپێکێكی دەتوانێ بەاڵم

 
 ڕۆڵێكاای ماان باااوەڕی بە ئەمجااارەدا ایەتییەکااانیناڕەز لە ئۆپۆزیساایۆن ڕۆڵاای بەگشااتیدا ئۆپۆزیساایۆن لەگەڵ پێوەناادی لە

 .تر سەرهەڵدانەکانی ی زۆربه وەک بوون خۆڕسک سەرهەڵدانێکی سەرهەڵدانانە، ئەم. بوو نه ئۆرگانیك
 
 خۆپیشاااندانەکان سااەنگی داشااکاندنی جااۆرێ بە و ڵك خااه بااازی گیااان تی مااه زه عه ی وه مكردنااه كه بااۆ ئیسااالمی کۆماااری اڵم بااه

  كاه  دەکااتەوه زەق( موجاهیادین و شاا كاوڕی ك وه) جەریاان دوو یەک تایبەتی بە و بێنێ ئۆپۆزیسیۆنیدا ەربەس کە دەیهەوێ
 ئەماان بااۆیە. بااکەن چەشاانە لەم کااارێکی بتااوانن کە کااۆمەاڵیەتییە پااێگە ئەو نە و  یااه هه یان ڕێكخسااتنه م ئااه توانااایی  نااه

 .م ناكه ئێرانیش ڵكی خه سیاسیی یئینتیما  له حاشا  دیاره و دەزانم بەخۆڕسک سەرهەڵدانەکان
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 بکاا تاوانبار خەڵک دواتر و بکا ئەمنییەتی کەشەکە یەکەم: بپێکێ نیشان دوو تیرێک بە دەیەوێ ئیسالمی کۆماری بوو وا كه
 تنرگار وه ئێعتاراف: یی میشاه هه سێناریۆی  بڕوانه. )بکا سەرکوتیان ییانە بێبەزه بۆوەی دەرێ هاتوونە دەرەکی فیتی بە بەوەی

 ر سااه ی خۆشااكه بنێشته «انقااالب ضااد» حیزبەکااانی لە باااس کوردسااتانیش لە( ئیسااالمیدا كۆماااری تلویزیااۆنی  لااه ڵك خااه  لااه
 !زارێتی

 
 لە بەاڵم. نەبااووە وتۆی ئااه ڕۆڵێکاای و دەور سااەرهەڵدانانەدا لەم ئۆپوزیساایۆن بڵااێم بااێ ده تدا كه پرساایاره واڵماای كۆتااایی  لااه

 هەبێ هاوبەشمان گوتاری و بەکردەوە هاوکاریی دەبێ كورد وك ئێمە گوتم وەک. رخۆیان سه  وه تهڕێ گه ده دەبێ چۆن داهاتوودا
 و هەباێ ئەوپوتانسایەلەی ئێرانای ئۆپۆزیسایۆنی پێماوانییە ئێساتا تاا کەم الی ئێرانیادا ئۆپۆزیسیۆنی لەگەڵ پێوەندی لە و

 .بێ شوێندانەر فاکتۆرێکی بتوانێ هێزە ئەو
 

 سااەرکوتی وانیاایە پێاات. هەڵدەساەنگێنی چااۆن خەزەڵااوەردا ماانگی ناڕەزایەتییەکااانی لە ژنااان ۆڵاایڕ جەنابات :عەلووی بووداغی
 بکا؟ ممول تەحه نوێیە کڵێشە ئەم نایهەوێ ڕێژیم کە دەگرێ سەرچاوە ترسەوە لەو پێشتریشدا لە ژنان توندی

 
 باازووتنەوەی نێااو لە دیااکە نێکیسەرچەشاا نااایهەوێ ڕێااژیم پرساایارەکەتدا، لە پێکاارد ئاماااژەت خااۆت ك وه :ناسوور باباخووانی

 ، یاه هه خوێنادکاریمان بزووتنەوەی هەیە، کرێکاریمان بزووتنەوەی ئێستا. بێ زیاد بزووتنەوانە ورده بەو ئێراندا سەراسەریی
 ڕێاك  ماه ئه جۆرێاک بە کە ئەوەیە ژناان بازووتنەوەی لە ڕێاژیم ترسای. دیاکە بازووتنەوەی و هەیە نەتەوەییمان بزووتنەوەی

 ڕۆخسااری خۆیادا، سیاسایی دەساەاڵتی سااڵ٤٠ مااوەی لە واتە!  گرتاووه  نیشاانه ئیساالمی كۆماری ڕێژیمی سفەندیاریئە چاوی
 خەریکای مااڵ لە کە دایکێاک ، وه بەساەره چارشاێوێکی کە ژنەی لەو بریتییە باش ژنی. کردووە وێنا خەراپی ژنی و باش ژنی

 پەڕی لەو ئەگەر و، قورئاان وانەکاانی دەچێاتە و نیایە  وه ەاڵیەتییاهکۆم و سیاسای كی یه كێشاه های  بە کااری و لێنانە چێشت
 بەساەر چااوی و مەزهەبیایە جۆربەجۆرەکاانی باۆنە باۆ یاان حوساێن ئیماام باۆ یاان ئەوە هەباێ کاۆمەاڵیەتیی چااالکیی خۆیدا
 کۆمااااری لە نموساااڵما ژنااای و بااااش ژنااای لە  رمییااه فه خوێنااادنەوەیەکی ئەوە نەبااان، کێشاااە تووشااای منااداڵەکانی کە ئەوەیە

 یاانی. شاوێندانەر هێازی وەک و ژن وەک بەرچاوە، زۆر زۆر ژنان دەوری دەبینین ئێمە سەردەمەدا لەو ئێستا بەاڵم. ئیسالمیدا
 چااااالکیی لە چەشااانێک دەدا، درووشااام و خەباااات بە پێااادەکا دەسااات پیااااو هاوشاااانی دێااات ژن بزووتنەوەیەکااادا لە کاتێاااک

 لە جۆرێاک بە تەناانەت.  یاه هه وا شاتی دنیادا فەزای هەموو لە کە دەبێ ساز ڵدانەداسەرهە ئەو شی كه نێو لە ڕۆمانتیسیزم
 ساەرهەڵدانەکەدا بەساەر بااڵ عااتفی پێوەنادییەکی و دەباێ سااز خۆپێشااندەران نێاو لە ئەویناداری یوەندییەکی په جۆرەکان
 کە ئاازایە ژنای ئەوە گاوتەنی دوباووار سایمین چاون. لێبگارێ ڕێای دەدا هەوڵ و داوە  زانیاوه ی ماه به  كاه مه ده ڕێاژیم. دەکێشێ
 ئەو دواجااار و دەبااێ پەروەردە منااداڵ کە ژنەیە ئەو داوێناای لە بااۆیە ڕابێنااێ، چاااونەترس و ڕەهااا و ئااازا منااداڵی دەتااوانێ
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 نێاو لە تەناانەت. هەڵباڕێ دەنگ زۆری و زوڵم بەدژی دەتوانێ کردنە پەروەردە ئەو و بارهێنانە ئەو بنەمای لەسەر منداڵە
  كاه  كاراوه بااو هاا وه یاان  یاه هه ژن بە بەرامبەر زمانی سووکایەتی و گوفتاری توندوتیژییەکی اڵتدا سه ده سمیی ڕه ئەدەبیاتی

 لە  واتاه دەچاێ ژنەی ئەو ئاابرووی دەچاێ، بنەمااڵەکەی ئاابرووی لێادەکرێ باازجوویی یاان كارێ ده ر ساه سبه ده ژنێاك کاتێک
 بیابەنەوە و بکرێ پێ پاشەکشەی بزووتنەوەدا لە دینامیزمێک و هێز وەک ژن ئەوەی ۆب وەردەگرن کەڵک جۆراوجۆر کەرەسەی

 بە بەاڵم. بگاارن لااێ ڕێیااان دەیااانەوێ  شااێوەیه بەم و مێااردەوە و باارا و باااب چاااوەدێریی ێاار  نااه بیانخه و ماااڵ چوارچیااوەی
 تەناانەت و باووە تاۆختر نااڕەزایەتی مەیادانی لە ژناان بەشاداریی و پێشێ ناچێتە ئیسالمی کۆماری دڵی بە ئەمە خۆشییەوە
 ئیساالمی کۆمااری کە ئەوەیە نیشااندەری ئەمە. دەگێارێ لیدێر دەوری ژن کە دەبینی ویدیۆییانەدا گرتە لەو تۆ جار هەندێک

 .دەگێڕن سەرەکی زۆر دەورێکی ژنان داهاتوودا لە و تۆقیوە هێزە لەو
 

 خاامنەیی. «ڕاساتەقینە خەڵکای» و «خەڵاک» وەک دا واژانەدەساتە بەو ئامااژەت پێشاتر کەمێاک ناسار کااک :عەلی بداغی
 ساەر ەکەدا«پایالن» بەساەر تاوانیی «خەڵک» ئیرادەی کە گوتی بەسیجیدا کۆمەڵێک لەگەڵ کۆبوونەوەی لە پێش ڕۆژ چەند
 پیالن؟ کام و خەڵک کام بکەین، قسانە ئەم لەسەر هەڵوێستەیەک ئەگەر ناسر کاک. بکەوێ

 
  لااه بااریتین «مااردم» و ئااه بااۆ گاارێ، رده وه لك كااه خەڵااک  واتااه ،«مااردم» ی وشااه  لااه  مێكااه ده خااامنەیی :ناسوور باباخووانی

  واناه ئه  وه نیزاماه ی ڕوانگاه  لاه  گوللاه  باه  ناه ده ده ڵك خاه و ئاه مری ئاه  باه كان قامه شه  له  كه خۆت ڵی گوێڕایه ندی یوه ستوپه ده
 خۆر مووچاه یان زۆرباه کە شاەقامەکان ساەر دێننە خەڵک زگاكان ده و كان ته رزره وه تی یارمه  به  بۆیه ن،«ڕاستەقینە خەڵکی»
 ی شاشاه ر ساه له و ن بكاه خۆپیشااندان دەباێ و بادەن ئیمازا دەباێ کە دەکەن ناچاریاان  كاه مامۆستان و قوتابی و خوێندکار و

 !ڵك خه ی ماسه حه نێن ده ناوی تلویزیۆنیش
 

 و دیكتاااتۆری واڵتااانی پیشااەی ئەمە. دەکەی درۆ واتە دەدەی؛ نیشااان ژووبەراو شااتێک کاتێااک دەڵااێ چیناای مەسااەلەیەکی
 .واڵت کەموکوڕییەکانی شاردنەوەی بۆ دەدەن نیشان پێچەوانە بە نێوخۆ ڕاستییەکانی کە دواکەوتوویە

 
 ەساەاڵتید  كاه خاومەینی مردنای پااش بەتاایبەتی ئێساتا، هەتا ئیسالمییەوە کۆماری دامەزراندنی سەرەتای لە هەر یی خامنه
 واقعییەتەکااانی نیشاااندانی ژوو بەراوه بنەمااای لەسااەر دەرەوە و نێوخااۆ بااۆ واڵتەی ئەم سااەرەکیی ئیسااتراتیژیی دەساات، گاارتە

 لە و دەکاارا دیکااتە خااوارەوە بااۆ خااۆی  واتااه هێاارەمەکە سااەرەوەی لە کە  بااووه دوکتورینێااک بەڵکااوو  مااه ئه.  داڕشااتووه کاۆمەڵگە
 بنەماایەکی لەسەر خامنەیی شەخسی. بشاردرێنەوە دیاردەکان ڕاستەقینەی سیمای کە دراوە هەوڵ بەجۆرێک بوارەکاندا هەموو

 بە دەساتەواژانە ئەم وێانە باۆ وەرگرتاووە، کەڵکای سەیروسەمەرە تاکتیکی زۆر لە ڕاستییەکان بردنی بەالڕێدا بۆ پاڕانۆییدی
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 پاایالن، دەکرێااوەک بەدی دەگااوازرێتەوە « قیااهف ولاای» زمااانی لە کە حکااوومەتەدا ئەو سیاسااییەکانی گوتااارە لە بەردەواماای
 و، ئەۆباااش و ئەرازل پەردە، پشااتی دەساتی دەرەکاای، هەڕەشااەی خەیاانەت، نفااووز، دەسااتەواژەی سایخۆڕی، تەماااح، دوژمان،
 سیاساای پلااۆرالیزمێکی چەشاانە هەر بە بەر جۆرێااک هەر بە کە ئەوەی بااۆ هۆکارێااک بااۆتە ئەمە و، دواییااانەدا لەم ئەشاارار
 .دێنێ بەکاری مەرامەکانی بۆ ئەو دەستەواژانەی ئەم خانەی دەچێتە رموو فه باست جەنابیشت کە ەی«خەڵک» ئەم. بگرێ

 
 ئیسااالمی کۆماااری هەیە، نێونەتەوەییاادا باااوەڕپێکراو و ئاكادیمیااك  ناوەنااده لە کە داتاکااان و ئامااار هەمااوو بەپێاای بەاڵم

 لە کە دەکەن ئێااران کارەساااتباری دۆخاای لە تەعبیاار داتایااانە ئەم داڕماااوە، ڕێژیمێکاای ڕێبەرەکااانی، ئیاادیعای بەپااێچەوانە
 حەقیقەتادا لە باۆیە ساەرە؛ باسای کردنەکەشایان بااس بەڵکوو ناکرێ، باس نەک ئیسالمیدا کۆماری میدیاکانی و ڕاگەیاندن

 دانای نیشاان ووژ بەراوه ڕێاک دەرەوە، دەیاداتە شاەقامەکان لە ئێاران ئیساالمیی کۆمااری ڕێابەری کە ڕەسمییەی قەرائەتە ئەو
 !ئێران ڵكی خه ك نه رن ڕێبه كانی پیاوه  خوێنڕێژه و مرۆڤكوژ ی وه ئه و، حەقیقەتەکان

 
 .دیمانەیەدا لەم بەشداریت بۆ سپاس ناسر کاک :عەلی بداغی

 
 !دان ئاوه «كوردستان» هاوكارانتان، م رجه سه و  ئێوه بۆ سپاس :ناسر باباخانی

 
 ٢٠١٧ی دێسەمبەری ٩: ڕێکەوتی  -رد  ماڵپەڕی کوردستان و کو: سەرچاوە

  
------------------------------------------------ 

 
 وتووێژ لەگەل مستەفا مەلوودی جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

  
 و ارڕەفتااا لە گاااۆڕان و نادەروەساااتە ڕێژیمێکااای ئیساااالمی کۆمااااری دەزانااای نێاااودەوڵەتیش کاااۆمەڵگەی: مەولاااوودی مساااتەفا

 ئەستەمە سیاسەتەکانیدا
 

 هاوبەشاای ئورووپااایی واڵتااانی. بەردەوامە ئێااران ئیسااالمیی کۆماااری سااەر بااۆ ئابوورییەکااانی و سیاساای گوشااارە لە ئەمریکااا
 لە خۆیاااان دەکاااری ئەوەنااادەی دەدەن هەوڵ بەاڵم بەرداوە، ڕێاااژیم لە هیوایاااان دەساااتی چااای ئەگەر بەرجامااادا لە ئێااارانیش
  لەالیەن زۆر الیەنی بەشدارییەکی بە دەیەوێ ڕێژیم واڵتیشدا لەنێوخۆی. بگرن بەدوور ئێران لەدژی توند هەڵوێستی
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 .بێ بەردەوام سیاسییەکانی گەمە لە بەوە ئەستوور پشت و بکا دەستەبەر بۆخۆی ڕەواییەت خەڵکەوە
 

 وەرگاارێ؟ کەلااک خااۆی یقااازانج بە ئەمریکااا و ئورووپااا نێااوان مەوداکااانی لە دەتااوانێ چەناادە ئێااران ئیسااالمیی کۆماااری
 و ئێاران ئێساتای گۆڕانکارییەکاانی کە دەورێکای چ کاورد سیاسایی بازووتنەوەی و دەڕۆن کاوێ بەرەو ئێران لە هەڵبژاردنەکان

 جێگاااری مەولاااوودی، مساااتەفا لەگەڵ دیااکەی مژارێکااای چەناااد و بابەتااانە ئەم «کوردساااتان». هەیە کوردساااتان ڕۆژهەاڵتاای
 .کردوە تاوتوێ کوردستان دێموکراتی حیزبی گشتیی سکرتێری

 
 لە سیاسای سەقامگیریی دەتوانن پڕۆژانە و تەرح جۆرە ئەم ئایا. بکەین «سەدە سەودای» لە باسێک سەرەتا با :کوردستان
 بکەن؟ دابین ناکۆکەکاندا نەتەوە نێوان ئاشتیی و نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی ناوچەی

 
 ناااوچەی لە سیاساای سااەقامگیریی دەتااوانێ گەاڵڵەیەک و پاارۆژە تەنیااا. ناااتوانێ نااا، ماان بااڕوای بە :مسووتەفا مەلوووودی

 گەڕابێاتەوە ناوچەیە ئەو گەالنی ئیرادەی و ماف بۆ کە بکا دابین گەاڵن نێوان ئاشتیی و، بکەوێتە لێ نێوەڕاستی ڕۆژهەاڵتی
 و گشااتگیر دەبااێ پااڕۆژانەش ئەم. داڕێژرابااێ ناااوچەکە پێکهاتەکااانی و گەاڵن مااافی پاراسااتنی و داننااان ئەساساای لەسااەر و؛

 لە. کەوتاابن ڕێااک لەسااەری بەرژەوەناادی خاااوەن و ماااف خاااوەن الیەناای چەنااد یااان الیەن دوو مانااایەی بەو باان، فرەپەسااند
 نێوانیااان کێشااەکانی وتااووێژ و دیااالۆگ بە هەتااا الیەنە دوو هاناادانی پاارۆژەیە ئەو پااۆزتیڤی شااتی تەنیااا ماانەوە ڕوانااگەی
 خااۆرهەاڵتی ناااوچەی لە سیاساای سااەقامگیریی ناااتوانێ پاارۆژەیە ئەو ێمااوایەپ خۆیاادا تەواوەتیاای لە دەنااا. بااکەن چارەسااەر

 زۆر تووشاای ناااوچەکە هەیە ئەوە ئەگەری و دەکااا دژوارتاار و سااەخت زۆر ڕەوشااەکە بەڵکااوو هاای ؛ بهێنااێ بەدی نێوەڕاسااتدا
 .ببن ئالۆزتر چارەسەری باتی لە کێشەکان و بکاتەوە دیکە ناروونی سینارۆی

 
 دژی ئەمریکااا گەمارۆکااانی لیسااتی خاارایە ئێااران ئەتااومی وزەی نێااودەوڵەتیی ئاژانساای سااەرۆکی ەداڕۆژان لەم :کوردسووتان
 ئێساتا تاا گوشاارانە ئەم وایە پێتان. دەناسرێ «زۆر النی گوشاری» بە کە دێ گوشارانەوە ئەم درێژەی لە ئەوەش ئێرانەوە،

 بووە؟ ئیسالمی کۆماری سیاسەتەکانی لەسەر کاریگەرییەکیان چ
 

 دەخاارێتە ئەمریکاااوە حکااومەتی الیەن لە ئێااران ئەتااۆمی وزەی نێااودەوڵەتی ئاژانساای سااەرۆکی کە ئەوەی :ا مەلوووودیمسووتەف
 نیگەتیڤاای زۆر شااوێنەواری دەتااوانێ ئااابوورییەوە بااواری لە چ و سیاساای بااواری لە چ بڕیااارە ئەم ساازاکانەوە، ڕەشاای لیسااتی
 ڕێکخاراوەیە ئەو ئۆرگاانیکی پێوەنادیی نێاوان بخااتە چەت ەشادائەو لەگەڵ. هەباێ ئێاران ئیسالمیی کۆماری حکومەتی لەسەر
 ئێاااران ڕێژیمااای باااۆ دەتاااوانێ ئەوەش و ئەتاااۆم وزەی نێاااودەوڵەتیی ئاژانسااای بەتاااایبەت نێودەوڵەتییەکاااان الیەنە لەگەڵ
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 کاارایی ەرئەگ ئێساتادا لە کەم النی کە بگەیەنێ بەرجام رێککەتنی بە قەرەبوونەکراویش زیانی تەنانەت و، بێ کارەساتبار
 زۆر ئەگەری بە باۆیە. خاۆیەتی لەجێای ئورووپااییەوە الیەنەی و ئێاران ڕواناگەی لە فاۆڕم شاێوەی بە باێ؛ لەدەساتدا خۆیشی

 زیااتر بڵاێم دەکارێ و دەبای گەورەتر چالشی تووشی ئابوورییەوە و نێودەوڵەتی ئیعتباری و سیاسی باری لە ئێران حکومەتی
 بە ئێااران کاربەدەسااتانی مااودیرییەتی جااۆری چەشاانەدا لەو حاااڵەتی لە چەنااد هەر. دەخااا پەراوێااز و ئیاازۆلە ڕێااژیمە ئەم

 ئێساتاش هەتاا ئێاران خەڵكی بەداخەوە کە خەڵك، چاوی بچێتە زۆرتر کێشەگەلە و قەیران جۆرە ئەو دووکەڵی کە جۆرێکە
 .دەبێ زۆرتر قات چەند لەسەریان گوشارەکان و، داوە زۆریان تێچووی سۆنگەیەوە لەو
 

 ڕۆژ چەناد ئەوەی بەلەبەرچااوگرتنی دانااوە، واڵتایش خەڵکای ژیاانی و ئاابووری لەساەر کاریگەرییان گەمارۆکان :ستانکورد
 بااابەتی کە کااردوە واڵتەکەی لە داوای و کاارد ئێااران لە ناڕەزایەتییەکااان لە پشااتیوانیی ئەمریکااا کااۆنگرەی ئێسااتا پااێش

 و ئێاران سازادانی سیاساەتی باۆ ڕوانگەتاان ئێاوە کارەوە؛ دەستووری بخاتە ئەمنیەیدا شوورای لە ئێران خەڵکی لە پشتیوانی
 چییە؟ ئێران خەڵکی لە جیهانی کۆمەڵگەی سیاسیی و مەعنەوی پشتیوانیی سیاسەتی هەروەها

 
 بە و ساااەرەڕۆیی دژی خەباتیاااان لە پڕشااانگدارە مێاااژووە بەو ئێاااران خەڵكااای لە گەورەیە غەدرێکااای :مسوووتەفا مەلووووودی

 ئەم دەساەاڵتی و سیاساەت ساۆنگەی لە و، بکاا حوکمیان ئیسالمی کۆماری وەک رێژیمێکی کە یەخەکانیانپڕبا تایبەتمەندییە
 دەدا، نیشاان بەروونای ئەوە پێکهاتەکاانی هەماوو بە ئێران خەڵكی سیاسی ژیانی مێژووی. بارودۆخەوە ئەم بکەونە ڕێژیمەوە

 خۆیاان دیاون ڕەوا پێای ئیساالمی کۆمااری رێژیمای جەورەی و ساتەم ئەو بەرانابەر لە ئیرادەوە بە کە ئێران خەڵكی بۆیە هەر
 و دێموکراتیاک رێژیمێکای بە سەرکوتگەرە سیاسییە رێژیمە ئەم خۆیان هیممەتی و هەوڵ بە دەدەن هەول لێبرانە و، ڕاگرتوە
 بەیەکەوە انواڵتا و گەاڵن ساەردەمەدا لەو کە نێاونەتەوەیی و ئاابووری سیاسای، پێوەندییە ئەو بەپێی بەاڵم. بگۆڕن خەڵكی
 .هەیە یەکتر لەسەر کارتێکەرییان گۆڕانکارییەکان و ڕووداو هەیانە،

 
 خەڵکاای لە مەعاانەوی پشااتیوانیی و ئێااران رێژیماای بۆسااەر نێااودەوڵەتی کااۆمەڵگەی و ئەمریکااا حکااومەتی گوشاااری سروشااتییە

 واڵتای خەڵكای باۆ و سەلبی شوێنەواری ڕێژیم بۆ دەتوانێ ئێران، لە ئازادیەکانیان و کۆمەاڵیەتی مافی دابینکردنی بۆ ئێران
 تێکۆشاان و خەباات لە بوونیاان بەردەوام باۆ باێ خەڵك هاندەڕی زۆرتر دەتوانێ و هەبێ ئیجابیی شوێنەواری بەگشتی ئێران

 .مافەکانیان بە گەیشتن و ئازادی دەستەبەری بۆ
 

 بەهێااز گریمااانەیە ئەو دیسااان وپاااییئورو واڵتااانی الیەن لە «ماشااە میکااانیزمی» چاااالککردنی وەدواخسااتنی :کوردسووتان
 ڕێیاان دەکارێ ئەوەنادەی ئاڵۆزییەکاان و گرژی و کەوێ جیهانی کۆمەڵگەی ڕەگەڵ ئێران بۆوە ماوە تەما و هیوا کە دەکاتەوە
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 باۆ زیااتر کڕینی کاات ئەوە ئایا بێتەوە؟ جێی جیهانیدا کۆمەلگەی لە کە مەعقوولە تەیرە ئەو دەبێتە ئێران ئایا. بگیرێ لێ
 نییە؟ ئێران خەڵکی بۆ پتر سووتاندنی کات و یمڕێژ
 

 لە واڵت خەڵکاای بە دەرحەق چ رێااژیمە ئەم ڕەفتاااری و حکااومەت ساااڵەی چاال مێااژووی بە سااەرنجدان بە :مسووتەفا مەلوووودی
 نێودەوڵەتییەکاان، رێککەوتنناامە و نێاونەتەوەیی کاۆمەڵگەی بەنیسابەت دەسەاڵت بوونی نابەرپرسیار بەنیسبەت چ و نێوخۆ
 سیاساەتەکانی و هەڵساەوکەت و ڕەفتاار بایەوێ و باێ بەساەردا ی گاۆڕان ئیساالمی کۆمااری ڕێژیمای کە کەمە زۆر بەوە ێدئۆم

 باشایان زانیااریی ئەتاۆمی وزەی نێاودەوڵەتی ئاژانسای و ئورووپاا یەکیەتیای تاایبەتی بە ئورووپاایی واڵتانی بەاڵم. بگۆرێ
 هەساتیاری ڕەوشای بەهاۆی ئەوان هەڵابەت. دەرکەوتوە بۆ ڕێژیمەیان یینابەرپرسیارەت بەباشی و هەیە ئێران رێژیمی لەسەر
 ئێاران ڕێژیمای کە ئاراساتەیەدایە بەو هەوڵەکانیان زۆربەی ئێران جۆغرافیایی هەڵکەوتەی و ژئێۆپۆلیتیک و ناوچە ئێستای

 ئاسااتەکاندا و بااوار ۆرز لە ڕەفتارەکااانی ئەگەر کە لەسااەرە گوشارەشاای ئەم هاوکااات ئیسااالمی کۆماااری. بگااۆڕێ رەفتارەکااانی
 و ئێاران خەڵكای پێشادا لە یەکەم زەرەرمەنادی دیاارە کە بکاا چااوەرواننەکراو کارەساتی تووشی ناوچەکە دەتوانێ نەگۆڕێ،
 دەکەن کاار بان، چااوەڕوانکراو ڕووداوی چااوەڕوانی و دابناێن دەسات لەساەر دەسات ئەوە بااتی لە بۆیە. ڕێژیمە خودی دواجار
 ئێساتا ئوروپاییەکاان کە کارێاک باکەن، دروسات ئێرانادا ڕێژیمای کاربەدەساتانی لە بەرپرسایەتی انندەتو ئەوەندەی بەڵكوو
 کۆمااری ڕێژیمای مانەوە رواناگەی لە بێ؟ کێشەکان چارەسەری دەتوانێ ئەمە ئایا کە ئەوەیە پرسیار بەاڵم سەرقاڵن، پێیەوە

 زۆر ئەمە شانساای نەخێاار قەیرانەکااانن، و کێشااە یبنەڕەتیاا هۆکاااری و سااەبەب سیاسااەتەکانی و خااۆی ئەوەی لەبەر ئیسااالمی
 .کەمە

 
 ساەرکوتەکەش تونادیی و گوشاار دەبێاتەوە، کەمتار ڕوودانیاان مااوەی و زیااتر ئێاران لە ناڕەزایەتییەکاان هەتاا :کوردستان
  بیگرنە هەیە دیکە ڕێکاری کام و چەک کام ناڕەزایەتی بەردەوامیی لە جیا ئێران خەڵکی. بووە زیاتر رێژیمەوە لەالیەن

 خەباتیان؟ بەردەوامیی و مافەکانیان داواکردنی بۆ بەر
 

 دەگەڕێاتەوە، ئیساالمی کۆماری دەسەاڵتی شێوەی بۆ بنەچەی و ڕیشە وکوردستان ئێران لە ناڕەزایەتییەکان :مستەفا مەلوودی
 نەهااامەتیی هااۆی ەتەبااوون و کااردۆتەوە ئێااران کااۆمەڵگەی بەرەوڕووی قەیرانیااان دەیااان چەوتااانەی سیاسااەتە و گوشااار ئەم

 .خەڵک
 

 چاین. کاردوە مافویساتتر و سیاسایتر ئێرانی خەڵكی ناڕەزایەتییەکان بەردەوامیی و خەڵک شێلگیریی و داواکان کەڵەکەبوونی
. بگەڕێاتەوە باۆ لەدەساتچوویان ماافی تێدەکۆشان کاتێاک هەر لە مکاوڕتر ئێساتا لە ئێران کۆمەڵگەی جۆراوجۆرەکانی توێژە و
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 فارۆکەی خاوارەوەی خساتنە دوای بە دوایااینە ئەم نارەزایەتییەکانی نوێی شەپۆلی لە دروشمەکان سەرنجی ئەگەر بەتایبەتی
 تەواوەتای لە رێژیمیاان خۆپێشااندەران دەبینین ئامانج؛ کرایە ئێرانەوە پاسدارانی سوپای الیەن لە کە بدەین ئۆکراینییەکە

 ئەوە و مەوجااوود وەزعاای گااۆڕانی بااۆ بااوون لێبااڕاو و بێاازار خەڵااك کە ئەوەیە دەربااڕی ئەمەش گرتبااوو؛ ئامااانج بە خۆیاادا
 لەنێااو زۆرتااریش نیگەراناای و تاارس هەروەهااا هەبااێ؛ خەڵااک زیاااتری جەسااارەتی دروسااتکردنی لەسااەر کاااریگەریی دەتااوانێ

 کەم و هەژار خەڵکای بەتاایبەت خەڵاك، ساەر باۆ ڕێاژیم ڕادەبەری لە فشااری سروشاتییە. بکا دروست رێژیمدا کاربەدەستانی
 بە بەاڵم. باکەن ئێاران خەڵكای مەعنەویی پشتگیری دەوڵەتانیش تەنانەت و واڵتان خەڵکی ئەوە هۆی دەبێتە واڵت داهاتی
 ناڕەزایەتییەکاان هاوکاات و بان بەردەوام خۆپیشااندانەکان لە خۆیاان یەکگرتاوویی بە دەبێ خەڵک منەوە روانگەی لە گشتی

 .بگوازنەوە گشتی مانگرتنی فازی بۆ
 

 پێتاان خۆیادایە؟ لەجێای چەنادە هەڵوێساتە ئەم کاردوە، باایکۆت مەجلیسای هەڵبژاردنەکاانی هاوکااری ناوەنادی :کوردستان
 دەچن؟ ئەمجارە هەڵبژاردنەکانی بەرەو چۆن کوردستان خەڵکی وایە

 
 لەسااەر ئێااران کوردسااتانی حیزبەکااانی هاوکاااریی ناوەناادی زانیااارییەی و شااناخت ئەو ئەساساای لەسااەر :مسووتەفا مەلوووودی

 کە ئەزموونێاک و، هەیاانە تاایبەتی بە کوردساتان لە و بەگشتی ئێران لە ئیسالمی کۆماری حکومەتی کردەوەکانی و ێوەرۆکن
 ی١١ دەورەی هەڵبژاردنەکاانی کردنای باایکۆت وایە الم ئەمن هەیانە، هەڵبژاردنەکان لە بەشدارییەکان لە کوردستان خەڵکی

 .خۆیدایە لەجێی واوتە بڕیارێکە ئێران ئیسالمیی شورای مەجلیسی
 

 باوار هەماوو لە بەباشای خۆیان ئێران کوردستانی خەڵكی ئەوەی لەبەر یەکەم کرابا، بایکۆت دەبوا ئەمجارە هەڵبژاردنەکانی
 بااۆیە دەبیاانن، رێاژیمەدا ئەو چاااوی لە خۆیاان نەهامەتییەکااانی هەمااوو و ناسایوە ئیسااالمییان کۆمااری نیزاماای ئاساتەکاندا و

 حەوزەی لە تااک بە ئیساالمی شاوڕای مەجلیسای لە ناوێنەران دەرکەوتاوە بۆیان کردەوە بە لەوەش جیا دووهەم. پشتی ناچنە
 نەیااانتوانیوە و، هەیە سانوورداریان زۆر دەورێکای و نەخااش ئیساالمیدا شاورای مەجلیساای لە کاۆش بە و خۆیانادا هەڵبژاردنای

 لە مەجلایس لە یاسااکان داناانی لەساەر ئەوتۆیاان کااریگەریی و بکەن دابین خەڵك خواستەکانی لە بچووکیش هەرە بەشێکی
 هێازە ئەگەر سیاساییەکان، هێازە لە نین نامۆ و دابراو کوردستان ڕۆژهەاڵتی خەڵكی لەوەش جیا. نییە خەڵکدا بەرژەوەندیی
 کە پێماوانییە مان باۆیە هااتوون؛ دەنگیاانەوە بە خەڵاك داوە نیشاانی تەجارووبە بان، هەڵویسات یەک بەگشتی سیاسییەکان

 ئەو هەڵبژاردنای لە وایە باڕوام بەاڵم دەباێ، ناوێنەر باێ هەڵباژاردن حەوزەی و دەنگادان سەندووقی سەر ناچنە هەر خەڵك
 پەیاامێکی دەتاوانێ ئەوە کە دەنگادان ساەندووقی ساەر دەچانە کەمتار زۆر رابردوو هەڵبژاردنەکانی بەنیسبەت خەڵك جارەدا
 .ئیسالمی کۆماری رێژیمی دژی بە خەباتە گەرییکاری و موناسب شیوەیەکی و بێ شوێندانەر سیاسیی
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 لەم بەشاااێک دایە، خێااارا زۆر گۆڕانکااااریی بەردەم لە نێوەراسااات ڕۆژهەاڵتااای نااااوچەی و ئێاااران دەبیناااین وەک :کوردسوووتان
 گۆڕانکارییانەدایە؟ ئەم کوێی لە ئێران کوردی. دا ڕوویان ماوەیەدا لەو گۆڕانکارییانەش

 
 ئەو پێتەختاای لە بەتااایبەت ناااوچە واڵتااانی و نێوەڕاساات ڕۆژهەاڵتاای ناااوچەی لە ییەکگۆڕانکااار هەر :مسووتەفا مەلوووودی

 و سیاساای باازوتنەوەی لەسااەر ناڕاسااتەوخۆی و راسااتەوخۆ شااوێنەواری کوردسااتانە، بەشااێکی و تێاادایە کوردیااان کە واڵتااانەی
 جۆراوجااۆر ڕەهەناادی و نااین ڕوون زۆر ساایناریۆکان چەناادە هەر ئێستاشاادا لە بااۆیە. دەبااێ کوردسااتان خەلكاای کااۆمەاڵیەتی
 و ئەزماوون کوردساتانیش خەڵكای خۆشاییەوە بە. دەباێ کوردساتان لەساەر کاریگەرییان دڵنیایی بە بەاڵم دەگرن؛ بەخۆیانەوە

 لااێ کەڵکیااان بەباشاای پێشااێ دێاانە گۆڕانکارییەکاناادا سااۆنگەی لە دەرفەتااانەی و هەلااومەرج لەو کە هەیە ئەوەیااان لێزاناای
 .بقۆزنەوە دەرفەتەکە و وەربگرن،

 
 هێااازە ئەم شاااکاندنی لە کاااورد ڕۆڵااای و داعاااش ساااەرهەڵدانی بەتاااایبەت نااااوچە لە راباااردوو سااااڵی چەناااد ڕووداوەکاااانی

 بوویااانە، دێموکراساایی و ئااازادی بااۆ کوردستانیشاادا دیااکەی بەشااەکانی لە کااورد تێکۆشااانەی و خەبااات ئەو و تێرۆریسااتییەدا
 .ناوچەدا گۆڕانکارییەکانی لە بەهێزە فاکتەرێکی ئێستادا لە کورد دەڵێن پێمان یەک لەسەر ئەوانە هەموو

 
 کردوە؟ بۆی چمان و چین ئێستادا بارودۆخی لە ئێران لە کورد سیاسیی جوواڵنەوەی بەردەم زەروورەتەکانی :کوردستان

 
 خەبااتێکی لە ئێساتا تاا مافەکاانی وەدەستهێنانی پێناو لە کورد کە مێژووییشە و تاڵ حەقیقەتێکی ئەوە :مستەفا مەلوودی

 دیااارە کە نەبااووە قوربانیاادانە هەمااووە ئەم بارتەقااای دەسااەوتەکانی بەاڵم داوە، بااۆ زۆریشاایان تێچااووی و کااردوە زۆریااان
 خەلكاای سیاساایی باازوتنەوەی وایکااردوە کااورد جااوواڵنەوەی و مێااژوو ڕەوتاای گشااتی بە بەاڵم. هۆکارەکااانی باساای سااەر ناااچینە

 دەساتی تێکۆشانیدا و خەبات ماوەی لە کە ئەزموونێک بەپێی کە ڕوونە. بێ زیندوو و هەست لەسەر بزوتنەوەیەکی کوردستان
 بااۆیە. هەیە ئاسااتەکاندا هەمااوو لە پتااری ئەزمااوونی و زۆرتااری ئامااادەیی ئێااران بەشااەکانی و گەاڵن بەنیساابەت خسااتوە،
 لە ئەگەرەکان و حاڵەت هەموو ۆب خۆ و، بێ بەرنامە و پالن خاوەن و یەکگرتووتر و یەکڕیز ئێستادا حاڵی لە کە پێویستە

 و تواناا ئەم کاریگەرییەکاان خااوەن سیاساییە هێازە و کوردساتان خەلكای وایە پاێم مان. بکاا ئامادە داهاتوودا ئاڵۆگۆڕەکانی
 .بچن گۆڕانکارییەکان بەرەو زیاترەوە یەکڕیزیی و یەکگرتوویی بە کە هەیە هێزەیان

 
 دانا ەیەدیمان ئەم بۆ کاتتان کە سپاس زۆر :کوردستان

 



 بابەت و وتووێژەکانی هاوڕێ عەلی بداغی

 

 

258 
 

 نەبن ماندوو ئێوەش :مستەفا مەلوودی
 

  ٢٠٢٠ی فێبریوێری ٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
  

------------------------------------------------ 
  

 یشقەن نامحەر :یندرکەدامائ و ەوەندرکۆک
 

 ینییاز ی٨١٨١ یرەبمەسێد = یدروک ی٨٩٨١ یرابنارفەب

 
 
 
 
 
 

 

 



 بابەت و وتووێژەکانی هاوڕێ عەلی بداغی

 

 

259 
 

 
 
 

 
 
 


