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خالید عهزیزی له دوایین وتووێژیدا:

ئێستا الیهنهکانی ئۆپۆزیسیۆن زیاتر له جاران ههست به بهرپرسیارهتی دهکهن
کوردستان ،بهشی سیاسی :سکرتێری
گشتی حیزبی دێموکراتی کوردستان له دوایین
وتوۆێژیدا که ل ه کاناڵی ئاسمانی کوردکاناڵ
باڵوبۆوه ڕایگهیاند ک ه ئێستا گرووپ و الیهن ه
سیاسیهکانی ئۆپۆزیسیۆن زیاتر له جاران
ههست ب ه ئهرک و بهرپرسیارهتی مێژوویی
خۆیان دهکهن.
خالید عهزیزی لهم وتووێژهیدا ب ه ئاماژ ه
بهوهی که لهدایک بوونێکی سیاسی له ئێران
درووست بووه ،جهختی لهسهر ئهوه کردهو ه
ک ه دهبێ ههموو حیزب و الیهنه سیاسیهکان ل ه
خانهی شانازی کردن به رابردوو بێنه دهرێ
و بهرپرسان ه مامهله لهگهڵ بارودۆخهکهدا
بکهن و لێکی بدهنهوه.
عهزیزی ههر لهم وتووێژهیدا ساڵی
رابردووی له ئێران به ساڵیکی گرینگ و
ههستیار ل ه قهڵهمدا و دووپاتی کردهوه ک ه
رهوتی ئاڵوگۆڕهکان به ئاراستهیهکدا دهڕوا
ک ه ڕۆژ ل ه دوای ڕۆژ کۆماری ئیسالمی زیاتر
تهریک دهکهوێتهو ه و دهخرێت ه پهراوێزهوه.
دهقی وتووێژهک ه ل ه الپهڕهکانی  3و  4دا
بخوێنهوه.

ل ه پێشوازی بیرهوهری
رووداوێکی مێژوویی دا
قادر وریا

ل���� ه 25ی گ������هالوێ������ژی ئ���هم���س���ال���دا
65س�����ال ب���هس���هر دام�����هزران�����ی حیزبی
دێ���م���وک���رات���ی ک���وردس���ت���ان رادهب�������رێ.
ل��ه ب���ی���رهوهری 65س��اڵ��هی دامهزرانی
حیزبی دێ��م��وک��رات��ی ک��وردس��ت��ان��دا ،جهند
خالێک ههیه که شایانی ههلویسته لهسهر
ک���ردن���ن .ی��هک��هم��ی��ان خ����ودی رووداوی
دامهزرانی ئهو حیزبهیه .دامهزرانی حیزبی
دێموکراتی له نهفسی خۆیدا رووداویکی
م���ی���ژووی���ی و گ��ری��ن��گ ب�����وو ،چونک ه
کاریگهری ههبوو لهسهر ڕهوت��ی خهباتی
نهتهوهیی گهلی کورد نهک له رۆژههالتی
کوردستان بهلکوو ل ه ههموو کوردستاندا.
سهرهتایهک ب��وو ب ه ریکخراوه کردنی
خهبات و تێکۆشانی نهتهوهیی و سیاسی.
دهسپێکێک ب��وو ب��ۆ س��پ��اردن��ی رێبهریی
ب���زووت���ن���هوهی ن��هت��هوهی��ی ب�� ه ح��ی��زب و
ک��هس��ای��هت��ی��ی روون��اک��ب��ی��ر ،قۆزتنهوهی
بهوهختی دهرف�� هت��ی��ک ب��وو ب��ۆ هێنانهدیی
ئاواتی لهمێژینهی نهتهوهیهک ک ه پێکهێنانی
کیان و دهسهاڵتێکی کوردی بوو .ههر لهو
کاتهشدا خستنهڕووی خوێندنهوهیهکی
نوێ له روانینی سیاسی و پێوهندیی خهلک
و بزووتنهوه و سهرکردایهتیی سیاسی
ب���وو .ه��هر ب��ۆ سهلماندنی گرینگیی ئهم
ڕووداوهئهوهنده بهسه بڵێین که دامهزرانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان بوو ک ه بوو ه
هۆی پێکهاتنی کۆماری کوردستان و قیبلهیهک
بۆ ههموو کوردان له مهاباد درووست بوو.
پ��ێ��ک��ه��ێ��ن��ان��ی پ����ارت����ی دێ���م���وک���رات���ی
کوردستانیش ل��ه ب��اش��ووری کوردستان
که ڕۆڵێکی کاریگهری ههبوو له ئاراستهی
خهباتی رزگاریخوازی کورد لهم بهشهی
کوردستاندا دهرهنجامی رووداوی مێژوویی
25ی گهالوێژی  1324وات��ه دامهزراندنی
ح��ی��زب��ی دێ��م��وک��رات��ی ک��وردس��ت��ان بوو.
دووه�����هم خ���اڵ ل��ه ی���ادک���رن���هوهی ئهم
رووداو ه مێژوویی و گرینگهدا ،بهردهوامیی
حیزبی دێ��م��وک��رات��ی ک��وردس��ت��ان لهسهر
خهبات و تێکۆشان بۆ م��اوهی  65ساڵه.
ئ��هم ب��هردهوام��ی��ی��ه گرینگیی دامهزرانی
ئ��هو حیزبهی س��هدان ج��ار زیاتر کردوه،
چ��ون��ک��ه ب����ووه ب���هه���ۆی ب����هردهوام����ی و
زی��ن��دووم��ان��هو ه و ق��ووڵ��ب��وون��هوهی ئهو
ئامانجانهی ئ��هم حیزبهیان ب��ۆ پێکهات.
ریساڵهتێک که دامهزرێنهرانی حیزبی
دێموکرات لهکاتی بنیاتنانی ئهو حیزبهدا،
ل��هس��هر ش��ان��ی خ��ۆی��ان ههستیان پێکرد
و حیزبی دێموکراتیان بۆ جێبهجێکردن
و ب��هج��ێ��گ��هی��ان��دن��ی پێکهێنا ،ل�� ه ئاکامی
بهردهوامیی حیزبهکه له خهبات و تێکۆشان
دا لهبیر نهچۆوه و پهرهی پێدراو بوو ب ه
هۆی هێنانه مهیدانی به سهدان ههزار تاکی
کورد بۆ گۆڕهپانی خهبات65 .ساڵ خهباتی
حیزبی دێ��م��وک��رات وات��ای��هک��ی بهوالوهتر
ل ه تێکۆشانی دهی��ان رێبهر ،س��هدان کادر
و ه�����هزاران ئ��هن��دام��ی ه��هی��ه .چ��ون��ک��ه ل ه
ئاکامی ن��هت��هوهی��ی ب��وون��ی ئامانجهکانی
ئهم حیزبه و ڕهوای��ی خهباتهکهی دا ،ب ه
میلیوێن خهڵک له سهرووترین ناوچهکانی
رۆژههاڵتی کوردستانهوه تا خوارووترین
ن���اوچ���هک���ان ،ب��ه ج��ۆرێ��ک ل��ه جۆرهکان
ئ��اوێ��ت��هی خ��هب��ات��ی ئ���هم ح��ی��زب��ه ب���وون.
الپهڕ ه 2

گیانی مانگرتووانی بهندیخانهی ئێوین له مهترسیدایه
مانگرتووی
سیاسیی
زیندانیانی
بهندیخانهی ئێوین ک ه ماوهی نزیک ب ه دوو
ههفتهیه مانیان ل ه خواردن گرتوه ،گیانیان
له مهترسیدایه و ب ه پێی دواین ههواڵهکان
باری تهندروستیی مهجید تهوهککولی،
بههمهن ئهحمهدی ئومهوی و کهیوان
سهمیمی زۆر جێگهی نیگهرانییه.
ل ه پێوهندی لهگهڵ مانگرتنی ئهو 17
بهندیی ه سیاسییهدا میرحسین مووسهوی
و مههدی کهرووبی به جیا بهدهر کردنی
راگهیهندراو داوایان کردو ه ک ه زیندانیان
کۆتایی ب ه مانگرتنهکهیان بێنن .کهرووبی
له راگهیهندراوهکهی خۆیدا وتوویهتی ک ه
تهنانهت رێژیمی شا بهم شێوهی ه لهگهڵ
زیندانیان نهدهجوواڵیهو ه و پابهندی
ههندێک پرهنسیب بوو و حکوومهت کردن
بهسهر خهلک دا بهو شێوهی ه نابێ و دهبێ

بگۆڕدرێ.
لهالیهکی دیکهوه حیزبی بهرهی
موشارهکهت بهدهرکردنی ڕاگهیهندراوێک
داوای له خهڵک کردو ه که بۆ هاوپێوهندی
لهگهڵ زیندانیانی مانگرتوو ڕۆژی 16ی
گهالوێژ رۆژووی سیاسی بگرن.

 6000هێکتار له دارستانهکانی مهریوان و سهواڵوا
سووتاون
«ئهنجوومهنی سهوزی چیا»ی شاری مهریوان
رایگهیاندو ه که پێدهچی ل ه ئاگرکهوتنهوهکانی
ئهو ساڵی دارستانهکانی س��هواڵوا و مهریوان دا
زیاتر ل ه  6000هێکتاری ئهو دارستانان ه سووتابن.
به پێی زانیارییهکانی ئهو ناوهنده ژمارهی ئاگر
کهوتنهوهکان ل ه دارستانهکانی مهریوان و سهواڵوا
له سهرهتای ئهو ساڵهوه ل ه  164حاڵهت تێ پهڕیو ه
و رهوتی ئهو ئاگر کهوتنانهوهش ههروا بهردهوامه.
ئهنجومهنی س��هوزی چیا ئاشکرای ک��ردوه ک ه
تهنیا له م��اوهی  3ڕۆژدا له نێوان رۆژ هک��ان��ی 7
ت��ا  10ی گ��هالوێ��ژی ح��هوت��ووی راب����ردوودا  26له جیهاندا بێوێنهن و بهوهش زهرهر و زیانێکی
حاڵهتی ئ��اگ��ر ک��هوت��ن��هوه ل��هو ن��اوچ��ان�� ه روویان قهرهبوو نهکراوه له ژینگهی کوردستان کهوتوه.
کهمتهرخهمیی ناوهندهکانی پێوهندیدار بهو
داوه و ب��ه پێی لێکدانهوکانی ئ���هوان ت��ا ئێستا
زی��ات��ر ل�� ه  6ه����هزار ه��ێ��ک��ت��ار ل���هو دارستانان ه ئاگرکهوتنان ه له پارێزگاری کردن ل ه دارستانهکان
ب���ه ه���ۆی ئ���هو ئ��اگ��ر ک��هوت��ن��هوان��ه س���ووت���اون .و کووژاندنهوهی ئاگر کهوتنهکان ئهو گومانهی
شایانی ب��اس�� ه ک��ه ل��ه س��هرهت��ای ئهوساڵهو ه له الی زۆر کهس بههێز ک��ردوه که بهرپرسانی
دارستانهکانی رۆژههاڵتی کوردستان ل ه ناوچهکانی کۆماری ئیسالمی نهک ههر له بهرامبهر ئهو زیان
لۆڕستانهوه و به گشتی دارستانهکانی بهر بناری و سووتمانانهدا خهمساردن ،بهڵکوو خۆشیان
زنجیره کێوی زاگڕۆس ب��هردهوام ئاگریان تێبهر ب��ه ئانقهست ل��هو رووداوان�����هدا دهستیان ههیه.
ی دار ،گیا و
دهدرێ و ئهوهش ل ه حاڵێک دای ه که جۆر 
ئهو ڕۆوکانهی لهو سووتمانانهدا بوونهت ه خهڵووز،

بارودۆخی سدیق کهبودوهند لهو پهڕی خراپی دایه
محهممهد سدیق کهبوودوهند سهرۆکی
ب���هن���دک���راوی رێ��ک��خ��راوی م��اف��ی مرۆڤی
ک���وردس���ت���ان ل���ه دۆخ��ێ��ک��ی زۆر خراپی
لهشساغی دایهو ه و ههموو ئهو ههواڵنهش
له الی��هن بهرپرسانی زیندانهوه بێ ئاکام
ماونهتهو ه کهبنهماكهکهی و پارێزهرهکهی
به مهبهستی چارهسهریی پزیشکیی ناوبراو
داویانه.
بهپێی زانیارییهکان دۆخ��ی محهممهد
سدیق کهبوودوهند له گرتووخانهی ئێوین
رۆژ لهگهڵ رۆژ بهرهو خراپی زیاتر دهروا
و کاربهدهستانی زیندانیش رێگرن له بهردهم
پێراگهیشتنی پزیشکی بۆ چارهسهرکردنی
نهخۆشییهکهی.
ب��ن��هم��اڵ��هی ک���هب���وودوهن���د ب���اس ل���هو ه
دهک��هن ک ه نیگهرانی ئ��هوهن دابهزینی ل ه
رادهبهدهری کێشی کهبوودوهندو ههروهها
ئهو سهرگێژهو فشارانهی لهسهر ناوبراوه،
مهترسی گیانی یا ئ��اس��هواری خراپی بۆ
لهشساغی ن��اوب��راو ب���هدواوه ب��ێ .شایانی

باسه که لهماوهی چهند رۆژی رابردوودا
ئیجالل قهوامی لهسهر ب��اردۆخ��ی خراپی
لهشساغی کهبوودوهندو ئهو نیگهرانیانهی
لهوپێوهندییهدا له ئ��ارادای��ه ،نامهیهکی بۆ
بهرپرسی ناوهندی قهزایی ئێران نووسیبوو
تا بهڵکوو گیانی ئهم چاالکه مهدهنییهی کورد
لهو مهترسیانهی لهسهریهتی رزگارببێ.

له یادی  65ساڵهی حیزبی دێموکراتی کوردستان دا

ه ههولێر بهڕێو ه دهچێ
سیمینارێک ل 
کوردستان :ب ه مهبهستی تاوتوێ کردنی
چهند الیهنێک ل ه تێکۆشانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ل ه بهرهبهرهی  65ساڵهی
دامهزرانیدا رۆژی دووشهمم ه 18ی گهالوێژ
( )2010/8/9سێمینارێک ل ه ههولێری پایتهختی
ههرێمی کوردستان بهڕیو ه دهچێ.
ئهندامێکی لێژنهی ئامادهکاری ئهم
سێمیناره ل ه لێدوانێکدا ب ه «کوردستان»ی
ڕاگهیاند لهم سێمینارهدا «دوکتور عومهر
نوورهدینی» (ئهندامی پهرلهمانی کوردستان)،
«دوکتور جهحفهر عهلی ڕهسووڵ» (ئهندامی
پهرلهمانی کوردستان)« ،ستران عهبدوڵاڵ
(سهرنووسهری رۆژنامهی کوردستانی نوێ)
و «سمایل بازیار» (مامۆستای زانکۆ) وتار
پێشکهش دهکهن .ب ه پێی ئهو زانیارییانهی ک ه
ب ه «کوردستان» گهیشتوون ،ئهم سێمینار ه
کاتژمێر 5ی دوانیوهڕۆی رۆژی دووشهممه ل ه

هۆڵی سهنتهری ئااڵ له شاری ههولێر بهڕێو ه
دهچێ.
جێی ئاماژهی ه  65ساڵ لهمهوبهر ل ه
رێکهوتی  1324/5/25ل ه سهر بناغهی
کۆمهڵهی ژیانهوهی کوردستان (ژ.ک) ب ه
حیزبی دیموکراتی کوردستان دامهزرا.
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7ی ئاگۆست 2010

با نههێڵێن چیدی دارستانهکانمان ببنه خهڵووز

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

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

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

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

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

بە سەردا دەسەپێنین.
هاونیشتمانانی خۆشەویست!
خەڵكی دڵسوز و خەمخۆری
كوردستان!
ژینگەی ئێمە نیشتمانی ئێمەیە.
پاراستنی ژینگە و پاراستنی

کۆچی دوایی یەکێکی دیک ه
لە ئەفسەرەکانی کۆماری کوردستان
یهکێکی دیکه له ئهفسهرهکانی سهردهمی کۆماری
کوردستان کۆچی دوایی کرد.
رۆژی شهممه 11 ،ی گهالوێژ حاجی مهجید وهیسی،
یهکێک لهفهرماندهرانی نیزامیی کۆماری کوردستان ل ه
تهمهنی  95ساڵیدا ل ه شاری مهاباد کۆچی دوایی کرد.
حاجی مهجید وهیسی له زهمانی کۆماری کوردستان
دا ئهفسهری کۆمار و یهکێک له فهرماندهرانی نیزامیی
کۆمار ل ه شاری بۆکان بووه.
ناوبراو پاش روخانی کۆمار ل ه الیهن رێژیمی
پاشایهتییهو ه گیراوه و بۆ ماوهی  6ساڵ زیندانی
کراوه.
حاجی مهجید وهیسی دوای ئازادبون له زیندانیش
دڵی ههر ب ه ئهوینی کوردستان و ب ه هیوای دانهزراندنهوهی
کۆمارێکی دیک ه لێی دهدا.
ناوبراو باوکی کاک محمد وهیسی بوو ک ه له ریزی
ئهندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستان دایه.

درێژهی            

کارگێڕانی " کوردستان " ب ه بۆنهی کۆچی دوایی
حاجی مهجید وهیسیهوه سهرهخۆشی له بنهماڵ ه و
کهسوکاری ناوبراو دهکهن.

  له پێشوازی

بیرهوهری رووداوێکی مێژوویی دا
مێژووی 65ساڵ خهباتی
حیزبی دێموکراتی کوردستان،
مێژووی خهباتی گهلێکه ل ه
پێناوی ئازادیدا ،مێژووی خهباتی
ههمووی ئهو کهسانهی ه که ل ه
ماوهی ئهم 65ساڵ ه دا ل ه شارو
گوند و چیاکانی کوردستان ،ل ه
بهندیخانهو دهربهدهری ،ل ه گیان
بهخشینیش سڵیان نهکردۆتهوه.
ئهم بهردهوامییه کهوای کردوو ه
ئهم حیزب ه ههر که وا ڕابرووی
جێی شانازی ههیه ،داهاتوویهکی
گهشیشی لهبهر دهم دابێ.
سێههم خاڵ که ل ه یادی
65ساڵهی دامهزرانی حیزبی

کوردستاندا،
دێموکراتی
پێویسته ئاوڕی لێ بدرێتهو ه
پێداچوونهوهی رهخنهگرانهی ئهم
مێژوو ه پڕ ل ه ڕووداوهیه .ئهوهی
تا ئێستا ل ه حیزبی دێموکراتدا
لهم جۆر ه بۆنانهدا باو بووه،
تهنیا ئاوڕدانهو ه ل ه شانازییهکان
و خاڵه ئهرێنییهکانی مێژووی
ئهم حیزب ه بوو ه و به دهگمهن
ئاوڕ له کهم و کووڕیهکان،
ناکۆکییهکان و لێکدابڕانهکان،
الوازییهکان
و
ههڵهکان
دراوهتهوه .ئێم ه کاتێک دهتوانین
لهم مێژوو ه دهرس وهربگرین،
که شانبهشانی شانازییهکان و

شوێنەوارە مێژووییەكان ،هەم
ئەركی ئینسانی وهەم ئەركی
نیشتمانیی ئیمەیە .ژینگە و
شوێنەوارە مێژووییەكان سامانی
ئینسانی و نهتهوهیین که ئهرکی
تاک ب ه تاکی ئێمهی ه بە ئەمانەتەوە
بۆ نەسڵەكان و بەرەكانی
داهاتوومانی بپارێزین ،تا ئەوانیش
بتوانن لە داهاتوودا لە نیشتمانێكی
پاك وجوان و رازاوەدا بژین.
ئێستا که لێمان روونە و
هیچ گومانێكمان لەوەدا نیە كە
دەسەاڵتدارانی زاڵ بە سەر
واڵتەكەمان دا دەیانەوێ ب ه لە
ناوبردنی ژینگە و تااڵنكردنی
نەتەنیا ئێستا
شوێنەوارەكان،
بەڵكوو داهاتووی نیشتمانەكەمان
وێران بكەن یان بە واتایەكی
دیكە دڕندانەتر لە رێژیمی
بەعسی عێراق دەیانهەوێ ئەنفالی
داهاتووی نیشتمانەكەمان بكەن.
كەواتە بێدەنگی و كەمتەرخەمی
و بێ هەڵوێستیی هیچ كام لە
ئێمە هیچ پاساوێك هەڵ ناگرێ و
ئەرکی ئێمەیە كە لە خەباتی ژینگە
پارێزیدا كە خەباتێكی زۆر پێویست
و بەرهەقە ،بەشداری بكەین .داوا
لە هەموو الوانی دڵسۆزو وریای
مەریوان و تەنانەت شارەكانی

دیكەی كوردستان دەكەین كە
دەستەدەستەو پۆل پۆل بە هانای
ئەو كۆمەڵە الوە خوێنگەرم
و ژینگە پارێزەی مەریوانەوە
بچن و له کوژاندنهوهی ئاگری
دارستانهکانی ئهو ناوچهیهدا
چاالکانه بهشداری بن .ههروهها
داوا لە هەموو هاونیشتمانان ،بە
تایبەت خەڵكی دڵسۆزی مەریوان
و دەوروبەری دەكەین كە بە
كۆكردنەوەی یارمەتی ماڵی و
دابین كردنی كەرەستەی پێویست
یارمەتی الوانی ژینگە پارێزی
مەریوان بدەن و بەم چەشنە
هەر كەس ل ه شوێنی خۆیەوەو
بە پێی توانای خۆی بەشداری لە
پاراستنی ژینگه ،واتا پاراستنی
نیشتماندا بكا.
لێرهدا جێی خۆیەتی ئەوەش
بڵێین كە نابێ بابەتی لە ناوبردنی
ژینگە لە الیەن رێژیمەوە بە كەم
بگرین ،بەڵكوو پێویستە بە شێوەی
جۆراوجۆر كە بۆمان دەلوێ
ناڕەزایەتی بە دژی ئهو سیاسەتە
چەپەڵەی رێژیم دەر ببڕین و بەم
چەشنە پێش بە بەڕێوەچوونی
هەرچی زیاتری ئەم پیالنەی
رێژیم لە داهاتوودا بگرین.
حیزبی دێموكراتی كوردستان
كۆمیسیونی كاروباری
كۆمەاڵیەتی
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بهشداریی ههیئهتێکی حدک ل ه کۆنگرهی
رێکخراوی یهکیهتیی فداییانی خهلقی ئێران دا
ههیئهتێکی کومیتهی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان
ک ه ئاڵمان بهشداریی له نۆیهمین کۆنگرهی رێکخراوی
یهکیهتیی فدائیانی خهلقی ئێران دا کرد.
رۆژانی ههینی ،شهممه و یهکشهممه  9 ،ی گهالوێژ
تا  11گهالوێژ ،رێکخراوی یهکیهتیی فدائیانی خهلقی
ئێران نۆیهمین کۆنگرهی خۆی له شاری کۆڵنی ئاڵمان
بهڕێوهبرد و ههیئهتێکی نوێنهرایهتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانیش به سهرپهرستیی کاوه ئاههنگهری ،بهرپرسی
پێوهندیی ه ئێرانییهکانی حیزبی دێموکڕات و به هاوڕییهتیی
شوکری تهریق ،بهرپرسی کومیتهی حیزبی دێمۆکراتی
کوردستان ل ه ئاڵمان بهشدارییان لهو کۆنگرهیهدا کرد.
به پێی راپۆرتی گهیشتوو باسهکانی کۆنگره
له سێ تهوهردا چڕکرابوونهوه که بریتی بوون له:
فدرالیزم ،بزووتنهوهی دێموکراسیخوازانهی ئێران
و گۆرانگارییهکانی دوای ههڵبژاردنی خولی دهیهمی
سهرکۆماری و یهکیهتیی و تێکهڵبوونهوهی رێکخراو ه
چهپ و دێموکراتهکان.
به دوای کورته راپۆرتێک له الیهن بهرپرسی بهش،
ئهندامانی کۆنگره و میوانانی بهشدار ،چاالکانه بیرو ڕای
خۆیان به نیسبهت باسهکان دههێنایه ئاراوه.

جێی ئاماژهیه که بێجگ ه له ههیئهتی حیزبی دێمۆکراتی
کوردستان ،ههیئهتی رێکخراوی فدائیان( اکثریت)،
بهرهی میلیمهزههبیهکان -لقی ئوروپا ،شورای کاتیی
سوسیالهتهکانی ئێران ،ههیئهتێکی حیزبی دێمۆکراتی
کوردستانی ئی ئێران و کهسایهتیی سهربهخۆی دیکه
بهشداری ئهم کۆنگرهی ه بوون.

بریندار بوونی  5کهسی
خهڵکی سنجوێ له الیهن هێزهکانی رێژیمهوه

دهسکهوتهکان ،ههڵ ه و کهم و
کووڕی و کهمتهرخهمییهکانیش
ببینین ،بهدوور له دهمارگرژی،
ههڵیان بسهنگێنین و ب ه قازانجی
گهش ه پێدانی فکری و سیاسی
حیزب و بههێز کردنی تێکۆشانی
داهاتوو وپتهوکردنی هاوپێوهندی
و هاوخهباتی لهگهڵ هێز و
الیهن ه سیاسییهکانی کوردستان،
ئهزموونیان لێ وهربگرین.
له ئاکامی تێکههڵچوونێکی خهڵکی ئاوایی سنجوێ ل ه
ناوچهی سهردهشت له گهڵ هێزهکانی رێژیم له پاسگای
رهشهکانیی ئهو ئاوایی ه  5کهس له خهڵکی ئهو ئاوایی ه ب ه
تهقهی هێزهکانی رێژیم بریندار بوون.
هێزهکانی رێژیم ل ه پاسگای سنجوێ که بهردهوام

کێشهیان بۆ هاتوچۆی خهڵکی کاسبکاری ئهو گوند ه
دروست کردوه ،کاتێک ک ه شهوی سێشهممه 12 ،ی
گهالوێژله گهڵ نارهزایهتی دهربڕینی خهڵکی ئاوایی
بهرهوڕوو بوونهتهوه ،تهقهیان له خهڵکی کردو ه و 5
کهسیان ب ه ناوهکانی مریهم محهممهدپوور ،محهممهد
عهزیزیان ،شاهۆ محهممهدی ،رهئوف محهمهدپوور،
عهواڵی سمایل ئاغا و منداڵیکی کهم تهمهنی کهسێک ب ه
ناوی ساڵحی حهمهی مام قادری بریندار کردوه.
خهڵکی ئاوایی ک ه ئهو رهفتار ه سهرکوتگهڕانهی ه
و نامرۆڤانهیهی هێزهکانی رێژیم دهبینن ،تێکڕا هێرش
دهکهن ه سهر پایهگاکهی رێژیم و دهستی ب ه سهر دادهگرن
و ئاوری تێ بهردهدهن.
شایانی باسه ک ه چوار کهس لهو برینداران ه برینهکانیان
سهخته و ئیستا ل ه نهخۆسخانهی مههاباد خهوێندراون و
ل ه ژێر چاوهدێریی دوکتور دان.

وتووێژ
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خالید عهزیزی:

ئێستا الیهنهکانی ئۆپۆزیسیۆن
زیاتر له جاران ههست به بهرپرسیارهتی خۆیان دهکهن
دیمانه :مادێح ئهحمهدی
پرسیار :بە لە بەرچاو گرتنی
بارودۆخی ئێران لە چەند مانگی
رابردووداو بە سەرنجدان بەو
ئاڵوگۆڕانەی كە لەو ماوەیە دا
هاتوونەتە گۆڕێ پهرهسهندنی
كۆمەڵگهی
گەمارۆكانی
نێونەتەوەیی بۆ سەر ئێران،
گوشاری حكوومەتی تاران بۆ
سەر خەڵك و چاالكانی سیاسی
و مەدەنی و هەروەها ئەو قەیرانە
كۆماری
كە
جۆراوجۆرانەی
ئیسالمی بەرەو روویان بۆتەوە،
بە گشتی حەز دەكەین لە بۆچوون
و لێكدانەوەی جەنابتان ئاگادار
بین.
خالید عهزیزی :لە راستی
دا ئێمە لەو ماوەیەی رابردوو دا
زۆرجاران باسمان لەوە كردوە كە
رووداوەكانی یەكساڵی رابردوو
لە ئێران بە بەراورد لەگەڵ هەموو
سی ساڵی رابردوودا زۆر سەرنج
راكێشتر بووە .ئەگەر بچینە نێو
نێوەرۆكی ئەو رووداوانەوە و هەڵیان
سەنگێنین و لە روانگەی سیاسی و
كۆمەاڵیەتی و یاساییشەوە لێكیان
دەینەوە دەكرێ بڵێین ساڵێكی
دەوڵەمەند و پڕ بایەخ بووە.
بەو مانایە كە دەرفەتێكی باش
هەڵكەوت بۆ الیەنە جۆراوجۆرەكان
كە بەشداری جموجۆڵ و چاالكی
دژی كۆماری ئیسالمین .لەالیەن
حیزب و رێكخراوەو كەسایەتی
و چین وتوێژە جیاوازە سیاسی
و كۆمەاڵیەتی و نەتەوەیی و
غەیرە نەتەوەیی و تەنانەت
مەزهەبییهکانیشهوه .بە گشتی الی
هەموو الیەنەكان ئەم پرسیارە
دروست بوو كە ئێران بۆ ئاوای لێهات
و هەروەها ئێرانی داهاتوو چۆن
دەبێ و چی بە سەر دێ .بە بڕوای
من لە روانگەیەكەوە دەتوانین بڵێین
كە جۆرێك لە دایكبوونی سیاسییە،
یان شتێكی نوێیە كە زۆر بۆچوون
و گوتارو چەمكی دیكە لە پێوەندی
لەگەڵ ئەگەرەكانی فەزای سیاسیی
ئێران و بابەتی سیاسی و مەزهەبی
و دێموكراسیی دەبێ چۆن بێ .یان
جۆری دەوڵەتداری و خەڵك ساالری
و یاساو بەڕێوەبردنی واڵت چۆنەو
لە راستیدا حكوومەتی قانوون چی ه
و مافی نەتەوە و ئایینە جیاوازەكان
بەم فرە چەشنییەی كە لە ئێران دا
هەیە چۆن پێناسە دەكرێ .هەمووی
ئەوانەش لە چوارچێوەی مێدیاكانی
كوردی و ئێرانی و جیهانی دا تا
رادەیەکی بەرچاو باسیان لێوە
دەكرێ .لە یەكساڵی رابردوودا
وێڕای ئەوەی خەباتێكی بەرینی
ههم ه الیهن ه ل ه الیهن کۆمهاڵنی
خهڵکهو ه له دژی کۆماری ئیسالمی
بهڕێوهچوو ،ل ه ههمان کاتیشدا
خهباتێکی بهرینی سیاسییش بۆ
پێداچوونەوە بەسەر بیرو بۆچوونی
جۆراوجۆر سەری هەڵدا .ههموو
ئەوانە یارمەتی دهدەن بەوەی كە
ئاستی شعووری سیاسیی خەڵكی
ئێران كە فرە چەشنی و رێكخراوی
سیاسیی جۆراوجۆری تێدایه ،بچێتە
سەرێ .یەكێك لە هۆیەكانی ئەوەیە
كە دوای شۆڕشی گەالنی ئێران
مەجال و دەرفەتێك نەهاتە گۆڕێ
كە حیزب و رێكخراوە سیاسییەكان
بە شێوەیەكی ئازاد و راستەوخۆ لە
نێو كۆمەڵگهو كۆمەاڵنی خەڵك دابن
و تەمرینی دێموكراسی بكەن ،یان
تەمرینی ئەوە بكرێ كە ئەو بابەت
و بۆچوونانەی ئەم الیەنانە باسی
دەكەن كۆمەڵگه چۆنی دەقۆزێتەوە

ئاماژه :خوێنهرانی بهڕێز! لە رۆژانی 29و 30ی مانگی پووشپەڕدا لە بنكەی دەفتەری سیاسی ،پلێنۆمی
حیزبی دێموكراتی كوردستان بەڕێوە چوو .لەم پلینۆمە دا كۆمەڵێك باس و لێكدانەوەی پێوەندیدار بە كوردستان
ه گۆڕێ و رێبهرایهتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانیش خوێندنەوەی خۆی لە سەریان
و ئێران بە گشتی هاتن 
ههبوو و هەڵوێستی پێویستی لە بارهیانهوه گرت .بە مەبەستی ئاگاداربوون و تاوتوێ كردنی ئەم بابەتانە بە گشتی
و خستنە رووی چەند پرسیارێكی تایبەت لەم بوارەدا« ،کوردکاناڵ» وتووێژێکی لهگهڵ خالید عەزیزی ،سكرتێری
گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستان ئهنجام دا ،لێرهدا دهقی ئهو وتووێژ ه باڵو دهکهینهوه.
و دژكردەوەكانی خەڵك چۆن دەبێ.
لە راستیدا لە دوای شۆڕش لە ئێران
دا بارودۆخهكە بە جۆرێك بووە كە
حیزبایەتی كەمتر تێكەڵی خەڵكی
بووە .دابڕانێكی وا ههبووە كە بڕیار
و سیاسەتەكانی حیزبەكان زیاتر
مەحدود بۆتەوە بە ئەندامەكانی
خۆیان .هەڵبەت جگە لە كورستان كە
بە هۆی بەرینتر بوونی خەباتەكەی،
كەمو زۆر ،رێگهی پێوەندی لەگەڵ

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

بەشداریی هەمووان لە بەڕێوەبەریی
واڵت دا دەكەن.
لەسەر
دیكەوە
لەالیەكی
بابەتێكی وەكوو مەزهەب و
كەڵكوهرگرتنی نادروست و نابەجێی
حكوومەت لە ئایین بۆ سەركوتی
خەڵك ئێستا دەبینین كە لە نێو
كۆمەڵگ ه دا خوێندنەوەو بۆچوونی
جیاواز لە دەسەاڵت پێك هاتوەو
باسی لێوە دەكرێ .مەسەلەی ماف

خەڵكی تێدا بووە .هەر بۆیەشە من
پێموایە ئەم قۆناغە لە هەلومەرجی
سیاسیی ئێران دا پێویست بوو كە
هەمووی ئەم بابەتانە بۆ جارێكی
دیكە باسیان لێ بكرێتەوە.
پرسیار :كاك خالید ئەی خۆ
ئێستاش فەزای سیاسیی ئێران
هەر داخراوەو مەجالێكی ئەوتۆ
بۆ هاتنە ئارای بۆچوونی جیاواز
بەدی ناكرێ؟
خالید عهزیزی :ئەگەر ئەو
مەجال و فەزایە بە شێوەیەكی یاسایی
نییە بەو مانایە نییە كە دژبەرەكانی
كۆماری ئیسالمی و حیزب و الیەنە
سیاسییەكان و خودی كۆمەڵگهی

دەبێ و بەرەو پێش دەچێ.
پرسیار :كاك خالید دەكرێ
بۆمان روون بکهیهوه كە مەبەستتان
لەو لەدایكبوونەی سیاسییە چییە
و چ پەیامێكی تێدایە؟
خالید عهزیزی :لەدایكبوونی
سیاسی یان ئەوەی كە كۆمەڵگهی
ئێران دەیەوێ تێبینىیەكی نوێی
لەسەر چەند و چۆنی سیاسیی
داهاتووی واڵت هەبێ ل ه چەند
رەهەندەوە ئاماژەی پێ دەكەم .لە
رابردوودا زۆر بەكەمی باسی ئەوە
دەكرا كە ئێران واڵتێكی فرەنەتەوەیەو
بە زەحمەت ئاماژە بە فیدراڵیزم دەكرا
كەچی ئێستا وانییە تەناتەت خەڵکێك

لە بابەتە گرینگەكانی دیكەیە كە لە
نێو كۆمەڵگهی ئێرانی بە تایبەت
پاش هەڵبژاردن ،بە راشكاوی
بەرجەستەتر بۆتەوەو خوێندنەوەی
جیاوازتری لە پێشوو بۆ دەكرێ .ئایا
دەوڵەت هەڵبژاردەی راستەقینەی
كۆمەڵگهیە و رێز لەو بنەماو یاسا
نامەشروعانەی كە تەنانەت خۆی بە
زۆرەمڵی دایسەپاندوون دەگرێ و
بەرپرسانەو یاسایی لەگەڵ كۆمەاڵتی
خەڵك دا هەڵسوكەوت دەكات.
لە بابەتە پێوەندیدارەكانی دیكە
دەتوانم ئاماژە بە شانازییەكان بكەم
واتە شانازییەكانی خەبات .ئێستا
دۆخی وا هاتۆتە گۆڕێ كە بەشێكی

ئەرك و بەرپرسایەتییە سیاسی و
مێژوویىیەكانی خۆیان بناسن و
هەر ئەوەش رۆحێكی تەعەهوودی
تێدا دروست كردوون كە باشتر
لە جاران هەلومەرجەكە بقۆزنەوە
و بەرپرسانەتر بجووڵێنەوە .با
ئهوهش باس بکهین كە شانازی لە
بیر ناكرێ و نافەوتێ و دەكرێ لە
جێی خۆیدا باسیشی بكرێ بەاڵم
مەسئولییەت و بەرپرسایەتی جێی
دەگرێتەوەو بەرجەستە دەبێتەوە.
من پێم وایە هەمووی ئەوانە وایان
كردوە كە فەزایەكی وا پێك بێ
كە حیزب و جەریانە سیاسییەكان
لە نێو كۆمەڵگهی ئێران دا بەرەو
ئاقارێكی نوێ دەبات كە لە ئاكام
دا بارودۆخێكی جیاوازتر لە پێشوو
بخووڵقێنێ.
پرسیار :كاك خالید بۆچوونی
ئێوه لە سەر مەسەلەی گەمارۆكان
بە تایبەت هی ئەم دواییانە بۆ
سەر ئێران چییەو چۆنی دەبینن؟
خالید عهزیزی :ئهم بابهت ه
دهکرێ له چهند روانگهی جیاوازهو ه
ههڵسهنگێنین .تا ئێستا چهندین
بڕیارنامهی نێونهتهوهیی ب ه مهبهستی
گوشار هێنانی زیاتر بۆ سهر ئێران
دهرکراو ه ک ه دهتوانین لهم بهستێنهش
دا خوێندنهوهی جۆراوجۆرمان
ههبێ .ئهگهر وا سهیری بکهین ک ه
ئهم گهمارۆیانه ل ه بواری ئابووری
و سیاسی و تکنیکی و وزهو ه چهند
کاریگهریان لهسهر کۆماری ئیسالمی
داناوه یا ئهوهی که چهند توانیویان ه
مافیای سپای پاسداران و ئهو دام و
دهزگایانهی پێوهندیان بهم ئۆرگانهو ه
ههی ه سنوردارتر بکهنهوه و پێش ب ه
چاالکییه جۆراوجۆرهکانی بگرن.
بهاڵم ئهگهر مهبهستی گهمارۆکان
ئابووری بێ و و تێبینی دیکهیان
تێدا نهبێ ،دهتوانێ رهنگدانهوهیهکی
جیاوازی لهنێو دهسهاڵت و
کۆمهڵگهدا ههبێ و چۆنیهتیی
رووبهڕووبوونهوهی ههرکام لهوان ه
گرینگیی تایبهتی خۆی دهبێ .لهم
بهستێنهدا تهجروبهی پێشووتر
ههیه بۆ وێنه له یۆگۆسالوی دا
ک ه ئهنجامهکان ئهوهیان دهرخست
گهمارۆکانی دنیای دهرهوه بۆسهر
ئهو واڵته پێشبینی و لێکدانهوهیهکی
گونجاو و دروستیان ل ه پشت
نهبوو ،ههر بۆیهش خهڵکی ئاسایی
زیانێکی زۆریان پێ گهیشت.
کهچی له بارهی ئێران دا وهک
دیار ه کۆمهڵگهی نێونهتهوهیی ل ه
ههوڵی ئهوهدایه که ئاراستهی
رووداوهکان بهرهو ئاقارێک بهرن
ک ه زیاترین زیانهکان بهالی کێشهی
ناوهکی و الیهن ه پێوهندیدارهکان
بهم مهسهلهیهو ه بشکێتهوه .راست ه

لە رابردوودا زۆر بەكەمی باسی ئەوە دەكرا كە ئێران واڵتێكی فرەنەتەوەیەو
بە زەحمەت ئاماژە بە فیدراڵیزم دەكرا كەچی ئێستا وانییە تەناتەت خەڵکێك لە نێوخۆی
واڵت دا كە دژی كۆماری ئیسالمین و ئەگەر بۆ رووخانی رێژیم كار ناكەن و دەیانەوێ بە شێوەی
ریفۆرم ئاڵوگۆڕێک پێك بێنن باس لە فرەنەتەوەیی بوونی ئێران و بەشداریی
هەمووان لە بەڕێوەبەریی واڵت دا دەكەن
ئێران بە گشتی ئەو باسەیان لەنێودا
نییە.
ئەمڕۆ لە سەردەمێكدا دەژین
كە مەجالێكی بەرینی پێوەندی
و ئاگاداربوون لە زانیاری و

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

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

تا ئێستا ئهنجامی ئهم گهمارۆیان ه
نهیتوانیو ه گوشارێکی وهها لهسهر
ئێران دانێ ک ه بهچۆکی دابێنێ بهاڵم
ئهگهر سهیری رووداوهکان بکهین ل ه
ئێستادا کۆی ئهم واڵت و الیهنانهی

رووبهرووی ئێران بوونهتهو ه
زیاترن له پێشوو .بهلهبهر چاوگرتنی
پهرهسهندنی رۆژ لهگهڵ رۆژی ئهم
کۆدهنگیی ه جیهانییه ب ه دژی ئێران
و بهراوردکردنی لهگهڵ چهندساڵ
لهمهوبهر دهردهکهوێ ک ه ئهگهری
ئهوهی ئهم گهمارۆیان ه له درێژهی
خۆیاندا ئێران تووشی گرفتی
جیددی و ئهساسی بکهن زیاتر ه
و هۆیهکهشی ئهوهیه ک ه بهرهبهر ه
رێژهی ئهم واڵتانهی ل ه سهپاندنی

له بهراورد لهگهڵ
سااڵنی رابردوو
ئهوهی ک ه دنیای
دهرهوه لهمساڵدا
مهسهلهکانی مافی
مرۆڤ و چۆنیهتی
ههڵسوکهوتی
رێژیمی ئێرانی
لهگهڵ خهڵک بهم
چهشن ه هێناوهت ه
بهرباس و مهرجی بۆ
داناوه ب ه بڕوای من
یهکجار مهسهلهیهکی
بایهخدار و نوێی ه
و پێویست ه ئێمهش
لهسهر ئهم بابهت ه
سهرمایهگوزارییهکی
باش و گونجاومان
ههبێ
چۆنی گهمارۆکان بۆسهر ئێران
بهشدار دهبن رووی لهزیادبوونه .تا
ئیستا رهوتی گهمارۆکان نهیتوانیو ه
هێند ه کاریگهر بن که ئێران ملکهچی
داخوازییه نێونهتهوهیهکان بکا،
بهاڵم توانیویانه پێگ ه و جێگهی
ئهم واڵته چ له نێوخۆ و چ ل ه
ئاستی نێونهتهوهییشدا الواز بکهن
و تهنانهت ئهو مهترسی یه له نێو
باڵهکانی دهسهاڵتداریش دا درووست
بوو ه که رهنگه ئاکامی گهمارۆکان
گرفتی زۆر گهورهی بۆ کۆماری
ئیسالمی لێ بکهوێتهوه.
پرسیار :کاک خالید لهم
بریارنامهیهی دوایی دا هاوکات
لهگهڵ مهسهلهی ناوکی باسی
مافی مرۆڤ و پێشێلکارییهکانی
حکوومهتی کۆماری ئیسالمییش
کرابوو .ئهم بابهت ه چۆن
ههڵدهسهنگێنن؟
خالید عهزیزی :له بهراورد
لهگهڵ سااڵنی رابردوو ئهوهی
ک ه دنیای دهرهوه لهمساڵدا
مهسهلهکانی مافی مرۆڤ و چۆنیهتی
ههڵسوکهوتی رێژیمی ئێرانی لهگهڵ
خهڵک بهم چهشن ه هێناوهته بهرباس
و مهرجی بۆ داناو ه به بڕوای من
یهکجار مهسهلهیهکی بایهخدار و
نوێیه و پێویست ه ئێمهش لهسهر ئهم
بابهته سهرمایهگوزارییهکی باش و
گونجاومان ههبێ .لهراستی دا ئهم
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خالید عهزیزی:

ئێستا الیهنهکانی ئۆپۆزیسیۆن
زیاتر له جاران ههست به بهرپرسیارهتی دهکهن
دیاردهیهش خۆی بهرههمی چهند
شتێکه ،یهکهم نهتیجهی ناڕهزایهتیی
بهرینی کۆمهاڵنی خهڵکی ئیران ه
لهم یهکساڵهی رابردوو دا که ئهم
سیگناڵهی به دنیای دهرهوه دا
که کۆماری ئیسالمی شهرعیهت
و بههای خۆی ل ه نێوخۆی واڵتدا
نهماوه .دوویهم ئهوهی که تا
ئێستا له خودی واشێنگتۆن و ل ه
نێو دێموکراتهکان دا زیاتر گرینگی
دهدرێ بهم جۆر ه بابهتانهی
وهکوو ئازادی و مافی مرۆڤ
و دێموکراسی ب ه گشتی .سێیهم
خودی ئهورووپاییهکان ل ه بهراورد
لهگهڵ رابردوو دا ک ه بابهتگهلێکی
وهک مافی مرۆڤ و دێموکراسی
له ئێران دا زیاتر دهخهن ه بهر باس
و ل ه چۆنییهتی سیاسهتهکانیان
دا پتر دهیگونجێنن .کهوایه ک ه
ئهو چرایهی کۆمهڵگهی ئێران ب ه
دنیای دهرهوهی داو ه کۆمهلگهی
نیونهتهوهیی هیوادار کردوه بهوهی
که دهتوانێ گوشارێکی زۆرتر بخات ه
سهر رێژێمی ئێران بۆوهی پێش ب ه
سهرهرۆییهکانی بگرێ .ئهوهندهی
پێوهندی ب ه مهسهلهی کوردهو ه ههی ه
لهم چوارچێوهیهدا ئێمه وهک حیزبی
دێموکراتی کوردستان ههوڵمان
داو ه له بواری دیپلۆماسی دا لهههر
شوێنێک ل ه پێوهندی و دیدارهکانمان
لهگهڵ نوێنهرانی واڵتانی خاوهن
بڕیار له کۆمهڵگهی نێونهتهوهیی دا
ئهوهیان پێ بسهلمێنین ک ه ئهگهر
ئهوان به گوێرهی پێویست ل ه
بوارهکانی مافی مرۆڤ و نهتهوهکان
و ئازادیی ڕادهربڕین و دێموکراسی
و ...داخوازییهکانی خهڵکی ئێران
ب ه گشتی لهبهر چاو نهگرن و ل ه
بڕیارهکانی خۆیاندا گرینگی تایبهتیان
پێ نهدهن ،ب ه دڵنیایهوه خهڵکیش
ههروا به ئاسانی پێشوازی له پهیامی
ئهوان ناکهن .کۆماری ئیسالمی ئیتر
ناتوانێ له دنیاییهکی بهرینی جیهانیی
دا وهک جهزیرهیهکی ئارام بمێنێتهو ه
و ب ه ویستی خۆی ڕهفتار لهگهڵ
خهڵکهکهی و دنیای دهرهوهش بکا.
پرسیار :کاک خالید ههر وهک

ئێمە
باوەڕمان بەوە
هەیە كە تا كار
نەكرێ و بابەتی
نوێ لە كایەدا نەبێ
رەخنەیەكیش
درووست نابێ،
كەوایە بە كردەوە
و باوەڕیشەوە
پێشوازی لە ئەندێشە
و بۆچوونە جیاوازەكان
و رەخنە لە نێوخۆو
دەرەوەی حیزب
بە نیسبەتی
خۆمانەوە دەكەین

چۆن له راگهیهندراوی دهفتهری
سیاسییشدا به بۆنهی کۆتایی هاتنی
پلینۆمهو ه باس ل ه خهباتی نهتهوهکانی
ئێران ب ه دژی کۆماری ئیسالمی
دهکرێ پێتوایه ئهم بابهته دهتوانێ
که ل ه ئاستێکی بهرین دا چ دهورێکی
ههبێ بۆ ئهوهی ئاکامی هاوکێش ه
سیاسیهکانی ئێران ل ه کۆتایی
قازانجی خهڵکی لێ بکهوێتهوه؟
خالید عهزیزی :ئهوهندهی
پێوهندی ب ه خهبات دژی کۆماری
ئیسالمی یهو ه ههیه دوو بۆچوون
له گۆڕێ دایه .بۆچوونێکیان ئێران
وهک واڵتێکی واحید دهبینێ و باس
له مافهکانی مرۆڤ به گشتی و
مافی تاک و ژنان و هاوواڵتیبوون
و دێموکراسی و ...دهکا ،ئێمهش
هیچ کێشهیهکمان لهگهڵی نی ه و
پشتگیریشی لێ دهکهین .بهاڵم ئێم ه
وهک حیزبی دێموکراتی کوردستان
و نهتهوهی کورد له کوردستانی
ئێران پێمان وای ه که ئێرانی
داهاتوو دهبێ واڵتێکی دێموکراتی
و فیدراتیو بێ و کۆبوونههوی هێز
و دهسهاڵت له ناوهند دا نهمینێتهو ه
و ههموو پێکهاتهکانی دانیشتووی
ئێران بهشداریی ل ه بهڕێوهبردنی
داهاتووی واڵت دا بکهن و ههر
هێز و الیهنێک و نهتهوهیهک ب ه پێی
وهزن و توانای خۆی جێگهی دیار
بی و ئێرانی داهاتوو لهسهر بنهمای
بهشداری نهتهوهکان دابمهزرێ.
خوێندنهوهیهکی نوێ و بهرین ک ه
ل ه کومیتهی ناوهندی دا بوومان
که مادام ئێم ه له خانهی دوویهم
دا چاالکی دهکهین دهمانههوێ
باسی جۆراوجۆریی نهتهوهکان و
ئیرانیکی فیدراڵ له داهاتوو دا بکهین ه
ئهمری واقیع و ههوڵ بدهین بۆوهی
گشت الیهنهکان پهسندی بکهن .لهو
حاڵهتهدا نهتهوهی فارسیش وهک
نهتهوهکانی دیکهی ئێران بهشێک ه ل ه
پێکهاتهی گشتیی ئێرانی فیدراڵ.
هه ر بۆیهش پێویست ه له چۆنیهتی
بهرخوردو پهیامهکانمان دا روو ب ه
دهرهوه ههوڵ بدهین فارسهکانیش
وهک کورد و ئازهری و بهلووچ
عهرهب و تورکمان و ...بێنین ه نێو
گۆڕهپانی بهرین و بهربهرهکانی و
خهبات ل ه دژی کۆماری ئیسالمی
به مهبهستی وهدیهێنانی ئێرانێکی
دێموکرات و فیدراڵ و ئازاد ل ه
داهاتووی واڵت دا.
تهنانهت باوهڕمان بهوهیه ک ه
فارسهکان دهبێ بهو قهناعهته بگهن
پێویست ه وهک پێشهنگی ئهو ویست
و داخوازیی ه گشتییه ههڵسوکهوت
بکهن و باوهڕ بهوه بینن ک ه ل ه
ههر حاڵهتێکی جیا لهوه دا ناکرێ
چاوهڕوانی واڵتێکی دێموکرات و
ئازاد بین.
پێم وای ه ناتوانین باس ل ه ئێرانێکی
ئازاد و فیدڕاڵی یهکگرتوو بکهین
بهاڵم دوو نهتهوهی پڕ حهشیمهت و
سهرهکی وهک فارس و ئازهری تێیدا
بهشداری ئهکتیڤ و چاالکانهیان نهبێ.
رۆژ بهرۆژیش ئاسۆی گونجاوتری
ئهم بۆچوونه دیارتر دهبینم .ههر لهم
یهک ساڵهی رابردوو دا کهسانێکی
وهک مووسهوی و کهڕووبی ب ه
بهراورد لهگهڵ پێشووتر دا له باس
و گوتارهکانی خۆیان به ئاشکرا
ئاوڕدانهوهی بهر چاویان ههیه ب ه
نیسبهت کێشهی نهتهوهکان له ئێران
و باس ل ه پێویستی چارهسهر کردنی
گرفتهکانیان له رێگهی یاساییهو ه
دهکهن و ئهو ه خالێکی موسبهت و
سهرنج ڕاکێشه.
جهنابت وهک
پرسیار:
سکرتێری حیزبی دێموکراتی
کوردستان باس لهو ه دهکهی

که هێشتا زووی ه بۆ ئهوهی
پالتفۆرمێکی هاوبهش و گشتگیر
سهبارهت به داهاتووی ئێران پێک
بێ ،بۆ؟
خالید عهزیزی :ب ه لهبهر چاو
گرتنی پێکهاتهی گشتیی ئێران ل ه
بوار ه جیاوازهکانی جۆراوجۆریی
نهتهوهیی ،ئایینی ،رێکخراوهیی و
سیاسی ،من پێم وایه ئهگهرچی
یهکساڵی ڕابردوو دهسپێکێکی باش
و ل ه بار بوو بۆ دهرکهوتنی زیاتری
داخوازیی ه تایبهت و گشتییهکان،
بهاڵم کافی نیه و هێشتا ئهوهند ه
لێک نزیک نهبووینهتهوه و له یهکتر
تێنهگهیشتووین ک ه بکرێ لهسهر
چهند و چۆنی پالتفۆرمێکی هاوبهش
و گشتگیر که ڕهنگدانهوهی ههموو
ئاراسته جۆراوجۆرهکانی واڵت
بێ ،رێک بکهوین و ب ه دڵنیایهوه ب ه
ههست کردن بهم گرینگایهتییه دهبێ
زیاتر کاری بۆ بکهین و ههوڵی بۆ
بدهین .له یهک ساڵی ڕابردوودا بهر
ل ه ههموو شتێک فهزاکه زیاتر ڕهخن ه
و لێکدانهوهی جۆراوجۆری ب ه
خۆیهوه بینی ،ئینجا پاش ئهم قۆناغ ه
پێویسته بیر ل ه چارهسهری گونجاو
بکرێتهوه و له ئاکام دا ئهم پالتفۆرم ه
گشتگیر ه دروست بکرێ .ئێم ه وهک
حیزبی دێموکراتی کوردستان ب ه
پێی توانا ههم له دهرهو ه و ههم
نێوخۆی ئێرانیش دا ههوڵمان داو ه
زنجیرهیهکی باشی پێوهندییهکان
لهگهڵ حیزب و رێکخراوهکانی
نهتهوهکانی ئێران و ئێرانی و کۆڕو
کۆمهڵ ه سیاسی و کۆمهاڵیهتییهکان
دامەزرێنین و خۆمانیان لێ نزیكتر
بكەینەوە .رەنگە بۆچوونەكان لە
زۆر بوارەوە جیاوازیشیان هەبێ
بەاڵم دیسان هەر پێمانوانە بە
دۆزینەوەی رێگاچارەیەكی گونجاو
دەكرێ لەسەر خاڵە هاوبەشەكانمان
زیاتر رێك بكەوین و بەو پالتفۆرمە
هاوبەش و گشتگیرە بگەین كە
دەوری ئاڵترناتیڤێكی ئوسوولیی لە
بەرامبەر كۆماری ئیسالمی دا هەبێ
و لە نێو مەیدانی سیاسی و خەباتی
گەلی ئێران دا بە دژی رێژیم بەرزی
بكەینەوە .كەوایە پێویستە پردێكی
پێوەندیی باشیش لە نێوان نێوخۆ
و دەرەوەی واڵت دا ساز بكەین
و هەمووان بەیەكەوە لە پێناوی
گەیشتن بە ئامانجەكانی هاوبەشمان
دا تێبكۆشین.
پرسیار :لە راگەیهنراوی
دەفتەری سیاسی بۆ كۆتایی پلینۆم
دا باس لە پێداچوونەوەی سیاسی
لە حیزب دا كراوە .مەبەستی
حیزبی دیموكراتی كوردستان لەم
باسە چییە و چ بابەتگەلێك لە
خۆیدا دەگرێتەوە؟
خالید عهزیزی :مەبەستی ئێمە
ئەوەیە كە ئەگەر تا ئێستا زۆرایەتیی
خەباتی جەماوەری لە دژی كۆماری
ئیسالمی لە كوردستان دا بووە،
لەمەودواوە هەوڵێكی پتر بدرێ
بۆوەی چەندوچۆنی خەباتەكە
بەرینتر بێتەوەو الیەنەكانی دیكەش
زیاتر لە جاران بێنە نێو مەیدانی
خەباتەكەوە .لە الیەكی دیكەشەوە
هەوڵ بدەین زیاتر لە پێشوو تەئسیر
لە بابەتەكانی نێوخۆ وەربگیرێ
و رێبازی گشتیی خەباتەكەمان
بەگشتی لێك نزیكبوونەوەیەكی
پتر بهخۆیەوە ببینێ .هەروەها
پێمانوایە پێویستە لەمەودواوە بە
چاوێكی مەسئوالنەترەوە سەیری
گرفتەكان بكەین و ئێمە وەك حیزبی
دیموكراتی كوردستان و الیەنەكانی
دیكەش هەوڵی جیددی بدەین بۆوەی
بە گیانێكی گەورەتر و گشتگیرانەتر
و نیشتمانیانەتر هەڵوێست بگرین

و سیاسەت بكەین و بجووڵێینەوە.
بابەتێكی دیكە كە پێویستە ئاماژەی
پێ بكەم و لە پلینۆمی كومیتەی
ناوەندی دا تەئكیدی زیاتری لەسەر
كرایەوە ئەوە بوو كە هەرچی زیاتر
ل ه نێوخۆی واڵت نزیكتر بینەوە
و سەرنجێكی قووڵتر لە پێشوو
بە بابەت و ئاڵوگۆڕەكانی نێو
كۆمەڵگهكەی خۆمان بدەین هەرچی
ڵ رێكتر و
زیاتر خۆمانی لەگە 
هاوتەریبتر بكەینەوە .پێویستە ئەو
سیگناڵ و پەیامانەی كە هەڵقواڵوی
واقعییەتەكانی نێوكۆمەڵگهن پتر
دەرك بكەین و لە چەندوچۆنی
چاالكی و سیاسەتەكانیشمان دا بە
كاریان بێنین و لەبەرچاویان بگرین.
پرسیار :لە راگەیهندراوی

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

دەفتەری سیاسی دا باس لە
بەكارهێنانی سیستمێكی نوێ
بۆ بوژاندنەوەی كارو چاالكیی
كۆمیتەكانی تەشكیالتیی حیزب لە
دەرەوە دەكرێ .تكایە لەسەر ئەو
بابەتە روونكردنەوەیەكی زیاتر
بدەن .ئهو سیستم ه نوێی ه چییه؟
خالید عهزیزی :هەروەك
كە دەزانن ئێمەی كۆمیتەی
کارو باری دەرەوەمان هەیە كە
بەرپرسایەتییەكەی بە ئەندامێكی
دەفتەری سیاسی و چەند كەسێكی
كۆمیتەی ناوەندیی حیزبە .هەموو
كۆمیتەكانی تەشكیالتیمان لە دەرەوە
پێوەندیی راستەوخۆیان لەگەڵ ئەم
كۆمیتەیەدا هەیەو بە هەماهەنگیەكی
باشەوە كار دەكەن .لەگەڵ ئەوەشدا
هەروەک چۆن پلینۆم بڕیاری دا،
هەوڵمان داوە و دەیدەین كە بە
بەكارهێنانی سیستمێكی نوێ و
گونجاوی تەشكیالتییەوە چەندوچۆنی
چاالكی و كارەكانی كۆمیتەی واڵتانی
دەرەوە بەهێزتر بكەینەوەو بە
گیانێكی مەسئوالنەترەوە لە پێناوی
رەنگدانەوەی داخوازییەكانی خەڵكی
خۆمان بەرامبەر بە دنیای دەرەوەدا
تێبكۆشن .لە راستیدا دەكرێ بڵێم بەم
تێروانینە گونجاوەمانەوە تا رادەیەكی
بەرچاو هەوڵە دیپلۆماسییەكانمان
پتر لە جاران پەرە پێدەین و لە
ئەنترناسیۆناڵ ،كۆبوونەوەی حیزبە
لیبراڵ و ئازادیخوازەكانUN، NGO،
رێكخراوەكانی
جۆراوجۆرهکان،
مافی مرۆڤ ،پەرلەمانی ئورووپا و...
لە هەمووی ئەوانە و پێوەندی گرتن
لەگەڵ حیزب و الیەنە سیاسییەكانی
واڵتان دا پێشكەوتنی بەرچاومان
هەبێ و پێمان وایە دەبێ زیاتریشی
بۆ تێبكۆشین.
پرسیار :كاك خالید جەنابت
لە کۆڕێکدا چەند ساڵ لەمەوبەردا
لە ستۆكهۆڵم باستان لە گرینگی
رەخنەو رەخنەگرتن لە نێو حیزبە
سیاسیەكان و حیزبی دیموكراتی
كوردستانیش كرد .ئایا ئێستا ئەم
شەفافییەت و فەزای رەخنەگرتنە

بكەوێ كە ب ه دڵێكی كراوەترەوە
قسەكانی یەكتری وەربگرین و
لەیەكتر نزیك بینەوە .هەر لەم
پێوەندییەدا چەند مانگێكی پێشوو
سەبارەت بە وتووێژێكی من و
هەڵوێستی حیزب لە زۆر شوێن
و الیەنەوە تەنانەت لە نێو خودی
حیزبیش دا رەخنەمان لێ گیراو
لێكدانەوەی جۆراوجۆر هاتە گۆڕێ
و ئێمە نەتەنیا پێی دڵگران نەبووین
بەڵكوو بەشتێكی باشمان زانی و هەر
ئەوەیكە بەمجۆرە باس و خواسی
هەاڵیساند نیشانەی گەورەیی و
موسبەتبوونی مەسەلەكە بوو .ئێمە
باوەڕمان بەوە هەیە كە تا كار
نەكرێ و بابەتی نوێ لە كایەدا نەبێ
رەخنەیەكیش درووست نابێ ،كەوایە
بە كردەوە و باوەڕیشەوە پێشوازی
لە ئەندێشە و بۆچوونە جیاوازەكان
و رەخنە لە نێوخۆو دەرەوەی حیزب
بە نیسبەتی خۆمانەوە دەكەین.
هەروەك باسم كرد ئێمە بەتەواوی
وجودەوە باوەڕی كردەوەییمان بەو
فەزاو فەرهەنگی رەخنەییە هەیە
بەاڵم تەنیا ویستی ئێمە كافی نییە و
پێویستە حیزب و الیەنەكانی دیكەو
كۆمەڵگەی كوردستان و ئێرانیش بە
جیددی كاری بۆ بكەن رەنگە ئەوەش
لە گهشەی خۆی دا پێویستی بە
زەمانێكی زیاتر هەبێ.
پرسیار :ئایا لە كۆتایی
پلینۆمی ئهم دواییانهی حیزبی
دیموكرات دا بە بەراورد لەگەڵ
چەند مانگی رابردوو ئاڵوگۆڕی و
گۆڕانكارییەكی تایبەت وەدی هات
كە زەروورەتی وجودیی گرتنی
پلینۆمەكە لەم كاتەدا بسەلمێنێ؟
خالید عهزیزی :رەنگە لە ماوەی
چەند مانگێكی كەم دا جیاوازی و
گۆڕانێكی بەرچاو نەیەتە گۆڕێ
بەاڵم خودی نەفسی پێداچوونەوە
و هەڵسەنگاندنی بابەتە سیاسیی ه
جۆراوجۆرەكانی ئەم دواییانە و
هەوڵ بۆ باشتر كردن و دۆزینەوەی
و
گونجاوەكان
چارەسەرییە
ئاڵوگۆڕی بیروڕای جۆراوجۆر

خۆئامادەكردنی
مەبەستی
بە
دروست بۆ پێشهاتە سیاسییەكانی
داهاتوو و ...وایكرد كە پێویستی
و شەرعییەتی پلینۆمەكە دستەبەر
بكاو لە ئاكام دا بەرەوپێشچوون
و پێشكەوتنێكی پۆزەتیڤانەی لێ
بكەوێتەوە .لەو بابەتە گرینگانەی
كە دیدی جیاواز و نوێی ئێمەی بە
نیسبەت لێكدانەوەو سیاسەت بە
لەبەرچاوگرتنی فەزای سیاسیی
یەكساڵی رابردووی ئێرانی نیشان دا
ئەوەبوو كە بە گوزارو تێپەركردنی
خوێندنەوە كڵیشەیەكانی رابردوو
بەرەو قۆناخێكی نوێی دۆزینەوەی
چارەسەریی گونجاو و ئوسوولی
لە مەیدانی ئەگەرە سیاسییەكانی
ئێستاو داهاتووی واڵت هەنگاو
هەڵێنینەوە و ئیتر هێندە خۆمان
نەبەستینەوە بەوەیكە دروشمی
توندوتیژ لە بەرامبەر كۆماری
ئیسالمی دا بەكار دێنێ و هەوڵ
بدەین بۆوەی تواناكانمان زیاتر لە
جاران لە دژی رێژیمی دەسەاڵتداری
ئێران وەگەڕ بخەین و بچینە خانەی
سیاسەتێكی گونجاوتر و بەرینتری
كردەوەیی و گەیشتن بە هاودەنگی
و هاوكاریی زیاتر لە نێوخۆمان دا و
چارەسەر كردنی خاڵە الوازەكان و
بەهێزكردنی تواناییەكانمان.
پرسیار :وەك دوایین پرسیار،
حەز دەكەم دوایین لێكدانەوەكانی
جەنابت سەبارەت بە داهاتووی
بزووتنەوەی رزگاریخوازیی گەلی
كورد لە رۆژهەاڵتی كوردستان
بزانین.
خالید عهزیزی :راستییەكەی
من زیاتر لە هەمیشە گەشبینم
بەو داهاتوویە و پێم وایە لە
دنیایەكدا كە رۆژبەرۆژ لە تەمەنی
حكوومەتە دیكتاتۆرییەكان كەم
دەبێتەوە و دیموكراسی و چەمكە
جۆراوجۆرەكانی ئازادی و مافی
مرۆڤ بەگشتی تێیدا پەرە دەستێنێ،
هەروەها بە لەبەرچاوگرتنی گەشەی
شعووری سیاسیی بەرەوپێشی
خەڵكی كوردستان و ئێران ئیتر
كۆماری ئیسالمی ناتوانێ بەمجۆرە
درێژە بە دەسەاڵتە داخراو و
سەركوتكەرانەكەی بدا و بەردەوام
رووی لە كزییە .لەگەڵ ئەوەشدا
خەڵكی
بەرینی
ناڕەزایەتیەكی
و تەنانەت لە نێوخۆی الیەنی
دەسەاڵتداریش لە گۆڕێ دایە و
مافیای سەركوتی سپای پاسداران
نەتەنیا لە دنیای دەرەوە بەڵكوو لە
نێوخۆشدا بێ ئیعتبارە و نفوزی
پێشووی نەماوە .بە نیسبەت خەڵكی
كوردەوە پێشكەوتنێكی سیاسیی
زۆر باش درووست بووە و ئێستا
كوردی رۆژهەاڵت لەگەڵ هەموو
جۆراوجۆرییەكانی زاراوەیی و
مەزهەبییەوە كە هەیەتی و لە
هەموو كات یەكگرتووترە و زۆر
زیاتر لە جاران پەی بە بنەما
نەتەوەییەكانی خۆی بردوە و وەك
گشتێكی یەكگرتوو هەڵسوكەوت
دەكا .وێڕای ئەوانە ئەو تێگەیشتنە
سیاسییە لە پێكهاتەی گشتیی ئێران
دا پێك هاتوە كە ئیتر نابێ و ناكرێ
كە كورد لە مەیدانی سیاسی و
چارەنووسیی واڵت دا لەبەرچاو
نەگیرێ و بخرێتە پەڕاوێزەوە و
كورد وەك نەتەوەیەكی بەشدار لە
پێكهاتەی گشتیی ئێران دا سەنگی
خۆی هەیە و پێگەی دیاری هەیە.
هەمووی ئەوانە و زۆر بابەتی بەنرخ
و جێی سەرنجی دیكەش ئەوەی
دەرخستوە كە كورد سەبارەت بە
دەستەبەركردنی مافە رەواكانی
خۆی بستێكیش پاشگەز نابێتەوە
و لە هەمان كات دا رۆژبەرۆژیش
بارودۆخی گشتیی ئێران فەزایەكی
لەبارتر و رووناكتر لەم پێوەندیانەدا
بە خۆیەوە دەبینێ .هەر بۆیەش ئێمە
وەك حیزبی دیموكراتی كوردستان
دوا رۆژی خەباتەكە رووناكتر
دەبینین و پێی گەشبینین.
ئامادهکردن بۆ چاپ :وریا رهحمانی
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وردهکارییهکانی بڕیاری دادگای الهه لهبارهی سهربهخۆییی کۆسۆڤۆوه
د .ئاسۆ حهسهن زاده
رۆژی 22ی ژوئیهی ،2010
دیوانی نێونهتهوهیی عهدل له بڕیارێکی
مێژووییدا راگهیاندنی یهکالیهنهی
سهربهخۆیی لهالیهن کۆسۆڤۆوهی
به تهبا لهگهڵ مافی نێونهتهوهیی له
قهڵهم دا و بهم چهشنه رێگای قبووڵ
کرانی یهکجاریی گهلی کۆسۆڤۆ ل ه
کۆنسێرتی نهتهوه سهربهستهکانی
جیهانیدا خۆشتر کرد.
"دهڤهری رهشۆاڵن"
کۆسۆڤۆ که له ریشهدا به مانای
دهڤهری رهشۆڵه (سێروو) یه ،ناوی ئهو
دهشته پان و بهرینه بووه که دهكهوێته
رۆژههاڵتی کۆسۆڤۆی ئێستا .ئهوه که
کۆسۆڤۆ تا ڕادهی قهاڵچۆی بهکۆمهڵ
و ناکۆکیی نێونهتهوهیی بۆته سووژهی
کێشهی نێوان دوو ناسیۆنالیزمی
سێربهکان و ئاڵبانی زمانهکان
دهگهڕێتهوه سهر مێژووی ئالۆزی
ئهم سهرزهمینه .یهکهم جار له ساڵی
 1170ی زایینی دا سێربهکان کۆسۆڤۆ
له ئیمپراتۆری بیزانس دهستێنن.
له  1459ئیمپراتۆریی عوسمانی
کۆسۆڤۆ داگیر دهکا ،بهاڵم له 1913
بهپێی پهیمانی بوخارست کۆسۆڤۆ
جارێکی دیک ه دهکهوێتهوه دهست
سێربهکان .پاش پێکهاتنی فێدراسیۆنی
سۆسیالیستیی یووگۆسالڤی ،له 1974
کۆسۆڤۆ به رهسمی دهبێ به یهکێک
له ههرێمه فیدراڵهکانی ئهو واڵته.
بهاڵم له  1989سلۆبۆدان میلۆزێڤیچ
ستاتووی کۆسۆڤۆ وهک کۆمارێکی
یهکسان لهگهڵ کۆمارهكانی دیکهی
ههڵدهوهشێنێتهوه،
یووگۆسالڤی
خودموختارییهکی بهرتهسکی له
شوێن دادهنێ و سیاسهتی دژایهتی
ی زمانهکانی کۆسۆڤۆ
لهگهڵ ئاڵبان 
دهکات ه ههوێنی خرۆشاندنی ههستی
توندڕهوانهی
ناسیۆنالیستیی
سێربهکان .شتێک که دهبێته هۆی
ئهوه که ئاڵبانی زمانهکان له ههموو
مهیدانهکانی سیاسی ،فهرههنگی،
مهدهنی و ئیداری دا خۆڕاگرییهکی
رێکخراو و قایم دهست پێ بکهن.
کاتێک کۆمهڵگای نێونهتهوهیی
له چارهسهری ئاکامهکانی شهڕی
یووگۆسالڤیدا هیچ ئاوڕێک له
مهسهلهی کۆسۆڤۆ ناداتهوه" ،سووپای
رزگاریدهری کۆسۆڤۆ" خهباتی
چهکداری دهگرێته پێش .مهترسیی
تهقینهوه و پێوهچوونی زیاتری کێشهی
کۆسۆڤۆ ئورووپایییهکان و ئهمریکا
دێنێته سهر ئهوه که ههردووک الیهنی
کێشه بۆ وتووێژ بانگ بکهنه دارستانی
"رامبوویه"ی فهڕانسه .سهرهڕای
داڕێژرانی رێککهوتنی رامبوویه بۆ
دانهوهی خودموختارییهکی واقعی
به کۆسۆڤۆ له چوارچێوهی ئهوهدا
که هێشتا له یووگۆسالڤی مابوو
(سێبرستان  +مۆنتنێگرۆ) ،دهوڵهتی
بێلگراد مل بۆ داوای خهڵکی کۆسۆڤۆ
و چاوهڕوانییهکانی رۆژئاوا راناکێشێ.
ههربۆیه بههاری  ،1999پاش کهمپهینی
بهرباڵوی قهاڵچۆی خهڵکی کۆسۆڤۆ
لهالیهن سێربهکانهوه ،رێکخراوی
ناتۆ ( له بێتوانایی شوورای
ئهمنییهتی نهتهوه یهكگرتووهکاندا
بههۆی ههڕهشهی ڤێتۆی رووسیه)،
دهخالهتێکی بهرباڵو و کاریگهری
نیزامی لهو واڵتهدا بهڕێو ه دهبا و
بهم چهشنه کۆسۆڤۆ لهژێر چهپۆکی
بێلگراد دێت ه دهر.
ئیدارهی نێونهتهوهیی بۆ دابین
کردنی خودموختاریی گهلێک
(1244 )1999ی
بڕیارنامهی
شووڕای ئهمنییهت بهشێوهیهکی
بهرباڵوی
ئیدارهیهکی
بێوێنه
نێونهتهوهیی به بهشداریی نهتهوه
یهكگرتووهکان ،یهکێتیی ئورووپا،
رێکخراوی ئاسایش و هاوکاری
له ئورووپا و رێکخراوی پهیمانی
ئاتالنتیکی باکوور و به مهبهستی

بنیاتنانهوهی حکوومهت له سهرجهم
بوارهکانی سیاسی و یاسایی ،نیزامی
و ئهمنییهتی ،ئابووری و کۆمهاڵیهتی
و به گشتی ههرچی بوارێک که بۆ
بنیاتنانهو ه و ئیدارهی واڵتێک پێویسته
له کۆسۆڤۆ دادهمهزرێنێ .ئامانجی
سهرهکیی ئهو بهڕێوهبهرایهتییه
نێونهتهوهیییه بریتییه له یارمهتیدانی
گهلی کۆسۆڤۆ بۆ دامهزراندنی
نیهادهکانی خودموختارییهکی واقعی
ههتا ئهو کاتهی ستاتووی یهکجاریی
کۆسۆڤۆ له چوارچێوهی چارهسهرێکی
سیاسیدا روون دهبێتهوه (پاراگرافی
11ی بڕیارنامهی  .)1244بۆ ئهمهش
نوێنهری بهرزی سکرتێری گشتیی
نهتهوه یهكگرتووهکان (که ل ه
سهرهتادا بێرنارد کووشنێر بۆ ئهو
پۆسته دیاری دهکرێ) ،رادهسپێردرێ
که قۆناغ به قۆناغ و ههتا دێ زیاتر
بهڕێوهبردنی کاروباری خهڵكی
کۆسۆڤۆ به خۆیان و نیهادهکانیان
بسپێرێ و ئهگهر له حاڵهتێکیشدا پێی
وابوو که بڕیار و ههڵسوکهوتی ئهو
نیهادانه بهپێچهوانهی بڕیارنامهکهی
شوورای ئهمنییهت و ئهو رێوشوێنه
نیهادی و دهستوورییانهیه که ئیدارهی
نێونهتهوهیی بۆ بهڕێوهبردنی کۆسۆڤۆ
دهری کردووه (بهتایبهت پهسندکراوی
ژماره  9ی  ،)2001ههقی ڤێتۆ
و ههڵوهشاندنهوهی ئهو بڕیار و
پهسندکراوانهی ههبێ.
لهسهر شیپانهی سهربهخۆیی
لهگهڵ ئهوەدا که بهپێی
نێونهتهوهیییهکانی
پهسندکراوه
پێوهندیدار به کۆسۆڤۆ ،له رووی
حقووقییهوه کۆسۆڤۆ هێشتا به روونی
ن نهچووبووه
له چوارچێوهی سێربستا 
دهر ،بهاڵم ههم پێشڕهوانی گهلی
کۆسۆڤۆ ژیرانه و یهكگرتووانه توانا و
ئارهزووی خۆیان بۆ خۆبهڕێوهبردنی
سهربهستانه به کۆمهڵگای جیهانی
ن دا و ههم کۆمهڵێک بڕیار و
نیشا 
ئاسانکاریی ئیدارهی نێونهتهوهیی
(بۆ نموونه دروست کردنی فهزایهکی
سیاسیی خۆجێییی پڕ له هێما و
مهرامی سهروهرانه ،البردنی یاساکانی
پێشووی بێلگراد و چاکسازیی یاسایی،
گۆڕینی دراو ،دروست کردنی ناسنامه،
دانانی سیستمی گومرگی و بهستنهوهی
راستهوخۆی نهقلی و پۆست و
تهلهفونی به دهرهوه ،دامهزرانی
پێوهندیی راستهوخۆ لهگهڵ رێکخراوه
ئورووپایییهکان ،رێگهدان به کرانهوه
دهفتهری نوێنهرایهتیی دهوڵهتان و
رێکخراوه نێونهتهوهیییهکان ... ،هتد)
بوونه هۆی وهگهڕ کهوتنی رهوتێکی
گهلی
ههنگاونانی
بێگهڕانهوهی
کۆسۆڤۆ بهرهو سهربهخۆیی.
له نوامبری  ،2005سکرتێری
گشتیی نهتهوه یهكگرتووهكان" ،مارتی
ئاهتیساری" سهرکۆماری پێشووی
فینالند رادهسپێرێ ههتا به هاوبهشی
لهگهڵ گرووپی واڵتانی نێوبژیوان
(که بۆ قۆناغهکانی پێشووتری
قهیرانی یووگۆسالڤی و له دیارترین
دهوڵهتانی ئورووپا  +رووسیه
پێک هاتبوو) مهسهلهی ستاتووی
یهکجاریی کۆسۆڤۆ روون بکاتهوه .بۆ
ئهو مهبهستهش ئاهتیساری چهندین
دهور وتووێژ لهنێوان نوێنهرانی
کۆسۆڤۆ و سێربستان به بهشداریی
الیهنه بیانییهکانی دیکه بهڕێوه
دهبا ،بهاڵم ئهو دانیشتنانه به هیچ
ئاکامێک ناگهن .دواتر ئاهتیساری
له مهتنێکدا لهژێر ناوی "پێشنیاری
گشتی" ئاکامگیرییهکانی خۆی لهو
پرۆسهیه دهخاتهڕوو و وێڕای داننان
به بونبهستی یهکجاریی دانیشتنهکان،
رادهگهیهنێ که تهنیا رێگاچارهی
پایهدار بۆ کۆسۆڤۆ سهربهخۆیییه.
بهپێی
که
سهربهخۆیییهک
پێشنیاری ناوبراو لهژێر چاوهدێریی
نێونهتهوهییدا وهدی دێ ،بهو مانایه
که کۆمسیۆنێكی نێونهتهوهیی بۆ
نووسینهوهی گهاڵڵهی دهستوورێک

که دهبێ دواتر لهالیهن پارلمانی
کۆسۆڤۆوه بهپهسند بگا پێک دێ،
ی
و نوێنهرێکی مهدهنیی نێونهتهوهی 
به هاوکاریی گرووپێکی رێنمایی
نێودهوڵهتیی پێکهاتوو له دهوڵهته
دهخیلهکان چاوهدێریی جێبهجێبوونی
مهرجهکان و تێپهڕاندنی قۆناغهکانی
گهیشتنی کۆسۆڤۆ به سهربهخۆیی
دهکهن.
لهگهڵ ئهوهدا که سکرتێری گشتیی
نهتهوه یهکگرتووهکان له راپۆرتی 26
ی مارسی  2007ی خۆیدا بۆ شوورای
ئهمنییهت پشتیوانی له گهاڵڵهکهی
ئاهتیساری دهکا ،بهاڵم شوورای
ئهمنییهتیش به هیچ رێککهوتنێک ل ه
بارهی دوارۆژی کۆسۆڤۆ ناگا و
تهنیا بڕیاری ناردنی مهئموورییهتێکی
بهدواداچوونی پێ پهسند دهکرێ.

دیواندا نیه ،دهتوانێ بۆچوونێکی
راوێژکاری (نهزهری مهشوهرهتی)
بداتهوه به ئۆرگانی ناوبراو.
به قبووڵ کردنی سهاڵحییهتی خۆی
بۆ واڵمدانهوه ب هو پرسیارهی کۆری
گشتی که "ئایا راگهیاندنی یهکالیهنهی
سهربهخۆیی لهالیهن کۆسۆڤۆوه
لهگهڵ مافی نێونهتهوهیی تهبایه؟"،
دادگای الهه خۆی بهرهوڕووی
سهختترین دیلهمای مێژووی کاری
خۆی کردهوه .مهسهلهکه به ڕادهیهک
ههستیار و نادیار بوو که له تهواوی
ئهو دوو ساڵهدا که دادگا خهریکی
راگهیشتن به واڵمدانهوهی ئهو
پرسیاره بوو هیچ کهسی جیددی
نهیدهتوانی لهسهر ئاکامی پرۆسهک ه
گرهو بکا و له رۆژی دهرچوونی
بڕیارهکهشدا زوومی تهواوی مێدیا

دادگای الههوه ئهو ریسکهی ههبوو که
بڕیارێکی لهم چهشنه به مانای رێگهدان
به ههموو گهالنی بێ دهوڵهتی جیهان
بۆ گهیشتن به سهربهخۆیی و به قهولی
باو کردنهوهی "جهعبهی پاندۆر" لێک
بدرێتهوه ،لهالیهکی دیکهوه ههموو ئهو
گهشهسهندنانهی چهند ساڵی رابردوو
که سهربهخۆیی کۆسۆڤۆیان کردبوو
به ئهمری واقیع بوونه هۆی ئهوه
که دادگای الهه  -تهنانهت ئهگهر
به قیمهتی دابهشبوونی قازییهکانی
خۆی و دهوڵهتانی جیهانیش لهسهر
ئهو مهسهلهیه بێ -لهو فورسهته
کهڵک وهرگرێ ههتا رۆڵی خۆی له
جیهانی تازهدا و لهپێوهندی لهگهڵ
شێوهی جێبهجێ کردنی کۆمهڵێک
نۆڕمی نێونهتهوهییدا پێناسه بکاتهوه.
بۆ ئهوهش که واڵمێکی روون بهاڵم

ئاکامگیرییهکانی ئاهتیساری متمانهی
ئێلیتی گهلی کۆسۆڤۆ به خۆیان
ئهویش له موحیتێکی نێونهتهوهیی
ئهوهنده هانابهخشدا زیاتر دهکا و
سهرهنجام له  17ی فێوریهی 2008
کۆسۆڤۆ یهکالیهنه سهربهخۆیی و
جیابوونهوهی خۆی له سێربستان
رادهگهیهنێ .ههنگاوێک که شهپۆلێکی
خێرا و کهموێنه له پشتیوانیی
نێونهتهوهیی وهڕێ دهخا چونکه
 69دهوڵهتی جیهان و لهنێوان واندا
زۆربهی دهوڵهتانی رۆژئاوا دهوڵهتی
تازهی کۆسۆڤۆ به رهسمی دهناسن.
دادگای الهه له بهرامبهر
دیلهمایهکی سهختدا
دژکردهوهی سێربستان و روسی ه
ل ه بهرامبهر ههنگاونانی شێلگیرانهی
کۆسۆڤۆ بهرهو سهربهخۆیی ئهوانی
هاندا ههتا له رێگای کۆڕی گشتیی
رێکخراوی نهتهوه یهكگرتووهکانهوه
(بڕیارنامهی 3ـ63ی  8ی ئۆکتۆبری

و دهبیرخانه رهسمییهکانی جیهان له
الهه چهقیبوون.
سهرچاوهی سهختیی دیلهمایهکه
دهگهڕێتهوه بۆ ئهوه که بهپێی
دۆخی پێشووی مافی نێونهتهوهیی
لهپێوهندی لهگهڵ ههقی جیابوونهوه
و سهربهخۆییدا ،ئهو مافه تهنیا بۆ
موستهعمهرهکان و سهرزهمینهکانی
ژێر ئیشغالی بێگانه به رهسمی
ناسرابوو .ئهگهر گهالنێکیش له
دهرهوهی ئهو چوارچێوهیه به
سهربهخۆیی گهیشتبن ،ئهوا یان
به دوای گۆڕانی واقعی مهیدانی
و بهرهسمی ناسینی نێودهوڵهتیدا
بوو یان له دهرفهتی رهوتێکی
لهبهریهکههڵوهشاندا
ههمهالیهنهی
(وهک له یووگۆسالڤی و سۆڤییهت).
له یووگۆسالڤییش تهنیا سهربهخۆییی
ئهو سهرزهمینانه قبووڵ کرابوو که
له چوارچێوهی قهوارهی پێشوودا
خاوهنی ههرێمی فیدراڵ بوون و

حهکیمانهی به پرسیارهکهی کۆڕی
گشتی دابێتهوه ،دادگای الهه به دهقی
ئهو پرسیارهوه چهسپا که لێی کرابوو.
به بڕوای دادگا لهو کهیسهدا نه لێی
پرسرابوو و نه پێویستیش بوو بڵێ
داخوا کۆسۆڤۆ یا گهالنی دیکهی بێ
دهوڵهت ههقی جیابوونهوهیان ههیه یا
نا .ههر بهو چهشنه دادگای الهه خۆی
لهوهش بوارد که سهبارهت بهوه که
داخوا کۆسۆڤۆ بووه به دهوڵهت یا نا
و ئهوه که ئایا بهڕهسمی ناسینهکان چ
ئاکامێکیان ههیه قس ه بکا (بڕگهی 51
و  56ی بۆچوونی راوێژکاری).
بۆ روونکردنهوهی ئهوه که
راگهیاندنی سهربهخۆییی کۆسۆڤۆ
بهپێچهوانهی مافی نێونهتهوهیییه یا
نا ،دادگا ئهو راگهیاندنهی لهگهڵ مافی
نێونهتهوهیی گشتی و بڕیارنامهی
 1244پێکهوه گرت .لهپێوهندی لهگهڵ
مافی نێونهتهوهیی گشتیدا پێش
ههموو شتێک دادگا رایگهیاند که هیچ

نهک الیهنی نێوخۆیی (بڕگهی.)80
بهو مانایه که مافی نێونهتهوهیی له
دهوڵهتان قهدهغه دهکا که تهواوهتیی
ئهرزیی دهوڵهتانی دیکه لهژێر پێ
نێن ،بهاڵم کاری بهوه نیه که بهشێک
له خهڵكی واڵت ئهو ئهسڵه رهعایهت
دهکهن یا نا .ئهگهریش له رابردوودا
ههڵکهوتبێ که دادگای الهه یا نیهاده
نێونهتهوهیییهکانی دیکه رێزگرتن
له تهواوهتیی ئهرزیی دهوڵهتێکی
دیاریکراویان وهبیر ئهکتهره غهیره
دهوڵهتییهکانی نێوخۆی واڵتێک
هێنابێتهوه ئهوه به پشت بهستن به
بنهمایهکی روونی نێونهتهوهیی و
بهتایبهتی لهو حاڵهتانهدا بووه که
توند و تیژی و پێشێلکردنی قانوونی
بهشهردۆستییش ههبووه.
ئهوهندهی دهگهڕێتهوه سهر
تهباییی راگهیاندنی سهربهخۆیی
کۆسۆڤۆ لهگهڵ بڕیارنامهی 1244
ی شوورای ئهمنییهت ،دیوانی
نێونهتهوهیی عهدل پێی وایه که به
چهندین هۆ ئهو راگهیاندنه دژایهتیی
لهگهڵ ئهو بڕیارنامهیهش نیه .یهکهم،
ئهگهرچی پارلمانی کۆسۆڤۆ بۆخۆی
نیهادێکی کاتی له چوارچێوهی ئهو
ئیداره نێونهتهوهییی ه کاتییهدایه که بۆ
دابین کردنی خودموختاریی کۆسۆڤۆ
داندراوه ،بهاڵم راگهیاندنی کۆسۆڤۆ
به ناوی ئهو پارلمانهوه دهرنهچووه
(بڕگهی  .)109دووههم ،وهک پێشتر
گوترا نوێنهری بهرزی سکرتێری
گشتیی نهتهوه یهکگرتووهکان ههقی
ڤێتۆ کردن و ههڵوهشاندنهوهی ئهو
بڕیارانهی نیهادهکانی کۆسۆڤۆی
ههبوو که بهپێچهوانهی پهسندکراو ه
نێونهتهوهیییهکانن ،کهچی لهو کهیسهدا
ناوبراو لهو ههقی ڤێتۆیه کهڵكی
وهرنهگرت (بڕگهی  .)108سێههم ،و
له ههمووی گرینگتر ،بهپێچهوانهی
زۆر کهیسی دیکهی وهک قیبرس که
لهواندا شوورای ئهمنییهت به روونی
رایگهیاندووه که چارهسهری کۆتایی
دهبێ له چوارچێوهی دهوڵهتێکی
هاوبهش بهبێ جیابوونهوهی هیچ
الیهنێک بێ ،له بڕیارنامهی  1244دا
شووڕای ئهمنییهت ئاقارێکی ئهوتۆی
لهپێوهندی لهگهل ستاتووی یهکجاریی
کۆسۆڤۆدا دهستنیشان نهکردووه
(برگهی .)141
کۆماری ئیسالمی له کهیسی
سهربهخۆییی کۆسۆڤۆدا
له کهیسی سهربهخۆیی کۆسۆڤۆدا
 29دهوڵهتی جیهان و یهک لهوان
کۆماری ئیسالمیی ئێران ( که له
کاتی شهڕی بۆسنیدا وهک دهمڕاست
و داکۆکیکاری بێئهمالو ئهوالی
موسڵمانهکانی باڵکان دهجوواڵیهوه)
له بهردهم دادگای الههدا داکۆکییان
له روانینهکانی خۆیان لهپێوهندی
لهگهڵ ئهو مهسهلهیهدا کرد .دهکرێ
ههڵوێستی کۆماری ئیسالمی که به
رێکهوتی  17ی ئاوریلی  2010له
دۆکومێنتهکانی دادگای الههدا تۆمار
کراوه لهو چهند خاڵهی خوارهوهدا چڕ
بکهینهوه:
 .1ئهسڵی تهواوهتیی ئهرزی
بایهخی "یووس کۆگێنس"ی ههیه،
واته له سهرهوهی ههموو نۆڕمهکانی
دیکهی مافی نێونهتهوهیییه( .دادگای

ههموو ئهو گهشهسهندنانهی چهند ساڵی رابردوو که سهربهخۆیی کۆسۆڤۆیان کردبوو به ئهمری واقیع بوونه
هۆی ئهوه که دادگای الهه  -تهنانهت ئهگهر به قیمهتی دابهشبوونی قازییهکانی خۆی و دهوڵهتانی جیهانیش
لهسهر ئهو مهسهلهیه بێ -لهو فورسهته کهڵک وهرگرێ ههتا رۆڵی خۆی له جیهانی تازهدا و لهپێوهندی
لهگهڵ شێوهی جێبهجێ کردنی کۆمهڵێک نۆڕمی نێونهتهوهییدا پێناسه بکاتهوه
 )2008کێشهکه بهرنه پێش دادگای
الهه .بهپێی ماددهی  65ی پێڕهوی
دیوانی نێونهتهوهیی عهدل ،ئۆرگان ه
سیاسییهکانی نهتهوه یهكگرتووهکان
(ئهنجومهنی ئاسایش و کۆڕی گشتی)
ههروهها هێندێک نیهادی دیکهی ئهو
ڕێکخراوه دهتوانن له بواری کاروباری
خۆیاندا پرسیار له دادگای الهه بکهن
و ئهگهر دادگای اله ه پێی وابوو که
پرسیارهکه پرسیارێکی حقووقییه و
دژایهتیی لهگهڵ ریساڵهتی قهزاییی

ههرێمه خودموختارهکان که کۆسۆڤۆ
یهک لهوان بوو لهو مافه بێبهش
کرابوون .کهوابوو بهپێی دۆخی
پێشووی داچۆڕاو له ههڵوێستی
نیهاده نێونهتهوهیییهکان بهتایبهتی
کۆمیسیۆنی داوهری بۆ ئاشتی له
یووگۆسالڤی (کۆمیسیۆنی "بهدانتێر")
گهلی کۆسۆڤۆ له مافهکانی کهمایهتی
زیاتری وهدهست نهدێنا.
تهئییدی
لهالیهک
ئهگهر
سهربهخۆییی کۆسۆڤۆ لهالیهن

ئهسڵێکی مافی نێونهتهوهیی ،راگهیاندنی
سهربهخۆیی وهک خۆی قهدهغه ناکا
(بڕگهی  .)79دهوڵهتی سێربستان و
بهشێکی بهرچاو له دهوڵهتانی دیک ه
له بهردهم دادگا گوتبوویان که ئهو
کارهی کۆسۆڤۆ بهپێچهوانهی ئهسڵی
تهواوهتیی ئهرزیی دهوڵهتانه .دادگای
اله ه له واڵمدا رایگهیاند که ئهو
پارێزگارییه که مافی نێونهتهوهیی
له تهواوهتیی ئهرزیی دهوڵهتانی
دهکا تهنیا الیهنی نێودهوڵهتیی ههیه

الهه ئهو بۆچوونهی رهد کردۆتهوه،
چونکه دادگا له بڕیارهکهیدا تهواوهتیی
ئهرزی تهنیا وهک ئهسڵێکی گرینگ ناو
دهبا).
 .2تهواوهتیی ئهرزی تهنیا ل ه
پێوهندییهکانی نێوان دهوڵهتاندا
ئیعتباری نییه ،بهڵکوو له نێوخۆی
ههمان دهوڵهتیشدا لهالیهن مافی
نێونهتهوهیییهوه پارێزراوه( .وهك
درێژ ه ل 7

سیاسی
کوێستان فتوحی
بیست و دوو ساڵ لهمهوبهر
ل ه 6ی گهالوێژی 1367ی ههتاویدا
خومهینی رێبهر و دامهزرێنهری
کۆماری ئیسالمی ،فهرمانی قهتڵی
ههزاران کهس ل ه زیندانیانی سیاسیی
ئێرانی دهرکرد و فتوای دهرکردک ه
«ئهو کهسانهی که ل ه زیندانهکاندان و
لهسهر بیر وباوهری خۆیان سوورن
کافرن و دهبێ ل ه ناو بچن» .ئهوان ب ه
تاوانی ئهوهی سیاسهت و بیروباوهری
خومهینی و ریژیمهکهیان قبووڵ نهبوو
کهوتن ه بهر رق و قینی جهلالدهکانی
خومهینی و له به ناو دادگاییهکی
چهند چرکهییدا ب ه ههزاران ئینسانی
ئازادیخواز و جیابیر گیانیان لێ سهندرا.
فهرمانی کوشتاری به کۆمهڵی بهندیی ه
سیاسییهکان به رواڵهت به بههانهی
هێرشی رێکخراوی موجاهیدینی گهلی
ئێران که له خاکی عێراقهو ه کرابوو ه
سهر هێزهکانی کۆماری ئیسالمی،
دهرکرا.
زۆربهی ئهو زیندانییان ه ل ه
سهرهتاکانی دهیهی 60ی ههتاوییهو ه و
تهنیا به تاوانی بهشداری له خۆپیشاندان
یان بهشداری له کۆبوونهوهی سیاسی
یان نووسینی دروشمی سیاسێ ل ه
سهردیوار ،زیندانی کرابوون .تهنانهت
هێندێکیان ماوهی زیندانییهکهشیان
تهواو ببوو .ئهوان نهیاندهزانی مهرگ
یان درێژهی ژیانیان پێوهندی  بهو
واڵمهو ه دهبێ ک ه دهیدهنهو ه ب ه
پرسیاری ههیئهتی ههڵبژێردراوی
خومهینی (ههیئهتی مهرگ)!.
هۆکاری ئهو کوشتاره:
کوشتارهکه به فتوای خومهینی
ل ه 6ی گهالوێژهو ه له زیندانی ئێوین
را دهستی پێکرد .دیاره هێرشی
رێکخراوی موجاهیدین ل ه عێراقهو ه
بۆ سهر هیزهکانی رێژیم ل ه 3ی
گهالوێژ رووی دا .زۆر له سهرانی
رێژیم و هێندێک کهسیش له دهرهوهی
ئهو رێژیمه هۆکاری ئهو کوشتار ه
سامناک ه دهگهرێننهوه بۆ عهمهلیاتی
مجاهیدین ب ه ناوی «فروغ جاودان»
که ب ه دروشمی «امروز مهران فردا
تهران» دهستی پێکرد .بهاڵم ب ه بروای
زۆر له چاوهدیرانی سیاسیی ئێران،
ههم ل ه روانگهی مێژووییهوه ئهم
بۆچوونه نادروست ه ههم ل ه روانگهی
ئهخالقی و مافی مرۆڤهوه نارهوایه که
تاوانهکه بخرێته سهر روودانی هێرشی
موجاهیدین بۆ سهر هێزهکانی کۆماری
ئیسالمی.
به پێی نێوهرۆکی نووسراوه و
بیرهوهریی زۆر له زیندانیانی پێشوو
ک ه ب ه جۆرێک له جۆرهکان ل ه مهرگ
رزگاریان بووه ،زۆر زووتر لهو
رێکهوته کوشتار و فشار دژی زیندانیی ه
سیاسییهکان دهستی پێ کردبوو.
له راستیدا به پێی هێندێک بهڵگه و
دیکیۆمێنت ب ه هۆی فشاری ئایهتوڵال
مونتهزیری له سالهکانی  64و65دا،

ژماره540 :
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 22ساڵهی فتوای خومهینی و خوڵقاندنی جینایهتێک
ژمارهیهکی زۆر ل ه زیندانیانی سیاسی
ئازاد دهبن ،بهاڵم دیسانیش ب ه ههزاران
زیندانیی سیاسیی دیک ه ل ه زینداندا
دهمێننهوه .خومهینی ل ه موخالیفهتی
مونتهزیری له پێوهندی لهگهڵ
لهناوبردنی زیندانییانی
مهسهلهی
سیاسیدا دڵگران دهبێ و ههوڵ دهدا
دهستی مونتهزیری ک ه موخالیفی ئهم
شێوه ههڵسوکهوت ه له گهڵ زیندانیی ه
سیاسییهکان ه کورت بکاتهوه .دوای
ئهو ه خومهینی که ههر ل ه سهرهتاو ه
بۆ لهناو بردنی موخالیفانی خۆی ل ه
هیچ کردهوهیهکی نامرۆڤان ه شهرمی
نهدهکرد ،دهکهوێته بیری چارهیهکی
دیک ه تا ئامانجهکهی که سرینهوهی
تهواوی موخالیفانی نیزامهکهی بوو،
وهدی بێنێ.
ل ه بههاری 1367هوه چهندین
جار لێکۆڵینهو ه و لێک جیاکردنهو ه
و راگواستنی زیندانییهکان و راگرتنی
چاوپێکهوتنی کهسوکاری زیندانیانی
سیاسی روو دهدا .کاتێک ک ه خومهینی
ل ه 25ی پووشپهری  68بڕیارنامهی
ئاگر بهس لهگهڵ عێراق قبووڵ دهکا و
خۆی گوتهنی جامی ژار دهنۆشێ،ئهم
بڕیاره له روانگهی الیهنگرانیییهوه ،ب ه
پاشهکشهیهکی گهور ه  دهژمێردرێ.
ئهوان پێیان وابوو موخالیفانی کۆماری
ئیسالمی به ئاسانی دهتوانن ب ه قازانجی
خۆیان لهم رووداوه کهڵک وهربگرن.
بۆی ه ب ه خهیاڵی خۆیان بهم شێوهی ه
ویستیان بۆ ههمیشه حیسابی خۆیان
لهگهڵ نهیاران تهوا و بکهن .ههر
لهو سهروبهندهشدا بوو رێکخراوی
ی ئێران له خاکی
موجاهدینی گهل 
کرده سهر هێزهکانی

عێراقهو ه هێرشی
کۆماری ئیسالمی .ئهم هێرشه کرا ب ه
بههانهیهک بۆ ئهوهی ئهو کوشتار ه
سامناکه که زۆر پێشترله الیهن
خومهینییهوه ،بهرنامهی بۆ دارێژرابوو
و ههموو شتێک بۆ بهڕێوه بردنی
ئاماد ه کرابوو ،بهرێوه بهرن.ا
زیندانییهكانیان قهاڵچۆ كرد .ل ه
سهرهوه دهستوور درابوو ك ه وریا
بن خوێن نهڕژێته سهر زهوی!! ههر
بۆیه ئێعدام ه بهكۆمهڵهكان ل ه ریگای
لهداردان (ههڵواسین)هو ه بهڕیوه چوو.
دهسته دهست ه الوانو جیابیرانیان ل ه
ی
بهندهكانیان دێنایهدهرێو له دادگاییهك 
سێ چوار خولهكیدا مهحكووم ب ه
مهرگ دهكرانو چهند خولهكێك
دوایی حوكمهكه بهڕێوهدهچوو .ئهو
کۆمهڵ کۆمهڵ ئێعدامییانه جگه ل ه
ی
چهند كهسێكیان كه پێشتر حوكم 
ن ماوهی
ئێعدامیان ههبوو ،زۆربهیا 
مهحکوومهتهکهیان تێپهڕ کردبوو،
قهرار بوو هێندێکیشیان ههر ئهو
ی
رۆژانه ئازاد بكرێن .بهڵێ رێژیم 

ی
جههلو جینایهت بۆ چاوترسێن كردن 
ی ههزاران كهسی
ی خۆ 
موخالیفان 
ل ه ژن و پیاوی الوی ئێرانی ئێعدام
ی ئازادیخوازیو
ی دهنگ 
كردن بۆ ئهو ه 
جیابیری بێدهنگ بكاو ببێت ه دهرسی
عیبرهت بۆ خهڵكانیتریش .پاشان ب ه
شهو به كۆمه ڵ تهرمهكانیان له گۆڕ ه
بێناوونیشانهكاندا دهخستنه بن گڵهو ه
بۆ ئهوهی ئاسهواری ئهو جینایهت ه

دهدرایهوه .بهم جۆر ه بوو دهرکهوت
چ کارهساتێک رووی داوه .بهشێکی
زۆر لهو بنهمااڵنه پێکهوه کهوتن ه خۆ
بۆدیتنهوهی شوێنی ناشتنهکهیان.
گۆرستانی خاوهران و ههڵدانهوهی
گۆرهکان لهالیهن سهگه برسییهکان
و شتنهوهی زهوی ب ه ئاوی باران و
دهرکهوتنی ئێسک و پرووسکی ئهو
ئێعدامکراوانه ،رووداو وبهسهرهاتێکی

سامناکه بشاردرێتهوه.
بنهماڵهی قوربانیان و کۆمهڵگ ه
چون لهم جینایهت ه ئاگادار
بوونهوه؟
ههر له بههاری 1367هو ه
لهگهڵ
بنهماڵهکان
چاوپێکهتنی
رۆڵهکانیان راگیرابوو .له مانگی
خهرماناندا بنهماڵهی زیندانییهکان
بارهی
ل ه
زۆریان
دهنگۆی
کارهساتێکهوه بیستبوو ،ئهوان نهیان
دهزانی چ بکهن ،باوهڕ بکهن یان نا؟
ل ه ناباوهڕی و دڵه خورپه و نیگهرانیدا
مابوونهوه ،ئاخر زۆربهیان هاوسهر و
روڵهکانیان پێشتر محاکمه کرابوون و
هۆکارێک نهبوو بۆ ئهوهی که ئهوان ه
ئێعدام بکرێن ،بۆیان روون نهبوو،
بهتایبهت ک ه نه تهرمهکانیان دهدراو ه
به بنهماڵه ،ن ه شوێنی ناشتنیان دیار
بوو ،پاشان ههر ل ه ئاخری مانگی
خهزهڵوهردا چاوپێکهوتنی بنهماڵهی
زیندانیان که له بههارهو ه راوهستابوو
دهستی پێ کردهوه .ههر بنهماڵهیهک
که دهچوو بۆ چاوپێکهوتن و ئیتر
زیندانییهکهیان نهدهدیتهوه ،بۆی
دهردهکهوت ک ه رۆڵهکهی نهماوه.
بهتایبهت که بنهماڵهکان سوور بوون
لهسهر سۆراغێکی رۆڵهکانیان رێژیم
رێگهیهکی دیکهی نهبوو بۆئهوهی لێی
راکات و ناچار بوو نیشانهیهک بداتهو ه
پێیان ،ئهو ه بوو هێندێکیان ساکێک ک ه
چهند ورد ه کهلوپهلێکی تێدا بوو پێیان

زۆر تاڵ و بهئازاره.....
چهند کهس ئێعدام کران؟
تا ئێستاش ژمارهی ئهو
ئێعدامکراوانه روون نییه .بهاڵم
بۆ گهورهیی کارهساتهک ه وا باش ه
دێرێک ل ه قسهکانی مونتهزیری که بۆ
خومهینی نووسیوه وهبیربێنینهوه:
ل ه 9ی گهالوێژدا ک ه  4رۆژ دوای
فتواکهی خومهینی و  3رۆژ دوای
دهستپێکردنی ئێعدامهکانه مونتهزیری
بۆ خومهینیی نووسیوه« :بهههر حاڵ
ئێعدامی چهند ههزار کهس ل ه ماوهی
چهند رۆژدا کاردانهوهیهکی باشی نابێ
و بهدوور ل ه ههڵ ه نابێ» .ئهو دێر ه
ئهوه نیشان دهدا ک ه مونتهزیری ههم
ئاگای ل ه حوکمهکهی خومهینی ههیه،
ههمیش له گهورهیی کارهساتهکه .بۆی ه
مونتهزیری دهیهوێ خومهینی لهو
ههڵهی ه ئاگادار بکاتهوه.
لهگهڵ ئهوهی رێکخراوی مجاهیدین
باس ل ه  30000ئێعدام له کوشتاری
ساڵی  1367دهکا ،بهاڵم رهنگه ئهمهیان
دوور له راستی بێ ،چونکه تا ئێستا
زیاتر ل ه  4000ناوی ئێعدامکراوی
ئهو ساڵه له دهرهوهی واڵت له الیهن
رێکخراو و کهسایهتییهکانی الیهنگرانی
مافی مرۆڤهو ه باڵو بۆتهوه .ئهو
رێژهیه لهگهڵ قسهکانی مونتهزیرییش
دێتهو ه ولهراستی نزیکتره .نامهکانی
مونتهزیری ک ه ل ه مانگی گهالوێژی
67دا و ل ه ههلومهرجێکی خهفهقاناویدا

کشانهوهی هێزکانی ئامریکا ل ه عێراق وچهند سهرنجێک
لوقمان زههرایی
رۆژی دووشهمم ه رێکهوتی
 2.8.2010باراک ئۆباما ،سهرۆک
کۆماری ویالیهت ه یهکگرتووهکانی
ئامریکا له کۆبوونهوهی سهربازانی
خانهنشینی ئامریکا ل ه ئاتالنتا،
کشانهوهی سهربازانی واڵتهکهی
له عێراق ڕاگهیاند و قهرار وای ه
تاکۆتایی مانگی ئاگۆستی ئهم ساڵ
 90ههزار سهرباز ل ه هێزهکانی
ئامریکایی بگهڕێنهو ه ئامریکا و50
فێرکردن
بۆ
ههزارسهربازیش
عێراقی
هێزهکاانی
وبارهێنانی
وعهمهلیاتی دژی تێرۆریستی لهو
واڵت ه دهمێننهوه.
به پێی ئهو رێککهوتننامهیهی  ل ه
ساڵی  2008له نێوان ئامریکا وعێراق
دا واژۆ کرابوو هێزهکانی ئامریکا
دهبێ تاکۆتایی ساڵی  2011ب ه تهواوی
عێراق چۆل بکهن و بگهڕێنهو ه

واڵتی خۆیان .باراک ئۆباما له کاتی
پروپاگهندهی بۆ گهیشتن به کۆشکی
سپی قهولی ئهوهی دابوو که ئهگهر
ببێ به سهرۆک کۆمار ،هێزهکانی
ئامریکا ل ه عێراق دهکشێنێتهوه .ئۆباما
ل ه قسهکانی رۆژی دووشهممهی
رابردووی خۆیدا کوتی '' ئهو بهلێنهم
جێبهجێ کرد''.
بهاڵم ئایا جێبهجێکردنی ئهو
بهلێنه زۆرتر باری ئهخالقی ههی ه
ئۆباماو حیزبهکهی (حیزبی
بۆ
دێموکرات) و سهرۆکایهتیی ئامریکا،
یان ههنگاوێکی سیاسیی ه ک ه ئامریکای
ناچارکرد ک ه به نابهدڵی بڕیارێکی لهو
چهشنه بدا؟ لێرهدا دوو پرسیاری
گرینگ دێت ه پێش:
یهکهم ،ئایا بهراستی ئامریکا دوای
 7ساڵ به سهر تێپهربوونی شهڕی
عێراق و رووخاندنی رێژیمی سهددام
حوسێندا توانیوێتی به ئامانجهکانی
بگا و عێراق بهرهو سیستمێکی

دێموکرات بهرێ و ئایا له تهفروتونا
کردنی گرووپه تێرۆریستییهکان و ل ه
پێشهوهی ههمووان گرووپی '' القاعده''
دا سهرکهوتوو بووه؟
دووههم ،یان نهخێر ئامریکا
نهیتوانیو ه دوای  7ساڵ مانهوهی ل ه
عێراق و کوژرانی چهند ههزار کهس
له سهربازهکانی ،ئهو واڵته ل ه ''
تێرۆریستان'' پاک بکاتهوه وپرۆژهکهی
له عێراق شکستی هێناو ه وب ه ناچار
وازی له ب ه دێموکراسی کردنی عێراق
هێناوه وههموو ههوڵی ئهوهیه که ب ه
ههر جۆرێک بێ حکوومهتێک له عێراق
له سهر کار بێ و بۆ ئهوهی خۆی ل ه
ژێر باری قورسی زهرهرو زیانهکانی
ئینسانی و ئابووری وسهربازیی ئهو
شهڕه ڕزگار بکا وعێراق ب ه کۆلێک
کێشهی ئابووری وسیاسی وئایینی
و نهتهوهیی بۆ عێراقییهکان ب ه جێ
بهێلێ؟
ل ه دوای رووخانی رێژیمی

سهددام و بهدهسهاڵت گهیشتنی
شیعهکان وکورتبوونهوهی دهستی
عهرهب ه سوننییهکان ل ه دهسهاڵت،
کێشهی مهزههبیی ئهو واڵتهی
کردۆته مهیدانی شهڕێکی نهخوازراو
و به ههزاران کهس بوونهبه قوربانیی
شهڕی مهزههبیی نێوان عهرهبی شیع ه
وسوننییهکان و له ههر دووک الیهن
خوێنێکی زۆر ڕژاوهو له راستیدا
کێشهی مهزههبیی نیوان عهرهب ه
شیع ه وسوننییهکان زۆر له جاران
قووڵتر بۆتهو ه و تاکوو ئێستاشی له
گهڵدا بێ رۆژ نییه کوشتن وڕفاندن و
خۆتهقاندنهوه ل ه ناوچهکانی ههردووک
الیهن روو نهدا  .واڵتانی دراوسێی
عێراق و یهک له وان کۆماری ئیسالمیی
ئیران له دوای رووخانی دهسهاڵتی
بهعسهوه بهردهوام ههوڵیان داو ه
جێگاپێێ خۆییان له عێراق له رێگای
گرووپ و کهسایهتییه جیاوازهکانی
شیعهی سهربهخۆ قایم بکهن و

نووسرابوون ،ب ه هۆی کهسانێکی
خهمخۆرهو ه ل ه بههاری 1368دا
گهیشتۆته دهرهوهی واڵت و بیرورای
گشتی لێ ئاگادار کراوهتهوه .ههر
له بههاری ئهو ساڵهدا لهالیهن
خومهینییهوه مونتهزیری له جێنشینیی
ناوبراو وهالدهنرێ و به یهکجاری
ههموو پۆست و دهسهاڵتێکی لێ
دهسهنرێتهوه.
بنهماڵهی قوربانییانی ئهو
کارهسات ه و خواستهکانیان
 10ساڵ دوای روودانی ئهو
جینایهته بنهماڵهی قوربانییهکان بۆ
یهکهم جار نامهیهکی سهرئاوهڵهیان بۆ
خامهنهیی و سهرانی حکوومهت نارد
ک ه ئهم داوایانهیان ههبوو:
 -1ناو ،کات و شوێنی ئێعدامکردنی
ئازیزانمان پێ بگوترێ،
 -2له بهخاکسپاردنی تهرمی
مردووی دیکه له سهر خاکی
گیانبهختکردوانی ئێم ه پێشگیری
بکرێ،
 -3رێگهمان لێ نهگیرێ ل ه
نیشانهدانان و گوڵ چهندن له شوێنی
ئازیزانمان و هێندێک داوای سادهی
دیکه.
بهاڵم تا ئهمڕۆشی لهگهڵ بێ
هیچکات ئهو داوا ساده و ئینسانییان ه
لهالیهن دهسهاڵتدارانی کۆماری
ئیسالمییهوه واڵم نهدرایهوه .ههرچهند
خۆراگری و ههوڵ و تێکۆشانی
ئهو بنهمااڵنه تا ئێستاش بۆته هۆی
ئهو ه گهاڵڵهی رێژیمی جینایهتکاری
کۆماری ئیسالمی بۆ لهناو بردنی
گۆرستانی خاوهران و سڕینهوهی
ئاسهواری ئهو کارهساته نامرۆڤانهی ه
بێ ئاکام بمێنێتهوه ،بهاڵم بنهماڵهی
ههموو ساڵێ لهو
قوربانییهکان
سهروبهندهدا له خاوهران سهرهڕای
رێ لێگیران لهالیهن هێزهکانی رێژیمی
به یادی
کۆماری ئیسالمییهوه،
ئازیزانیان ل ه گۆرستانی خاوهران
کۆدهبنهوه و چهپک چهپکگوڵ
دادهنێن و ئهو دهشت ه چوڵ ه گوڵباران
دهکهن .ئهوهی گرنگ ه ئهوهیه که ئهم
کارهساته گهورهی ه نابێ تهنیا و تهنیا
له الیهن بنهماڵهی قوربانییانهکانهو ه
یادی بکرێتهوه .دهبێ ب ه ههموو الیهک
ههوڵ بدرێ ئهو جینایهتهی خومهینی
و رێژیمهکهی ک ه ئێستاش به جورێکی
دیک ه ههر بهردهوامه ،ل ه زهینی ئهو
خهڵکهی که ل ه ئێراندا دهژین نهسڕێتهو ه
و لهبیر نهکرێ .،مهودای ئهو کوشتار ه
گهورهیه لهگهڵ ئهمڕۆ کهم نیهو زۆر
لهوانهی شاهیدی کارهساتهک ه یان
خوڵقێنهری کارهساتهک ه بوون خهریک ه
ژیان بهجێدێڵن و لهجێیان نهوهیهکی
ێ ک ه کهمتر ئاگایان له روودانی
نو 
ههموو ههوڵیان ئهوه بووه ک ه بهرنام ه
و پالنهکانی ئامریکا تووشی شکست
بکهن .ئێران شهڕی خۆی له دژی
ئامریکا له عێراق دا دهکا و ب ه دانی
چهک و چۆڵ و پار ه ب ه گرووپگهلی
جیاجیای عێراقی ئهو واڵتهی زۆر
نائارام کردو ه و تهنانهت ل ه ههڵبژاردن
و دیاریکردنی کاندیداکانی لیست ه
جیاجیاکانی عیراقی دا دهورو رۆلی
خۆی گێڕاوه.
دوای تێپهربوونی چهندین مانگ
به سهر دوایین ههڵبژاردنی پارلمانیی
عیراق ،ئهو واڵته هێشتا ههر بێ
حکوومهت ه و حیزبه سیاسییهکانی
ئهو واڵته دوای چهندین مانگ هێشتا
نهیانتوانیوه دهسهاڵتی سیاسی یهک
ال بکهنهو ه و له نێوان دوو گرووپی
مالکی و عهلالوی دا ناتهبایی زۆر
له مهڕ بهدهستهوه گرتنی پۆستی
سهرۆک وهزیران ک ه گرینگترین و
پڕ دهسهالتترین دهسهاڵتی سیاسیی
عێراقه ،له ئارادایه.
جگ ه لهو مهسهالنه ،کێشهی
سهرهکیی کورد له سهر یهکالکردنهو ه
ماددهی  140و جێبهجێ نهکردنی ل ه
الیهن دهوڵهتی عێراقهوه ههروا ب ه
ههاڵوهسراوی ماوهتهو ه و ئێستاشی

ئهو کارهساتهیه هاتوونهت ه ژیانهوه ،ب ه
تایبهتی ئهو رێژیمهی ک ه خوڵقێنهری
ئهو کارهساته نامرۆڤانهی ه بوو ههر
له دهسهاڵت دای ه و بۆ سڕینهوهی
جینایهتهک ه ههموو ههوڵێکی بۆ ئهوهی ه
رووداوی کوشتاری  67بسرێتهو ه
یان ههر نهبێ بچووک بکاتهوه .بۆی ه
ل ه ههر کات و ساتێکدا ئۆپۆزیسیۆنی
دیموکرات وهکوو ئهرکێکی گرنگ ل ه
سهریهتی ئهو مهسهلهی ه پشت گوێ
نهخا و ل ه ئهولهوییهتی ئهرکهکانی
خۆیدا دایبنێ بۆ بهدواداچوون و
لێپرسینهوه و زیندوو راگرتنی ئهو
مهسهلهیه .گرنگ نی ه ئهو قوربانییانه
سهر ب ه چ ئیدئۆلۆژی و فکرێک بوون،
ههموو ئهوان ه پێش ئهوهی ئهندامی
رێکخراوێک بن ئینسان بوون و ب ه
ناحهق  گیانیان لێ سهندراوه ،ئهوان
وهک ئینسان ک ه مافی ژیانی ههیه،
دهبێ دیفاعیان لێ بکرێ .ههموو الیهک
بۆ دیتنهوهی راستییهکان و ریسوایی
خوڵقێنهرانی ئهو جینایهت ه درندانهیه ل ه
ههر کات و ساتێکدا پێویست ه هاوکار و
یاریدهدهری یهکتر بن ،تاکوو جارێکی
دیکه کارهساتی لهم شێوهی ه ل ه مێژووی
مرۆڤایهتیدا دووبار ه نهبێتهوه.

  گرنگ نیه  
ئهو قوربانییانه سهر ب ه
چ ئیدئۆلۆژی و فکرێک
بوون ،ههموو ئهوان ه
پێش ئهوهی ئهندامی
رێکخراوێک بن ئینسان
بوون و ب ه ناحهق
گیانیان لێ سهندراوه،
ئهوان وهک ئینسان ک ه
مافی ژیانی ههیه  ،دهبێ
دیفاعیان لێ بکرێ.
ههموو الیهک بۆ
دیتنهوهی راستییهکان و
ریسوایی خوڵقێنهرانی
ئهو جینایهت ه درندانهیه
له ههر کات و ساتێکدا
پێویست ه
هاوکار و یاریدهدهری
یهکتر بن ،تاکوو جارێکی
دیک ه کارهساتی لهم
شێوهیه
ل ه مێژووی مرۆڤایهتیدا
دووباره نهبێتهوه

له گهڵ بێ هیچ کام له الیهنهکانی
شیعه و سونن ه ئاماده نین ک ه دان ب ه
کوردستانی بوونی کهرکوک دا بنێن
ومل بدهن بۆ جێبهجێ کردنی ماددهی
 140ک ه بهشێکی زۆر له خۆشیان
وهکوو ماددهیهکی دهستوری ل ه
پارلمانی عێراق دا دهنگیان ل ه سهر
داوه.
کهڵهکه بوونی کۆمهلێک کێشهی
سیاسی ونهتهوهیی ومهزههبی له نێوان
عهرهبه شیعه و سوننهکان ل ه الیهک
وکێشهی نێوان کوردهکان وعهربهکان
ل ه الیهکی دیکهوهو بوونی دهوڵهتێکی
ناسهقامگیر ،رێگا خۆشکهرن بۆ ئهوهی
که دوای کشانهوهی ب ه تهواویی
هێزهکانی ئامریکا له عیراق ئهو واڵت ه
تووشی کارهساتی شهڕێکی ئایینی و
نهتهوهیی زۆر له یوگوساڵوی خراپتر
بکا .بهاڵم تۆ بڵێی دوای تهواو بوونی
ماوهی مانهوهی هێزهکانی ئامریکا ل ه
عێراق سهرۆکایهتیی ئامریکا ههروا
سووک و ساده عێراق جێ بهێڵی و
ئهو واڵته تهحویلی کۆماری ئیسالمیی
ئیران وتێرۆریستانی '' القاعده'' بدا؟

سیاسی
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بزووتنهوهی نوێی ئیران و کێشهی نهتهوهکان
سمایل شهرهفی

تایبهتمهندیی پێکهاتهی خهڵک
و دانیشتووانی جوغرافیای "ئێران"
به هۆی یهکدهست نهبوون و
فرهجۆرییهوه به درێژایی_ النی
کهم _ مێژووی هاوچهرخی
"ئێران" له خانهی "شێوهی ئیدارهی
سیاسیی واڵت و روانینی پێکهاته
نهتهوهییهکان ی ئهم یهکه سیاسییه
رهسمییه و له ههمووی گرینگتر له
خانهی بزووتنهوهی مافخوازانهی
گهالنی چهوساوهی ئهم یهکه
جوغرافییایه (ئێران) دا ،تا رادهیهک
ئاراستهیهکی تایبهتی به گوتاری
سیاسیی له ئێران دا بهخشیوه.
شیوهی ئیدارهو بهڕێوهبهریی
واڵت له ئێران نه له رووی
پێکهاتهی دانیشتووان (هاوواڵتی)
یهوهو نه له رووی پێکهاتهی
نهتهوهییهوه تا ئێستا نهیتوانییوه
تهعبیرێکی راستهقینه له پێکهاته
واڵته
ئهم
جۆراوجۆرهکانی
بدات به دهستهوه .ههر بۆیه
به درێژایی مێژووی – النیکهم
چهرخی سهرههڵدانی ناسیونالیزم
و خۆ پێناسهکردنی گرووپه
ئهم
نێو
کۆمهاڵیهتییهکانی
سهرزهمینه وهک نهتهوه  -ئێران
نهیتوانیوه هی ههموو دانیشتووانی
بێت.
کۆمهاڵیهتی
سهرههڵدانه

ب ه
سهر
سیاسییهکانی
و
بهشێک له پێکهاتهکانی ئێران له
دژکردهوه به نهخوێندنهوهیان و
بهشدارنهکردنیان له خاوهنداریی
ئهم خاک و سهرزهمینه دا،
به تهواوهتی دهریخست که
نههێشتراو هرێگهنهدراو ه
که ئهم واڵته هی ههموو
دانیشتووانی بێت.
ههوڵدان و خهبات بۆ
وهک یهک بهشداری کردن
له بهرێوهبردنی واڵتو
گشت
خاوهنداریهتیی
پێکهاتهکانی وهک یهک له
الیهک و ،حاشاکردن له
پێکهاتهی
جۆراوجۆریی
سیاسیی_کۆمهاڵیهتی واڵت
و ههڵدان بۆ سرینهوهی
سیتهماتیکی بهشیکی بهرچاو
له خاوهنانی ئهم سهرزهمینه
له الیهن بهشێکی دیکه
له پێکهاتهی بااڵدهست له
الیهکی دیکهوه ،به کردهوه
مۆری له بوونی جیاوازیی
پێکهاتهکانی ئێراندا و
دوو چهمکی بااڵدهست و
ژێردهست خۆی خزانده
نێو ئهدهبیاتی سیاسیی گهالنی
ئێرانهوه.
***
ئهم چیرۆکه تا ئێستاش ههروا
بهردهوامه .تا ئێستاش ئێران
نهیتوانیوه هی گشت دانیشتووانی

بێت .ههوڵدان بۆ سرێنهوهی
بهشێکی بهرچاو له خاوهندارانی
راستهقینهی ئهم سهرزهمینه ههروا
به شیوهی سیستماتیک بهردهوامه
و ،لهو الشهوه خهبات بۆ خۆ
سهلماندن و خۆ بهشداردان له

جیاوازییهکان وهک خۆیان ببیندرێن
و گوێیان بدرێتێ.
دوای کودهتا کردن له
دهنگی خهڵک له ههڵبژاردنهکانی
سهرکۆماریی و له دایک بوونی
فهزایهکی نوێی سیاسیی جیاواز

بهڕێوهبهریی واڵت ههروا چاالکه.
بهاڵم ئهوهی لێرهدا مهبهستمانه
فهزای سیاسیی ئهمڕۆی ئهم واڵته
پڕ له جیاوازییه و بهرنامهی ئهو
الیهنهیه جیاوازهیه که پێی وایه
_ تا ئێستا به قسه _ که پێویسته

له ئێراندا ،باسی جیاوازییهکانی
پێکهاتهی سیاسی_نهتهوهیی ئێران
له الیهن نوێنهرانی بهشێک لهم
پێکهاتانه و یهک لهوان کوردهوه
هاتهوه گۆڕێ.
ئێستا که پێمان وایه دهورانێکی

ئەحمەدی نژاد
دەبێتەوە بە گاڵتەجاڕی میدیاكان
عهبدوڵاڵ بههرامی
11ی
دووشەممە
رۆژی
گەالوێژ مەحموود ئەحمەدی نژاد
لە كۆبوونەوەی ئێرانیانی دەرەوەی
واڵت دا بە ئاماژە كردن بە دانیشتنی
خەرمانانی نەتەوە یەكگرتووەكان لە
نیویۆڕك گوتی :لە ماوەی چەند ساڵی
رابردوودا هەموو ساڵێك رامانگەیاندوە
ئامادەین كاتێك بۆ بەشداری لە
دانیشتنی كۆڕی گشتیی نەتەوە
یەكگرتووەكان دێینە نیویۆرك ،لەگەڵ
جۆرج بوش لە بەردەم راگەیەنەكان
دا وتووێژ بكەین .دواتر گوتیان جۆرج
بوش لە وتووێژ دەترسێ .ئەحمەدی
نژاد لە درێژە دا بە سەرنجدان بەوە
كە قسەكردنی سااڵنەی ئەو لە كۆڕی
گشتیی نەتەوە یەكگرتوەكان دا
بەردەوام هەواڵساز بووه ،ئەمجارەیان
بانگهێشتی ئۆبامای كرد بۆ ئەوەی لە
وتووێژێكی راستەوخۆدا بەشداری
بكاو گوتی :لەم وتووێژەدا ئامادەین
تاوەكوو رێگاچارەی پرسەكانی جیهان
بخەینە سەرمێز بۆ ئەوەی بزانین
شێوازی كێ باشترە.
هەر چەند رابێرت گیبز وتەبێژی
كۆشكی سپی وێڕای رەتكردنەوەی
ئەم پێشنیازەی ئەحمەدی نژاد ،ئێرانی
بەوە تاوانبار كرد كە لە بارەی وتووێژ
كردن لەسەر بەرنامە ناوكییەكەی
جیددی نییە ،بەاڵم بەو حاڵەش
پێشنیاری ئەم جارەی بۆتە جێگای
سەرنجی چاوەدێرانی سیاسی .بە
بۆچوونی ژمارەیەك لە چاوەدێرانی
سیاسی ،ئەم پێشنیارەی ئەحمەدی نژاد
زۆرتر لە پێناوی خۆ دەرخستن دایە و
ئەگەر ناوبراو نەریتەكانی دیپلۆماسی
بزانیبایە ،لە كاناڵە دیپلۆماتیكەكانەوە
ئەو بابەتەی دههێنایە گۆڕێ و
بەڕوونی دیاریی دەكرد كە دەیەوێ
لەگەڵ ئۆباما لە سەرچی وتووێژ بكا.
یەكێك لە ئامانجەكانی دیكەی

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

تەریك نەكەوتوونەتەوە ،گەمارۆكان
كاریگەرییان لەسەر ئابووریی ئێران
دانەناوە و بەگشتی نە بای هاتوە نە
باران.
دیارە بۆ كەسێك كە لە كاتی
ئاخاوتن لە كۆڕی گشتیی نەتەوە
یەكگرتووەكان دا جەغزی تیشك لە
سەر سەری دەبینێ!! رەنگە سەیر
نەبێ كە ئیلهامی بۆ هاتبێ كێشەكانی
جیهان چارەسەر بكا ،بەاڵم پرسیار
ئەوەیە ئەم پیاوە دەگمەنەی جیهان بۆ

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

ناتوانێ خەمێك لە نانی سەر سفرەی
ئێرانییەكان بخوا؟ رەنگە واڵم ئەوە
بێ وا تەقدیر كراوە ،ک ه خەڵكی ئێران
سەربازە فیداییەكانی ئەم رزگاركەرەی
جیهان بن!
سەركۆماری
دەچێ
لەوە
داسەپاوی ئێران ،ئەمساڵیش لە كاتی
بەڕێوەچوونی كۆڕی سااڵنەی نەتەوە
یەكگرتووەكان دا جارێكی دیكە خۆی
بكاتەوە بە مایەی تەنز و سەرقاڵیی
میدیاكان .دیارە ئەوەش خراپ نییە
چونكە ئەحمەدی نژاد دەیەوێ ناوی
لەسەر زارو زمانان بێ!!

نوێ بهسهر فهزای سیاسیی ئێران
دا هاتوه ،پرسیارهکه ئهوهیه که
کورد وهک پێکهاتهیهکی دیاری
نێو گۆڕهپانی سیاسیی ئێران و
نهتهوهکانی دیکه چ خوێندنهوهیهکیان
بۆ دهکرێ و بزووتنهوهی نوێی
ئێران به چ روانینێک قهزییهی ئهم
جۆراوجۆریانه دهکاتهوه؟
له گهڵ ئهوهی له چهند
مهجالێک دا روخساره دیارهکانی
ئهم بزووتنهوه نوێیه راشکاوانه
باسیان له بوونی پێکهاتهی
جۆراوجۆری سیاسی _ نهتهوهیی
له ئێران دا کردوه و راستهوخۆ و
ناڕاستهوخۆ له پێوهندی له گهڵ
کێشهکانی تایبهت بهم پێکهاتانهدا
قسهیان کردوه و تهنانهت به
جۆرێک ههر له پێوهندی له گهڵ
کێشهکانی تایبهت به پێکهاتهی
سیاسی_ نهتهوهیی گهالنی ئێران
دا قامکی تاوانیان بهرهو دهسهاڵت
راکێشاوه ،بهاڵم له راستی دا ئهمه
نهبۆته پرۆتۆکۆلێکی رهسمی که
کوردو پێکهاته ژێر دهستهکانی
دیکه ،حیسابی له سهر بکهنهوه.
ئهگهر بزووتنهوهی نوێی ئێران،
به پێی ئیددیعای کهسایهتییهکانی
دهیهوێ به خوێندنهوهیهکی نوێوهو
له فازێکی دیکهدا دژ به سهرهرۆیی
و دیکتاتۆریی زاڵ به سهر واڵت دا
خهبات بکا و ههر به پێی ئیدیعای
خۆیان گوێ بۆ داوای نهتهوهکان
رابگرن ،پێش ههموو ههنگاوێک
پێویسته:
 -1به شێوهی رهسمی و
بهنووسراو دان به فرهجۆریی
پێکهاتهی سیاسی – نهتهوهیی
ئێران دا بنێن.
 -2دان بهوهدا بنێن که

شیوهی ئیدارهو
بهڕێوهبهریی واڵت له
 ئێران نه ل ه رووی
پێکهاتهی دانیشتووان
(هاوواڵتی)یهوهو
نه ل ه رووی پێکهاتهی
نهتهوهییهوه تا
ئێستا نهیتوانییوه
تهعبیرێکی راستهقینه
 له پێکهات ه
جۆراوجۆرهکانی ئهم
واڵت ه بدات
ب ه دهستهوه
جیاوازی و ههاڵواردن له بارهی ئهم
پێکهاتانهوه رهچاو کراوهو ههوڵ بۆ
چارهسهر کردنی کێشهکان دهدهن.
 -3بۆ چارهسهریی ئهو
کێشانهی که هێندێک جار باسیان
لێوه کردوهو پێوهندییان به
پێکهاتهی سیاسی_ نهتهوهیی
ئێرانهوه ههیه ،ئیدهو بهرنامهکانی
خۆیان بخهنه روو.
 -4بۆ دۆزینهوهی رێچارهکانی
کێشهکان له گهڵ نوێنهرانی
راسهقینهی ئهم پێکهاتانه بکهونه
دانوستانهوه.

درێژهی

وردهکارییهکانی بڕیاری
دادگای الهه لهبارهی سهربهخۆییی کۆسۆڤۆو ه

دیتمان دادگای الهه ئهمهی ههر زۆر
به روونی رهد کردۆتهوه).
 .3تهواوهتیی ئهرزی تهنانهت
ئهو کاته له جێی خۆیهتی که گهلێک
سهرکوت بکرێ و قانوونی مرۆڤدۆستی
پێشێل بکرێ (دادگای اله ه ئهوهشی
تهئید نهکردوه ،چونکه لهو شوێنهدا
که باسی جیابوونهوه وهک تهنیا
رێگاچارهی ئهو حاڵهته کراوه که لهودا
گهلێک دهچهوسێندرێتهوه ،دادگای
الهه له رادهربڕین خۆ دهبوێرێ).
 .4کۆماری ئیسالمی لهپێش دادگای
الهه رادهگهیهنێ که کهمایهتییهکان
مافی جیابوونهوهیان نییه ،بهڵکوو
مافی دیاریکردنی چارهنووس له
نێوخۆی واڵتدا ههیه و خاوهنی مافی
ێ
مرۆڤ و مافه دێموکراتییهکانن (ب 
شرۆڤه !)
 .5کۆماری ئیسالمی له
ههڵوێستهکهیدا له بهردهم دادگا به
نووسراو ههڕهشهی کردوه که ئهگهر
دادگای الهه سهربهخۆییی کۆسۆڤۆ
تهئید بکا ،ئهم کاره دهبێته هۆی هاندانی
تهجزیه تهڵهب و جوداییخوازهکانی
واڵتانی دیکه جیهان بۆ گرتنهبهری
خهباتی چهکداری لهپێناوی گهیشتن
به سهربهخۆیی دا .ههربۆیه کۆماری
ئیسالمی رادهگهیهنێ که ئهگهر
بێت و دادگا تهئییدی سهربهخۆییی
کۆسۆڤۆ بکات ،چیدیکه له رهفتار
لهگهڵ کهمایهتییهکاندا قانوونی
بهشهردۆستی رهعایهت ناکا و له
ههموو رێگایهکهوه و به سهختترین
شێوه سهرکوتیان دهکهن (ههر وا
بزانه ئهو رێژیمه تا ئێستا شتێکی
جیاواز لهمهی کردووه!).
پاییزێکی گهرم
وهزیری
"ژێرێمیک"
ئاغای
دهرهوهی سێربستان پاش هاتنه دهر
له ساڵۆنی دادگای الهه به مێدیاکانی
راگهیاند که حکوومهتی واڵتهکهی
بڕیارهکهی دادگای الهه قبووڵ ناکا
و له دانیشتنی پاییزی کۆڕی گشتیی

نهتهوه یهکگرتووهکاندا سێربستان
و واڵتانی پشتیوانی ،باسهکه دێننهوه
نێو دهستووری کاری نهتهوه
یهکگرتووهکان بۆ ئهوهی مشت و
مڕه نێودهوڵهتییهکان به مهبهستی

راگرتنی رهوتی سهربهخۆیی کۆسۆڤۆ
و دۆزینهوهی رێگاچارهیهکی دیک ه
دهست پێ بکهنهوه .مامۆستای
نووسهری ئهم دێرانه ،پرۆفیسۆر
"مارسێلۆ گۆستاڤۆ کۆهێن" که ل ه
کهیسی سهربهخۆییی کۆسۆڤۆ
لهبهردهم دادگای الههدا پارێزهر و
راوێژکاری دهوڵهتی سێربستان بووه
لهو باوهڕهدایه که جارێ بڕیارهکهی
دادگای الهه هیچ له واقعییهتی
حقووقیی تا ئێستای کۆسۆڤۆ ناگۆڕێ
و ئیدارهی نێونهتهوهیی و نهزمی
حقووقیی حاکم له کۆسۆڤۆ ههروا
درێژهی دهبێ.
الیهنگرانی
ئارگومێنتهکانی
هێشتنهوهی مافی نێونهتهوهیی له
دۆخی پێشوویدا سهبارهت به مافی
دیاریکردنی چارهنووسی گهالن ههر
چهندێک بههێز بن ،گومانی تێدا نیه که
ئهو بڕیارهی دادگای الهه شوێنهواری
لهسهر ستاتووی یهکجاریی کۆسۆڤۆ و
بهگشتی لهسهر نێوهرۆکی مافی گهالن
دهبێ .ئهگهر کۆمهڵێک دهوڵهتی وهک
ئیسپانیا ،یوونان ،رووسیه ،گۆرجستان
و بهشێک له دهوڵهتانی ئورووپای
رۆژههاڵت به هۆی بوونی کێشهی
هاوشێوه له واڵتی خۆیاندا حازر نین
سهربهخۆییی کۆسۆڤۆ به رهسمی
بناسن ،لهوالوه وهزیری دهرهوهی
ئهمریکا دهعوهتی له دهوڵهتان کردوه
که به پشت بهستن بهو مۆری
سیحهتهی بهرزترین سهرچاوهی
قهزاییی جیهانی له راگهیاندنی
داوه،
کۆسۆڤۆی
سهربهخۆیی
دهوڵهتی ئهو واڵته بهڕهسمی بناسن
و وێ دهچێ بڕیارهکهی دادگای الهه
شهپۆلێکی نوێ له بهڕهسمی ناسینی
کۆسۆڤۆ به دوای خۆیدا بێنێ .له

نێوهندیشدا ،سکرتێری گشتیی نهتهوه
یهکگرتووهکان داوای کردووه ههموو
الیهنهکان خۆ له قهڵسه له یهکتر گێڕان
و بههرهبهرداریی ئهو بڕیاره ببوێرن،
و وتهبێژی سیاسهتی دهرهوهی
یهکیهتیی ئورووپاش ههوڵ دهدا که
به دهعوهت کردنی ههموو الیهک بۆ
دیتنی داهاتووی هاوبهشی سێربستان
و کۆسۆڤۆ لهنێو ئهو یهکیهتییهدا له
گرژی و ناکۆکییهکانی پێوهندیدار بهو
مهسهلهیه کهم بکرێتهوه.
ههرچۆنێک بێ ئاشکرایه که ئهو
بڕیارهی دادگای الهه کۆمهڵێک فاکتی
حقووقیی نوێ بهو گهشهسهندنانهوه
زیاد دهکا که به قازانجی بزوتنهوهی
رزگاریخوازانهی گهالنی جیهانن و
ههق وایه نوخبهکانی ئهو بزووتنهوانه
و یهک لهوان هی بزوتنهوهی کورد
به هێندیان بگرن و له خهبات و
لۆبیگهریی رهوای خۆیاندا پشتی پێ
ببهستن .ههوڵی کۆماری ئیسالمی بۆ
پێشگیری ل ه دهرچوونی بڕیارێکی لهم
چهشنه باشترین نیشانهیه.
مهرج نیه ههموو گهلێک که
بۆ دیاریکردنی چارهنووسی خۆی
خهبات دهکا داوای جیابوونهوه و
سهربهخۆیی بکا .بهاڵم ههروهک
له کهیسی سهربهخۆیی کۆسۆڤۆ
لهبهردهم دادگای الههدا دانی پێدا
نرا ،مافی نێونهتهوهیی ههتا سهر
زهمانهتی دۆخێکی سیاسی و
حقووقیی تهبعیزگهرا و چهقبهستوو
لهو بوارهدا ناکا .ههر ئهندازه دهوڵهتان
بهپێچهوانهی ئهرک و ئیجباراتی
خۆیان لهبواری مافی گهالنی واڵت
و کهمایهتییه نهتهوهیییهکاندا
بجووڵێنهوه ،بهو ئهندازهیهش ئهو
دهوڵهتانه له درێژخایهندا خۆیان
بهرهوڕووی رهوتێکی قۆناغ به قۆناغ
دهکهنهوه که شهرعییهت و واقعییهتی
حاکمییهتی زاڵمانهی وان بهسهر ئهو
گهل و کهمایهتییانهدا ،لهنێو دهبا.
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شەڕی چەكداری،
كردەیەكی چاالك یان پەرچەكردارێكی پاسیڤ
حەسەن شێخانی
دوای(چەشنێك) بە بنبەست
كرانەوەی
پرۆسەی
گەیشتنی
دێموكراتیك و وەاڵم نەدانەوەی
دەوڵەتی تورك بە ئاگربڕی
یەكالیەنەی  ،pkkلە 1ی حوزەیرانی
ئەمساڵەوە شەڕو تێكهەڵچوونەكانی
نێوان گەریالكانی  pkkو ئەرتەشی
تورك دەستیان پێكردۆتەوە و
پەرەیان سەندوهتهوە.
لەم نووسینەدا هەوڵ دەدرێ
كاریگەیی شەڕەكانی ئەم دواییانە
لەسەر دۆزی كورد لە باكووری
كوردستان شرۆڤە بكرێ.
ئایا ئەم شەڕانە كاریگەرییەكی
ئەوتۆیان لەسەر بەر فراوان كردنی
بازنەی بزاڤی كورد هەیە؟ ئایا
شەری لەم چەشنە دەبێتە هۆی
پاشەكشەپێكردنی دەوڵەتی تورك و
واڵمدانەوە بە داخوازییەكانی كورد؟
پێڕەوكردنی خەباتی چەكداری بە
شێوەی هەنووكەیی ،لە چوارچێوەی
كردەیەكی چاالكی كاریگەر دا جێ
دەگرێ یان لە خانەی پەرچەكردارێكی
پاسیڤ دا؟ گەلۆ pkkهیچ رێگەیەكی
دیكەی بۆ خۆبواردن لەم چەشنە
شەڕانە نییە؟ تا چ رادەیەك ئەم
شەڕانە زیان بە ئابووریی توركیە
دەگەیەنن؟ هەڕەشەی شەڕكردن و
شەڕكردنێكی كاریگەر و پڕباندۆر
دوو چەمكی لێك جیاوازن ،ئەمڕۆكە
كام یەك لەو دوو چەمكانە لە
باكووری كوردستاندا بە دی
دەكرێن؟ پێڕەوكردنی خەباتی
چەكداری بە شێوەی هەنووكەیی كام
الیەنی نێو دەسەاڵتی تورك بەهێز
دەكاو لە خزمەتی كام بەرە دایە؟
وەاڵمدانەوەیەكی كورت و تیژ تێپەڕ
بەم پرسیارانە مژاری سەرەكیی ئەم
نووسینە پێك دێنن.
 )1تا هەنووكە دەیان جار
رێبەرانی pkkرایانگەیاندوە كە ئەگەر
توركیە وەاڵمی داخوازییەكانیان
نەداتەوە و كۆتایی بە پێشێل كردنی
مافەكانی كورد نەهێنێ ،شەڕ
پەرەپێدەدەن و تەنانەت شەڕەكە بۆ
مێترۆپۆلەكانی توركیە و ناوچەكانی
تورك نشین دەگوازنەوە pkk .دوای
چەندین هەڕەشەی لەم چەشنە،
لە 1ی حوزەیرانەوە كۆتایی بە
ئاگربڕی یەكالیەنە هێناو شەڕی
سەر لە نوێ دەست پێكردەوە .بە
سەرنجدان بە هەژمارو قەبارەی
شەڕو تێكهەڵچوونەكانی نێوان
گەریالكانی  pkkو سوپای توركیە
و رادەی تێچوو و زیانەكانی هەر
دوو الیەن ،بۆمان دەردەكەوێ كە
 pkkنەیتوانیوە لەو ئاستەی كە
بانگەشەی دەكرد شەڕ پەرەپێبدا
و بۆ مێترۆپۆلەكانی توركیەش
بیگوازێتەوە ،تا لەم رێگەیەوە
فشار بۆ دەوڵەتی تورك بێنن دان
بە داخوازییەكانی گەلی كورددا
بنێ .شەڕەكان لە چوارچێوەیەكی
بەرتەسك و كەم كاریگەر و زیانمەند
دا بەڕێوە دەچن .ئەوەی ئەمرۆكە لە
باكووری كوردستان لە گەڵی بەرەو
رووین زیاتر هەڕەشەی شەڕكردن
و باپیڤانە نەك شەڕكردنێكی كاریگەر
و پڕباندۆر.
 )2توركیە سەرەڕای نەبوونی
سەرچاوەی سروشتیی نەوت و گاز
توانیویەتی ئابووریی خۆی گەشە پێ
بدا و لە ریزی بیست واڵتی گەورەی
پیشەسازیی دنیا دا جێ بگرێ .ئەم
مەسەلەیە نیشاندەری ئەوەیە كە
چاالكیی جار ناجاری گەریالكانی

 pkkكاریگەرییەكی ئەوتۆی لە سەر
رەوتی گەشەسەندنی ئابووریی
توركیە دانەناوە و توركیە سەرەڕای
هەبوونی ئەم چاالكییانەش توانیویەتی
وەپێش زۆر واڵتی خاوەن نەوت و
گازی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست بكەوێ.
بە دەربڕینێكی دیكە سەرەڕای
بانگەشەی الیەنی كوردی ،چاالكیی
چەكداری نەیتوانیوە زیانێكی ئەوتۆ
لە ئابووریی توركیە بدا تا لەم
رێگەیەوە دەوڵەتی تورك ناچار بێ
دان بە داخوازییەكانی گەلی كورد دا
بنێ.
 )3لەم دواییانەدا موراد قەرەیالن
لە وتووێژێك لە گەڵ  BBCدا
رایگەیاند ئەگەر دەوڵەتی توركیە
هێندێك لە مەرجەكانیان قبووڵ بكا
ئامادەن لە ژێر چاوەدێری نەتەوە
یەكگرتووەكاندا دەست لە چەك
بەردەن و بە شێوەیەكی یەكجارەكی
كۆتایی بە شەڕی چەكداریی بێنن.
ئەم مەسەلەیە لەالیەك ئاشتیخواز
بوونی كورد نیشان دەداو لە الیەكی

دهوڵهتی تورک بۆ قبووڵی داواکانی
کهڵک وهربگرێ .کوردهکان دهتوانن
لهرێگهی داهێنان و فۆرمی نوێی
خهباتی مهدهنییهوهبازنهی بزاڤی
ئازادیخوازانهیان بهر فراوان بکهنهو ه
و لهم رێگهیهشهوه پشتیوانیی
بهشێک له کۆمهلگهی تورک ،رای
گشتیی دونیا و واڵتانی جیهان بۆ
الی خۆیان رابکێشن .بۆ نموون ه
کوردهکان دهتوانن له رێگهی
مانگرتنی گشتی ،نهچوون ه سهرکار،
نافهرمانیی مهدهنی و دهنگدان ب ه
نوێنهر ه کوردهکان ل ه ههڵبژاردنهکانی
داهاتوودا وهزن و قورسایی خۆیان
زیاتر بکهن و لهم رێگهیهو ه دهوڵهتی
تورک ناچار به پاشهکشه بکهن.
میتینگی
رۆژانهدا
لهم
بایکۆت کردنی رێفڕاندۆمی مادد ه
ههموارکراوهکانی قانوونی بنهڕهتیی
تورکی ه ب ه بهشداریی ههزاران کهس
ل ه شارهکانی باکووری کوردستان
ل ه الیهن BDPوه بهڕێو ه دهچێ.
ئهم مهسهلهی ه نیشاندهری ئهوهی ه

دیكەش دەرخەری ئەم راستییەیە
كە ئەم شەڕە زیاتر پەرچە
كردارێكی پاسیڤە نەك مێتۆدێكی
ئەكتیڤی كاریگەر .لەوانەیە موراد
قەرەیالن و رێبەرانی دیكەی PKK
ش بەم ئاكامە گەیشتبن كە توانای
بەردەوام كردنی ئەم ڕەوشەیان
(ڕەوشی مانەوە لە شاخ) بۆ هەتا
هەتایێ نییە .لەالیەكی دیكەشهو ه
پێڕەوكردنی شەڕ و تێكهەڵچوونی
چەكداری لە ئاستی هەنووكەیی دا نە
تەنیا كاریگەرییەكی ئەوتۆی لەسەر
دەوڵەتی تورك نابێ ،بەڵكوو الیەنی
موحافیزەكار و بەرەی شەڕخوازی
نێو دەسەاڵتی تورك بەهێز دەكا
و بەشی رەگەزپەرستی كۆمەڵگای
توركیش زیاتر دەورووژێنێ .هێرشی
گرووپە رەگەزپەرەستەكانی تورك
بۆ سەر بنكە و بارەگاكانی  BDPو
خەڵكی سڤیلی كورد سەلمێنەری ئەم
ئیدعایەیە ،كە لە ئاكام دا لەوانەیە
شەڕی ئەتنیكیشی لێ بكەوێتەوە.
)4تورکی ه ب ه بهراورد لهگهڵ
واڵتانی ئێران و سوریه ،واڵتێکی
دهرهتانی
دیموکراتیکه.
نیمچ ه
پێکهێنانی گرووپ و رێکخراوی
جۆراوجۆری کۆمهڵگهی مهدهنی،
رێکخستنی جهماوهر و هینان ه
سهرشهقامهکان ،ئازادیی رادهربڕین
و ب ه کورتی دهرهتانی خهباتی مهدهنی،
لێگاڵ و جهماوهری تا رادهیهک لهم
واڵتهدا بهدی دهکرێ .الیهنی کوردی
دهتوانێ لهم فهزایه بۆ بهرهوپێش
بردنی دۆزهکهی و ناچارکردنی

که دهرهتانی خهباتی مهدهنی و
ناتوندوتیژ ل ه باکووری کوردستان
و تورکیه لهئارادای ه و ئهرکی بزاڤی
ئازادیخوازی کورده ک ه به باشترین
شێو ه لهم فهزایه کهڵک وهربگرێ.
ل ه الیهکی دیکهشهوه پێشوازیی بێ
وێنهی خهڵکی باکووری کوردستان
ل ه گرووپهکانی ئاشتی دهریخست
ک ه ئهو خهڵکه ئاشتیخوازه و
ئامادهییهکی زیاتری بۆ داواکردنی
مافهکانی له رێگهی ناتوندو تیژهو ه
ههیه.
 )5دێموکراتیز ه کردنی بزاڤی
باکوور و رێگهدان بهسهرههڵدان
و پهرهگرتنی بۆچوونی دهرهوهی
pkkو نهسهپاندنی سیستمێکی
فیکریی دیاریکراو بهسهر چاالکوان ه
کوردهکاندا دهتوانێ بازنهی بزاڤی
ئازادیخوازی باکووری کوردستان
بهرفراوان بکاتهو ه و خهڵکێکی زیاتر
راکێشی نێو پرۆسهی شوناسخوازیی
بکا.
رادهی بهشداربووانی رێورهسمی
ناشتنی تهرمی گهریالکان و
کۆبوونهوه و خۆپێشاندانهکانی ئهم
دواییانهی کوردهکانی باکووری
ن
کوردستان دهرخهری ئهو راستییه 
که توانای میتۆدی چهکداری ل ه
پهرهپێدانی پێگهی جهماوهریی
بزاڤ سنووردارهو الیهنی کوردی
دهتوانێ ب ه گرتنهبهری رێکاری نوێ
و داهێنان له بیاڤی مهدهنی دا بازنهی
بزاڤ بهرفراوان بکاتهوه.
توانیویهتی
pkk
بێگومان

له رێگهی خهباتی چهکدارییهو ه
ل ه
نهتهوهیی
بووژانهوهیهکی
باکووری کوردستان دا دروست بکا،
بهاڵم بهردهوام کردنی شهڕ لهئاستی
ههنووکهیی دا زیاتر بۆ الیهنی
کوردی شهکهتکهرهو دهبێت ه هۆی
میلیتاریز ه کردنی زیاتری کوردستان
و پهرهسهندنی رق و قینی ئهتنیکی
ل ه نێوان گهالنی تورک و کورد دا،
بێ ئهوهیک ه دهرهنجامێکی ئهوتۆی
لێبکهوێتهوه.
ئهزموونی 26ساڵ خهباتی
چهکداری لهدژی تورکیه سهلمێنهری
ئهوهی ه ک ه نه دهوڵهتی تورک دهتوانێ
گهریالکانی کورد له شاخ بێنێت ه
خوارێ و ن ه گهریالکانیش دهتوانن
له رێگهی پێڕهو کردنی ئهو مێتۆد ه
و ئهم ئاسته له خهباتی چهکدارییهو ه
دهوڵهتی تورک ب ه چۆک دابێنن .بۆ
دهرباز بوون لهم سیکل ه "معیوب" ه
پێویسته رێگهیهکی دیک ه لهالیهن ههر
دوو الیهنی کێشهکهو ه بگیردرێت ه
بهر.

ههواڵ ه کوردستانییهکان
كرانهوهی یهكهم
كهناڵی كوردیی كهرتی
تایبهت له باكووری كوردستان
كهناڵێكی كوردی سهر ب ه
كهرتی تایبهت ب ه ناوی "دونیا "TV
ل ه باكووری كوردستان كرایهوه.
به پێی ههواڵی "كوردستان
ئێمروز"ی ئێران ،یهكهم كهناڵی
كوردی سهر ب ه كهرتی تایبهت
به ناوی "دنیا  "TVل ه باكووری
كوردستان پهخشی تاقیكاریی خۆی دهست پێكرد.
"رهمزی كهتێنچی" بهڕێوبهری "دونیا  "TVگوتی ":بڕیار ه له مانگی
پیرۆزی رهمهزاندا ئهم كهناڵه پهخشی ئاسایی دهستپێبكات".
"دونیا  "TVب ه بهشداریی "هیدایهت كاراجا" بهڕێوبهری رێكخراوی
پهخشی تهلهڤزیۆنی و بهڕێوبهری بهرنامهی تهلهڤزیۆنی " سامان یولو"
دهستی به پهخشی خۆی كرد.
بهرنامهكانی ئهم كهناڵه بریتین ل ه موزیك ،ژن وكۆمهڵگا ،ههواڵ ،ئابووری
و چهند بهرنامهیهكی تر كه تهواو ب ه زمانی كوردی دهبن.
سهرچاوه :پهیامنێر

سهرۆكی ههرێم:

كورد یهكڕیز ه و
بهشێك ه ل ه چارهسهری كێشهكان

سهرۆكی ههرێم رایگهیاند،
بارودۆخی سیاسیی واڵت ل ه
چهقبهستندای ه و ئێمهی كورد
یهكڕیزیی خۆمان پاراستو ه و
سوورین لهسهر بهدهستهێنانی
مافهكانی خۆمان.
لهمیانی كۆنگرهی حهوتهمی
یهكێتی ئافرهتانی كوردستاندا،

ئهزموونی
26ساڵ خهباتی
چهکداری لهدژی
تورکیه سهلمێنهری
ئهوهی ه که ن ه
دهوڵهتی تورک
دهتوانێ گهریالکانی
کورد ل ه شاخ
بێنێت ه خوارێ و ن ه
گهریالکانیش
دهتوانن له رێگهی
پێڕهو کردنی ئهو
مێتۆده و ئهم ئاسته
له خهباتی
چهکدارییهوه
دهوڵهتی تورک
ب ه چۆک دابێنن

سهرۆكی ههرێم رایگهیاند ،ئێمهی
كورد یهكڕیز و یهك دهستهین و
بهشێكین له چارهسهری كێشهكانی
ناو عێراق.
ههروهها رایگهیاند ،ئێم ه لهگهڵ
پێكهێنانی حكوومهتێكی شهراكهتی
نیشتمانیداین و لهگهڵ ئهوه دایین
هیچ الیهنێك پێشتگوێ نهخرێت ل ه
پێكهێنانی حكوومهتدا.
مهسعود بارزانی ئهوهشی
دووپات كردهوه كه كورد سوور ه ل ه
سهر مافهكانی خۆی له جێبهجێكردنی
مادهی  140و پێشمهرگ ه و
یاسای نهوت و گاز و ئهنجامدانی
سهرژمێریدا .
سهرچاوه :پهیامنێر

لە سلۆپییەوە تا
دەربەندیخان عەمباری نەوتە
بەرپرسی بەشی دۆزینەوەی
نەوت لە وەزارەتی سامانە
سروشتییەكانی ئوسترالیا ،خاكی
كوردستان بە"حەوزێكی گەورەی
نەوتی نیشتوو" وەسفدەكات،
دەشڵێ "هەرێمی كوردستان 90
ملیار بەرمیل نەوتی یەدەگی
هەیە ،نەك  40ملیار بەرمیل،
وەك حكوومەتی كوردستان دەڵێ" .هەروەها پێشبینی دەكات كە كوردستان
لە داهاتوودا ببێت ه یەكێك لە گەورەترین واڵتە بەرهەمهێنەكانی نەوت.
سهرچاوه :رووداو

کوردهکانی
تورکیهش داوای فیدارڵی دهکهن

عوسمان بایدهمیر سهرۆکی
شارهوانی دیاربهکر له لێداوانێکی
چاوهڕواننهکراودا وتی« :چی دهبێت
ئهگهر هاتوو ل ه پاڵ ئااڵی تورکیهدا،
ئااڵی کوردستانیش بهرز بکرێتهوه».
ناوبراو ل ه میانی فستیڤاڵێکی
جهماوهری  -رۆشنبیری دا ل ه

شاری دێرسیم باسی ئهوهی هێنا
ئاراوه ک ه «پهرلمانی تورکیه ههی ه
و کوردستانیش پێویست ه پهرلمانی
ههبێت».
ل ه
دهستووری
پسپۆڕانی
سهر ئهو باوهڕهن که ههرجهرند ه
سهرۆکی شارهوانیی دیاربهکر ل ه
داواکهیدا وشهی ئۆتۆنۆمی بهکار
هێناوه ،بهاڵم داوای بهرزکردنهوهی
ئااڵی کوردستان له پاڵ ئااڵی تورکی ه
و بوونی پهرلمانی کوردستان ئهو ه
دهگهیهنێت ک ه کوردی باکووری
کوردستانیش خواستی فیدراڵییان
ههیه.

سیاسی
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ئهو قهیرانانهی تهنگیان ب ه کۆماری ئیسالمیی ئێران ههڵ چنیوه!
عهلی بداغی
ئێران
ئیسالمیی
کۆماری
ئهگهرچی یهکێک لهو واڵتانهیه ک ه
له دنێا دا ب ه سهرهڕۆ و پێشێلکهری
مافی مرۆڤ و نهگونجاو ل ه گهڵ
دنیای رۆژئاوا ناسراون ،بهاڵم
بهو حاڵهش قورسایی ئێران ل ه
سیاسهتی نێودهوڵهتی و کایهکردن
ل ه پێکناکۆکیی بهرژهوهندییهکانی
واڵتانی زلهێزدا پڕدیار و بهرچاوه.
ل ه پێوهندی له گهڵ شێوهی
دهسهاڵتدارهتیی کۆماری ئیسالمی
دا کارناسانی سیاسی پێیان وای ه ک ه
کۆماری ئیسالمی خۆی بهرههمی
قهیران بووه و ههر بۆیهش ل ه
ماوهی زیاتر ل ه  30ساڵی رابردووش
دا بهردهوام ل ه قهیران دا ژیاو ه و
قهیرانی بۆ تێپهڕین ل ه قهیران
خوڵقاندوه.
دهسهاڵتدارهتیی
دهسپێکی
کۆماری ئیسالمی هاوکات بوو ه
ل ه گهڵ خوڵقاندنی یهکهم قهیران،
ئهویش ئهو کات ه بوو که ئایهتوڵال
خومهینی به رهسمی رایگهیاند
ن کۆتایی
که شۆڕشی گهالنی ئێرا 
نههاتوه و ئهوان دهیانهوێ ئهو
شۆڕشه و ئامانجهکانی ئهو شۆڕش ه
له سنوورهکانی ئهو واڵته بترازێنن و
ل ه دنیا دا باڵویان بکهنهوه.
گوتارێکی سیاسیی ئهوتۆ
ئهویش له سهردهمی شهڕی
سارد دا زۆر یهک له هاوکێشه و
باڵبهندییهکانی گۆڕی.
پهالماردرانی ئێران له الیهن
عێراقهو ه و شهڕێکی قورسی  8ساڵ ه
قهیرانێکی دیک ه بوو ک ه ل ه ساڵهکانی
سهرهتای ئهو شۆڕشهدا بهربینگی
به دهسهاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی
گرت .رێبهرانی کۆماری ئیسالمی
شهڕی  8ساڵ ه له گهڵ عێراقیان وهک
ههلێکی زێڕین قۆستهو ه تا له ژێر
دروشمی" ههموو شتێک ل ه پێناوی
سهرکهوتن ل ه بهرهکانی شهڕ دا" ب ه
سهر ههموو ئهو قهیرانانهدا باز بدهن
ک ه ب ه هۆی سیاسهتی ناسهردهمیان ه
و دهسهاڵتدارهتیی دوگماتیزمی
ئایینییهو ه له ئێراندا وهک کارگ ههڵ
تۆقیبوون.
گرینگترین قهیرانی ئهو سهردهم ه
گرانی ب ه هۆی دهرهنجامهکانی شهڕ
و گهمارۆ ئابوورییهکانی سهر ئێران
و ،نهبوونی ئازادیی سیاسی بوو.
دهسهاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی ک ه
ل ه بهرهکانی شهڕی عێڕاق دا زیانی
یهکجار زۆریان بهرکهوتبوو و
ماشێنی نیزامیی ئێران لهو شهڕهدا ب ه
تهواوی پهکی کهوتبوو ،بۆ زاڵکردنی
کهشی بێدهنگی و سهرکوت و ب ه
مهبهستی شاردنهوهی شکستهکانیان
ل ه بهرهکانی شهڕ دا قهڵت و بڕ و
رهشهکوژییهکی کهم وێنهیان ل ه
گرتووخانهکان دا وهڕێ خست.
به پێی ئاماری رێکخراوهکانی
مافی مرۆڤ ،کۆماری ئیسالمیی
ئێران تهنیا له ساڵی  1367ی ههتاوی
دا زیاتر ل ه  12000بهندیی سیاسیی
له گرتووخانهکاندا گوللهباران کرد
که تهرمی ژمارهیهکی زۆر لهوانی ل ه
گۆڕه ب ه کۆمهڵهکانی " خاوهران" ی
تاراندا چاڵ کرد.
کۆتایی شهڕی  8ساڵ ه بواری بۆ
سهرههڵدانی ئهو قهیرانان ه خۆش کرد
ک ه تا ئهو کات ل ه سۆنگهی شهڕهو ه
شاردرابوونهوه ،ل ه خۆڕا نهبوو ک ه
هاشمی رهفسهنجانی ،سهرۆکی
پارلمانی سهردهمی شهڕی  8ساڵ ه
ل ه گهڵ عێراق ،شهڕ ل ه گهڵ ئهو

واڵتهی به " بهرهکهت " و " نیعمهت"
ی خودا زانیبوو.
قهیرانهکانی ئهو کاتی کۆماری
ئیسالمی له نێوخۆی واڵتدا بریتی
بوون ل ه بێکاری و تهقینهوهی
حهشیمهتی له کۆمهڵگا دا .ئهو کات ل ه
گهڵ ئهوهی ئێران زیاتر ل ه  1میلیۆن
کهسی قوربانی لهو شهڕهدا دابوو،
بهاڵم زۆربهی ههر ه زۆری کارخان ه
و کارگ ه و یهک ه بهرههمهێنهرهکانی
ئێران وێران ببون .سیاسهتی کونترۆڵ
نهکردنی زاوزێ ب ه مهبهستی تایبهتی

نێوبردنی نهیارانی سیاسیی خۆی.
ل ه ماوهی ساڵهکانی  1365تا
ساڵی  1376ی ههتاوی دا زیاتر ل ه
 140چاالکی سیاسیی ئۆپۆزیسیۆنی
کۆماری ئیسالمی له واڵتهکانی
ئورووپایی وهک فهڕانسه ،ئاڵمان،
و ئوتریش
قیبرێس ،سویس،
تیرۆر کران ک ه لهو نێوهدا تێرۆری
بهختیار،
شاپووری
دوکتور
دوایین سهرۆک وهزیری نیزامی
پاشایهتیی ئێران ،دوکتور کازم
رهجهوی ،برای مهسعوود رهجهوی

بۆ وهزیری ئیتلالعات و وهزیری
دهرهوهی ئێران دهرکرا ،قهیرانی
مهشرووعییهت و رهوایی ئێران ب ه
یهکجاریی چووه ژێر پرسیار.
ل ه تهنیشت قهیرانی سیاسیی
ئێران یهکێکی دیکه لهو بابهتانهی
ئێرانی ل ه هاوکێشه نهتهوهییهکان دا
پهراوێز و له ژێر گوشار خستبوو،
بابهتی پیشێلکردنی مافی مرۆڤ
لهو واڵت ه له الیهن دهسهاڵتدارهتیی
کۆماری ئیسالمییهو ه بوو.
کۆماری ئیسالمیی ئێران ل ه

سیاسی و کۆچی بێسهرهوبهرهی
گوندنشینان بۆ شارهکان و
پهلهقاژهیان بۆ دهسخستنی ههلی
کارکردن ،بهڕێوهبهرانی واڵتیان
تووشی سهرلێشێواوی کردبوو.
بهرهورووبوونهو ه ل ه گهڵ گوشاری
چاالکانی مهدهنی و سیاسی بۆ
کرانهوهی کهشی سیاسی و البردنی
فهزای سهرکوت وخهفهقان یهکێکی
دیک ه لهو قهیرانانه بوون که رێبهرانی
کۆماری ئیسالمی خۆیان له گهڵ
بهرهو روو دهدی.
له دهرهوهی واڵتیش کۆماری
ئیسالمی به هۆی پێداگری ل ه سهر
سیاسهتی ناردهن ه دهرهوهی شۆرش
و پشتیوانیکردنی ئاشکرا و ب ه
کردهیی له گرووپ ه بناژۆخوازهکانی

رێبهری مجاهیدینی خهڵقی ئێران ل ه
فهڕانسه ،دوکتور عهبدولڕهحمانی
قاسملوو ،سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان و هاوڕییانی
ل ه ئوتریش ،دوکتور سیروس
ئیالهی ،چاالکیی نێونهتهوهیی مافی
مرۆڤ ،غوالم کشاوهرز ،ئهندامی
رێبهریی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران،
برومهند،
دوکتورعهبدوڕهحمان
پارێزهر و چاالکی مافی مرۆڤ،
شهڕهفکهندی،
سادق
دوکتور
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ل ه بێرلینی ئاڵمان وێرای
 3هاوڕێی له دیارترینی ئهو تێرۆر ه
سیاسییانه بوون که کۆماری ئیسالمی
بۆ بههێزکردنی پێگهی خۆی ل ه
دهرهوهی سنوورهکانی ئێران کردنی

ماوهی  31ساڵ دهسهاڵتدارهتیی
خۆیدا تا ئێستا  26جار له الیهن
کۆمیسیۆن و شووڕای مافی مرۆڤی
نهتهوه یهکگرتووهکانهوه سهبارهت
ب ه پێشێلکاریی سیستماتیکی مافی
مرۆڤهو ه مهحکووم کراو ه و لهو
ماوهیهش دا ساڵ نهبووه که ل ه الیهن
رێکخراوه نێونهتهوهییهکانی مافی
مرۆڤ و ههواڵنێرانی بێسنوورهوه
لهمهڕ پێشێلکاریی مافی مرۆڤ و
سهرکوتی ئازادییهکانی خهڵک ،
به تایبهت ئازادیی رادهربڕینهو ه
مهحکووم نهکرابێ.
ههتاوی
1381ی
ساڵی
چهخماغهی قهیرانێکی دیکهی ئێرانی
کۆماری ئیسالمی له گهڵ کۆمهڵگای
نێونهتهوهیی لێ درا .لهو ساڵهدا

ئهتومییهکهی وهدهست بێنێ ،ل ه
گهڵ چوار بڕیارنامهی سزادان و
گهمارۆی ئابووریی ئهنجومهنی
ئاسایشی نهتهو ه یهکگرتووهکان
بهروه روو بۆتهوه و جیا لهوهش
ئامریکا ،یهکیهتیی ئورووپا ،ئوستڕالیا
و ژاپۆنیش ب ه شێوهی یهکالیهن ه
قورسترین گهمارۆ ئابورییهکانی
خۆیان ب ه سهر ئێران دا سهپاندوه.
بهاڵم ل ه نیوخۆی واڵتیش دا
کۆماری ئیسالمی بهرهوڕووی
کۆمهلیک قهیران بۆتهوه ک ه له ژێر
سێبهری کێش ه ئهتومییهکهی ئهو
واڵتهدا کهمتر باسیان لی دهکرێ و
وهک بۆمبێکی سهعاتی چاوهڕوانی
تهقینهوهن.
ههڵبژاردنهکانی ساڵی رابردووی
سهرۆک کۆماریی ئێران و
نارهزایهتیی ب ه میلیۆنان کهس ل ه
ئاکامی ههڵبژاردنهکان ،ک ه له دژی
ساختهکاریی باڵی ئهحمهدی نژاد
رژابوونه سهر شهقامهکان ،رهوایی
ئهو حکوومهتهی ب ه تهواوی برد ه
ژیر پرسیار.
نژاد
ئهحمهدی
دهوڵهتی
ک ه به گرتنی ههزاران کهس ل ه
خۆپیشاندهران و کوشتنی دهیان
کهس ل ه کاتی خۆپیشاندانهکان
و له سێدارهدانی سهدان کهس
و به زاڵکردنی کهشی سهرکوت
توانیویهتی پاشهکشهی کاتی ب ه
ههڵچوون و بزووتنهوهی نارهزایهتی
خهڵک بکا ،بۆ خۆی زۆر باش دهزانێ
ک ه ئهو بێدهنگییهی ئێستا پشکۆی
ژێر خۆڵهمێش ه و ههر دهم و ساتێک
توانای گهشانهوهی ههیه.
قهیران ه
لهوانهش
جیا
کۆمهاڵیهتییهکانی ئێران شتێک
نین که ب ه سانایی له تهنیشتی تێ
بپهڕین.
ی نوێ" سهر
باڵڤۆكی "مێهر 
ی ئێران ل ه
به رێكخراوی بێهزیستی 
ی خۆی دا كۆمهڵ ه ئامارو
ژمار ه  5
ی سهرنجی باڵو
زانیارییهكی جێ 
كردۆتهوه.
ی تووشبوون ب ه
ئهو هی كه تهمهن 
ئێعتیاد بۆ خوار  14ساڵ دابهزیوهو
ئهو دیاردهیه خهریكه ل ه قوتابخان ه
پهرهدهستێنێ،
سهرهتاییهكانیشدا
ئهوهی كه زیاتر ل ه  4میلیۆن كهس ل ه
ئێراندا ماد هی هۆشبهر بهكار دێنن،
ی
ی پهرهسهندن 
ئهوهی ك ه له سۆنگه 
ی
ی ئێعتیادو بێكارییهو ه ئامار 
دیارد ه 
ی رابردوو
تهاڵق  %30له چاو ساڵ 
ی كردوه .ههر ب ه پێی ئهو
زیاد 
ی ل ه
ی لهشفرۆش 
راپۆرت ه تهمهن 
ئێران بۆ خوار  16ساڵ دابهزیوهو
ی ژنانی
ی ههره زۆر 
ئهوهی ك ه بهش 
لهشفرۆش ی ئێران نهخوێندهوار نین
و خاوهن مێردو منداڵن.

کۆماری ئیسالمیی ئێران ل ه ماوهی  31ساڵ دهسهاڵتدارهتیی خۆیدا تا ئێستا  26جار له الیهن
کۆمیسیۆن و شووڕای مافی مرۆڤی نهتهوه یهکگرتووهکانهوه سهبارهت ب ه پێشێلکاریی سیستماتیکی مافی مرۆڤهوه
مهحکووم کراوه و لهو ماوهیهش دا ساڵ نهبووه که ل ه الیهن رێکخراوه نێونهتهوهییهکانی مافی مرۆڤ و
ههواڵنێرانی بێسنوورهوهلهمهڕ پێشێلکاریی مافی مرۆڤ و سهرکوتی ئازادییهکانی خهڵک ،
ب ه تایبهت ئازادیی رادهربڕینهوه مهحکووم نهکرابێ
حیزبوڵالی لوبنان و گرووپهکانی
فهلهستینی ل ه سیاسهتی نێونهتهوهیی
دا له پهراوێز خرابوو.
کۆماری ئیسالمی لهو کاتهو ه
سیاسهتی خوڵقاندنی قهیران بۆ
تێپهڕین له قهیرانی گرت ه بهر .ل ه
نێوخۆی واڵت دا دیسان سیاسهتی
سهرکوت و یهکدهست و یهکدهنگ
کردنی گرت ه بهر .دهستی سپای
پاسدارانی ل ه سیاسهت و گرتن ه
دهستی ئابوریی واڵت دا ئاوهاڵ کرد
له دهرهوهی سنوورهکانیش و ب ه
تایبهت ل ه دڵی ئورووپا دا کهوت ه ل ه

له نیوخۆی واڵتیش دا دیار ه دهستی
بۆ له نێوبردنی نهیارانی سیاسی ب ه
ههموو شێوهیهک ئاوهاڵ بوو.
بهاڵم دوای ئهوهی رێبهرانی
کۆماری ئیسالمیی ئێران له ساڵی
 1376دا و ب ه بڕیاری دادگای
سهربهخۆی تاوانهکانی ئاڵمان
و له پێوهندی لهگهڵ پهروهندهی
"مێکونوس" دا ب ه بڕیاردان و
بهڕێوهبردن و دهست تێداههبوون ل ه
تێرۆرهکانی دهرهوهی سنوورهکانی
ئێران له رۆژئاوا تاوانبار کران و
حوکمی گیران و دهسبهسهر کران

ئاشکرا کرا که کۆماری ئیسالمی
زیاتر ل ه  20ساڵه ب ه شێوهی
نهێنی و دوور لهچاوی کۆمهڵگای
نێونهتهوهیی سهرقاڵی پیتاندنی
ئورانیۆم و دروستکردنی بۆمبی
ئهتۆمییه .ههوڵه شاراوهکانی ئێران
بۆ دهستراگهیشتن ب ه چهکی ناوکی
بۆ جارێکی دیکه ئێرانی کردهوه ب ه
چهقی قهیرانهکان له رۆژههاڵتی
نێوهڕاستدا .کۆماری ئیسالمیی ئێران
ک ه تا ئێستاشی ل ه گهڵ بێ نهیتوانیو ه
متمانهی کۆمهڵگای نێونهتهوهیی
بۆ ئاشتیخوازان ه بوونی بهرنام ه

ئێران له رووی راکردنی
مێشکهکان و کهسانی بژاردهی
کۆمهڵگهی دا له دنیا دا ل ه پلهی یهکهم
دای ه و سااڵنه زیاتر  120ههزار کهس
ل ه ئێران را بهرهو ه واڵتانی دیک ه
رادهکهن ک ه بهشی ههر ه زۆری ئهو
کهسان ه دهرچووانی زانکۆ و خاوهن
پلهی بهرزی ئاکادێمین.
له ئیراندا رێژهی بێکاری
 %18راگهیهندراو ه بهاڵم کارناس ه
ئابوورییه سهربهخۆکان ئهو ئامار ه
حکوومهتییانه رهت دهکهنهو ه و ل ه

ئێران
ل ه رووی راکردنی
مێشکهکان و
کهسانی بژاردهی
کۆمهڵگهی دا ل ه
دنیا دا
له پلهی یهکهم
دای ه و سااڵنه
زیاتر ل ه 120
ههزار
کهس ل ه ئێران
را بهرهوه واڵتانی
دیک ه رادهکهن
که بهشی ههره
زۆری ئهو کهسان ه
دهرچووانی
زانکۆ و خاوهن
پلهی بهرزی
ئاکادێمین

سهر ئهو باوهڕهن که نرخی بێکاری
ل ه ئێران سهرووی  30ل ه سهده.
ی
ی میللی 
ی راپۆرتی سازمان 
ب ه پێ 
ی
ی تاران ل ه ماوه 
ی پارێزگا 
الوان 
ی
 6مانگی یهكهمی ئهوساڵدا ئامار 
زهماوهند و پێکهو ه نانی ژیان %6
ل ه چاو ساڵی رابردوو دابهزیوهو ل ه
ی
ی تهالق  %21زیاد 
بهرامبهردا ئامار 
كردوه.
ی
مورتهزا بهختیاری وهزیر 
ی ئێرانیش رایگهیاندو ه
دادگوستهری 
ی
ی  10مانگی رابردوو 
ك ه ل ه ماوه 
ئهوساڵدا  5میلیۆن و  900ههزار
ن ل ه
ی و سزادا 
ی حقووق 
دۆسییه 
ی
دادگاكاندا كراونهتهوه .وهزیر 
ی كردو ه
ی ئێران ئاشكرا 
دادگوستهری 
ك ه لهوساڵدا  3میلیۆن و  200ههزار
ی  2 ،میلیۆن و
دۆسییهی تاوانکار 
ی ل ه
ی حقووق 
 800ههزار پهروهنده 
دادگاكانی واڵتدا كاریان ل ه سهر
كراو ه و زیاتر ل ه  3میلیۆن و 500
ی
ههزار دۆسیهش له "شووڕاكان 
کێشهکان"دا
چارهسهریی
بهدواداچوونیان بۆ دهكرێ.
ی
ی وتهبێژ 
عهلیڕهزا جهمشید 
ی
ی ئاشكرا 
پێشووی دهزگای قهزای 
ی پهروهند ه
كردوه ك ه بارستای 
ی
ی ئێران زیاتر ل ه واڵت 
قهزاییهكان 
چین ب ه  1میلیاردو  300میلیۆن
حهشیمهتهوهیه.
ی
ساڵی رابردووش قوربانعهل 
ی
دوڕی نهجهف ئابادی ،دادستان 
ی واڵت رایگهیاندبوو كه ل ه
پێشوو 
ی ئێران200 ،
ههر  100ههزار كهس 
كهسیان ل ه زیندان دان .ناوبراو
ی
ی رووخان 
ی كه ل ه دوا 
گوتبوو 
ی
ی پاشایهتییهو ه حهشیمهت 
رێژیم 
ئێران  2بهرامبهر بووه ،بهاڵم
ی زیندانییهكانی ئێران بۆت ه
ئهژمار 
 10بهرامبهر.
ئهوهی گوترا دووره دیمهنێک ل ه
بارودۆخی سیاسی و کۆمهاڵیهتیی
ئێرانی کۆماری ئیسالمی بوو.

ئهندێش ه

ژماره540 :
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      بنەما تئۆرییە  ،فەلسەفییەكانی دێموكراسی
زانیار ئەحمەدی
ئازادی لە بواری سیاسی دا كاتێك
بە لووتكە دەگا كە حكوومەتگەلی
دیموكراتی مودێرن پێك بێن و
لە سەر بنەمای یەكسانیی گشتی
و بەرابەری مافە گشتییەكان
هەموو كەس لە رێگەی هەڵبژاردنی
نوێنەرانەوە حكوومەتی خۆیان
بكەن .چاوەڕوانی لە هەموو الیەك
دەكرێ كە وێڕای لەبەرچاو گرتنی
قازانجەكانی خۆیان بەرژەوەندیی
نەتەوەیی خۆشیان لەبەرچاو
بێ .بە كورتی بە بڕوای فرۆم،
سەرمایەداری نەك هەر مرۆڤی
لە  ...كۆن رزگار كرد ،بەڵكوو
كاریگەرییەكی زۆریشی لەسەر
بەرز بوونەوەی ئاستی ئازادیی
ئەرێنی و گەشەی ژیانێكی چاالك
و رەخنەگرانە و بەرپرسیارانە دانا.
لە روانگەی فرۆمەوە ئەوە یەكێك
لە كاریگەرییەكانی سەرمایەداری
بوو لە سەر گەشەی ئازادی.
(فروم )123 :1370 ،ئەسڵی
ئازادی ،پێوەندییەكی واتایی لەگەڵ
دیموكراسی و چۆنیەتیی گەشە
سەندنی هەیە.
ئازادی مەرجە بۆ جێبەجێ بوونی
دیموكراسی یەكسانی بۆ سەلماندنی
بەرحەق بوونی دیموكراسی الیەنی
بنەڕەتی هەیە و برایەتی بەرتئوری
بوونی هەر جۆرە دیموكراسییەكە.
نێوەرۆكی كۆمەڵگە چ دەبێ ببێ ،تا
ئەو رادەیە دەكرێ دیموكراسی تێیدا
پاساو بدرێ كە لەودا یەكسانییەكی
گونجاو لە نێو ئەندامەكانی دا
هەبێ یان ملی بۆ راكێشرابێ .تەنیا
لە رێگەی ئازادییەوە دەتوانین
بە دیموكراسی بگەین ،بەاڵم
لەو الیەشەوە دەبێ بڵێین ئەوە
بوونی یەكسانییە دەمانگەیەنێتە
ئەو باوەڕەی كە بە دیموكراسی
گەیشتووین ،كە رێگەیەكی شیاو
و راستە بۆ رێكوپێك كردنی
كاروباری گشتیی كۆمەڵگە( .كوهن،
397 :1373ـ)398
لە روانگەی سیاسییەوە ،لیبرالیزم
بەرگری لە جۆرە ئازادییەك دەكا
كە تێیدا تاك و گرووپ وەك
بەرزترین نۆرمەكان لە پێوەندییە
كۆمەاڵیەتییهکان و رێكخراوە
سیاسییەكانی دا بێنە بەرباس.
ماكە مەعنەوییەكانی دەگەڕێتەوە
بۆ «مرۆڤ تەوەری»« ،عەقڵ
گەرایی» و «رۆشنەگەری»ی
سەدەكانی هەڤدە و هەژدە.
(صالحی10 :1383 ،ـ)9
بە بڕوای مەك فرسون ،بۆنەو
لیبراڵ
كۆمەڵگەی
باوەكانی
پێویستیی دیموكراسیی دەرخست
و دیموكراسی لە ئاراستەی ئەم
بۆنەو باوانەدا بوو خۆی گرت و
بە جۆرێك بوو بە پاڵپشت (نەك
دژایەتیكەر)( .مك فرسون:1382 ،
)5
بە كورتی دەتوانین بڵێین دابین
كردنی بەستێنی پەسندی یاساو
رێساو هەروەها گرەنتیی جێبەجێ
بوونی بە دەوڵەت ئەسپێردراوە،
لەم رووەوە مامەلەی دەوڵەت
لەگەڵ بنەما و پێوەندییەكانی
لیبراڵیزم قۆناخێكی نوێ بەخۆوە
دەبینێ .بۆیە ئەو دەوڵەتە باشە
كە بتوانێ بێ ئەوەی ئازادی
و ئیرادەی تاكەكەسی پێشێل
بكا ،خواست و داخوازییهکانیان
دابین بكا .كە ئەمەش راست
دیموكراسییە .ئازادی لە سروشتی
دیموكراسی دا بوونی هەیە.

(بەشی شهشهم)
(بشیریە )244 :1384 ،ئەندێشە
لیبراڵییەكان بە بنەمای فەلسەفی و
تئوریكی سیستمە دیموكراتیكەكانی
رۆژئاوا دەژمێردرێن .بەو واتای ه كە
دیموكراسی بەرهەمی بەرهەست
(عینی) و هەموار كراوی تئوری
لیبرالیزمە( .بشیریە)11 :1386 ،
گەورەترین نوێنەری فەلسەفی
دیموكراسیی سەدەی نۆزدە جان
ستیوارت میلە .بە بڕوای وی ئاكامی
ژیرانەی لیبرالیزم ،دیموكراسییە
(واتا ئەگەر لیبراڵیزم راست و
دروست پراكتیزە بكرێ لە ئاكام دا
دیموكراسیی لێ دەكەوێتەوە).
میل بە پێچەوانەی بێنتهام دەیوت:
ئامانجی مرۆڤ تەنیا وەدەستهێنانی
خۆشی و چێژ نییە ،بەڵكوو
ئازادی ،شەرافەت و ئابڕووی
مرۆڤ گەورەتر لەوانەن .كەواتە
ئازادی تەنیا پێویستی گەیشتن بە
خۆشی و بەختەوەری نییە ،بەڵكوو
ئازادی بۆ گەشەی رێزو شەرافەتی
مرۆڤیش پێویستە.
لیبرالیزمی الیەنگری بازاری ئازاد
هەر لە سەرەتاوە بە شێوەیەكی
تئوریكی بەدوای جیاكردنەوەی
(تاكەكەسی،
تایبەتی
بیاڤی
بنەماڵەیی ،ئابووری) لە ئۆتۆریتەی
دەوڵەت بووە .بە بڕوای زۆربەی
بیرمەندانی سیاسی ،ئازادی بە
جەوهەری دیموكراسی و پرۆسەی
دیموكراسی
سەندنی
گەشە
دەژمێردرێ .لەم رووەوە یەكێك لە
سەرەكیترین بنەما فەلسەفییەكانی
دیموكراسی ،لیبرالیزمە( .بشیریە،
 )244 :1384بەو واتایە دیموكراسیی
سەدەی بیستەم زیاتر بەرهەمی
لیبرالیزمی سەدەی نۆزدەیەمە،
ئەگەرچی ئەم بیروبۆچوونانە
دەچنەوە سەر روانگەی جێرمی
بێنتهام ،جان سیتوارت میل و
ژان ژاك رۆسۆ( .صالحی:1373 ،
 )47جان سیتوارت میل رۆڵێكی
گرینگی لە پێشخستنی رەوتی
ئەندێشەی لیبراڵ دیموكراتیكی
نوێ دا هەبوو .ناوبراو زیاتر
پشتیوانی لەو چەشنە ژیانە
سیاسییە دەكرد كە تایبەتمەندیی
دیاریی گەشەی ئازادیی تاكەكەسی
و وەاڵمدەر بوونی حكوومەت
بێ .میل راشكاوانە بەرگریی
لە دیموكراسی دەكرد و داوای
دەكرد ئازادییە تاكەكەسییەكان لە
هەموو بوارەكانی ژیان دا پەرەیان
پێ بدرێ .ناوبراو لە بەرهەمە
بەناوبانگەكەی دا «لەبارەی ئازادی
یهوه» ئامانجی روونكردنەوەو
بەرگری لەو بنەمایانە دەردەبڕی
كە بتوانن چییەتی و سنوورەكانی
ئەو دەسەاڵتەی كە كۆمەڵگە بە
شیوەیەكی رەوا بەسەر تاكەكەسی
دا دەسەپێنێ ،دەربخا( .هلد:1369 ،
)138
ماركس جیاوازی لە نێوان ئازادیی
فۆرمالی و ئازادیی ماددی دادەنێ.
لە الی ماركس ئازادیی فۆرماڵیتە
یان قانوونی بە تەواوی بێ بایەخ
نییە بەاڵم بۆ گەیشتن بەو ئازادییەی
كە بە بڕوای وی ئامانجی گوورانی
مێژووییە ،بەس نیە .گرینگ ئازادیی
راستەقینە واتا ئازادیی ئابوورییە
و ئەو ئازادییەش تا هەموو كەس
یەكسان نەبن وەدەست نایە .بۆ
رزگار بوون لەو نایەكسانییهش
«مەرجی سەرەكی و بنەڕەتی
كەم كردنەوەی سهعاتی كاری
رۆژانەیە»( .پوپر1380 ،ـ الف:

و .تهها رهحیمی

917ـ )916لە روانگەی لیبراڵەكانەوە
تەنیا حكوومەت دەتوانێ ئازادیی
(تاكەكەسی) دابین بكا .كەواتە
بە جێی حكوومەتی تاكەكەسی،
حكوومەتی قانوونی بێتە ئارا.
ستیوارت میل دەڵێ« :ژیان ئەو
كاتە بایەخی هەیە كە كۆت و بەندی
بۆ دیتران تێدا نەبێ»( .لنكستر،
 )154 :1376لە الیەكیشەوە میل
ترسی لە سەرەڕۆیی زۆرینە هەیە.
ئەسڵی دەنگی زۆرینە و حكوومەتی
زۆرینەی خەڵك ،كە هەموو
دەنگدەران ب ه یەكسان دادەنێ،
ئەگەرچی جەوهەری دیموكراسییە،
هەمیشە ترسی دیكتاتۆرییەتی
زۆرینەو چەوساندنەوەی كەمینەی
لێ هەبووە .ئینجا بۆیە هەم تۆكڤیل
و هەمیش جان ستیوارت میل ترسی
ئەو ئەگەرەیان هەبووە( .مكنزی و
دیگران )184 :1357 ،لەبەرئەوە
قانوونێك كە خەڵك دایدەنێن،

پێویست بۆ دەركەوتنی دیموكراسی
باسیان لێ كراوە( .بشیریە:1384 ،
 )32بە بڕوای كوهن بنەڕەتیترین
«بوونی
دیموكراسی
بواری
كۆمەڵگەیەكە ،كە شیمانە دەكرێ
دیموكراسی تێیدا جێبەجێ كرێ».
(كوهن)74 :1373 ،
لەم بوارەدا تئوریی سیستمی تالكوت
پارسونز جەخت لەسەر پێوەندیی
سیستمی سیاسی لەگەڵ سیستمی
كۆمەڵگە دەكاتهوه .بە پێی ئەم
روانگەیە ،گووران و سەقامگیری و
پەرەگرتنی دیموكراسی ،پێویستی
بە گۆڕان لە بیاڤەكانی دیكەدا هەیە.
مارتین لیپست لەسەر ئەم بڕوایەیە
كە پێوەندییەكی نزیك لە نێوان
گۆڕانكارییەكانی بواری ئابووری
و كۆمەاڵیەتی و دەركەوتنی
نیشانەكانی دیموكراسی دا هەیە.
(لیپست و دیگران ،دایرەالمعارف:
 )12دانیل لورنێر یەكێك لە

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

باشترین لەمپەڕە .لە بەشەكانی
دواتر دا بە وردی چۆنیەتی و
پێویستی لیبراڵیزم و دیموكراسی
و شێوازی گەشەسەندن دامەزرانی
دیموكراسی لیبراڵی دەخەینە
بەرباس.
1ـ3ـ بنەما كۆمەاڵیەتییەكانی
دیموكراسی
بێ گومان هەر جۆرە تئورییەك
لەسەر زانستە مرۆییەكان بەرهەمی
شیرازەو ژینگەی دەوروبەرێتی كە
هەم كاریگەریی لەسەر كۆمەڵگەی
خۆی دەبێ و هەمیش دەكەوێتە ژێر
كاریگەریی ژینگەكەی .هەروەها
چونكی تئوری نووسین لەبارەی
زانستە مرۆییەكان پێوەندییەكی
نزیك و واتاداری لەگەڵ كۆمەڵگەو
بەتایبەت بوارە كۆمەاڵیەتییەكان
دا هەیە ،هۆكارو فاكتەرو توخمە
كۆمەاڵیەتییەكان تێیدا بەرچاون.
بابەتی دیموکراسییش كە لە بنەڕەتدا
پێوەندیی لەگەڵ گۆڕانكاریی بوارە
كۆمەاڵیەتییەكان دا هەیە لەم
تایبەتمەندییە بێ بەریی نییە.
هەر بۆیە ئەم تئورییانەی
لەبارەی هەلومەرجی دەركەوتن
و پێگەیشتنی دیموكراسییەوە
هەن بوونەتە كەڵكەڵەی باوی زانا
سیاسییەكان و لەم تئورییانەدا
جەخت لەسەر رۆڵ و كاریگەریی
هۆكارە جۆراوجۆرەكانی ژینگە
لەسەر سیستمە سیاسییەكان
كراوەتەوە.
فەرهەنگی
ئابووریی،
بوارە
و كۆمەاڵیەتییەکان زیاتر لە
هۆكارەكانی دیكە وەك بەڕایی

كۆمەڵناسە كالسیكەكان پێی وایە
بەشداریی سیاسی وەك نیشانەیەكی
سەرەكیی دیموكراسی ،پێویستی
بە چەند قۆناخ گەشەی بەردەوام
بەتایبەت پەرەپێدانی شارنشینی،
گەشەی پەروەردەیی و پەرەدان بە
ئامرازە پێوەندییەكانەوە هەیە.
بۆ پەرەسەندنی دیموكراسی
پێكهاتنی كۆمەڵگەی مەدەنی و
پارتە سیاسییەكان لە بەستینی
كۆمەڵگەیەكی كراوەو دینامیك دا
یارمەتیدەرن .كوهن دەڵێ :چونكی
دیموكراسی جۆرە حكوومەتێكی
بەكۆمەڵە ،كەواتە بۆ ناسینی
چییەتیی دیموكراسی ،زانینی
واتاو چەمكی بەرباڵوی كۆمەڵ
یان كۆمەڵگە پێویستە .راست
لەبەر ئەوە ،دیموكراتیك بوون بە
بەشداریی ئەندامانی كۆمەڵگەوە
دەناسرێتەوە( .كوهن)25 :1373 ،
دیموكراسی بە واتا مودێرنەكەی،
هەم چەشنە حكوومەت كردنێك و
هەمیش چەشنە كۆمەڵگەیەكە .بێ
هەبوونی كۆمەڵگەیەكی دیموكراتیك
كۆمەاڵیەتییەكانی
بنەما
یان
حكوومەتێكی
دیموكراسی،
دیموكرات دانامەزرێ( .بشیریە،
 )23 :1386لە زۆربەی ئەو
باسانەی كە پێوەندییان بە
دیموكراسییەوە هەیە پێوەندیی
نێوان حكوومەتی دیموكراتیك و
كۆمەڵگەی دیموكراتیك لە ئارادایە.
دەوترێ سەركەوتنی حكوومەتە
دیموكراتیكەكان بە بوونی هێندێك
دامەزراوی كۆمەاڵیەتیی وەك
ئابووریی ئازاد ،تیڤی و راگەیەنە

كاریگەریی بوارە كۆمەاڵیەتییەكان
لەسەر دیموكراسی و سەقامگیری
و پەرەسەندنی دەدوێن.
1ـ3ـ 1ئەسلی یەكسانی
لە روانگەی دیموكراسییەوە ئامانجی
یەكسانیی سیاسی سەرەكیترین
بابەتە .رۆسۆو ماركس ،كە دوو
بیرمەندی بەرجەستەو شۆڕشگێری
بیرو هزری نوێن ،بە دامەزرێنەرانی
رەسەنی یەكسانیخوازی لە جیهان
دەژمێردرێن .زۆر دژوار نیە وەك
ئەوان بیر بكەینەوە ،بەاڵم ئاخۆ
مرۆڤەكان لە جەوهەردا یەكسانن
یان نا؟ ئەگەریش یەكسانن چۆن
دەكرێ بەم یەكسانییە بگەین .لە
راستیدا بڕواكردن بە یەكسانی و
یان نایەكسانیی مرۆڤەكان ،ئاكامی
گرنگی كۆمەاڵیەتی و سیاسیی
هەیە .ئیدەی یەكسانیی جەوهەری
مرۆڤەكان خاوەن رابردوویەكی
بواری
لە
ساڵەیە.
هەزار
فەلسەفییەوە دەتوانین بڵێین ئەوە
(رواقیون) بوون گەڕای یەكسانییان
لە مێشكی رۆژئاواییەكان دا داناوە.
ئەوان لەسەر ئەم بڕوایە بوون
كە «هەموو مرۆڤەكان لە بواری
دەرك كردنی ئەركە گشتییەكانی
قانوونی رەوشتی شاراوە لە
جیهان دا یەكسانن ،كەواتە لەم
رووەوە هەموو وەکیەك دەتوانن بە
(الوهیت) خودا بگەن( .تیندر:1374 ،
 )57فیلسوفەكانی یۆنانی كۆن پێیان
وابوو بە هۆی ئەسڵی سروشت
و چییەتیی سروشتی شتەكان
مرۆڤەكان لەبنەڕەتدا یەكسان
نین .ئەوان ئەسلی یەكسانیی

بوونناسیانەی هەموو مرۆڤەكانیان
قبووڵ نەبوو .لە سەردهمی
پریكلیسیشدا كە دیموكراسی خۆی
گرتبوو ،ئەو نایەكسانییە باوبوو.
چونكی یەكسانیی سیاسیی ژنان و
كوێلەكان و بێگانەكانی نیشتەجێی
ئاتێن و نزیك بە دوو لە سێی
خەڵكی نەدەگرتەوە و ئەوانەی
باس كران مافی دەنگدانیان نەبوو.
بەڵكوو ئەوە تەنیا مافی هاوواڵتیانی
پۆلیس بوو .بە پێی نووسراوەكانی
ئەرەستوو (233ـ 384پ.ز) لە یۆنان
هاوواڵتیی بە كەسێك دەوترێ كە
لە «دادوەری و وەئەستۆ گرتنی
پێگە دەوڵەتییەكان»دا بەشدار بێ.
(هلد )1369:63 ،كارل پوپێر لەسەر
ئەم بڕوایەیە كە ئەفالتوون و
ئەرەستوو بەدیهێنەری نایەكسانیی
مرۆڤەكان بوون .ئەوان بە پێی
یاساو رێسا ژیوارناسی ،مەعنەوی
و رەوشتییەكان ئەو نایەكسانییەیان
شی دەكردەوە .بەاڵم لەم
الیەشەوە سوفسەتائییەكانی وەك
پروتاگۆس ،ئانتیفۆن ،ئوریپیدس
و ..یەكسانیخواز بوون .لە روانگەی
سوفسەتائییەكانەوە «یەكسانی»،
قانوونی سروشتی مرۆڤە .پوپێر
ئەو تەڤگەر ه مەزنەی مرۆدۆستییە
بە نەوەی مەزن ناودێر دەكا( .پوپر،
1380ـ الف120 :ـ)128
شرۆڤەو خستنە بەر رەخنەی
نایەكسانییە كۆمەاڵیەتییەكان بۆ
دیموكراسی بایهخدارە.
هەر چەشنە باس و لێكدانەوەیەك
لەسەر یەكسانیی راستەوخۆ لە
كێشە سیاسییەكانمان وەردەدا،
جگە لە یۆتوپیاچییانەی الیەنگری
رووما
زۆربەی
یەكسانی،
بەرجەستەكانی مێژووی هزری
رۆژئاوا نایەكسانیی مرۆڤەكانیان
بەڵگاندوە ،ئەوان مرۆڤیان بە
شێوەی نایەكسان پێ بە مرۆڤە.
ئەفالتوون یەكێك لە گەورەترین
نایەكسانیی
بەرگریكەرانی
جەوهەری مرۆڤەكان بوو.
واڵمی
بەمجۆرە
ئەفالتوون
مرۆڤ
سروشتی
یەكسانیی
دەداتەوە كە« :گرتنەبەری رەوشتی
یەكسانی سەبارەت بە ئەوانەی
نادادپەروەری
نین
یەكسان
هەروەها
لێدەكەوێتەوە».
ئەرەستوو ئەو واتایە بە جۆرێكی
دیكەش لێكدەداتەوە كە «یەكسانی
بۆ یەكسانەكان ،نایەكسانی بۆ
نایەكسانەكان»( .پوپر1380 ،ـ الف:
 )269ئەرەستوو لە پێكهاتەیەكی
سروشتی دارێژراوی قوچهکی دا
مرۆڤەكان بە پێی عەقڵ و چۆنییەتی
و رادەی ئاوەز پێناسە دەكا.
ئەو بنەمای نایەكسانیی مرۆڤەكان
دەباتەوە سەر عەقڵ و ئاوەز
ئەفالتوون هێژموونیی جەوهەریی
فیلسوفەكانی راستەقینەی قبووڵە و
سەرچاوەی ئەو مەزنایەتییەشیان
لە گەیشتن بە «مثل» دەزانی .نیچە
زۆرجار بە توندی هێرشی كردۆتە
سەر یەكسانی ،بە بڕوای وی
یەكسانی یەكێكە لە ئامرازەكانی
كەسە الوازەكان كە بە سووك و
چروكی و دوژمنایەتییان شكۆی
مرۆڤایەتیی دەشكێنن( .تیندر،
 )55 :1374سەرەڕای زاڵبوونی ئەم
جۆرە بیركردنەوەیە بیرێكی دیكە
لە مێژووی ئەندێشە فەلسەفییەكانی
رۆژئاوا دا سەری هەڵدا كە لە
ئاكام دا هەموو نایەكسانییەكان
بە رەهەندێكی (عارفی) دەزانێ و
هەموو مرۆڤەكان بە شێوەیەكی
جەوهەری پێ بە یەكسانە.
)1ئەفالتوونیە :بنەمای هزروبیری
ئەفالتوون لە رێچكە فەلسەفییەكەی
خۆی دا.

ئهده
ب و هونهر
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لە یادی  10ساڵەی مەرگی "شاملوو"دا
وریا رەحمانی
گەالوێژی
2ی
رۆژی
ساڵڕۆژی
دەیەمین
ئەمساڵ
كۆچی دوایی شاعیر ،نووسەر،
لێكۆڵەر ،رۆژنامەنووس ،بیرمەندو
كەسایەتیی بەرجەستەی فهرههنگی
و كۆمەاڵیەتیی ئێران "ئەحمەد
شاملوو" بوو كە هەروەك چۆن لە
هەواڵەكانیشدا بیستمان ئەمساڵیش
وەكوو سااڵنی رابردوو هێزە
سەركوتكەرەكانی كۆماری ئیسالمی
دیسانیش رێیان نەدا بە ئەندامانی
بنەماڵە و كۆمەڵێك لە ئەویندارانی
ئەم مرۆڤە هەڵكەوتەیەی مێژووی
هاوچەرخی ئێران كە سەردانی
گڵكۆی بكەن و رێوڕەسمێكی هەر
چەند بچووكی شێعرخوێندنەوەش
بە مەبەستی بەرز راگرتن رێزگرتن
له یادی پیرۆزی ئەو كەڵە پیاوە
بەڕێوەبەرن .دیارە ئەوە نەریتی
نەگۆڕی رێژیمێكی دیكتاتۆڕیی
وەك كۆماری ئیسالمییە كە
هەمیشە هەراسان بێ لە هەبوون
و تەنانەت یادی كەسانێكی وەك
شاملووی مەزن و لە سێبەری كێلی
گۆڕەكانیشیان دەترسێ .ئەحمەد
شاملوو كە سەردەمانێكی زۆر
لە ژیانی فهرههنگی و نووسینی
خۆی دا لە نازناوی "الف.بامداد"
كەڵكی وەرگرتوە ،لە دایكبووی
ساڵی 1304ی هەتاوییەو زیاتر لە

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

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

له ههر باخچهی گوڵێک

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

كردەوە ،شاملووش بە درێژەپێدانی
رێگهكەی نیما و خووڵقاندنەوەی
نوێتری فەزای شێعر و كەڵكی
جیاواز لە توخمە ئەدەبییەكان
مۆدێلی شێعری "سپی"ی دامەزراند
كە لە خاڵە دیارترەكانی شێعری
سپی دەكرێ ئاماژە بە البردن و
نەهێشتنی كێش (وەزن)ی شێعری
و كەچی كەڵك وەرگرتن لە سەروا
(قافیە) بە گوێرەی پێویست بكەین.
شاملوو بۆخۆی دەڵێ كە لە
داڕشتنی شێعری سپی دا كەڵكێكی
زۆرم لە شێوازی نووسینی مێژووی
بەیهەقی وەرگرتوە .دەڵێ لە

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

هەڵپەڕكێ نەریتێكی كوردەواری
عهبدوڵاڵ سادقی

ه
کتێبی شێعری 'له ههر باخچهی گوڵێک' هی شاعیری ژن "سونبولی حهقیقی"یهو ل 
توێی  165الپهڕ ه دا ،کۆمهڵێک شێعری عهرووزیی کوردی و فارسی لهخۆ دهگرێ .ئهم
ه که بهرههمی ژیانی شاعیره ،ههڵگری زۆربهی رووداو و بهسهرهاتهکانی
ه شێعری ی 
کتێب 
خاوهنهکهیهتی و رهنگدانهوهی ساتهخۆشهکانی مرۆڤی ژنی کورد ه که له چوارچێوهی
ه شیوازهکانی غهزهل و مهسنهوی و
دا ب 
شێعری عهرووزی کوردی و فارسی
خانمی حهقیقی که لهدایکبووی ساڵی
دووبهیتی و...دهربڕیوه .سونبول
کچی مامۆستا عهبباسی حهقیقی،
ه
1334ی ههتاوی له شاری بۆکان 
ه
کورد ،له ناوچهی موکریان 
شاعیرو وهرگێڕی ناوداری
ه
ه دهژی .ل 
تاراوگ 
ه
و ئێستا له واڵتی کانادا ل 
شاعیره ژنهی
توێی شێعرهکانی ئهم
مرۆڤانهو
ههستی
واڵتهکهماندا
به ڕوونی
خۆشهویستیی واڵت
خو ێنهر ی
و
دهردهکهوێ
ڕ ا شکا و ی
ه
ئهم دێڕانه ب 
نیشتما نپهر و هر
لهگهڵ ژنیکی
و ئازادیخواز و
پێشکهوتوو و ئازای
دهبێتهو ه
رووبهڕوو
کو ر د
که هیچکات و له هیچ
بنهما مرۆیی و نهتهوهیی و
شوێنێکێش دا
ناباتهوه.
ه بیر
هزرییهکانی ل 
ه
سهرنج راکێشهکانی ئهم کۆمهڵ 
ه پڕبایهخ و
ه بابهت 
ل
ه و تێکڕای ههستێکی غهریب
ئاویت 
ه بوونی
شێعری یه ،بهرجهست 
ه حهق وێنایهکی
ژیان و نیشتمان که ب 
و ئاگادارانهی نۆستالێژیکی شاعیر ه بۆ
ه کۆی شێعرهکانی شاعیر بهخشیوه.
ه خۆشهویستی و جوانیان ب 
پڕ ل 
ه تایبهتهکانی تهمهنی ژیانی سونبول خانم له الیهنه بهرچاوهکانی
یادی ئازیزان و سات 
ه
ه زۆری ل 
نسیپه ئهخالقی و کۆمهاڵیهتییهکانیش ب 

ه پره
شێعرهکانیهتی و گرینگی دان ب 
نێوئاخنی شێعرهکان دا خۆ دهنوێنن.
ه پێز و ئهکتیڤ له گشت ساتهوهختهکانی ژیان و بههای
نرخاندن و کهڵک وهرگرتنی ب 
جوانیناسانهی چهمکی پیرۆزی ئهوین له ههموو کهنارو بهستێنهکانی دهریای شێعریی
ه ژیان دا بهرهو رووی مرۆڤ
شاعیردا ،شهپۆالن دهداو دهروازهکانی جوانی و ئهوین ل 
ئاوهاڵتر دهکاتهوه.
قافڵهی ژینێ بهکهس دهرفهتی ساز بوون نادا
چهن ب ه بێ ههست و سهبر تێدهپهڕێ کاروانی
گهر لهرێی عیشق و ئهوین"سونبول" ئهتۆ خۆالدهی
تاکوو دواڕۆژی تهمهن لهم ههڵهی ه حهیرانی

هەڵپەڕكێ ئاساییترین دیاردەی بوونە ،بەر لە سەرهەڵدانی مرۆڤ،
رازی پێوەندی نێوان كائینات بووە.
هەڵپەڕكێ یەكێکه لە هونەرە هەرە كۆن و رەسەنەكانی میللەتی
كوردە و بە یەكێك لە هونەرە گرینگ و بایەخدارەكانی میللەتی
كورد دەناسرێ و هونەرێكی كالسیكی كۆن و فلكلۆرە ک ه نوێنگەی،
ئازایەتی و لێهاتوویی وچاالكی گەلی كوردە.
هەڵپەڕكێ مێژوویەكی دروست ،سەرچاوەیەكی روون و ئاشكرای
نییە .واتە هەر لە سەرەتاوە لەگەڵ ژیانی كورد تێكەڵ بووە و هێندێك
كەس دەڵێن  2610ساڵ پێش ئێستا و لە كاتی هێرشی ئهسکهندهر بۆ
سهر حاکمی ئیمپراتۆری ههخامنشیهکان" بووە .هەڵپەڕكێی كوردی
بەزم نییە بەڵكوو "رەزمە" واتای نەزمەكەمان و جۆرەكانی هەڵپەڕكێی
بە پێی ئاڵوگۆڕی ژیان و شێوەی شەڕ و كارو زەحمەتی بێوچانی
خەڵكی كورد دانراون كە هەموو نێوەرۆكیان لە ناوچە شاخاوی و
پڕ لە هەردو دەوەن و هونەرپەروەری كوردەواری دا هەڵقواڵون لە
بنەرەتدا زۆربەی نەزمەكان
لە سروشت گیراون و
حەماسین
زۆربەشیان
وەكوو :خانان ،شەالن ،فەتاح،
و فەتاح خانان و سێ جار
ئایشۆكێ و.....لە سەرەتادا
خەڵكی كورد لە كاتی گێرە و
هەڵگرتنی خەرمان و چاندنی
گەنم و جۆدا هەڵپەڕیون.
لە هەڵپەڕكێی كوردی
دا بۆ ژن رێز و بایەخێكی
تایبەت و جیاواز دادەنێن
وەك دەڵێن هەڵپەركێی بێ
ژن وەكوو داری بێ بەر
وایە.
دەتوانین بڵێین نەتەوەی
چوار
خاوەنی
كورد
تایبەتمەندی سەرەكییە
1ـ زمانی دەوڵەمەندی چەند زاراوەیی
2ـ داب و نەریت و جلوبەرگی رازاوەی جۆراوجۆر
3ـ ئازایەتی و بوێری
4ـ شایی و هەڵپەركێیەكی جۆراوجۆر
زۆربەی گەالن بە هەڵە پێیان وایە هەڵپەركێی كوردی (رقص)
و (سەما) یه ،لە راستیدا حەرەكەت و جموجۆڵەكانی هەڵپەڕكێی
كوردی هەموو هێرشبەرانەن و زۆرترین جوڵەكان لە الق دان ئەوەش
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كە هەڵكەوتی جوگرافیای كوردستان زۆربەی
شاخاوییە و زۆربەی كات خەڵكەكەی لە شەڕ دابوون و بۆ خۆ
ئامادەكردن لە بەرامبەر دوژمن دا هەمیشە پێش لە شەڕەكان بەزمی
شادی و خۆشیان گێڕاوە و هەڵپەڕیون .كەوایە كە لە هێندێك لە
نەزمەكاندا القیان بۆ پێشەوە و پاشەوە فڕێ دەدەن وەكوو "سمكۆالن"
یان هەڵدەخەنەوە وەكوو نەزمی"پشت پای فەتاح" بە ئاوڕدانەوەیەك
لە شێوەی هەڵپەڕكێی نەتەوەكانی دیک ه دەتوانین ئەم راستییە

بسەلمێنین كە هەڵپەڕكێی كوردی بە هەموو جۆرەكانییەوە بە كۆمەڵ
و هێرشبەرانییەوە لە كاتێك دا هەڵپەڕكێی میللەتانی دیک ه "تاكی" و
جوڵەكانیان " بە بەشەكانی دیكەی لەش ئەنجام دەدرێ و لە هەندێ
ک ه شوێنیش بە دەست و بە ئامێری دارو شمشێر بەڕێوە دەچێ.
فەلسەفەی هەڵپەركێ باسێكی زۆر و لێكدانەوەیەكی قووڵی دەوێ
و كارناسێكی لێهاتوو كە لێی بكۆڵێتەوە ،لە نێو زۆربەی نەزمەكان
دا دێنە پێش و دەچنە پاشەوە و دەقوولێنن ،ئەوە مانای ورەدانە بە
كۆمەڵگە و كۆڕی هەڵپەڕكێی و شەڕكەران و بانگ كردنی خەڵكی
دیكە بۆ مەیدانی بەربەرەكانی لەگەڵ دوژمن.
بە گشتی دەتوانین بڵێین "هەڵپەڕكێ" یەكێک ه لە شادەمارەكانی
هونەری كالسیكی كوردییە .هەڵپەركێ بەزمی دڵ و چاو نەزمی
دەست و پێ یە.
هەڵپەڕكێ لە رۆژهەاڵتی كوردستان دا ،زۆر دەوڵەمەندترە.
هەر مرۆڤێك كە دڵی خۆش بی ،شەپۆلی ئەو خۆشییە هانی دەدا بۆ
دەربڕینی هەستی خۆی ،لە
نێو كوردەواری دا كوردیش
لە هەموو شتێك خۆی
تاو دەداتە نێو شایی و
هەڵپەڕكێ.
جۆری ئەو هەڵپەڕكێیانە
كە زۆربەیان لە بیر
چوونەتەوە یان لە حاڵی
فەوتان دان كە زۆریشن
وەكوو :سێ پێیی ،سوسكەیی،
سەمای كۆچەری ،سەنجان،
شێخانی،
سولەتەكی،
شەنگاری و گۆل شێنێ،
فەتاح پاشایی ،منجۆڵی،
تووسكی و ئایشۆكێ،
كەیرۆكە ،سێ جارو سەنگێن
سەما و زۆر نەزمی دیكە
كە لە ناوچەكانی كوردستان دا كاتێك باو بوون ئێستا زۆربەیان
نەماون.
لە كوردستان دا لەگەڵ هەر جۆرە شایی و هەڵپەركێیەكدا جۆرە
نەزم و ئاوازێك دەگوترێ ،كە لەگەڵ جۆری جواڵنەوەیان بگونجێ،
كابرای گۆرانیبێژ لە نێوەڕاستی ئەو بازنەیە رادەوەستێ و ئاهەنگ
و هەوای جۆراوجۆر دەچرێ و لەگەڵ زۆرناژەن دا هەر جار روو
لەالیەكی شاییەكە دەكەن بۆ بزواندنی هەستی ئهوانهی هەڵدهپەڕن.
هەر كات زۆرناژەن روو دەكاتە هەر الیەك ،ئەو الیە گەرمتر و بە
هەستێكی جیاوازترەوە هەڵدەپەڕن.
جێگهی ئاماژەیە كە دههۆڵی نێو شاییەكە بە مانای گۆی زەوییە و
سوڕناكەش بە مانای جەو یا هەوایە ،داوەتەكەش كە پێك هاتووە لە
رەشبەڵەكی ژن و پیاو بە مانای ئەستێرەكانی ئاسمانن و دەستیان وا
لە نێو دەستی یەكدا هەڵدەپهڕن كە بە مانای یەكیەتی و ئیتیحادە.
بەشی یەكەم

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،رۆژنامهی «کوردستان» ،رادیۆ دهنگی کوردستان ل 
www.radiokurdistan.net
dengikurdistan@gmail.com
Radiopdk_Iran@yahoo.com
Tel: 009647701597268

تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
009647701901658
Kdp:Tashkilat@gmail.com
Tashkilat82@yahoo.com

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdchannel.com Hotbird:6 MHz 11200
polarization: Vertical-SR: 27500 - FEC

وهرزشکارێکی کورد پلهی یهکهمی «ووشۆ»ی دنیای
وهدهست هێنا

زاهیر قودرهتی ،وهرزشکاری کوردی
خهڵکی شاری سهقز توانیویهتی له كێبهركێی
نێونهتهوهیی وهرزشیی «ووشۆ»ی جیهان دا
پلهی یهکهم وهدهست بێنێ.
ئهو کێبرکێیان ه ل ه کۆتایی مانگی پووشپهڕ
و له واڵتی رۆمانی و به بهشداریی  ١٤یانهی
وهرزشیی له  ٩واڵتی جیهانهوه بهڕێوهچووهو
زاهیر قودرهتی توانی پلهی یهكهم و میداڵیای
زێڕی ئهو کێبهرکێیان ه به دهست بێنێ.
ب ه پێی ههواڵێکی ماڵپهڕی ههواڵنێریی
سهقز زاهیر قودرهتی له خولی پێشووی ئهم
كێبڕكێیهشدا كه له واڵتی «هۆنگ كۆنگ»

بهڕێوهچوو ،توانیبووی پلهی یهكهمی جیهان
دهستهبهر بکاو میداڵیای زێڕی ئهو پێشبڕکییان ه
بباتهوه.
لهکاتێک دا زاهیر قودرهتی ،وهرزشکاری
کوردی خهڵکی شاری سهقز توانیویهتی پلهی
یهکهمی دنیا لهو لق ه وهرزشییهدا وهدهست
بێنێ و تهنانهت ئااڵی کۆماری ئیسالمی لهو
ی دهنگ
مهیدان ه وهرشییهدا بهرز بکاتهوه ،کهچ 
و رهنگی کۆماری ئیسالمی تا ئێستا ئاماد ه
ی ئهو الوی کورد ه
نهبوو ه ههواڵی سهرکهوتن 
باڵو بکاتهوه.
شایانی باسه زاهیر قودرهتی ک ه خهڵکی

گ����رووپ����ی موسیقای
ك��ام��ك��اران ل�ه فیستیڤاڵی
مۆسیقای
نێونهتهوهیی
«ڤ���ۆم���هد» WOMAD
له شاری لهندهن كۆمهڵ ه
گ��ۆران��ی��ی�هک��ی کوردییان
پێشكهش كرد.
گرووپی مۆسیقای كامكاران له رۆژی
 15ی پووشپهڕ له فیستیڤاڵی جیهانیی
«ف����ۆرد» ل �ه ش���اری ئۆسلۆ ل �ه واڵتی
نۆروێژ ،ل ه رۆژی 1ی گهالوێژ له شاری
لهندهن له واڵتی بریتانیا ،روژی یهكشهمم ه
 3ی گهالوێژ له ش��اری مهنچستهر ل ه
بهریتانیا و ههروهها رۆژی دووشهمم ه
4ی گهالوێژ له فیستیڤاڵی نێونهتهوهیی
م��ۆس��ی��ق��ای «ڤ���ۆم���هد»  WOMADل ه
شاری لهندهن له بهریتانیا ل ه دوو بهشی
فارسی و كوردیدا كۆمهلێك گۆرانی و پارچ ه
مۆسیقایان به ئ��اوازدان �هری��ی «هوشهنگ
كامكار»« ،ئهرسهالن كامكار»« ،ئهردهشیر
كامكار»« ،پهشهنگ كامكار» و ههروهها
مۆسیقای فۆلكلۆری كوردی پێشكهش كرد.
«ئ �هرس �هالن كامكار»ئهندامی گرووپی

شاری سهقز و دوکتوڕای دهرمانسازی ههیه،
کێشهی ل ه جووڵهی لهشدا ههیه ،بهاڵم ئهو
کیش ه و کهمایسییه نهک رێی پێشکهوتن و
دهرکهوتنی ل ه ناوبراو نهگرتوه ،بهڵکوو دهبینین
که به شانازییهوه مداڵیای زێڕی جیهانی ل ه
کێبهرکێ نێودهوڵهتییهکان دا دهباتهوه.
ب��ۆ سێههمین ج��ار ه ل ه
فیستیڤاڵی نێونهتهوهیی
م��ۆس��ی��ق��ای «ڤۆمهد»
ب���هش���داری دهك����هن ك ه
یهكێك ل� ه گهورهترین
فیستیڤاڵهكانی مۆسیقا
ل� ه ئاستی دن��ی��ادای� ه و ه�هم��وو ساڵێك ل ه
سهرتاسهری دنیاوه گرووپی جۆراوجۆری
موسیقا لهم فیستیڤاڵهدا بهشداری دهكهن.
ئ �هرس �هالن كامكار س �هب��ارهت ب� ه كهڵك
وهرگ��رت��ن ل ه پاشخانی مۆسیقای كوردی
ل ه بهرههمهكان لهو فستیڤاڵ ه جیهانییانهدا
رایگهیاند ک � ه ئ���هوان ب����هردهوام خهریكن
ل��هو خهزێنهیه ك�هڵ��ك وهردهگ�����رن ،بهاڵم
بهشێكی كهمی ئهوهیه و بهشه زۆرهكهی
دیكهی كاری ئهندامانی گرووپی كامكاران ه
و م��ێ��ل��ۆدی��ی س���هرهك���ی���ی گۆرانییهكان
تایبهت ب ه خۆیانه .تهنانهت ئهو مێلۆدیی ه
ناوچهیانهی ك���وردهواری كه وهك��وو ئید ه
كهڵكی لێوهردهگرین خۆمان دهیگۆڕین و
گۆڕانكاریی بهسهردا دێنین.

ه گۆرانیی کوردی
جیهانیی ڤۆمهد ب 

مۆسیقای كامكاران و ئامێرژهنی بهتوانای
ڤیۆڵۆن و عود سهبارهت به بهشداریكردنی
گرووپی مۆسیقای كامكاران له فیستیڤاڵی
نێونهتهوهیی مۆسیقای «ڤۆمهد» له واڵتی
بهریتانیا له دیدارێكی تایبهت ب ه ئاژانسی
ه �هواڵ��ی پهیامنێری راگ �هی��ان��دوه ک�ه ئهم ه

زۆرانبازی جیهانی وەدەست هێنا

الوێكی كرماشانی بە
ناوی عیرفان ئەمیری لە
پێشبڕكێی زۆرانبازیی الوانی
جیهان لە «بووداپێست»
پلەی سێهەمی وەدەست
هێنا.
عیرفان ئەمیری که لە
كێشی  96كیلودا بەشداریی
ئەو پێشبڕكێیانەی كردبوو،
توانی بە وەدەست هێنانی
میداڵی بوڕونز  ،پلهی
سێههمی ئهو پێشبڕکێیانه به
ناوی خۆی تۆمار بکا.
هەروەها الوێكی دیكەی
كرماشانیش بە ناوی رەزا
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ه فیستیڤاڵی
بهشداریی كامكارهکان ل 

الوێكی كرماشانی پلەی سێهەمی کێبڕکێی

K U R D IS TA N

کچه کوردێکی رۆژههاڵتی کوردستان خهاڵتی
ساڵی ئهدهبیاتی نۆروێژی بردهوه

رۆژههاڵتی
کوردێکی
کچه
کوردستان ب ه ناوی چرۆ بورهانی
توانیویهتی خهاڵتی پێشبڕکێی ساڵی
ئهدهبییاتی نۆروێژ بباتهوه.
چرۆ بورهانی ئهو خهاڵتهی بۆ
نووسینی باشترین وتار ل ه پێوهندی
ل ه گهڵ کۆمهڵگای نۆروێژ و بایهخ ه
نهریتییهکانی ئهو واڵته وهرگرتوه.
چرۆ بورهانی ل ه تهمهنی منداڵییهو ه
و ویڕای بنهماڵهکهی به هۆکاری
سیاسی وهک پهبانهر له واڵتی نۆروێژ
ئەفزەلی لەو پێشبڕكێیانەدا دهژین و ناوبراو ئێستا خوێندکاری
پلەی پێنجەمی وەدەست ساڵی کۆتایی زانسته سیاسییهکان ل ه
هێناوه.
زانکۆی شاری بێرگێنی ئهو واڵتهیه.
شایانی باسه که چرۆ بورهانی

لهو پیشبڕکییهدا  120رکهبهری بووه،
بهاڵم توانیویهتی به پشت بهستن ب ه
تواناکانی خۆی پلهی یهکهمی ئهو
پیشبڕکییانه وهدهت بێن

چاپ

كراو
ی
ن
و
ێ

ژمارە 27ی تیشك كە
گۆڤارێكە كۆمیسیۆنی
فێركردن و لێكۆڵینەوەی
دێموكراتی
حیزبی
كوردستان دەری دەكا،
چاپ و باڵو كرایەوە.
ئەم ژمارەیەی تیشك
هێندێك بابەتی وەك
ئێعدام لە كۆماری
ئیسالمی دا ،كاریگەریی
كلتووری رێكخراوەیی،
باسێكی گشتی لە
مەڕ خەباتی مەدەنی،
«
لە
تێڕوانینێك
نەتەوە میللییەت و
ناسیۆنالیزم» دەوری
مێدیا لە كۆمەڵگەی
مەدەنی و رۆڵی لە ئۆپۆزیسیۆندا و ...لە خۆ دەگرێ.

مااڵ
و
ا
ی
ی

نابێ پشتی ئەم مرۆڤە
بەرز و بەڕێزانە چۆڵ بكرێ

قادر وریا

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

