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رێکخراویژنانینهتهوهیهکگرتووهکاندادهمهزرێ

دوای  نه ته وه  یه کگرتووه کان  رێکخراوی 
له سه ر  قسه وباس  و  دانیشتن  زۆر  سااڵنێکی 
به   پێراگه یشتن  بــۆ  نــاوه نــدێــک  دامــه زرانــدنــی 
کاروباری ژنانی جیهان، به و ئاکامه  گه یشت که  
پێویسته  دامه زراوه یه کی تایبه ت به ژنان سه ربه  

نه ته وه  یه کگرتووه کان هه بێ.
بریاری  نه ته وه یه کگرتوه کان  رێکخراوی 
ناوه ندێکی  زایینیدا  داهاتووی  ساڵی  له   داوه  
تایبه ت به  ژنان بۆ کارکردن له  پێناو یه کسانیى 
ده رخستنی  و  ــێ   م و  نێر  ره گــــه زی  نــێــوان 

پێی  به   دابمه زرێنێ،  ــان  ژن بــه هــره ی  و  توانا 
پێوه ندیدار  به رپرسانی  رۆیتێرز،  راپۆرتێکی 
باس له وه  ده که ن که  ئه م ناوه نده  له  4 به شی 
ــان و کێشه   ــاری ژن ســه ره کــی لــه ســه ر کــاروب
ژنانی  »رێکخراوی  ناوی  به   ره گه زییه کانیان 

نه ته وه  یه کگرتووه کان« داده مه زرێ.
هه ر له م پێوه ندییه دا بان کی مون سکرتێری 
به یاننامه یه کدا  لــه   ــه وه  یــه کــگــرتــووه کــان  ــه ت ن
ژنانی  ــخــراوی  ــک رێ بـــڕیـــاره   وا  ــد،  ــان ــگــه ی رای
نه ته وه یه کگرتووه کان  ببێته  پاڵنه ری هه وڵه کانی 
ــدان به   ــێ ــه ره پ ــه وه  یــه کــگــرتــووه کــان بــۆ پ ــه ت ن
ده رفه ته کان و هه روه ها خه بات بۆ نه هێشتنی 

هه اڵواردن له  سه رانسه ری جیهاندا.
کردنی  په سه ند  له گه ڵ  پێوه ندی  له   هــه ر 
دامه زرانی ئه م ناوه نده ی تایبه ت به  ژنان، باس 
له وه  ده کرێ که  وتووێژه کان له  نێوان واڵتانی 
درێژه ی  ســاڵ   4 په ره ئه ستێن  و  رۆژئــاوایــی 
ژنان  واڵتانه دا  له و  زۆرێک  له   به اڵم  کێشاوه ، 
هه اڵواردنیان  سیاسه تی  ده چه وسێندرێنه وه و 

له سه ر به ڕێوه  ده چێ.

تهاڵقوجیابوونهوهلهئێران14%زیادیکردوه
کۆمه ڵگای  کۆمه اڵیه تییه کانی  خه ساره  

ئێران به رده وام له  په ره سه ندن دان.
ــامــاری رێــکــخــراوی ســه بــت و  بــه  پێی ئ
ئه حواڵی ئێران ساڵی 88 ی هه تاوی رێژه ی 
ــه  چـــاو ساڵی  ـــه اڵق و جــیــابــوونــه وه کــان ل ت
پێشتری 13.8% زیادی کردوه  و له به رامبه ر 
له   هاوبه شیش  ژیانی  پێکه وه نانی  ئاماری  دا 

که می داوه .
                                     

به  پێی راپۆرتی هه واڵده ریی فارس و به  
سه رنجدان به  راپۆرته که ی رێکخراوی سه بت 
و ئه حواڵی ئێران له  ساڵی 88 ی هه تاوی دا 
125هه زار و 747 ژیانی هاوبه ش له  به ر یه ک 
له   ــه زاری  ه  107 رێژه یه   له و  هه ڵوه شاون. 
شاره کان و 19 هه زار ته اڵقیش له  گونده کان 

روویان داوه .

ساڵێکه   چه ند  کۆمه اڵیه تی  کارناسانی 
به رده وام به رپرسانی کۆماری ئیسالمی له وه  
وریا ده که نه وه  که  خه ساره  کۆمه اڵیه تییه کانی 

ئێران له  حاڵی ته قینه وه  دان.
شایانی باسه  که  به رزبوونه وه ی ئاماری 
پێکه وه نانی  رێــژه ی  که مبوونه وه ی  و  ته اڵق 
په ره   دا  کۆمه ڵگایه ک  له هه ر  هاوبه ش  ژیانی 
به  دیارده ی فه ساد و زۆر دیارده ی نه شیاوی 

کۆمه اڵیه تیی دیکه  ده دا.

پێشنیاریداخستنی800كەمپیوەالنانیئیعتیاد
ده ڵی  بێهزیستی  رێکخراوی  به رپرسێکی 
ده بێ 800 ناوه ند و که مپی وه النانی ئێعتیاد له  

ئێران دا دابخرێن.
ئیعتیاد  ئێستادا 1000 كەمپی وەالنانی  لە 
لە ئێراندا بوونیان هەیە كە تەنیا 118 كەمپیان 
به  فه رمی ئیرنی چاالكیان هەیە و 100 كەمپی 
بیهزیستییەوە  رێكخراوی  الیەن  لە  دیكەش 

بەڵێنی ئیزن پێدانیان پێ دراوە.
رۆژی  بێهزیستی  رێكخراوی  بەرپرسێكی 
كونفرانسێكی  لە  پووشپەڕ  ای  شەممە،  سێ 
رۆژنامەنووسیدا كە بە بۆنەی رۆژی جیهانیی 
خەبات بە دژی مادە سڕكەرەكان بەڕێوە چوو، 
به چاالكیی  پێش  دەبێ  ئینتزامی  هێزی  گوتی 

800 كەمپی نایاسایی بگرێ و دایان بخا.
ناوبراو  که مپانه ی  ئه و  که   باسه   شایانی 

باس له  داخستنیان ده کا به  شێوه ی خۆبه خشانه  
تووشبووان به  ماده  هۆشبه ره کان بۆ وازهێنان 

له  ئێعتیاده که یان هان ده ده ن.
وەالنانی  كەمپەكانی  داخستنی  پێشنیاری 
كۆماری  بەرپرسانی  الیەن  له   ئیعتیاد 
ئیسالمیەوە لە حاڵێك دایە كە دیاردەی ئیعتیاد 
لە ئێران رۆژبەرۆژ زیاتر ژیانی خەڵكی ئێران 

داگیر ده کا.

بەنزیكبوونەوەی
22یپووشپەڕفشاری
هێزەكانیرێژیمبۆسەر
خەڵكزیادیكردوە

 21 یادی  بەرەبەری  لە  ـ  كوردستان 
فشاری  قاسملوودا،  دوكتور  تیرۆری  ساڵەی 
خەڵك  بۆسەر  رێژیم  ئەمنییەتییەكانی  هێزە 
لە شارو ناوچە جۆراوجۆرەكانی كوردستان 

زیادی كردوە.
شارەكانی  لە  زانیارییەكان  پیی  بە 
مه هاباد، شنۆ، سەقز و بۆكان هێزە ئەمنییەتی 
و ئیتالعاتییەكان سەردانی بەشێكی بەرچاوی 
دوكاندارانیان كردوەو هەڕەشەیان لێ كردوون، 
ئەگەر بێتو وەك سااڵنی پێشوو بەشداری لە 
مانگرتنی گشتی و هەر چەشنە حەرەكەتێكی 
دەدرێن.  سزا  ئەوا  بكەن،  دا  دیكە  ئیعترازیی 
شارانە  ئەو  شەقامی  هەندێك  لە  هەروەها 
ئانقەست  بە  رێژیم  دیكە  شارێكی  چەند  و 
بە  دوكاندارانیان  لە  هەندێك  دا  ماوەیە  لەو 
23ی  رۆژی  مانگرتنی  لە  بەشداری  تاوانی 
بانەمەڕ دا سزاداوە و خەڵكیش پێیان وایە كە 
كردنی  چاوترسێن  بۆ  رێژیم  هەواڵنەی  ئەو 
دوكاندارانە تا پێش بە مانگرتنی رۆژی 22ی 

پووشپەڕ بگرن.

جێی وەبیرهێنانەوەیە خەڵكی كوردستان 
چەند ساڵێكە لە ساڵرۆژی شەهیدكرانی دوكتور 
لە  رێزگرتن  بۆ  قاسملوودا،  عەبدولڕەحمانی 
یادی ئەو رێبەرەی كوردو هەروەها مەحكووم 

كردنی تیرۆریزمی دەوڵەتیی كۆماری ئیسالمی 
لە ئاستێكی بەرباڵودا مانگرتنی گشتیان بەڕێوە 
دیكەش  جۆراوجۆری  شێوەی  بە  بردوەو 
پێش  دەربڕیوە. هەربۆیە  ناڕەزایەتیی خۆیان 

بینی دەكرێ سەرەڕای زۆر بوونی فشارەكان 
لە  بەشداری  سااڵن  وه ک  ئەمساڵیش  خه ڵک 

ناڕەزایەتی ده ربڕینەكان دا بكەن. 

ئەحمەدینژاد:
شێرینوستوویئێرانبەزووییلەخەورادەپەرێ!

رۆژی  لە  نژاد  ئەحمەدی  مەحموود 
دیكە  جاریكی  بۆ  دا  مەعدەن"  و  "سەنعەت 
هێرشی كردە سەر كۆمەڵگای نێو نەتەوەیی 
و گەمارۆ ئابوورییەكانی سەر ئێرانی بە بێ 
بایەخ و قسەی مفتی سەر كاغەزی وەسف 

كرد.
رۆژئاواییەكان  رایگەیاند  نژاد  ئەحمەدی 
هەر كارێك بە دژی ئێمە دەیكەن با بیكەن، 
زیاتر  گەشەی  رۆژ  بە  رۆژ  ئێمە  بەاڵم 
دەكەین. ئێستا ئێمە سااڵنە بایی 18 میلیارد 
دەكەین.  هەناردە  بەرهەمی سەنعەتی  دۆالر 

ئەوان لە كاتێك دا ئێران تەحریم دەكەن كە 
بەرهەمی  هەناردەكردنی  ئاستی  ئەمساڵ 
میلیارد دۆالرو  ئیران دەگاتە 60  سەنعەتیی 
خەو  لە  بەزوویی  ئێران  نووستووی  شێری 
مەیدان  لە  دوژمنان  هەموو  و  رادەپەڕێ 

وەدەردەنێ. 
كاتیك  لە  نژاد  ئەحمەدی  وتانەی  ئەو 
دایە كە كەمتر لە حەوتوویەك بەر لەناوبراو 
یەكێك لە وەزیرەكانی دەوڵەتەكەی رایگەیاند 
كە ئاستی هەناردەكردنی بەرهەمی سەنعەتیی 

ئێران ئەمساڵ دەگاتە 120 میلیارد دۆالر.
پێش  حەوتوو  دوو  هەر  باسە  شایانی 
ئێستا بەرپرسی كۆمسیۆنی سەنعەتی ژووری 
ئابوورییەكان  فشارە  كە  رایگەیاند  ئێران 
داناوەو  ئێران  سەنعەتی  لەسەر  كاریگەریی 
لە دوو ساڵی رابردوودا 50 لەسەدی كارگەو 
ناوەندە سەنعەتییەكانی ئێران داخراون و یان 

لە بەرە بەری داخراندان.

بانگەواز
خەڵكی خەباتگێری كوردستان!

ئۆگرانی ئازادی، دیموكراسی و دادپەروەری!
حیزبی  ئەندامانی  و  دڵ��س��ۆزان  دۆس��ت��ان، 

دیموكراتی كوردستان!
ساڵ   21 دا،  ئــەمــســاڵ  ــەڕی  ــووشــپ پ 22ی  ــە  ل
قاسملوو سكرتێری  دوكتور  تیروری  تاوانی  بەسەر 
گشتیی حیزبی دیموكرات و هاوڕێیانی دا رادەبرێ. 
كۆماری  تیرۆریستی  رێژیمی  لەمەوبەر  ســاڵ   21
دوكتور  وتووێژ  مێزی  لەسەر  ڤییەن  لە  ئیسالمی 
عەبدولرحمان قاسملوو و هاوڕێیانی شەهید كرد. بە 
نەتەوەیی  بزووتنەوەی  قاسملوو،  دوكتور  تیرۆری 
دیموكراتی  حیزبی  و  كوردستان  رزگاریخوازی  و 
توانایان  بــە  ــێــوەشــاوەو  ل رێــبــەرێــكــی  ــان،  كــوردســت
نیازی  و  خــەون  پێچەوانەی  بە  بــەاڵم  دا.  لەدەست 
شوومی رێبەرانی كۆماری ئیسالمی، رێگای دوكتور 
قاسملوو كوێرنەبۆوە، خەباتێك كە ئەو رێبەرایەتیی 
دەكرد، كۆتایی پێنەهات و ئامانجی ئازادیی ئێران و 
رزگاریی گەلی كورد لە بندەستی، زیاتر لە پێشوو،بوو 
بە هەوێنی خەبات و تێكۆشان. ئەوەتا چەندین ساڵ 
چین  ئێوە  بەنرخە،  رێبەرە  ئەو  شەهیدبوونی  دوای 
ناوی  توێژە جۆراوجۆرەكانی خەڵكی كوردستان،  و 
قاسملووتان كردوە بە رەمزی خەبات و یەكگرتوویی 
گەورەیەتان  كەسایەتییە  ئەو  تیرۆری  بیرەوەریی  و 
كردوە بە رۆژی مەحكوومكردنی تیرۆر و سەركوت. 
نەتەوەیی  نەریتێكی  بە  بــووە  كوردستان  لە  ئێستا 
رێگایەكی  هەموو  لە  پووشپەردا  22ی  لە  خەڵك  كە 
مومكینەوە ناڕەزایەتی و نەفرەتی خۆیان لە رێژیمی 
هەزاران  و  د.قاسملوو  بكوژی  ئیسالمی،  كۆماری 

رۆڵەی دیكەی كورد، دەردەبرن.
ئەمساڵ لە كاتێك دا یادی شەهید بوونی د.قاسملوو 
و هاورێیانی دەكەینەوە كە ئیعدام و سەپاندنی حوكمی 
داو،  ــورد  ك سیاسییەكانی  بەندییە  بــەســەر  ــەرگ  م
سەركوتی چاالكانی مەدەنی و كوشتن و ڕاورووتی 
خەڵكی كاسبكار و زەحمەتكێشی کوردستان توندتر لە 
پێشوو درێژەیان هەیە. هەر بۆیە داواتان لێ دەكەین 
نیشاندانی  بۆ  بە دەرفەتێك  بكەنەوە  22ی پووشپەڕ 
دژی  خەبات  لەسەر  شێلگیربوونتان  و  یەكگرتوویی 
ستەم و بێدادای. لەم رۆژەدا وێڕای دووپاتكردنەوەی 
شەهید  رێبەری  ئامانجەكانی  رێگاو  بە  وەفـــاداری 
دەكرێ  بۆتان  بەهەرشێوەیەك  قاسملوو،  دوكتور 
بێزاری و نارەزایەتیی خۆتان لە رێژیمی تیرۆریست 
و سەركوتكەری كۆماری ئیسالمی دووپات بكەنەوە.

بۆ ئەوەی لە رۆژی 22 پووشپەردا یەكگرتوویی، 
سەرانسەری  لــە  ئــێــوە  هــاوخــەبــاتــی  و  هــاودەنــگــی 
دوژمن  و  دۆســت  بــۆ  باشتر  هــەرچــی  كــوردســتــان 

دەربكەوێ، داواتان لێ دەكەین:
1ـ لەنێو بنەماڵە، لە كۆڕی دۆستان و لە شوێنی 
بۆتان  كە  رێگایەكەوە  هــەر  لە  دا  تێكۆشان  كــارو 

دەگونجێ یادی د.قاسملوو بەرز رابگرن.
ئەو  پووشپەڕ،  22ی  شــەوی  10ی  كاتژمێر  2ـ 
كرا،  شەهید  تێدا  قاسملووی  دوكتور  ساتەوەختەی 
مەحكوومكردنی  نیشانەی  بە  رێبەرەو  ئەو  یادی  بە 
چرای  دەقــیــقــە   3 ئیسالمی  كــۆمــاری  تــیــرۆریــزمــی 

ماڵەكانتان بكوژێننەوە.
3ـ لەهەر جێگایەك بۆتان كرا، ئااڵی كوردستان 
هەڵ بكەن، دارو دیوارو شوێنە گشتییەكان بە تراكت 
و  د.قاسملوو  شەهید  رێبەری  پوستێری  وێنەو  و 

دروشمی تایبەت بەم یادە بنەخشێنن.
شەهیدان،  گلكۆی  ســەر  بچنە  رۆژەدا  لــەم  4ـ 
سەردانی بنەماڵەی شەهیدان و بەندییە سیاسییەكان 
بكەن، و هاوپێوەندیی خۆتان لەگەڵ بنەماڵەكانیان و 
وەفاداریی خۆتان بە ئامانجەكانیان دووپات بكەنەوە.

جلوبەرگی  پــووشــپــەڕدا  22ی  رۆژی  ــە  ل 5ـ 
كوردی لەبەر بكەن، گوێ لە سروودی نیشتمانی و 
شانازی  كە  بدەنەوە  نیشانی  و  بگرن  ئازادیخوازی 
لەگەڵ  و  دەكەن  خۆتانەوە  فەرهەنگی  كولتوورو  بە 

خەباتی نەتەوەیی و ئازادیخوازیی گەلەكەتان دان.
خەڵكی تێكۆشەری كوردستان!

بەڕێوەبردنی  بۆ  كوردستان  دیموكراتی  حیزبی 
هەرچی یەكگرتووانەتری ئەم یادە بانگەوازتان دەكاو 
هیوادارین جارێكی دیكە 22ی پووشپەر بكەنەوە بە 

رۆژی مەحكووم كردنەوەی تیرۆر و سەركوت.
ساڵو لە یادی د.قاسملووی نەمر

سەركەوتن بۆ گەلی خەباتگێری كورد
حیزبی دیموكراتی كوردستان

كومیسیۆنی تەشكیالت
1389/4/15
2010/7/6

22یپووشپەڕ،بكەنەوەبەرۆژیمەحكوومكردنهوهیتیرۆروسەركوت

22یپووشپهڕی
ئهمساڵدهرفهتێکبۆ
تێپهڕکردنیسنووره

حیزبییهکان
3

لێكدانەوەیەكیكورتی
گەمارۆكانیئەمدواییانە

بۆسەرئێران

5

الپهڕهیئازادسیاسیسیاسیسیاسی

تەریككەوتنەوەی
ژێئۆپۆلیتیكیوالوازیی
ژێئۆئیستراتیژیكیئێران

8

كۆمەڵناسییپەڕینەوە
بەرەودێموكراسی
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و رێپ
ه واڵ 

ه

باوكی زێنەب جەاللیان: 
كچەكەم بێتاوانە، بهێڵن زیندوو بمێنێ 

چاالكی  جەاللیان  زێنەب  باوكی 
سیاسیی كوردی مەحكووم بە ئیعدام 
لە وتووێژ لەگەڵ »روز ئانالین« دا 
دەڵێ: نزیكەی مانگێك لەوە پێش لە 
زێنەب  بە  چاومان  ئێوین  زیندانی 
كەوت حاڵی چاك بوو و دەیهەویست 

وەدووی پەروەندەكەی بكەوین.
زێنەب  كە  دەڵێ  زێنەب  باوكی 
ئێوینەوە  209ی  بەندی  لە  ئەمڕۆ 

تەلەفوونی كردو ئاگاشی لە ئەگەری بەڕێوەچوونی حوكمەكەی نەبوو.
باوكی زێنەب هەروەها دەڵێ بەخودا شەو و رۆژمان نیە و زۆر نیگەرانین. مەگەر 
زێنەب چیی كردوە كە ئیعدامی بكەن؟ كچەكەم بێتاوانە، مەیكوژن، بهێڵن زیندوو بمێنێ.

بۆ  زێنەب  پارێزەری  شەریف  دوكتور  بەداداچوونی  كە  ئاماژەیە  شیاوی 
دەسپێڕاگەیشتن بە پەروەندەكەی زێنەب تا ئێستا بێ ئاكام ماوەتەوە و خەلیل بەهرامیان 
پارێزەری بەناوبانگیش وێڕای نیگەرانی لە مەترسیی ئێعدام كردنی زێنەب گوتوویە كە 
دەبێ داوا لە سكرتێری گشتی نەتەوەیەكگرتووەكان بكەین كە دەسبەجێ بۆ راگرتنی 

حوكمی ئیعدامی زێنەب هەنگاو هەڵبگرێ.

پووشپەڕ  ساڵڕۆژی7ی  لە 
شیمیایی  بوردومانی  رۆژی 
خەڵكی  دا  سەردەشت  شاری 
گوێدان  بێ  بە  شارە  ئەو 
لە  كە  رێوڕەسمێك  بە 
كۆماری  بەرپرسانی  الیەن 
بۆ  خرابوو  وەڕێ  ئیسالمییەوە 
خۆیان رێوڕەسمێكی جیاوازییان 

بەڕێوە برد.
خەڵكی  هەواڵەكان  بەپێی   
بە  گوێدان  بێ  بە  سەردەشت 
هەڕەشەو گوڕەشەی بەرپرسانی 
رێژیم بە كۆبوونەوەی چەند سەد 
سەرچاوه دا  مەیدانی  لە  كەسی 

»الوانی  ناوی  كە  رەش  دەسبەندی  بەستنی  بە 
سەربەخۆی سەردەشت«ی لێ نووسرابوو لەگەڵ ئااڵ 
پیادەرەوەكان دەستیان دایە  گەلێكی سپی دا لەسەر 
هەڵكردنی شەم. دواتر كاتێ كە فەرمانداری سەردەشت 
وتاردان  بۆ  رێژیم  بەرپرسانی  لە  كەسێ  چەند  و 
هاتنە سەرچاوه  خەڵك هیچ ئاوڕێكیان لێ نەدانەوەو 
وێكڕا رۆیشتنە گۆشەیەكی دیكەی مەیدانەكە و دواتر 

گۆڕستانی  بەره و  پێكەوە 
لە  و  كەوتن  وەڕێ  شار 
لەو  جیاواز  دیكە  شوێنێكی 
شوێنەی كە پێشتر لە الیەن 
لەبەر  رێژیمەوە  بەرپرسانی 
رێوڕەسمی  گیردرابوو  چاو 

خۆیان بەڕێوە برد.
سەرچاوەیەكی  بەپێی 
بەرپرسانی شاری  لە  نزیك 
بەرپرسانی  سەردەشت، 
فەرمانداری  و  ئەمنییەتی 
سەردەشت لەبەر تێكچوونی 
لەو  رێژیم  رێوڕەسمەكەی 
شارەدا لە الیەن بەرپرسانی 
هەمان  بەپێی  كراون.  سەركۆنە  سەرەوەترەوە 
دوای  دەسبەجێ  كە  كۆبوونەوەیەكدا  لە  سەرچاوە 
نێوان  لە  هات  پێك  فەرمانداریدا  لە  رێوڕەسمەكە 
ئینتزامی و فەرمانداردا شەڕه قسە  فەرماندەی هێزی 
هاتە ئاراوە و هەر كامیان ئەوی دیكەیان بە بەرپرسی 

ئەو رووداوە دەزانی.

لە ساڵڕۆژی 7ی پووشپەڕدا خەڵكی سەردەشت 
رێوڕەسمی سەربەخۆیان بەڕێوە برد 

سه ر  مرؤڤی  مافه کانی  چاوه دیری  ڕێکخراوی 
7ی  شه ممه   سێ  ڕۆژی  یه کگرتووه کان    نه ته وه   به  
سزای  ده ستبه جێی  راگرتنی  داوای  پووشپه ڕ   
کۆماری  حکوومه تی  له   کورد  جیابیرانی  سێداره ی 
ئیسالمی ئێران ده کات.                                         

» جۆ ئێستۆرکی« جێگری لێپرسراوی ڕۆژهه اڵتی 
به   ئاماژه ی  راسته خۆ  ڕێکخراوه یه   ئه و  ناوه ڕاستی 
زێنه ب  کورد«  به ندکراوی  کچه   ئێعدامی  حوکمی 
جه اللیان« کرد و داوای له  ده زگای دادوه ری ئێران کرد 
که  سزای ئێعدامی ئه و کچه  کورده  ڕاگرن و هه روه ها 
ئه و حوکمه ی که  به  سه ر ١٦ به ندکراوی دیکه ی کورد 
هه ڵوه شێندریته وه .  کات  زووترین  به   سه پیندراوه   دا 
ناوبراو وتی: جێی سه رسووڕمانه  که  که سێکی وه ک زێنه ب جه اللیان زیاتر له  ساڵێکه  له  به ندیخانه  دایه  و 
ته نانه ت دادگایی کراوه  و سزای سێداره  به  سه ر دا سه پیندراوه ، به اڵم تاکوو ئێستا مافی ئه وه ی نه بووه  
که  پارێزه رێکی هه بێت و داکۆکی لێ بکات. ئیستۆرک به  ئاماژه  به  بڕیار و ڕێکه وتننامه  نێوده وله تییه کان 
سه باره ت به  مافی مروڤ و به  تایبه ت پاراستنی مافی هاوواڵتیان له  الیه ن حکومه ته کانه وه ، ڕایگه یاند که  
حکومه تی ئێران نه ک پێ شێلی گشت ئه و به ڵگه نامانه ی کردووه  که  خۆی واژووی له  ژێر داون، ته نانه ت 
پێ شێلی یاسا بنه ڕه تییه کانی ئێرانیش ده کات. ئێستۆرک باسی له  ڕه وشی زینه ب جه اللیان کرد و وتی به  
له به ر چاو گرتنی ئه وه ی که  تاکوو ئێستا هیچ هه واڵیک له  شوێن و جێگه ی ڕاگرتنی ناوبراو له  به ر ده ستدا 
نیه ، هه ر بۆیه  مه ترسی ئه وه  له  ئارادایه  که  زینه ب له  سیداره  بدرێت. ئه و وته بیژه ی ڕێکخراوی چاوه دێری 
مافی مرۆڤ مه سئولییه تی پاراستنی گیانی زێنه ب جه اللیانی خسته  ئه ستۆی کاربه ده ستانی ڕژیمی ئیسالمی 

و رایگه یاند که  ئیمه  به  وردی چاوه دیری ڕووداوه کان له  ڕۆژانی داهاتوو دا ده که ین.

تێکهه ڵچوونی خه ڵک و هێزی
 ئینتیزامی له  شاری پیرانشار 

له   رێژیم  هێزه کانی  پووشپه ڕ  4ی  هه ینی  رۆژی  نیوه ڕۆی  پێش 
له   که   ده ده ن  کاروانچیه ک  چه ند  باری  په الماری  پیرانشار  شاری 

ئاکامدا خه ڵک ماشینی هێزی ئینتیزامی تێک ده شکێنن.
به  پێی هه واڵی گه ییشتوو به  کوردستان دوای ئه وه ی که  هێزه کانی 
رێژیم په الماری باری چه ند کاروانچیه ک ده ده ن ماشینی کاروانچیه کان 
ده چنه   خه ڵکیش  و  وه رده گه ڕێ  و  ده دا  ئینتیزامی  هێزی  ماشینی  له  

. پاشان  هێزه کانی رێژیم به  تۆڵه ی ئه وه  ده ست ده که ن به  ئه زیه ت و ئازاری  سه ری و تێکی ده شکێنن 
خه ڵکی گه ڕه کی » کووی خه یام » و به  زۆر ماهواره ی چه ندێن ماڵ ده به ن و چه ند الوێکیش ده سبه سه ر 

ده که ن .

رێکخراوی چاوه دێری مافی مرۆڤ 
داوای هه ڵوه شانه وه ی سزای 

سێداره ی به ندکراوانی کورد له  ئێران ده کات 
دەرچوونی حوكمی ئیعدام بۆ 20 كەس

 لە پارێزگای كوردستان 
بەرپرسێكی دادگوستەری پارێزگای كوردستان 
تۆمەتی  بە  كەس   20 حوكمی  ئێستا  هەتا  گوتی: 
قاچاغی مادەسڕكەرەكان لەم پارێزگایە دەرچووە 
حەسەن  كراوە.  جێبەجێ  كەسیان   8 حوكمی  كە 
بابایی كە بە بۆنەی حەوتووی بەربەرەكانی لەگەڵ 
مادەسڕكەرەكان قسەی دەكرد گوتی: هەتا ئێستا 
زۆربەی قاچاغچیانی مادەسڕكەرەكان لە پارێزگای 

كوردستان دەسبەسەر كراون.
كە  دایە  حاڵێك  لە  بابایی  قسانەی  ئەو 

مادەسڕكەرەكان لە شەقامەكانی كوردستاندا بە ئاسانی دەست دەكەوێ.

زیاتر له  هەزار هێكتار لە زەوییەكانی
 سەرپێل زەهاو لە ئاگردا سووتان 

»بزمیر  ناوچەی  زەوییەكانی  لە  هێكتار  هەزار  لە  زیاتر 
ئاوا«و »پشت تەنگ«ی زەهاو لە الیەن كەسانێكی نەناسراوەوە 

ئاگریان تێ بەردا و سووتان.
ئاگر                                               لەم   « »كوردستان  بە  گەیشتوو  هەواڵی  بەپێی 
تێبەردانە سەدان هێكتار لە دار بەڕووەكانی كوێستانەكانی بزمیر 
ئاوا و جوانمێر لە ناوچەی سەرپێل زەهاو لە ئاگردا سووتان و 

تا گەیشتنی ئەم هەواڵە ئاگرەكە هەر بەردەوامە.
هەواڵەكە هەروەها باس لە كەمتەرخەمی و چاالك نەبوونی 
كومیتەی قەیران بە بەرپرسایەتیی فەرماندار و ئامادەنەبوونی بەرپرسی ئیدارەی سەرچاوە سروشتییەكان 

لە شوێنی ئاگركەوتنەوەكە دەكا.

شارۆمەندێكی بانەیی 18 مانگ زیندانی بەسەردا سەپا 
شارۆمەندێكی خەڵكی بانە بە ناوی ناسر سەعیدی 
لە الیەن دادگای شۆڕشی سەقزەوە ١8 مانگ زیندانی 

بەسەردا سەپا.
بەپێی هەواڵی ئاژانسی »موكریان« ناسر سەعیدی 
بە تۆمەتی هاوكاری لەگەڵ                                              

لە حیزبە كوردیەكانی دژبەری كۆماری  یەكێك   
ئیسالمی ئەو حوكمەی بەسەردا سەپاوە.

تێپەڕكردنی  بۆ  ناوبراو  كە  باسە  شایانی 
بانە  زیندانی  بۆ  سەقزەوە  لە  زیندانیەكەی  ماوەی 

گوازراوەتەوە.
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ژوئه ن،  22ی  و   2١ ڕۆژانی  له  
شوورای  سااڵنه ی  کۆبوونه وه ی 
له   سۆسیالیست  ئه نترناسیۆنالی 

ڕێکخراوی  سه ره کیی  بنکه ی 
نه ته وه  یه کگرتووه کان له  نیویۆرك 
ڕۆژی  کۆبوونه وه   چوو.  به ریوه  
به یانی  ١0ی  کاتژمێری  له    2١

ده ستی به کاره کانی کرد.
حیزبی  گشتیی  سکرتێری 
به رێز  کوردستان  دێموکراتی 
ئه م  به شداری  عه زیزی  خالید 
کامه ران  و  بوو   کۆبوو نه وه یه 
پیوه ندییه کانی  به رپرسی  باڵنوور 
له   کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
هاورێیه تیی  سه فه ره دا  له و  ئه مریکا 
دێموکراتی  سکرتێری گشتیی حیزبی 

کوردستانی ده کرد.

رۆژی  له به یانیی  سه ر  کۆبوو نه وه که  
2١ی ژوئه ن به  وته کانی لویس ئه یاال 
ئه نترناسیۆنال  گشتیی  سکرتێری 
باسێکی  ئه یاال  لویس  پێکرد.  ده ستی 
و  ئه نترناسیۆنال  له سه ر  گشتیی 

هه روه ها ئابووریی دنیا هینایه گۆر.
به رێز  ئه یاال،  به ڕێز  دوابه دوای 
ئه نترناسیۆنال  سه رۆکی  پاپاندرۆف 
ئابووریی  ناله باری  وه ز عی  له سه ر 
دنیا وته یه کی پێشکه شی به شداربووان 
له   که   کرد  به وه ش  ئاماژه ی  کردو 
باریه وه   له م  هه ر  داهاتوودا  رۆژانی 
کۆبوونه وه یه کی  کانادا  له تورێنتۆی 

گرنگ پێک دێت .

له سه ر  هه روه ها 
دونیا  هه لبژاردنه کانی 
به تایبه ت  و  به گشتی 

 ، پا و ئور و
جێگه و 
پێگه ی 

هه لبژاردنانه داو  له و  ئه نترناسیۆنال 
ئه ندامی  حیزبه کانی  ئه رکی 
سه ر  کردوله   قسه ی   ئه نترناسیۆنال 
چۆنیه تیی هه ڵسوکه وت له م پێوه ندییه دا 
زیاتر  هه رچی  بۆ  کاری    ئاماده   و 
له   ئه ندام  حیزبه کانی  سه رکه وتنی 
ئه نترناسیۆنال دا، بۆ به شداران دووا.

له   یه کێک  بگوترێ  خۆیه تی  جیی 
شوورای  کۆبوونه وه ی  باسه کانی 

کرابوو  ته رخان  ئه نترناسیۆنال  
ئیسرائیل.  و  فه له ستین  کیشه ی  بۆ 
له گه ل  پیوه ندی  له   و  باره یه وه   له م 
ئاسایش و ئه منیه ت 
رۆژهه التی  له  
دا    نێوه راست 
به شێکی به رچاو له  
قسه یان  حیزبه کان 

کرد.
حیزب  هه یئه تی 
تی  ا کر ێمو د
ن  ستا د ر کو
ماوه ی  له  
نی  و ه چو ێو به ڕ

کۆبوو نه وه ی شووڕای ئه نترناسیۆنال 
 دا توانی دیدارو چاوپێکه وتن له  گه ل 
به شداربووان  له   به رچاو  به شێکی 
له   و  بکا  جۆراوجۆردا  واڵتانی  له  
و  ئیران  وه زعی  له گه ل  پیوه ندی 
سیاسه ته کانی  هه روه ها  کوردستان 
حیزبی دێموکراتی کوردستاندا قسه و 

ئاڵوگۆری بیررایان له گه ڵ بکا.  

پێکهاتنی کۆبوونه وه ی شوورای 

ئه نترناسیۆنالی سۆسیالیست له  نیویۆرك

     
 حسێن ئه حمه دپوور                        

پوشپه ڕی  22ی  به ره به ری  له  
2١ساڵه ی  یادی  له   واته   دا  ئه مساڵ 
تیرۆر کردنی دوکتۆر عه بدولڕه حمانی 
حیزبی  گشتی  سکرتێری  قاسملوو 
عه بدوڵاڵ  و  کوردستان  دێموکراتی 
کۆمیته ی  ئه ندامی  ئازه ر  قادری 
فازڵ  دوکتور  و  حیزب  ناوه ندی 
دا چه ند مه سه له  هه یه  که   ره سووڵ 

جێگه ی گرینگی و بایه خ پێدانن .
 

ئه وه یه   یه که م  بابه تی  یه که م: 
ڕۆژو  هه ر  وه ک  کورد  خه ڵکی  که  
چۆن  دیکه   مێژوویی  بۆنه یه کی 
ده ڕواننه  رۆژی 22ی پووشپه ڕ، ئایا 
هه ر  وه ک  پوشپه ڕ  22ی  به ڕاستی 
رۆژ و بۆنه یه کی نه ته وه یی دیکه  بۆ 
تاکه کانی  و  توێژ  و  چین  سه رجه م 
کۆمه ڵی کورده واری بووه ته  رۆژیکی 
مێژوویی و بۆنه یه کی نه ته وه یی؟ به  
واتایه کی دیکه  ئایا ئه و رۆژه  بۆ هه ر 
تاکێکی کورد بۆته  رۆژێکی مێژوویی 
حوکمی  به   رۆژه   ئه و  ئایا  نا؟  یان 
ئه وه یکه  دوکتۆر قاسملوو سکرتێری 
بۆ  ته نیا  بووه ،  دێموکڕات  حیزبی 
هه وادارانی  و  الیه نگران  و  ئه ندامان 
ئه و  بۆ  ته نیا  و  گرینگه   حیزبه   ئه و 
بۆنه یه کی  رۆژو  خه ڵک  له   به شه  
له   ئه وه ی  نه ته وه یییه ؟  و  گشتی 
به م  کوردستان  خه ڵکی  هه ڵوێستی 
مانگرتنه   له   تایبه ت  به   بۆنه وه یه و 
گشتیه کانی سااڵنی رابردوودا بۆمان 
رۆژه ،  ئه و  که   ئه وه یه   ده رده که وێ، 
حیزبێک  به   تایبه ت  بۆنه یه کی  رۆژو 
و الیه نگرانی ئه و حیزبه  نییه . کاتێک 
له   ڕابردوودا  سااڵنی  له   ده بینین 
هه ندێک له  شاره کانی کوردستان دا، 
ئاستی به شداریی خه ڵک له  مانگرتنی 

له سه دی   90 80و  سه رووی  گشتی 
یان  نییه .  زیاتر  واتای  دوو  خه ڵکه ، 

ئه وه  که  خه ڵکی ئه و 
هه موویان  شارانه  
حیزبی  الیه نگری 
که   دێموکڕاتن 
کاتی خۆی دوکتور 
رێبه ری    قاسملوو 
بووه  و یان ئه وه که  
که سایه تیی دوکتور 
قاسملوو وه ک هه ر 
یه تیییه کی  که سا

بۆ  دیکه   مێژوویی 
کوردستان  خه ڵکی 
سه رووی  له  

یه تییه کی  که سا
هه ر  حیزبییه وه یه،  
بۆیه  بۆنه ی شه هید 

نه که شی  و بو
نه یه کی  بۆ

که   نه ته وه ییه ، 
ئه م  بێگوومان 
دوویه میان  واتای 
راستییه وه   له  
نزیکتره . چونکه  به  
زانیارییه کان  پێی 
مانگرتنه   له  

نی  گشتییه کا
ڕابردوودا،  سااڵنی 

له   زۆر  هه وادارانی  و  الیه نگران 
نێو  سیاسییه کانی  رێبازه   و  حیزب 
چاالکانه   کوردستان  بزووتنه وه ی 
ئه گه رچی  کردووه ،  تێدا  به شدارییان 
دێموکرات  حیزبی  الیه نی  دوو  ته نیا 
خه ڵکی  له   مانگرتنیان  بانگه وازی 

کوردستان کردووه .

22ی  که   پێیه    به و  دوویه م:   
پووشپه ڕ ئێستا بۆ زۆرینه ی خه ڵکی 
له   نه ته وه یی،  بۆنه یه کی  بۆته   کورد 

بزووتنه وه ی  ئێستای  بارودۆخی 
بزووتنه وه ی  و  کوردستان 

دێموکراسیخوازیی ئێران دا، مه نتقی 
که   ده ڵی  پێ  ئه وه مان  سیاسی 
هه موو الیه ن و که سایه تییه  سیاسییه  
دێموکراسیخوازه کانی  ئازادیخوازو 
هه موو  سه ره ڕای  کوردستان 
پته و  پێناوی  له   جیاوازییه کانیان، 
کردنی یه کگرتوویی و هاوهه ڵوێستیی 
له   کوردستاندا،  خه ڵکی  زیاتری 
بۆنه یه کی ئاوا دا هه ڵوێستیان هه بێ. 
رابردوو  هه روه ک  ئه گه ر  چونکه  
سه یری مه سه له که  بکه ین، یان ئه گه ر 

یان  که سایه تییه ک  هه ر  بمانه وێ 
مێژوویی  سیاسی  رووداوێکی  هه ر 

هه ڵوێسته کان  و  پێوانه کان  پێی  به  
ژیانی  سه رده می  بارودۆخی  و 
که سایه تییه کان و سه رده می روودانی 
رووداوه  مێژووییه کان هه ڵبسه نگێنن، 
هیچ  نه ته وه یه ک  هیچ  بێگومان  ئه وه  
و  سه مبوول  خاوه نی  نابێته   کات 
به م  ئه گه ر  نه ته وه یی.   بۆنه یه کی 
هیندوستان  نه   روانینه ،  شێوه ی 
ده بووه  خاوه نی سه مبولی »ماهاتما 
گاندی« و نه  ناپلئۆن بناپارت ده بووه  
سه مبولی نه ته وه یی فه رانسه وییه کان، 

ده بووه   محه مه دییش  قازی  نه  
کورد.  بۆ  نه ته وه یی  سه مبولێکی 
که سایه تییه   هه موو  چونکه  
رووداوه   هه موو  و  سیاسییه کان 
کاتی  له   سیاسییه کان  مێژووییه  
دژبه رو  کۆمه ڵێک  دا  خۆی 
سه رسه ختیان  رکه به ری 
هه بووه . دوکتور قاسملووش له م 
قاعیده یه  به ده ر نیه ، به اڵم گرینگ 
قاسملووش  دوکتور  که   ئه وه یه  
ره مزو  بۆته   میلله ته که ی  بۆ 
سه مبولێکی نه ته وه یی. هه ر بۆیه  
خه ڵکی  که   سرووشتییه   زۆر 
کرانی  تیرۆر  بۆنه ی  له   کورد 
چاوه ڕوانی  قاسملوودا  دوکتور 
هاوهه ڵوێستییان له  هه موو حیزب و 

الیه نه  سیاسییه کان هه بێ.
 سێیه م:

ئه وانه ش  هه مووی  سه ره ڕای   
شێوه ی  خودی  کرد،  باسمان  که  
قاسملوو  دوکتور  شه هیدکرانی 
ده ستی  به   شه هیدکرانی  واته  
کۆماری  ده وڵه تی  تیرۆریزمی 
جێی  که   بابه تێکه   خۆی  ئیسالمی 
ببێته   ساڵیاده که ی  له   خۆیه تی 
یه کده نگیی  و  هاوهه ڵوێستی  مایه ی 
سیاسییه کانی  الیه نه   و  حیزب 
کوردستان. زۆربه ی حیزب و الیه نه  
ڕابردووی  خاوه ن  سیاسییه کانی 
کورد، بوونه ته  قوربانیی تیرۆریزمی 
ده وڵه تی کۆماری ئیسالمی و رێبه ران 
خۆیان  به رزه کانی  پله   کادره   و 
که واته   کراون.  تیرۆر  شێوه یه   به م 
روانگه یه شه وه   له م  پووشپه ڕ  22ی 
مه حکووم  بۆ  رۆژێک  ببێته   ده کرێ 
کردنی تیرۆر و تیرۆریزمی ده وڵه تی 
و  کوردستان  له   ئیسالمی  کۆماری 
دا  کاتیک  له   چه شنه   به م  دا.  ئیران 
22ی  له   که   ده کرێ  چاوه ڕوان  وا 
پووشپه ری ئه مساڵ دا خه ڵکی کورد 
جارێکی دیکه  به  شێوه ی جۆراوجۆر 
کۆماری  تیرۆریزمی  و  تیرۆر 
رێز  و  بکه نه وه   مه حکووم  ئیسالمی 
قاسملوو  دوکتور  شه هید  یادی  له  
الیه نه   و  حیزب  پێویسته   بگرن، 
سیاسییه کانی کوردستان بۆ یارمه تی 
به  پته و کردنی یه کڕیزیی گه لی کورد 
و گوڕ به خشین به  بزووتنه وه  مه ده نی 
کوردستان  خه ڵکی  جه ماوه ریی  و 
هه بێ  هه ڵوێستیان  دا  بۆنه یه   له م 
رابردوو  حیزبییه کانی  سنووره   و 

ببه زێن

22ی پوشپه ڕی ئه مساڵ ده رفه تێک

 بۆ تێپه ڕکردنی سنووره  حیزبییه کان
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مسته فا مه عروفی

ناوەندی هەواڵی » كوردستان و كورد 
نیوز« ئامارێكی لە هەواڵ و رووداوەكانی 
مافەكانی  كرانی  پێشێل  بە  پێوەندیدار 
مرۆڤ لە الیەن كۆماری ئیسالمییەوە لە 
كردۆتەوە  باڵو  كوردستان  رۆژهەاڵتی 
ئەمساڵدا  بەهاری  مانگی  سێ  لە  كە 
رووداوانە  ئەو  دیارە  داوە.  روویان 
ناوەندی  بە  كە  دەگرێتەوە  ئەوانە  تەنیا 
نیوز«  كورد  و  كوردستان   « هەواڵی 
گەیشتوون. بەهۆی نەبوونی راگەیاندنی 
توندی  سانسۆری  و  سەركوت  ئازادو 
رووداوەكانی  هەموو  ئیسالمی  كۆماری 
مافەكانی  پێشێلكرانی  بە  پێوەندیدار 
باڵو  كوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  مرۆڤ 
ناوەندی  كە  ئامارەش  ئەو  نابنەوە. 
 « نیوز  كورد  كوردستانء   « هەواڵی 
باڵوی كردۆتەوە، بەشی زۆری لەالیەن 
ئەندامانء الیەنگران و دڵسۆزانی حیزبی 
ئەوەی  پاش  كوردستانەوە  دێموكراتی 

دڵنیا  رووداوەكان  راستءدروستیی  لە 
كارەساتی  ئەگینا  بۆتەوە.  باڵو  بوون، 
لە  مرۆڤ  مافەكانی  كرانی  پێشێل 
لەالیەن كۆماری  رۆژهەاڵتی كوردستان 

ئیسالمییەوە زۆر لەوە بەرباڵوترە.
مانگی  سێ  لە  ئەوئامارە  بەپێی 
لەالیەن  كەس   2١ رابردوودا  بەهاری 
هێزە ئەمنییەتی و پۆلیسی و نیزامییەكانی 
كە  كوژراون  ئیسالمییەوە  كۆماری 
سنوورییەكان  ناوچە  لە  زۆریان  بەشی 
كورد  دەرەتانی  بێ  كاسبكارانی  لە  و 
 5 بانەمەڕدا  ١9ی  لە  لەمە  جگە  بوون. 
ئێعدام كران كە چوار  زیندانیی سیاسی 
كەسیان كورد بوون. بە پێی ئەو ئامارە 
چاالكیی  تاوانی  بە  كەس   90 النیكەم 
لە  ئەندامەتی  یان  الیەنگری  و  سیاسیی 
هێزە كوردییەكان دا گیراون. ژمارەیەكی 
بەرچاو لە خوێندكارانی كورد بە بیانووی 
جۆراوجۆر بانگ كراون، گیراون یان لە 
بێبەش  خوێندن  لە  زیاتر،  یان  تێرمێك 
كراون. دیارە ئەگەر باسی ئەشكەنجەی 
زیندانیان بكرێ كە ئامارەكەی و رادەكەی 

بۆ هیچ كەس روون نیە، ئەوكات قوواڵیی 
كارەساتەكەمان زیاتر بۆ دەردەكەوێ. 

یان  كەم  ئامارانە  ئەو  حاأل  بەهەر 
دیارخەری  ناتەواو،  یان  تەواو  زۆر، 
هەڵنەگرن،  حاشا  و  تاڵ  راستییەكی 
كۆماری  كە  لەوەی  بریتییە  ئەویش 
دژی  لە  یەكالیەنە  شەڕێكی  ئیسالمی 
لە  كە  دەبا  بەڕێوە  كوردستان  خەڵكی 
چەند الیەنەوە جێگەی سەرنجن و نیشان 
دەدەن كە دوژمنایەتیی كۆماری ئیسالمی 
لە گەڵ كورد تەنیا هێزە سیاسییەكان و 
بەڵكوو  ناگرێتەوە،  كورد  خەباتگێڕانی 
هەموو چین توێژەكان و هەموو نەتەوەی 

كورد بە گشتی دەگرێتەوە. 
پێشێل  ماف  و  قوربانیان  نێو  لە 
پیاوان  تەنیا  بە  هەر  كورددا  كراوانی 
نیزامی  بەهۆی  ئەگەر  نابینرێن، 
پیاوساالرانەی كۆماری ئیسالمی دا ژنان 
بە پلە دوو یان كەمتر چاویان لێ دەكرێ، 
كۆماری ئیسالمی لە سەركوت و گرتن 
و ئیعدام دا وەك یەكیان سەیر دەكا، لە 
نێو ئێعدامكراوان، گیراوان و لە خوێندن 

بەرچاو  ژمارەیەكی  دا  كراوان  بێبەش 
ژنان و كچانی كورد دەبینرێن. لە رووی 
جینایەتی  قوربانیانی  جوغرافیاییەوە 
ناوچەیەكی  هەر  ئیسالمی  كۆماری 
رۆژهەاڵتی كوردستان ناگرێتەوە، بەڵكوو 
كوردستان  رۆژهەاڵتی  سەرتاسەری 
جنووبیترین  تا  بگرە  ماكۆوە  لە  هەر 
كوردستان  رۆژهەاڵتی  ناوچەكانی 
كۆماری  دەستی  قورباینانی  دەگرێتەوە. 
ئیسالمی هەر تەنیا چینێك و توێژێك لە 
كۆمەڵ ناگرێتەوە، بەڵكوو هەموو چین و 
توێژەكانی كۆمەڵی كوردەواری قوربانیی 
جینایەتەكانی كۆماری ئیسالمین، لە نێو 
دەبینرێ،  قوتابخانە  مامۆستای  ئەمانەدا 
كاسبكارو  دەبینرێ،  ئایینی  مامۆستای 
خوێندكار،  و  قوتابی  دربینرێ،  وەرزێڕ 
نێو  لە  دەبینرێ.  شارەیی  و  گوندی 
چاالكانی  و  تێكۆشەران  دا  قوربانیان 
كەوابوو  دەبینرێن.  مەدەنی  و  سیاسی 
لەگەڵ  ئیسالمی  كۆماری  دوژمنایەتیی 
حیزبی  ئەم  یان  هێز  ئەم  لەبەر  كورد 
سیاسی، ئەم چین یان ئەو چین یان ئەم 

ناوچەیەو ئەو ناوچەیە نیە، دوژمنایەتی 
كۆماری  بەڕێوەبەرانی  دڵیی  لە  قین  و 
چین  هەموو  بە  كوردە  لەگەڵ  ئیسالمی 
بە  و  ناوچەكان  هەموو  بە  وتوێژەكان، 

هەموو بیروبۆچوونەكانیەوە. 
هەلومەرجە  لەو  وردبوونەوە 
دەمانهێنێتە سەر ئەو باوەڕە كە كۆماری 
و  چین  هەموو  دوژمنی  ئیسالمی 
توێژەكانی خەڵكی كوردستانە بە هەموو 
پەی  باوەڕەوەیەوە،  بیرو  جۆراوجۆریی 
بردن بەو مەسەلەیەش ئەو ئەركە دەخاتە 
بە  كورد  رۆڵەكانی  هەموو  سەرشانی 
هەموو بیرو بۆچوونە جۆراوجۆرەكانیەو 
لە  كە  توێژەكانیەوە  چین  هەموو  بە 
بەرامبەر ئەم رێژیمەدا هاودڵ و هاودەنگ 
یەكیەتی  ئەوتۆدا  هەلومەرجێكی  لە  بن، 
كوردستان  خەڵكی  هاوئاهەنگیی  و 
تێچووی  رووداوەكاندا  بەرامبەر  لە 
كەم  ئیسالمی  كۆماری  جینایەتەكانی 
دەكاتەوە. ئەوەی تارادەیەك لە مانگرتنی 
23ی  لە  كوردستان  خەڵكی  گشتیی 
ئێعدامی  لە  ناڕەزایەتی  بۆ  دا  بانەمەڕ 
كوردستان  لە  سیاسی  تێكۆشەری   5
دیتمان، نموونەیەكی باش و سەركەوتوو 
پەرەی  پێویستە  نموونەیە  ئەو  بوو. 
ئەوەی  بۆ  بكرێ  بەهێز  و  بدرێ  پێ 
یەكیەتی  نەبوونی  لە  ئیسالمی  كۆماری 
بە  هەروا  دا  خەڵك  تەفاوەتیی  بێ  لە  و 
ئاسانی درێژە بە جینایەتەكانی خۆی لە 

كوردستان دا نەدا. 
 
  

راپۆرتی وەرزانەی» كوردستان و كورد 

نیوز« و چەند هەڵوه ستەیه ك

ی   ژ ۆ ر
پووشپه ڕ  ٦ی  
 ، )2 0 ١ 0 /٦ /2 7 (
پێش  9ی   سه عات 
نامه یه كی   نیوه ڕۆ، 
)فوق  ماسته ر 
ژێر  له   لیسانس( 
»كارتێكردنی   ناوی  
الیه نی   هه ندێ  
زمانی   سینتاكسی  
سه ر  له   فارسی  
كه   كوردی دا،  زمانی  

له  الیه ن مسته فا قادر حه سه ن )مسته فا مه عرووفی (یه وه  ئاماده  كردابوو، 
له  كۆلێژی  زمانی  زانكۆ سه الحه دین له  هه ولێر گفتوگۆی  له  سه ر كرا. له  
گفتوگۆیه كه دا كه  نزیكه ی  3 ساعه تی  خایاند، ژماره یه ك له  مامۆستایانی  

زانكۆ، خوێندكاران و ئۆگرانی  زمانی  كوردی  ئاماده  بوون.
دوكتور  پرۆفیسۆر  ١ـ   : له   بوون  بریتی   نامه كه   گفتوگۆی   لێژنه ی  
یاریده ده ر،  پرۆفیسۆری   2ـ  لێژنه   سه رۆكی   سه عید،  شه ریف  یووسف 
دوكتور تالیب حوسێن عه لی ، ئه ندام 3ـ پرۆفیسۆری  یاریده ده ر، دوكتور 
هۆگر  دوكتور  یاریده ده ر،  پرفیسۆری   4ـ  ئه ندام  قادر،  عومه ر  ئه بوبه كر 

مه حموود فه ره ج، سه رپه رستی  نامه كه  و ئه ندامی  لێژنه .
باسێكی   یه كه م  به شی   به ش:  سێ   له   بوو  بریتی   نامه كه   نێوه رۆكی  
ئاسته كانی   به   پێوه ندیی   و  سازی (  )رسته   سینتاكس  باره ی   له   گشتی  
دووهه می   به شی   له   مه عرووفی   مسته فا  بوو.  زمانه وه   زانستی   دیكه ی  
نامه كه ی  دا باسێكی  له  پێكهاته و به شه كانی  رسته  )جمله ( له  زمانی  كوردی  
و فارسی  دا كردبوو. له  به شی  سێیه م دا ناوبراو به  وردی  و به  هێنانه وه ی  
ده یان نموونه ی  رسته  له  زمانی  كوردی  دا كه  كه وتوونه ته  ژێر كاریگه ریی  
گۆڤارو  و  كتێب  له   نموونانه شی   ئه و  كردبۆوه .  شی   فارسی ،  رسته ی  

رۆژنامه  كوردییه كان هه ڵبژاردبوو.
له  كۆتایی  دا كورته ی  ئه و لێكۆڵینه وه ی  نامه كه  به  كوردی ، عه ڕه بی ، 

فارسی  و ئینگلیسی  هاتبوون.
له  ماوه ی  گفتوگۆی  ئه م نامه یه دا لێژنه ی  گفتوگۆ، ره خنه و پێشنیاره كانی  
نامه كه   ده وڵه مه ندكردنی   نامه كه و  كه موكووڕیی   نه هێشتنی   بۆ  خۆیان 

خسته ڕوو.
و  هه ڵسه نگاندن  پاش  گفتوگۆ،  لێژنه ی   گفتوگۆیه كه دا  كۆتایی   له  
تاوتوێكردنی  نامه كه ، نامه كه یان په سند كردو پله ی  ماسته ریان به  ناوبراو 

به خشی .

سه الحه دین،  زانكۆی   زمانی   كۆلێژی   له    
كه   كرا  ماسته ر  نامه یه كی   له سه ر  گفتوگۆ 

له باره ی   خوێندن به  زمانی  
ڕۆژهه اڵتی   له   كوردی  

كوردستان دا بوو. 
ڕۆژی   ی    9 كاتژمێر    
ژوئه ن  ی    23 چوارشه ممه  
)2 ی  پووشپه ڕ(، له  هه ولێر 
عه بدولحه مید  هۆڵی   له    ،
یه عقووب له  كۆلێژی  زمان، 
فه تاح  قادر  نامه ی ماسته ری  
لێژنه ی   له الیه ن  ئه حمه د 
گفتوگۆی   هه ڵسه نگاندنه وه  
لێژنه ی   كرا.  له سه ر 
هاتبوو  پێك  هه ڵسه نگاندن 

له  : 
پڕۆفیسۆری  یاریده ده ر د. ڕه فیق محه ممه د 

شوانی ، سه رۆكی  لێژنه  
فه ره یدوون  د.  یاریده ده ر  پڕۆفیسۆری  

عه بدول به رزه نجی ، ئه ندامی  لێژنه 
عه بدولواحید  د.  یاریده ده ر  پڕۆفیسۆری  

موشیر دزه یی  )ئه ندامی  لێژنه (
 پڕۆفیسۆری  یاریده ده ر د. هۆگر مه حموود 
سه رپه رشتیاری   لێژنه  و  ئه ندامی   فه ره ج، 

نامه كه . 
هۆگر  د.  گفتوگۆكه دا،  سه ره تای   له    
له   یادێكی   به ڕێزه وه   فه ره ج  مه حموود 
پڕۆفیسۆر د. محه مه د مه عرووف كرده وه  كه  
ڕۆژێك پێشتر )ڕۆژی  22 ی  ئه م مانگه ( دوای  
زانستی   به   ئه كادیمی   خزمه تی   ساڵ  ده یان 
زمان و زمانی  كوردی ،له  سلێمانی  ماالوایی  له  
ژیان كرد. پاشان له  چه ند دێڕێك دا، قادر فه تاح 
ناساند و  ماجستێری   خوێندكاری   ئه حمه د، 
مه یدانی   له   كه   ئه حمه د  فه تاح  قادر  گووتی : 
سیاسه ت و دنیای  نووسین و ڕۆنامه نووسی  دا 
به  قادر وریا ناسراوه ، له دایك بووی  ناوچه ی  
كوردستانه  و ساڵی  2005  شنۆی  ڕۆژهه اڵتی  
ئه ده بی   زمان و  له   به كالۆریۆسی    200٦-
زانكۆی   په روه رده ی   كۆلێژی   له   كوردی  
كرد  به وه   ئاماژه شی   كردووه .  ته واو  كۆیه  
زمانی   به   خوێندن  پرسی   هه ڵبژاردنی   كه  

كوردی  له  ڕۆژهه التی  كوردستان له الیه ن ئه م 
قوتابییه وه ، ده گه ڕێته وه  بۆ بارودۆخی  زمانی  
كوردی  له  ئێران و گرنگیی  پرسی  خوێندن به  

زمانی  زگماكی له و واڵته . 
 دوواتر قادر وریا باسی  نامه كه ی  خۆی  
كرد و گوتی : »ئامانج له م لێكۆڵینه وه یه  ئه وه یه  
دایك  زمانی   به   خوێندن  پرسی   له   تیشك 
روونی   و  بدات  كوردستان  رۆژهه اڵتی   له  
له   هه م  ئێران،  له   كورد  گه لی   كه   بكاته وه  
ڕووی  ڕووبه ری  خاكه كه یه وه ، هه م له  ڕووی  
نه ته وه  و  زۆر  له   دانیشتووانییه وه ،  ژماره ی  
واڵتی  جیهان گه وره تره  و زمانێكی  سه ربه خۆ و 
له   كه چی   هه یه ،  ده وڵه مه ندیشی   له مێژینه  و 
مافی  سه ره تایی  خوێندن به  زمانه كه ی  خۆی  

بێبه شه .« 
 وتیشی  »لێكۆڵینه وه كه  هه روه ها هۆكاری  
په یڕه و كردنی  سیاسه تی  زاڵكردنی  تاكه  زمانێك 
زمانه كانی   نه ته وه یه ك(به سه ر  تاكه   زمانی    (
دیكه ی  واڵتی  فره  نه ته وه  و فره  زمانی  ئێراندا، 
ئێرانه وه ،  له الیه ن ڕێژیمه  جۆراوجۆره كانی    
ئامانجه كانی   له   دیكه   یه كێكی   ڕوونده كاته وه . 
ئه م لێكۆڵینه وه یه  تیشكدانه  له  چه ند و چۆنی  ئه و 
هه واڵنه  كه  له  دووای  شۆڕشی  ئێران، له  الیه ن 
حیزب و ڕێكخراوه كانی  كوردستان و، هه روه ها 
دڵسۆزه كانه وه   كه سایه تییه   ناوه ند و  الیه ن  له  
زمانی   به   خوێندن  بره ودانی   مه به ستی   به  
كوردی  یان فێربوونی  خوێندنه وه  و نووسینی  

كوردی ، به ڕێوه چوون«. 

 نامه ی  ماسته ری  قادر وریا له باره ی  
خوێندن به  زمانی  كوردی  له  ڕۆژهه التی  
كوردستان له  سێ  به ش پێك هاتبوو. له  
به شی  یه كه م دا قوتابیی  ماسته ر، كورته  
له   كوردی    زمانی   به   خوێندن  مێژووی  
ڕۆژهه التی  كوردستان له  سایه ی  ڕێژیمه  
كوردی   به   هه روه ها  جۆراوجۆره كان و 
پارته   بزووتنه وه  و  سایه ی   له   خوێندن 
له م  ته وه رێك  كردبوو.  باس  كورده كانی  
سۆما  ناوه ندی   هه وڵه كانی   بۆ  به شه ، 
له باره ی  فێركردنی  زمانی  كوردییه وه ، ته رخان 
لێكۆڵینه وه كه   دووهه می   به شی   كردبوو.  
ده رسی یه كانی   كتێبه   بۆ  بوو  كرا  ته رخان 
سه انسه ریی   فێركردنی   په روه رده  و  كۆڕی  
كوردستان، كۆمیسیۆنی  فێركردن و بارهێنانی  
فێركاریی   فه رهه نگی  و  كۆمه ڵه ی   كۆمه ڵه  و 
له و  كام  هه ر  كتێبه كانی   به شه دا  له م  سۆما. 
دامه زراوانه ، له  ڕووی  زمانه وه  تیشكیان خرا 
نامه یه دا  ئه و  به شی   سێهه م  له   سه ر.  بووه  
به   خوێندن  جۆراوجۆره كانی   ره هه نده  
باس. شوێنه واره   به ر  هاتبوونه   دایك،  زمانی  
زیانبه خشه كانی  بێبه شی  له  خوێندن به  زمانی  
دایك  زمانی   به   خوێندن  كاریگه ریی   دایك، 
زمانی   به   خوێندن  و  نه ته وه   زمانی   سه ر  له  
له   به شه   ئه م  نێوه رۆكی   مافێك،  وه ك  دایك 

نامه كه یان پێك دێنا. 
 ئه ندامانی  لێژنه ی  هه ڵسه نگاندن له  ماوه ی  
نامه كه یان  نێوه رۆكی   كاتژمێردا،   3 له   زیاتر 
هه ڵسه نگاند و پرسیار، ره خنه  و تێبینییه كانی  
نامه كه  هێنایه  به ر  له  گه ڵ نووسه ری   خۆیان 
باس.له  دوای  موناقشه  و گفتوگۆیه كی  زیندوو 
وه رگیرانی   و  پرسیاره كان  وه المدانه وه ی   و 
ره خنه  و تێبینییه كان له  الیه ن قوتابیی  ماسته ر 
نامه كه ی ،   كردنی   ده وڵه مه ند  مه به ستی   به  
لێژنه ی  هه ڵسه نگاندن نامه كه یان په سه ند كرد 
و به  شایانی  ئه وه یان زانی  پله ی  ماجستێر له  
فه تاح  قادر   ، خاوه نه كه ی   به   كوردیدا  زمانی  

ئه حمه د بده ن.
یه كه مجاره   ئه مه   بگوترێت  خۆیه تی   جێی  
پرسی  خوێندن به  زمانی  كوردی  له  رۆژهه اڵتی  
لێكۆلینه وه یه كی   بابه تی   ده بێته   كوردستان، 
زانستی  له  ئاستی  خوێندنی  بااڵدا. قادر وریا، 
دا  نامه كه ی   هه ڵسه نگاندنی   كاتی   له   وه ك 
ئاماژه ی  پێ كرد، ئه م نامه یه ی  خۆی  پێشكه ش 
له   كه   كردوه   هاوزمانانه ی   ئه و  هه موو  به  
توانای   و  ژیان  هه لومه رجدا،  دژوارترین 
خۆیان بۆ خزمه تی  زمانی  كوردی ، به  تایبه تی  
فێركردنی  خوێندنه وه  و نووسینی  كوردی  له  

رۆژهه اڵتی  كوردستان ته رخان كردوه .
 

نامه یه كی  ماسته ر له باره ی  »خوێندن 
به  زمانی  كوردی  له  ڕۆژهه اڵتی  
كوردستان دا” گفتوگۆی  له سه ر كرا

گفتوگۆی نامه یه کی ماسته ر
)کارتێکردنی هه ندێ الیه نی سێنتاکسی زمانی 

فارسی له  سه ر زمانی کوردی(
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    مه سعود ره واندوست

)١9ی  ژوئەن  9ی  چوارشەممە  رۆژی 
ئاسایشی  ئەنجومەنی  ئەمساڵ  جۆزرەدان(ی 
لە  نوێی  بڕیارنامەیەكی  یەكگرتوەكان  نەتەوە 
پێوەندی لەگەڵ زیاتركردنی گەمارۆ ئابوورییەكان 
چاوەڕوان  هەروەك  كرد.  پەسند  ئێران  بۆسەر 
ئەوانی  وەك  بڕیارنامەیەشی  ئەو  ئێران  دەكرا 
پێشوو بە بێ بایەخ زانی و هەڵوێستی توندی لە 

بەرامبەردا گرت. 
 ١929 بڕیارنامەی  واتە  بڕیارنامەیە  ئەم 
دوای چەندین حەوتوو وتووێژ و راگۆڕینەوە و 
چین  و  رووسیە  كردنی  رازی  بۆ  چڕوپڕ  كاری 
بۆیە  هەر  پەسندكرا،  بڕیارنامەكە  بە  دەنگدان  بە 

ئەم دوو واڵتە  پێداگرییەكانی  داوا و  لەسەر 
لەوە  زۆر  تاڕادەیەكی  گەمارۆكان  باری 
سووكتر كرا كە ئامریكا و یەكیەتیی ئورووپا 
ئەم  نێوەرۆكی  حاڵەش  بەو  دەیانهەویست. 
زیاتری  گوشارێكی  و  گەمارۆ  بڕیارنامەیە 
وێنە  بۆ  لەخۆگرتوە،  تاران  رێژیمی  بۆسەر 
لە  ئێران  سەرمایەگوزاریی  قەدەغەكرانی 
بواری ناوكی لە دەرەوەی واڵت، پێشگرتن لە 
چوونی چەك و ئامرازی قورسی وەك تانك 
قەدەغەكرانی  شەڕكەر،  گەمیی  و  فرۆكە  و 
چاالكیی ئێران لە بواری مووشەكی بالێستیكی 
هەڵگری كاڵوەی ناوكی، زیاتركردنی پشكنین 
لەسەر گەمییە ئێرانییەكان لە هەموو شوێنێكی 
جیهان، قەدەغەكرانی دامەزرانی بنیات و دەزگا 
ماڵییەكان بە بەشداریی ئێران لە واڵتانی دیكە 
كە ئەگەری هاوكارییان لە بەرنامەی ناوكیی 
شیركەتی   4١ لەوانە  جگە  هەبێ.  ئێران دا 
چەند  و  گەمارۆكان  لیستی  كەوتنە  دیكەش 

نموونەی تری لەو بابەتەش. 
نیشانەی  بڕیارنامەیە  ئەم  پەسندكرانی 
نیگەرانیی واڵتانی جیهان لە بەرنامە ناوكییەكەی 
لەسەر  واڵتانە  ئەم  سووربوونی  و،  ئێرانە 

رێگەنەدان بە ئێران بۆ دەست راگەیشتن بە 
چەكی ئەتۆمی نیشان دەداتەوە. هەر بۆیە 
بڕیارنامەیە  ئەم  پەسندكرانی  دوابەدوای 
والتانی ١+5 رایانگەیاند كە هەروا پێ لەسەر 
ناوكیی  مەسەلەی  ئاشتییانەی  چارەسەری 
ئێران دادەگرنەوە و خوازیاری چارەسەری 
بەاڵم  دیپلۆماتیكن.  رێگای  لە  كێشەكان 
بەرپرسانی ئێرانی وێڕای بێ بایەخ زانینی 
بڕیارنامەكە پێیان لەسەر ئەوە داگرتۆتەوە 
كە ئێران درێژە بە بەرنامەكانی خۆی دەدا. 
هەروەها رایانگەیاندوە كە ئەم گەمارۆیانە 
كاریگەرییان لەسەر ئێران نابێ و ئەوجۆرە 
پسپۆڕان  ئەوەی  هۆی  دەبنە  گەمارۆیانە 
ئێران  زیاتر  و  باشتر  ئێران  كارناسانی  و 
پێی  لەسەر  و  بەرن  خودكەفایی  بەرەو 

خۆی رابگرن.

چڕتر كردنەوەی گەمارۆكان لە الیەن رۆژئاواوە
هەر  ئێران  سەر  بۆ  گوشارەكان  بەاڵم 
دوابەدوای  و  نەهات  كۆتایی  بڕیارنامەیە  بەو 
و  ئەمریكا   ،١929 بڕیارنامەی  پەسەندكرانی 
یەك  گەمارۆیەكی  زنجیرە  ئورووپا  یەكیەتیی 
ئاڵقەی  و  كرد  پەسند  ئێران  لەدژی  الیەنەیان 
ئەم  كردەوە.  تەنگتر  زۆر  لەئێران  گەمارۆكانیان 
زنجیرە گەمارۆیانە روویان لە سەنعەتی نەفت و 
گازی ئێرانە و لە راستی دا سێرەیان لە شادەماری 
مەیدانی  و  گرتوە  ئێران  ئابووریی  سەرەكیی 
گازی  و  نەفت  سەنعەتی  لە  سەرمایەگوزارییان 

ئێران دا بە تەواوی بەرتەسك كردۆتەوە.
گەمارۆ  زنجیرە  ئەم  پەسندكرانی  دیارە 
یەكالیەنانە لە الیەن ئەمریكا و یەكیەتیی ئورووپاوە 

چونكە  بوو،  چاوەڕوانكراو  رادەیەك  تا  شتێكی 
هەروەك باسكرا رۆژئاوا بۆ رازی كردنی رووسیە 
و چین بە بڕیارنامەی ١929ی ئەنجومەنی ئاسایش 
ئاستی گەمارۆ و گوشارەكانی تا رادەیەكی زۆر 
و  بكرێ  پەسند  بڕیارنامەكە  ئەوەی  بۆ  دابەزاند 
لە راستی دا چرا سەوزی ئەنجومەنی ئاسایش و 
كۆمەڵگای جیهانی وەرگرن و ئەوجار خۆیان بە 
شێوەی یەكالیەنە ئەو گوشارانەی پێیان كاریگەرتر 

و پێویستترە خستیانە سەر ئێران.
نیگەرانیی چین و رووسیە

رووسیە  دەكرا  چاوەڕوان  هەروەك  بەاڵم 
ناڕەزایەتی و نیگەرانیی توندی خۆی لەم گەمارۆ 
رایگەیاندوە  و  دەربڕیوە  رۆژئاوا  یەكالیەنەنانەی 
كە ئەمجۆرە كارانە كاریگەریی نێگەتیڤیان لەسەر 
رەوتی دانوسان و وتووێژەكان دەبێ و لە ئاكام دا 

هەروەها  وتووێژەكان.  شكستی  هۆی  دەبێتە 
گەمارۆ  ئەم  كە  نیگەرانن  لەوە  چین  و  رووسیە 
نەفتی  سەنعەتی  لەدژی  رۆژئاوا  یەكالیەنانەی 
لەم  سەرمایەگوزاری  لە  ئەوان  دەستی  ئێران 
بەرژەوەندییە  بە  زیان  و  دەبەستێ  سەنعەتەدا 

ئابوورییەكانیان دەگەیەنێ. 
تایبەت  بە  و  چین  نیگەرانییانەی  ئەم  دیاره  
رووسیە بۆ بەرژەوەندییە ئابوورییەكانیان لە جێی 
خۆی دایە بەاڵم راستییەكەی ئەوەیە كە بە تایبەت 
زنجیرە  ئەم  سیاسییەكانی  ئاكامە  لە  رووسیە 
گەمارۆیانە نیگەرانە و پێیوایە ئەم كارانە دەتوانن 
و  تاران  رێژیمی  داهاتووی  لەسەر  كاریگەییان 

تێكچوونی بااڵنسی هێز لە ناوچەكەدا هەبێ. 

هەڵوێستی تاران و مەیدانداریی سپا 

هەڵوێستی  مەسەلەیە  ئەم  دیكەی  الیەنێكی 
بەرپرسانی رێژیمی تاران لە بەرامبەر ئەم زنجیرە 
بەرپرسانی  و  نژاد  ئەحمەدی  گەمارۆیانەدایە. 
گەمارۆیانە  ئەم  كە  رایانگەیاندوە  رێژیم  دیكەی 
و  نابێ  ئێران  لەسەر  ئەوتۆیان  كاریگەرییەكی 
بەرەو  ئێران خێراتر  ئەوەی  تەنانەت دەبنە هۆی 

خودكەفایی لە سەنعەتی نەفت دا بچێ. 
شارەزایان  لە  هێندێك  دیكەوە  الیەكی  لە 
بە رواڵەت رووی زۆربەی  ئەگەرچی  وایە  پێیان 
ئابووری  دامودەزگا  و  سپا  لە  گەمارۆیانە  ئەم 
ملمالنێی  مەیدانی  لە  بەاڵم  نیزامییەكانییەتی  و 
گەیاندوە،  سپا  بە  قازانجیان  زیاترین  نێوخۆیی دا 
بەجۆرێك كە ئێستا كە بە هۆی ئەم گەمارۆیانەوە 
لە  سەرمایەگوزاری  لە  بیانییەكان  شیركەتە 
سەنعەتی نەفتی ئێران  دوورخراونەتەوە، دەستی 

پەیمانە  هەموو  گرتنی  بەدەستەوە  بۆ  سپا 
ئەگەر  و  ئاوەاڵترە  مەیدانە  ئەم  گەورەكانی 
بە هۆی  ئێستا  تا  ئابوورییەكانی سپا  دامودەزگا 
گوشارەكانی تەنانەت بەشێك لە باڵی بناژۆخوازی 
كە  بووە  گوشاردا  و  رەخنە  لەژێر  دەسەاڵتیش 
بۆ تا ئەو رادە ئابووریی ئێرانی پاوان كردوە و 
ئابووریی  و  سەنعەت  گرینگەكانی  بوارە  هەموو 
بە دەستەوە گرتوە، ئیتر ئەمجارە ئەو رەخنانەی 
لەسەر نامێنێ و بە نەبوونی شیركەتە بیانییەكان 
سپا بێ بەرگرییەكی جیددی ئەو پەیمانە نەفتییە 
گەورانە بە دەستەوە دەگرێ. بە تایبەت كە دوای 
زنجیرەگەمارۆیانە  و  بڕیانامە  ئەم  پەسندكرانی 
لە دژی رێژیمی تاران كەشوهەوایەكی ئەوتۆیان 
خوڵقاندوە كە كەمتر كەسێك بوێرێ دژایەتیی سپا 
و چاالكییەكانی بكا. كەوابێ ئەم گەمارۆیانە نەك 

نەبووە  ئەوتۆیان  زەرەرێكی 
بەڵكوو بۆ سپا بە قازانجیش 

تەواو بووە.
ئەم  پێی  بە  ئەگەرچی 
رواڵەت  بە  لێكدانەوەیە 
ئابووری  دامودەزگا  و  سپا 
و  سیاسی  تەنانەت  و 
ئەم  براوەی  نیزامییەكانی 
نژاد  ئەحمەدی  و  مەیدانەن 
سەركەوتوو  بە  خۆی  دەبێ 
راستییەكان  بەاڵم  بزانێ، 
بۆ  گەمارۆیانە  ئەم  ئاكامەكانی  و  دیكەن  شتێكی 
خەڵكی ئێران و لە ئاكامدا بۆ رێژیمی دیكتاتۆریی 

كۆماری ئیسالمی زۆر تاڵترە. 
ئاكامی گەمارۆكان

ئەوەی راستی بێ زنجیرە گەمارۆ یەكالیەنەكان 
ئێرانە  گازی  و  نەفت  سەنعەتی  لە  روویان  كە 
بەشدارییەكی  و  سەرمایەگوزای  جۆرە  هەر 
نەفتی  سەنعەتی  لە  بیانییەكان  نەوتییە  كۆمپانیا 
ئێران قەدەغە دەكەن و رێگە لە ناردنی بێنزین و 
زۆربەی بەرهەمە نەفتییەكان بۆ ئێران دەگرن. لە 
وەها دۆخێك دا ئێران نەك بۆ دابینكردنی بێنزین و 
پێداویستییە نەفتییەكانی لە نێوخۆدا تووشی گرفت 
دەبێ بەڵكوو تەنانەت بە هۆی كۆن و پەككەوتوو 
بوونی بیرە نەوتییەكان و پااڵوگەكانیشی پێویستیی 
ژێرخانی  كاری  و  سەرمایەگوزاری  بە 
ئێستا  تا  نژاد  ئەحمەدی  دەوڵەتی  هەیە. 
نەفتییەكانی  پرۆژە  كەوتنی  وەدوا  هۆی 
پێویست  بودجەی  نەبوونی  بۆ  سپای 
بیانووە  بەو  تەنانەت  و  گەڕاندۆتەوە 
بڕی یەك میلیارد دۆاڵریان لە سندووقی 
بۆیە  هەر  هەڵگرتوە.  ئەرزی  زەخیرەی 
كەمكارییەكانی  سەرەڕای  دەوڵەت 
بیانییەكان، بەاڵم بۆ  لە كۆمپانیا  هێندێك 
راكێشانی سەرمایەی دەرەكی حەزی لە 
هێنانی كۆمپانیا بیانییەكان بوو بۆ ئەوەی 
بتوانن سەرمایەی پێویست بۆ پرۆژەكانی 
نۆژەن كردنەوەی سەنعەتی نەفتی ئێرانی 

پێ دابین بكەن. 
ناوەندە  زانیارییانەی  ئەو  پێی  بە 
رایانگەیاندوە  دەوڵەت  پێوەندیدارەكانی 
سەنعەتی  نۆژەنكردنەوەی  بۆ  ئێران 
ساڵی  پێنج  لە  خۆی  گازی  و  نەفت 
داهاتوودا پێویستیی بە 500 هەتا ١000 
پێچی  بە  كە  هەیە  بودجە  دۆاڵر  میلیارد 
سااڵنە  لەوانەیە  ئێران  لێكدانەوەكانی 
بتوانێ تەنیا 4 میلیارد دۆاڵری دابین بكا. 
ئەوە  بینیی  پێش  كارناسان  لە  هێندێك 
بە  پرۆژانە  ئەم  بێتو  ئەگەر  كە  دەكەن 
ئێران  نەكرێن  جێبەجێ  هۆیەك  هەر 
دیكە  ساڵی  پێنج  هەتا  ئەوپەڕەكەی 

دەتوانێ نەوت بەرهەم بێنێ. 
ئەم  خێرای  لێكدانەوەیەكی  بە 
بۆ  دۆخەكە  هەستیاربوونی  زانیارییانە 
یەكالیەنەكان  گەمارۆ  گرینگیی  و  ئێران 
زیاتر دەردەكەوێ. هەروەها لە نێوخۆی 
گۆڕێ  دێتە  پرسیارە  ئەو  نیزامیش دا 
پرۆژە  دواكەوتنی  هۆی  ئەگەر  كە 
ساڵەی  چەند  لەم  سپا  نەوتییەكانی 
ئەوە  بووە،  بودجە  نەبوونی  رابردوودا 
چۆنە ئێستا كە تەنانەت سەرمایەگوزاریی 
دابین  سەرچاوەیەكی  وەك  دەرەكیش 
دەتوانێ  سپا  نەماوە  بودجە  كردنی 
دابین  گرینگانە  پرۆژە  ئەم  تەواوكردنی  بودجەی 

بكا و بە سەركەوتنەوە تەواویان بكا. 
لە  لەوانەیە  ئەگەرچی  دیكەوە  الیەكی  لە 
گەمارۆیانە  ئەم  ئاسەوارەكانی  كورتخایەن دا 
بارودۆخی  لەسەر  ئەوتۆ  كاریگەرییەكی 
زۆر  گومان  بێ  بەاڵم  دانەنێ،  نیزام  بەرپرسانی 
نێوان  ئیعتمادیی  بێ  كەشوهەوای  كە  ناخایەنێ 
ئێران و كۆمەڵگای نێونەتەوەیی دەبێتە هۆی كەمتر 
بوونەوەی سەرمایەگوزاری لە هەموو بوارەكانی 
بێكاری و گرانی  ئێران دا و بەرە بەرە  ئابووریی 
زۆر لەوەی هەیە زیاتر پەرە دەستێنێ و هەمووی 
ئەو فاكتۆرانەی باسیان لێ كرا دەبنە هۆی ئەوەی 
لە ئاكام دا ئەو نیگەرانییانەی رووسیە بە دروستی 

بۆ سەر ئێران هەستی پێكردوون بێنەدی.

لێكدانەوەیەكی كورتی گەمارۆكانی
 ئەم دواییانە بۆ سەر ئێران

گەمارۆیانە  ئەم  ئاسەوارەكانی  كورتخایەن دا  لە  لەوانەیە  ئەگەرچی 
بێ  بەاڵم  دانەنێ،  نیزام  بەرپرسانی  بارودۆخی  لەسەر  ئەوتۆ  كاریگەرییەكی 
گومان زۆر ناخایەنێ كە كەشوهەوای بێ ئیعتمادیی نێوان ئێران و كۆمەڵگای 
نێونەتەوەیی دەبێتە هۆی كەمتر بوونەوەی سەرمایەگوزاری لە هەموو بوارەكانی 
ئابووریی ئێران دا و بەرە بەرە بێكاری و گرانی زۆر لەوەی هەیە زیاتر پەرە 
لە  ئەوەی  هۆی  دەبنە  لێ كرا  باسیان  فاكتۆرانەی  ئەو  هەمووی  و  دەستێنێ 
ئاكام دا ئەو نیگەرانییانەی رووسیە بە دروستی بۆ سەر ئێران هەستی پێكردوون 

بێنەدی
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        رامیار 
ساڵی  پووشپەڕی  7ی  رۆژی 
١3٦٦ی هەتاوی، لە گەرمەی شەڕی 
كوردی  دژە  رێژیمی  دوو  نێوان 
عێراق  بەعسی  و  ئیسالمی  كۆماری 
بەر  كەوتە  سەردەشت  شاری  دا، 
پەالمار و لە الیەن رێژیمی رووخاوی 
ئاكامی  لە  كرا.  كیمیاباران  بەعسەوە 
 ١000 لە  زیاتر  كیمیابارانەدا،  ئەم 
بەهەزاران  و  قوربانی  بوونە  كەس 

كەسی دیكەش بریندار بوون. 
كردنی  كیمیاباران  مەرگەساتی 
لە  ١3٦٦دا  ساڵی  لە  سەردەشت 
ئاكامی ملمالنێ و شەڕی ناڕەوای دوو 
رێژیمی بەعس و كۆماری ئیسالمیدا 
خوڵقا. بە واتایەكی دیكە سەردەشت 
لەو كاتەدا بووە گۆڕەپانی شەڕەكە و 
سیاسەتە  قوربانیی  بووە  جۆرە  بەم 
دژە  رێژیمی  دوو  شەڕئامێزەكانی 
ئیسالمی.  كۆماری  و  بەعس  كوردی 
بكەین  بیر  لە  ئەوەش  نابێ  هاوكات 
كە ئەو كاتە شاری سەردەشت وەك 
گۆڕەپانێك بۆ ملمالنێ نێوان بەعس و 

كۆماری ئیسالمی زۆر مەبەستدارانە 
دوو  هەر  كات  ئەو  بوو.  كرا  دیاری 
هەمیشە  وەك  جیا  بە  رێژیمەكە 
بزووتنەوەی  سەركوتی  توندی  بە 
هەم  و  باشوور  لە  هەم  كوردیان 
دەكرد،  كوردستان  رۆژهەاڵتی  لە 
مەیدانی  كە  بوو  گرنگ  بۆیان  بۆیە 
ئەمەش  بێ.  كوردستان  شەڕەكەیان 
هەمیشە  كە  سەلماوە  مێژوودا  لە 
و  شەڕ  كەوتوونەتە  كە  داگیركرانی 
كوردستانیان  یەكدی  لەگەڵ  كێشەوە 
كردۆتە مەیدانی شەڕی خۆیان و لەو 

نێوانەدا هەر كورد بۆتە قوربانی.
كردنی  كیمیاباران  كارەساتی 
١3٦٦دا  ساڵی  لە  شاری سەردەشت 
دەچێتە  نێودەوڵەتی  یاسای  پێی  بە 
و  مرڤایەتی  دژی  تاوان  خانەی 
جەنگی  پاش  چونكە  ژینۆسایدەوە. 
بە  ١925دا  ساڵی  لە  یەكەم،  جیهانی 
پێی پرۆتۆكۆلی ژێنێف كەڵك وەرگرتن 
لە چەكی كیمیایی قەدەغە كرا. كەچی 
دوای ٦2 ساڵ بە شێوەیەكی دڕندانە 
و بێ بەزەییانە و بەرباڵو ئەم چەكە 
سەردەشت  تاوانی  بێ  خەڵكی  دژی 

بەكار هێنرا. جگە لەمەش كیمیاباران 
پێی  بە  سەردەشت  شاری  كردنی 

دەچێتە   ١948 ساڵی  بڕیارنامەی 
سوورەوەو  ژینۆسایدی  خانەی 
خوڵقێنەرانی  و  ئەنجامدەران  دەبێ 
تاوانەكەش لە دادگەیەكی نێونەتەوەیی 

یان نێوخۆییدا سزا بدرێن.

كارەساتی  بە  بەرانبەر 
شاری  كردنی  كیمیاباران 
سەردەشت، واڵتانی جیهان 
و ناوچەكە بێدەنگ و بوون 
ئەوتۆ  هەڵوێستێكی  و 
رێگە  كە  گۆڕێ  نەهاتە 
ئەم  دووپاتبوونەوەی  لە 
بگرێ  تراژیدیایانە  جۆرە 
هۆی  بووە  بێدەنگیەش  ئەم  هەر  و 
ساڵێك  بەعس  رێژیمی  كە  ئەوەی 

لە  كراوە  قەدەغە  چەكە  ئەم  دواتر 
خەڵكی  دژی  بەرفراوانتردا  ئاستێكی 

بێ تاوانی هەڵەبجە بە كار بهێنێ.
تا ئێستا كە چەندین ساڵ بە سەر 
هیچ  لە  تێدەپەڕێ،  مەرگەساتەدا  ئەو 

نێونەتەوەییدا  نێوخۆیی و  دادگایەكی 
شاری  كردنی  كیمیاباران  دۆسیەی 
سەردەشت نەهاتۆتە گۆڕێ، تا ئەوەی 
خوڵقێنەرانی ئەم كردەوە نامرۆڤانەیە 

بە سزای خۆیان بگەیه ندرێن. 
ساڵ  چەندین  كە  ئێستاكەش 
تێدەپەڕێ،  مەرگەساتەدا  ئەو  بەسەر 
7ی  كردنی  كیمیاباران  كاریگەری 
پووشپەڕ بە سەر شاری سەردەشتەوە 
هۆی  بە  كە  ئەوانەی  زۆرن  و  ماوە 
ئەو كیمیابارانەوە كەم ئەندام بوون و 
ئازارەوە  بە دەست ئێش و  ئێستاش 

دەناڵێن.
كە  بڵێین  ماوەتەوە  كۆتاییدا  لە 
دروستە واڵتانی ناوچەكە و دەوروبەر 
بێدەنگ  مەرگەساتە  بەو  بەرانبەر 
بوون و تا ئێستاش خوڵقێنەرانی ئەم 
سزای  بە  پێوەندییەدا  لەم  كردەوەیە 
خۆیان نەگەیشتوون، بەاڵم یادی ئەو 
پووشپەڕ  7ی  رۆژی  كە  مرۆڤانەی 
خوێنمژانی  دەستی  قوربانی  بوونە 
هەموو  دڵی  لە  هەمیشە  بۆ  كورد 
كوردێكی نیشتمانپەروەردا دەمێنێ و 
ئەو مەرگەساتە تاڵە لە مێژووی كورد 

دا لە بیر ناكرێ.

كیمیا بارانی سەردەشت، مەرگەساتێكی 
لە بیر نەكراو

         كامیار
 

رێكخراوی  تەناهیی  ئەنجومەنی 
ماوەی  لە  یەكگرتووەكان  نەتەوە 
گەمارۆی  كۆمەڵێك  رابردوودا 
ئیسالمی  كۆماری  دژی  نوێی 
دیكەشەوە  الی  لە  كرد.  پەسند 
و  ئەمریكا  و  ئورووپا  یەكێتیی 
یەكالیەنە  شێوەی  بە  كانەداش 
خستۆتە  گەمارۆیان  كۆمەڵێك 
ئەم  ئیسالمی.  كۆماری  سەر 
كە  مەبەستەیە  بەو  گەمارۆیانە 
كۆماری ئیسالمی دەست لە پرۆژە 
پیتاندنی یۆرانیۆم  ناوكییەكەی و 
ئاژانسی  هاوكاری  و  هەڵبگری 
و  بكا  ئەتۆم  وزەی  نێونەتەوەیی 
هەوڵی  دانوستانەوە  رێگەی  لە 
چارەسەر كردنی كێشەكانی لەگەڵ 
كۆمەڵگەی جیهانی بدا. لە بەرانبەر 
كۆماری  بەرپرسانی  ئەمەشدا 
ئیسالمی پێداگرن لە سەر پرۆژە 
نەتەنیا  ئێستا  تا  و  ناوكییەكانیان 
كۆمەڵگەی  داخوازییەكانی  واڵمی 
جیهانییان نەداوەتەوە، بەڵكوو بە 

پێچەوانەش دەجووڵێنەوە.
2008دا  و   200٦ ساڵەكانی  لە 
دژی  دیكە  بڕیارنامەی  سێ 
ئێران پەسند كراو لەو رێگەیەوە 
سەر  خرایە  گەمارۆ  كۆمەڵێك 
بەرپرسانی  و  ئیسالمی  كۆماری 
كۆماری  ئەگەرچی  واڵتە.  ئەو 
نەكردوە،  پاشەكشەی  ئیسالمی 
لەم  كام  هەر  بێگومان  بەاڵم 
جێی  لە  بڕیارنامانە  و  گەمارۆ 
لە  داناوەو  كاریگەرییان  خۆیاندا 
ئیسالمی  كۆماری  دژی  ئاكامدا 

كۆمەڵگەی  هاتوەو  پێ  كۆتایی 
نەكردوە.  زەرەرێكی  جیهانی 
هەڵسەنگاندنێكی  بێین  ئەگەر 
ورد بۆ بابەتەكە بكەین دەبینین 
تەحریمەكانی ئەم جارە لە چەند 
رووەوە گرنگە و جیاوازی هەیە 

لە چاو تەحریمەكانی پێشوو:
یەكەم: لە سەردەمی سەركۆماری 
»جۆرج بوش«دا، بە هۆی ئەو 
كە  ئامێزەی  هەڕەشە  سیاسەتە 
ئەمریكا  لە  كۆماریخوازەكان 
هەیانە،  ئیسالمی  كۆماری  دژی 
مەیدانی  ئیسالمی  كۆماری 
بەو  و  هەبوو  مانۆڕی  هەندێك 
نەگەیشتبووە  ئێستا  جۆرەی 
بنبەست. ئەم سیاسەتەی جۆرج 
كە  ئەوەی  هۆی  ببووە  بوش 
هەندێك  ئیسالمی  كۆماری 
پشتیوانی گەورەی وەك رووسیا 
و چینی هەبێ. ئێستا ئەگەر چاو 
لە بابەتە بكەین دەبینین ئەمجارە 
ئەنجومەنی  ئەندامانی  نێو  لە 

یەكگرتووەكاندا  نەتەوە  تەناهیی 
دەنگیان  برازیل  و  توركیا  تەنیا 
بەو بڕیار نامەیە نەداوە. واتە ئەم 
جارەیان بە هۆی ئەو سیاسەتەی 
كە »باراك ئۆباما« دژی كۆماری 
ئیسالمی گرتوویەتە بەر، كۆماری 
گرنگی  پشتیوانی  دوو  ئیسالمی 
وەك رووسیا و چینی لە دەست 
دەسكەوتێكی  ئەمەش  داوە. 
گەورەیە بۆ كەمەڵگەی جیهانی بە 

گشتی و ئەمریكا بە تایبەتی.
هێنانی  شكست  دووهەم: 
كۆماری  نێوان  رێككەوتنی 
توركیا.  ـ  برازیل  ـ  ئیسالمی 
و  چین  لە  كە  ئیسالمی  كۆماری 

ئەوەی  بۆ  بوو،  نائومێد  رووسیا 
نێونەتەوەیی  پشتیوانییەكی 
توركیا  لەگەڵ  ئەمجارە  هەبێ، 

ئەوەی  بۆ  ریككەوت  برازیل  و 

نەدەن  رێگە  و  بكەن  بۆ  كاری 
دژی  لە  دیكە  بڕیارنامەی  كە 
بەوەی  ئاماژە  بە  بكرێ.  پەسند 

بێ  برازیل  و  توركیا  هەوڵەكانی 

بڕیارنامەیەكی  مانەوەو  ئاكام 
ئیسالمی  كۆماری  دژی  نوێ 
ئەم  بڵێین  دەكرێ  كرا،  پەسەند 
ئیسالمی  كۆماری  رێككەوتنەی 
برازیل شكستی  لەگەڵ توركیا و 
خەریكە  برازیلیش  و  هێناوە 
بكشێتەوە. كەواتە لێردەدا كۆماری 
تەواوەتی  بە  خەریكە  ئیسالمی 
تەریك بكەوێتەوەو پشتیوانەكانی 

لە دەست دەدا.
دورستبوونی  سێهەم: 
بنەمای  لەسەر  كۆدەنگییەك 
كۆماری  دژی  بەرژەوەندی، 
لێ  چاو  ئەگەر  ئێستا  ئیسالمی. 
بكەین كۆدەنگییەكی نێونەتەوەیی 
بەرژەوەندی  بنەمای  سەر  لە 
دژی كۆماری ئیسالمی پێكهاتوە. 
هۆی  بۆتە  بەرژەوەندی  لێرەدا 
ئەندامی  واڵتانی  كە  ئەوەی 
یەكگرتووانە  تەناهی  ئەنجومەنی 
مامەڵە لەگەڵ بابەتەكەدا بكەن و 
بە تەواوەتی چوونەتە بەرەیەكەوە 
كە ویستی ئەمریكایە. ئەمەش لە 
سەر ئەو بنەمایە كە ئەو واڵتانە 
لە  زیاتر  بەرژەوەندییەكانیان 
دەكرێ  دابین  ئەمریكاوە  الیەن 
لەو  بۆیە  ئیسالمی  كۆماری  تا 
راشكاوانەتر  و  دیارتر  نێوەدا 
لەم  دیارە  جوواڵونەتەوە. 
فاكتۆری  چەند  پێوەندییەدا 
نەكردنی  هاوكاری  وەك  دیكە 
كۆماری ئیسالمی لەگەڵ ئاژانسی 
نێونەتەوەیی وزەی ئەتۆم، لێدوانە 
ئامێزەكانی  هەڕەشە  و  باك  بێ 
سیاسەتەكانی  و  نژاد  ئەحمەدی 
كاریگەرییان  ئۆباما  دەوڵەتی 

هەبووە.
بێ  پەرەستاندنی  چوارەم: 
كۆمەڵگەی  نێوان  متمانەیی 
جیهانی و ئێران. هەروەك دیارە 
باوڕێكی  كۆمەڵگەی جیهانی هیچ 
كۆماری  بەرپرسانی  وتەی  بەو 
»بەرنامە  دەڵێن:  كە  ئیسالمی 
مەبەستی  ناوەكییەكانیان 
ئاشتیخوازانەی لە پشتە« نەماوە. 

بەرانبەر  متمانە  تۆزێك  ئەگەر 
ئەوا  كرابا،  ئیسالمی  كۆماری  بە 
ئەو گەمارۆیانەی بە دژی پەسند 
نەدەكران و لە رێگەی دیالۆگەوە 
هەوڵی چارەسەر كردنی كێشەكان 
دەدرا. بە ئاماژە بەو كۆدەنگییەی 
ئەم  بووە،  دروست  ئێران  دژی 
لە  زیاتر  ئێستا  متمانەییە  بێ 
هەموو كاتێك قووڵتر بۆتەوە. لەم 
حاڵەتەدا ئەگەر چارەسەر كردنی 
دانوستانەوە  رێگای  لە  كێشەكان 
جیهانی  كۆمەڵگەی  بۆیە  الوازە. 
دەیهەوێ بەو گەمارۆیانە كۆماری 
كە  دۆخێكەوە  بخاتە  ئیسالمی 

خۆی تەسلیم بێ.
دیكە  گرنگییەكی  پێنجەم: 
گەمارۆكانی ئەمجارە لەوەدایە كە 
ئەنجومەنی  بڕیارنامەی  لە  جگە 
یەكگرتووەكان،  نەتەوە  تەناهی 
و  ئەمریكا  و  ئورووپا  یەكێتیی 
یەكالیەنە  شێوەی  بە  كانەداش 
خستۆتە  گەمارۆیان  كۆمەڵێك 
سەر كۆماری ئیسالمی. ئەمەش لە 
چاو جارەكانی دیكە جیاوازییەكی 

دیكەی گەمارۆكانی ئەم جارەیە.
ئەگەر ئەم رەوتە بەم جۆرە دژی 
كۆماری ئیسالمی درێژە پەیدا بكا 
و پەرە بستێنێ، ئەوا دەكرێ بڵێین 
ئەم جارە  كە كۆمەڵگەی جیهانی 
دەتوانێ سەركەوتنێك  ئاكامدا  لە 
لە  هەر  چونكە  بێنێ.  دەست  بە 
تەحریمەكان  كاریگەری  ئێستاوە 
لە سەر ناوەندەكانی بەرهەمهێنانی 
كۆماری  پێوەندییەكانی  و  ئێران 
و  دیارە  واڵتان  لەگەڵ  ئیسالمی 
دروشم و هەڕەشە بێ باكانەكانی 
ئەم  ناتوانێ  نژاد،  ئەحمەدی 

كاریگەرییانە بشارێتەوە.

گرنگیی تەحریمەكانی ئەم جارە

گرنگییەكی دیكە گەمارۆكانی ئەمجارە 
لەوەدایە كە جگە لە بڕیارنامەی 

ئەنجومەنی تەناهیی نەتەوە یەكگرتووەكان، 
یەكێتیی ئورووپا و ئەمریكا و كانەداش بە 
شێوەی یەكالیەنە كۆمەڵێك گەمارۆیان 

خستۆتە سەر كۆماری ئیسالمی. ئەمەش لە 
چاو جارەكانی دیكە جیاوازییەكی دیكەی 

گەمارۆكانی ئەم جارەیە
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توركیە، ئیسرائیل و كورد
    

سامان فه قێ نه بی                                                                                                          و:  کوێستان فتوحی   

ردستانی
کو

مەبەستی  بە  كوردستان  داگیركەرانی 
گشتی،  رای  بردنی  دا  بەالڕێ  و  شێواندن 
كە  بوون  ئەوەدا  هەوڵی  لە  بەردەوام 
بزووتنەوەی رزگاریخوازیی كورد لە هەموو 
بەشەكانی كوردستان بەدەست پەروەردەو 
ناوچەیی و  لە هێزە  بەشێك  بەكرێگیراوی 
ناوەندی  دەسەاڵتی  بناسێنن.  جیهانییەكان 
خەباتگێڕەكانی  حیزبە  هەمیشە  ئێران  لە 
داردەستی  بە  كوردستانی  رۆژهەاڵتی 
)مەبەست  جیهانی«  »ئیستیكباری  بەناو 
ئەمریكاو ئیسرائیل(ە لە قەڵەم داوە و لەم 
خەڵكی  گشتیی  رای  داوە  هەوڵی  الیەنەوە 
ئێران بەرامبەر بە سەركوتی بێبەزەییانەی 
جۆره   ئەو  بكا.  هه تڵه   كورد  نەتەوەی 
له  دژی جوواڵنه وه ی کورد لەالیه ن  چه که  
دەسەاڵتی ناوەندیی ئێران، به ڵکوو لە الیەن 
توركیەشەوە  كەمالیستی  دەسەاڵتدارانی 
لەو  نموونەش  ئاخرین  و  هێنراوە  بەكار 
وەڕێ  بە  توركیە  دەوڵەتی  بارەیەوە، 
كە  دەدا  هەوڵ  هەنگامە  هەڵاڵو  خستنی 
حیزبی كرێكارانی كوردستان بەداردەستی 
بەو  بداو  لەقەڵەم  ئیسرائیل  دەوڵەتی 
)بەتایبەت  توركەكان  گشتیی  رای  جۆرە 
لە  تورك(  نەتەوەخوازەكانی  ئیسالمگەراو 

دژی كوردەكان هان بدا و رەوایی نێوخۆیی 
سەركوتی  بە  ناوچەیی  تاڕادەیەكیش  و 

خوێناوی كوردەكان ببەخشێ.
پێوەندی ئیسرائیل و توركیە:

موسڵمانانەی  واڵتە  لەو  یەكێكە  توركیە 
دەوڵەتی  بوونی  رابردوودا  دەیەكانی  لە  كە 
لەگەڵ  ناسیوەو  بەرەسمی  ئیسرائیلیان 
و  ئابووری  سیاسی،  پێوەندیی  واڵتەدا  ئەم 
ماوەی  لە  توركیە  هێناوە.  پێك  نیزامییان 
و  هاوبەش  مانۆری  رابردوودا  سااڵنی 
بردوە  بەڕێوە  ئیسرائیل  لەگەڵ  بەرباڵوی 
كۆمەڵگەی  لەنێو  زۆریشی  حەساسییەتی  و 

ئیسالمی دا دروست كردوە، بەاڵم ئەمجارە 
زیرەكانە  توركیە  ئیسالمگەرای  دەوڵەتی 
هەوڵ دەدا بە رواڵەتسازی و هەڵاڵو هەنگامە 
بە  )هەڵبەت  پێوەندییە  ئەو  پاراستنی  لەگەڵ 

شێوەیەكی نهێنی(، بە شێوەیەكی فریودەرانە 
توركیە  دەوڵەتی  بدا.  سیاسەتە  بەو  درێژە 
باوەكان،  سیاسییە  یارییە  وەك  ئێستا  هەر 
بە  ئیسالمیی  دەوڵەتانی  پێشەنگایه تیی 
غەززەی  نەواری  بە  یارمەتیدان  مەبەستی 
گرتۆتەدەست و دوای هێرشی ئیسرائیل بۆ 
سه ر كەشتییەكانی هات و هاوارێكی زۆری بە 
مەبەستی راكێشانی رای گشتیی موسڵمانانی 
توركیە  الی  بۆ  عەرەب(  )بەتایبەتی  دنیا 
بە   pkk دیكەوە  لەالیەكی  و  وەڕێ خستوە 
داردەستی ئیسرائیل ناو دەباو بە ئەنجامدانی 
دوو  بەبه ردێک  داوە  هەوڵی  كردەوانە  ئەم 

دەیەوێ  هەم  مانایە  بەو  بشکێنێ.  کێالن 
هەستی عەرەبی ساویلكە بەرامبەر بە توركیە 
لە خەبات دژی ئیسرائیل دا ببزوێنێ و هەم 
لەگەڵ  نهێنی  پێوەندیی  بەردەوامیی  لەگەڵ 

بكا  تاوانبار  بەوە  كوردەكانیش  ئیسرائیل، 
ئامانجەكانی  و  سیاسەت  لە  پشتیوانی  كە 
لە  دزێو  سیمایەكی  و  دەكەن  ئیسرائیل 

كوردەكان لەالی دنیای ئیسالم نیشان بدا.
و  توركیە  دەوڵەتی  راستیدا  لە 
قەرەبوو  بۆ  واڵتە  ئەو  فاشیستەكانی 
كردنەوەی ئەو سوكایەتییەی ئیسرائیلییەكان 
دوابەدوای  هەر  كردوویانە،  بەرامبەریان 
عەمەلیاتی pkk لە ناوچە تورك نشینەكانی 
دەنگۆیه یان  ئەو  و سامسون  ئەسكەندەرون 
بە  حیزبە  ئەو  ئەندامانی  كە  كردەوە  باڵو 
دارێژراو  دا  پێش  لە  بەرنامەیەكی  پێی 

لە  شەڕیان  ئیسرائیل  هەماهەنگی  بە  و 
ئەو  كردوە.  توندتر  تورك  نیزامیانی  دژی 
دنیای  لە  توركیە  ته بلیغاتییەی  هاتوهاوارە 
تووڕه یی  و  رق  له   شەپۆلێك  دا  عەرەب 
باکووری  لە  كورد  خەباتكارانی  دژی  لە 

كوردستان ساز كردوە.
هەموو ئەو هەوڵە ناڕەوایانەی حاكمانی 
ئیستاش  هەر  كە  دایە  كاتێك  لە  توركیە 
ساختی  بێسەرنشینەكانی  تەیارە  رۆژانە 
ئیسرائیل که  به  ده ست ئه رته شی تورکیه وه ن 
بەدوای خەباتكارانی كوردەوەن لە شاخەكان 
زانیاریی  بەهاوكاریی  تورك  نیزامیانی  و 
لەناوبردنی  دیتنەوەو  خەریكی  ئیسرائیل 
كوردەكانن، كە رای گشتیی توركیەو دنیای 
عەرەب ئاگایانە چاویان لە ئاستی ئەو کارانه  

نووقاندوە.
كە  وادەنوێنێ  توركیە  دەوڵەتی  دیاره  
پێک  خۆیدا  ناوچەیی  ستراتیژی  لە  گۆڕانی 
ئیسالمیی  دەوڵەتانی  لە  رووی  هێناوه و 
لە  هەر  کردوه ،  عەرەبەكان  و  ئێران  وەك 
هەوڵ  درۆینەدا  سیناریۆ  ئەو  چوارچێوەی 
ماددی  و  مەعنەوی  پشتیوانیی  كە  دەدا 
لەنێوبردنی  راستای  لە  ناوچەكە  دەوڵەتانی 
بۆالی  واڵتەدا  لەو  كوردەكان  بزووتنەوەی 
كە  روانگه یه وه یه   لەو  هەر  رابكێشێ.  خۆی 
دژی  لە  نێونەتەوەییەكان  تەحریمە  لەگەڵ 
ئێران موخالیفەت دەكا و ده یەوێ پێوەندییە 
سیاسی و ئابوورییەكانی خۆی لەگەڵ واڵتانی 
ئیسالمیی ناوچەكە بەتایبەت واڵتانی عەرەبی 
پەرە پێبدا بەاڵم گومانی تێدانیه   ئەم جۆرە 
نرخێكی  توركیە  بۆ  دووڕووانە  سیاسەتە 
زۆری دەوێ و درەنگ یا زوو رواڵەتسازیی 
رای  بە  یاری  خەریكن  كە  تورك  سەرانی 
و  دەبێ  ئاشكرا  دەكەن  موسڵمانان  گشتیی 
وه ڕێخستنی ئەو جۆرە هاتوهاوار ده سکردانه   
نەتەنیا یارمه تییه ک بە چارەسەری مەسەلەی 

دەبێتە هۆی  بەڵكوو  ناكا،  لەو واڵتەدا  كورد 
كۆمەڵگەی  نێوان  لە  كەلێن  دروستبوونی 
و  وخوێنرێژی  واڵتەدا  لەو  تورك  كوردو 
توندوتیژی دەبێتە هۆی پەرەسەندنی زیاتری 

قەیران لەو واڵتەدا.

ئارام ئیبراهیم خاس
 

بەڵێنەكانی  هەمووان 
ئەردوغان و پارتی ئیسالمگەرای 
 AKP واتە  توركیە  بااڵدەستی 
خۆیان  چۆن  كە  لەبیرە  یان 
تا  دەزانی  دەستپێشخەر  بە 
لەو  نەتەوەیی  ئاشتیی  پرۆسەی 
ئاكام بگەیەنێ. پرۆژه   واڵتەدا بە 
ئابوورییەكانی دەوڵەتی تورك بۆ 
ناوچە كوردنشینەكان، كرانەوەی 
زمانی  بە  خوێندن  پۆلەكانی 
یەكەم  دامەزرانی  و  كوردی 
تەلەفزیۆنی كوردی )TRT٦(، ئەم 
دروست  كەسانێك  الی  هیوایەی 
گەشە  دادو  پارتی  كە  كردبوو 
تەیب  رەجەب   « رێبەریی  بە 
كوردەكانی  كێشەی  ئەردوغان«، 
توركیە كە زیاتر لە یەك لە سێی 
پێك  واڵتەیان  ئەو  دانیشتوانی 
كاری  بەرنامەی  دەخاتە  هێناوە، 
بۆ چارەسەركردنی  خۆی و كار 
دەبێتە  توركیە  لەمەودوا  دەكاو 
كورد  نەتەوەی  دوو  نیشتمانی 
و  یەكسان  مافی  بە  تورك  و 

دێموكراسییەكی راستەقینە.
پێوەندییەدا  لەم   AKPبەاڵم
هەوڵی  لە  و  رۆیشت  الڕێدا  بە 
ئەوەدا بوو كە بە وەالنانی الیەنە 
پارتی  سیاسییەكانی كورد، وەك 
كرێكارانی كوردستان pkk، پارتی 

DTP دێموكراتیك  كۆمەڵگه ی 
ئۆجاالن،  عەبدوڵاڵ  هەروەها  و 
خۆی وەك نوێنەری راستەقینەی 
بە كورد  توركیە  تەواوی خەڵكی 
رەنگە  بكا.  پێناسە  توركەوە  و 
ئەو70  بۆ  تایبەتییان  حیسابی 
كوردەی كە نوێنەری ئەو حیزبە 
بوون،  توركیە  پارلمانی  لە 
كە  لەوەی  خەبەر  بێ  كردبوو، 
نوێنەرانەیان  ئەو  نەتەوەی كورد 
نەتەوەی  كێشەی  نوێنەری  وەك 

خۆیان قبووڵ نیه . 
ئەوەی  بۆ   AKP هەوڵەكانی 
كە كێشەی كورد لە چوارچێوەی 
بەرتەسك  كلتورییەكان  پرسە 
جیاكردنەوەو  بە  بكاتەوەو 
پرسی  بۆ  ناڕاست  پێناسەی 
ساڵ   25 كورد،  پرسی  تیرۆرو 
واڵتە  ئەم  كوردەكانی  خەباتی 
كەم بایەخ بكاو لە پەراوێزی بخا، 
نەیتوانی دەسكەوتێك بۆ دەوڵەتی 
تورك وەدی بێنێ. هاوكات لەگەڵ 
كوردستان  لە  رووداوانە،  ئەم 
شەپۆلێكی  ئێمرالی  و  قەندیل  و 
بەڕێوەبوو  رووداوەكان  لە  نوێ 

هاوكێشە  وردەوردە  كە 
باسكراوەكانی سەرەوەی گۆڕی.

بەرچاوی  سەركەوتنی 
دێموكراتیك  كۆمەڵگه ی  پارتی 
شارەوانییەكانی  هەڵبژاردنی  لە 

ساڵی  مارسی  مانگی  لە  توركیە 
ئاگربڕی یەك الیەنەی  دا،   2009
و  كوردستان  كرێكارانی  پارتی 
بەرباسی  هێنانە  باڵوبوونەوەو 
عەبدوڵاڵ  ئاشتی  مەسەلەی 

»نەخشەی  بە  ناسراو  ئوجاالن 
بەرچاوی  هەوڵی  و  رێ« 
لەسەر  كوردستان  بزووتنەوەی 
و  پارڵمانی  و  قانوونی  خەباتی 
ئاشتی  گرووپەكانی  گەڕانەوەی 

بەرەو  مەخموورەو  و  قەندیل  لە 
نیشاندانی  مەبەستی  بە  توركیە 
نیازپاكی الیەنی كورد بۆ وتووێژ 
ئاشتیخوازانەی  چارەسەری  و 
كێشەی كورد لە واڵتی توركیە، لە 

الیەك روومایه كی ئاشتیخوازانەی 
كوردستان  بزووتنەوەی  بە 
دیكەوە  الیەكی  لە  و  بەخشی 
دەوڵەتی توركی زیاتر لە هەمیشە 
لە بەرانبەر كێشەی كورد تووشی 
هەوڵەكانی  بەاڵم  كرد.  الوازی 
و  ئاشتی  بە  گەیشتن  بۆ  كورد 
و  رێبەران  لە الیەن  دێموكراسی 
سیاسەتوانانی تورك روبەرووی 
چیرۆكی  بووەو  ئەرێنی  والمی 
بۆ  دێموكراتیك  كرانەوەی 
ئەردوغان  لەالیەن  كوردەكان كە 
بە  ئارا.  هاتبوە  پارتەكەیەوە  و 
سەركوتی  سیاسەتی  گرتنەبەری 
لە  كوردو  گەلی  دژی  توندوتیژ 
هەڵوەشاندنەوەی  بە  دا  ئاكام 
دێموكراتیك  كۆمەڵگه ی  پارتی 
بنەڕەتی  یاسای  دادگای  لەالیەن 
كۆتایی  كردەوە  بە  توركیەوه  

پێهات.
رووداوەكانی  رەوتی 
لەالیەن  كە  دواییانەش  ئەم 
ئارادایە  لە  توركیەوە  دەوڵەتی 
لە  توركیەی  هەمیشە  لە  زیاتر 
كورد  پرسی  لەگەڵ  پێوەندیی 

سیاسی  داخراویی  تووشی 
چاالكییە  دەستپێكردەوەی  دەكا. 
لە  تورك  سوپای  نیزامییەكانی 
كوردستانی توركیە و بوردومانی 
بەردەوامی چیاكانی قەندیل بووە 
 PKK رێبەرانی  ئەوەی  هۆی 
کۆتایی  و  نەبن  دەنگ  بێ  چیتر 
 PKK  به  ئاگربڕی یەك الیەنەی
لە  خوێناوی  شەڕێكی  و  بێنن 

توركیە هه اڵییسێنه وه .
جار  زۆر  تورك  رێبەرانی 
توركیە  لە  كە  رایانگەیاندوە 
كورد  كێشەی  ناو  بە  كێشەیەك 
نیگەرانی  ئەمەش  و  هەیە  بوونی 
ئەوانە،  سەرەكیی  كێشەی  و 
رایانگەیاندوە  جار  زۆر  ئەوان 
بە  توركیە  گەیشتنی  رێگەی  كە 
یەكیەتی ئورووپا لە دیاربەكرەوە 
تێپەڕ دەبێ و... بەاڵم ئەوەی كە 
دەربڕی  دەبینرێ  دا  كردەوە  لە 
دووفاقەبوونی سیاسەتی رێبەرانی 
به   بەرامبەر  توركه    دەوڵەتی 
كردەوەیەكی  كورد،  كێشەی 
ناژیرانە و ناسیاسیانە كە توركیەی 
بەرەو  دێموكراتیك  كرانەوەی  لە 

داخراوەیی سیاسی بردوە. 

وه رگێڕان له  فارسییه وه : ئازاد 
خه لیفه زاده 

لە كرانەوەی دێموكراتیكه وه 
 تا داخراویی سیاسی

وه ڕێخستنی ئەو جۆرە 

هاتوهاواره  ده سکردانه   

نەتەنیا یارمه تییه ک بە 

چارەسەری مەسەلەی 

كورد لەو واڵتەدا ناكا، 

بەڵكوو دەبێتە هۆی 

دروستبوونی كەلێن 

لە نێوان كۆمەڵگەی 

كوردو تورك لەو 

واڵتەدا وخوێنرێژی و 

توندوتیژی دەبێتە هۆی 

پەرەسەندنی زیاتری 

قەیران لەو واڵتەدا
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ئەكتەر  گرنگترین  و  سەرەكیترین 
نێونەتەوەییەكاندا  پێوەندییە  بیاڤی  لە 
بەدەست  بۆ  ئەكتەرانە  ئەم  دەوڵەتەكانن. 
بیاڤی  لە  بەرژەوەندییەكانیان  هێنانی 
یەك  لەگەڵ  ناچارن  نێونەتەوەییدا 
دەربڕینێكی  بە  بكەن.  هەڵسوكەوت 
زاڵ  رێوشوێنەكانی  و  پره نسیپ  دیكە 
و  دەوڵەتەكان  تێڕامانی  هزرو  سەر  بە 
ئەوان،  ئیستراتیژیكی  الوازی  و  هەڵكەوت 
لە  دەوڵەتەكان  هەڵسوكەوتی  چۆنیەتی 
هەر  دەكا.  دیاری  دا  نێونەتەوەیی  ئاستی 
ئامانجانەی  ئەو  گوێرەی  بە  دەوڵەتەی 
دەرەوە  سیاسەتی  بەدەستانی  بڕیار  كە 
دەستنیشانیان دەكەن و بە لەبەرچاوگرتنی 
رووداوە  دیكەو  دەوڵەتەكانی  كاردانەوەی 
چاوەڕواننەكراوەكان، هەڵسوكەوتەكانی لە 

ئاستی نێونەتەوەیی دا رێك دەخا.
دووهەمەوە  جیهانی  جەنگی  دوای  لە 
و  گرینگ  ئەكتەرێكی  بە  ئەمریكا 
یەكالكەرەوە لە گۆڕانكارییەكانی سیستمی 
نێونەتەوەیی دا دەژمێردرێ. بە جۆرێك كە 
ئەمریكا بۆ پاراستنی پێكهاتە، هەڵكەوت و 
بەرەیەكی  خۆی،  ئیستراتیژیكی  هێژمونی 
گەورە و بەرباڵو لە ئەمریكاوە تا ئورووپا، 
رۆژهەاڵتی  و  نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی 
ئورووپا  لە  ئەمریكا  دەكا.  رێبەری  ئاسیا 
هەن  ئیستراتیژیكی  دۆستی  كۆمەڵێك 
هەر  یان  روسیە  الیەن  لە  لەوانەیە  كە 
هێزێكی دیكەوە هەڕەشەیان لێ بكرێ. بۆ 
رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئەم هەڕەشانەو 
پالن  كۆمەڵێك  خۆی  هێژمونی  پاراستنی 
لە الیەن ئەمریكاوە داڕێژراون و جێبەجێ 
بە  كە  مارشاڵ  پالنی   )١ لەوانە:  كراون. 
پێی ئەم پالنە ئەمریكا یارمەتییەكی ماددی 
ئورووپای  نووژەنكردنەوەی  بۆ  زۆری 
تەرخان  دووهەم  جیهانی  جەنگی  دوای 
كە  چوار  ئەسڵی  یارمەتییەكانی   )2 كرد. 
یارمەتییەكی  ئەمریكا  ئەسڵە  ئەم  پێی  بە 
واڵتانی  بە  پێشكەش  زۆری  ماددی 
جیهانی سێهەم كرد. 3( ئیستراتیژی تۆڵەی 
 )4 ئایزێنهاوێر.  سەردەمی  لە  بەرباڵو 
وەاڵمی سازگارو خۆگونجێن لە سەردەمی 
كێنێدی. 5( یارمەتییە ماددییەكانی ئەمریكا 
بە هێزەكانی ناوچەیی و سپاردنی ئەركی 
سەردەمی  لە  بەوان  ناوچەیی  ژاندارمی 
مرۆڤی  مافی  سیاسەتی   )٦ دا.  نیسكۆن 
نوێی  تەكووزیی  بیرۆكەی   )7 كارتێر. 

جیهانیی جۆرج بوشی باوك.
سەرتاسەری  لە  ئەمریكا  ئەمڕۆكە 
رۆژهەاڵتی  هێندو  زەریای  ئارام،  زەریای 
ئیستراتیژیكی  كارتێكەرییەكی  نێوەڕاست 
هەیە. هۆكاری گرینگی و سەرنجدانی زۆری 
ئەمریكا بە ناوچەی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست 
لەوەدایە كە بەشێكی زۆری نەوتی پێویستی 
ئەمریكاو شەریكە سیاسی و ئابوورییەكانی 
لەم ناوچەیەو هاوردە دەكرێت. ناوچەیەكی 
دیکه  كە بۆ ئەمریكا گرینگی ئیسترتیژیكی 
و  رۆژهەاڵت  باشووری  ئاسیای  هەیە 
ناوچەیە  ئەم  ئاسیایە. گرینگی  رۆژهەاڵتی 
لە پیشەسازی روو لە گەشەو حەشیمەتی 
زۆرەوە سەرچاوە دەگرێ. بە چەشنێك كە 
ناوچەیە 35  ئارام و واڵتانی ئەم  زەریای 
لە سەدی رووبەری جیهان و حەشیمەتێكی 
هەزار  سەد  پێنج  میلیاردو  یەك  لە  زیاتر 
كەس  هەزار  چوار سەد  میلیاردو  دوو  تا 

بەرە  پێكهێنانی  پێیە  بەم  دەگرێ.  خۆ  لە 
هۆی  دەبێتە  ناوچەیە  ئەم  واڵتانی  لەگەڵ 
خولقاندنی كۆمەڵێك دەرفەت و پێداویستی 

ئیستراتیژیك بۆ ئەمریكا. 
ئەمریكاو رۆژهەاڵتی نێوەڕاست

بۆ  ئەمریكا  ئیستراتیژی  ئەوەی  بۆ 
جەنگی  دوای  لە  واڵتە  ئەم  هێژمونی 
جیهانی دووهەم وەدی بێ، ئیستراتیژیست 
ماوەی  لە  واڵتە  ئەم  راوێژكارانی  و 
تا ١945 دەستیان  نێوان ١939  ساڵەكانی 
هەڵسەنگاندنی  و  تاوتوێكردن  بە  كرد 
ئیستراتیژیكەوە  باری  لە  گەورە.  هەرێمی 
بۆ  گەورە  هەرێمی  كۆنترۆڵكردنی 
پێویست  جیهان  هەموو  كۆنترۆڵكردنی 
خاو،  كەرەستەی  كە  بوو  پێویست  بوو. 
هەرێمە  ئەم  بەرژەوەندییەكانی  بازاڕو 
ئەم  ئەمریكاوە.  كونترۆڵی  ژێر  بكەوێتە 
دەیگرتنەوە  گەورە  هەرێمی  كە  ناوچانەی 
بریتی بوون لە: تەواوی بەشی رۆژئاوای 
پێشووی  ئیمپراتوری  زەوی،  گۆی 
رۆژهەاڵتی  دوورو  رۆژهەاڵتی  بریتانیا، 
لەم  یەكێك  فارس  كەنداوی  نێوەڕاست. 
كە  بوو  نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  ناوچانەی 
ئەمریكادا  ژێئۆپۆلیتیكی  بیركردنەوەی  لە 

هەبوو.  تایبەتی  گرینگییەكی 
نەوت كااڵیەكی ئیستراتیژیك 
پێوەندییەكی  كە  بوو 
راستەوخۆی لەگەڵ هێژمونی 
چونكە  هەبوو.  ئەمریكا 
ئەمریكا بۆ زیندووكردنەوەی 
ژاپۆنی  ئورووپاو  ئابووری 
جیهانی  شەڕی  لە  وێرانبوو 
دووهەم داوه ، بۆ پێشگرتن لە 
زاڵبوون و هێژمونی زلهێزی 
سۆڤیەت  تازەپێگەیشتووی 
گرێدراوكردنی  هەروەها  و 
خۆی،  بە  ناوچەیە  دوو  ئەو 
هەرزان  نەوتی  بە  پێویستی 
باش  بەكارهێنی  بازاڕێكی  و 
دیكەی  ئامانجێكی  هەبوو. 
بەرە  پێكهێنانی  ئەمریكا 
ناوچەیە  ئەم  واڵتانی  لەگەڵ 
سیاسەتی  ئەوەی  بۆ  بوو. 
بەرگێڕەوەی خۆی لە هەمبەر 

سۆڤیەت دا بەرەو پێش ببا.
دەرچوونی  بە  حەفتادا  دەیەی  لە   
بریتانیا لە ناوچەی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست، 
ناوچەیەدا  لەم  واڵتەی  ئەو  جێی  ئەمریكا 
ئیستراتیژیستەكانی  روانگەی  لە  گرتەوە. 
 57 شۆڕشی  دوای  لە  ئێران  ئەمریكاوە 
دەبێتە هەڕەشە بۆ سەر بەرژەوەندییەكانی 
هۆیە  بەم  ناوچەكەدا.  لە  واڵتەكەیان 
ئەمریكا رایگەیاند كە بە شێوەیەكی نیزامی 
ئەم  دەكا.  بەرگری  فارس  كەنداوی  لە 
رێبازە بەتایبەت لە سەردەمی ریگان دا بە 
نیسبەت ئێران گشتگیر كراو چوار ئامانجی 
بەردەوامی  پاراستنی جەریانی   )١ هەبوو: 
لە  پێشگرتن   )2 فارس  كەنداوی  لە  نەوت 
 )3 باشوور  الی  بۆ  سۆڤیەت  دزەكردنی 
ئەمریكا  ئەكتیڤی  ئامادەبوونی  بەردەوامی 
ناوچە  لە  یەكێك  فارس وەك  لە كەنداوی 
ژێئۆئیستراتیژیكەكانی جیهان 4( بەرتەسك 
نێوخۆی  لە  ئیسالمی  شۆڕشی  كردنەوی 

ئێران و تەریك خستنەوەی.
شەڕی  هاتنی  كۆتایی  دوای  لە 

ئێران  كۆنترۆڵكردنی  بۆ  ئەمریكا  سارد 
دوو  كۆنترۆڵكردنی  سیاسەتی  عێراق،  و 
دوو  كۆنترۆڵكردنی  گرتەبەر.  الیەنەی 
بەشێك  وەك  وعێراق  ئێران  الیەنەی 
بۆ  ئەمریكا  ئیستراتیژیكی  رێبازی  لە 
ناوچەی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست لەبەر چاو 
گیرابوو. لە راستیدا ئەم پالنە دەسكەوتی 
گرووپی ئەمنییەتی كلینتۆن بوو كە بەشی 
لە  نێوەڕاستی  رۆژهەاڵتی  رۆژهەاڵتیی 
پێی  بە  دەگرتەوە.  ئیسرائیل  تا  ئێرانەوە 
نێوە  دوو  بە  ناوچەیە  ئەم  ناوبراو  پالنی 
جوغرافیای رۆژهەاڵت و رۆژئاوادا دابەش 
دەكراو، دوو بەشی بە تەواوی دژ بەیەكی 
و  ئیسرائیل  و  عەرەبەكان  نێوان  ئاشتی 
دەگرتەوە.  وعێراقی  ئێران  كۆنترۆڵكردنی 
گرووپی ئەمنییەتی كلینتۆن بە پێچەوانەی 
ئیستراتیژیستەكانی ره یگان كە دەیانویست 
بێنن،  بەدی  ئاشتی  هێزەوە  رێگەی  لە 
رۆژهەاڵت  بەشی  دوو  كە  وابوو  پێیان 
)ئێران وعێراق( و رۆژئاوا )عەرەبەكان و 
یەکترن  گرێدراوی  ناوەوە  لە  ئیسرائیل( 
گرووپی  پێیە  بەم  دەكەن.  بەهێز  یەكتر  و 
ئەمنییەتی كلینتۆن لە رێگەی كۆنترۆڵكردنی 
رێبازی  عێراق(ـەوە  و  )ئێران  رۆژهەاڵت 

بە  بەر.  گرتە  ئاشتیان  كردنی  بەرقەرار 
دوكتورینە  ئەم  پێی  بە  دیكە  دەربڕینێكی 
بە شێوەیەكی شاراوە  ئێران و عێراق كە 
لەسەر  كارتێكەری  رێگەی  لە  دەتوانن 
ئاشتی  پرۆسەی  لەسەر  عەرەبەكان، 
كاریگەری دانێن و بۆ ئیسرائیلیش هەڕەشە 
بن، دەبێ الواز بكرێن و ئەمەش پێویستی 
بە ئامادەیی بێ ئەم الو ئەو الی ئەمریكا 
بگوترێ  دەتوانرێ  هەیە.  ناوچەكەدا  لە 
هاتنی  كۆتایی  دەسكەوتی  گرینگترین 
شەڕی سارد بۆ ئەمریكا ئەوە بوو كە بە 
لە رۆژهەاڵتی  ئاوەاڵترەوە  دەستێكی زۆر 
یەكەمین  و  دەجوواڵیەوە  نێوەراست 
رێبەریی  دیاردەیەش،  ئەم  دەركەوتی 
بوو  جیهان  واڵتانی  لە  گەورە  بەرەیەكی 
كە بێ گوێدانە روسیەو لە حاڵێكدا روسیە 
دژی  لە  بوو،  پاسیڤ  چاوەدێرێكی  تەنیا 
كۆتایی  راستیدا  لە  كرد.  شەریان  عێراق 
هەڵوەشانەوەی  ساردو  شەری  هاتنی 
و  سیاسی  جوغرافیای  وەرشۆ  پەیمانی 
گۆری.  جیهانی  ژێئۆپۆلیتیكی  هەڵكەوتی 

زۆر  ئاڵوگۆڕی  ئێران  دەورووبەری  لە 
لەم  ئاراوە.  هاتنە  خوڵقێن  ئاڵۆز  و  قووڵ 
رووخانی  بە  ئاماژە  دەتوانین  ئاڵوگۆرانە 
كۆمارەكانی  سەربەخۆیی  و  سوڤیەت 
ئەم  بكەین. مەیلی وردە وردەی  سۆڤیەت 
ناتۆ  هاتنی  و  رۆژئاوا  الی  بۆ  كۆمارانە 
ژێئۆپۆلیتیكی  فەزای  ناوچەیە،  ئەم  بۆ 
ئەمە كۆتایی داستان  بەاڵم  ئێرانی گۆری. 
و  ئەمریكا  پێوەندییەكانی  چونكە  نەبوو. 
داگیركردنی  57و  شۆڕشی  لەدوای  ئێران 
دەری  هاتنە  و  تاران  لە  ئەمریكا  باڵوێزی 
ئێران لە پەیمانی سەنتۆ لە ساڵی ١979دا، 
پچرابوون و ئێران لەو كاتەوە تا ئەمرۆكە 
لە  ئەمریكا  ئیستراتیژیكی  دوژمنی  بۆتە 

ناوچەكەدا. 
تەمەنی سیاسەتی كۆتنرۆڵكردنی دوو 
الیەنە بە رووخانی رێژیمی سەدام حوسێن 
ئێران  و  هات  كۆتایی  دا   2003 ساڵی  لە 
لە  ئەمریكا  بەری  دژ  هێزی  تەنیا  بە  بوو 
ناوچەكەدا. بێ گومان دەرەنجامی گرینگی 
ئەم ئاڵوگۆرانە تەریك كەوتنەوەی هەرچی 
ژێئۆپۆلیتیكیەوە  رووی  لە  ئێران  زیاتری 
بوو. بەم شێوەیە ئێران لە هەر چوار الوە 
لەالیەن ئەمریكاو هێزەكانی ناتۆوە گەمارۆ 

درا.
رێكارەكانی ئێران بۆ رووبەروو بوونەوە 

لەگەڵ تەریككەوتنەوەی ژێئۆپۆلیتیكی 
و  بگۆر  فاكتۆرەكانی  كردنی  تاوتوێ 
ئێران  ژێئۆپۆلیتیكی  لە  كاریگەر  نەگۆڕی 
ئاڵوگۆڕە  كە  راستییەیە  ئەم  دەرخەری  دا 
سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكانی ئێران و جمو 
ناوچەكە  لەئاستی  واڵتە  ئەم  جۆڵەكانی 
گرینكییەكی  زلهێزەكان  بۆ  جیهاندا  و 
تایبەتی هەیە. ئەم گرینگییە لەم هەڕەشانە 
ئێرانەوە  لەالیەن  كە  دەگرێ  سەرچاوە 
و  نەتەوەیی  بەرژەوەندیی  رووبەرووی 

ئاسایشی واڵتانی دیكە دەكرێ.
و  نەگۆڕ  فاكتەرەكانی  لە  یەكێك 
كەنداوی  ئێران،  ژێئۆپۆلیتیكی  لە  كاریگەر 
خەسڵەتی  تایبەت،  هەڵكەوتی  فارسە. 
سەدی  لە   70 هەبوونی  ژێئۆپۆلیتیكی، 
پاشەكەوتی نەوتی جیهان و زیاتر لە یەك 
گازی  سەلمێنراوی  پاشەكەوتی  سێی  لە 
جیهان، كەنداوی فارسیان كردۆتە بەشێك 
رۆژهەاڵتی  ئێستراتیژیكی  جوغرافیای  لە 

هۆرمزیش  تەنگەی  هەبوونی  نێوەراست. 
كە شوێنێكی ئیستراتیژیكە بۆ گواستنەوەی 
ناوچەكە،  گازی  و  نەوت  سەدی  لە   80
گرینگی كەنداوی فارسی زیاتر كردووە. بەم 
هۆیانەیە كە ئێران لەم بەشە لە جوغرافیای 
هەڕەشەیەكی  بە  دا  جیهان  ئیستراتیژیكی 
شاراوە بۆ سەر بەرژەوەندییەكانی رۆژئاوا 

و ئەمریكا دەژمێردرێ.
ژێئۆپۆلیتیكی  لە  بەشێك  وەك  ئێران 
لە  قەفقاز،  و  كاسپین  ناوچەی 
سەرچاوەكانی دەوڵەمەندی نەوت و گازی 
دا  بیاڤە  لەم  ئێران  نیە.  پشكی  باكووردا 
لەگەڵ دەوڵەتانی ناوچەكەو بەم دواییانەش 
لەگەڵ رۆژئاوا لە ملمالنێیەكی جیددی دایە. 
ئاسیای  رۆژهەاڵتی  لە  كە  چەشنێك  بە 
وەك  توانیویەتی  قەزاقستان  نێوەراست، 
گواستنەوەی  بە  ركەبەرێكی سەركەوتوو، 
ئەندامی  واڵتانی  بۆ  خۆی  گازی  و  نەوت 
رێكخراوی شانگهای و دەستراگەیشتن بەم 
هەرێمی  الی  بۆ  دڵنیایە،  بەرباڵوە  بازارە 

جوغرافیایی ئا. س. ئان پێشڕەوی بكا.
لە رۆژئاوای ئاسیای نێوەراست بێجگە 
وەك  ئازەربایجان  روسیە،  ئامادەیی  لە 
بە  توانیویەتی  ئێران،  جیددی  ركەبەرێكی 
رۆژئاوا،  لەگەڵ  ئێران  ملمالنێكانی  هۆی 
بە  بێنێ.  دەست  بە  گونجاو  پێگەیەكی 
شێوەیەك كە هێڵی لوولەی باكۆ ـ تفلیس، 
گازی  و  نەوت  گواستنەوەی  بە  جیجان 
بۆ  توركیەوە  رێگەی  لە  ناوچەیە  ئەم 
ئورووپای رۆژهەاڵت و بازاڕەكانی جیهان، 
كردۆتەوە.  بەرتەسك  ئێرانی  كردەوە  بە 
ئێران بۆ دەرباز بوون لەم تەریككەوتنەوە 
ژێئۆپۆلیتیكیەو الوازیی ژێئۆ ئیستراتیژیكی، 
دەتوانین  لەوانە  كە  داون  هەوڵی  هێندێك 

ئاماژە بەم خااڵنەی خوارەوە بكەین.
نێو  چوونە  بۆ  ئێران  هەوڵی   )١
رێكخراوی شانگهای، تا بە كەڵك وەرگرتن 
لە نزیكی بە دوو هێزی نیزامی، ئابووری 
ئەم رێكخراوە واتە چین و روسیە، بتوانێ 
تا رادەیەك لە فشارەكانی رۆژئاوا لەسەر 
ئەرێنی  دەنگی  بەاڵم  بكاتەوە.  كەم  خۆی 
١929ی  بڕیارنامەی  بە  روسیە  و  چین 
دەستپێكردنی  و  ئاسایش  ئەنجومەنی 
ئێران،  لەدژی  گەمارۆكان  تازەی  خولێكی 
نیشانی دا كە هەوڵەكانی ئێران لەم بوارە 

دا شكستیان هێناوە.
بۆ  ئێران  دیكەی  رێكارێكی   )2
ژێئۆپۆلیتیكی  گەمارۆی  لە  دەربازبوون 
ناردنە  بۆ  واڵتە  ئەو  هەوڵی  لە  بریتییە 
گاز  هەرزانی(  )زۆر  فرۆشتنی  و  دەرەوە 
بە پاكستان و دواتریش هیندوستانە كە بە 
دەیتوانی  ناسراوەو  ئاشتی  لوولەی  هێڵی 
ئان  س.  ئا.  جوغرافیایی  بیاڤی  بە  ئێران 
لە  واڵتە  ئەم  رادەیەكیش  تا  و  بگەیەنێ 
تەریككەوتنەوە رزگار بكا. بەاڵم پەیوەست 
بوونی هیندوستان بە گەمارۆ جیهانییەكان 
رێكارەی  ئەم  كردەوە  بە  ئێران،  لەدژی 

ئێرانیشی لەگەڵ شكست بەرەوروو كرد.
رووی  لە  ئێران  هەنووكە 
ژێئۆپۆلیتیكیەوە بە توندی گەمارۆ دراوەو 
الوازیی ژێئۆئیستراتیژیكی ئێران، شكستی 
ئەو  ئابووری و سیاسیەكانی  ئیسراتیژییە 
واڵتەی لێكەوتۆتەوە. بێ گومان فشارەكانی 
كۆمەڵگەی جیهانی و رادیكالیزمی پاسیڤی 
ئێران لە هەمبەر ئەو فشارانەدا، دەرەنجامی 
زۆر نێگەتیڤ و مەترسیداری بۆ ئێران لە 
تایبەت  بە  لێدەكەوێتەوە.  نێوخۆدا  ئاستی 
 88 جۆزەردانی  هەڵبژاردنەكانی  دوای  لە 
ەو كە بزووتنەوەیەكی بەهێز، حكوومەتی 
ئێرانی تووشی بارودۆخێكی زۆر سەخت 

و دژوار كردووە.

تەریككەوتنەوەی ژێئۆپۆلیتیكی و

 الوازیی ژێئۆئیستراتیژیكی ئێران
سابیر پاک نه زه ر                                                                                           وه رگێڕانی: حه سه ن شێخانی                   
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سەدەی  ماوەی  لە  گومان  بێ 
ئارەزووی  گەورەترین  دا  رابردوو 
دامەزراندنی  و  دێموكراسی  ئێرانییەكان 
بە  بووە،  دێموكراتیك  سیستەمێكی 
وزەی  هێزو  زیاترین  كە  چەشنێك 
بەم  گەیشتن  بۆ  كۆمەاڵیەتییەكان  بزاڤە 
مەبەستە كەوتۆتە گەڕ. بزاڤی مەشرووتە 
دامەزراندنی  پێناوی  لە  یەكەم  هەنگاوی 
دەوڵەتی یاسا، پێكهێنانی كەشی پێویست 
بیچم  هەروەها  و  كردن  بەشداری  بۆ 
لەسەر  دێموکراتیك  دەوڵەتێكی  گرتنی 
بەاڵم  بوو.  هاواڵتیان  دەنگی  بنەمای 
ئەم  ئاسۆی  رەزاخان  سەركاری  هاتنە 
ناڕوون  و  ڵێڵ  ئێرانییەكانی  خەونەی 
كرد. هەنگاوی دووەم لەدوای خەرمانانی 
١330ی هەتاوییەوە دەستی پێ كرد، بەاڵم 
١320كۆتایی  گەالوێژی  28ی  كودیتای 
دواتر  هەنگاوەكانی  و  هێنا  قۆناخە  بەم 
جۆزەردانی  2ی   ،١357 شۆڕشی  واتە 
ئاكامی  بە   88 جۆزەردانی  23ی  7٦و 

مانەوە.
رەوتی  راڤەكردنی  بۆ  توێژەران 
مێژووییان  قۆناخی  دوو  دێموكراسی، 
لێك جیا كردۆتەوە و بۆ ئەم مەبەستەش 
تیۆری  ئاراوە.  هێنایە  تیۆڕیان  دوو 
لەم  خوازانەیە.  پێكهاتە  تیۆرێكی  یەكەم، 
تیۆرییەدا لە نێوان پەرەسەندنی ئابووری 
شۆڕشی  بورژوازی،  )سەرهەڵدانی 
لیبرالیزم(  سەرهەڵدانی  و  پیشەشازی 
بەهێز  پەیوەندییەكی  دا  دێموكراسی  و 
هەیە، بە چەشنێك پەرەسەندنی ئابووری 
وەك مەرجی دێموكراسی سەیر دەكرێ. 

چونكە لە پەرەسەندنی ئابووری دا 
) بە سەرنج دان بە مافی خاوەندارێتی 
دەوڵەت(  لە  چینەكان  سەربەخۆیی  و 
سەرمایە،  بوونی  زۆر  هۆی  دەبێتە 
بواری  پێشكەوتنی  و  گەشەسەندن 
نایەكسانیی  كەمبوونەوی  پەروەردە، 
چینی  بوونی  بەهێز  و  كۆمەاڵیەتیی 
نێوەراستی كۆمەڵ. ئەم تایبەتمەندیانە لە 
شەپۆلی یەكەمی دێموكراسی دا، بوار و 
لە  دێموكراسیان  كۆمەاڵیەتیی  بەستێنی 
رۆژئاوا پێك هێنا. ئەم تیۆرییە لە راستی 
را لە رەوتی پێشكەوتنی دێموكراسی لە 
شەری  كۆتایی  تا  رێنسانس  سەردەمی 

دووەمی جیهانی سەرچاوە دەگرێ.
تیۆرێكی  دووەم،  تیۆری 
كردارخوازانە)كنشگرایانە( یە. لەو تیۆرییە 
هێز  دەورگێرانی وشیارانەی  لە  دا جگە 
كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكان لەوانەش بە 
جەخت  كۆمەاڵیەتییەكان،  چینە  تایبەت 
بژاردە  بنەرەتی  و  گرینگ  رۆڵی  لەسەر 
سیاسییەكان)رێفۆرمخوازەكان( لە بەرەو 
پێش بردنی دێموكراسی دا دەگرێتەوە. بە 
كردارخوازانە  تیۆری  لە  دیكە  واتایەكی 
تەنیا  دێموكراسی  جێگیربوونی  دا 
كاردانەوەی گۆڕینی پێكهاتە نیە، بەڵكوو 
تێكۆشان،  بەرهەمی  زیاتر  دێموكراسی 
هاوپەیمانی وشیارانەی نێوان گرووپەكان 
تیۆرییە  ئەم  بژاردەكانە.  و  چینەكان  و 
خۆی بەسەر دوو بەش دا دابەش دەبێ.

1(تیۆری كۆمەڵگە باوەری.
 لەم تیۆرییە دا جەخت لەسەر رۆڵی 
دەرەوەی  لە  كۆمەاڵیەتییەكان  توێژە 
بازنەی دەوڵەت و دەسەاڵت دا دەگرێتەوە. 
بیرو  كاریگەری  ژێر  لە  تیۆرییە  ئەم 
ئەدەبیاتی سیاسی ماركسیستەكان دایە.

2( تیۆری دەوڵەت باوەری.
لەم تیۆرییەا جگە لە رۆڵی چین و   
لەسەر  زیاتر  كۆمەاڵیەتییەكان،  توێژە 
نێو  بژاردەكانی  بینینی  رۆڵ  گرینگی 
پێوەندی  لە  دسەالت)ریفۆرمیستەكان( 
لەگەڵ ئیمكانی پەرینەوە »گذار« بەرەو 

بە  دەكاتەوە.  جەخت  دا  دێموكراسی 
واتایەكی دیكە ئەم تیۆرییە لە پەیوەندی 
لە  دێموكراسی،  بەرە  پەڕینەوە  لەگەڵ 
هێزە كۆمەاڵیەتییەكان  كاریگەریی  رۆڵی 
كاریگەری  لە  باس  چووەو  الوەتر  بەو 
لە  هاوپەیمانه تییه کان  بنەرەتی  و  قووڵ 
نیوان چینەكان و هێزە كۆمەاڵیەتییەكان 
سیاسییەكانی  بژاردە  لە  بەشێك  لەگەڵ 
جەخت  تەنانەت  دەكاو  دەسەاڵت  نێو 
دەكاتەوە.  بابەتە  ئەم  گرینگی  لەسەر 
لەگەڵ  بەراورد  لە  كە  بەچەشنێك 
نێوان  هاوپەیمانی  »شۆڕش«  شێوازی 
هێزە  و  دەسەاڵت  نێو  بژاردەكانی 
كۆمەاڵیەتییەكان لە رێگەیەكی كەم تێچوو 
و جێی متمانەتر دەزانێ. تیۆریسیێنەكانی 
كۆمەاڵیەتی لەوانە)كرۆن هاوزێر( لەسەر 
پێكهاتە  بێتوو  ئەگەرۆ  كە  باوەڕەن  ئەو 

شێوەیەكی  بە  كۆمەڵگە  سوونەتییەكانی 
كتووپڕ لە رێگەی خەڵكەوە و لە خوارەوە 
بروخێن و لە ناو بچن، ئەو كات ئەگەری 
زیاتر  ئارای شۆڕشی جەماوەری  هاتنە 
زۆری  هەرە  زۆربەی  ئاكامی  و  دەبێ 
هۆی  بە  جەماوەرییەكان  شۆڕشە 
و  مەدەنی  كۆمەڵی  نەبوونی  و  الوازی 
جەماوەر  كە  رێكخراو  گرووپگەلێكی 
بە  رێكخراوانەدا  و  گرووپ  ئەو  نێو  لە 
بخرێنن  رێك  پێك  و  رێك  شێوەیەكی 
هەمان هاتنە سەر دەسەاڵتی سیستەمێكی 

تۆتالیتێری دیكەیە.
بە شێوەیەكی گشتی لەم سەردەمەدا 
بیاڤی  لە  سیاسییەكان  لێكدانەوە 
جەخت  زیاتر  دا  سیاسی  كۆمەڵناسی 
لە سەر رۆڵی بژاردە سیاسییەكانی نێو 
سیاسییەكاندا  گۆڕانكارییە  لە  دەسەاڵت 
دەكاتەوە. شێوازی كاری بژاردەكانی نێو 
دەسەاڵت بەم شێوەیە ە ئەان دەرفەت بۆ 
دەرەخسێنین،  مەدەنی  كۆەمڵی  چاالكی 
رووی  بە  كردن  بەشداری  دەرگاكانی 
خەڵك دا دەكەنەوە و ئەو ەمەیلە توندەی 
دەست  و  هاویشتن  پەل  بۆ  دەوڵەت 
بوارەكانی  هەموو  داگرتنی  بەسەر 
بۆ  دا كەم دەكەنەوە و دەرفەت  كۆمەڵ 
هه ناسە كێشان و گەشەكردنی وشیاری 
گومان  بێ  بە  دەرەخسێنن.  كۆمەڵ 
بە  پێویستیی  دێموكراسی  بە  گەیشتن 
لە  چونكە  هەیە.  بەهێز  مەدەنی  كۆمەڵی 
گۆڕانە سیاسییەكان لە شێوازی شۆڕش 
دا كۆمەڵگا بە شێوازێكی جەماوەری لە 
بری كۆمەڵگای مەدەنی بەستێنی بەسیج 
دەرەخسێنێ  سیاسی  مۆبیلیزەكردنی  و 
و ئەگەری پەرینەوە بەرەو دێموكراسی 
زۆربەی  كە  چەشنێك  بە  دەبا.  ناو  لە 
سیاسی  كۆمەڵناسی  بواری  لێكۆڵەرانی 
باسی پێوەندی بەهێزی نێوان كۆمەڵگای 
جەماوەریی و سەرهەڵدانی توتالیتاریزم 
دەكەن. چونكە لە كۆمەڵگەی جەماوەری 
پرش و باڵویی و دابەشبوونی كۆمەاڵیەتی، 
و  گرووپ  بە  تاك  پێوەندی  نەبوونی 

كۆمەاڵیەتییەكان.  سەربەخۆ  ئەنجومەنە 
جەماوەری  بزاڤە  سەرهەڵدانی  بۆ  بوار 
شوناس  و  جەماوەری  ئایدۆلۆژیكییە  و 

سازە نادێموكراتیكەكان دەرەخسێنێ.
هۆی  بە  جەماوەری  كۆمەڵگای 
ناوشیارییەوە  و  بوون  ناعەقاڵنی 
ئاسایش  و  پیالنگێری  وەهمی  گیرۆدەی 
و ئەمنییەتیی كۆمەڵگا تەنیا لە چوارچێوە 
توتالیتێرەكاندا  گشتگرو  ئایدلۆژییە 
دەبینن. ئەوە لە كاتێك دایە  لە كۆمەڵگەی 
بە  پێچەوانەوە  بە  هاواڵتیان  دا  مەدەنی 
هۆی هاوپێوەندی پتەو و رێكخراو هەست 
بە  هەست  هیچ  و  دەكەن  ئەمنییەت  بە 
پێویستی ئایدلۆژییە گشتگیرەكان ناكەن.

زانایانی سیاسی لەسەر ئەو باوەرەن 
كە رووخانی رێژیمە نا دێموكراتیكەكان 
رێژیمە  كاری  سەر  هاتنە  نیە  مەرج 

دێمكراتیكی لێ بكەوێتەوە چونكە گەرەنتی 
رەوتی  چوونی  پێش  بەرەو  كردنی 
نادێموكراتیكەكان  رێژیمە  جێگرتنەوەی 
چۆنیەتی  و  دێموكراتیكەكان  رێژیمە  بە 
سەقامگیربوونی رێژیمە دێموكراتیكەكان 
پاش رووخانی رێژیمە نادێموكراتیكەكان 

بە چەند مەرجێكەوە بەستراوەتەوە.
واتە  دەسەاڵت  بژاردەكانی  یەكەم( 
تایبەتمەندی  دوو  بە  ریفۆرمیستەكان 
)بە  پێكهاتەیی  یەكریزی  واتە   8
بزووتنەوەو  كردنی  درووست  شیوەی 
تایبەتمەنی  هەڵگری  كە  رێكخستنگەلێك 
یەكریزی  و  بن(  دێموكراتیك  پەیامی  و 
شیوەی  لە  دا  باوەرەكان  و  بایەخ  لە 
پاپەندبوون بە دێموكراسی  باوەرمەندی 
و  سیاسی  بەكرانەوەی  یارمەنتی  داـ 
ئەنجومەنە  و  گرووپ  چاالكیی  ئازادی 
سەربەخۆكان و دواجاریش گەشەسەندنی 
بێ  بە  كە  دەكەن.  مەدەنی  كۆمەڵگای 
گەیشتن  تایبەتییە  تایبەتەندییە  ئەم 
بوونی  سەقامگیر  و  دێموكراسی  بە 
چونكە  ئەستەمە،  كارێكی  دێموكراسی 

رەوتی  مەدەنی،  كۆمەڵگای  گەشەكرنی 
نادێموكراتەكان  رێژیمە  جێگرتنەوەی 
گەرەنتی  دێموكراتەكان  رێژیمە  بە 
ناخی  لە  دێموكراتیك  سیستەمی  دەكا. 
سەرهەڵدەداو  مەدەنییەوە  كۆمەڵگایەكی 
كۆمەڵگای  لە  هەر  شەرعیەتەكەشی 

مەدەنییەوە دەستەبەر دەکا.
لێكۆڵەران بۆ سەلماندنی گرینگایەتی 
و  دەسەاڵت  نێو  بژاردەكانی  رۆڵی 
گرینگی  سەلماندنی  بۆ  هەروەها 
سەندوو  گەشە  مەدەنی  كۆمەڵگایەكی 
لە  دێموكراسی  بەرەو  پەرینەوە  بۆ 
كۆمەڵێك  بە  ئاماژەیان  دا،  واڵتێك  هەر 
نموونە لە ژێر ناوی » شەپۆلی سێهەمی 

دێموكراسی« دا كردووە.
مەدەنی  كۆمەڵگای  رۆڵی  ١ـ 
لەهێستان كە لە ژێر ناوی بزووتنەوەی 
لە  كاتۆلێك  كلێسەی  و  هاوپێوەندی 
كۆمەڵگای  هەڵدا.  سەری  ١989دا  ساڵی 
لەگەڵ  هاوپەیمای  بە  لەهێستان  مەدەنی 
توانیان  دەسەاڵت  نێو  بژاردەكانی 
رێككەوتننامەی گرینگ و پڕ بایەخ واژۆ 
رێككەوتننامەیە  ئەو  پێی  بە  كە  بكەن 
بەشێك لە دەسەاڵت وەبەر ئۆپۆزیسیۆن 

كەوت .
2( لە كۆرەی باشووریش دا هاوكاری 
كۆمەڵگای مەدەنی لەگەل ریفۆرمیستەكانی 
لە  سیاسی  كرانەوەی  و  دەسەاڵت  نێو 
الیەن ئەو بژاردانەوە بوو بە هۆی ئەوەیكە 
ئازادانەی  بۆ چاالكیی  گونجاو  دەرفەتی 
گرووپ و رێكخراوە سەربەخۆكان وەك 
پارێزەرانی  و  روناكبیران  خوێندكاران، 
كە  چەشنێك  بە  بێ.  پێك  مرۆڤ  مافی 
رێكخراوەكانی  خەباتی  بەردەوامی 

١987دا  ساڵی  لە  مەدەنی  كۆمەڵگای 
كرد  ناچار  باشووری  كورەی  دەوڵەتی 
بەرنامەیەكی 8 ماددەیی لە بەرژەوەندی 

دێموكراسی دا قبووڵ بكا.
شیلی  واڵتی  لە  هەروەها   )3
بژاردە  لە  بەشێك  و  مەدەنی  كۆمەڵگای 
رۆڵێكی  دەسەاڵت  نێو  ریفۆرمیستەكانی 
گرینگیان لە پەرینەوەی ئەو واڵتە بەرەو 
دێموكراسی راگیرا. كۆمەڵگای مەدەنی لە 
شیلی پێكهاتبوو لە بزووتنەوەی یەكیەتیی 
دێموكراتیكی  بزووتنەوەی  دێموكراتیك، 
ئەو  كە  الیەنە سۆسیالیستەكان،  و  گەل 
الیەنە بە فشار خستنە سەر دەوڵەتەكەی 
بەرێوەچوونی  بۆ  بەستێنیان  پینۆشە، 
رێفراندۆمێك و هەڵبژاردنێكی ئازادیان لە 

ساڵەكانی ١988 و ١989دا لە بار كرد.
كۆمەڵگەی  ئیسپانیاش  واڵتی  لە   )4
ئۆپۆزیسیۆنێكی  شێوەی  بە  مەدەنی 
و  دێموكراتیك  بەرەی  لە  پێكهاتوو 
هاوكاری  بە  دێموكراتیك  هاوپەیمانی 
لەگەڵ بەشێك لە بژاردە ریفۆرمیستەكانی 
نێو دەسەاڵت، لە ساڵی ١975 دا توانیان 

بوار بۆ دیالۆگ و سازان لەگەڵ دەوڵەت 
برەخسێنن.

مەدەنی  كۆمەڵگای  برێزیل  لە   )5
بزووتنەوەی  چوارچێوەی  لە 
 ١970 ساڵی  لە  دا،  برزێل  دێموكراتیكی 
دەوڵەتە  سەر  بۆ  خۆیان  فشارەكانی  دا 
پێكرد.  دەست  فیگۆپیێردۆ  نیزامییەكەی 
ئەوەیكە  تا  بوون  بەردەوام  فشارەكان 
ئێرنێستۆ  ژەنراڵ  ساڵی١974دا  لە 
گەیشت  دەسەاڵت  بە  كە  كاتێك  گایزێل 
بڕیاری  بكاتەوە.  واڵت  سیاسی  كەشی 
ئیجازەی  و  دەركرد  گشتی  لێبووردنی 
بە پارتە سیاسییەكان دا ئازادانە چاالكی 
بكەن. دواتر لە ساڵی ١987دا كۆنگرەیەك 
بە  بەستراو  دا  بنەڕەتی  چاكسازی  بۆ 
لە  نوێ  بنەڕەتی  یاسای  پەسندكرانی 
ساڵی ١988دا، یەكەمین هەڵبژاردنی ئازاد 

لە ساڵی ١989دا بەرێوەچوو.
دێموكراسی  سێهەمی  شەپۆلی 
باشووری  لە  دا   ١970 ساڵەكانی  لە 
یونان(،  و  ئیسپانیا  ئورووپا)پۆرتوگال، 
واڵتانی  لە  هەندێك  و  التین  ئەمریكای 
ئاسیا)ساڵەكانی  رۆژهەاڵتی  باشووری 
لە  كۆمۆنیزم  هەرەسهێنانی  و   )١980
دەستی  ئورووپا)١990(  رۆژهەاڵتی 
رەوتە  ئەم  كاریگەری  ژێر  لە  پێكرد. 
كۆمەڵێك بیرو بۆچوون و تیۆری نوێ لە 
پێوەندی لەگەڵ شێوازەكانی پەڕینەوەی 
بەرەو دێموكراسی لە بواری كۆمەڵناسی 

سیاسی دا هاتنە ئاراوە. 
لێكۆڵەران بە شیكردنەوەی بارودۆخی 
شەپۆلی  لە  كە  واڵتانەی  ئەو  هەموو 
گەیشتن،  دێموكراسی  بە  دا  سێهەم 
رەوت  دوو  كە  گەیشتن  ئاكامە  بەو 
و  بینیوە  بنەرەتیان  رۆڵی 
رەوتە  دوو  ئەو  پەیمانی 
و  مەدەنی  كۆمەڵگای  واتە 
ریفۆرمیستەكانی  بژاردە 
نێو دەسەاڵت نەمانی رێژیم 
پێی  بە  تۆتالیتێرەكان. 
شەپۆلی  لە  لێكۆڵینەوەكان، 
سێهەم دا هاوكاری كەسانێك 
مەرج  دا  دەسەاڵت  نێو  لە 
بەرەو  پەڕینەوە  بۆ  بووە 
چەشنێك  بە  دێموكراسی. 
 33 لە   ،١990 ساڵی  تا  كە 
واڵت دا كە بە دێموكراسی 
گەیشتوون تەنیا لە ٦ واڵت 
نێوان  لە  هاوپەیمانی  دا 
ریفۆرمیستەكانی  بژاردە 
كۆمەڵگای  و  دەسەاڵت  نێو 
لە  و  نەبووە.  دا  مەدەنی 
دا  واڵتە   33 لەو  كام  هیچ 
پەڕینەوە بەرەو دێموكراسی 
بە شێوەی خەباتی چەكداری و رادیكاڵ 
لە  ئەوەیكە  چەشنی  لە  خایەن  درێژ  و 
ئێران لە رابردوو دا بووە، نەبووە. چونكە 
دەبێتە  چەكداری  خەباتی  كە  باوەڕوایە 
تایبەتمەندی  هەندێك  ئەوەیكە  هۆی 
ئۆپۆزیسیۆن  لەنێو  نادێموكراتیك 
ئەگەری  لە  و  دابكوتێ  ریشە  خۆیدا 
بە  پێش  دا  ئۆپۆزیسیۆن  سەركەوتنی 
بگرێ.  مەدەنی  كۆمەڵگای  گەشەكردنی 
ئۆپۆزیسیۆن  مەدەنی  كۆمەڵگای  رۆڵی 
لە رووخانی رێژیمە نادێموكراتیكەكان دا 
حاشا هەڵنەگرە، بەاڵم زۆر لەوە گرینگترە 
رۆڵی كۆمەڵگەی مەدەنی لە جێگیركردن و 
سەقامگیر كردنی رێژیمێكی دێموكراتیك 

دایە.

     كۆمەڵناسیی پەڕینەوە بەرەو دێموكراسی
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١ـ2ـ2 تیوری رەسەنایەتیی قازانج
یەكێكی دیكەی لە بنەما فەلسەفییەكانی 
قازانجخوازییە.  ئەسلی  دیموكراسی، 
ئەم  بیرمەندانی  بنەچەی  رەنگە 
فێركارییە  بیروڕاو  لە  هزرییە  رەوتە 
بتوانین  دا  ئیپیكوریان  فەلسەفییەكانی 
بە  دەیویست  رێبازە  ئەو  بدۆزینەوە. 
ئازارەكان  و  ئێش  لە  دووركەوتنەوە 
سیاسەت  لە  نەكردن  بەشداری  و 
جۆرە  هەموو  ئەوان  بحەسێنەوە.  دا 
چاالكی  و  فەلسەفی  بیركردنەوەیەكی 
قەدەخە  كۆمەاڵیەتییەكان  و  سیاسی 
كردبوو و لە بنەڕەتدا بەدوای خۆشییەوە 

بوون.
رەسەنایەتیی  رێبازی  گۆڕانی  رەوتی 
قازانج لە بواری چەمك و فەلسەفەوە، 
لە جێرمی بێنتهامەوە تا جان ئیستورات 
كە  دەخا  دەری  بەڕوونی  میل 
دیموكراسی زۆرینە لەسەر ئەم رێبازە 

دامەزراوە.
رەسەنایەتیی  تیۆری  ئەمەیە  لەبەر 
بنەما و فێركارییە  لە  قازانج بە یەكێك 
مودێرن  دیموكراسی  سەرەكییەكانی 
فێركاریی  پێی  بە  دەژمێردرێ. 
قازانج،  رەسەنایەتیی  بزووتنەوەی 
بەكورتی »زیاترین خۆشی بۆ زۆرترین 
مرۆڤەكان  رێبازەدا  لەو  كەس«. 
بوونەوەرگەلێكی  وەك  بەتایبەتی 
كراون،  وێنا  و سرووشتی  پێچەاڵوپێچ 
ژیانی  كە  پاسیڤ  بوونەوەرگەلێكی 
دا  قانوون  كۆنترۆڵی  لەژێر  فیكرییان 
پێناو  لە  كردەوەكانیشیان  واتادارەو 
)ردهر،  دایە.  وەرگرتن  چێژ  و  خۆشی 
پرەنسیپە،  ئەم  پێی  بە   )25١  :١١375

ئەو شتەی بەختەوەری گشتی پێش بخا 
راست و دروستە. بەبڕوای ئادام سیمیت 
دەگا  ئامانجەكانی  بە  كاتە  ئەو  مرۆڤ 
كە لە هەموو ئاوات و خۆخوازییەكانی 
كەڵك وەربگرێ، چونكی هەموو كەسێك 
دایە.  داواكانی  لە  بەرژەوەندییەكانی 

)صالحی، ١383: ١49(
جێرمی بێنتهام یەكێك لە دامەزرێنەرانی 
ئەم رێبازەیە. بەكورتی ئەسلی قازانجی 

بێنتهام بڕیتییە لە:
بژێرە  و  هەڵكەوت  ئەو  نێوان  لە 
دەبێ  بەردەماندایە  لە  جۆراوجۆرانەی 
زیاترین  كە  هەڵبژێرین  بژیرە  ئەو 
بۆ  چێژ(  گەورەترین  )واتا  بەختیاری 
بە  بێنێ.  دیاری  بە  كەسەكان  زۆربەی 
پێی تئوری ناوبراو »سرووشت، مرۆڤی 
ملكەچی دوو فەرمانڕەوا كردوە، یەكیان 
هەموو  ئازار.  دیكەش  ئەوەی  چێژو 
شتە  دوو  ئەو  بۆ  ژیانمان  بڕیارەكانی 
دەگەڕێنەوە.. گەڕان لە خۆشی و هەاڵتن 
ئەسلی  مرۆڤە..  ویستی  تاقە  ئازار،  لە 

شتێك  هەموو  قازانج، 
سەر  دەگەڕێنێتەوە 
پاڵنەرە«.  دوو  ئەم 
الف:   ،١37٦ )جونز، 

)485
ئەوەش  سەرەڕای 
لە  یەكێك  بێنتهام 
تۆخەكانی  الیەنگرە 
ئازادە،  ئابووری 
وایە  پێی  بێنتهام 
زۆر  دەبێ  حكوومەت 
ئابووری  له   كەمی  بە 
بكا  دەستێوەردان  دا 
ئەگەر  و 
یستیش  پێو
ئەم  دەبێ  بێ 
دەستێوەردانە 
الیەنی  تەنیا 
ێنی  ر ئە
ە  و خۆ بە
)جونز،  بگرێ. 
الف:   ،١37٦

)494
باندۆری  ژێر  لە  بێنتهام 
حكوومەتی  بەالی  میل  جیمز 
پێی  بە  و  شكایەوە  دا  خەڵكی 
ئامانج  دەبێ  بەڵگاندنەكانی 
قانووندانەرێك  مەبەستی  و 
لە  و  بێ  خەڵك  بەختەوەری 
دا  دانان  قانوون  كاروباری 
»رێ  گشتی  »قازانجی  دەبێ 
بێ«.  سەرەكی  نیشاندەری 
بە   )95 الف:  ١37٦ـ  )جونز، 
بڕوای جیمزمیل بۆ رووبەروو 
پاوانكردنی  لەگەڵ  بوونەوە 
دەسەاڵت دەبێ هەموو كۆمەڵگە 
نوێنەرانی  هەڵبژاردنی  لە 
پارلمان دا بەشدار بن. )لنكستر، 

)١27 :١37٦
ئەوەیە  بێنتهام  بەڵگەی جێرمی 
مرۆڤەكان  هەموو  »چونكە  كە 
ویست و پێداویستی وەك یەكیان 
هەیەو خۆشی و ئازارەكانیشیان 
هیچ  نابێ  كەواتە  یەكە«  وەك 
و  دابینتر  دیتران  لە  كەس 
پێی  بە  كەواتە  بێ.  خۆشحاڵتر 
دەوڵەت  ئەركی  روانگەیە،  ئەم 
خۆشی  زیاترین  کردنی  دابین 
و چێژ بۆ زۆرینەی خەڵكه  كە 
كەواتە  دیموكراسییە.  ئەوەش 
كردنی  دابین  دەوڵەت  ئامانجی 
و  بەختەوەری  و  خۆشبژێوی 
قازانجی گشتییە و چونكی ئەو 
قازانجانە وەك یەكن، لە راستیدا 
دەتوانین بڵێین ئامانجی دەوڵەت 

لەگەڵ ئامانجی ژیانی مرۆڤەكان یەكە.
و  بێنتهام  جێرمی  روانگەی  لە 
شوێنكەوتوەكەی جیمزمیلەوە جەوهەری 
قازانج  لە  بریتییە  دیموكراسی  سەركی 
زۆرترین  كردنی  دابین  و  تەوەری 
خۆشی بۆ مرۆڤەكان. لە دوورەدیمەنی 
ئەواندا حكوومەت ئامرازێكە بۆ خزمەت 
بردنە  و  گشتییەكان  قازانجە  بە  كردن 
گشتی.  خۆشگوزەرانی  ئاستی  سەری 

)مكنزی و دیگران، ١375، ١97(
لە  لیبرالیزم  دیانویست  دوودانە  ئەو 
دیموكراتیزە  دا  چوارچێوە  هەمان 
كردن  فەرمانرەوایی  ئەوان  بكەن. 
هەرچی  پێناوی  لە  دا  دیتران  بەسەر 
بەرژەوەندی  و  خۆشی  كردنی  زیاتر 
ئاكامی  دەزانی.  بەرەوا  خۆیان 
هەوڵەكانی جیمزو بێنتهام دیموكراسییە 
زیاترین  ئەوانەوە  روانگەی  لە  چونكی 
بەختەوەری بۆ زۆرترین كەس بە پێی 
دیاری  خەڵك  زۆرینەی  هەڵبژاردنی 
دەكرێ. بەبڕواری بێنتهام »جەوهەری 

یەكسان  هەلی  پێكهینانی  دیموكراسی 
هێنانی  بەدەست  و  داخوازییەكان  بۆ 
رەزامەندی جەماوەرە«. )صالحی، 48: 

)١383
یا  زۆرینە  حكوومەتی  ئەگەرچی 
جیددی  رەخنەی  زۆرینە  هەڵبژاردنی 
لەسەرە بەاڵم بەو حاڵەشەوەبە یەكێك 
دیموكراسی  فەلسەفییەكانی  بنەما  لە 

دەژمێردرێ. )فوالدوند، ١387: 38٦(
جان ستوارت میل )١873ـ ١80٦( هەر 
لە سەرەتاوە بە هۆی بابیەوە واتا جیمز 
میل ئەندامی رێبازی هزری رەسەنایەتیی 
قازانج بوو. بەاڵم ئەو توانی تا رادەیەكی 
تاك  ئەندێشە  باوی  ژێر  لە  زۆر خۆی 
رەسەنایەتیی  رێبازی  رەهەندییەكانی 
ئابستراكت  بیروڕای  بەتایبەت  قازانج، 
)؟انتزاعی( و لەرادەبەدەر تاكخوازانەی 
بەرز  بۆ  هەوڵ  بكاو  رزگار  بێنتهام 
كردنەوەو پێشخستنی ئەو رەوتە هزرییە 
بدا.  كوڕیەكانی  و  كەم  نەهێشتنی  بە 
دوایین روانگەی سیوارت میل نیشانەی 
لەم  ناوبراوە  دووركەوتنەوەی تەواوی 

بزووتنەوەیە.
كەسانە  ئەو  »تەنیا  ئەو  بڕوای  بە 
بەختەوەرن كە تەنیا بیر لە بەختەوەری 
لە  بیریش  بەڵكوو  نەكەنەوە،  خۆیان 
پێشكەوتنی  و  دیتران  بەختەوەری 
)لنكستر،  بكەنەوە«.  و..  مرۆڤایەتیی 
١37٦: ١32( ئەو وێڕای دووركەوتنەوە 
رەسەنایەتیی  سەرەتایی  رێبازی  لە 
لە  تاك  لە  پشتیوانی  زیاتر  قازانج، 
گشتی  بیروڕای  گوشاری  بەرانبەر 

بەانبەر  لە  تاك  لە  پشتیوانی  تا  دەكا 
دەستێوەردانی راستەوخۆی حكوومەت. 

)لنكستر، ١37٦: ١38(
ئەندێشەكانی  و  بیروبۆچوون  كوێ  لە 
دەگەین  دەرەنجامە  بەو  میل  سیتوارت 
هەموو  دەتوانێ  حكوومەتێك  تەنیا  كە 
پێداویستییەكانی كۆمەڵگە داگبین بكا كە 
هەموو خەڵك تێیدا بەشدار و هاوبەش 
بن، هەر چەشنە هاوبەشییەك، تەنانەت لە 
بچووكترین ئەركە گشتییەكانی دەوڵەت 
لە  بەشداریكردن  دەبێ  بەكەڵكە.  دا 
كاروبارەكاندا تا ئەو شوێنەی لە خزمەتی 
كاروباری  گشتی  چوونی  بەرەوپێش 
ئامانجی  و  پەرەبستێنێ،  بێ  دا  واڵت 
لە  تاكەكان  هەموو  ئەوەیە  كۆتاییش 
بەرزترین پێگەی سیاسی واڵتدا خاوەن 
پشك بن. بەاڵم چونكە لە كۆمەڵگەكانی 
ناتوانن  تاكەكان  هەموو  ئەمڕۆییدا 
)لنكستر،  نوێنەرایەتییە.  حكوومەتی 
دەڵێ  میل  الیەكەوە  لە   )١٦7  :١37٦
نوێنەرایەتیی  كۆڕێكی  سەركی  ئەركی 

كاروباری  بەرێوەبردنی  بۆ  كە  ئەوەیە 
دەبێ كەسانێكی  دەكرێن،  دیاری  واڵت 
 .)١٦9  ،١37٦ )لنكستر،  بن.  لێهاتوو 
بەالی  نوێنەرایەتی  كەواتە دەردەكەوێ 
چاودێری  دامەزراوێكی  زیاتر  میلەوە 
رووەوە  لەم  جێبەجێكار.  هەتا  كردنە 
نوێنەرەكان  كردنی  چاوەدێری  دەوری 
لە رۆڵی جێبەجێكار بوونیان گرینگرترە. 
نێلسۆن  ویلیام  و  میل  سیتوارت  جان 
گونجاوی  شێوازێكی  بە  دێموكراسی 
خەڵك  چونكی  دەزانن،  حكوومەت 
لە  پێدەدا.  گەشەیان  دەكاو  پەروەردە 
سیستمی سیاسی دیموكراتیك دا خەڵك 
بكەون.  پێش  بیربكەنەوەو  ناچارن 
ئەگەر  تەنانەت  دەدرێن  بڕیارانەی  ئەو 
واباشترە  نەبن  بڕیاریش  باشترین 
خەڵك لە دەركردنیان دا رۆڵیان هەبێ. 
كاریگەری   )389  :١387 )فوالدوند، 
رێبازە  ئەو  بیرمەندانی  بیروبۆچوونی 
بەتایبەت سیتوارت میل لە دیموكراسییە 
مۆدێرنەكاندا بەروونی بەرچاو دەكەوێ 
و تەنانەت دەكرێ مالەكانی ئەم بیروڕایە 
پوپێرو  ودیموكراسییەكانی  تئورییە  لە 

برماسیشدا بناسینەوە.
١ـ2ـ3 تئوری عەقالنییەت

جیاكەرەوەیە  خەسلەتێكی  عەقالنییەت 
گرووپەكان  كۆمەڵگەكان،  تاكەكان،  كە 
ئەندیشە،  بیركردنەوە،  بواری  لە 
هێما  و  رەوشت  و  هەڵسوكەوت 
عەقالنییەت  دێنن.  بەكاری  گشتییەكاندا 
كارێكی  و  بیركردنەوە  لە  بریتییە 
ناسینێكی  و  ؟؟؟؟  لەگەڵ  كە  وشیارانە 

عەقالنییەت  لە  دەگونجێ.  زانستی 
بەرهەستەكان  ئامانجە  دا 
پێكەوە  لوژیكییان  پێوەندییەكی 
و  سەقامگیری  جۆرێك  هەیەو 
بە  و  هەیە  الیەنەیان  دوو  پتەوی 
وەدەست  ئامرازەكان  شیاوترین 
دێن. بەاڵم ماكی راسیۆنالیزم وەك 
میسری  بۆ  فەلسەفی  نەریتێكی 
كۆن و بەتایبەت بیروبۆچوونەكانی 
ئەفالتون  دەگەرێتەوە.  ئەفالتوون 
»بەرزترین  نووسیوێتی:  لەمبارەیەوە 
و  تێگەیشتن  و  زانایی  هەماهەنگی 
هەماهەنگییە  لەو  دەتوانێ  كەسێكیش 
سوودمەند بێ كە عەقلی بەكار بێنێ«. 
)عبدالكریمی، ١385، 24١( لە سەردەمی 
ئەو  دێكارت،  بزووتنەوەی  مودێرندا 
رەوتەی مورتەبە كرد و لە فەلسەفەی 
رووناكبیری ئاڵمان دا بە لووتكەی خۆی 
گەیشت. بە پێی ئەو نەریتە فەلسەفییە، 
سەرچاوەی  چاوگەو  تاكە  بە  ئاوەز 
تێگەیشتنی راستەقینە دەناسرێ. چەمكی 
جیددییە  چەمكە  لەو  )عەقل(  ئاوەز 
كالسیكی  فەلسەفەی  بەرباسانەی 
كانتاو  زەمەنی  لە  كە  بووە  مودێرن 
پوپێر  و  ماركس  و  هیگل  تا  هیرمەوە 
كارتێكەریی  و  گووران  هێڵی  هەمیشە 
خۆی پێواوە. خاڵی جیاكەرەوەی عەقلی 
ئۆبژەتەوەر  عەقلی  لە  سوبژەتەوەر 
لە  رووناكبیرییە.  چاخی  بەرهەمی 
عەقاڵنییەت  قۆناخەدا  لەو  راستیدا 
بە ژڕی رێچكەی گوورانی خۆی  زۆر 

پێواوە.
رۆشنگەری  سەرەكیی  فێركاری 
دووبارە دۆزینەوەو بەكارهێنانی عەقڵی 
كانت  بڕوای  بە  بوو.  »خودبنیاد« 
»رزگاربوونی  لە:  بریتییە  رۆشنگەری 
سەرپەرەشتییەك  لە  مرۆڤ 
)بااڵدەستییەك( كە خۆی یان حكوومەت 
بەسەری دا سەپاندوە.. و ئازا بن عەقڵی 
دیكە  كەسانی  رێنوێنی  بێ  بە  خۆتان 
بخەن!  وەكار  عەقڵتان  و  بێنن  بەكار 
رۆشنگەری  سەرەكی  دروشمی  ئەوە 
عەقڵ   )2١9 الف:  ١380ـ  )پوپر،  بوو«. 
بەهرەیەكە كە مرۆڤ لە بوونەوەرێكی 
و  دەكاتەوە  جیا  وەرەمەكی  سروشتی 
كردنن  گەشە  و  پێشكەوتن  زەمینەی 

دەرەخسێنێ. )كانت، ١388: 79(
دەقی  بەرهەمی  نوێ  عەقاڵنییەتی 
عەقڵی  رووەوە  لەم  مودێرنیتەیە. 
جیاوازی  بناخەی  لەسەر  مودێرن، 
مودێرن  چاخی  لە  ئۆبژە  لە  سوبژە 
عەقلی  ئەمە  لەبەر  گرتووە.  شكڵی  دا 
پێناسێكی  خاوەن  بنەڕەتدا  لە  مودێرن 
كە  خۆساغكەرەوەیە  و  تاكەكەسی 
پانتا واقعی بوارە  بناخەی ئەو،  لەسەر 
شی  مرۆڤ  ژیانی  جۆراوجۆرەكانی 
 )75  :١384 )میراحمدی،  دەكرێتەوە. 
دیموكراسی  جۆراوجۆرەكانی  شێوە 
چاخی  دەستپێكی  لەگەڵ  هاوچەرخ 

مودێرنە پێك هاتوون.
فەرمانڕەوایی عەقل و بڕیاردان لەسەر 
كەڵكوەرگرتن  بە  كاروبارێك  هەموو 
مافی  ناسینی  فەرمی  بە  ئەزموون،  لە 
هاوواڵتیی، مرۆڤی بە قۆناخێك گەیاندوە 
دەتوانێ  قانوون  یارمەتیی  بە  كە 
دەسەاڵتی رەها لغاو بكاوو سەرچاوەی 
دەسەاڵت و دەوڵەت لە ئاسمانەوە بێنێتە 
 )2٦١  :١385 )قراگوزلو،  زەوی.  سەر 
پارادیمی عەقالنییەت و فۆنكسیۆنەكانی 
توخمەكانی  بنەچینەترین  لە  یەكێك  بە 
پێشتر  هەروەك  دادەنرێ.  دیموكراسی 
دوو  لە  یەكێك  پێداوە،  ئاماژەمان 
سەقامگیری  بۆ  كوهن  پێش-گریمانەی 
عەقاڵنییەتە.  دیموكراسی،  پتەوی  و 
سروشتی  بۆ  ئاوەز  لە  كردن  پێڕەوی 
كۆمەڵگەدا  لە  كە  دەگەرێتەوە  تاكەكان 

لەگەڵ یەكتر هەڵسوكەوت دەكەن.
كە  بەوەیە  پێویستی  دیموكراسی 
بن  بێعاقڵ  ئەگەر  بن،  عاقڵ  خەڵكەكەی 
بەسەر  بەشدارییەوە  رێگە  لە  ناتوانن 

خۆیاندا حكوومەت بكەن.

      بنەما تئۆرییە ـ فەلسەفییەكانی دێموكراسی

    

 زانیار ئەحمەدی                                                              )بەشی چواره م(                                                             و. ته ها ره حیمی               

پێڕەوی كردن لە 

ئاوەز بۆ سروشتی 

تاكەكان دەگەرێتەوە 

كە لە كۆمەڵگەدا 

لەگەڵ یەكتر 

هەڵسوكەوت دەكەن.

دیموكراسی 

پێویستی بەوەیە كە 

خەڵكەكەی عاقڵ 

بن، ئەگەر بێعاقڵ 

بن ناتوانن لە رێگە 

بەشدارییەوە بەسەر 

خۆیاندا حكوومەت 

بكەن
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پەیوەندیی  پتەوكردنی  ئامانجی  بە 
رووناكبیری لەنێوان كورد و ئەمریكییەكان، 
بەدرخان  باڵوكردنەوەی  و  چاپ  دەزگای 
كلتووری  و  هونەر  بەشی  بەهاوكاریی 
هەرێمی  حكوومەتی  نوێنەرایەتیی 
كوردستان لە ئەمریكا لەژێر دروشمی »لە 
دروستكردنی  ئەمریكا...  بۆ  كوردستانەوە 
و  كورد  لەنێوان  رووناكبیری  پردی 
فێستیڤاڵی  حەوتەمین  ئەمریكییەكان« 
29و30/٦/20١0  رۆژانی  لە  بەدرخانی 
هۆڵی  لە  ئێوارە  8ی  تا   ١2 كاتژمێر  لە 
بە  فێستیڤاڵە  ئەم  سازكرد.  سویدی  ماڵی 
بەدرخان  شاندی  ئەندامانی  ئامادەبوونی 
كە  ئەمریكی  میوانانی  لە  ژمارەیەك  و 
حكوومییەكانی  دەزگا  بە  سەر  هەندێكیان 
ئەمریكا بوون و ژمارەیەكیشیان نوێنەری 
و  بوون  ناحكوومییەكان  رێكخراوە 
رووناكبیری  و  رۆژنامەنووس  كۆمەڵێك 
بە كارەكانی خۆی  بیانی دەستی  كورد و 

كرد.
سروودی  بە  فێستیڤاڵەكە  سەرەتا 
كرایەوە،  پەروەرم«  خاك  »بەدرخانی 
هەرێمی  حكوومەتی  نوێنەری  پاشان 
تاڵەبانی«  »قوباد  ئەمریكا  لە  كوردستان 
پێشكەشی  فێستیڤاڵی  كردنەوەی  وتاری 
لە  باسی  تیایدا  كە  كرد،  ئامادەبووان 
پتەوی  پردێكی  دروستكردنی  پێویستیی 
رووناكبیری لەنێوان كورد و ئەمریكییەكان 
بەشدارانی  هاوخەمیی  هەمانكاتدا  لە  كرد. 
ئەم فێستیڤاڵەی بە بنەماڵەی رۆژنامەنووسی 
جوانەمەرگ ئازاد سدیق محەمەد راگەیاند 
كە  كرد  بەوە  ئاماژەی  وتەكەیدا  لە  هەر 
كورد  سیاسەتەوە  لەرێگای  تەنیا  ناكرێت 
بە دۆست  و كوردستان و دۆزەرەواكەی 
سەرانسەری  میللەتانی  و  الیەنگرانمان  و 
جیهان بناسێنین، بەڵكو سازدانی فێستیڤاڵی 
لەم بابه تە كە كلتوور و ئەدەب و هونەری 
كاریگەریی  دەناسێنێت،  دنیا  بە  كوردی 
دەبێت،  سەرنجراكێشی  و  بەهێز  یەكجار 
كۆششی  و  هەوڵ  بە  پێویستی  ئەمەش 
بەتایبەتی  الیەنێكە  هەموو  جوامێرانەی 
و  رۆژنامەنووسان  و  نووسەران 

هونەرمەندانی كورد لە هەر شوێنێكی ئەم 
دنیایەدا بن.

دواتر حەمید بەدرخان وتاری دەزگای 
وەك  بەدرخانی  باڵوكردنەوەی  و  چاپ 
كرد،  پێشكەش  فێستیڤاڵەكە  رێكخەری 
كاری  بەردەوامی  بە  ئاماژەی  تیایدا  كە 
بۆ  كرد  بەدرخان  دەزگای  ساڵەی  حەوت 
سازدانی فێستیڤاڵی هونەری و كلتووری و 

رۆژنامەنووسی.
تا ئێستا دەزگای بەدرخان لە واڵتانی 
ئەمریكا:  و  یۆنان  میسر،  »ئەڵمانیا، 
شارەكانی  لە  واڵتیش  ناوەوەی  لە  و 
لەنێوان  هەولێر«  و  دهۆك  »سلێمانی، 
سااڵنی »2004- 20١0« بە بەردەوامی 
خۆی  فێستیڤاڵی  ساڵ  لەدوای  ساڵ  و 

سازداوە.
كە  بەدرخانییەكان  بنەماڵەی  وتاری 
جەالدەت  خان  سینەم  شازادە  لەالیەن 
فێستیڤاڵە  ئەم  بۆ  تایبەتی  بە  بەدرخان 
گرنگ  رۆڵی  لە  باسی  ئامادەكرابوو 
و  كرد  بەدرخانییەكان  بایەخی  پڕ  و 
بەدڵ  پڕ  خان  سینەم  وتارەدا  لەو  هەر 
هیوای ئەوەی خواست كە ئەم فێستیڤاڵە 
ببینێت  خۆی  رۆڵی  و  سەركەوتووبێ 
بە  گەلەكەمان  كلتووری  ناساندنی  لە 
بە  حاجۆ  فریال  خاتوو  دنیا.  میللەتانی 
وتارەی  ئەم  خان  سینەم  نوێنەرایەتی 
فێستیڤاڵەكە  ئامادەبووانی  پێشكەشی 

كرد.
 20١0/٦/29 رۆژی  یەكەمی  پانێلی  لە 
باسێكی  حەمەشەریف  ئازاد  »د. 
مێژووی  »كاریگەریی  بەناونیشانی 
بەراوردكارییەك  ئەدەب...  لەسەر  كورد 
واڵتێكی  لە  »خۆشەویستی  رۆمانی  لە 
خانمە  نووسینی  لە  كە  لەتلەتكراودا« 
ساسۆن«  »جین  ئەمریكی  رۆماننووسی 
ئامادەی  خۆشی  رۆماننووسەكە  كە  بوو، 

فێستیڤاڵەكە بوو.
گرنگیی ئەم رۆمانە لەوەدایە كە باس 
كورد  میللەتی  كارەساتی  پڕ  مێژووی  لە 
كاریگەر  یەكجار  بەشێوەیەكی  و  دەكات 
بەسەر  نەهامەتیانەی  ئەو  دڵتەزێن  و 
لە  عێراق  كوردستانی  لە  كورد  نەتەوەی 

لەرێگای  هاتووە   ١988  -١980 سااڵنی 
خۆشەویستیی نێوان پێشمەرگەیەكی كورد 

و دلبەرە ئازاكەی وێنا كردووە.
باسەكەی  تەواوبوونی  دوای  هەر 
»جین  خاتوو  شەریف،  حەمە  ئازاد  د. 
ساسۆن« هاتە سەر مایكرۆفۆن و لە چەند 
پشتگیری  نرخدا  پڕ  و  بایەخدار  وتەیەكی 
رەوای  دۆزی  بۆ  خۆی  هاوخەمیی  و 
نەتەوەی كورد دەربڕی و بە خۆشحاڵیەوە 

كوردی  كیژە  ناسینی  چۆنیەتی  لە  باسی 
پاڵەوانی رۆمانەكە كرد و ئەوەشی دركاند 
زمانی   »١7« سەر  بۆ  رۆمانەكەی  كە 

زیندووی جیهان وەرگێڕدراوە.
قەرەداغی«  ئیسماعیل  »د.  دواتر 
»كاریگەریی  بەناونیشانی  گرنگی  باسێكی 
ئەدەبی ئەمریكی لەسەر ئەدەبی كوردی« 
وەرگێڕانی  رۆڵی  تیایدا  كە  پێشكەشكرد 
زمانی  سەر  بۆ  هونەری  و  ئەدەبی  دەقی 

كوردیی بەرزنرخاند.
لە پانێلی دووەمی هەمان رۆژدا »د. ئاكۆ 
شوانی« بابەتێكی بەناونیشانی »پەیوەندی 
كورد و ئەمریكا« خستەبەرباس و لێدوان، 
پاشتر خاتوو »شەهال حەیدەری« لەبارەی 
پێشكەش  باسێكی  مێژوودا  لە  ژن  رۆڵی 

كرد، خاتوو »فریال حاجۆ«ش لەبری 
بابەتێكی  حاجۆ«  زەردەشت  »د. 
بەپێزی لەبارەی »ژیان و بیروباوەڕی 
پێشكەش  بەدرخان«  جەالدەت  میر 

كرد.
پانێلی سێیەمی هەمان رۆژ تەرخان 
كرابوو بۆ كێشەی كەركووك كە تیایدا 
فیلمێكی دیكۆمێنتی لەبارەی ئەو شارە 
د.  »پرۆفیسۆر  پاشان  نمایشكرا، 
لەبارەی شاری  باسێكی  مەزهەر«  كەمال 
بابەتێكی  كە  دەوروبەری  و  كەركووك 
گرنگی مێژوویی بوو پێشكەش كرد، دواتر 
لەبارەی  بابەتێكی  فەیلی«  عیسام  »د. 
كلتووریی  و  ئابووری  و  سیاسی  »رۆڵی 
پێشكەش  عێراقدا«  لەمێژووی  فەیلییەكان 

كرد.
بە  فێستیڤاڵەكە  یەكەمی  رۆژی 

نمایشكردنی فیلمێكی كوردی بەناونیشانی 
»هەرمان« لە دەرهێنانی حوسێن حەسەن 

بەكۆتایی هات.
كاتژمێر  فێستیڤاڵ  دووەمی  رۆژی 

2,30 پاش نیوەڕۆ دەستی پێكرد.
نەرمین  پانێلی چوارەم »د.  لە  بابەتی 
ئەمریكییەكان  رۆڵی  لەبارەی  عەلی« 
كوردستان«  شوێنەواری  پاراستنی  لە 
فێستیڤاڵدا  هۆڵی  لە  هەر  كرا،  پێشكەش 
سواڵەتی  پارچە  پێشانگایەكی 

شوێنەوارەكانی كوردستان پیشاندرا.
بابەتێكی  قەرەداغی  عەتا  ئەمە  دوای 
كلتووری  »كاریگەریی  بەناونیشانی 
پێشكەش  كورد«  كلتووری  لەسەر  ئەوان 
خراپی  كاریگەریی  باسی  كە  كرد، 

كە  دەكات  میللەتانە  ئەو  كلتووری 
»د.  پاشان  داگیركردوە،   كوردستانیان 
بەناونیشانی  باسێكی  عەبدوڵاڵ«  سەروەر 
كورد«  كلتووری  ناسنامەی  »كێشەكانی 

خستەڕوو.
پانێلی پێنجەمی رۆژی دووەمی فێستیڤاڵ 
بۆ قسەودوان و نیشاندانی فیلمی كوردی 
كورتی  وتەیەكی  محەمەد  هەوراز  بوو، 
وەكو پێشەكی بۆ نمایشكردنی چوار كورتە 
فیلمەكان  كرد،  پێشكەش  كوردی  فیلمی 
بریتی بوون لە »ماسی سوور- دەرهێنانی 
هەوراز محەمەد، باران- دەرهێنانی هاوڕێ 
كامەران  دەرهێنانی  نەوڕەس-  بەهجەت، 
دەرهێنانی  مێروولەكان-  ماڵی  جەمال، 
ئەوەش  دوابەدوای  عەبدوڵاڵ«.  شاخەوان 
نمایشێكی  تارۆ  سەركەوت  هونەرمەند 
كە  »دایك«  بەناونیشانی  مۆنۆدرامی 
و  بەگشتی  كورد  كێشەی  لە  باسی 
مەسەلەی كەركووك بە تایبەتی دەكرد، 

سەركەوتووانە پێشكەشی كرد.
»واڵتی  فیلمی  نمایشە  ئەم  پاش 
لە دەرهێنانی »هیشام زەمانی«  بەفر« 
پێشكەش كرا، دوای ئەوەش لە كەشێكی 
خۆش و مۆسیقاوی شاعیانەدا شیعری 
عەبدوڵاڵ  دڵشاد  جەلیزادەو  قوبادی 
ئازادیخواز  جەلیلی  و  هادی  سامی  و 

خوێندرانەوە.
بەسەر  بەدرخان  خەاڵتی  دواتر 
فێستیڤاڵە  ئەم  دیارەكانی  بەشداربووە 
بەشداریكردنی  بڕوانامەی  دابەشكراو 
بەشداربووان  سەرجەم  بە  فێستیڤاڵیش 

بەخشرا.
هەر لە هۆڵەكەدا »گرووپی میوزیكی 
بە  دەنگە  لەگەڵ  ڤێرجینیا«  لە  كوردی 
هونەرمەند  »دیالن«ی  خرۆشەكەی 
سەماو  هێنایە  فێستیڤاڵیان  بەشدارانی 

هەڵپەڕكێ.
و  چاپ  دەزگای  كۆتاییشدا  لە 
بێ  سوپاسی  بەدرخان  باڵوكردنەوەی 
و  هونەر  بەشی  ئاراستەی  خۆی  پایانی 
كلتووری نوێنەرایەتی حكوومەتی هەرێم لە 
ئەمریكا كرد، كە رۆڵی زۆر جوامێرانەیان 
گێڕاوە لە سەرخستنی ئەم فێستیڤاڵە، دوا 
موژدەش كە بە ئامادەبووان درا سازدانی 
لە  بوو  بەدرخان  فێستیڤاڵی  هەشتەمین 

ساڵی 20١١ لە واڵتی فەڕەنسا.

واشنتۆن
20١0/٦/\30

بەیاننامەی كۆتایی حەوتەمین
 فێستیڤاڵی بەدرخان لە واشنگتۆن

بە  سەرەكیترین  نەڵێین  ئەگەر 
لە پیرۆزترین  ئەرخەیانییەوە یەكێك 
زیاترین  كە  كەسانەی  ئەو 
لە  پڕ  ژیانی  سەر  بە  كاریگەرییان 
ژێردەستی  نەتەوەیەكی  ئاڵۆزیی 
مێژوودا  درێژایی  بە  كورد  وەكوو 
هه بووە، دەكرێ "حەسەن زیرەك"ی 
وێنەی  بێ  گۆرانیبێژی  هونەرمەندو 
الپەڕەكانی  كە  كاتێك  بێنینەوە.  بۆ 
هەڵدەدرێتەوە،  گەلێك  مێژووی 
گەورەپیاوانی  لە  كەسانێك  ناوی 
بەرجەستە  دانەر  شوێن  كاریگەرو 
دەبێتەوە كە بە جۆرێك لە جۆرەكان 
توانیویانە رەهەندە جۆراوجۆرەكانی 
لە  بقۆزنەوەو  كۆمەڵگەیان  ژیانی 
بیری مێژوویی خەڵكدا  چوارچێوەی 
بۆ  پیرۆز  هەرمانیی  و  هەمیشەیی 

خۆیان مسۆگەر بكەن.
هەمیشە  مێژوو  گشتی  بە 
مەزنانەیە  كەسایەتییە  ئەو  نوێنگەی 
رەوتی  و  كاریگەری  بواری  لە  كە 
مرۆڤایەتی  ژیانی  بەرەوپێشی 
بەرچاوو  پێگەی  خاوەن  دا 
حاشاهەڵنەگرن و زۆربەی كات مێژوو 
مەزنایەتی  و  ژیان  خودگێڕانەوی 
كەسایەتییە ناودارو خاوەن پێگەكانی 
بەاڵم  دەكات.  پێناسەیان  و  خۆیەتی 
هەڵدەكەوێ  هەیە  جاریش  هەندێك 

لە مێژووی شانازییەكانی گەالن  كە 
ناوو  لەگەڵ  دا  جیهانیش  تەنانەت  و 
دەوری كەسانێك رووبەڕوو دەبینەوە 
كە زۆر جاران لە دەرەوەی بازنەی 
بەڵكوو  و  مێژوودان  گێڕانەوەیی 
دەتوانین  جۆرەكان  لە  جۆرێك  بە 
بەوانەوە  كە  مێژوویە  ئەو  بلێین 
دەگێڕدرێتەوەو لە راستیدا ئەو كەسانە 
رەهەندە مێژووییەكان دەخولقێنن و 
پێناسەی  سەرەكییەكانی  هۆكارە  لە 
نۆرمێكی تایبەت یان تەنانەت گەلێكی 
زیندووشن. ئەگەر نەمهەوێ باسەكە 
باسەكەم  و  ببەم  پەراوێزدا  بە  زۆر 
بابەتیانەتر درێژە پێ بدەم مەبەستی 
"حەسەن  بڵێم  كە  ئەوەیە  سەرەكیم 
راشكاوی  وێنای  كوردان  زیرەك"ی 
"ئه بەر  كەسایەتییە  جۆرە  ئەم 
دەتوانێ  خود  كە  بوو  ئینسان"ـانە 
لەبڕان  مێژوویی  بەڵگەیەكی  وەك 
نەهاتوو بۆ ئێمەی كورد بۆ هەمیشە 

وەك نموونەیەك بێتەوە. 
دەڕوانینە  وردتر  كاتێك 
ئۆستوورەییەی  گۆرانیبێژە  ئەم 
بۆ  راستییەمان  ئەم  پتر  گەلەكەمان 
لە  زیرەك  مۆزیكی  كە  دەردەكەوێ 
و  مۆزیك  زەرفییەتەكانی  دەرەوەی 
مێژووی ژیانی كوردەواری دا رووی 
داوەو بە قەناعەت زیرەك وەك "ئەبەر 

هونەرمەند"ێك سنوورەكانی هونەری 
شكاندو  تێك  كوردەواریی  واڵتی 
هونەرمەندی  كەسایەتییەكی  وەك 
بەرباڵوو جیهانی  ئاستێكی  لە  كورد 
دا پەرەی بە بەستێنە هونەرییەكانی 
دیارە  هەڵبەت  داوە.  كورد  ئێمەی 
كە حەسەن یرەك بە خۆشحاڵییەوە 
مێژووییەكانی  ئەركە  كات  هیچ 
لەبیر  كورد  مرۆڤێكی  وەك  خۆشی 
وێڕای  چۆن  هەروەك  نەكردوەو 
دا  بوون"یشی  "بۆكانی  ئەوپەڕی 
هەردەم كەڵكەڵە كوردسشتانییەكانی 
شێوەیەش  بەم  هەر  نەناوە،  وەال 
بەرپرسیارو  هونەرمەندێكی  وەك 
خۆی  ئەوەیدا  لەگەڵ  ئەركناس 
تا  هونەرەمەندێكی  گۆرانیبێژو  بە 
پێناسە دەكرد  سەری ئێسقان كورد 
دەكردەوەو  بیری  جیهانی  كەچی 
جیهانیانەش هونەری دەكرد. ئۆستاد 
"محمد رضا شجریان" لە بەشێك لە 
وتووێژێكی بەناوبانگی لەگەڵ بەشی 
ئانجلێس  "لۆس  هونەریی رۆژنامەی 
لەمەوبەردا  ساڵ  چەند  تایمز"ی 
"بەنان"  نیشانكردنی  دەست  وێڕای 
ئەسغەر  عەلی  "سەید  و  "سەبا"  و 
كوچكەی  سێ  وەك  كوردستانی" 
كۆڵكەیی مۆزیكی ئێرانی دەڵێ كەچی 
راستیدا  لە  كە  بگوترێ  پێویستە 

لە  مۆزیك  ئۆستوورەیی  ئەفسانەی 
كوردانە.  زیرەكی  حەسەن  ئێراندا 
مۆزیكی  ئەگەر  دەڵێ  شەجەریان 
رۆژێك  ئێرانی  بەتایبەت  و  شەرقی 
بێ  زەرفییەتە  بە  بتوانێ  رۆژان  لە 
و  مۆزیك  و  دەنگ  نیهایەتەكانی 
هونەری حەسەن زیرەك بگات دەبێ 
شانازی بە خۆیەوە بكاو دەڵێ كە بۆ 
هەمیشەی مێژوو ئیتر سەقامگیری و 
نەمریشی بۆ خۆی مسۆگەر كردوە.  
هونەرمەندی  زیرەكی  حەسەن 
١300ی  ساڵی  لە  كورد  نەمری 
هەتاوی لە گەڕەكی "قەاڵی سەردار" 
لە شاری بۆكان لەدایك بووەو پاش 
زۆر  نەهامەتییەكی  و  چەرمەسەری 
لە ژیانی پڕ لە ناكامی دا لە ڕێكەوتی 
لە   ١35١ ساڵی  پووشپەڕی  5ی 
هۆی  بە  بۆكان  نەخۆشخانەی 
نەخۆشیی شێرپەنجەوە ماڵئاواییەكی 
غەریبانە لە ژیان دەكاو بە پێی ویست 
و داخوازی خۆیەوە لە داوێنی كێوی 
"ناڵەشكێنە"ی بۆكان دا بۆ هەمیشە بە 
مێژوو بە خاكی پیرۆزی كوردستان 
گڵكۆی  ئێستاكەش  دەسپێردرێ. 
لە  مەزنە  هونەرمەندە  ئەو  پیرۆزی 
بۆكان رووگەی پڕ لە پیرۆزیی هەموو 
و  دەنگ  خولیای  كە  كەسانەیە  ئەو 
هونەری مۆزیكی حەسەن زیرەكیان 

كۆتایی  بێ  بەستێنی  لە  دڵدایەو  لە 
ئەو دەنگە ئاسمانییەدا هاوكێشەكانی 
ژیانی خۆیان لێك دەدەنەوەو لە نێو 
گۆرانییەكانی ئەودا پێناسەی ژیان و 
ئاوات و دڵخوازییەكانیان دەكەنەوە. 
لە راستیدا "حەسەن زیرەك" هێمای 
پیرۆزی خۆزگەكانی مرۆڤی كوردەو 
وەك  مێژووشدا  هەمیشەیی  لە 
بۆ  شانازییەكەی  هەتایی  نمادێكی 

كوردو مۆزیكی كوردی دەمێنێتەوە. 
الم وایە هەرگیز دوور لە راستبێژی 
نەبێ كە ئەگەر بڵێین زیرەك مەودای 
خۆزگەی  فەلسەفەی  شانازیی 
بە  پڕ  واتایەكی  بە  كوردەو  مرۆڤی 
لە  بوو  "ئێعجازێك  تریشەوە  پێست 

ناخودائاگای زەمان دا".

زیرەك، ئێعجازێك لە ناخوداگای زەمان دا
وریا رەحمانی
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ب

ـــــاشـــــوور،  ئـــەفـــریـــقـــیـــای ب
وشكاڕۆی  واڵتــی  باشووریترین 
ئەفریقا، ئەم ناوەندەی بۆ ماوەیەكە 
ـــەرەزۆری  ه ـــەی  زۆرب سەرنجی 

رۆژانە  راكێشاوەو  خۆیدا  بــەالی  جیهانی  خەڵكی 
لەسەر  توێژەكانییەوە  و  چین  هەموو  بە  خەڵك 
شاشەی تیڤییەكانیان یارییەكانی فوتبال و كەشی پڕ 
لە كەفوکوڵ و ئیحساساتی هاندەران چاو لێدەكەن.

موندیاڵی 2010ی فوتبال بە یاریی تیپی خانەخۆێ 
و مێكزیك لە یاریگەی »ساكریستی« رێكەوتی 21ی 
جۆزەردان دەستی پێكردو لە یارییە سەرەتاییەكان 
دا دوو فینالیستی پێشوو واتا فەڕەنسەو ئیتالیا لە 
خولی یارییەكان مانەوە. لە یەكەم خولی یارییەكان 
وێدەچوو ئەمریكاییەكان بەخت و نێوچاوان رووی 
هیندوراس  لە  جگە  خولەدا  لەم  چونكی  تێكردبێن 
دواتر  قۆناخی  بۆ  ئەم وشكاڕۆیە  دیكەی  تیپەكانی 
تیپی  دوو  تیپ  چوار  لە  ئاسیا،  بەاڵم  سەركەوتن. 
هاتنە  كارتی  ژاپــۆن  و  باشوور  كوریای  مانەوەو 

خولی دواتریان بۆ خۆیان مسۆگەر كرد.
وای  فوتبال  شرۆڤەكارانی  بەربێژی  ئەگەرچی 
زیاتر  پشكی  كــەم  ئەفریقا  دەبــێ  كە  دەردەخــســت 

ئەفریقاییەكان  تیپە  سەركەوتنی  شانسی  و  بگرێ 
زیاتر لە رۆژەف دابوو، بەاڵم لەم وشكاڕۆیە تەنیا 
تێپەر  سەركەوتوویی  بە  قۆناخە  ئەم  توانی  غەنا 

بكا.
تیپەكەی  دوو  دا  هەشتەم  یــەك  قوناخی  لــە 
جانتاكانیان  كردو  موندیال  لە  ماڵئاواییان  ئاسیاش 

لە  غەنا  پێچایەوەو  واڵتەكانیان  بــەرەو 
ئەفریقاو ئارژانتین و برزیل و پاراگوئە و 
ئۆروگوئە لە ئەمریكاو هولەند و ئیسپانیاو 
ئاڵمان لە ئورووپا خۆیان بۆ یارییەكانی 
پێش فینال ئامادە كرد. لە قۆناخی هەستیاری پێش 
بە  ئارژانتین  دۆڕاندو  هولەندی  بە  برزیل  كۆتاییدا 
ئاڵمان و پاراگوئە بە ئیسپانیاو غەنا بە ئورۆگوئە.
وای  یارییەكان  سەره تاییەكانی  ئاكامە  ەئەگەرچی 
یارییەكانی  لــە  ئەمریكاییەكان  ئەمساڵ  دەنــوانــد 
دیسان  بــەاڵم  بكەن.  یەكتری  كێبەركێی  كۆتاییدا 
دا  نیشانیان  ئەلمانییەكان  بەتایبەت  ئورووپاییەكان 
پێش  قۆناخی  یارییەكانی  لە  و  هیزن  هێشتاش  كە 
بە  فووتبالێكی جوان و سەنجراكێشیان  دا  كۆتایی 
گرووپی  كاری  زیاتر  كە  دا  نیشان  جیهان  خەڵكی 
بوو.  سەركەوتنانەیان  ئــەم  بەرجەستەی  خاڵی 
كەواتە قۆناخی كۆتایی كە رێكەوتی 15ی پووشپەڕ 
دا  ئورۆگۆئێ  هولەندو  نێوان  لە  یارییەكەی  یەكەم 
بەڕێوەدەچێ، براوەكەی لەگەڵ براوەی یاریی نێوان 
دەكەوێتە  جیهان  پاڵەوانێتیی  بۆ  ئیسپانیا  و  ئاڵمان 

كێبەركێوە.

لە  كوردی  كەلەپووری  بەڕێوەبەرایەتیی 
یادی  راگرتنی  بەرز  مەبەستی  بە  سلێمانی  شاری 
هونەرمەندی گەورەی كورد »حەسەن زیرەك« لە 
بە  نەمرەدا رێورەسمێكی  ئەو  38مین ساڵی كۆچی 
و  هونەرمەندان  لە  بەرچاو  ژمارەیەكی  بەشداریی 

خەڵكی سڤیل بەڕێوە برد.
بە پێی هەواڵی ماڵپەڕی PNA، ئیبراهیم ئەحمەد 
»بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتیی كەلەپووری كورد« 
لە لێدوانێك دا رایگەیاند، بە مەبەستی بەرز راگرتنی 

مەبەستی  بە  و  زیرەك  حەسەن  هونەرمەند  یادی 
ئاشنا كردن و زیندوو كردنەوەی شێوازی هونەری 
بە  بەشكۆمان  رێوڕەسمێكی  هونەرمەندە،  ئەم 

ئامادەبوونی ژمارەیەك هونەرمەند پێك هێنا.
حەسەن  وتی:  هەروەها  ئەحمەد  ئیبراهیم 
ئێستاش  تا  دیكە  هونەرمەندانی  لە  جیاواز  زیرەك 
گۆرانییەكانی وەك سیمبولی هونەری كوردی دیارن 

و لەالی الیەنگرانییەوە گوێی لێدەگیرێت.

مۆندیاڵی2010و
ئاكامەچاوەڕواننەكراوەكانی

رمێنیفیلمەكوردییەكانلەفیستیڤاڵیمەغریبشنهشنی»سروه«لهکزییه
فیستیڤاڵی  خوڵی  16یه مین  لە 
نێونەتەوەیی فیلمی »رەبات« لە واڵتی 
توانیان  كورد  سینەماكارانی  مەغریب 
ئەم  گەورەی  هەرە  خەاڵتی  دوو 
بكەن.  دەستەبەر  خۆیان  بۆ  فیستیڤاڵە 
جیهانیی  دەرهێنەری  قوبادی  بەهمەن 
بە  »كەس  فیلمی  بە  دیسان  كورد 
هەناسەی  نازانێ«  ئێرانییەكان  پشیلە 
لە فیلمە بەشداربووەكانی دیكە بڕی و 
بەشی  تایبەتی  گەورەو  خەاڵتی  توانی 
پێشبركێی 16یه مین خولی ئەم فیستیڤاڵە 
لە  زیاتر  ئێستا  تا  كە  فیلمێك  بباتەوە. 
سینەمای 40 واڵتی دنیا پێشانیان داوەو 
زۆر  لە  وێدەچێ  ساڵیش  كۆتایی  تا 
واڵتی دیكەش پەردەی سەر سینەماكان 

داگیر بكا.
بەاڵم شەوكەت ئەمین، »شوێنێك بۆ 
یاری« بەشداریی ئەم فێستیڤاڵەی كردو 
رەخنەگرانی  فیلمی  باشترین  خەاڵتی 
نێونەتەوەیی  فستیڤاڵی  خولی  16مین 

»رەبات«ی بەدەست هێنا.
رووداوە  چوارچێوەی  لە  هەر 
پێوەندیدارەكان بە سینەماوە، لە والتی 

پێشاندرانی  لەگەڵ  هاوكات  فینالند، 
نازانێ«  ئێرانییەكان  پشیلە  بە  »كەس 
دەرهێنەری  لە  رێز  دا  رێورەسمێك  لە 

فیلمەكە گیرا.
پەراوێزی  لە  كە  رێزگرتنە  ئەم 
»میدنیات  نێودەوڵەتی  فیستیڤاڵی 
دوایین  لە  جگە  بەڕێوەچوو،  سان« 
بەرهەمەكانی  »قوبادی«  بەرهەمی 
بۆ  »كاتێك  وەك  ناوبراویش  پێشووی 
»نیوەی  و  ئەسپەكان«  سەرخۆشیی 

مانگیش« پێشان دران.

نێوخۆیی  باڵوکراوه ی  کۆنترین 
 25 دوای  کوردستان  رۆژهه اڵتی 
 281 باڵوبوونه وه ی  و  وه شان  ساڵ 
پشتیوانیی  نه بوونی  هۆی  به   ژماره  

دارایی راگیرا.
بێهروز  مێهر،  هه واڵی  پێی  به  
گۆڤاری سروه   به رپرسی  جه عفه ری 
ناوه ندی  له   هاوڕێیانی  که   رایگه یاند 
ئه ده بی  و  فه رهه نگ  باڵوکردنه وه ی 
کوردی به  ته مای درێژه دان به  چاپ 

پشتیوانیی  نه بوونی  و  ئابووری  کێشه ی  و  نین  گۆڤاره که   باڵوکردنه وه ی  و 
دارایی به  هۆکاری ئه م کاره یان ده زانن و ده ڵێن له  ماوه ی ئه و چه ند ساڵه ی 

دوایی دا هه موو تێچووی ئه م گۆڤاره  له  سه ر شانی به ڕێوه به رانی بووه .
»سروه « که  به رهه می هه وڵ و تێکۆشانی مامۆستا هێمنی شاعیر بوو، 
دوای  ده رچوو.  ورمێ  شاری  له   هه تاوی  1364ی  به هاری  ژماره ی  یه که م 
کۆچی دوایی مامۆستا هێمن، سروه  به  سه رنووسه ریی ئه حمه دی قازی مانگانه  
ژماره یه کی باڵو کرایه وه و سالی 1385 ناوه ندی وه شانی بۆ تاران گوازرایه وه و 
دواتریش چووه  سنه و بێهروز خه یرییه  سه رنووسه رییه که ی وه ئه ستۆ گرت. 

و  شاعیران  له   جگه   خۆیدا  باڵوبوونه وه ی  ماوه ی  له   گۆڤاری »سروه « 
هونه رمه ندانی رۆژهه اڵت، توانی هه ندێک گه  قه ڵه مه کانی باشووریش له  ده وری 
خۆی کۆبکاته وه و وێڕای ئه وه ی زۆرێک له  الوانی رۆژهه اڵتی به  فه رهه نگ و 
به   نووسین  و  فێربوونی خویندن  بواری  له   بکا،  ئاشنا  نه ته وه که یان  ئه ده بی 

زمانی کوردییش کاریگه ریی خۆی هه بووه .

ته الری مه وله وی له  شاری تاران، 
فه رهه نگییه کانی  چاالکییه   شوینی  که  
سه ر به  »جهاد دانشگاه « بوو له  رۆژی 
یه که می پووشپه ڕه وه  له  حاڵێکدا بڕیار 
ته الره   له م  شانۆ  سێ  رۆژه   ئه و  بوو 
مه ئمو ورانی  الیه ن  له   بکرێن  پێشکه ش 

ئینتزامییه وه  داخرا.
2ی  رێکه وتی  رووداوه   ئه م  پاش 
ئه کته ری  ره شیدی  داوود  پووشپه ڕ، 
دا  کۆبوونه وه یه ک  له   ئێرانی  ناسراوی 
داوای  تاران،  زانکۆی  له گه ڵ سه رۆکی 
کرد.  ته الره ی  ئه م  کرانه وه ی  دووباره  
ئه م  بوو  بڕیار  که   رۆژه یدا  له و  به اڵم 
ئینتزامی  مه ئموورانی  بکرێته وه   ته الره  
ته واوی  کلیلی  و  قفڵ  یه کجاری  به  
ده رگاکانیان گۆڕی و ده رکه ی سه ره کیی 

ئه م بینایه یان پلۆمپ کرد.
له   راگه یه نراوێک  پێوه ندییه دا  له م 
ناسراوی  هونه رمه ندی  هێندێک  الیه ن 

ره خشان  سه مه نده ریان،  حه مید  وه ک 
 ... و  په سیانی  ئاتیال  ئیعتیماد،  به نی 
واژوو کراوه ، هاتوه  که : پلۆمپی ته الری 
»ره نگدانه وه ی  نیشانه ی  مه وله وی 
دواییانه   ئه م  رووداوه کانی  کاریگه ریی 

له  سه ر هونه ره   نومایشی یه کانه «.
واژووکه رانی ئه و راگه یاندنه  وێڕای 
ئه م داخستنه ی  توند دژی  ناڕه زایه تیی 
هه رچی  خوازیارن  مه وله وی،  ته الری 
پلۆمپی  قانوونییه کانی  ره هه نده   زووتر 
بۆ  به دواداچوونی  مه وله وی  ته الری 

بکرێ.    
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کوێستان فتوحی

ئه شکه نجه یه .  قوربانیانی  له   پشتیوانی  جیهانیی  رۆژی  ژوئه ن  26ى 
دیسامبری ساڵی 1984 له  الیه ن رێکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کانه وه  په یمانی 
بواری  که وته   په یمانه   ئه م  دواتر  ساڵ   14 و  کراوه   په سند  شکه نجه   مه نعی 

جێبه جێکردنه وه .
شکه نجه  کردوه یه که  بۆ په ره پێدانی ترس و تۆقاندن له  کۆمه ڵگه دا، بۆ کپ 
کردنی ده نگی مۆخالیفان وئۆپۆزیسیۆن ، که  له  الیه ن ئه وانه به کار ده هێنرێ که  
شکه نجه   بێ.  ملکه چیان  خه ڵک  و  بن  دا  ده سه اڵت  له   خۆیان  هه ر  ده یانه وێ 
له  خۆیان  دیفاع  ناتوانن  قوربانییه کان  توندوتیژییه،  چونکه   خراپترین شێوه ی 

بکه ن. 
نه ته وه   رێکخراوی  الیه ن  له   کرده وه یه   ئه م  بوونی  قه ده غه   سه ره ڕای 
یه کگرتووه کانه وه و پابه ند بوونی زۆر له  واڵتان به  په یمانی دژی ئه شکه نجه ،  
به اڵم  تا ئێستاش له  الیه ن زۆر له  ده سه اڵت و رێژیمه  جۆراوجۆره کانه وه وه، 
ته نانه ت ئه وانه ی ئه و په یمانه شیان واژۆ کردوه ،  ئه شکه نجه  و ئازار و ئه زیه تی 
مرۆڤه کان هه ر درێژه ی هه یه . یه ک له و ده سه اڵت و نیزامانه ی که  به  ئه شکه نجه  
و ئه شکه نجه گه ری به ناوبانگن،  رێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێرانه  . ئه م رێژیمه  
به و  و  نه ناسیوه   ره سمی  به   ئه شکه نجه ی  دژی  کۆنوانسیۆنی  ئه مڕۆش  تا 
په ڕی بێشه رمییه وه    وه ک به شێک له  یاسای شه ریعه ت ده ڕوانێته  ئه شکه نجه 
گه اڵڵه یه   ئه و  مه جلیس،   بۆ  گه اڵڵه یه ک چوو  ده با.   ساڵی 2002،  به ڕێوه ی  و 
رێکخراوی  شکه نجه ی  دژی  کونوانسیۆنی  کردنی  په سند  بۆ  رێگه   ده یتوانی 
نه ته وه  یه کگرتووه کان له  الیه ن مه جلیسه وه خۆش بکا، به اڵم شوورای نیگابانی 
کۆماری ئیسالمی ئه و  گه اڵڵه یه ی به  ناته با له گه ڵ رێوشوێنه کانی ئیسالم ناو برد 

و پێشی په سند کردنی گرت.
هه ر له سه ره تای  ته مه نی ئه و رێژیمه وه ، جیهانیان شاهیدی پێشێلکردنی 
بێبه زه ییانه ی مافی زیندانیان له  ئێراندا بوون ،  به  تایبه تی زۆر له و زیندانییه  
سیاسییانه ی دوای ئازادبوونیان هه لومه رجی نێوزیندانه کانی کۆماری ئیسالمییان 
هێناوه ته  به رباس و روونیان کردۆته وه  که  زیندانوانه کان بۆ ئێعترافوه رگرتن 
له  به ندییه کان به وپه ڕی بێبه زه ییه وه  ئه و مرۆڤه  به ندییانه یان ئازار داوه   و  به  
توندترین شێوه  شکه نجه ی رۆحی و جیسمییان داون.  هه ر  ئێستاش به  هه زاران 
ئینسانی بێتاوان له  زیندانه کانی کۆماری ئیسالمیدا به  مه به ستی تێکشکاندن و 
رووخاندنیان به  توندترین شێوه  ئازار و ئه شکه نجه  ده درێن. قه مچی لێدان و 
ئیسالمیدا.   له  کۆماری  باوه کان  ئه شکه نجه   له    یه کێکن  ده ستدرێژیی جینسی، 
به  سه دان و هه زاران  له و که سانه ی له  زیندانه کانی رێژیمی کۆماری ئیسالمی 
زیندان  نێو  ئازاره کانی  کاریگه ریی  ته مه نیان  کۆتایی  هه تا  بووه ،  رزگاریان 

له ژیانیاندا ماوه ته وه  و ده مێنێته وه.  
سه باره ت  جار  سه دان  به    ، مرۆڤ  مافی  نێونه ته وه ییه کانی  رێکخراوه  
ئێراندا،  زیندانه کانی  نێو  له   سیاسی  زیندانیانی  ئه شکه نجه درانی  و  ئازار  به  
ره خنه یان له  ده وڵه تی ئێران گرتوه ، به اڵم ره خنه لێگرتن  و مه حکوومکردنی ئه و 
رێژیمه  و چاوه دێرییه  نێونه ته وه ییه کانی  مافی مرۆڤ  هیچ کاریگه رییان له سه ر 
ره فتاری دڕندانه ی رێژیمی ئێران دانه ناوه و ره فتار و کرده وه کانی ئه و رێژیمه  
به  نیسبه ت مافی مرۆڤه وه به ره و باشی نه چووه  . هه لومه رجی ئه و  مرۆڤانه ی 
که  به  تاوانی جیابیری له  زیندان دان نه ک  باشتر نه بووه  به ڵکوو  خراپتریش 
بووه . ئه و رێژیمه  تا ئێستاش  نه ک هه ر به  په یماننامه  جیهانییه کان پابه ند نییه  
و  ده ست  و  کاربه ده ستان  نامرۆڤانه ی  ره فتاری  له   شه رم  که مترین  به ڵکوو  
دێنێته وه .  بۆ  پاساویشیان  بگره   و  ناکا   به ندیخانه کاندا   له   خۆی  پێوه نده کانی 
ئیسالمیی  کۆماری  رێژیمی  گه یشتنی  به ده سه اڵت  ده یه ی سه ره تای  له   ئه گه ر 
ئێراندا چاوه دێرانی مافی مرۆڤ ده یانتوانی سه ردانی ئێران بکه ن،  سااڵنێکی 
زۆره  به  هۆی سه ره ڕۆیی رێژیمی ئێرانه وه  نه یانتوانیوه  و رێگه یان پێنه دراوه  
سه ردانی زیندانه کانی کۆماری ئیسالمی بکه ن. ئه مه ش هه لومه رجی زیندانییانی 

له  ئێران هێنده ی دیکه  به  ئازارتر کردوه . 
به داخه وه  له  ئێراندا ئه شکه نجه  و ئازار وا له گه ڵ ژیانی مرۆڤه کان  ورۆحیاتی 
ئه وان تێکه اڵو بووه  که به  ده گمه ن    ئه و که سانه ی  که وتوونه ته  به ر ئازار و 
ئه شکه نجه  له  الیه ن ده وروبه ریانه وه  ده رک ده کرێن  و ئه و  هه لومه رجه یان بۆ 

پێک دێ که  ئازاره کانیان ساڕێژ بێته وه .
چون برینه کان ساڕێژ ده بنه وه ؟

تووشی  که   که سانه ی   ئه و  بۆ  له بار  هه لومه رجێکی  دروستکردنی  بۆ 
ئه شکه نجه  بوون پێش هه موو شتێک ده بێ له  نێو خه ڵک دا  ئه شکه نجه گه ره کان 
گشتیش  رای  خه ڵکه ،  گشتیی  رای  ئه وان،  دوژمنی  بکرێن،  ریسوا  و  ئاشکرا 
ئه شکه نجه   جۆره کانی  له   باس  راگه یه نه کاندا  له   که   ده بێ  دروست  به مجۆره  
بکرێ. وه ک ئه و ئه شکه نجانه ی که  قوربانییه کان تووشی ئازارێکی زۆر   ده که ن، 
ئه شکه نجه ی  نموونه   بۆ  نییه،   دیار  له شیانه وه   به   ئه شکه نجه که   جێگه ی  به اڵم 
رۆحی. هه روه ها باس له  ره فتاری شگه نجه گه ره کان و ئه و پێشێلکارییانه  بکرێ 

که  ئه وان به رامبه ر به و مرۆڤه بێده سه اڵتانه  ده یکه ن.
الیه نێکی دیکه ش که له  پێوه ندی له  گه ڵ ئه شکه نجه دراواندا گرنگه  بایه خی 
پێ بدرێت ئه وه یه   باس له وه  بکرێ ئه وانه ی له باری رۆحییه وه  ئه شکه نجه  دراون 
ئێراندا که سانێک  له گه ڵ بکا. به داخه وه  له  کۆمه لگه ی  کۆمه ڵگه  چۆنیان ره فتار 
هه ن که  له  زیندانه کاندا له  الیه ن زیندانوانانه وه . ده ستدرێژیی جنسییان  کراوه ته 
سه ر و سووکایه تی به  جه سته یان کراوه ،. ئه و که سانه  به  تایبه تی ئه گه ر ژن 
بن، کاتێک که  له  زیندان رزگار ده بن، زۆر جار به  هۆی ئه وه ی دیسان جارێکی 
دیکه  له  الیه ن کۆمه ڵگه وه  سووکایه تییان پێنه کرێ و به  چاوی سووک چاویان 
لێنه کرێ، ناتوانن باس له  ئازاره کانیان بکه ن ، باس له وه  بکه ن که  له  به ندیخانه دا 
ئازاری  هۆی  ده بنه   و شاردنه وانه ،   نه کردن  باس  ئه م  هێناون.  به سه ر  چییان 
ده روونی. بۆیه  پێویسته  هه لومه رجێک له  کۆمه ڵگه دا دروست بکرێ که  ئازار 

چێشتووان، بتوانن به  ئارامی برینه کانیان سارێژ بێته وه . 




