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به  بۆنه ی ٢٦ی سه رماوه ز، ڕۆژی پشمه رگه ی کوردستان و با

                                 ھاتنی 
                           سای ٢٠١٢ی زایینی، 

پشمه رگه   و  کوردستان  خاکی  ھه موو  له   خۆمان  گه رمی  پیرۆزبایی   

خۆشه ویست و گیان له سه ر ده سته کانی کوردستان ده که ین و ئاواته  خوازین 

که  سای نوی زایینی ببته  ساکی پ له  خرو به ره که ت و خۆشی و ھه ونی 

یه کگرتن و پکه وه  ژیان بۆ ھه موو خه کی جیھان به  گشتی و گه لی کورد به  

تایبه تی. 

به  ھیوای وه دیی ھاتنی ئاوات و ئامانجه کانی گه لی کورد له  ھه ر چوار 

پارچه ی کوردستان!

!ی سه ربه خۆیی کورد و کوردستان بھیوادارین ٢٠١٢ سا             
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Lawan                                    NO: 44 december 2011 

خاوەن ئیمتیاز:  پرست
یکیتیی الوانی دموکاتی رۆژھتی کوردستان

WWW.lawan.com/farsi وWWW.lawan.comبۆ زانیاری زیاتر سردانی ئم ماپڕانه  بکن:             

سه رنووسه ر:
سه ید جه الل سالحی

Email:jalalsalehi@yahoo.com
دەستی نووسران:
عه بدو عه بدوپوور
 ھژیر عبدو پوور
سیروان موسا پوور،

 وریا ساح زادە
تھا رەحیمی

برگ: 
ئیوب شھابی راد

دیزاینی ناوەوە: 
ئازاد محه ممه دزاده 

تایپ:
                      سیامه ند شخه پوور

بۆ پوه ندی زیاتر به  الوانه وه :

Email: mansur_samar@yaho.com

٠٠٩٦٤٧٧٠١٩٥٦٩٢١         
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              ده وری دووھه م،سای یازده ھه م
    یه کیه تی الوانی دموكاتی رۆژھه تی کوردستان ده ری ده کا

ژماره : ٤٤ 
 سه رماوه زی ٢٧١١ی کوردی (١٣٩٠) ، به رامبه ر به  

دسامبری ٢٠١١ی  زایینی
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       تۆ بی ٢٠١٢ مزگنی خۆشی              
بۆ کورد پ نه ب؟!

له  ١١ی سپتامبری ٢٠٠١ به م الوه  که  خه بات دژی تیۆڕیزمی نوده وه تی ده ستی پ کرد،  ڕۆژھه تی نوه ڕاست ئاڵ و گۆڕکی 
ئازادی یه ی که  به  به ھاری عه ڕه بیش به  ناوبانگه  ، دژی  قووی به خۆ وه  بینی به  تایبه ت له  یه ک سای ڕابردوودا که  ئه و شنه  بای 
حکوومه ته  سه ره ڕۆ و دیکتاتۆڕه کان ھه ی کردوه و کۆشکی ده سه تدارانی ھناوه ته  له رزه و وه کی ده بینین حکوومه ته که ی قه زافی له  
لیبی و ھی حوسنی موباره کیشی له  میسر تکه وه  پچاو داونی زۆر وتی دیکه شی گرتۆته وه  وه ک تونس، سووریه  و ... ھتد. زیاتر 
له  حه وت مانگه  که  خه کی سووریه  دژی به شار ئه سه دی دیکتاتۆڕ ھاتوونه ته  سه ر شه قامه کان و ده ستیان داوه ته  خۆپیشاندان، ئه ویش 
زۆر ب ڕه حم  و ب به زه یی یانه  ل یان قه ت و عام ده کا و ده کوژێ که  له و ماوه دا زیاتر له  پنج ھه زار که سی کوشتوه . دیکتاتۆڕک که  
تا ئستاش حازر نه بووه به  به شک له  خه که که ی  به  ناوی کورد که  ١٨ له سه دی دانیشتوانی وته که ی پک دن، ناسنامه  بدا، واته  

حه شیمه تی جیھان که  خۆی له  حه وت ملیارد داوه ، ب ئه و کورده  ب ناسنامانه   بوو. 
وتکی دیکه ی جی سه رنجی زیاتری ناوچه  و جیھانیش که  ھه ر له  کاتی ھاتنه سه رکاریه وه  ده ستی له  ھیچ جۆره  جینایه تکی 
ئرانه . وتک که  چاره نووسی نه  بۆ خه که که ی خۆی، به کوو بۆ جیھان به  گشتی  نامرۆڤانه  نه پاراستووه ، وتی ئاخوندساالری 

گه لک گرینگه ، چونکه :
دابه ش کراوه ،  به سه ردا  له و وتانه ی که  کوردیان  به  داخه وه  ھیچ کام  نیه (دیاره   ــــ سه رچاوه ی ده سه ته که ی دموکاتیک 

دموکاتیک نین).
ــــ ئیمکانی که ره سه ی بیروڕای گشتی به  شوه یه کی ئازاد و ئاشکرا نیه .

ــــ ئیمکانی به شداری سیاسیی بۆ ھه موو گرووپ و که مایه تی یه کان دابین نه کراوه  و ته نیا شیعه یه  که  ھه موو کاره ی وتن و 
که مایه تی یه کانی دیکه ی وه ک کوردو عه ڕه ب و به لووچ و ... ھتد، ھیچ ڕۆکیان له  داڕشتن و به ڕوه بردنی کاروباری سیاسی وتدا 

نیه  .
ــــ بنیات و ئه نجوومه ن گه لکی سه ربه خۆ بۆ پشتیوانی له  ماف و ئازدی تاکه کان و ئه نجوومه نه کان نیه .

ــــ زۆرک له  به رژه وه ندی و ھۆگری و بایه خه کان له به رچاو نه گیراون.
ــــ بایه خ و ئاکاره کان نه گۆڕو ب مه رجن و ئایدۆلۆژییه کی تایبه ت به سه ر کۆمه گادا حاکم و باده سته .

ــــ ئازادی یه  بنه ڕه تی یه کانی وه ک ئازادی بیروڕا ده ربین و ئه نجوومه ن و قه ه م و چاپه مه نی یه کان له به رچاو نه گیراوه و ناگیرێ.
بوونی قه یرانه  زۆرو ھه میشه یی یه کان له  نیشانه  به رچاوه کانی سیسته مه  نادموکاتیکه کانه . ئه م قه یرانانه ش ته نیا یه ک ڕگا چاره یان 
ھه یه ، ئه ویش مل دان بۆ دمۆکاسی و مافه کانی مرۆڤ و پابه ندبوون به  ھه موو پداویستی و ئاسه واره  زاتی یه کانی، که  ئه مه ش له  
سیستمی ده سه تی ده سه تدارانی وت گه لکی وه ک ئران، سووریه،  تورکیه  و ته نانه ت ئراقیش که  به ناو ئازاد کراوه ، ناوه شته وه و 
ده سته به ر ناب. به  شوه یه کی گشتی ده وه تی ئایدۆلۆژیکی کۆماری ئیسالمی به و خوو و ڕه وشتانه ی وه ک نه بوونی پلۆڕالیزمی فکری، 
داخرانی سیاسی یان ئۆلیگارشی  له سه ر بنه مای ئاخوندساالری، سنوورداربوونی توانایی به شداری و پک نه ھنانی ڕکخراو و حیزبه  
فه ڕمی یه کان، بره وپدانی کۆمه گای جه ماوه ری به  جگای کۆمه گای مه ده نی، الوازی به سیسته م بوون له  شوازو ئاکاره  سیاسی یه کان، 
جۆرک  بنه مای  له سه ر  عاتفی  ـــ  بایه خی  ڕۆمانتیکی  سیاسیی  کولتووری  بوونی  زاڵ  سوننه تی،  و  کاریزماتیک  ڕه وایی  سیستمی 
پاتریمۆنیالیزمی(سلطانیزم) سیاسی، پشوی و ئاۆزی تکه وتن له  پۆسه ی  پوه ندی یه کان له گه ڵ سیستمی نونه ته وه یی دا شانسکی 
ئه وتۆی بۆ چاره سه رکردن و یه کالکردنه وه ی بنه ڕه تی و ئاشته وایی قه یرانه  زۆرو ئاۆزه  نوخۆیی و ده ره کی یه کان نه ماوه و نیه . که واته  
کۆماری ئیسالمیش ده ب بارگه وبنه ی وه پچ و بوا، چونکه  ئه و جۆره  حکومه تانه  نه  وه م ده ره وه ی پرسه  نونه ته وه یی یه کانن و نه  
تازه  ده شتوانن ویست و داخوازی خه که که یان دابین بکه ن. به پی ئه و گریمان و لک دانه وانه   ھه نگاو ھه نانه وه  له  ڕگای ڕکخراوی 
نه ته وه  یه کگرتووه کان بۆ چاره سه ری کشه ی فه له ستین و ھه روه ھا چاره سه ری ئاشتیانه ی خه کی باشووری سوودان له  سای ٢٠١١دا 

ده توانت ڕێ خۆشکه رک ب بۆ ئه وه ی گه لی کوردیش به  مافه  ڕه واکانی له  سای ٢٠١٢دا بگات.  

                                                                                 سه رنووسه ر
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پشلکار یه کانی مافی مرۆڤ له  کوردستان دا
فایلی ژماره ؛

      
 HUMAN

    
RIGHTS
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ماف:
وشی ماف Droit ل زمانی فڕەنسی، 
 Recht ئینگلیزی،  زمانی   ل  Right
زمانی   ل  Dirritio و  ئامانی  زمانی   ل
خوازە(میتافۆر)  وەک  ھتد.  و  ئیتالیایی 
واتایکی   ک  ندازیاری یئ شوەیکی  یان 
گرتووە.  بخۆوە  یاسایی  دوایی  و  ئاکاری 
Le Droit وات ھکی ڕاست ل برامبر 
ھ گلکی چماوە ب واتایکی دروست تر، 
 ل روویی  یک  و  راستی  و  راشکاوی 

پوەندی ی مرۆییکاندا بکار دت.(١)
 ب مافیان  وشی  چینی دا  زمانی   ل
 (Power - Quan)«تدەس»
لو  مبستیان   یوانل  ک وەرگاوەتوە 

 ی«ت مافت دەداتدەس» ت کب یوت
ک وتیک ل رۆژھت و رۆژئاوا باوە.

 کی گشتگیر کیناسماف پ بارەت بس
بوونی  بن  کۆک  لسری  زاناکان  ھموو 
 ل شونکوەو   ل  یوش ئم   چونک  نی
 ل دەگۆڕت  کاتکی تر  بۆ  کاتکوە 
بنمایکی  رساو   یوانل شون  ھندک 
لو  ھر  بم  و  بدرێ  ماف   ب تایبت 
شونکی تر   ل بنما  رساو  ھمان  کاتدا 
ب ماف نزاندرێ. بم «دوکتور خامۆش 
ئاوا  زانکۆ  مامۆستای   «بدوع عومر 

پناسی ماف دەکات.
 ی کیاسایی ی گو پل ماف بریتی ی»
دەست  ھۆی   ب دەدرت  خاوەنکی   ب

برامبر   ل شتوە  ئو  داگرتنی  بسر 
خککی تر».(٢)

پناسی مافی مرۆڤ
مرۆڤ  مافی  پناسی   ب سبارەت 
گشتی   ب جیھان  یاسایی  بواری  زانایانی 
 وە، چونکتبوونک ساغ نیناسر پسل
مافی   ب سبارەت  کردن   قس بڕاستی 

.کی ئاسان نیمرۆڤ کار
رووی   ل مرۆڤ  مافی  پناسی 

ئدەبی یوە:
 وات ئدەبی یوە  رووی   ل مرۆڤ  مافی 
«دەستی  یانی   «Renquan»
کۆمۆنیستکان   تو  ھۆی بم  مرۆڤ» 
 ب مرۆڤیان  مافی  دیکتاتۆڕەکان   تو و 

ئا: عه بدو عه بدوپوور(چیا)

پناسی ماف و مافی مرۆڤ
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خۆیان  دەستی  لسر  ھڕەشیک 
دەزانی و دەزانن.

پناسی  ئاوا  فید»  «ھۆی  پۆفیسۆر 
مافی مرۆڤ دەکات: 

:ل مافی مرۆڤ بریتی ی
لبرامبر  تاک   ک  کشت بوونی   (١

کسکی تردا شایانیتی.
 ل پاراستنی  مبستی   ب کسک   (٢

الین یاساوە شایانیتی.
٣) ئیمتیاز(جیاوک).  

پوەندی  مبستی   ب دەست   (٤
یاسایی. 

ئاوا  یاسایی  توژەرانی   ل بشکی تر 
پناسی مافی مرۆڤیان کردوە: «دەتوانین 
بین مافی مرۆڤ و ئازادی یکان، ھبوونی 
 خبای ڕگای   ل  ک برژەوەندییکن 
تواوی  ھاوچرخکانه وه ،  پسندکراوە 
ئم  و  بکون  دوای  بتوانن  مرۆڤکان 
واتایکی تر،   ب سروشتین.   ڕەتیانبن  ماف
ھموو تاککان لم رووەوە ک مرۆڤن ئم 
مافانیان ھی و ھیچ پیوەندی ب وت، 

(٣).«وەوە نیتز، و نئایین، رەگ
خالید  دیکدا  پناسیکی   ل ھروەھا 
شخ ئحمد بم شیوەی پناسی کردوە: 
«مافکانی مرۆڤ ب سرجمی ئو یاساو 
رێ و شونان دەگوترێ ک دەب دەوت 
ب گورەی ئوان ھس و کوت لگڵ 
تاککس و دەستو تاقم جۆراوجۆرەکانی 
گشتی  شوەیکی   ب بکات.  کۆمگا  نو 
مافکان ئو یاسایانن ک ل پوەندی لگڵ 
 ب و   دەدەن ئیمتیازمان  برامبرەکمان، 
قازانجی ئمن و ل برژەوەندی ئمدا کار 
دەکن، کوات مافکانی مرۆڤ ل برامبر 
دەوتدا ئیمتیاز ب ئم دەدەن تنیا و تنیا 
لبر ئوەی ک مرۆڤین و شیاوی ئو ماف 
ھموومان  مرۆڤکان   مئ ئازادیانین،  و 
و  یکین  وەکوو  ئازادی  و  ماف  خاوەنی 
 موومان بکانی مرۆڤ، ھماف و ئازادیی
جیاوازی یک   شنر چر چاوگرتنی ھبل

دەگرنوە».(٤)
پناسی ئازادی ی گشتیکان یان ئازادی: 

کراوەو   ناسپ شوەی تر  زۆر   ب ئازادی 

ھر یک ھوی داوە ل ڕوانگی خۆیوە 
پناسیکی وا بۆ ئازادی بدۆزتوە ک پی 
بگوتریت ئازادی و ل ھموو پناسکانی تر 
بت.  نزیک  ئازادی  کۆکی   ل زیاتر 
جیاوازن،  زۆر  ئازادی  بۆ  پناسکان   بۆی
فلسفی،   بۆچوون و   ڕوانگ گورەی   ب
و  کۆمیتی  یاسایی،  سایکۆلۆژی، 
سیاسی لگڵ یکتردا دەگۆرت، تنانت 
 کی تردا، جیاوازی لسک و کسو کن ل
ئازادی  دەکرت،  بدی  ئازادی دا  چمکی 
یکک ل پ بایخترین وشکان ک تاکوو 
چسپاوەو  مرۆڤکاندا  ھزری   ل  ۆکمئ
 ل مرۆیی یکان   خبای ھمای  تنانت 
ومک  تاکوو  دراوە،  ھڵ  ئازاد  وتانی 
تاریکیان  ئندشی   ک ئوانی  بۆ  بت 
دەیان  شوەیک   ب  ک  دای مشک   ل
ھوێ ئازادی ی کسکیکان ل مرۆڤکان 
 ک  فیکری ی ڕەوتیکی  ئازادی  بستنن. 
ھر مرۆڤک بۆ سلماندنی مرۆڤ بوونی 
خۆی و ئازاد بوونی خۆی ھوی بۆ دەدات 

شونی  لو   بتوان تاکوو   ،بھ ئازادی 
 ی پخ و ناسنامدا دەکا بایژیانی ت ک

ببخشت.(٥)
 وەندی بپ ک کی مرۆیی یئازادی دۆخ
ھیچ ئاغاو سروەرکوە نی و یان ھبوونی 
یان  کارک  کردنی  توانای  و  دەست 

نکردنی کارک.(٦)
دەتوانرێ  گشتی  شوەیکی   ب بم 
جیا  یکتری   ل ئازادی  جۆر  دوو 
و  کردن   جب ج ئازادی  بکینوە، 
ئازادی   ل مبستیش  ھبژاردن.  ئازادی 
ئنجام  توانای  ھبوونی  کردن   جب ج
 ب ،کدانی کارنجام نک یان ئدانی کار
ب ئوەی مل بۆ ھیچ جختکی دەرەکی 
 توبک ئوەی   ب  ب  وات بکرت  کچ 
دەرەکی یه وه ،  ھزکی  کاریگری  ژر 
ئازادی یکی  ڕووبڕووی   مئ لرەدا 
سربخۆ   ب ئاماژە   ک دەبینوە  سروشتی 
ئو  ئمش  دەکات.  بوونوەرک  بوونی 
واتایی ک یاسا ب شوەیکی ئاسایی ڕز 
بم  ئازادی   واتک دادەنت.  ئازادی  بۆ 
توانایک  ھبوونی   ل  بریتی ی واتایوە 
کردنکی   پ بزۆر  ھیچ  نمانی  لگڵ 
واتا   بژاردنھ ئازادی  ھرچی  دەرەکی. 
 ب ک بنجام دانی کاربوونی توانای ئھ
نوخۆ  ھزکی  کاریگری  بۆ  ئوەی مل 
 زانھ ئو  ھاتوو  ئگر  جا  بکرت.  کچ 
سیمایکی ئق مندانیان پوە دیار بوو، 
یان  ھنانوە  بۆ  پاساو  ھاندەرو  وەکوو 
سیمایکی ویژدانانیان پوە لکابوو، وەکوو 
ئوا  ھوەسکان  ھواو  و  پوەنر  پاڵ 
برامبر ئازادی یکی سایکۆلۆژیان دەبینوە 
ئاماژەی ب ل نمانی ھیچ جۆرە جختکی 

سایکۆلۆژی.(٧)
سه رچاوه کان: 

١)حقوق خصوصی، سید ابولفضل قازی
٢)جھان شمولی حقوق، حقوق 

بدو٣)مافی مرۆڤ، د. خامۆش عومه ر ع
٤)ئازادی چی؟ روشان داوی

ئحمد  محممد  شخ  چین؟  مرۆڤ  ٥)مافکانی 
خالید

٦)آزادی ھای عمومی و حقوق بشر، و.نیکی یارسا
٧)ئازادی لنوان فلسفو یاسادا، کامران منتک

                

دەتوانین بین مافی مرۆڤ 
و ئازادی یکان، ھبوونی 
 ل کن کرژەوەندی یب

ڕگای بایخ پسندکراوە 
ھاوچرخکانه وه ، تواوی 

مرۆڤکان بتوانن دوای 
 ڕەتیانبن م مافون و ئبک
سروشتین. ب واتایکی تر، 

ھموو تاککان لم رووەوە 
ک مرۆڤن ئم مافانیان 
ھی و ھیچ پیوەندی 

ب وت، ئایین، رەگز، و 
وەوە نیتن
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مرۆڤ ھه ر له  سه ره تای وه دی ھاتنی 
بوونی  دروست  و  ژیان  پکه وه   بیرۆکه ی 
و  داب  گشت  و  ئایین  به نوی  کۆمه گا، 
پاسیڤ،  مرۆڤانی  ده ستکردی  نه ریته کانی 
به   ناشیاو  ئه رکی  تووشی  الیه ک  له  
 ب تووشی  الیه کی تر  له  و  مرۆڤایه تی 

دواکه وتووانه   مافی یه کی  که م  یا  مافی 
به م  بۆته وه .  ده سه تدارانه وه   الیه ن  له  
ئه وه ی جگه ی سه ر سووڕمانه ،  به داخه وه  
دا،  ھۆمانیزم  و  گوبالیزم  دونیای  له  
به   کوردستان  له   و  گشتی  به   ئران  له  
تایبه تی به  جگای ئه وه ی که  مرۆڤه کان 
بیانوو ی  به   و  دێ  ھه ر  بن،  مافدار  زیاتر 
و  کولتوور  و  ئایین  له   کردن  پارزگاری 
یاسا ئه رکه کانیان قورس تر ده بت و مافیان 
بگوترت  پویسته   ده کرێ.  پشل  زیاتر 

ڕاسته قینه ی  ئایینی  ئایین،  له   مه به ست 
ئیسالم نی یه ، که  ئایینکی مام ناوه ندی یه 
مافی  پاراستنی  و  ڕزدانان  له   پیه تی   و 
مرۆڤ، ئمه  زیاتر مه به  ستمان له  ئایین، به  
گشتی ئه م ئایینانه ن  که  به  درژایی مژوو 
چه واشه  کراون. به  تایبه تی ئیسالمک که  
بۆته  یاسایه کی پیرۆزو دوگماتیزم به ده ستی 
بۆمان  ھه روه ھا  دیکتاتۆران،  و  توندڕه وان 
به   کردوویانه   خۆیان  مه وجودییه تی  و 
کۆسپی  و  توندوتیژی  ھۆکاری  و  قه غان 

سمایل سۆھرابی

پشل کاری مافی مرۆڤ له  کوردستان به  ناوی   
                        ئایین



٧
دا

ان 
ست

رد
کو

ه  
ڤ ل

رۆ
 م

فی
ما

ی 
ان

ه ک
ری

کا
ل

ش
پ

Lawan                                    NO: 44 december 2011 

سه ر ڕگای  گه شه کردنی کۆمه گا. ئه گه ر 
وه کوو  فیلسووفانکی  بده ینه   سه رنج 
ئایینی یه ھوودییه ت  کانتو ھگ، کاتک 
ل ده گرن،  ره خنه ی  و  ده  سه نگنن  ھه ڵ 
مرۆڤکه  که   به دیھنه ری  خودا  ده ن 
خوای  نه ک  داره ،  ماف  پی سروشت  به  
ئه رباب  وه ک  زۆرداره و  که   یه ھوود 
 ب کۆیله کانی دا  به سه ر  ده کات  فه رمان 
بون.  خۆش  کۆیالنه ی  ئه م  ئه وه ی 
ئایینی  سه ر  له   ڕه خنه یه   ئه م  ھه رچه ند 
چه واشه کراوی یه ھوودی کراوه ، به م له  
ڕاستی دا ئیسالمی دار ده ست، له   ده ستی 
ده گرته وه،   ڕۆژگاره ش دا  ئه م  دیکتاتۆڕانی 
بازنه ی  له   مرۆڤه کان  ئایین  به  ناوی  که  
ئه رکداری دا دنه وه و  په یه وی کردن و 
دموکاسی  و  دادپه روه ری  مافه کانی  له  
ب به شیان ده که ن. به م له  ڕاستی دا لک 
دانه وه ی ئه م زانایانه  به  پچه وانه ی ئایینی 
پیرۆزی ئیسالمه ، چونکه  خوای گه وره  به  
 زی له  مرۆڤ گرتووه ، بوه ی ڕه ھا ڕش
ڕه نگیان:  و  ئایین  ره گه زو  کردنی  ڕه چاو 
ده فه رموت: «ولقد کر منا بنی آ دم» واته  
ئمه به  ته ئکید ڕزمان له  مرۆڤ گرتووه . 
به دیھنه ری  ده سه لمنت  ئایه ته   ئه م 
به  چاوی سووک وه ک کۆیله   مرۆڤه کان 
په یوه ندی  و  ناکات  مرۆڤه کان  سه یری 
خۆشه ویستی یه ،  ڕزو  په یوه ندی  نوانیان 
ھه روه ک  کۆیله تی،  و  سه رۆکایه تی  نه ک 
با  را  «عشق  ده ت:  به ڕز  مه والنای 
پنج و با شش کار نیست، مقصد او جز 
ئه م  ده چت  نیست». وێ  یار  که  جزب 
پغه مبه ر(د.ر)  حه دیسه ی  له م  شعره  
که  ده فه رموت:   ب گرت  سه رچاوه ی 
به   بمرت  ئاشقانه   ئه ویندارو  «که سک 

پله ی شه ھید ده گات». مه به ستی ئه وه یه  
به  نه    کردبت،  به ندایه تی  به  ئاشقانه  
بۆ   خوا  بۆیه   ھه ر  ده ڕاوک وه ،  و   ترس 
ئه وینداره که ی خۆی له  پناو پته وی سۆزو 
تاقه ت  ئه رک که   خۆ شه ویستی، ھندک 
پووکن نه بن دیاری ده کات و ئه وه نده ی 
 ت مافی پله  به رژه وه ندی مرۆڤیش دا ب
ده دات و بۆ الی خۆی ڕاده کش. ئمه  
وه ک نه ته وه ی کورد له  په یوه ندی له  گه ڵ  
سیستمی ده سه تدار به سه ر وه ته که ماندا، 
ونه   بۆ  کراوه .  پشل  گشتیمان  مافی 
ئایینی و کلتووری، به   مافی نه ته وه یی و 
تایبه ت ئه م به شه ی که  سوننی مه زھه بن، 

ئیسالمه،   ئایینی  غه یری  ئایینیان  یان 
و  ئاشووری  و  یارسان  و  یه زیدی  وه کوو 
مه سیحی و یه ھوودیه کان....، ھه ر چه ند 
لۆژیکی  ده گه ڵ  که وته   و  ھه س  ئه م 
دایه ،  دژایه تی  له   ڕاسته قینه   ئیسالمی 
پشت  واقیعییه ته ش   ئه م  سه لماندنی  بۆ 
قوڕئانی  ئایه ته کانی  له   زۆر  به   ده به ستین 
پیرۆز، بۆ ونه : ئایه تی «ال  إکراه  فی الدین 
قد تبین الرشد من الغی» واته  زۆره  ملی 
له  دین دا نی یه ، چونکه  به  ته ئکید ڕگای 
کراوه ته وه .  جیا  چه وت  ڕگای  له   ڕاست 
یان ئایه تی «فمن شا و فلیومن و من شا و 
به   باوه ڕ  خۆشه   پی   ک واته   فلیکفر» 
 باب نی یه   باش  پی  کش  و   نب خوا 
باوه ڕ بت. به م ئه وه ی بۆ ئمه  گرینگه  
ھه وه سته ی له  سه ر بکه ین، پشل کاری 
مافی مرۆڤه  له  کۆمه گای کورده واری دا، 
به  ژنان،  مافی  پنانی  له ژر  تایبه ت  به  
 بیانوو ی پارزگاری کردن له  ئایین و داب 
و  نه ریت  ڕاگرتنی  ب گومان  نه ریت.  و 
ئایین، پویستی ھه ر گه ل و نه ته وه یه که ، 
به م ئایینک که  له  مام ناوه ندی خۆی 
الی نه دابت و به ره و توندوتیژی نه چت، 
نه بت  کۆسپ  که   عورفکیش  ھه روه ھا 
کۆمه گادا.  کردنی  گه شه   به رده م  له  
ھه روه ک به شک له  پشل کاری مافی 
ئیسالم  له   تگه یشتن  ھه ه   به   بۆ  ژنان 
نوی  به   ناڕه وا  به   ونه   بۆ  ده گه ڕته وه ، 
ئیسالم ده گوترت ئافره تان که م عه قن و 
 شایانی ئه وه  نین کاری زۆر گرینگیان پ
 بسپردرت. بۆ ڕه ت کردنه وه ی ئه م پرسه   
که ک له  به گه یه کی ئایینی وه رده گرین، 
له  ڕوانگه ی شه رعی ئیسالم، ئه و که سه ی 
بۆ  گه وره وه   وه حی  خوای  الیه ن  له   که  

به م ئه گه ر سه یری ئه و 
ئافره تانه  بکه ین که  له 

 ھه ستیاری و سۆزیان به  
ژیرانه  که کیان وه رگرتووه، 

ده بینین له  زۆر بواری 
جۆراوجۆردا توانیویانه  
به رپرسایه  تی له  ئاستی 

به ڕوه به ری مه مله که ت دا 
وه ده ست بنن. ھۆیه کی 
سه ره کی تر ده گه ڕته وه  
بۆ عورف، که  له  ھندک 
شونو الی ھندک پیاو، 

پیان شووره یی یه  له  ڕاستای 
گه شه کردنی خزان و 

کۆمه گا ده گه ڵ ئافره تان 
ڕاوژ بکه ن
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دێ وه ک ئه مینداری خۆی ده ست نیشانی 
تایبه تمه ندی یه    گشت  پویسته   و  ده کات 
به رزه کانی مه عنه وی و جه سته یی مرۆڤی 
سه رده می خۆی تدا بت، چونکه  ناکرت 
مرۆڤکی «زه عیفه » که م عه ق و ب توانا 
خوای  ئایه تی  رۆژگارو  سه مبولی  به    بب
 ه وی لکیش په ی بۆ ڕه وانه  بکرێ و خه
ڕه شبینانی  پچه وانه ی  به   به م  بکه ن، 
حه زره تی  گه وره   خوای  نه ریت،  و  ئایین 
پغه مبه ر(د،ر)  عیسای  دایکی  مه ریه م، 
 ٤٣ ئایه ی  عمران»  «آ لی  سووڕه ی  له  
به بژارده و  واطھرک...»  «واصطفاک 
سه رده می  ئافره تانی  و  پیاوان  پاکترینی 
خۆی ناو ده بات، که وایه  ب گومان عاق تر 
من  بوای  به   بووه .  وشیارترینیشیان  و 
و  سروشتی  له باری  ئافره تان  چونکه  
ھه ستیارترن  سۆزو  به   ناسی یه وه   ده روون 
ئه م  که س  ھندک  الی  له   پیاوان،  له  
گومانه ی دروست کردوه  که  چکردنه وه ی 
بیریان که مه و ناکرێ له  بیاردانی مه سه له  

گرینگی یه کاندا به رپرسایه  تی یان پ بدرێ، 
به م ئه گه ر سه یری ئه و ئافره تانه  بکه ین 
ژیرانه   به   سۆزیان  و  له  ھه ستیاری  که  
که کیان وه رگرتووه، ده بینین له  زۆر بواری 
له   به رپرسایه  تی  توانیویانه   جۆراوجۆردا 
وه ده ست  مه مله که تدا  به ڕوه به ری  ئاستی 
ده گه ڕته وه   سه ره کی تر  ھۆیه کی  بنن. 
بۆ عورف، که  له  ھندک شون و الی 
له   شووره یی یه   پ یان  پیاو،  ھندک 
کۆمه گا  و  خزان  گه شه کردنی  ڕاستای 
به رده وام  بکه ن،  ڕاوژ  ئافره تان  ده گه ڵ 
دووپاته ی ده که نه وه  که  نه شیاون بۆ ڕاوژ 
موحه ممه د  حه زره تی  ده ن،  ته نانه ت  و 
فه رمویه تی ڕاوژیان ده گه ڵ بکه ن، به م 
به  گوێ یان مه که ن، ب گومان تۆھمه تکی 
چون  فرۆشانه ،  ئایین  کاری  و  گه وره یه 
و  ده سه منت  ئه مه   پچه وانه ی  ئایین 
که   ئایه تانه ی  ئه م  ده گه ڵ  ھه یه   دژایه تی 
 م نرو  ره گه زی  دوو  ڕاوژکاری  باسی 
ھه ن  زۆر  ئایه تکی  بواره دا  له م  ده که ن. 

که  گشتین، به م من ئاماژه  به و ئایه تانه  
ده که م که  تایبه تن به  ئافره تان.

 ١) ئایه تی ٢٣٣ی سووڕه ی به قه ڕه .
٢) ئایه تی ٦ی سووڕه ی ته ق. 

 ،٣٢،٣٣،٣٤،٣٥،٤٤ ئایه کانی   (٣
٣٢ی  ئایه ی  ته نانه ت  نه مل.  سووڕه ی 
«خاتوو  ناوی  ڕوونی  به   نه مل  سووڕه ی 
مه له که » شاژنی سبا دنت وه ک پادشای 
ئه م  ڕاوژکاری  پیاوانی  که   مه مله که ت 
له   کۆتایی  بیاری  له کاتی  مه له که یه ، 
به رابه ر پشنیاری حه زره تی سولمان(د،ر)، 
ڕای  به م  چوون،  ھه ه   به   گشتیان 
سه با  مه له که ی  واته   «بقیس»  خاتوو 
بوو.  مه مله که ت دا  به رژه وه ندی  له   ڕک 
پغه مبه ری  که   ھه ن  به گه ی تریش 
ئیسالم ڕاویژی به  ئافره تان کردوه و به  پی 
سه رکه وتووش  داوه و  بیاری  بۆچوونیان 
بووه ، به م له به ر درژنه بوونه وه ی بابه ته که  

له  ئاماژه  کردنیان خۆ ده پارزین.
***           
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 ك ئران  ئیسالمی  كۆماری  رژیمی 
بدوای ڕووخانی سیستمی پاشایتی ل ئراندا 
 كی لوە سیستمت، شر دەسس ھات
ئیدارەكردنی وت دا بكارھناوە ك یا ھر 
ئگر  یا   نی ی ئستادا  جیھانی   ل ونی 
ھب  ئوەندە دەگمن ك بۆ باس كردن 

. ناب
لگڵ  سرەتاوە   ل ھر   ژیمر ئو 
دژایتی  مرۆڤ  مافی  دموكاسی و 
ھبووە و ھی، پناسكانی بۆ دموكاسی و 
 ل  ك نین   ناسانپ ئو  مرۆڤ  مافی 
 تو زۆربی  باون  و  ئستادا  جیھانی 
  پ كاریان  جیھان  پشكوتووەكانی 
دەكن، ھر بۆی ل سیستمی دەستداری 
چاوەڕوانیمان    ناب ئیسالمی  كۆماری 
بۆ  بپارزێ .  مرۆڤ  مافی   ك   بھ
 ،یلسم ئو  بوونوەی  ڕوون  باشتر 

قوا)  دەستكان(تفكیك  جیاكردنوەی 
ل كۆماری ئیسالمی دا ب پودانی جیھانی 
ماددە   ل بشك  دەسنگنین و  ھڵ 
 یندەك ئران  دەستووری  قانوونی یكانی 
بتوانین  باشتر  ھتا  باسكمان  نوئاخنی 
ئیسالمی  كۆماری  سیستمی  ناھاوسنگی 
لگڵ سیستمی دموكاسی دا دەربخین.

دنیادا  پشكوتووەكانی   تو ھموو   ل
دەستكانی ربری كردنی وت لك 
جیان  و ھر كام سربخۆیی خۆیان ھی و 
نونرایتی گل  ل ئه رکی خۆیدا  ھركام 
خكوە  لالین  راستوخۆ   چونك دەكا، 
بزانین  لپشدا   واباش دەبژردرن.  ھڵ 
 ل دەستكان  كردنوەی  جیا  ئسی 

كووە ھاتووە و چۆن سری ھڵ داوە.
دەستكان  كردنوەی  جیا  ئه سی 
ئوە  و   تو بڕوەبردنی  بۆ  یكتری   ل

.ی رۆژئاوایفلسف

و   پای ئینگلیزی  بیرمندی  الك  جان 
بناخی بیردۆزی یكی خۆی لسر مافی 
الك  جان  ئندشی  ئو  داناو  سروشتی 
برامبر   ل  ك گرتبوو  سرچاوەی  لوەڕا 
ئیمتیازاتی  و  كلیسا  پاشا و  دەستی 
ئواندا، سرچاوەی حقووقی ژیانی ئازاد بۆ 

 . نلمكان بسمرۆڤ
 ن «ڕەسنایتی   : دە الك  جان 
بكوو   ،شرافئ موكی   ن پاپ  و  موكی 
بنه مای   .تی  یمرۆڤای تاكی  تاك  موكی 
تنیا   ك بوو  ئوە  الك  جان  به گه کانی 
مافی  ژیان و  مافی   ،قینراست مافی 
ھه ره پویستی مرۆڤایتی ی ك ھیچ كس  
مافی  بستنن.  لی  ناتوانن  الینك  و 
ژیان شتكی  مافی  زیندووبوون و  حیات و 

سه لمنراون. 
ژیانی  مافی  زیندووی و  مرۆڤ   چونك
ھی و بۆ ئوەی بتوان  بژی، دەب  بسر 

عومه ر باه کی

دابه شکردنی 
ده سه ت 

یان دیکتاتۆڕی 
موته ق
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ئو ،  بوونی   ل  كشب  ك خۆیدا  كاری 
مافی  تاك،  كسایتی   . بھ دەستی 
خۆی و  بسر  تاك  خاوەنداریتی  تاك، 
یكمی  پایی   ل خۆیدا  برھمی  كارو 

.ی حقووقی جان الكفلسف
الك  جان  فلسفی  بنه مای  لسر 
بیرمندانی  زانایان و   ،سروشتی مافی   ك
ڕۆسۆ   ژانژاك  دیدرۆ،  «ولتر،  وەك   دیك
نوێ یان  پناسیكی  مۆنتیسكیۆ»  و 
ئسی   ك كرد  قانوون  داڕشتنی  بۆ 
جیاكردنوەی دەستكانی ل  دەكوتوە 
ك ئوە خۆی ل خزمت ھناندیی مافی 

مرۆڤ  و مافی سروشتی دا بوو.
جیاكردنوەی  ئایا   وەیئ لرەدا  پرسیار 
كۆماری  سیستمی   ل دەستكان 
بو مبست ك «جان  ئیسالمی دا ڕاست 
مبستی  یا  كردوە  لوە  باسی  الك» 
  دەب دانه وه   وه م  بۆ  پشت؟   ل دیكی 
ئساسیی  قانوونی  ماددەكانی  بگ و  له نو 

ئراندا بۆی بگڕین.
ئیسالمی  كۆماری  ئساسیی  قانوونی   ل
جیاكردنوەی  كۆمار و  وشی   ك ئران دا 
دەستكان ھاتووە تنیا بۆ ڕازاندنوەی و 
ھیچیتر، چونك ل عمل و كرداردا ن كۆمار 
ئو كۆمارەی ك نونرایتیی خك بكا و 
 وەیو شكان بتوەی دەسجیاكردن ن
ك ھر كامیان سربخۆ بن و نونرایتی 
برژەوەندی خك بكن. بزانین ماددەی 
 ب سبارەت  ئساسی  قانوونی   ل  ٥٧
قوا)  دەستكان(تفكیك  جیاكردنوەی 

دە  چی:
 ل حاكم  «دەستكانی   :٥٧ ماددەی 
كۆماری ئیسالمی دا بریتین ل: دەستی 
بروەبردن و  دەستی  دانان،  قانوون 
ژر   ل  ك دادوەری،  دەستی  ئیجرایی، 
ئمرو  موتقی  ویالیتی  چاوەدریی 
ئیمامتی ئوممت ب پی ئوسوولی دوارۆژ 
بڕوە دەچ . ئو دەستان ل یكتر جیا 

 و سربخۆن».
ئو رژیم لالیك قس ل جیاكردنوەی 
بۆ   دیك الیكی   ل دەكا و  دەستكان 

 : جان الك دە
 تی ننایڕەس»

موكی پاپ  و ن موكی 
ئشراف، بكوو 
موكی تاك تاكی 

مرۆڤایتی  ی. بنه مای 
به گه کانی جان الك 

ئوە بوو ك تنیا مافی 
راستقین، مافی ژیان و 
مافی ھه ره پویستی 
مرۆڤایتی ی ك ھیچ 
كس  و الینك ناتوانن 

لی بستنن. مافی 
حیات و زیندووبوون و 

مافی ژیان شتكی 
سه لمنراون.

رەھا و  دەستی   قیف وەلی  یا  ربر 
قایل  قانوون  سرەوەی   ل ئیختیاراتی 

. دەب
ربر  ئیسالمی  دا  كۆماری  سیستمی   ل
ل الین شووڕای خیبرەگانی ربری یه وه  
خیبرەگانی  ھبژاردنی  دەكرێ ،  دیاری 
قانوونی   ل  ٩٩ ماددەی  پی   ب ربری 
نیگابانوە  شووڕای  الین   ل ئساسی دا 

چاوەدری دەكرێ .
نیگابان  «شووڕای   :٩٩ ماددەی 
مجلیسی  ھبژاردنی  بسر  چاوەدری 
مجلیسی  سركۆمار،  ربری،  خیبرەگانی 

«.ستۆیئ شووڕای ئیسالمی و ... ل
ربر  نیگابانیش  شووڕای  یاسا  پی   ب
 ل  ٩١ ماددەی  پی   ب دەكا،  دیاری یان 
قانوونی ئساسی ئران دا شووڕای نیگابان 
ناس  ماف  زان و  شه رع  كس   ١٢  ل
زانه كان  ل شه رع  پك دێ  ك ٦ كس 
 ٦ دەبژردرن و  ھڵ  ربرەوە  لالین 
سه رۆکی  لالین  دیكه ش  كسكی 
ھزی دادوه ری(قوه  قضائیه )یوە ك خۆی 
شووڕای  مجلیسی   ب ربرە،  داندراوی 

ئیسالمی دەناسندرن بۆ تئید كردنیان.
نیگابان  شووڕای   ...  »  :٩١ ماددەی 

:وەی خوارەوەیش ی بككھاتپ
ئایینی(فقھا)  زانای  که س  شش   :١
سردەم و  پویستی یكانی   ب زانا  و  عادڵ 
 وان لدیاری كردنی ئ سائیلی رۆژ كم

ئستۆی ربرە.
بوارەكانی   ل یاساناس  که س  ٢: شش 
یاساناسانی  نوان   ل یاسایی  جیاوازی 
موسومان ك ب ھۆی سروكی دەستی 
ئیسالمی  شووڕای  مجلیسی   ب دادوەری 
ھڵ  مجلیس  دەنگی   ب و  دەناسندرن 

دەبژردرن.»
ئوە ل حاك دای ك خیبرەگانی ربری 
كردەوەی  كارو  بسر  چاوەدری    دەب
 ك  وەیئ سیرتر  لوە  بكا.  دا  ربری 
 شووڕای نیگابانی دیاری كراو  و دانراو ل
و    ٩٤ بگی  پی   ب ربری یوە  الین 
ئراندا مافی ڕەت  بنڕەتی  یاسای   ل  ٩٣
كردنوەی بیاراتی مجلیسی ھی  و ئوە 
  تیش بڕواجلیس بم ك ك دایحا ل
ھبژردراوی خك  و نونرایتی خك 

دەكا.
شووڕای  «مجلیسی   :٩٣ ماددەی 
نیگابان  شووڕای  بوونی    ب  ب ئیسالمی 

.«ئیحتوباری قانوونی نی ی
ماددەی ٩٤: «ھموو بیاراتی مجلیسی 
شوورای ئیسالمی دەب  ڕەوانی شووڕای 
  نیگابان بكرێ  و شووڕای نیگابانیش دەب
ئه وپه ڕه که ی ل ماوەی ده  رۆژدا ل ركوتی 
بكا...»  بۆ  ھسنگاندنی   ... وەرگرتنی 
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جا یا ڕەتی دەكاتوە یا پسندی دەكا.
ھروەك پشتر باسمان كرد ھبژاردنی 
سرۆكی دەستی دادوەری ل سحییتی 
بو  بارەوە  لو   ١٥٧ ماددەی  دای و  ربر 

چشن باس دەكا.
ماددەی ١٥٧: «ب مبستی بڕوەچوونی 
دادوەری  دەستی  برپرسایتی یكانی 
ئیداری و  دادوەری و  كاروباری  ھموو   ل
«مجتھد  كسكی  ربر  ئیجرایی دا 
وه ک  ساڵ  پنج  ماوەی  بۆ  عادل»... 
 تی دادوەری دیاری دەكا كرۆكی دەسس

.«تی دادوەری یی دەسرزترین پلب
  دەب سركۆماری  بربژاردەی  ھروەھا 
تئیدی  نیگابانوە  شووڕای  الین   ل
روات   ب دوای  بكرێ   و  سحییت 
خكوە  لالین  ڕاست وخۆ   ك ھبژاردن 
دەنگكان،  ڕاگه یاندنی  دەچ  و  بڕوە 
 ل سركۆمار   ب بوون  حوكمی    دەب
بۆ  بكرێ .  تئید  واژۆ  و  ربرەوە  الین 
نونرایتی مجلیسی شووڕای ئیسالمیش 
دەب  سحییتی كاندیداتۆڕەكان لالین 
شووڕای نیگابانوە تئید بكرن. ب كورتی 
كارو  ھموو  ناراستوخۆ  راست وخۆ  و 
كردەوەیك ك پوەندیدار ب  ب دەست و 
  دەب ئیسالمی یه وه ،  كۆماری  حكوومتی 
ربر،  ڕاستی دا   ل بگا.  ربر  تئیدی   ب
ئران  دەستووری  بگكانی  یاسا و   ب
 تانو دەسو ئ یكی رەھای ھتدەس
ڕوونی   ب دەستووردا  ١١٠ی  ماددەی   ل

دەست نیشان كراون.
ده سه تی  و  «ئه رک   :١١٠ ماددەی 

ربر:
گشتی  سیاستی  كردنی  دیاری   :١
دوای  ئران  ئیسالمی  كۆماری  نیزامی 
کردنی  دیاری  کۆڕی  لگڵ  راوژکردن 
تشخیص  نیزام(مجمع  به رژه وه ندی یه کانی 

مصلحت نظام).
بڕوەچوونی  باش  بسر  چاوەدری   :٢

سیاست گشتی یكانی نیزام.
٣: فرمانی ڕاپرسی.

٤: فرماندەی ھموو ھزە چكدارەكانی 
ئران.

ئامادەباشی  ئاشتی و  شڕ و  ڕاگیاندنی   :٥
ھزەكان.

لكار  دەست  البردن و  دانان و   :٦
كشانوه ی:

ئه لف) ئندامانی شووڕای نیگابان.
ب) برزترین پله ی دەستی دادوەری.
كۆماری  ڕەنگی  دەنگ و  سرۆكی  ج) 

ئیسالمی.
ھزە  ھاوبشی  ستادی  سرۆكی  د) 

چكدارەكان.
ه) فرماندەی سوپای پاسداران.

و  نیزامی   ھزە  برزی  فرماندەی  و) 
ئینتیزامی یه کان.

پك  ناكۆكی یكان و  چارەسری   :٧
  رسھ نوان   ل ھماھنگی  ھنانی 

دەستكاندا.
٨: چاره سه ری گره و کشه کانی نیزام که  

به  ڕگای ئاسایی دا چاره سه ر نابن.... .
٩: ئیمزای حوكمی بوون ب سركۆماری 

. ...
١٠: البردنی سركۆمار.

سزا  كردنوەی  كم  یا  بووردن    ل  :١١
لسر تاوانبارە حوكم دراوەكان.

لوە  بڕاستی  ئایا   وەیئ پرسیار  لرەدا 
ڕوونتر دەتوانرێ  ئسی جیایی و سربخۆیی 

دەستكان ب  ئیحتوبار بكرێ ؟
رگاوە  دوو   ل خك  بنڕەتی  مافی 
دووھم  یاسا و   ب یكم:  دەكرێ :  پشل 
بكارھنانی  دەست و  ئیرادەی   ب
ھیچ   ك  دروست حاك دا   ل ئوە  ھز. 
دەزگایكی چاوەدر و سربخۆ ل دەوت و 
بسر  چاوەدریی   ك  نی ی دەست 
بڕوەچوونی  دەستداران و  كردەوەی 
كۆمگای   ل بكا.  داڕژراوەكان دا  یاسا 
 ل قانوون  دانانی  نتنیا  دموكاتیك 
 ،ك دایی خقینرانی راستنئیختیار نو
 ب حكوومتی یكان  دەزگا  و  دام  بكوو 
ھبژاردن بڕوە دەچن، ل ھمان كات دا 

كردەوەیاندا  كار و  برامبر   ل دەورەیین و 
 دەنی یم دامزراوە  ھه روه ھا  وەمدەرن و 
سندیكاكان،  ئحزاب،  وەك  بھزەكان 
یكیتی یكان و ڕۆژناموانی ئازاد و سربخۆ 
ل حكوومت و دەوت ب نونرایتی خك 
حكوومت دا  ئۆرگانیزمی  بسر  چاوەدری 
دەكن و ھه روه ھا كاریگری یان دەب  لسر 

دەست ب قازانجی خك  و وت.  
  پ ئاماژەمان  پشتر  ھروەك  بم 
یاسا،  دانانی  ئیسالمی دا،  كۆماری   ل كرد 
دانان،  «قانوون  دەستكانی    رسھ
بڕوەبری و دادوەری» و تنانت ئحزاب و 
تایبت  شوەیكی   ب چاپمنی یكان 
دەست   ك  دای دەست  چنگی   ل
كسك  ئگر  ربر و  مانای   ب لرەدا 
بدەر  جۆرك   ب بیھوێ   الینك  یان 
حكوومت و  ربر و  دەستی  بازنی   ل
جناحی حاكم كردارك بكا یا گوتاركی 
دەزگا  غزەبی  بر   تودەك  ، بھ
بسیج و  سپا و  ئیتالعات و  داپۆسنرەكانی 
  ردەم دادوەر و یاساش دا ناتوانبت لنانت
به رگری ل خۆی بكا و ب شوەیك ھس 
و كوتی دەگڵ دەكرێ  ك لھیچ یاسا و 
مرۆڤوە  مافی   ب پوەندی   ك رسایك 

. نگی نابھاوس  بھ
 ك دا كنیزام ل وەیكۆتایی دا پرسیار ئ ل
تاك كسك بیاردەر ب  و جگا و پگی 
ل سرەوەی ھموو یاسا و رساكانه وه  ب  و 
ھیچ كام ل دەستكانی «قانوون دانان، 
نبن و  سربخۆ  دادوەری»  بڕوەبری و 
چۆن  بن،  ربردا  بیاری  ئمر و  لژر 
مافی  پارزەری  دەكرێ     ل چاوەڕوانی 

مرۆڤ ب ؟!

سه رچاوه کان: 
١: قانون اساسی ایران

آ .  نویسنده :  ایران.  در  دولت  نظریه    :٢
ک. اس. لمپون. مترجم: چنگیز پھلوان

***             
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مافی مرۆڤ وه ک گه ره نتی یه کی  به رایی: 
تاکک  ھه موو  که   ئه ژمار  دته   ئه خالقی 
ھه ر  به   وسه ر  وتک  ھه موو  له  
لی   ده ش کلتوورک  ئایین،نه ته وه و 
نوی  گه ره نتی یانه  ئه و   .ب به ھره مه ند 
که   واتایه   به و  نراوه ،   ل «ماف»یان 
 به ج خاوه ن گرینگی یه کی تایبه تین و ج
کردنیان «جه بر»ه و به  پ خۆش بوونی 
ئه و  نی یه ،  ئه وان  حه زی  و  ده سه تداران 
مافانه ده ش به  ب که م و کوڕتی بخرنه  
تاککی  بواری ج به ج کردن و ھه موو 
کۆمه گا له  ھه ر شونکی ئه م جیھانه   له م 
گرینگی  خاکی   .ب به ھره مه ند  مافانه  
دیکه  ئه وه یه  که  ئه م مافانه  وه ک «مافی 
سه ربه خۆ» و جیھانداگر دنه  ئه ژمار. به و 
مانایه  که  ئه گه ر له  الیه ن ده سه تداران و 
ده وه ته کانیشه وه به  فه ڕمی نه ناسرن یا به  
فه ڕمی بناسرن و کاریان پ نه کرێ وه ک 

له به ر  ھه سه نگاندن  و  ره خنه   پوانه کانی 
ده ست دان.له  ڕاستی دا مافی مرۆڤ وه ک 
خۆی خاوه ن میراتکی کۆنی مژوویی یه. 
بنه مای سه ره کی فه لسه فه ی مافی مرۆڤ 
باوه ڕمه ندی به  بوونی چه شنک له  عه داه ت 
و به رابه رییه  که  له  ھه موو شونک و بۆ 
له    .ب یه ک  وه ک  ئینسانه کان  ھه موو 
گه ره نتی یه کی  وه ک  ده توانین  ڕاستی دا 
مرۆڤ  مافی  له   چاو  به ھز  ئه خالقی 
بکه ین که  به  دوای ئاڕمانجکی ھاوبه ش 
ڕاده ی  ده گه ڕێ.  مرۆڤایه تی دا  ھه موو  بۆ 
و  ئاڕمان  ئه و  نه بوونی  یا  سه قامگیربوون 
ئامانجه ده رخه ری سه رکه وتن یا ھه ره سی 
گه وره ی مرۆڤ و سیستمی ھاوچه رخه له   
و  سه قامگیر  ته کوزییه تکی  دامه زراندنی 

پایدار له  سه ر بنه ماکانی مافی مرۆڤ.
ئه لف) مافی مرۆڤ و پرسی  دیاری کردنی 

مافی چاره نووسی گه الن:

رزگاری  بزووتنه وه   و  شۆڕش  ده ره نجامی 
پکھاتنی  شۆڕشگری یه کان،  و  خواز 
اول  مرۆڤ(نسل  مافی  یه که می  وه چه ی 
١٠ی  رکه وتی  له   که   بشر)بوو  حقوق 
له  کۆڕی  زایینی  دیسامبری سای١٩٤٨ی 
کرا  په سه ند  یه کگرتووکان  نه ته وه   گشتی 
که  ده ربی روانینی ئه م دامه زراوه  گرینگه  
مافی  پرسی  به   سه باره ت  جیھانی یه یه  
مرۆڤه، که  ٣٠ خاڵ له  خۆ ده گرێ و سه ر 
به   ئاماژه   راسته وخۆ  شوه ی  به   له به ری 
مافه کانی  و  که سی یه کان  تاکه   ئازادی یه  
تاک و مافه  سه لمندراوه کانی مرۆڤ ده کا. 
به   تایبه ت  میکانیزمکی  رکارو  ھه رچه ند 
گه الن  چاره نووسی  مافی  کردنی  دیاری 
ئه م  خای  زۆر  به م  نه کراوه،  دیاری 
باس  ناراسته وخۆ  شوازکی  به   جاڕنامه یه  
زۆریک  و  ده که ن  گرینگه   ئه سه   له م 
سانی  له   که   ده سته کان  بن  نه ته وه  له  

دیسکۆرسی مافی مرۆڤ و په یوه ندی له  گه ڵ 
دیاری کردنی  مافی چاره نووس دا

ئارام ئیبراھیم خاس
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راگه یاندووه ،  خۆیان  سه ربه خۆیی  دوایی دا 
یه کک له  سه رچاوه ی پشت به ستنه که یان 

جاڕنامه ی گه ردوونی مافی مرۆڤ بووه.
دیاری  ١٩٧٠وه ،پرسی  ده یه ی  دوای  له  
به ره و  چاره نووس،  مافی  کردنی 
پاراستنی  دموکاسی،  سه قامگیرکردنی 
پاراستنی  گه ره نتی  و  مرۆڤ  مافه کانی 
ئه تنیکی  ـــ  که مینه کان(نه ته وه یی  مافی 
نوه دا  له م  کراوه .  ئاراسته   ئایینی)  و 
ده وه ت  ھه بوونی  و  سه ربه خۆیی  مافی 
ئه م  جیانه کراوه ی  به شکی  رابردوو  وه ک 
ده توانین  نموونه   وه ک  که   بووه   ئه سه  
تیمۆری  وه ک:  وتانکی  به   ئاماژه  
رۆژھه ت،کۆزۆڤۆ، باشووری سوودان و...

بکه ین. ھه روه ھا ناب ئه م خاه  گرینگه ش 
له  بیر بکه ین که  یه کک له  سه ره کی ترین 
خه که   بیاردانی  مرۆڤ،  مافی  بنه ماکانی 
له  سه ر مافی چاره نووسی خۆیان. گرینگی 
کۆه که ی  وه ک  جگایه که   تا  ئه سه   ئه م 
سه ره کی مافی مرۆڤ پناسه  ده کری. له  
خاه کانی تری  ھنانی  وه دیی  بۆ  ڕاستی دا 
مافی مرۆڤ، وه دیی ھاتنی ئه سی دیاری 
گرینگی یه کی  چاره نووس  مافی  کردنی 
ئه سه   ئه م  ئه گه ر  و  ھه یه   تایبه تی 
ده وه تک  له   ناتوانین  نه کرێ،   به ج ج
نی یه،  خه ک  نونه ری  ھه بژارده و  که  
چاوه ڕوانی ئه وه مان ھه ب که  له  ھه مبه ر 
 ه نسیپه کانی مافی مرۆڤ دا ده روه ست بپ
و بیان پارزی.(له  ماده ی٢٩ی جاڕنامه ی 
«ھه ر  ھاتووه  :  مرۆڤدا  مافی  گه ردوونی 
تاکک ته نیا له  به رامبه ر کۆمه گایه ک دا 
به رپرسیاره  که  تیدا ئیمکانی گه شه ی ئازاد 

.«و فره  الیه نی مسۆگه ر کراب
ــ نه ته وه »  ب) مافی مرۆڤ و «ده وه تـ 

له  روانگه ی ھانا ئارنت:
به   وتاره   له   یه کک  له   ئارنت»  «ھانا 
نوبانگه کانیدا ئاماژه  به  بۆشایی و پرسکی 
ئارنت  بوای  به   ده کا.  گرینگ  یاسایی 
نیوه ی  سیاسی  که شی  له   خۆی  که  
دووھه می سه ده ی بیسته مدا ژیاوه ، وه دیی 
وه ک  مرۆڤ  مافی  په نسیپه کانی  ھاتنی 

په یوه ندی  کۆمه یه تی،  راستی یه کی 
نوی  به   دامه زراوه یه ک  به   راسته وخۆی 
ئارنت  نه ته وه» ھه یه .ھانا  ــ  «ده وه ت 
نووسراوه یه کی دیکه دا  له   وتاره   له م  ھه م 
به   په نابه ران»  «ئمه  نوی  ژر  له  
و  په نابه ران  یاسایی  دۆخی  به   ئاماژه دان 
و  نه ته وه یی  کشه ی  که   خه کانه ی  ئه و 
ئاماژه  خای  ــ  ھه یه   بوونیان  ھاووتی 
جاڕنامه ی  ١٥ی  ماده ی  له   پ کراو 
ڕاستی یه   ئه و  ــ  مرۆڤدا  مافی  گه ردوونی 
ده سه لمن که  چۆن په نسیپه کانی مافی 
ته نیا  که   ھه یه   پۆتانسیه له یان  ئه و  مرۆڤ 
وه ک ھندک یاسا و ڕسای بریقه داری 
 به ج نه  بواری جننه وه و نه خررۆتینی بم
کردن، یاسا و رساگه لیک که  بۆ به ده ست 
«شارۆمه ند»ی  سه ره تا   ده ش ھنانیان 

«ده وه ت ـــ نه ته وه »یه ک بی.
 ه ت ـــ نه ته وه ، کوردی بی ده وج) ڕۆ

ده وه ت و مافی مرۆڤ:
که   ده ژین  چوارچوه یه کدا  له   ئمه 
ده وه ت ـــ نه ته وه کان خۆیان گرینگترین 

«کنشگران»ی ساحه ی گشتی کۆمه گان، 
ھه ر چه ند ئه و خاه  ده توان الیه نی ئه رنی 
و نه رنی ھه ب، به م له و نوه دا ناب له  
بنه ماکانی  پچه وانه ی  به   که   بکرێ  بیر 
بوون  ھاووتی  پرسی  مرۆڤ،  مافی 
گه ڵ  له   تاکه کان  یاسایی  په یوه ندی  و 
ده وه تی دیاری کراو، خۆی سه ره کی ترین 
جیاوازی»  «میکانیزمی  به رچاوترین  و 
گه لۆ  نوده وه تی یه .  کۆمه گای  نو  له  
کوردستان  له   مرۆڤ  مافی  په نسیپه کانی 
حاکدا  له   ده کرێ   به ج ج چۆن 
نه ته وه ی کورد نیشتمانه که ی پارچه کراوه و 
مرۆڤ  وه ک  ته نانه ت  «ناسنامه »که ی 
له   ته نانه ت  کورد  تاکی  ده کرێ،  ئینکار 
شارۆمه ندی  و  بوون  ھاووتی  پرسی 
تۆتالیتره کانیش وه ک  ناوه ندی یه   ده وه ته  
سه یر   س پله    و  دوو  پله    شارۆمه ندی 
ده کرێ. چۆن ده کرێ به ب دیاری کردنی 
ده وه تی  ھه بوونی  و  چاره نووس  مافی 
سه ربه خۆ، کۆتایی به  پشل کرانی مافی 
مرۆڤ له  کوردستان ب و درووشمی ھه ر 
ئاسایشی  و  ئازادی  ژیان،  شیاوی  تاکک 
جاڕنامه ی  سھه می  فه ردییه (ماده ی 
کوردستان  له   مرۆڤ)  مافی  گه ردوونی 
وه دی ب؟ له  ڕاستی دا دیسکۆرسی مافی 
مرۆڤ بۆ کورد، وه ک گوتارک که  بره وی 
سه رنجی   ده توان ھه یه   نونه ته وه یی 
ڕای گشتی جیھانی بۆ الی خه باتی ئه م 
 ناتوان به م   ،شرابک گه له  چه وساوه یه  

!کی رزگاری ده ر بگوتار
سه رچاوه کان:

١: مفھوم حقوق بشر ..... آ ندروفاگان
حقوق  پایان  و  ملت  ــ  دولت  افول   :٢

بشر...... آ نا ھارنت
٣: ما پناھندگان........ آ نا ھارنت

حقوق  جھانشمولی  و  توسعه   حق   :٤
بشر......دکتر یوسف موالیی

٥: اعالمیه ی جھانی حقوق بشر

***             

بنه مای سه ره کی فه لسه فه ی 
مافی مرۆڤ باوه ڕمه ندی 

به  بوونی چه شنک له  
عه داه ت و به رابه رییه  
که  له  ھه موو شونک 
و بۆ ھه موو ئینسانه کان 

وه ک یه ک ب، له  ڕاستی دا 
ده توانین وه ک گه ره نتی یه کی 

ئه خالقی به ھز چاو له  
مافی مرۆڤ بکه ین که  به  
دوای ئاڕمانجکی ھاوبه ش 
بۆ ھه موو مرۆڤایه تی دا 
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به ستنکی نوێ بۆ ڕاپۆڕتۆرکی نوێ
    ئه حمه د شه ھید موسمانکی په روه رده ی 
دموکات  موسمانکی  وه ک  که  رۆژئاوایه 
ناوبانگی ده رکردوه و ڕابردوویه کی له خه بات بۆ 
ج خستنی فه لسه فه ی لیبایی مافی مرۆڤ 

له نو کۆمه گا ئیسالمی یه کاندا ھه یه.
راپۆڕتۆری  نه مانی  ساڵ  ده  به  نزیک  پاش 
به دواداچوونی  بۆ  یه كگرتووه کان  نه ته وه 
سه ره نجام  ئران،  له  مرۆڤ  مافی  بارودۆخی 
مافی  شووڕای   ٢٠١١ ژووئه نی  ١٧ی  رۆژی 
مرۆڤ له حه ڤده ھه مین دانیشتنی خۆیدا دکتۆر 
پشووی  ده ره وه ی  وه زیری  شه ھید  ئه حمه د 
به پی  ھه بژارد.  پۆسته  ئه و  بۆ  مادیڤی 
دیاری  ناوبراو  بۆ  که  سه ره تایی  ئاجندایه کی 
کراوه، بیار وایه که ئه و له مانگی سپتامبری 
داھاتوودا راپۆرتکی کاتی بداته وه به شووڕای 
مافی مرۆڤ و راپۆرتی کۆتاییشی ھه تا مارسی 

رکخراوی  گشتیی  کۆڕی  ته حویلی   ٢٠١٢
نه ته وه یه كگرتووه کان بدا.

٢٠٠٢دا،  و   ١٩٨٤ ساه کانی  له نوان  پشتر 
کۆمیسیۆنی مافی مرۆڤ ھه ر یه ک له رینادۆ 
ئه م  بۆ  کاپیتۆرنی  مۆریس  و  پۆل  گالیندۆ 
کۆمه ک  له به ر  که  کردبوو  دیاری  پۆسته 
مامه ه ی  ئه وسای  باری  به  پوه ندیدار  ھۆی 
کۆماری  له گه ڵ  نونه ته وه یی  کۆمه گای 
مکانیزمه کانی  کووڕیی  و  که م  و  ئیسالمی 
مافی مرۆڤی نه ته وه یه كگرتووه کان و له وانه ش 
زیاتر به ھۆی ھاوکاری نه كردنی تاران له گه ڵ 
له  رژه یی یان  سه رکه وتنکی  راپۆڕتۆره کان، 

مه ئموورییه ته که یاندا وه ده ست ھنابوو. 
راپۆڕتۆری  له گه ڵ  له  پوه ندی  ئه گه ر   
له   رژیم  پشوازیی  ڕاده ی  ته نیا  تازه شدا 
ناوبراو و ھاوکاری له گه ی دا بکه ینه پوانه  بۆ 
ئه وا  دا،  ئه رکه  که ی  له  سه رکه و تنی  ئه گه ری 
باشتر  زۆر  ئه نجامکی  ده توانین  به زه حمه ت 

ئه مه شیان  بۆ  پشتر  مه ئموورییه ته کانی  له 
له  ھه ر  که  به تایبه ت  بکه ین.  بینی  پش 
ئستاوه ھندک به رپرسی کۆماری ئیسالمی 
رایانگه یاندووه که ناب ڕگای سه ردانی ئران 
به ئه حمه د شه ھید بدرێ. ھه رچه ند ناکرێ له 
ئستاوه و بۆ ته واوی ماوه ی مه ئموورییه ته که ی 
ھه موو  بینیی  پش  نوێ،  راپۆڕتۆری 
به م  بکه ین،  ئیسالمی  کۆماری  مانۆڕه کانی 
به ھه رحاڵ ڕوونه که به و ڕابردوویه وه که ئه و 
نیھاده   له گه ڵ  نه کردن  ھاوکاری  له   رژیمه 
نونه ته وه كاندا ھه یه تی و ھه روه ھا به  ھه موو 
ئه و تاوان و پشلکاری یانه وه که ئه و رژیمه 
به  بشارته وه،  نیھادانه ی  له و  ده دا  ته رجیح 
ھاوکاریی  ڕاده ی  که  بین  ده توانین  ئاسانی 
که  له وه  نوێ  راپۆڕتۆری  له گه ڵ  رژیم 
کردوویه تی،  ئه  ودا  پش  ئه وانی  له گه ڵ 
ھندک  به م   .ناب زیاتر   ده ب که متر 
ده توانن  که  ھه ن  دیکه   نیشانه ی  و  فاکته ر 

د . ئاسۆ حه سه ن زاده 

به بۆنه ی ده ست به کاربوونی د . ئه حمه د شه ھیده وه 
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ڕاپۆڕتۆری  به  زۆرتر  ھیوایه کی  ھه ونی  ببنه 
پش  بگیرن.  وه به رچاو  پویسته  که  نوێ 
ھه موو شتک پویسته ئاماژه به که سایه تیی 
ئه حمه د شه ھید بکه ین که پۆفایلکی سه رنج 
ڕاکشی ھه یه و له گۆشه نیگای پشتیوانی و 
ھاوپوه ندیی ده وه تان (به وتانی ده ره وه ی 
سه رچاوه ی   ده توان رۆژئاواشه وه)  بازنه ی 
موسبه ت  کاردانه وه ی  و  کاریگه ری  ھندک 
ب. ناوبراو به  و باکگراونده وه له کاری سیاسی 
که له وتی خۆی دا و له  بواری خه بات بۆ 
کرانه وه و ریفۆرم دا ھه یه تی وه ک سیاسی یه کی 
ده رکردووه.  ناوبانگی  راستگۆ  و  به شه ھامه ت 
له ئاستی نونه ته وه یی ش دا، ئه و الیه نگرکی 
ستاندارده  کردنی  به جیھانی  شلگیری 

نونه ته وه یی یه کانی مافی مرۆڤه.
 به له به رچاوگرتنی ئه وه که زۆر جار ھه یئه تی 
ھاوشوه کانی  رژیمه  و  ئیسالمی  کۆماری 
مرۆڤ دا  مافی  شووڕای  له  سھه م  جیھانی 
مافی  ستاندارده کانی  نه کردنی   به ج ج
فه رھه نگی   نیسبییه تی  چه مکی  به  مرۆڤیان 
داوه،  پاساو  نه ریت  و  ئایین  به ربه ستی  و 
ئه حمه د  دوکتور  بزانین  که  ڕاکشه  سه رنج 
رۆژئاوایه  په روه رده ی  موسمانکی  شه ھید 
ناوبانگی  دموکات  موسمانکی  وه ک  که 
 ج بۆ  خه بات  له  ڕابردوویه کی  ده رکردوه و 
خستنی فه لسه فه ی لیبایی مافی مرۆڤ له نو 
کۆمه گا ئیسالمی یه کاندا ھه یه. فه قه ره یه کی 
پوه ندی یه دا  له و  ناوبراو  سیڤیی  به رچاوی 
«ئه نجوومه نی  توانیویه تی  ئه و  که  ئه وه  یه 
له   ئیسالمی»ی وته که ی  کاروباری  بای 
مافی  جیھانیی  به یاننامه ی  کردنه وه ی  ره ت 
مرۆڤ پاشگه ز بکاته وه. گرینگیی ھه نگاوکی 
که  ده کرێ   پ ھه ست  به باشی  کاتك  ئاوا 
به یاننامه یه کی  که   ب چاو  له به ر  ئه وه مان 
ھیچ  که  ھه یه  مرۆڤیش  مافی  ئیسالمیی 
ناگرته وه و  له گه ڵ به یاننامه که ی ١٩٤٨ یه ک 
کۆڕ و کۆمه ه ئیسالمی یه کان زۆرتر لۆبیگه ری 
بۆ ئه ویان له جیات و ته نانه ت به  دژی ئه میان 
به ستنی  که  دیکه  فاکته رکی  ده که ن. 
کارکردنی ڕاپۆڕتۆری نوێ له وانی پش خۆی 
جیا ده کاته وه، کۆنتکستی سیاسی و نیھادیی 

له ڕووی  مه ئموورییه ته که یه تی.  به ڕوه بردنی 
ئه گه ر   ناب خه یای  خۆش  سیاسی یه وه، 
تازه ی پوه ندی یه  بین که ھه ل و مه رجی 
نوده وه تی یه کان به تایبه تی له دوو س سای 
ڕابردوودا مه یدانی مانۆڕی ر ژیمه سه ره ڕۆکانی 
په روه نده ی  به  مامه ه  و  سه ودا  و  سات  بۆ 
ئه وه  به رته سک کردۆته وه.  زۆر  مافی مرۆڤ 
ھه م له سه فئارایی یه  نوخۆیی یه کانی شووڕای 
پۆسه ی  له گه ڵ  پوه ندی  له   مرۆڤ  مافی 
ده که وێ  چاو  شووڕادا  وه به ر   نو  بیارده ریی 
بلۆک  کۆمه ک  درژه کشانی  سه ره ڕای  که 
و  سیاسی  ناوچه یی،  ھاوپوه ندیی  و  به ندی 
مرۆڤ،  مافی  بۆ  به خش  زیان  فه رھه نگیی 
پانۆڕامای ھه وست گرتن و ده نگدانی ده وه تان 
دیوه؛  به خۆیه وه  ھیوابه خشی  تازه و  زۆر  شتی 
ھه م به گشتی له پوه ندی له گه ڵ سیاسه ت و 
ھه وستی کۆمه گای نوده وه تی  له به رامبه ر 

له  مرۆڤ  مافی  به ربوی  کردنی  پشل 
ھاوھه نگاویی  که  ل دراودا  دیکتاتۆڕ  وتانی 
زل  زیاتری  ڕابردوو  له چاو  جیددییه تکی  و 

ھزه کانی پوه  دیاره. 
ئاکامی ئه م دیارده یه ئه وه یه که  گرینگترین 
رکخراوی  و  جیھانی  کۆمه گای  له    ئستا 
نه ته وه یه كگرتووه کاندا ئه و قه ناعه ته خه ریکه 
ده که وته بواری ج به ج کردنه وه که پویسته 
مه حکوومی یه تی حوقووقی و له سه ر کاغه زی 
ئاکامی  مرۆڤ  مافی  پشلکاری  ده وه تانی 
دیپۆماسی،  سیاسی،  له بواری  به کرده وه ی 
 .ئابووری، قه زایی و ته نانه ت نیزامیش دا ھه ب
بناخه ڕا  له  ئاسایش که  ئه نجومه نی  ئه وه که 
زۆرتریش  و  ھه یه  ئه منیه تیی  فه لسه فه یه کی 
له گه ڵ  مامه ه ی  ئه منییه تی  لۆژیکی  به 
پرسی ئاشتی له جیھاندا کردوه، به م ئه مۆ 
ئاماده یه پۆسه ی چاوه دری به سه ر بارودۆخی 
ژنڤه وه  نیھاده کانی  له الیه ن  مرۆڤ  مافی 
له گه ڵ  سیاسی  مامه ه ی  پاڕامترکی  بکاته 
که م  بوونی  ئه کتیڤ  ھه روه ھا  ده وه تان، 
ونه ی دادستانی دیوانی جینایی نونه   ته وه یی 
و ئاماده ییی ئه و بۆ وه ڕێ خستنی مکانیزمی 
ربه رانی  پچینه وه ی   ل و  کردن  ده ستگیر 
کشه   ئه و  حاه تی  ده ره وه ی  له  سه ره ڕۆ 
تاوانی  و  ژنۆساید  که  نونه ته وه یی یانه   ش 
تدا  مرۆڤایه تی یان  به دژی  تاوان  و  شه ڕ 
ئه نجام دراوه، له نیشانه کانی ئه و گه شه سه ندنه 
موسبه ته ن. له ڕووی نیھادیشه وه، ڕاپۆڕتۆری 
به کار  ده ست  له بارتردا  به ستنکی  له  نوێ 
له  ڕیفۆڕم  سه ر  ده گه ڕته وه  ئه وه ش   .ده ب
مرۆڤی  مافی  ڕاپۆڕتۆره کانی  کاری  متۆدی 

نه ته وه یه کگرتووه کاندا.
نه ته وه  مرۆڤی  مافی  ڕاپۆڕتۆره کانی 
یه كگرتووه کان (که ده كرێ به ناوی جۆربه جۆر 
وه ک ڕاپۆڕتۆری تایبه تی، پسپۆڕی سه ربه خۆ، 
نونه ری تایبه تیی سکرتری گشتی، گرووپی 
ده چنه  بکرن)  بانگ  ھتد،   ... و  کاری 
خانه ی ئه و مکانیزمانه ی پارزگاری له مافی 
مرۆڤ که به «ڕێ و شونه  تایبه تی یه کان» 
شونی  و  ڕێ  له  مه به ست  کراون.  ناودر 
تایبه تی ئه و رکارانه یه که ده که ونه ده ره وه  ی 

گرینگترین ئاکامی ئه م 
دیارده یه ئه وه یه که 
ئستا له   کۆمه گای 

جیھانی و رکخراوی 
نه ته وه یه كگرتووه کاندا 
ئه و قه ناعه ته خه ریکه 

 به ج ته بواری جده که و
کردنه وه که پویسته 

مه حکوومی یه تی حوقووقی 
و له سه ر کاغه زی ده وه تانی 

پشلکاری مافی مرۆڤ 
ئاکامی به کرده وه ی له بواری 

سیاسی، دیپۆماسی، 
ئابووری، قه زایی و ته نانه ت 

.نیزامیش دا ھه ب
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نموونه  (بۆ  دائیمی یه کان  نیھادییه  مکانیزمه 
مکانیزمه کانی پارزگاری له مافی مرۆڤ له 

چوارچوه ی په یماننامه  نونه ته وه یی یه کاندا).
تایبه تمه ندیی کاری ڕاپۆڕتۆره کان:

   ده توانین جیاوازیی کارکردی  ڕاپۆڕتۆره کان 
و به گشتی ڕێ و شونه تایبه تی یه کان له گه ڵ 
په یمانه  رگای  له   پارزگاری  مکانیزمی 
 س له  مرۆڤه وه  مافی  نونه ته وه یی یه کانی 
خادا ببینین که له ڕاستی دا که ک و بایه خی 
 نه تایبه  تی یانه ش ھه ر له و سئه و ڕێ و شو

 :نه دا خۆ ده نوخا
ئه وه ی  بۆ  په یماننامه کاندا  سیستمی  له   :١
چاوه دری به سه ر ڕه فتاری ده وه تکدا ئه کتیڤ 
په یمانه که ی  ده وه ته که  پویسته  بکرێ، 
بۆ وه گه ڕخستنی  له حاکدا که   ،ئیمزا کردب
تایبه تییه کان  شونه  و  ڕێ  مکانیزمی 
رککه وتننامه  له  ده وه تان  ئه ندامه تیی 
نونه ته وه یی یه کانی مافی مرۆڤدا پش مه رج 

نیه.
نیھاده کانی  له الی  تاکه کان  ئه وه ی  بۆ   :٢
کردنی   به ج ج به سه ر  چاوه دری 
په یمانه کانی مافی مرۆڤ سه باره ت به پشل 
پویسته  بکه ن،  شکایه ت  مافه كانیان  کردنی 
پشتر له وتی خۆیاندا ھه موو که ناه ئیداری 
داواکارییان  و  شکایه ت  قه زایی یه  کانی  و 
له  نه بووبن.  سه رکه وتوو  کردبته وه و  به تاقی 
ڕێ و شونه تایبه تی یه کاندا ده كرێ که سک 
په نا بۆ ئه و ڕێ و شونانه به رێ به ب ئه وه ی 

 .په ڕی ب وخۆیی یه کانیشدا ته نبه که نا
٣: بۆ شکایه ت له ال ی نیھاده کانی چاوه دری 
مافی  په یمانه کانی  کردنی   به جج به سه ر 
مرۆڤدا پویسته پشلکاری یه که ڕووی داب و 
که س یان که سانک قوربانی یان زه ره رمه ند 
تایبه تی یه کاندا ھه ر  له ڕێ و شونه  بووبن. 
پشلکاریی  ڕوودانی  مه ترسیی  که  ئه وه نده 
یا  بوون  قوربانی  ئه گه ری  و  مرۆڤ  مافی 
ده كرێ   ،ھه ب مرۆڤه کان  بوونی  زه ره مه ند 
شونانه  و  ڕێ  ئه و  ده ستوه ردانی  داوای 

بکرێ.
پۆلن به ندیی  ڕاپۆڕتۆره کان: 

ڕاپۆڕتۆر بۆ مافک له ھه موو جیھاندا/ ڕاپۆڕتۆر 

بۆ ھه موو مافه کان له وتکدا
دوو  به سه ر  ڕاپۆڕتۆره کان  مه ئموورییه تی     
یه که م  ده سته ی   .ده ب دابه ش  ده سته دا 
ده گوترێ  پ یان  که  ڕاپۆڕتۆرانه ن  ئه و 
واته  بابه ت)،  تماتیک(به پی  ڕاپۆڕتۆری 
مافی  وه زعییه تی  له  که  مه ئموورییه تانه   ئه و 
مرۆڤ له جیھاندا له بوار و بابه تکی دیاری 
پشنیاری  ده كۆنه وه و  مرۆڤ  دا  مافی  کراوی 
ھه نانه وه ی ھه نگاو و په سند کردنی نۆڕمی 
پویست بۆ باش کردنی دۆخی مافی مرۆڤ 
له و بوار و بابه ته دا ده  که ن. تا ئستا له زیاتر له 
٣٠ بواردا ڕاپۆڕتۆری تماتیک دیاری کراوه که 
له نو واندا ده کرێ ئاماژه به ب سه ر و شون 
کردنی خه ک، ئعدامی ناقانوونی و سه رپیی 
مه زھه ب،  ئازادیی  شکه نجه،  سه ره ڕۆیانه،  و 
زیندانی کردنی سه ره ڕۆیانه، ئازادیی بیروباوه ڕ 
نه ژادی،  و ھه واردنی  راسیزم  راده ربین،  و 
سه ربه خۆیی دادوه ر و پارزه ره کان، توندوتیژی 
مرۆڤ،  مافی  داکۆکی کارانی  ژنان،  به دژی 
وت،  نوخۆی  ئاواره کانی  بوومی،  گه النی 
و  که مایه تی یه کان  به  پوه ندیدار  پرسه کانی 

... ھتد، بکه ین. 
که  ڕاپۆڕتۆره کان  دووھه می   ده سته ی   
شه ھید  ئه حمه د  دوکتور  مه ئموورییه ته که ی 
لره دا جگیر ده ب، بریتی یه له و ڕاپۆرتۆڕانه ی 
له بارودۆخی مافی مرۆڤ له وتکی دیاری 
کراودا ده کۆنه وه. دیاری کردنی ڕاپۆرڕتۆری 
تایبه تی بۆ وتک ھه ر له خۆی دا به مانای 
شپرزه بوونی بارودۆخی مافی مرۆڤ له وته که 
 دایه، ھه ربۆیه بیارکی قورس و ئیستسنایی یه 
که تا ئستا ته نیا له سه ر ژماره یه کی که م له 
کامبۆج،  کراوه(میانمار،   به جج وتان 
فه له ستین،  داگیرکراوه کانی  سه رزه مینه 
کۆره ی  لیبریا،  ھایتی،  سۆمای،  بووندی، 

باکوور، سوودان و ئران). 
ئه رکی  ڕاپۆڕتۆره کان:

(دستورالعمل)دا  دۆکومنتکی  له    
مرۆڤی  مافی  به رزی  کۆمیسیاریای  که 
ئووتی  مانگی  له  یه كگرتووه کان  نه ته وه 
شونه  و  «ڕێ  له گه ڵ  له پوه ندی  ٢٠٠٨دا 
ئه رکی   کردۆته وه،  بوی  تایبه تی یه کان»دا 

ڕاپۆڕتۆره کان له م چه  ند بواره دا چ کراوه ته وه: 
له  بارودۆخی مافی مرۆڤ  له  لکۆینه وه   :١
سه رنجدان   به ب جیھاندا  ناوچه کانی  ھه موو 
 ل لکۆینه وه یان  وتانه ی  ئه و  که  به وه 
مرۆڤ دا  مافی  په یمانه کانی  له  ده كرێ، 

ئه ندامن یا نا.
به وه خت  ھه نگاوی  ھه نانه وه ی   :٢  
پشل  ئیدیعایانه ی  ئه و  له گه ڵ  له پوه ندی 
کرانی مافی مرۆڤ که پ یان ده گا، له ڕگای 
له  مرۆڤ  مافی  بارودۆخی  کردنه وه  ی  ساغ 
بوارکی دیاری کراودا یان له وتکی دیاری 
تیمی  ناردنی  و  گرتن  پوه ندی  به  کراودا 

لکۆینه وه بۆ وت یان وته کان.
 ٣: ھاوکاری کردنی ده وه تان و دانی خزمه تی 
راوژکاری و پسپۆڕیی ته کنیکی به وان بۆ باش 

کردنی بارودۆخی مافی مرۆڤ.
نه ته وه   ئۆرگانه کانی  ھۆشیارکردنه وه ی   :٤  
ھه وست  بۆ  ھاندانیان  و  یه کگرتووه کان 
به رامبه ر  له  ھه نانه وه  ھه نگاو  و  وه رگرتن 
مافی  کردنی  پشل  مه ترسیداره کانی  حاه ته  

مرۆڤ.
به ھانا وه ھاتنی قوربانی یه کانی پشل   :٥ 
ھه نانه وه ی  رگای  له  مرۆڤ  مافی  کردنی 
ده وه تی  بانگھشتنی  و  به په له  ھه نگاوی 
ئیددیعای  کردنه وه ی  روون  بۆ  پوه ندیدار 

پشلکاری.
 ٦: ڕاکشانی سه رنجی کۆمه گای نوده وه تی 
پشل  ته زنه کانی  دڵ  وه زعییه ته  سه ر  بۆ 
کردنی مافی مرۆڤ و ھاندانی بۆ وه خۆکه وتن 

له و حاه تانه.
ھه ماھه نگیی  و  ھاریکاری  په ره پدانی   :٧  
نونه ته وه یی له بواری دیفاع له مافی مرۆڤدا.

 به ج ری به سه ر ج٨: به دواداچوون و چاوه د 
شووڕای  راسپارده کانی  و  ڕنونی  کردنی 
مافی مرۆڤ و ئۆرگانه  پوه ندیداره کانی دیکه 

له الیه ن ده وه تانه وه. 
شوه ی دیاری کردنی  ڕاپۆڕتۆره کان:

   ڕاپۆڕتۆره کان پشتر له الیه ن کۆمیسیۆنی 
سای  له   و  ده کران  دیاری  مرۆڤه وه  مافی 
مافی  شووڕای  له الیه ن  الوه  به و   ٢٠٠٦
مافی  کۆمیسیۆنی  جگه ی  (که  مرۆڤه وه 
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ده بژردرن.   ھه ڵ  گرتۆته وه )  مرۆڤی 
بۆ  مه ئموورییه ته که یان  به پی  ڕاپۆڕتۆره کان 
ده کرن  دیاری  ساه   س تا  یه ک  ده وره ی 
حکوومه ته کان،  بکرنه وه.  نوێ  ده کرێ  و 
نه ته وه  له   ده وه تان  ناوچه یی یه کانی  گرووپه 
یه كگرتووه کاندا، رکخراوه نونه ته وه یی یه کان، 
رکخراوه  مرۆڤ،  مافی  به رزی  کۆمیسیاریای 
داکۆکی  ئۆرگانه کانی  ده وه تی یه کان،  غه یره 
له مافی مرۆڤ، ھه ر کامه به نۆره ی خۆیان 
بکه ن  پشکه ش  کاندیداتۆڕی  ھه یه  بۆیان 
مرۆڤ  مافی  بواری  چاالکانی  و  پسپۆڕ  و 
بکه ن.  کاندیدا  خۆیان  ده توانن  خۆشیان  بۆ 
مرۆڤ  مافی  شووڕای  راوژکاریی  گرووپی 
بنه مای  له سه ر  کاندیداتۆڕییه کان  لیسته ی 
به ستراوه   الیه نی،   ب سه ربه خۆیی،  پسپۆڕی، 
نه بوون به ھیچ ده وه تک و پیشه گه رییانه وه و 
سیاسی  ره نگاوره نگی یه  له به رچاوگرتنی  به 
ده کا.   ئاماده  جینسی یه کان  و  فه رھه نگی   و 
 پ ئه رکه  کردنی   به ج بۆ ج ڕاپۆڕتۆره کان 
ئه سپردراوه کانیان ماف و ئیمتیازی ھاوشوه ی 
دیپۆماتیکیان  پارزراوی(مه سوونییه ت)ی 

ھه یه.
رک خستنی کاروباری  ڕاپۆڕتۆره کان:

   کۆمیسیاریای به رزی مافی مرۆڤی نه ته وه 
ھه یه  یه که یه کی  ژنڤ  له  یه کگرتووه کان 

به ناوی «یه که ی ڕێ و شونه تایبه تی یه کان» 
ڕاپۆڕتۆره کانی  کاروباری   خستنی  رک  بۆ 
گشتیی  ستراتژیی  یه که یه  ئه و  مرۆڤ.  مافی 
کاروباری  و  داده ڕژێ  ڕاپۆڕتۆره کان  کاری  
ڕێ  ھه ماھه نگی  «کۆمیته ی  سکرتاریه تی 
ده با.  به ڕوه   تایبه تی یه کان»یش  شونه  و 
ھه ر له  و یه که یه دا بوورۆیه ک ھه یه به ناوی 
ئه رکی  که  خرا»  دژکرده وه ی  «بوورۆی 
پوه ند دانه وه و ھه ماھه نگ کردن و گه یاندنی 

موکاتباتی  ڕاپۆڕتۆره کانی له سه ر شانه. 
قوربانی یانی  ڕاگه یشتنی  ده ست  شوه ی 
به   مرۆڤ  مافی  چاالکانی  یان  پشلکاری 

ڕاپۆڕتۆره کان:
و  ھه واڵ  ئه و  ته نیا   ناب ڕاپۆڕتۆره کان   
ده بنه وه  بو  مدیاکاندا  له  که  زانیاری یانه  
سه رچاوه ی  له   ده ب به کوو  بنه ما.  بکه نه 
بکه نه وه.  کۆ  بۆخۆیان  زانیاریی  راسته وخۆوه 
کردنه وه ی  ساغ  و  بوون  ئاگادار  بۆ  ئه وان 
مرۆڤ  مافی  کردنی  پشل  حاه ته کانی 
و  جیددی  سه رچاوه یه کی  ھه رجۆره  ده توانن 
باوه ڕ پکراوی زانیاری (له الی حکوومه ته  کان 
نونه ته وه یی یه کان،  رکخراوه  خۆیان، 
نیھاده   ده وه تی یه کان،  غه یره  رکخراوه 
کیشوه رییه كانی مافی مرۆڤ، که س و کاری 
قوربانی یه کان، ڕووناکبیران و چاالکان و ھتد) 

 به کار ببه ن. ئه وان چه ندی بۆیان بکرێ ده ب
ت بکۆشن له نزیکه وه له گه ڵ ئه و که سانه ی 
زانیاری یان ل وه رده گرن دیدار و گفتگۆ بکه ن 
ئه وه ی  بۆ  بده  ن   ده ب ھه وکیش  ھه موو  و 
حکوومه تی  له الیه ن  زانیاری  سه رچاوه کانی 
ئازاردان  و  ئه زیه ت  به ر  نه خرنه  وته که وه 
که  بنن  پک  بۆ  ئه وه شیان  ده ره تانی  و 
ئه گه ر له ئه نجامی دانی زانیاری دا که وتنه به ر 
ھه ڕه شه بتوانن  ڕاپۆڕتۆره کان ئاگادار بکه نه وه.  
سه رچاوه ی  ھۆوییه تی  و  ناو  ڕاپۆڕتۆره کان 
وته که  حکوومه تی  له الی  زانیاری یه کانیان 
سه رچاوه ی  که  ئه وه   مه گه ر  ناکه ن  ئاشکرا 
زانیارییه که بۆخۆی داوا بکا که ئاماژه به ناوی 
خۆی یا رکخراوه که ی بکرێ.  ڕاپۆڕتۆره کان 
ھه روه ھا بۆیان ھه یه که ته نیا ئه و به زانیارییه 
له الی  ھه نگاوه کانیان  و  ھه وڵ  به  سه باره ت 
کردوون  پوه   پوه ندی یان  که سانه ی  ئه و 
کاره که یان  سه رکه وتنی  بۆ  که  بکه ن  ئاشکرا 

به سه حی ده زانن.
  قوربانی یان یان چاالکانی بواری مافی مرۆڤ 
یان  کراو  تایپ  نووسراوی  رگای  له   ده ب
ڕاپۆڕتۆره کانه وه  به   پوه ندی  ئه لکتۆنی یه وه 
بکه ن.  ڕاپۆڕتۆره کان نامه  و پوه ندی گرتنی 
ناسنامه ی  و  نیشان که که سایه تی  و  ناو   ب
ناوی  به  یان   نه ب دیار  زانیاری  سه رچاوه ی 
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قبووڵ  بن،  نووسی  بۆ  نامه یان  خوازراوه وه 
ناکه ن و پویسته خاوه نی نامه کان ھۆوییه ت و 
ناونیشانی خۆیان یان ئه و رکخراوه ی کاری 
تدا ده که ن به روونی بۆ راپۆرتۆره که بنووسن. 
ئاماژه  وردی  به   ده ب نامه کانیاندا  له  ئه وان 
و  ناو  به  پوه ندیدار  زانیارییه کانی  ھه موو  به 
و  شون  و  کات  و  قوربانی یان  ناسنامه ی  
(ئیمه یلی  بکه ن.  پشلکارییه که  کۆنتکستی 
urgent- ڕاپۆڕتۆره کان:  به   پوه ندی 

.(action@ohchr.org
رکاره کانی به رده ستی  ڕاپۆڕتۆره کان:

   ڕاپۆڕتۆره کان به ھه ردوو رگای نامه ناردن 
له  ته ده خول  ده توانن  وته که دا  سه ردانی  و 
که یسی پشل کردنی مافی مرۆڤ له الیه ن 
ده وه ته كه وه بکه ن. موکاتبه کان دوو جۆریان 
ھه یه: جۆری یه که م و ھه ره باو ئه و حاه تانه ن 
به په له  بانگه وازی  ده گوترێ  پ یان  که 
که  ھه یه  حاه تانه وه  به و  پوه ندی یان  که 
مه ترسیدار  پشلکارییه کی  ڕوودانی  ئه گه ری 
نموونه  (بۆ  مرۆڤ  مافی  قه ره بوونه کراوی  و 
له  داوا  ڕاپۆڕتۆره کان  و   ئارادایه  له  ئعدام) 
دانی  ئه نجام  له  ده ست  ده که ن  ده وه ته که 
دووھه میش  جۆری  رابگرێ.  پشلکارییه که 
پشلکاری یانه  ئه و  باسی  که  نامانه ن  ئه و 
ده که ن که ئیدی روویان داوه و لره دا ڕاپۆڕتۆر 
داوای زانیاری و روون کردنه وه له ده وه ته که  
به  مۆه ت  مانگ  دوو  حاه ته دا  له و  ده کا. 
کردنه وه کانی  روون  ھه تا  ده درێ  ده وه ته که 
ڕاپۆڕتۆر  پویست  به پی  ڕوو.  بخاته   خۆی 
له  که  زانیاری یانه وه  ئه و  له ڕووی   ده توان
پوه ندی  گه یشتووه،  به ده ستی  ده وه ته که وه 
ھه تا  بکا  زانیارییه کانییه وه  سه رچاوه ی  به 
کردنه وه  که ی  روون  له سه ر  ت بینی یه کانیان 

ده وه ت وه ربگرێ.
  ڕاپۆڕتۆره کان به که نای دیپۆماتیکدا و له 
مرۆڤه وه  مافی  به رزی  کۆمیساریای  رگه ی 
ئاراسته ی  نامه کانیان  و  گرتن  پوه ندی 
نونه رایه تیی دائیمیی وته که له ژنڤ یا له 
نیۆیۆرک ده كه ن، یان راسته وخۆ بۆ وه زاره تی 
ده نرن.  وته که ی  ده ره وه ی  کاروباری 
مه به ستی موکاتبه کان داوای زانیاری و روون 

ئیدیعاکانی  له گه ڵ  له  پوه ندی  چ  کردنه وه 
پشل کردنی مافی مرۆڤ و چ سه باره ت به 
ھه نگاوه کانی حکوومه ت بۆ کۆتایی ھنان به 

پشلکارییه کانه. 
کاریگه رترین و به سوودترین فۆڕمی ته ده خولی  
به م   وته که یه.  سه ردانی  ڕاپۆڕتۆره کان 
ده توانن  حاه تکدا  له  ته نیا  ڕاپۆڕتۆره کان 
سه ردانی وتک بکه ن که ده وه تی وته که 
چه ند  له  مرۆڤ  مافی  شووڕای   .ب را زی 
به ناوی  داناوه  مکانیزمکی  رابردوودا  سای 
ده عوه تی دائیمی که بریتی یه له وه ی ده وه تان 
کاتک   ھه ر  که  راده گه یه نن  وه خت  پش 
وته که یان  سه ردانی  بیانه وێ  ڕاپۆڕتۆره کان 
بکه ن، به شوه ی ئۆتۆماتیک داواکه یان قبووڵ 
ناچارن  ده که ن. زۆربه ی کات  ڕاپۆڕتۆره کان 
ھه تا  ھه بنن  ده وه تان  گوی  به  بۆخۆیان 
ده عوه تیان بکه ن. له حاه تکدا که ده وه ته که 
کرد،  ڕاپۆڕتۆره که   سه ردانی  له گه ڵ  موافقه تی 
له گه ڵ  ھاوفکری  به  سه فه ره که  ورده کاریی 
و  مه یدانی یه کان  مه ئموورییه ته   «یه كه ی 
ھاریکاریی ته کنیکی»ی کۆمیسیاریای به رزی 
مافی مرۆڤ و به ھه ماھه نگی له گه ڵ حکوومه تی 
وته كه (له رگای پوه ندییه ک له وه زاره تی 
رک  حکوومه ت)  کابینه ی  له  یان  ده ره وه 
دیدار  سه ر  ده گه ڕته وه  ئه وه نده ی  ده خرێ. 
له گه ڵ قوربانی یان و زه ره رمه ندانی پشلکاریی 
کۆمه گای  چاالکانی  یان  مرۆڤ  مافی 
له گه ڵ  ھاوفکری  به  ئه مه  ڕاپۆڕتۆر  مه ده نی، 
نونه رایه تیی یووئن له وته که و رکخراوه 
ئاشکرا کردنی   به ب و  ده وه تی یه کان  غه یره 
کاربه ده ستانی  بۆ  ورده کاری یه کان  ھه موو 
ده وه ته که ته نزیم ده کا. حکوومه تی وته که 
ده روه سته به وه  که به ربه ست له سه ر سه ردان 
وت  خه کی  له گه ڵ  ڕاپۆڕتۆر  دیداره کانی  و 
و  قوربانی  خه کی  مانه وه ی  شونی  و 
پک  مرۆڤ  مافی  پشلکاریی  زه ره رمه ندی 
زیندانی یان،  له گه ڵ  دیدار  کاتی  له   .نه یه ن
قوربانی یانی  به گشتی  یان  کراوان  شکه نجه 
مه ئموورینی  مرۆڤ  مافی  کردنی  پشل 

.حزووریان ھه ب ه تی نابده و
ده وه تک  که  حاه تانه دا  له و  ب گومان   

ناکا  ڕاپۆڕتۆره که  له گه ڵ  پویست  ھاوکاریی 
 پ وته که  ی  سه ردانی  رگه ی  نموونه  (بۆ 
داواکاری  کردنی   به ج ج له  خۆ  یان  نادا 
ده دزته وه)،   ڕاپۆڕتۆر  ڕاسپارده کانی  و 
ره سمی  به شوه ی  ده توانن  ڕاپۆڕتۆره کان 

لدوان بۆ مدیاکان بده ن.
ئاکامی کاری  ڕاپۆڕتۆره کان:

ڕاپۆڕتۆر  مه یدانی  سه ردانکی  ھه ر  پاش   
ڕاپۆڕتی سه فه ره که  ی خۆی به ئاشکرا ده خاته 
ڕوو و مانگک تا مانگ و نیوک مۆه ت به 
حکوومه تی وته که  ده دا ھه تا ت بینی یه کانی 
خۆی  له و پوه ندی یه دا بخاته  ڕوو. به شوه ی 
مه ئموورییه تی  که  ئه وه  به پی  گشتی، 
ئه وان  کراوه،  پناسه  چۆن  ڕاپۆڕتۆره کان 
به شووڕای مافی مرۆڤ و  ڕاپۆڕت ده  ده نه وه 
ھندک جاریش به شوه ی راسته وخۆ به کۆڕی 
گشتیی رکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کان. له و 
و  پشنیار  ھه روه ھا  ڕاپۆڕتۆره کان  ڕاپۆڕتانه دا  
ئه و  له گه ڵ  له پوه ندی  خۆیان  ڕاسپارده کانی 
کۆڕی  و  شووڕا  له الیه ن  پویسته  بیارانه ی 
بدرن  پوه ندیداره کانی تره وه  نیھاده  و  گشتی 
فۆڕمووله ده که ن. له و حاه تانه دا که شوورای 
ئه منییه ت قه یرانی وتکی دیاری کراو له سه ر 
مزی باسی و خواسه کانی خۆی تاوتوێ ده کا، 
یان  بابه تک  ڕاپۆڕتۆری   ده توان ئۆرگانه  ئه و 
بکا  ده عوه ت  وتک  به  تایبه ت  ڕاپۆڕتۆری 
به دواداچوونه کانی  لکۆینه وه و  ئاکامی  ھه تا 
ئه منییه تدا  شووڕای  کۆبوونه وه یه کی  له  خۆی 
بخاته  ڕوو. به و پیه ده توانین بین که له گه ڵ 
ئه وه دا که کاری  ڕاپۆڕتۆره کانی مافی مرۆڤ 
ده ن  پی  که  ئه وه  خانه ی  ده چته  زۆرتر 
ھه ڵ  جاریش  زۆر  به م  نه رم،  دیپۆماسیی 
وه ک  لکۆینه وه کان  ئاکامی  که  که وتووه 
بنه ماکانی ھه وست و کرده وه ی  یه كک له 
و  یه کگرتووه كان  نه ته وه  قایمی  و  قورس 
دیکه  نوده وه تی یه کانی  بیارده ره   ناوه نده 

که کی ل وه رگیراوه.
ڕۆژنامه ی  له   پشتر  وتاره   ئه م  دیاره   ت بینی: 
کوردستاندا بو کراوه ته وه ، به م به  ھۆی گرینگی 
بابه ته که و پوه ندی به  فایلی ژماره ی گۆڤاره که مان 

له سه ر ئیزنی نووسه ر لره دا ھناومانه ته وه .
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مرۆڤ  مافه کانی  داخۆ  بزانین  باسه ره تا 
مافه کانی  ھاتوون.  کووه   له   و  چین 
مرۆڤ به  گشت ئه و یاساو رێ و شونانه  
گوره ی  به   ده وه ت   ده ب که   ده گوترێ 
ئه وان ره فتار له گه ڵ تاک و ده سته و تاقمه  
له   بکات.  کۆمه ڵ  ناو  جۆراوجۆره کانی 
یاسایانه ن  ئه و  مافه کان  بابه ته که دا  کۆی 
به رامبه ره که ماندا  له گه ڵ  پوه ندی  له   که  
الیه نی ئمه  ده گرن واته  مافه کانی مرۆڤ 
ئمه   به رژه وه ندی  ده وه تدا  به رامبه ر  له  
ده پارزن و داکۆکی ل ده که ن. مرۆڤه کان 
وه ک  ئازادی  و  ماف  خاوه نی  ھه موویان 
مرۆڤ  ئازادی یه کانی  و  ماف  و  یه کن 
ب وه به رچاوگرتنی ھه رچه شنه  جیاوازی یه ک 

مروڤ  ده گرته وه .مافه کانی  ھه مووان 
ده گرنه وه ،  مرۆڤه کان  ھه موو  و  جیھانین 
به گه ش بۆ جیھانی بوونی مافه کانی مرۆڤ 
ھه میشه ییان  و  نونه ته وه یی  ئعتباری  و 
باس و وت  ئاکامی  له   ئه وان  ئه وه یه  که  
په سند  نونه ته وه ییدا  زۆری  وژکی  و 
کراوان. به  ھیچ شوه یه ک ناکرێ بابه تکی 
گرینگی وه ک مافه کانی مره ڤ بته  ئاراوه و 
باسی کوردستان و ڕۆه کانی کوردی تدا  
و  وت  له و  یه ککه   نه کرت،کوردستان 
خاکانه  که  بۆته  مه به ندی ملمالنی ھزه  
ده سه تداره کانی  ئاینیی یه   و  سیاسی 
به  درژایی  کورد  نه ته وه ی  ناوچه که ، 
سه رده مداران  ده ستی  قوربانی  مژوو 
وه ک  خۆی  بوونیه تی  ته نانه ت  بووه و 

زه وت   ل نه ته وه یه ک  دواتر  و  مروڤک 
کراوه  ئه گه ر بمانه وێ سه ره تا باسی ئران 
بکه ین که  دووه م گه وره ترین دانیشتووانی 
پارچه کانی تری  ڕووی  له   تدایه   کوردی 
ھاتنه   سه ره تای  له   ھه ر  کوردستانه وه . 
ڕووخانی  و  ئیسالمی  کۆماری  سه رکاری 
له   کورد  رۆه کانی  پاشایه تی،  رژمی 
و  ڕۆژنامه نووس  خوندکارو  جووتیارو 
ئایینی  و  مه ده نی  چاالکوانانی  مامۆستاو 
چه ه مه   و  ته نگ  گه وره ترین  ڕووبه ڕووی 
به   مافه کانیان  و  داواکاری  بوونه وه و 
وه م  ئعدام  تیرورو  و  سه رکوت  زه برو 
کورد  ھاونیشتمانانی  له حاکدا  دراوه ته وه،  
وته   له و  به شک  به   خۆیان  له  ئراندا 
گشت  له   به شداری یان  چونکه   ده زانن، 

کورده کان و

مافه کانیان

له ژر پ نانی

وریا ساح زاده 
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پۆسه یه کی ئاوه دان کردنه وه و شارسازی و 
پاراستنی سنووره کاندا کردو وه،  به م ئه وه  
ڕۆژانه   که   قینه   له    پ دڵ  دوژمنی  ھه ر 
گولله   به رده ستژی  کورد  کاسبکارانی 
ده دات له حاکدا دژ به  ھیچ یاسایه کی ئه و 
دابین  ھه وی  ته نیا  نه جووونه وه و  وته  
کردنی بژیوی رۆژانه ی منداه کانیان داوه  
مافی  چاالکوانانی  و  رۆژنامه نووسان  یان 
و  ئعدام  ڕووبه ڕووی  و  ده گرێ  مروڤ 
توندترین سزای دژه  مرۆیی یان ده کاته وه . 
به  گوره ی سه رچاوه  باوه ڕ پ کراوه کان له  
دواترین ڕاپۆرتی نو ده وه تیدا ده رکه وتووه  
له   ده سته   به   یه که می  پله ی  ئران  که  
زیندانی کردنی ڕۆژنامه نووسان له جیھاندا.
کوردیش  ڕۆژنامه نووسانی  ب گومان 
پشککی زۆریان به رکه وتووه  له م ڕیژه یه .
شوه یه کی  به   سووریه شدا  و  تورکیا  له  
به رچاو مافی مروڤی کورد پشیل ده کری 
ویست  وه می  شوه   دڕندانه ترین  به   و 
نه ته وه یی یه کانی  و  مرۆیی  داخوازییه   و 
ده ستگیرکردنی  له   ھه ر  ده درته وه   کورد 
و  چاالکوان  و  رۆژنامه نووس  کۆمه ی  به  
ھه تا  بگره   په ڕله مانتارو  و  سیاسه تمه دار 
تورک  شۆڤنیستانی  ھیواخواستی  ده گاته  
بۆھاتنی  وته   ئه و  ڕه سمی  که نای  له  
بوومه له رزه  له  دیاربه کرو خاپووربوونی ئه و 
ناوچه ی  مه به نده ش وه ک کاره ساته که ی 
وان، واته  وتک که  به و چه شنه  دژایه تی 
گشت بوونیه تکی تۆ وه ک نه ته وه یه ک یان 
ھیوایه ک  چ  ئیتر  ده کات  مروڤک  وه ک 
و  دموکات  وتکی  بنیاتنانی  به   ھه یه  
تکه ل بوونی به  کۆمه گه ی ھاوچه رخ له 
گه ڵ  وه ھا نه ته وه گه لک ب گومان تۆوی 
نه ته وه یه کی  له گه ڵ  دژایه تیه ک  وه ھا 
ناخی  له   کورد  وه ک  ل کراوی  سته م 
سیسته مک  وه ک  نشتراوه و  که لتووریاندا 
په وی ل ده کرین. ھه روه ھا له  سووریاش 
کورد  مافی  دژی  له   سته م  گه وره ترین 
بت  گه دا  له   ئستاشی  ده کری  کراوه و 
به  سه دان ھه زار کورد له و وته  خاوه نی 
ناسنامه  نین و له  الیه ن ئه و وته وه   پ یان 

نه دراوه  که  له  سه رده می  حافز ئه سه ده وه  
ئه م بابه ته  ھه روا به  ھه واسراوی ماوه ته وه  
ڕووخان  به ره و  خه ریکه   که   ئستاش 
ناسنامه   بوونی  که   باسه   شایانی   .ده چ
یه ککه  له  سه ره تایی ترین مافه کانی مروڤ 
که  پویسته  له به رچاو بگیرێ. له سه ر یه ک 
پک  یاسایی  باری  وه به رچاوگرتنی   به ب
ده سه تدار  ده وه تانی  الیه ن  له   ھنراو 
به سه ر ھه ر کام له  ھه رمه  کوردنشینه کاندا 
به  شوه یه کی گشتی وه زعی مافی مروڤ 
له  ھه موو به شه کانی کوردستاندا زۆر خراپه . 
نونه ته وه یی یه کانی  ڕکخراوه   له مژه  
مافی مروڤ سه نه د و به گه ی سه لمنراو 
مافه کانی  کرانی  پشل  به   سه باره ت 

بو  کوردنشینه کاندا  ناوچه   له   مروڤ 
ده که نه وه،  به م بۆ یه که م جار له  ده یه ی 
نوده وه تی  کۆمه گای  که   بوو  ١٩٩٠دا 
مروڤ  مافی  خراپی  به وه زعی  به رامبه ر 
و پشل کرانی ئه و مافانه  له  ھه ندک 
له  ناوچه  کوردنشینه کاندا ده ستی کرد به  
دژکرده وه  نیشان دان. له م دواییانه شدا چ 
له  ئاستی نونه ته ویی و چ له  ئاستی ئه و 
تدایه   کوردیان  که   جۆراوجۆرانه   وته  
مافه کانی  به ھزکردنی  و  باشتربوون  به  
تا  و  دراوه   جیددی  ھه وی  مروڤ 
ڕاده یه ک ده ستکه وتیشی ھه بووه . به م 
ھشتا کشه و مه سه له  سیاسی یه  ناڕوون 
ھۆی  به   بوون  نه کراوه کان  چاره سه ر  و 
له   مروڤ  مافه کانی  وه زعی  که   ئه وه ی 
ناوچه  کوردنشینه کاندا ھه روا به  ناڕوونی 
ناڕوونی  و  دژوار  وه زعی  بمنته وه ، 
وتانی  و  عراق  وکشه ی  گره   پله  
عه ڕه بی وبه رپابوونی شۆڕشه کانی ناسراو 
به  به ھاری عه ڕه بی و نه بوونی ئیراده ی 
سیاسی بۆ گۆڕینی دۆخه که  له  باکووری 
ده سه تدارانی  له الیه ن  کوردستان 
خۆیان  نۆره ی  به   کام  ھه ر  تورکه وه ، 
پوه ندی  له   گیروگرفتن  گه وره ترین 
له گه ڵ کشه ی کورددا. ئه م پشل کرانه  
به رچاوه ی مافی مروڤ به شکی زۆرکه م 
ھه واردنه ی  چه وسانه وه و  و  سته م  له و 

که  به  کورده کان به ڕه وا ده بیندرت.
سه رچاوه کان:

مروڤ  مافه کانی  به   باسک  کورته    :١
له   ساحی ڕاد  ئیبراھیم  وه رگانی  له  

نۆڕوژییه وه.  
٢: اعالمیه  جھانی حقوق بشر، مقدمه  
و توضیع کندال تران رئیس مۆسسه  کرد 

در پاریس. ترجمه  علی بلخکانلو.

***               

ھه ر له  سه ره تای ھاتنه  
سه رکاری کۆماری 

ئیسالمی و ڕووخانی 
رژمی پاشایه تی، رۆه کانی 

کورد له جووتیارو 
خوندکارو ڕۆژنامه نووس 
و مامۆستاو چاالکوانانی 

مه ده نی و ئایینی 
ڕووبه ڕووی گه وره ترین 

ته نگ و چه ه مه  بوونه وه و 
داواکاری ومافه کانیان به  
زه بروسه رکوت و تیرورو 

ئعدام وه م دراوه ته وه.
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کوردستان  له   ئران  ئیسالمیی  کۆماری   
رابردوودا  سای   ٣٠ له   زیاتر  ماوه ی  له  
ئه وه نده ی بیری له  چۆن کوشتن و چۆن 
خه كی  کردنی  سه رکوت  چلۆن  و  بین 
کوردستان کردۆته وه و پیالنی بۆ داڕشتوه ، 
بیری    به   ئه وه نده   ھه زاری  له   یه ک 
ئاوه دانی و پ ڕاگه یشتن و خزمه ت کردن 
بۆی  پالنی  نه بوه و  به  خه کی کوردستان 
ئه رکی  ئه وه یان  حاکدا  له   دانه ڕشتوه ، 
ده وه ته  و ئه وی دیکه یان له  دوژمنکاری و 
رقکی ئه ستووره وه  سه رچاوه ی گرتووه  که  

تا ئستاش وه ک خۆی ماوه ته وه .
ھه ر بۆیه ش ده بینین که  نه ته وه ی کورد له  
به رھه مه کانی کۆماری  له  دیاری و  ئران 
ھه ژاری،  که   وت  خه کی  بۆ  ئیسالمی 
وه ک  کۆمه یه تی یه کانی  کشه   بکاری، 

ئعتیاد و خۆکوژی و گرتن و ئه شکه نجه  
و کوشتنی نه یاران و ڕه خنه گرانی سیاسی 
سه رباقی  به م  باوه .   پ شری  به شی 
ھه موو ئه وانه ش رۆژ نیه  که  له  میدیاکانی 
کوردستاندا ھه وای کوژران و بریندار بوونی 
کاسبکارانی کورد بو نه بته وه ، ھه ر ئه و 
سیاسه تی  که   کۆبه رانه ی  و  کاسبکار 
کۆماری  دوژمنکارانه ی  و  ھه واردن 
له   کوردستان  په ڕاوزخرانی  و  ئیسالمی 
ئه وان  تا  کردوه   وای  ئابووری  گه شه ی 
به ھۆی بکاری و ب ده ره تانی و له  رووی 
خه می  کۆه باری  کاری  به   ناچاری یه وه  
له   ناوه و  کۆڵ  له   نانیان  خه می  و  ژین 
و  خاو  و  خۆیان  بۆ  نانک  پارووه   دووی 
ھزه کانی  گولله ی  به   سینگیان  خزانیان 
دوایین  به   سه رنجدان  ناوه .  رژیمه وه  

که   ده دا  پیشانی  پوه ندی یه دا  له و  ئامار 
کوردستان  سنوری یه کانی  ناوچه   خه كی 
وه به رھنان و  ئیمکاناتکی  له  ھه موو  که  
ئاوه دانی  سه رمایه دانانی ده وه تی و کار و 
تاوانی کار  به   رۆه کانیان  ب به شن، چۆن 
نانک  پارووه   کردنی  په یدا  و  کاسبی!  و 
ھزه   ئه وه ی   ب گولله ،  به ر  ده درنه  
تاقه   بۆ  ئیسالمی  کۆماری  کوردکوژه کانی 
یه ک چرکه ش بیر له وه  بکه نه وه  که  ئه و 
خه که  به  کامه  تاوان و به پی کامه  قانوون 

ده ده نه  به ر ده سژی چه که کانیان.
کۆماری  و چه کداره کانی  ئه منییه تی  ھزه  
ئیسالمی له  کوردستان له  ماوه ی س مانگی 
پاییزی ئه و سادا النی که م ٢٩ که سیان 
کۆبه ران  له   که سیان   ٢٦ که   کوشتوه  
سنووری یه کانی  ناوچه   کاسبکارانی  و 

  به سه رھاتی نه باوه ی کوژرانی کۆبه رانی کورد به 

ده ستی ھزه کانی کۆماری ئیسالمی
                           

                          عه لی بداغی
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کوردستان بوون.
ئه منییه تی و چه کداره کانی کۆماری  ھزه  
نانه وه   که مین  ئاکامی  له   ھه ر  ئیسالمی 
و ته قه  کردن له  کاسبکاران و کۆبه رانی 
که   کوردستان  سنوری یه کانی  ناوچه  
به   ده ره تانی   ب و  بکاری  ھۆی  به  
رۆژانه ی  بژیوی  و  نان  کۆه باری  کاری 
له وانیان  که س   ١٦ ده که ن،  په یدا  خۆیان 
ئه و  زۆری  به شکی  که   کردوه  بریندار 
ناوه نده   به دواداچوونی  ترسی  له   بریندارانه  
نه خۆشخانه کانی  له   ئه منییه تی یه کان 
چاره سه ریی  وه دوای  کوردستان  باشووری 

برینه کانیان که وتوون.
برینداربوونی  و  کوژران  ئاماری  ئه گه ر 
له   کاسبکاره ی کورد  و  داماو  ئه و خه که  
سه ره تای ساه وه  وه سه ر یه ک بخه ینه وه ، 
ده بینین که  له  ماوه ی ٩ مانگی ئه و سادا 
٥٦ کۆبه ر و کاسبکاری کورد به  ته قه ی 
و  کوژراون  رژیم  ھزه کانی  راسته وخۆی 
٦٧ که سیشیان به و ھۆیه وه  بریندار بوون. 
ئه وه  جیا له وه ی که  ھزه کانی رژیم که  
وردتر  ئه گه ر  و  کوژی  ئینسان  له ززه تی 
کوردستان  له   ئه وانی  کوژی  کورد  بم 
سه دان  له   زیاتر  کردوه ،  وه حشی  و  دڕ 
به به ر  به سته زمانیان  ئستری  و  ئه سپ 
کردووه و  ئاژن  گولله   خاوه نه کانیان  چاوی 
له   که   له وه ی  جیا  ئه وه   کوشتوویانن؛ 
تمه ن  میلیارد  به   مانگه دا   ٩ ئه و  ماوه ی 

باری کاسبکارانیان به  تان بردوه .
له   که س   ١٢٣ برینداربوونی  و  کوژران 
ده ستی  به   کورد  کاسبکارانی  و  کۆکش 
ئیسالمی  کۆماری  چه کداره کانی  ھزه  
کۆمه ه   ئه ویش  مانگدا،  نۆ  ماوه ی  له  
کۆماری  دژی  چه کیان  نه   که   که سانک 
ھه ڕه شه یان  نه   گرتووه و  ھه ڵ  ئیسالمی 
زیانی  نه   کردوه و  وت  ئه منییه تی  له  
کۆمه گا  به   ئابووری یان  و  کۆمه یه تی 
بگره   ته زن  دڵ  ھه ر  نه ک  گه یاندوه ، 
له    ده توان ته نیا  که   مرۆییه   کاره ساتکی 

کوردستان روو بدا.
کوشتاری  به رده وامی  ره وتی  له باره ی 

ناوچه   کوردی  کاسبکارانی  و  کۆبه ران 
ھزه   ده ستی  به   کوردستان  سنورییه کانی 
جدا  له   ئیسالمی  کۆماری  چه کداره کانی 
خستنه  به رباس و دووپاته  کردنه وه ی چه ند 

سه رنجک پویسته :
دوورکه وتنه وه و  شتک  ھه موو  له   به ر 
کۆبه ران  ناسناوه ی  ئه و  به گژداچوونه وه ی 
و کاسبکارانی کوردی پ پناسه  ده کرێ، 
به   که   قاچاغچی یه   ناسناوی  ئه ویش 
زۆربه ی  زاری  سه ر  له   ھه ه   به   داخه وه  
کاسبکاره ی  و  کۆکش  ئه و  خه کیشه . 

که  نه ک له  سه ر تری، به کوو به  ھۆی 
ھه ژاری و برستیی خۆی و ماڵ و مندای 
و له  پناو ده س خستنی رۆژانه  ١٠ ھه زار 
تمه ن  گیانی خۆی له  سه ر له پی ده ستی 
ھزه کانی  که مینی  و  بۆسه   و   داده ن
رژیم و سه ختیی ھه در و سه رماوسۆڵ 
و مه ترسیی ته قینه وه ی مین له  ژر پی 
ده بێ، بۆ ئه وه ی کۆه باره که ی به  ده ستی 
که مه   به   ئه و  و   بگه یه ن خاوه نه که ی 
نه ھاتی  و  ھات  ری  کری  وه ک  پاره یه  
وه رگرێ، ناتوان قاچاغچی ب. قاچاغچی 
سنووره کانی  له   که   که سانه ن  ئه و 
ئرانه وه  مادده ی ھۆش به ر بۆ  رۆژھه تی 
نوخۆ و ده ره وه ی وت تانزیت ده که ن و 
به  ھۆی ئه وه ش که  زۆربه ی ھه ره  زۆریان 
بانده کانی سه ر به  ناوه نده  ئه منیه تی یه کانی 
نه ک  پاسدارانن،  تایبه ت سپای  به   رژیم 
سه ر  له   گیانی یان  مه ترسیی  خۆیان  ھه ر 
مه ترسیی  و  ھه ڕه شه   خۆیان  به کوو  نیه ، 
کۆمه یه تیی  ئه منییه تی  سه ر  بۆ  جیددی 
کۆمه گان.  باری ئه و کۆبه ر و کاسبکاره ش 
یان  بھداشتی،  خۆراکی،  مه واددی  که  
 کا ه،  ناتوانو ماکه ره سه ی کاره بایی ن
ئه و  قاچاغ  باری   ،ب قاچاغ  شمه کی  و 
نو  بانده کانی  که   که ره ستانه یه   و   کا
ده سه تی رژیم خۆیان له  رگای ئاوه کانی 
ئازاده وه و له  ئسکله  و به نده رگه  تایبه تی 
وتی  ھاورده ی  خۆیانه وه   نادیاره کانی  و 
به رھه م  و  وه به رھنه ر  پشتی  و  ده که ن 
ده شکنن.   پ نوخۆییه کانی  ھنه ره  
 ،ت ده گه یه نئه وه ی زیان به  ئابووریی و
کورد  داماوه ی  کاسبکاره   و  کۆبه ر  ئه و 
ئل  یان  شووشه یه ک،  کارتۆنه   که   نیه  
سیدییه کی له  کۆڵ ناوه ، به کوو ئه و باند 
و مافیایانه ی نو ده سه تن که  سه دا ٨٠ 
تا سه دا ٩٠ی کا و شمه ک و که ره سه ی 
قاچاغ له  ری شونه   ڕه سمی یه کانی وه ک 
فۆکه خانه کانه وه   و  به نده ر  و  بازاڕچه  
ھاورده ی وت ده که ن، یان بۆ نموونه  ئه و 
ڕه وت و الیه نانه ن که  س ھه زار میلیارد 
تمه ن له  ته نگه ی باخه یان ده نن و وه ک 

 ئه و کۆکش و کاسبکاره ی 
که  نه ک له  سه ر تری، 

به کوو به  ھۆی ھه ژاری 
و برستیی خۆی و 

ماڵ و مندای و له  پناو 
ده س خستنی رۆژانه  ١٠ 

ھه زار تمه ن  گیانی خۆی له  
سه ر له پی ده ستی داده ن و 
بۆسه  و که مینی ھزه کانی 
رژیم و سه ختیی ھه در و 
سه رماوسۆڵ و مه ترسیی 
ته قینه وه ی مین له  ژر 
پی ده بێ، بۆ ئه وه ی 

کۆه باره که ی به  ده ستی 
خاوه نه که ی بگه یه ن و 

ئه و به  که مه  پاره یه  وه ک 
کری ری ھات و نه ھاتی 
وه رگرێ، ناتوان قاچاغچی 

ب
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به رزه کی بانان بۆی ده رده چن.
له و  دیکه   سه رنجی  جی  خاکی 
ھزه   کرده وه ی  که   ئه وه یه   پوه ندی یه دا 
ناوچه   له   چه کداره کانی کۆماری ئیسالمی 
سنووری یه کانی کوردستان بۆ ته قه  کردن 
له  کاسبکارانی کورد و به کارھنانی چه ک 
به م جۆره  دژی ئه وان نه ک ھه ر قانوونی 
نیه ، به کوو خۆی پشل کردنی ئاشکرای 

قانوونه .
ھزه   بۆ  چه ک  به کارھنانی  قانوونی 
چه کداره کانی کۆماری ئیسالمی ته نیا ئه و 
دژی  چه ک  به کارھنانی  به   ری  کاره  
ده ستی  له   که سه   ئه و  که   داوه   که سک 
 زه  ئینتیزامی یه کان ڕای کردبقانوون و ھ
له   تاوانه که ی  شتک  ھه موو  له   به ر  و 
ئیسالمی دا  کۆماری  قه زایی  ناوه ندکی 
سه لماب. پاشان ئه و که سه  خۆی چه کدار 
مه ئمووری  بۆ  گیانی  مه ترسیی  و   ب
ئه وه ی  دواتر   ،کردب دروست  ده وه ت 
و  گرتن  توانای  چه کداره کان  ھزه   که  
و   نه ب تاوانباره یان  که سه   ئه و  راگرتنی 
چه ک  به کارھنانی  له   جیا  رێ یه ک  ھیچ 
 ،ه تدا نه مابله  به ر ده ستی مه ئمووری ده و
که سی  مه ئمووره   ئه و   ده ب کاتیش  ئه و 
تاونبار ده نگ بدا، ئه گه ر راوه ستا ئه وه  ھیچ، 
و  بکا  ئاسمانی  ته قه ی  رانه وه ستا  ئه گه ر 
ئه گه ر ھه ر که کی نه بوو، ئه و جار پشتن 
به م  بنگوێ،  که سه   ئه و  به ره و خواری 
ئه وه ی له  کوردستان روو ده دا پچه وانه ی 
ھه موو ئه و شتانه یه . چونکی به ر له  ھه موو 
و  قوربانی یانه   ئه و  بوونی  تاوانبار  شتک 
ئه و  مه ترسیی  که سانه ی  ئه و  ھه موو 
چاره نووسه یان له سه ره ، له  ھیچ ناوه ندکی 
ئه و  ته نانه ت  نه سه لماوه .  رژیم  قه زایی 
کاره ی ئه وان، واته  ھات و چۆی سه رسنوور 
تاوان  به   نه ک  ئه وان  کاسبی یه ی  ئه و  و 
به کوو به  الدان له  قانوون پناسه  کراوه و 
قانوونیش مه ئمووری ده وه ت  به پی  ھه ر 
نه ک  قانوون،  له   الده ر  که سی   ده ب
تاوانبار بگرێ و راده ستی قانوون و ناوه نده  
قه زاییه کانی بکا. جیا له وه ش ده بینین که  

که سی کۆبه ر نه  ده یه وێ له  وت بچته  
ده رێ و نه  ده توان له  ده ستی مه ئمووری 
ده وه ت ده رباز ب، ئه و کۆه بارکی پ یه  
ژر  ناوچه کانی  قوویی  نو  ده چته وه   و 
و  گوند  ده چته وه   و  ده وه ت  ده سه تی 
شاره که ی خۆی و ھه موو کاتک ده ستی 
ھه موو  و  راده گا  پی  ده وه ت  مه ئمووری 
بدرته   و  به ست  قۆڵ  ده کرێ  کاتک 
ئه و  رژیم  ھزه کانی  بۆ  ئه دی  دادگا. 
مه به ستکی  بۆ  وه مه که ی  ناکه ن،  کاره  
کوا  بترازێ  له وه ش  ده گه ڕته وه .  دیکه  
گرتن  سیله   کوا  ھه وایی،  کردنی  ته قه  
رۆژانه   که   ئه وه ی  به ره وخوار،  پشتن  له  
کورد  کاسبکارانی  که   ئه وه یه   ده یبینین 
رژیمه وه   چه کداره کانی  ھزه   الیه ن  له  
به وه ش  به ر گولله  و  که و کوژی ده درنه  
ناوه ستن و وغه  به سته زمانه کانیان له به ر 
چاوی خۆیان  ده ده نه  به ر ده سژ و رق و 
کین و بزاریی په نگ خواردووی خۆیان له  
گه لی کورد به م جۆره  ئاشکرا ده که ن. ئه و 
رق و کینه ش بۆ خۆڕاگری و خه باتکاریی 
 ٣٠ له   زیاتر  ده گه ڕته وه  که   میلله ته   ئه و 
راگیرانی  ئابووری دا  دواکه وتوویی  له   ساڵ 
نیشتمانه که ی و  زه بر و زه نگ و سه رکوتی 
ھۆی  نه بۆته   بزووتنه وه که شی  خوناویی 
ئه وه ی که  ده نگی «به » بۆ ئه و رژیمه  
ده سه ت  چاوی  چقی  به رده وام  و   ب

بووه .
چی  که   ئه وه یه   سه ره کی  پرسیاری  ئستا 
گژی  به   ئه وه ی  بۆ  بکرێ  ده توانرێ 
به   ئه رکی  بچنه وه و  بارودۆخه دا  ئه و 
ئه ستۆی  له   بارودۆخه   ئه و  گژداچوونه وه ی 

ک یه ؟
به  سه رنجدان به  نوه ڕۆک و  ئامانجه کانی 
کۆماری ئیسالمی له  کوشتاری کاسبکارانی 
واقعییه تی  گرتنی  به  له به رچاو  و  کورد 
پرسی  مه ینه ته   به ش  خه که   ئه و  ژیانی 
پرسی   ناتوان سه رسنوور  کوشتاره کانی 
کوردستان  رۆژھه تی  له   کورد  ھه موو 
نه ب، که واته  ئه رکی ھه موو ھز و الیه نه  
توژه   و  مه ده نی  و  کۆمه یه تی  سیاسی، 

جیاجیاکانی کۆمه گای کوردستانه  که  له و 
.کۆشانی به  کرده وه یان ھه بناوه دا تپ

له و  کام  ھیچ   ناب شتک  له ھه موو  به ر 
 ده ب وه ربگیرن،  ئاسایی  به   ڕووداوانه  
له   به رده وامی  به   رووداوانه   ئه و  ھه موو 
الیه ن میدیای کوردییه وه  بو بکرنه وه و 
له وه   ئیسالمی  کۆماری  سیاسه ته کانی 
 ده ب بدرن.  له قاو  پوه ندی یه دا 
ناوه نده کانی مافی مرۆڤ، به  تایبه ت حیزبه  
به رده وامی  به   کوردستان  سیاسی یه کانی 
راپۆرتی ئه و پشل کاری یانه  به  ئاگاداریی 
مافی  نونه ته وه ییه کانی  کۆمه ه   و  کۆڕ 
مرۆڤ بگه یه نن و ئه وه  یه کک له  پرسه  
سیاسی و دپلۆماتیکه کانی ئه وان له  ئاستی 
مه یدانه کانی  له   یه کک  و  نونه ته وه یی 
کۆماری  دژی  ئه وان  دیپلۆماسیی  خه باتی 
ئیسالمی ب. پرسی کوشتاری کاسبکارانی 
کورد ده ب بکرته  پرسی گشتیی خه کی 
کوردستان و له  ھه ل و مه رجکدا که  ئستا 
که مترین جم و جۆی مه ده نی له  نو خۆی 
وت ده نگ دانه وه ی زۆری له  میدیاکانی 
 ده ب پرسه   ئه و  ده که وته وه ،   ل جیھاندا 
له  سه ر وه ڕێ بخرێ،  ناڕه زایه تیی گشتی 
بۆ ئه وه ی ئه وه نده ی ده کرێ تچووی ئه و 
کاره  بۆ کۆماری ئیسالمی بچته  سه رێ. 
رووداوانه ش  ئه و  قوربانی یانی  بنه ماه ی 
 ه کانیان خۆش بن، ده بنی رۆله  خو ناب
قانوونی  به دواداچوونی  ئه وانه وه   الیه ن  له  
پشل  ئه و  و  بکرێ  رووداوانه   ئه و  بۆ 
کاری یانه ی مافی مرۆڤ و ئه و جینایه تانه ی 
له  کوردستان ده کرێ، بکرته  بابه تی رۆژانه  
و له  دادگاکان سکا دژی ھزه  ئینتیزامی 
و ئه منییه تی یه کان تۆمار بکرن و ئه وه ش 
ئه رکی تایبه ت ده خاته  سه ر شانی پارزه ران 
ئه و  ھانای  به   خۆبه خشانه   ته نانه ت  که  
بنه مانه وه  بن و وه کاله تی ئه وان له  دادگا 
وه ئه ستۆ بگرن و پوشونی په روه نده کانیان 
تاککی  ھه موو  پرسی  پرسه   ئه و  که ون. 
 ده ب و  کوردستانه   رۆژھه تی  له   کورد 
قۆی  بارودۆخه   ئه و  گۆڕینی  بۆ  ھه مووش 

ل ھه ماین.
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 پاش سه رکه وتنی شۆڕشی گه النی ئران  
له  سای ١٣٥٧ی ھه تاوی دا که  خومه ینی 
ده ست  له   ده سه تیان   ھاوبیره کانی   و 
خۆیاندا قه بزه  کرد، زۆر زوو که وتنه  خۆ و 
ئازادی خواز و جیابیران  به  دژی خه کی  
ھه نگاویان نا و ماشنی سه ر کوتیان  وه ڕێ 
خست و له  شاروگوند، گه ڕه ک و کۆن، 
جاده و مووچه و مه زراو ڕگاکاندا، به  ملون 
و  کات   ب و  دامه زڕاندن  قه ساب خانه یان 
سات و پۆل، پۆل و جووت، جووت و تاک، 
ئه و  ڕاکشی  به  کۆمه ڵ خه کیان  و  تاک 
قه ساب خانانه  کرد و ده ستیان  دایه  کوشت 
خه کی  خونی  به   چنگیان  و  کوشتار  و 
ئران سوور کردو له به ر چاوی خه کی دونیا 
ئرانیان  و ئه فکاری ئاشتی خوازی جیھان، 
کرد به  کوشتارگایه کی گه وره و داخیان به  
دی ملون  دایک و باوک و کوڕ و کچ 
یه ک  یه که ی  ھه ر  ناو  منداه وه   و  ژن  و 
و  ئه ستندرا   ل خۆشه ویستیان  چه ند  یا 
جیھانی  خه کی.  دی  به ردایه   ئاگریان  
مرۆڤایه تی و به  گشتی مافه  ئینسانیه کانیان 

پشل کرد. 

کرده وانه یان  دا  و  کار  و  حه ره که ت  له و 
کوردستان  له   ئاوڕیان  زیاتر  نامرۆڤانه   زۆر 
دایه وه و خومه ینی  دڵ ڕه ش  ده ستووری 
جیھادی بۆ سه ر کوردستان ده کردو ھزه  
سه رکوتگه ره کانی ڕه انه ی کوردستان کردو 
له  شار و گونده کانی کوردستاندا، جینایه تیان 

خوقاند.
به   خومه ینی  رژیمی  کاربه ده ستانی 
ده ستووری پیره  گورگی جه ماران له  شاری 
خونیان  الفاوی  خۆشه ویست  سنه ی 
وه ڕێ خست و له  دوو ده وره دا شه قامه کانی 
ئه و شاره یان به  خونی خه كی ئه و شاره  
سوور کردو گیانی زیاتر له  ٢٥٠٠ که سیان 
که   کرد  پۆش  ڕه ش  شاریان  ئه ستاندو 

ئیستاش به  سنه ی خوناوی به ناوبانگه  .
پاسداره  جینایه تکاره کانی مزه ر به سه رانی 
له   کوردستاندا،  و  ئران  سه ر  به   حاکم 
گونده کانی قاڕن و قه تان و ...حه مامی 
خونیان وه ڕێ خست و ده رحه ق به  خه کی 
و  ئه نجام دا  گه وره یان  تاوانی  کوردستان 
مروڤانه داو  غه یره  کرده وه ی   له   ده ستیان 
ئه و  په ک  که وته ی  پیرو  و  منداڵ  و  ژن 

ژ-٣و  ڕه گباری  به ر  دایه   گوندانه یان 
ڕاده یه کی  به   و  کردن  خونیان  خه تانی 
زۆر کوژران و ته نانه ت قورعانی مزگه وتی 
که وته   گونده وه   مه الی  ده ست  به   گوند 
به ر سه ره  نزه ی پاستاره کان و ب ڕزیان 
خۆره کانی  خۆین  کرد.  ئیسالم  ئایینی  به  
ئوقره یان  به وه ش  مژ،  خۆین  خومه ینی 
نه گرت و دوای ئه وه  له  شاری مه ھابادی 
کوردستان،  کۆماری  حکوومه تی  پته ختی 
شاره   ئه و  گه نجی  پۆلیک  برده   ده ستیان 
 ٥٩ ئینسانانه   غه یره   و  ترسه نۆکانه   زۆر  و 
الوی ئه و شاره یان گولله  باران کرد و به  
تایبه تی  به   و  کوردستان  خه کی  گشتی 
پۆش  ره ش  مه ھابادیان   شاری  خه کی 
کردو کوردستان سبه ری ره ش پۆشی به  
سه ردا کشا. جگه  له وه ش خومه ینی شه یتان 
بۆ قازانج و به رژه وندی شۆوینیستی خۆی 
دژی  به   زیاتر  مه نفووره که ی  ڕژیمه   و 
که   کاتکدا  له   خۆو  که وته   کورد  خه کی 
ده ی  نه غه ده   شاری  له   قاسملوو  دوکتور 
ھه ویست له سه ر پویستی ئاشتی و پکه وه  
ژیانی گه النی ئیران قسه  بۆ خه ک بکات، 

   ئه حمه د مه کوه یی

  دۆپک له  جینایه ته کانی کۆماری به ناو ئیسالمی 
                             ئران
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به  ھۆی ده ست و پوه نده کانی به  تایبه تی 
شه ری   ،ورم حه سه نی  مه ال  شه خسی 
کورد و ئازه ر یی سازکرد که  پۆلکی باش 
کوردو  نه ته وه ی  دوو  ھه ر  خه کی  له  
چه وتی  سیاسه تی  قوربانی  کردنه   ئازه ری 
خۆی. جگه  له وانه ش له  کاتی گرتنه وه ی 
ھزه کانی  سه رده شت  بۆ  بانه   جاده ی 
به ربوونه   زه وی ڕا  و  ئاسمان  له   خومه ینی 
و  گیانی  زیانی  زۆریان  و  خه ک  گیانی 
گونده کانی  که   گه یاند  خه ک  به   مای 
له   ھتد،   ... و  مه کوێ  و  دۆھه رزن 
 ئاگریان ت ڕژیمه وه   فانتۆمه کانی  الیه ن 

به ردراو چه ندین که س بوونه  قوربانی. 
کوردستاندا  له   گشتی  به   خومه ینی 
ھیچ   ب و  خست  وه ڕێ  خۆینی  الفاوی 
ھۆیه ک ده ستی به  قه ت و عامی خه کی 
منداڵ  و  به ژن  دی  و  کرد  کوردستان 
و  نه سووتا  په ک که وتووه کانیش  پیرو  و 
دوژمنانه  ڕه فتاری له گه ڵ کردن. خومه ینی 
سه رکوتی  مه به ستی  به   رژیمه که ی  و 
میلیتاریزه   کوردستانی  کوردستان،  خه کی 
گه وره و  موگه ی  له  ٣٥٠٠  زیاتر  و  کرد 
دامه زراندو  کوردستاندا  له   بچووکی 
گه وره ی  پایه گایه کی  کرده   کوردستانی 
پسانه وه    ب و  ڕاوه ستان   ب و  نیزامی 
دایه   ده ستی   ب گه دا  له   ئه مۆشی  تا 
کوردستان.  دیفاعی   ب خه کی  کوشتنی 
پیاوه  به د ناوه کانی خومه ینی به  مه به ستی 
شارو  له   کوردستان  خه کی  سه رکوتی 
گوندو سنووره کاندا ڕگای کاسبی خه کی 
و  کوستان  ڕگاو  و  گرت  کوردستانیان 
شاخ و دۆل و شیوی کوردستانیان مین ڕژ 
ھه زارن  به   ڕگرتنه یاندا  کارو  له و  کرد. 
که سیان له  شوان و گاوان و کوستانچی و 
کاروانچی و ھیدی کرده  قوربانی سیاسه تی 
پده رانی ڕگه   چه وتی خومه ینی و درژه  
به وه ش  په رستان  کۆنه   شوومه که ی. 
و  دانه مرکا  گه لی کورد  له   قینیان   گی 
به  ھه زارن که سیان له  الوانی کورد قۆل 
به ست کرد و خزاندیانه  نو به نه یخانه کان و 
ب ھۆ قه ت و عامیان کردن و ته رمه کانیان 

قوربانی  بوونه   و  کردن  شون  سه رو   ب
سیاسه تی چه وتی مزه ر به سه رانی حاکمی 
ده سه تدارانی  له وانه ش  جگه   نه ویستراو. 
کۆنه په رستی له  ئران له  ھاوینی ١٣٦٧دا 
به  سه دان که سیان له  ڕۆله کانی کورد، له  
الوه  به  ھه سته کانی کورد له  زیندانه کانی 
 ب دا  ھیدی  و  کرماشان  ئابادی  دیزڵ 
خونیان  ھۆ   ب کردو  ئعدام  دادگایی 
به وه ش  ڕژیمه که ی  و  خومه ینی  ڕشتن. 
نامرۆڤانه یان  ھه نگاوی  زیاتر  و  نه وه ستان 
ھه گرت و ده ستیان ھاویشته  نو باشووری 
ده ست  تیرۆره وه   ڕیگه ی  له   و  کوردستان 
به   پاره   و  پووڵ  دانی  به   و  بوون  کار  به  
پیشمه رگه ی  کادرو   ١٨٠ خۆخروشان 
حیزبی دموکاتی کوردستانیان تیرور کرد.
گی  ئیسالمی  کۆماری  ده سه تدارانی 
جینایه تانه ش  ھه موو  به و  کورد  له   قینیان 
دانه مرکا و له  ده ره وه ی وتیش ده ستیان 
برده  دوو ربه ری به  توانای کورد و وای 
کردن،  تیرۆریان  ڕبه ری  کادری  چه ند 
پ یان وابوو که  به  تیرۆر کردنی قاسملوو 
دموکاتی  حیزبی  شه ڕه فکه ندی  و 
 م ب به ،ک ھه ڵ ده وه شکوردستان ل
خه به ر له وه  که  شۆڕشه که  گه رمتر ده که ن و 
خۆیان سه رئه نجام به ره و له نوچوون ده چن 
ئیسالمی  کۆماری  تیرۆره ی  دوو  ئه و  که  
دایه وه و  ده نگ  زۆری  وت  ده ره وه ی  له  
سه رانی کۆماری ئیسالمی به  بیارده ری ئه و 
تیرۆرانه  ناساندران و ڕیسوایی ڕووبه ڕووی 
کۆنه په رستانه   ئه و  به م  بۆوه .  ئه وان 
ده ستیان له  کاری تیرۆریستی و خرابکاری 
ئه وانه   ھه مووی  له   جگه   و  نه گرت  ھه ڵ 
به   و  نه گرت  ئوقره ی  وانه ش  به   دیان 
مه به ستی گویان تا الوانی کورد فکری 
نه منی  په رستیان  نه ته وه   و  شۆڕش 
پیشه یان  جینایه ت  کاری  به   درژه یان 
دایه  بوکردنه وه ی مه وادی  داو ده ستیان 
موخه ددیر و زۆریان له  الوانی کوردستان 
و ھیدی تووشی ئه و نه خۆشی یه  چاره سه ر 
نه کراوه  کردو شیرازه ی ھه زارن بنه ماه یان 
ھه زارن  به   ئستا  که   ھه وه شاند  لک 

ھیدی  و  په ک که  وتوو  پیرو  و  کچ  کوڕو 
له  کۆن و گه ڕه ک و شه قامه کانی شارو 
به و  و  که وتوون  کوردستاندا  گونده کانی 
ده ستی  گیرۆده ی  و  ده نانن  نه خۆشیه وه  
سه رانی کۆماری ئیسالمی ئیرانن و له  ملی 
ڕژیمی  ئاوان.  کورده واری  کۆمه گای 
ھنده ی  ئیسالمه وه   ناوی  به   خومه ینی 
له و  بز  مرۆڤه کان  کردوه ،  خراپ  کاری 
سه دام  ڕژیمی  ده که ن،  ئه و  ئیسالمه ی 
ئه نفال  ١٨٢ھه زار  به   عاقدا  له   حوسین 
له  کوردستان چی به  چی نه کرد. کۆماری 
مه وادی  تیرۆرو  نه   ئرانیش  ئیسالمی 
موخه ددیرو زیندان و ئعدام که  زۆر زیاتری 
له  حیزبی به عس ئه نفال کردوه ، ھیچی بۆ 
 ،ت و سه رئه نجام مه رگی خۆی ده بینناکر
چونکه  به  ھۆی ھه مووی ئه وانه  و حوکمه  
ڕژیمه که ی  و  خومه ینی  ناڕه واکانی  تری 
ئاشتی  ئه فکاری  تیرۆریستیه کانی،  کاره   و 
که   گه یشتووه   ئاکامه   به و  دونیا  خوازی 
مانه وه ی کۆماری ئیسالمی  بۆ سه ر دنیا 
بوات.  ده ب و  جیددییه   مه ترسی یه کی 
دنیا  ده سه تدارانی  که   ده بینین   وه ک 
که م  و زۆر که وتوونه  خۆ و ده سه تدارانی 
خستۆته   ناڕاسته وخۆ  و  ڕاسته وخۆ  ئرانیان 
نو که مه نده وه و ورده  ورده  ڕکیان ده کوشن 
سه رئه نجام  که   بووه   لژ   پ جگه یان  و 
ئرانیان  خه کی  بۆ  که   ده که ون   بیر  له و 
حاکمانی تری  ده ردی  به   ھه که ندوه و 
کۆمه گای  و  ده چن  خۆیان  ده وروبه ری 
سه رکه وتنی  مه نزگه ی  به ره و  کوردی 
یه کجاری ھه نگاو ده ن و له ژر سبه ری 
به   ده وه ستته وه و  ئازادی خوازی دا  بیری 
ئه وانه ی  ئه ی  ده ی  ده گات.  خۆی  مافی 
له   بیر  خواردوه   ڕژیمه تان  ئه و  فریوی 
بکه نه وه و  منداه کانتان  و  دواڕۆژی خۆتان 
نه ته وه ی  بکه نه وه   ڕوو  نه بووه   دره نگتر  تا 
خۆتان و پشت بکه نه  دوژمن، چونکه  کورد 
له   ڕۆژ  به   ڕۆژ  مسۆگه ره و  سه رکه وتنی 
سه رکه وتن نزیکتر ده بته وه ، ئه وکات سه د 
ھاوار به  پوولکه  و په شیمان بوونه وه دادی 

 .که س نادا و  مانای ناب
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تایبه تمه ندی یه کانی  سه رجه می  له  
فره چه شنی  مرۆڤ،  مافه کانی  کاروباری 
ڕاستی یه کانیه تی  و  شایه ت  و  باسه کان 
ده رده که وێ.  بواره  جۆراوجۆره کاندا  له   که  
پویستی یه   پی  به   ناچارن  ده وه ته کان 
نوخۆیی و نونه ته وه یی یه کانه وه  له  الیه نی 
له به رچاوگرتنی  نیسبه ت  به   جۆراوجۆره وه  
تایبه تی  به   ھاووتیان،  ھه موو  مافه کانی 
له   که   مرۆیی یه کان  جۆراوجۆره   گرووپه  
ھندک بواری تایبه ته وه  پویستیی   سه رنجی 
که مایه تی یه   قه ومییه ته کان،  وه ک  زیاترن 

ژنان  مندان،  سیاسی یه کان،  و  ئایینی 
و  بکه ن  پشخه ری  ده ست  کرکاران،  و 
له  کاتی  پشل کردنی سه ره کی ھه رکام 
له   که   ده وه ته کانن  ئه وه   بابه تانه دا،  له و 
مه یدانه  جۆراوجۆره کانی نیوخۆیی، ناوچه یی 
و   ملمالن تووشی  نونه ته وه ییدا  یان 

ڕووبه ڕووبوونه وه  ده بنه وه . 
ئه مۆکه  ئاوڕدانه وه  له  که مایه تی یه کان له  

دوو الوه  که وتۆته  به ر سه رنج:
ئه لف: له  ڕووی له به رچاوگرتنی مافه کانی 
به ھره مه ندی   له   نه واردن  ھه ڵ  و  مرۆڤ 
 پ ڕێ  بنه ڕه تییه   ئازادییه   و  مافه کان 

دراوه کان.
پاراستنی  و  به ھره مه ندی  مافی  ب: 

شوناسی قه ومی، ئایینی و زمانی.
مافه کانی  گرینگی  زیادبوونی  له   ڕوو 
جۆراوجۆره کان  په یمانه   داڕشتنی  و  مرۆڤ 
ئه وه   ھۆی  بۆته   گشتگیر  شوه یه کی  به  
به  له به رچاوگرتنی  ناچار  ده وه ته کان  که 

دروستی ئه م  پوه ره  زۆر پویستانه  بن.
که مایه تی: 

نه ته وه   ڕکخراوی  الیه ن  له   ھه رچه ند 
پسپۆڕه کانه وه   بنیاته   و  یه کگرتووه کان 
ھه وکی زۆر دراوه  بۆ ئه وه ی پناسه یه کی 

 و : سه ید جه الل ساحی

مافی که مایه تی و قه ومییه تی یه کان له  په یماننامه  
                    نونه ته وه یی یه کاندا
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پشکه ش  له  که مایه تی   دروست و کام
بکه ن، به م به و حاه ش نه یان توانیوه  تاکه  
پناسه یه کی وا که  جی ڕه زامه ندی ھه موو 
 ،ونه ته وه یی یه کان ببیرمه ندان و بنیاته  ن
سه رۆکی  یادداشته کانی  له   بخه نه ڕوو. 
له   نه ته وه یه کگرتووه کان  ڕکخراوی 
١٩٤٩ی  دسامبری  ٢٧ی  ڕکه وتی 
به   زۆر  «ھه رچند  که :  ھاتووه   زایینی دا 
زانستی یه وه   ڕوانگه ی  له   ده کرێ  دژواری 
پناسه یه کی دروست له  چه مکی که مایه تی 
ئه مۆکه   ڕاستیدا  له  به م  بخه ینه ڕوو، 
چه مکی که مایه تی به  زۆری له  واتایه کی 
واباوه   ئستا  ده برێ.  به کار  به رته سک تردا 
که  ئه م چه مکه   زیاتر بۆ گرووپکی تایبه ت 
له   که   ل وه رده گیرێ  که کی  کۆمه ڵ  له  
ده ژین  وتدا  له   که   له سه رتر  گرووپکی 

جیا کراونه وه ».
له   که مایه تی  له سه ر  ھه روه ھا 
فه رھه نگ نامه ی بریتانیکادا ٢٠٠٤ پناسه  و 

تاریفی جۆراوجۆری بۆ کراوه  بۆ ونه : 
بواری  له   که   کراو  دیاری  «گرووپکی 
ڕه چه ه کی ، فه رھه نگی و قه ومی دا له گه ڵ 
گرووپی زۆرینه ی ده سه تداردا ده ژین». 
له   که مایه تی  پناسه یه کی تری  له  

بریتانیکادا ھاتووه :
زانستی  له   که   که مایه تی  «چه مکی 
که کی  کۆمه یه تیدا  و  سیاسیی 
ل وه رده گیرێ بریتییه  له : که مه  گرووپک 
ناچاری   به   که   کۆمه گا  تاکه کانی  له  
دیاره   ده ژین.  زۆرینه دا  گرووپی  له گه ڵ 
له   خۆیان  زۆر  که مایه تی یه   گرووپه   ئه م 
کاروباری کۆمه یه تی وه رناده ن، ھه روه ھا 
زۆرینه ی  له گه ڵ  یه کسان  ئیمتیازاتی  له  
ھه روه ھا  نابن،  به ھره مه ند  کۆمه گادا 
بواری  له   کۆمه گا  که مایه تی  گرووپی 
ده سه تی سیاسی یه وه  الوازتر له  گرووپی 

زۆرینه ی کۆمه گان».
«پاتریک ترنبری» نووسه ری په رتووکی 
به نرخی «مافه  نونه ته وه یی یه کان و مافی 
که مایه تی یه کان»، که مایه تی به  گرووپک 
و  نیه   به شدار  ده سه تدا  له   که    ده زان

باقی  له   که متر  ئه ژماریشه وه   بواری  له  
ئه ندامه کانی  به م  وتن،  حه شیمه تی 
تایبه تمه ندی یه   و  وته ن  ئه و  ھاووتی 
یان  ئایینی  قه ومی،  جۆراوجۆره کانی 
زمانیان له گه ڵ حه شیمه تی دیکه ی وتدا  
ھه یه  و خاوه ن جۆرک ھه ستی یه کیه تی 
له   ھاوپوه ندی  و  به رژه وه ندی یه کان 
ڕاستای پاراستنی فه رھه نگ، داب و نه ریته  

ئایینی یان زمانی یه کانیانن.
ھاتووه :  سیاسی دا  زانستی  په رتووکی  له  
نونه ته وه یی یه کان دا  مافه   له   «که مایه تی 
به  گرووپک له  خه ک ده وترێ که  خاوه ن 
ئایین گه لکی  یان  نه ریت  ڕه چه ه ک، 
جیاوازی جیا له و فه رھه نگ و ئایینه  زاه ی  
دیاره   بن.  ده ژین ،  تیدا  که   وته ی  له و 

و  ئابووری  کۆمه یه تی،  قازانجه   و  ماف 
یاسای  له   سیاسی یه کانی که مایه تی یه کان 
بنه ڕه تی وته کاندا ھاتووه . له و وتانه ی 
نه ژادی  ھه واردنی  سیاسه تی  زیاتر  که  
که مایه تی یه کان  مه سه له ی  به ر،  ده گرنه  
دروست  نوخۆیی  گه وره ی  ئاریشه یه کی 
نونه ته وه یی  الیه نی  زۆرجار  که   کردوه  
ده کرێ  که   ئه وه ی  که وتۆته وه ».   ل
که مایه تی  ب گومان  که   ئه وه یه   بین 
حه شیمه تی که متری وت نیه  و له گه ڵ 
خاوه ن  کۆمه گادا  زۆرینه ی  تاکه کانی 
یان  ئایینی  قه ومی،  تایبه تمه ندی گه لکی  
زمانی  جۆراوجۆرن که  زۆرینه ش له  بواری 
حه شیمه ته وه  ده کرێ که متر له  که مایه تی 
کۆ  ئیراده ی  و  ھاوپوه ندی  ھه ستی   .ب
مه به سته که شیان  و  مانه وه یانه   زامنی 
به رامبه ری  و  یه کسانی  ھنانی  وه ده ست 
زۆرینه ی  له گه ڵ  یاسایی یه   و  ڕاسته قینه  

خه ک دا.
قه ومییه ت:

که   ھه یه   وتک  که متر  ئه مۆکه  
ھاووتی یه کانی  و  دانیشتوو  ھه موو 
یه ک  خاوه ن  و  نه ژادک  له   وته   ئه و 
زمانکی  و  قه ومییه ت  و  فه رھه نگ 
یه کسان بن. له م وتانه دا که  به  وتانی 
 (Multinational)چه ندنه ته وه یی
به ناوبانگن وه ک ئران، سوئیس، ھندوستان 
و ... ھتد، کۆمه ڵ و گرووپ گه لک ھه ن 
که  له  بواری زمانی، فه رھه نگی و مژوویی دا 
خۆیانیان  ھاوبه شی  تایبه تمه ندی گه لکی 
ھه یه . ھه روه ھا مه سه له ی له به رچاوگرتنی 
ما فی قه ومییه ته کان و نه بوونی ھه واردنی 
نوان که مایه تی و زۆرایه تی جی سه رنجی 
ڕکخراوه   و  ده وه ته کان  نه ته وه کان، 
و  ڕسا  ھه ربۆیه   نونه ته وه یی یه کانه ، 
ئاسانکاری گه لک بۆ له به رچاوگرتنی ما فی 
که مایه تییه کان و دابین کردنی ئه منییه ت 
و ئاسایش و ژیانی ئاشتی خوازانه ی قه ومه  
 گه ل گیراوه .  له به رچاو  جۆراوجۆره کان 
شایه ت حای  ئه مۆکه دا  جیھانی  له   جار 
ڕووبه ڕووبوونه وه ی توندوتیژانه ، دوژمنکارانه  

ھه رچه ند له  
الیه ن ڕکخراوی 

نه ته وه یه کگرتووه کان 
و بنیاته  پسپۆڕه کانه وه  
ھه وکی زۆر دراوه  

بۆ ئه وه ی پناسه یه کی 
دروست و کام له  
که مایه تی پشکه ش 

بکه ن، به م به و حاه ش 
نه یان توانیوه  تاکه  

پناسه یه کی وا که  جی 
ڕه زامه ندی ھه موو 
بیرمه ندان و بنیاته  

 ،ونه ته وه یی یه کان بن
بخه نه ڕوو.
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جۆراوجۆره کان  گرووپه   ورانکه ری  و 
مافه کانی  پچه وانه ی  ھه ودانه کانی  یان 
مرۆڤی گرووپی زۆرینه  به  دژی که مایه تی 
له خۆنامۆبوونی  قه ومی،  پاکتاوکردنی  بۆ 
و  شوناس  فه وتانی  ئه خالقی(الیناسیون)، 
مژووی قه ومکی تایبه ت و ... ھتد، بووین. 
یه کک له  بنه ما بنه ڕه تی یه کانی مافه کانی 
به   مرۆڤه کان  ھه موو  که   ئه وه یه   مرۆڤ 
ئازادی له دایک ده بن و ده ب له  حورمه ت 
و ئابوو و که رامه ت و مافه کانیانه وه  له گه ڵ 
یه کدا به رامبه ر بن. ھه واردن، لکۆینه وه و 
وه دووکه وتنی دادوه ریی له سه ر بنه مای نه ژاد 
و قه ومییه ت به  پچه وانه ی ئه م بنه مایه یه . 
قه ومییه ته کان  دژی  به   ھه واردن 
 .ھه ب جۆراوجۆری  فۆڕم گه لکی   ده توان
ڕه گه زپه رستی یه .  ب به زه یی یانه ترینه که ی 
نه ژادی(ئاپاڕتاید)  جیاوازی  نه ژادکوژی، 
به فیۆدانی  ئاشکرای  که متر  شوه کانی  و 
ئاسیمیالسیون،  وه ک  نه ته وه کان  مافی 
و  کردن  سووک  فه رھه نگی،  فه وتانی 
سووکایه تی پ کردنی ئاشکرا و ڕه سمی، 
کۆچی زۆره مل و ... ھتد، ھه ر ھه موویان 
له  شوازه کانی ڕه گه زپه رستی ده ژمردرن. 
ئه م شوازانه  گرووپه  قه ومی یه کان له  بوونی 
ئابووری  سیاسی،  مه ده نی،  مافه   یه کسانی 
گرووپه کانی  له گه ڵ  کۆمه یه تی یه کان  و 
دیکه ی کۆمه گادا ب به ش ده کا. ھه واردنه  
قه ومی و نه ژادی یه کان وه کوو یه کک له  
کشه  سه ره کی یه کانی دنیای ئه مۆیه که  
زۆرایه تیش  جار   گه ل و  که مایه تی یه کان 
لی به  ئازاره . زۆربه ی ھه وه کانی یه که م 
مرۆڤ  مافه کانی  نونه ته وه یی  چاالکوانانی 
ئه فریقای  له   ئاپاڕتاید  مه سه له ی  له سه ر 
١٩٩٤ی  سای  له   که   ببۆوه    چ باشوور 
به وحاه ش  ھات.   پ کۆتایی  زایینی دا 
ھه واردنی  و  بزاری  دژی  به   خه بات 
قه ومی و نه ژادی درژه ی ھه یه . به  تایبه ت 
له   ھندک  که   ده یه ی١٩٩٠زایینی دا  له  
خراپترین گه نگه شه  قه ومی یه کانی جیھان 
ناوچه ی گۆله  گه وره کانی  له   باکان و  له  

ئافریقا(له  وتی ڕوواندا و بۆندی) ڕوویدا، 
دووباره  مه سه له ی مافی قه ومییه ته کان به  
شوه یه کی توندتر ھاته  ئاراوه . چوونه سه ری 
شوناس  نه ته وه یی  خه باتگانی  چاالکی 
خواز، ئازادی خوازو گه شه ی به رچاوی بزاڤه  
ڕۆژھه تی  و  ئاسیا  له   نه ته وه خوازاه کان  

ناڤیندا گرینگی زیاتری به م کاره  داوه . 
تۆڕه مه(نژاد) :

به و  کالینز  ئینگلیزی  وشه دانی(فرھنگ) 
نه ژاد ده کا: «گرووپک  پناسه ی  شوه یه  
که   ھاوبه ش  ئه ژدادی  خاوه ن  خه کی  له  
تایبه تمه ندی گه لکی لک جیای ڕواه تی یان 
ھه ب وه ک ڕه نگ، جۆری پست، جۆری 
موو یان به ژن و با». ھه ر ئه و وشه دانه  به و 
شوه یه  پناسه ی قه ومیش ده کا: «گرووپه  
نه ژادی،  تایبه تمه ندی یه   که   مرۆڤک 
تایبه تمه ندی گه لکی  و  زمانی  ئایینی، 
قانوونی  له    .«ھه ب ھاوبه شیان  دیکه ی 
مرۆڤ  مافه کانی  نونه ته وه یی یه کانی  مافه  
به رفره وانتری  مانایه کی  نه ژاد  وشه ی 
بنه مای  له سه ر  به  جیاوازی  زیاتر  ھه یه  و 
کۆمه یه تی،  گرووپی  قه ومییه ت،  ئایین، 
مافه  له   ده گوترێ.  فه رھه نگ  و  زمان 
مرۆیی یه  نونه ته وه یی یه کاندا زۆرجار نه ژاد 
ئه ژدادی  که   گرووپک  ناوزه دکردنی  بۆ 
ژینی و بۆماوه یی ھاوبه شیشیان نیه،  به کار 
ده برێ. وه ک نیزامه  ناته واوه کان له  ھند 

و ژاپۆن دا.
مادده ی یه ک له   په یمان نامه ی(کنوانسیون) 
ھه واردنی  سینه وه ی  بۆ  نونه ته وه یی 
پناسه یه ک   (١٩٦٥ نه ژادی(په سندکراوی 
پناسه ی  ئاوا  به م  ناکا،  نه ژاد  له  
جۆره   «ھه ر  ده کا:  نه ژادی  ھه واردنی 
یان  سنووردارتی  ب به شی،  ھه واردن، 
ڕه نگ،  نه ژاد،  بنه مای  له سه ر  ھه ڤیاز 
یان  نه ته وه یی  سه رچاوه ی  یان  ئه ژداد، 
ئاکامه که ی  یان  مه به ست  که   قه ومی 
مافی  سنوورداربوونی  یان  پووچه ڵ 
یه کسانی که مایه تی یه کان له  به ھره مه ندی 
له  مافه کانی مرۆڤ و ئازادی یه  بنه ڕه تی یه  

ھه موو  و  فه رھه نگی  ئابووری،  سیاسی، 
چوارچوه کانی دیکه ی ژیانی کۆمه یه تی 

 .«ب
ڕوانینک به  مژووی مافی قه ومییه ته کان 

له  سیسته می نونه ته وه یی دا
به   ورده   ورده   قه ومییه ته کان   مه سه له ی 
جۆراوجۆره کانی  الیه نه   مژوو  درژایی 
له   ئایینی  نه ژادی،  نه ته وه یی،  وه ک 
سه ره تای سه ده کانی نوه ڕاست دا، به خۆیه وه  
گرتووه، به م جیا له م پشینه  دوورودرژه  
مه سه له ی  سه ده یه دا  ئه م  سه ره تای  له  
یاسا   سه رنجی  به ر  که وتۆته   قه ومییه ت 
جۆراوجۆره کانی  ڕسا   نونه ته وه یی یه کان. 
سه ربه  گرووپه  فره چه شنه  مرۆیی و مافه کانی 
مرۆڤ تا به ر له  شه ڕی یه که می جیھانی 
داڕژرا و په سند کرا که  به  شوه یه ک له  
شوه کان ڕاسته وخۆ یان ناڕاسته وخۆ ئاماژه  
پاش  ده کا.  قه ومییه ته کان  مه سه له ی  به  
شه ڕی یه که می جیھانی له  په یمانه  گشتی 
و تایبه تی یه کان بۆ پشتیوانی نونه ته وه یی 
یاساگه لکی  و  ڕسا  قه ومه کان  مافی 
له   نوێ په سند و دیاری کران و زۆرک 
نیسبه ت  به   تا  دا  بیاریان  ده وه ته کان 
که مایه تی یه  قه ومی، ئایینی و زمانی یه کانی 
ده سه ته که یان  چوارچوه ی  نیشته جی 
له گه ڵ  یه کسانیان  که وتکی  و  ھه س 
 .ھه ب خۆ یان  دیکه ی  ھاووتی یه کانی 
له گه ڵ پک ھاتن و دامه زرانی کۆمه گای 
که مایه تی یه کان  مه سه له ی  نه ته وه کان، 
ھاته   نونه ته وه یی دا  کۆمه گای  ئاستی  له  
ئاراوه . ته نانه ت له  سه ره تادا بیار وابوو که  
په یمانی کۆمه گای نه ته وه کان به شک بۆ 
دابین کردنی مافی که مایه تی یه کان ته رخان 
بکا، به م ئه م گه ه یه  به ھۆی دژایه تی 
کرایه وه .  ڕه ت  ده وه ته کان  له   ھندک 
له   گه ه یه   ئه م  ته ئیدنه کردنی  سه ره ڕای 
به م  نه ته وه کاندا،  کۆمه گای  په یمانی 
له بیر  ھیچ کات مه سه له ی قه ومییه ته کان 
نه کراو له  ھندک له  په یمانه  ئاشتی یه کانی 
که   ژرمن»  «سن  په یمان نامه ی  وه ک 
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١٩١٩ی  سپتامبری  ١٠ ی  ڕکه وتی  له  
ئۆتریش  یه کگرتووانی  نوان  له   زایینی دا 
له   که    (Nouei)نۆیی په یمانی  یان 
زایینی  ١٩١٩ی  نوامبری  ٢٧ی  ڕکه وتی 
له گه ڵ بۆلغارستان به سترا، ئاماژه گه لک به  
قه ومییه ته کان و بارودۆخیان کراوه ، به م 
گشتی  به   په یمانانه   ئه م  که   بواره وه   له و 
نه  داخوازیی قه ومییه ت و که مایه تی یه کان 
ڕاکشا  ده وه ته کانی  ڕه زایه تی  نه   و 
پاش  ته نانه ت  نه ھنا.  ده وام  زۆری 
ھاتنی  پک  و  دووھه می جیھانی  شه ڕی 
ڕکخراوی نه ته وه یه کگرتووه کان، سه ره ڕای 
تازه   ڕکخراوه   له م  که   چاوه ڕوانی یه کی 
که مایه تی  مه سه له ی  له مه ڕ  دامه زراوه یان 
جۆره   ھیچ  ھه بوو،  قه ومییه تی یه کانیان  و 

ھه ڵ  باره وه   له م  نویان  ھه نگاوکی 
نه ھناوه .

له مه ڕ مه سه له ی قه ومییه ته کان له  سای 
گه وره ی  کۆنفانسکی  زایینی دا  ١٩٢٩ی 
به سترا  پاریس  شاری  له   نونه ته وه یی 
دیاری  بۆ  که   زۆر  ھه وکی  له گه ڵ  و، 
له گه ڵ  که وت  و  ھه س  شوه ی  کردنی 
نه بوو،  ئه رنی  ئاکامکی  درا،  غه واره کان 
بریتی یه   که   وییه ن  په یمان نامه ی  به م 
و  که مایه تی  بۆ  له بار  بابه ت گه لکی  له 
زایینی  ١٩٩٣ی  سای  له   قه ومییه ته کان 
یان په یمان نامه ی پشتیوانی له  که مایه تی یه  
قه ومی و فه رھه نگی یه کان له  سای ١٩٩٢ی 
ڕساکانی دا  له   که   کرا  په سند  زایینی دا 
بۆ  له باری  پوه رگه لکی شیاوی په سن و 
چینه  جۆراوجۆره کانی که مایه تی یه  قه ومی، 

نه ژادی و ئایینی یه کان دانا.
بنه ماکانی مافی قه ومییه ته کان:

ڕساگه لک  نونه ته وه یی دا  یاسای  له  
ھه ن که  به  ئاشکرا پوه ندی به  مه سه له ی 
 ل پشتیوانیان  و  ھه یه   قه ومییه ته کانه وه  
ئه وه   له سه ر  جه خت  ڕسایانه   ئه م  ده کا. 
ونه   بۆ  خاک  ھه موو  که   ده که نه وه  
نه ژادی و  ئه ندامانی که مایه تی یه  قه ومی، 
یه کسانیان  بنچینه یی  مافی  ئایینی یه کان، 
له گه ڵ ھاووتی یه کانی دیکه ی کۆمه گادا 
جۆره   ھیچ   به ب بتوانن   ده ب و  ھه یه  
بن.  به ھره مه ند  مافانه   له م  ھه واردنک 
ھندک له  مافی ستانداردی تاکه که سی، 
بایه خکی  ئایینی  و  قه ومی  بۆ که مایه تی 
ئه م  ونه ی  له   ھه یه .  تایبه تی یان 
و  کۆمه یه تی  ئازادی یه   وه ک  مافانه  
کۆبوونه وه ی  و  کۆڕ  فه رھه نگی یه کان، 
پک  ئازادی  ڕاده ربین،  ئازادی  ئازاد، 
ھاتنی مافی خوندن و په روه رده  به  زمانی 
زگماکی و په نسیپه  ئاشکرا بووه کانی دیکه  

له  چوارچوه ی نونه ته وه یی دایه . 
نه ته وه  ڕاگه یه نراوی  له   ھه رچه ند 
گه ردونی  جاڕنامه ی  و   یه کگرتووه کان 
و  که مایه تی  وشه ی  مرۆڤ  مافه کانی 
قه ومییه ت نه ھاتووه ، به م له  به ڕوه بردنی 

یه که م  مادده ی  چواری  و   س بگه ی 
ڕاگه یه نراوی  ٦٥ی  و   ٥٥ مادده کانی  و 
که   نه ته وه  یه کگرتووه کاندا  ڕکخراوی 
ئازادی یه   و  مرۆڤ  مافی  له به رچاوگه تنی 
 به ب تاکه کان  ھه موو  بۆ  بنه ڕه تی یه کان 
ڕه گه ز،  نه ژاد،  نیسبه ت  به   ھه واردن 
زمان یان ئایینه وه ڕای گه یاندوه ، ده ق و 
به گه گه لک په سند کراوه  که  له  خواره وه  

به  کورتی ئاماژه یان پ ده که ین.
١: په یمان نامه ی قه ده غه کردن و سزادانی 

کوشتنی به کۆمه ڵ(په سندکراوی ١٩٤٨):
یه کک له  په یمان نامه کانی مافی مرۆڤی 
به   که   جیھانی  دووھه می  شه ڕی  دوای 
گوره ی ئه و، وه چه کوژی(نسل کشی) به  
مانای ھه رکام له و کرده وانه ی خواره وه  که  
به  مه به ستی فه وتانی گشت یان به شک له  
نه ته وه ، گرووپی قه ومی، نه ژادی یان ئایینی 
به ڕوه  ده چ، مه حکوومه  و به شک له م 

گه ل جار له  جیھانی 
ئه مۆکه دا شایه ت حای 

ڕووبه ڕووبوونه وه ی 
توندوتیژانه ، دوژمنکارانه  

و ورانکه ری گرووپه  
جۆراوجۆره کان 

یان ھه ودانه کانی 
پچه وانه ی مافه کانی 

مرۆڤی گرووپی زۆرینه  
به  دژی که مایه تی بۆ 
پاکتاوکردنی قه ومی، 

له خۆنامۆبوونی 
ئه خالقی(الیناسیون)، 

فه وتانی شوناس و 
مژووی قه ومکی 

تایبه ت و ... ھتد، بووین

 مه سه له ی قه ومییه ته کان 
ورده  ورده  به  

درژایی مژوو الیه نه  
جۆراوجۆره کانی وه ک 

نه ته وه یی، نه ژادی، ئایینی 
له  سه ره تای سه ده کانی 
نوه ڕاست دا، به خۆیه وه  
گرتووه، به م جیا له م 
پشینه  دوورودرژه  له  
سه ره تای ئه م سه ده یه دا 
مه سه له ی قه ومییه ت 
که وتۆته  به ر سه رنجی 
یاسا   نونه ته وه یی یه کان. 
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مافی  به ن پارزی  بۆ  ده گه ڕته وه   ئه رکه  
ژیان، که  مافکی ستانداردی تاکه که سی یه  . 
ھه روه ھا ھه ودان بۆ پاراستن و پارزگاری 
کردن له  به رانبه ر پاکتاوی نه ژادیدا، جه خت 
له سه ر تکۆشانی گرووپه کان بۆ زه ربه لدان 
و نه ھشتنیان ده کا که  بۆ ونه  ئاماژه  به  

چه ند نموونه یه ک ده کرێ:   
ئه لف: کوشتنی ئه ندامانی گرووپ.

جیددی  زه ربه ی  ھنانی  پک  ب: 
جه سته یی و ده روونی.

گرووپه که  بردنی  به ره و  بارودۆخک  ج: 
یان  ھه موو  له نوبردنی  ھۆی  ببته   که  

به شکی جه سته . 
مه به ستی  به   بارودۆخک  سه پاندنی  د: 

پشگیری له  زه وزووی نو گرووپه که .
مندانی  ناعیالجی  گواستنه وه ی  ع: 
گرووپ بۆ گرووپکی تر و مافی پارزگاری 

له  به رامبه ر وه چه کوژی دا.
ئه م مافانه  به  گشتی نگه تیڤن به و واتایه  
دیکه ی  ده زگاکانی  و  دام  و  ده وه ت  که  
ناچار بکا که  مل بۆ سینه وه ی گرووپه که  
نه ده ن و دووری ل بکه ن، به م ھه روه ھا 

ئه م  بۆ  که   به وه یه   پویستی  مافانه   ئه م 
و  قانوونی  که ره سه گه لکی  مه به سته 

پشتیوانی دیکه ش دابین بکرن.
مافه کانی  گه ردونی  جاڕنامه ی   :٢

مرۆڤ(په سندکراوی ١٩٤٨):
مافه کانی  گه ردونی  جاڕنامه ی  به پی 
ھیچ   ب  ده توان که سک  «ھه ر  مرۆڤ 
ڕه نگ،  ڕه گه ز،  تایبه تی  به   ھه واردنک 
جنس، زمان، ئایین، بیروڕای سیاسی، یان 
 ب ھه روه ھا  دیکه وه ،  بیروڕایه کی  ھه ر 
یان  نه ته وه یی  ڕه چه ه کی  وه به رچاوگیرانی 
یان  بوون  له دایک  سامان،  کۆمه یه تی، 
ھه ر بارودۆخکی دیکه وه ، ھه موو ئه و ماف 
و ئازادی یانه ی ھه ب که  له و جاڕنامه یه دا 

ھاتوون»(مادده ی دوو).
قانووندا  له  به رانبه ر  «ھه موو  ھه روه ھا 
یه کسانن و مافی ئه وه یان ھه یه  ب ھیچ 
ھه واردنک له  الیه ن قانوونه وه  پشتیان 
بگیرێ. ھه مووان مافی ئه وه یان ھه یه  له  
نوه ڕۆکی  به رانبه ر ھه ر ھه واردنکدا که  
دژایه تی  له   و،  بکا  پشل  جاڕنامه یه   ئه م 
مه به ستی  به   که   ھاندانک دا  ھه ر  له گه ڵ 

ئه و ھه واردنانه  به ڕوه  بچ، وه ک یه ک 
 ل پشتیوانی یان  قانوونه وه   الیه ن  له  

بکرێ»(مادده ی حه وت).
نونه ته وه یی  ڕک که وتن نامه ی   :٣
ھه واردنکی  شوه   ھه موو  سینه وه ی 

نه ژادی (په سندکراوی ١٩٦٥).
١٩٦٩وه   سای  له   که   په یمانه    ئه م 
سه ربه   په یمانی  کۆبه ندترین  به ڕوه چوو، 
مافی که مایه تی یه  نه ژادی و قه ومییه کانه . 
که   ده کا  باس  درژی    به   په یمانه   ئه م 
ھه واردن  سینه وه ی  بۆ  ده وه ته کان 
بردنه سه ری  و  نه ژادی  توندوتیژی  و 
نه ژادی  ھاوپوه ندی  و  ت گه یشتن 
ھه ودان  چ  دانی  ئه نجام  به   پویستیان 
سینه وه ی  کومیته ی  تکۆشانکه .  و 
ئه رکی   (CERD)نه ژادی ھه واردنی 
په یمان نامه یه ی  ئه م  به سه ر  چاوه دری 
له سه ر شانه  که  له  ھه ژده  ئه ندامی پسپۆڕ 
پک ھاتووه . ده وه ته کان ئه رکی سه رشانیانه 
تا کوو ڕاپۆڕتی پشکه وتنه که نیان له  ڕاستای 
شوه ی  به   په یمان نامه یه   ئه م  گونجاندنی 
ده وره یی بده نه وه  به م کومیته یه . ناچارکردنی 
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به وه وه   پوه ندی  ڕاپۆڕته   ئه م  دانه وه ی 
چه نده   تا  ناوبراو  ده وه تی  داخوا  که   نیه  
له   نه ژادی  ھه واردنی  بوونی  به   باوه ڕی 
ھه یه   ده سه تداره تی یه که یدا  چوارچوه ی 
یان نا. ھه روه ھا ده وه ت ناچاره تاکوو به  
فرکاری  شونه کانی  و  ڕێ  ڕه چاوکردنی 
په یمان نامه یه   له م  پشتیوانی  پشگیرانه  
بکه ن، ته نانه ت ئه گه ر ئه م ھه واردنه  به  
کشه ی ھه نووکه یی وته که شیان نه زانن. 
ئه م کومیته یه  ھه روه ھا ده توان له گه ڵ ئه و 
له   وایه   پ یان  که   گرووپانه ی  و  که س 
مافیان  په یمان نامه یه دا   ئه م  چوارچوه ی 

.وه ندی یان ھه بل کراوه ، پشپ
مافه   نونه ته وه یی  ڕک که وتن نامه ی    :٤
سیاسی یه کان(په سندکراوی  و  مه ده نی 

:(١٩٦٦
په یمانه   ئه م  ئه ندامی  ده وه تکی  ھه ر 
تاکه کانی  به   ھه مبه ر  که    ده ب به رعۆده  
له به رچاوگرتنی   ب خۆی،  دانیشتووی 
ئایین،  زمان،  ڕه گه ز،  ڕه چه ه ک،  جۆری 
بیروڕای سیاسی و ھه ر جۆره  بیروڕایه کی 
دیکه ، ھه روه ھا ب وه به رچاوگرتنی بنه چه ی 
پوه ندیی  نه ته وه یی، سامان،  کۆمه یه تی، 
خزمایه تی و بارودۆخی تر، ڕز له  مافه کانی 
و  بگرێ  په یمان نامه یه دا  له م  گونجاو 
ھه روه ھا    .(٢ بکا(مادده ی  ده سته به ریان 
ئه م په یمانه  ده وه ته کان به رعۆده  ده کا که  
دژایه تیی  گیانی  ھاندانی  چه شنه   «ھه ر 
ببته   که   ئایینی  یان  ڕه گه زی  نه ته وه یی، 
دوژمنایه تی  ھه واردن،  دنه دانی  ھۆی 
قانوون  گوره ی  به   توندوتیژی،  و 
به   ھه روه ھا   .(٢٠ قه ده غه یه »(مادده ی 
پی ئه م په یمانه  ھه موو تاکه کان له به رامبه ر 
یاسادا یه کسانن و به ب ھیچ جیاوازی یه ک 
الیه ن  له   یه کیان  وه ک  پارزرانی  ما فی 
یاساوه  ھه یه (مادده ی ٢٦).  له و وتانه دا 
که  که مایه تی ڕه گه زی، ئایینی یان زمانی 
که مایه تی یانه ،  به و  سه ر  که سانی  و  ھه ن 
ناب مافی پک ھنانی کۆڕ و کۆبوونه وه  
که ک  ھه روه ھا  و  ئه ندامه کانیان  له گه ڵ 
 به ج ین و جوه رگرتن له  کولتوور و ده رب

و  ئایینی یه کان  شونه   و  ڕێ  کردنی 
 قسه کردن و نووسین به  زمانی خۆیان ل

زه وت بکرێ(مادده ی ٢٧).
جینایی  دادگای  ئه ساسنامه ی   :٥

نونه ته وه یی ڕۆم(١٩٩٨):
ئه ساسنامه یه ی  ئه م  شه شی  مادده ی 
دادگای جینایی نونه ته وه یی یه ، ده سه تی 
کردنی  تاوتوێ  بۆ  دادگایه ی  ئه م 
په روه نده کانی سه ربه  وه چه کوژی و پاکتاوی 
گرووپه  تایبه ته  نه ته وه یی و قه ومی یه کانی 
به  فه ڕمی ده ناس. له  مادده ی حه وته که یدا 
ئاپاڕتاید وه ک جینایه ت به  دژی مرۆڤایه تی 

پناسه  ده کرێ.
به گه   و  په یمان نامه کان   :٦
نونه ته وه یی یه کان و یاسا نوخۆیی یه کانی 
سه ربه  مافی په روه رده و ڕاھنان به  زمانی 

دایک(زگماکی): 
ناسه کان  ئاگادارکردنه وه ی زمان  پی  به  
له سه ر بنه مای ئه گه ری له نوچوونی زۆرک 
و  نه ته وه کان  ڕکخراوی  زمانه کان،  له  
گه ه یه کیان  داڕشتنی  ھه وی  یۆنسکۆ 
داوه ،  ھه ن،  زمانانه ی  ئه و  پاراستنی  بۆ 
یه کک  به   ئاماژه   ونه   بۆ  ده کرێ  که  
فوریه یان  ڕۆژی ٢١ی  که   بابه ته کانی  له  
ناودر  دایک  زمانی  جیھانی  ڕۆژی  وه ک 
ھۆی  به   به نگالدش  بکه ین.  کردوه ، 
ده سه تداره تی ناسیۆنالیزمی زمانی به سه ر 
شۆڕشگه کانی دا یه که م وتک بوو که  له  
نوامبری سای ١٩٩٩ی زایینی دا  پشنیاری 
ڕۆژی  ناودرکردنی  له سه ر  خۆی  فه ڕمی 
٢١ی فوریه  به  ناوی ڕۆژی جیھانی زمانی 
یۆنسکۆ  ڕکخراوی  به   پشکه ش  دایک، 
له  الیه ن  کرد. گه ه ی پشکه ش کراو 
ده وه تی به نگالدش و ئه نجومه نی جیھانی 
سی یه مین  له   دایک،  زمانی  الیه نگرانی 
یۆنسکۆدا  ڕکخراوی  گشتی  کۆبوونه وه ی 
ئه ندام  وتانی  نونه رانی  په سندی  به  

گه یشت.   
و  گرینگی  نونه ته وه یی  کۆمه گای 
قه بووڵ  دایکی  زمانی  ڕاھنانی  پویستیی 
کردوه و وه ک مافکی بنه ڕه تیی مرۆیی به  

له    که   شوه یه ک  به   ناسیوه  ڕه سمی یه تی 
ئاماده کراو  جاڕنامه ی  و  په یمان  چه ندین 
نونه ته وه یی یه کانه وه   سه رچاوه   الیه ن  له  
له   تاکه کان  مافی  به   ڕاشکاوی  وای 
ڕاھنانی زمانی زگماکیاندا، جه خت له سه ر 
له   وته کانیش  نه رنی  و  ئه رنی  به نه  

ناسینی ئه م مافانه دا کراوه ته وه . 
مه به ست له  به نی یه  ئه رنی یه کان، ئه و 
ئه م  پی  به   ده وه ته کان  که   به نانه ن 
سه رشانیانه   ئه رکی  جاڕنامانه   و  په یمان  
ھنانی  پک  بۆ   پویست  پشتیوانی  تاکوو 
ده ست  ئاسانکاری  ئیمکاناتی  و  بارودۆخ 
بکه ن  مافانه   به م  تاکه کان  واگه یشتنی 
و، مه به ست له  به نی یه  نه رنی یه کانیش، 
ده ست  له   پشگیری  که   به نی گه لکن 
ده وه ته کان  غه در ی  و  زوم  و  درژی 

ده کا. 
نونه ته وه یی  ڕک که وتن نامه ی  ئه لف: 
مافه  مه ده نی و سیاسی یه کان(په سندکراوی 
١٩٩٦ی زایینی، کۆڕی گشتی ڕکخراوی 

نه ته وه کان):
له  مادده ی ٢٧ی ئه م په یمان نامه یه دا  بیار 
دراوه  : له و وتانه دا که  که مایه تی ڕه گه زی، 
سه ر  که سانی  و  ھه ن  زمانی  یان  ئایینی 
به و که مایه تی یانه ، ناب مافی پک ھنانی 
ئه ندامه کانیان و  له گه ڵ  کۆڕ و کۆبوونه وه  
و  کولتوور  له   وه رگرتن  که ک  ھه روه ھا 
ده ربین و ج به ج کردنی ڕێ و شونه  
به   نووسین  و  قسه کردن  و  ئایینی یه کان 

زمانی خۆیان ل زه وت بکرێ.
منداڵ  مافه کانی  په یمان نامه ی  ب: 
گشتی  کۆڕی   ،١٩٨٩ (په سندکراوی 

ڕکخراوی نه ته وه کان):
مادده گه لکی  جۆراوجۆر بۆ ونه  مادده ی 
له م  منداڵ  مافه کانی  په یمان نامه ی  ٣٠ی 
که   وتانه ی  ئه و  ده کا:  باس  ئاوا  باره وه  
که مایه تی گه لکی خۆج یی، ئایینی، زمانی 
خۆج یی  بنچینه ی  به   که سانک  یان 
ھه یه ، مندانی سه ر به م جۆره  که مایه تیانه  
له    ناب خۆج یی یه ،  که   منداک  یان 
خۆی،  کولتووری  له   به ھره مه ندی  مافی 
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کاروباره کانی  و  ئایین  له   به ھره مه ندی 
یان که ک وه رگرتن له  زمانه که ی له گه ڵ 
ئه ندامه کانی دیکه ی گرووپه که ی ب به ش 

بکرێ.
سه ربه   تاکه کانی  مافی  جاڕنامه ی  ج: 
و  ئایینی  نه ته وه یی،  قه ومی  که مایه تی یه  
مادده    ،(١٩٩٢ زمانی یه کان(په سندکراوی 
جۆراوجۆره کانی وه ک بگه کانی ٣ و ٤ی 
مادده ی ٤ی ئه م جاڕنامه یه  بیاری له سه ر 

دراوه  که :
کراوه کان  په وی  نه ته وه    :٣ بگه ی 
ئه و   ده ب مه یسه ربووندا  کاتی  له  
سه ربه   تاکه کانی  که   پویستانه ی  ھه وه  
بۆ  له بار  بارودۆخکی  که مایه تی یه کان 
فربوونی زمانی دایک یان وه رگرتنی یاسا 
و ڕساکانی  زمانی زگماکی یان ھه یه ، پک 

.نب
کراوه کان  په وی  نه ته وه    :٤ بگه ی 
ئاسانکاری یه   ئه و  گونجاودا  کاتی  له  
به   خوندن  بواری  پویستی یانه ی  
وه رگرتنی  له   ھاندانیان  و  دایک  زمانی 
نه ریته کان،  مژوویی یه کان،  زانیاری یه  
سنووری  نو  له   که   کلتوورک  و  زمان 

که مایه تی یه کان دایه ، به کار ده به ن.
زمان  مافه کانی  جیھانی  جاڕنامه ی  د: 

(په سندکراوی ١٩٩٦):
جاڕنامه ی جیھانی مافه کانی زمان له  دوو 
مادده ی چوپدا ئاماده و نووسراوه  که  له ودا 
گشت ورده کاریه کانی سه ربه  پشتیوانی له  
زمانی که مایه تی یه کان و ئه رکی سه رشانی 

ده وه ته کان له م باره وه  ھاتووه .
ر: ڕاگه یه نراوی زمانی دایک:

ئه م ڕاگه یه ندراوه ش له  الیه ن ڕکخراوی 
یۆنسکۆوه  ئاماده و په سند کراوه . به پی بگه  
«ته واوی  ڕاگه یه ندراوه :  ئه م  سیانه کانی 
خوندنی   ده ب قوتابخانانه   ئه م  قوتابی 
ڕه سمی یه که یان به  زمانی زگماکی ده ست 
پ بکه ن». له سه ر ھه موو ده وه ته کانیشه  
که  بۆ به ھزکردن و ڕاھنانی زمانی دایک، 
ته واوی سه رچاوه ی مادده و که ل و په لی 
پویست حازرو بو بکه نه وه و بۆ وتنه وه ی 

به ڕاده ی  مامۆستا   ده ب زگماکی  زمانی 
پویست په روه رده و ئاماده  بکرن، چونکه  
وتنه وه  به  زمانی دایک وه ک که ره سه یه ک  

بۆ یه کسانی کۆمه یه تی ده ژمردرێ.
ز: قانوونه کانی ئران:

ھه رچه ند به  کرده وه  ھیچ ھه وکی جی 
په سند بۆ به  فه ڕمی ناسینی زمانی زگماکی 
به م  نه دراوه ،  ئراندا  له   نه ته وه کان 
ڕزدانان بۆ  زمانی دایک و ھه قی ڕاھنان 
ڕساکاندا  و  یاسا  له   فرکاری یه که ی  و 

قانوونه کانی  سه لمنراوانه ی  چه مکه   له و 
که   شوه یه ک  به   ده ژمردرێ،   رانئ
قانوونی  ١٥ی  ئه سی  به شی  دوایین 
بنه ڕه تی کۆماریی ئیسالمی ئران به  ڕوون 
و ئاشکرا له م باره وه  بیاری له سه ر داوه  . 
«... که ک وه رگرتن له  زمانه  ناوچه یی و 
نه ته وه یی یه کان له  چاپه مه نی و بوکراوه ی 
ئه ده بیاته که یان  وتنه وه ی  و  گرووپه کان 
فارسی دا  زمانی  په نا  له   قوتابخانه کان  له  
و   ٢٢  ،١٩ ئه سه کانی  ھه روه ھا  ئازاده »، 
٢٣ی ئه م قانوونه  به  ئاماژه به  یه کسانی و 
ھه رجۆره  ھه ڵ نه ھاواردنکی کۆمه یه تی 
و فه رھه نگی و ... ھتد،  به جۆرکی تر ئه م 
ما فه  سه لمنراوه ی مرۆڤی پناسه  کردوه . 
له گه ڵ   ئران  ده وه تی  له الیه کی تره وه 
په یوه ست بوون به  چه ندین په یمان نامه ی 
نونه ته وه یی  په یمانی  وه ک  نونه ته وه یی 
په یمانی  سیاسی یه کان،  و  مه ده نی  مافه  
و  کۆمه یه تی  ئابووری،  نونه ته وه یی 
ڕک که وتن نامه ی  ھه روه ھا  و  کولتووری 
مادده ی  پی  به   که   منداڵ  مافه کانی 
یاسا   حوکمی  له   مه ده نی  قانوونی  ٩ی 
شووڕای  مه جلیسی  په سندکراوه کانی 
ڕاھنانی  مافی  ده ژمردرن،  ئیسالمی 
مه رجک  جۆره   ھیچ   به ب دایکی  زمانی 
گومانک  ھیچ  که واته   ناسیوه .  به ڕه سمی 
له وه دا نیه  که  مافی ڕاھنانی زمانی دایک 

له  یاساکانی ئراندا ھاتووه . 
به نده ره   به گه   پوه رو    :٧
سه ربه   دیکه ی  نونه ته وه یی یه کانی 
و  ئایینی  قه ومی،  که مایه تی یه   مافی 

زمانی یه کان.
په یمان نامه ی  دووی  مادده ی  له   ئه لف: 
نیشانی  و  ناو  به   ئاماژه   منداڵ  مافه کانی 

مافی که مایه تی یه  قه ومییه ته کان کراوه .
ھه واردن  دژی  په یمان نامه ی  ب: 
په سندکراوی  دا،  ڕاھنان  و  بارھنان  له  

١٩٦٧ی یۆنسکۆ.
له مه ڕ   ١١١ ژماره   به ن نامه ی  ج: 
سه رگه رم  و  دامه زراندن  له   ھه واردن 
بوون به  کارکه وه ، په سندکراوی ١٩٥٨ی 

کۆمه گای نونه ته وه یی 
گرینگی و پویستیی 

ڕاھنانی زمانی دایکی 
قه بووڵ کردوه و وه ک 

مافکی بنه ڕه تیی 
مرۆیی به  ڕه سمی یه تی 
ناسیوه به  شوه یه ک که  
له   چه ندین په یمان و 
جاڕنامه ی ئاماده کراو 
له  الیه ن سه رچاوه  

نونه ته وه یی یه کانه وه  
وای ڕاشکاوی 
به  مافی تاکه کان 
له  ڕاھنانی زمانی 
زگماکیاندا، جه خت 
له سه ر به نه  ئه رنی 
و نه رنی وته کانیش 
له  ناسینی ئه م مافانه دا 

کراوه ته وه.
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ڕکخراوی نونه ته وه یی کار.
جۆره   ھه ر  سینه وه ی  ڕاگه یه نراوی  د: 
ئایین،  به پی  ھه واردنک  و  نایه کسانی 
گشتی  کۆڕی  ١٩٨١ی  په سندکراوی 
ڕکخراوه  نونه ته وه یی یه کانی داکۆکی که ری 
دوای  قه ومییه ته کانی  و  که مایه تی  مافی 
شه ڕی یه که می جیھانی و به ر له  دامه زرانی 
نه ته وه یه کگرتووه کان،  ڕکخراوی 
سیسته مکی نونه ته وه یی بۆ پشتیوانی له  
له و  و  ھات  پک  که مایه تی یه کان  مافی 
ده وه ته کاندا  نوان  له   په یمان نامانه ی که  
به   ده وه ته کان  که   بیاردرابوو  به سترا، 
قه ومییه ته کانه وه   و  که مایه تی  نیسبه ت 
ھیچ جۆره  جیاوازی یه ک دانه نن و مافی 
که ک وه رگرتن له  زمان و ئایینی خۆیان 

پ بده ن.
نونه ته وه یی یه کانی  ڕکخراوه   لیستی 
پارزه ری مافه کانی مرۆڤ و که مایه تی و 

قه ومییه ته کان:
ـــ کۆمیساریای به رزی مافه کانی مرۆڤی 

ڕکخراوی نه ته وه کان
ـــ ئه نجومه نی ئاسایش

ـــ کومیته ی قه ده غه کردنی ھه واردنی 
نه ژادی

ـــ کومیته ی مافه کانی مرۆڤ
ئورووپایی  ڕک که وتن نامه ی  ـــ 

مافه کانی مرۆڤ
ـــ کومیته ی خه بات دژی ھه واردنی 

ژنان
ـــ کومیته ی دژی ئه شکه نجه 

ـــ ل بووردنی نونه ته وه یی
ئاکام به ندی:

تایبه ت  به   که مایه تی یه کان  گرووپه  
دان.  توندوتیژی  له به رده م  قه ومییه ته کان 
تک  بوونی  مانای  به   ته نیا  توندوتیژیش 
ھه چوون و شه ڕو مشت و می فیزیکی 
و جه سته یی دژی گرووپه  که مایه تی یه کانی 
جۆره   ھه ر  ده کرێ  به کوو  نیه ،  کۆمه گا 
کۆمه یه تی،  نا یه کسانی  سیاست گه لکی 
ئابووری و سیاسی، کولتووری، ب حورمه تی 
و سووکایه تی پ کردنی ڕاسته وخۆ و ئاشکرا، 

شوناسی  گۆڕانی  ڕاستای  له   ھه ودان 
پکھاته ی  تکدانی  که مایه تی،  گرووپی 
به   گرووپ  ژیانی  شونه کانی  حه شیمه تی 
شوه ی کۆچی زۆره ملی و نه دانی مۆه تی 
له   پشگیری  و  دایک  زمانی  به   ڕاھنان 
به ڕوه چوون و، ئه نجام دانی ڕێ و ڕه سم 
وه ک  ئایینی یه کان  و  کولتووری  ئه رکه   و 
توندوتیژی یه   ڕه خسنی  بوار  ھۆکاره کانی 
دانین.  ئایینی یه کان  و  نه ژادی  قه ومی، 
له   خوازیارن  مرۆڤ  مافی  به ھاکانی 
ده وه ته کان که  ئه و جۆره  ھه نگاوانه  ڕاگرن 
و ڕێ و شون گه لکی گونجاو و پویست 
پاش  به داخه وه  بگرنه پش.  دژیان  به  
سیستمی  ھه وه کانی  سه ده یه ک  له   زیاتر 
له نوبردنی  سینه وه و  بۆ  نونه ته وه یی 
قه ومی ـــ  ھه واردنکی  ھه رجۆره  
که لن  له   ڕۆژه   ھه ر  جیھاندا،  له   ئایینی 
شه پۆالوی یه دا  جیھانه   ئه م  قوژبنی  و 
په المارده ریه کان  ھه واردنه   شایه ت حای 
و  زۆرایه تی  نوان  له   له به رچاونه گرتن  و 
که مایه تی داین که  ئه مه  له  تایبه تمه ندیی 
ملھوڕو  ده سه تداره   و  حکوومه ته کان 
دیکتاتۆڕه کانه  که  که مایه تی یه کان توانایی 
به ھره مه ندی له  ماف و ئازادی یه  بنه ڕه تی 
و ڕه واییه کانیان نیه . ھیوادارین کۆمه گای 
له   ئاسته   ئه و  بگاته   ڕۆژک  جیھانی 

مرۆڤ  تاکه کانی  ھه موو  که   گه شه کردن 
به ب له به رچاوگرتنی بنچ و بنه چه ، ڕه چه ه ک 
ئایین و میللیه ت، ڕه گه زایه تی و  و زمان، 
ھاووتی یه تی، له  په نا عه داه ت و ویژدانی 
له  ئه وپه ڕی  مرۆڤایه تی  وه خه به رھاتووی 
پکه وه   ته بایی دا  و  ئاشتی  و  ھاتن  پک 
له   دوور  جیھانکی  شایه ت حای  و  بژین 
نایه کسانی یه ک  و  ھه واردن  جۆره   ھه ر 

بین.
سه رچاوه کان:

صلح،  خط  اجتماعی  حقوقی  ماھنامه  
سعید  ھشتم(نویسنده :  شماره   دوم،  سال 

مرادی).
١: حقوق بین المللی عمومی، دکتر رضا 

بیگ زاده 
٢: بایسته ھای حقوق بین المللی عمومی، 

دکتر رضا موسی زاده 
رضا  دکتر  المللی،  بین  سازمانھای   :٣

موسی زاده 
٤: دادگاھھای کیفری بین المللی، دکتر 

حسین میرمحمد صدقی   

     
***            
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ب سرجه م ئو یاساو ڕێ و شۆنان دەن 
ئوان  گورەی   ب حکوومت   دەب  ک
مام لگڵ تاک کس و کسایتی یه کان، 
دەست و تاقم جۆراوجۆرەکانی نو کۆمڵ 

بکات.
ب شوەیکی گشتی "مافکان" ئو یاسایانن 
 ،کانمان دایڵ موخاتیبگوندی لپ ل ک
وات مافکانی مرۆڤ ل برامبه ر حکوومت 
دا، ماف و حق و حقوقی ئم دەپارزن. 
 دەب و  مرۆڤین   ک ئوەی  لبه ر  ته نیا 
 مان مامگوەکوو یه ک مرۆڤی مافدار ل
بکه ن. جیاوازیمان ده نواندا نی ھموومان 
ئینسانین و خاوەنی حق و حقوقی وەکوو 

 دەب یکمان  وەکوو  ئازادی  و  یکین 
.بھ

 ل برگری  کردنی   پ دەست  سرەتا 
مافکانی مرۆڤ ل رۆژی ١٠ی سپتامبری 
رکخراوەی  الیه ن   ل  ١٩٤٨ سالی 
کرا.لو  پسند  یکگرتووکانوە  نتوە 
پیمان نامی  چندین  ئستا  تا  کاتوە 
جۆراوجۆر ل الیه ن رکخراوەکانی جیھان 
مرۆڤیش  بم  گیراون،  دەکۆنفانسکاندا 
ژیانی  بۆ  بوارەوە  لو  دیسیپلینک   دەب

خۆی دان و لی الندا.
"سیمۆن  ناوی   ب فڕانسویی  نووسرکی 
١٩٨٦دا  سای   ل خۆی  کتبکی   ل ویل" 

مرۆڤ  "ئگر   ک دەکات  بوەی  ئاماژە 
 ل ناگاو   ت ئستاش   ل  ،ناسن رابردوو 
ئاکامدا ناتوان داھاتووش دروست بکات".

نو   ل ئازادی  کلتووری  کاتک  بم 
یاساکانی وتک دا جگیر ب کۆمکش 
و   دادەن ئحترام   نشو و  رێ  بم 
.دروست ده ب زیان لکی یاساپارکۆم

مرۆڤ  مافی   ک یاسایانی  لو  یکک 
پشل دەکات، سزای ئعدام ک ل چند 
وتی جیھان ب کاری دنن بۆ ترساندن و 

دوور کردنوەی مرۆڤ ل زۆر کاران.
مرگ  یان  ئعدام  سزای  بڕوەبردنی 
و  دڕندەیی  برەو  کۆمڵ  کسک،  بۆ 

     ن: زانیار باگردانی

  سزای ئعدام ل ئاستی نودەوتی و ئران دا

 



٣٥
دا

ان 
ست

رد
کو

ه  
ڤ ل

رۆ
 م

فی
ما

ی 
ان

ه ک
ری

کا
ل

ش
پ

Lawan                                    NO: 44 december 2011 

وەحشیگری و توندوتیژی دەباو ل ئاکامدا 
 ین و توندوتیژی نیشاندان، بکوشتن و ب

شوەیکی ئاسانتر وه رده گیرێ.
زۆرن ئوانی ب دژی ئو ئس ڕادەوەستن 
ک سزای مرگ ڕەت دەکنوە. ھیچ کس 
ئوەی  مافی  دەوتکیش  ھیچ  ته نانت 
.نبست  دیک کسانی   ل گیان   ک  نی
 کان، گیروگرفت و جیاوازیی یڵ ناسکۆم
سرھدانی  ھۆی   ب کۆمیتی یه کان 

تاوان و جینایت دەزانن.
گیان ستاندن ل گیاندارکی تر وەک مرۆڤ 
کارکی نامرۆڤانی دین و ئایینی ئیسالمیش 
ئوەی ڕەت دەکاتوە ک کوشتنی مرۆڤک 
 کانیش پدەروون ناس.وره یکی گگوناح
و  دادەگرن  دەروونی یکان  ھۆکارە  لسر 
دەن ک مرۆڤ ل به ڕوەبردنی ئیرادەی 
بو کارو  ئازادەو دەتوان سبارەت  خۆیدا 
 یار بدا. لنجامیان دەدا بئ ی ککردەوان
کتبکی دا دوکتور شریعتی دە: "ناوم، 
باوکم دای نا، ناوبانگم یکک ل ئژدادم، 
ئیتر بس ڕگاکم بۆخۆم ھڵ دەبژرم".

ل حاتکی ئاوادا دەب دەست ل جینایت 
 کات ککی وانوە و کارتشو تاوان بک

تووشی تاوان بت.
لو  مافیش،  کاروباری  ل زانانی  و  قازی 
بوایدان ک زۆربی ئو بگو دەلیالنی 
ک بۆ مه حکووم کردنی کسک بکار دن، 
 ل ڕاست نین، چونکه  مرۆڤ قه ت ناتوان

.نیا بک دمه حکووم کردنی تاوان بار
ئعدام  کسی  ئو   ک دەرکوت  ئگر 
کراوە تاوانکی لو چشنی ئنجام نداوە 
ھیچ   ب ببینرێ،  پ ڕەوا  سزایی  ئو   ک
 یو ھوەی ئجۆر ئیمکانی راست کردن

.نی
ھیه ،  جۆرە  لو  نموونی  زۆر  بارەوە  لو 
دوای   ک ھبووه   ئراندا   ل تایبتی   ب
ئعدام دەرکوتووه  ک ئعدام کراو ب تاوان 
بۆ   ک ھۆیانی  ئو  جاریش  بووه .زۆر 
دن،  بکار  مرگ  سزای  بۆ  پاکانکردن 
ئینگلستان  کاتک  ناگیردرن.  وەبرچاو 
زۆر  ڕاگیاند،  ھوەشاوە  مرگی  سزای 

بوون ئوانی ک دەیان گوت ڕادەی تاوان 
و جینایت دەچت سر، بم پچوانی 
جینایت  و  تاوان  ڕادەی  ڕوویدا.  ئوەی 
ئوە  ئوەش   ڕەنگ خوارێ.   ھات زۆر 
بووب، ھوەشاندنوەی سزای مرگ رزو 
ئحترامی ھاووتی یانی بۆ ژیانی کسانی 

دیک بردبت سر.
دیارە زۆر فاکته ری دیکش ک لو بارەوە 
ڕۆیان گیاوە ھن، بۆ نموون چوونسری 
خک،  خوندەواری  و  زانیاری  ڕادەی 
ھاتنخواری ئاستی بکاری ک ئیران پنج 
و  بازاری  الوانی  بۆ  شوغل   دە  سا
کردوه   ته واو  ده رسیان  که   که سانه ی  ئه و 
دادەنم، بم رۆژ ب رۆژ ئاستی بکاری 
و  ئابووری  پرەسندی  سر،   تدەچ
کۆمیتی و... لو پوەندی یه دا ڕۆیان 

ھبوو.
بوو،  نۆڕوژ  نوخۆی  شڕی   ک کاتک 
ھوەشاندنوەی  دژی   ل خک  زۆربی 
زۆر  بوون.  شڕدا  کاتی   ل مرگ  سزای 
کمن ئو وتانی ک بڕوەبردنی سزای 
 دەغق شڕدا،  ومرجی  ھل   ل مرگیان 
ڕکخراوی  ئوه ش  لبه ر  ھر  کردوە. 
دیسامبری  ١٨ی   ل نتوەیه کگرتووه کان 
 ند کرد، بسکی پییارنامی ٢٠٠٧دا، بسا
گورەی ئو، ل ئاستی نونتوەیی دا سزای 
 ییارنامب ئو  دەوەشتوە.  ھڵ  مرگ 
داوا ل وتان دەکا ک خۆیان ل بکاربردن 
و ج بج کردنی سزای سدارەو ئعدام 
 ک  وەیئ کارەش  لو  مبست  بپارزن. 
بۆ  ئیتر   ک بکرێ  ئامادە  ئوە  زەمینی 
بکارھنان و   ب بتوانرێ کۆتایی   میشھ

ج بج کردنی سزای مرگ بھنرێ.
دەب بین ک ل رۆژی ٢٠ی دیسامبری 
لو   دیک بیارنامیکی  ٢٠٠٨دا،  سای 
کرا.  پسند  گشتی دا  کۆڕی   ل  شنچ
١٠٦ وت دەنگیان بو بیارنامی دا، ٤٦ 
وت دژایتیان لگڵ کردو ٣٤ وتیش 
لو نوەدا خۆیان ب الیه ن ڕاگیاند. ئو 
قزایی یوە  قانوونی و  باری   ل  ییارنامب
بۆ  دەرتکان  سرشانی   ناخات ئرک 
پاپه ستۆی   تدەب بم  بردنیان،  به ڕوە 
کردنی   جب ج مبستی  بۆ  سیاسی 
 ک وتانی  لو  یکک  مرگ.  سزای 
ب دژی بیارنامی سای ٢٠٠٨ بوو ئرانه  
 دا زیاتر لسا عدام کرانی لڕادەی ئ ک
١٠٠ کس واته  ئعدام یکک ل سزاکانی 
 ترس دەخات وەیم شب ک رانتی ئدەو

نو کۆمگا.
 ک  ییارانب لو  یکک  مرگ  سزای 
مافک   .یھ ژیانوە  مافی   ب پوندی 
و  ماف  ھموو  بناخی  بردی  به    ک
به   ئه ویش  دادەنرێ   دیک ئازادی یه کانی 

مافی مرۆڤ ناسراوە.

دیارە زۆر فاکته ری دیکش 
ک لو بارەوە ڕۆیان 

 ن، بۆ نمووناوە ھگی
چوونسری ڕادەی زانیاری 

و خوندەواری خک، 
ھاتنخواری ئاستی بکاری 
 دە نج سائیران پ ک
شوغل بۆ الوانی بازاری و 
ئه و که سانه ی که  ده رسیان 
ته واو کردوه  دادەنم، بم 
رۆژ ب رۆژ ئاستی بکاری 
دەچت سر، پرەسندی 
ئابووری و کۆمیتی و... 
لو پوەندی یه دا ڕۆیان 

ھبوو.
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ناوچی   ل ھتاوی  ١٣١٨ی  سای 
گوركایتی سقز، ل بناری كوە برزەكی 
كوردپروەرەكی  گوندە   ل  ،وشوەن
ئاسمانی   ب كۆرپلیك  چاوی  ئاخكند 
ھناسی  كرایوە،  كوردستان  شینی 
منداكی ساوا تكڵ ب بۆنی وەنوشكانی 
ئازادی چوو  شمای  بوو.   وشوەن كوی 
 ۆی شاخان و وتی مژدە بدە ببۆ الی ھ
خۆشویستانی پشوامان قازی محممدی 
نمر و ب گیانكی دیك ل ڕێ دای تاكوو 
و   شاخ شانتان   ب شان  ئوەو   ب تكڵ  

شاخ و گوند ب گوند پشتیوانتان بت.
شمای ئازادی چوو بۆ الی گوی سوور 
مزنكی شھیدان   رۆح  ب بۆ  وتی:  و 
ب  ساوایه ک لدایك بووەو لنو چاوانی 

نووسراوە ك پی گرت سوند ب ربازتان 
. گاتان دەبژە دەری ردەخوات و در

بن  ك ی؟   ساوای ئو  پرسیان:  ئگر 
ئگر  کوردستان!  ڕۆژی  دوا  پشمرگی 

وتیان: ناوی چیه ؟ بن ڕەحمان.
مام   ب ناسراو  مورتزازادە  ڕەحمان 
  دەزان شانازی   ب بوون  رەحمان، شھید 
ئازادی  مزگنی   ك دەژی   ھیوای بو  و 
سربرزی  بنمای   ب بدات  كوردستان 

شھیدان .
شۆڕشگكی  نموونی  رەحمان  مام 
یك  رەحمان  مام  ئامانجی   ،یقینراست
خاكی  ئازادی   ،ئازادی ی ئویش   ،یوش

كوردستان ل ژر دەستی داگیركردا.
ب ئركی سرشانی خۆم زانی ك ل چند 

وشی ساكار و ساده دا ڕز لم شۆڕشگە 
ژیانی   ل كورتیك  و  بگرم   تبلیم
ئوەی  چاوی  بر   مبخ شۆڕشگانی 
بڕزی خونه رانی گۆڤاری الوان و وانه ی 
نیشتمانی  و  به  خاک  ئه وین  و  خۆڕاگری 

لوه  فر بین.
داوای ل بووردن ل مام ڕەحمان دەكم 
زیاتر  لوە   نی دا  توانام   ل و  ناتوانم   ك
 م. خۆشتر وایكانی بكوەسفی قارەمانه تیی
ل زمان خۆیه وه  ببیستین ك مام رەحمان 
ئو  پش  و  پشمرگایتی  دەورانی   ل

دەوران چۆن ژیاوە:
ئه من ڕه حمان مورته زازاده  کوڕی حسن 
له  سای ١٣١٨ی ھه تاوی له  بناری كوی 
گه ورکایه تی  ناوچه ی  به   سه ر   وشوەن

     كورتیك ل ژیانی شۆڕشگانی ڕەحمان 
         مورتزازادە ناسراو ب مام رەحمان

 دیمانه  : ئازاد عه باسیان



٣٧
دا

ان 
ست

رد
کو

ه  
ڤ ل

رۆ
 م

فی
ما

ی 
ان

ه ک
ری

کا
ل

ش
پ

Lawan                                    NO: 44 december 2011 

 ه یه کی مام ناوه ندی وه رزی سه قز له  بنه ما
و جوتیاری گوندی ئاخکه ند چاوم به  دنیا 
ھه نا و ھه ر له و گونده دا مامه وه  تا سای 
١٣٥٤ و به  کاری کشت و کاه وه  خه ریک 
سه قز  شاری  کردۆته   رووم  پاشان  بووم. 
له  وێ نیشته ج بووم و ده ستم کرد به  
کاری لفه  دوورین، چه ند جاران له  گه ڵ 
گه نجانی ئه و گونده  بۆ شاره کانی دیکه ی 
ئران بۆ کار چووم، منیش وه ک زۆربه ی 
مندانی ئه و سه رده مه   له  خوندن ببه ش 
ده ورانی  له   باسه   شایانی  به م  بووم، 
دموکاتی  حیزبی  نو  له   پشمه رگایه تی 
سه ره تاییم  پنجی  پۆلی  تا  کوردستاندا 
سه ری  چوونه   سه ره ڕای  یانی  خوندوه  
تا  بازه م  ته مه ن و کاروباری حیزبایه تیش 
ڕاده یه ک خۆم له  به ھره ی خوندن ببه ش 

نه کردوه .  
کوردستاندا  کۆماری  سه رده می  له  
پشمه رگه ی  گونده که مان ھزکی زۆری 
کوردستانی ل نیشته ج بوو و وه ک پشتی 
جبھه  بۆ ھیزه کانی کۆمار له  جبھه ی سه قز 
کوردایه تی  ھه ستی  ده ورانه وه   له و  وابوو، 
ڕووخانی  پاش  کردو  دمدا چه که ره ی  له  
کۆماری کوردستان ھه ستم به  چه سانه وه ی 
ھه سته   ئه و  ڕۆژبه ڕۆژ  کرد،  کورد  گه لی 
ڕاپه ڕ ینه   پاش  ده سه ند،  په ره ی  دمدا  له  
چه کداریه که ی ساه کانی ٤٦ و ٤٧یش که  
ھات و چۆی ناوچه ی گه ورکایه تی مھابادو 
ناوچه کانی بانه م ده کرد  ھه ستی کوردایه تی 
ھه ستم  کردو  چه که ره ی  زیاتر  دمدا  له  
نه ته وه که م  چه سانه وه ی  و  ب به شی  به  
کرد، سه ره نجام له  سای ١٣٥٧ له  مانگی 
په یوه ندیم  نھنی  به   جار  یه که م  بۆ  ١٠دا 
له  گه ڵ ته شکیالتی حیزب له  شاری سه قز 
له گه ڵ شه ھیدان سدیق فه ڕووخیان و بابا 
حیسامی گرت، ئه وه  سه ره تای په یوه ندیم 

به  حیزبی دموکاته وه  بوو .
بووم  ڕه سمی  به   ١٣٥٨دا  نه ورۆزی  له    
له   به رگری  چه کی  و  پشمه رگه   به  
ئستاش  تا  و  شان  کرده   نیشتمانه که م 
که  سای ١٣٩٠ی ھه تاوی یه  به رده وام له  

خزمه ت کردن به  نه ته وه که م دام و ئه وه ی 
به  گه ل و  بۆ خزمه ت  له  ده ستم ھاتووه  

نیشتمان ته نه خیم نه کردوه .
برایه که م  پناوی ڕزگاری گه له که مدا  له  
که  ئه ندامکی چاالکی حیزب بوو  گیانی 

به خت کردوه .
چه وسانه وه ی  به   کردن  ھه ست 
چه وساوه که م  گه له   ب به شی  نه ته وه که م، 
چه کی  پشمه رگه ،  ببمه   که   دام  ھانی 
شان  له   نیشتمان  و  خاک  له   به رگری 
باقی  وه ک  کوردیش  گه لی  تا  بکه م 
گه النی جیھان به  مافه کانی خۆی بگات و 
له  سایه ی ئازادی و سه ربه خۆیی دا بژی و 
چاره نووسی خۆی به  ده ست خۆیه وه ب و 

 .له و به ش مه ینه تی یه  رزگاری ب
داگیرکه رانی  زه بروزه نگی  و  سه رکوت 

کوردستان درژه دان به  ڕبازی شه ھیدانی 
بنه ماه ی  بۆ  دسۆزی  ھاوسه نگه رم، 
ئازادی  رگای  شه ھیدانی  سه ربه رزی 
سه ر  له   که   دام  ھانیان  کوردستان  
رگاو ربازی شه ھیدان به رده وام بم و تا 
سه رکه وتن به  سه ر داگیرکه رانی کوردستان 
ھه ڵ  تکۆشان  و  خه بات  له   ده ست 
سه ربه رزی  به   ئه وان  وه ک  یان  نه گرم، 
سه ر ده نمه وه و  ئه و شانازی یه م به  نسیب 
کوردستاندا  رزگاری  پناوی  له   که    ده ب
سه ربه رزی  به   یان  بکه م  به خت  گیان 
سه ربه رزی  بنه ماه ی  و  کوردستان  به  
شه ھیدان شاد ده بمه وه و  مزگنی رزگاری 
کوردستانیان بۆ ده بم و که س و کار یان له  
ئامز ده گرم. به  جگای ھه موویان که س 
و کارو کوڕ و کچیان له  باوه ش ده گرم. 

ساه   سی  له   زیاتر  ماوه ی  که   من  بۆ 
و  دام  دموکات  تکۆشه رانی  ڕیزیی  له  
تکۆشه رانی  له   زۆر  گه ڵ  له   ماوه دا  له و 
سه قز  ناوچه کانی  له   دموکات 
تیمه   له   کات  زۆر  ھه بووه،   تکۆشانم 
بیره وه ری  زۆر  بووم،  ته شکیالتیه کاندا 
له   که  کاتک  به  تایبه تی  ھه یه    خۆشم 
به  شوه ی  نو مووچه  و مه زرای خه ک 
کردن  باس  بۆ  جارێ  ماومه ته وه ،  نھنی 
نابن، به م ناخۆشترین بیره وه ریم ئه وه یه  
که  له شه وی نه ورۆزی ١٣٦٤ی ھه تاوی 
به داخه وه   نوخۆیی یه وه   شه ڕی  ھۆی  به  
ھاوسه نگه رانم  و  ھاوڕێ  له   زۆر  پۆلکی 
سه دیق  شه ھیدان  وه ک  بوون  شه ھید 
خۆشه ویستی  و  ھاوڕێ  که   فه ڕووخیان 
بوو، شه ھید ئه حمه د  ده ورانی شه خسیشم 
ره حمان  پاه وان،  حه مه   و  ته مۆغه یی 
مه رخوزی و عه بدوی مه الیی و چه ند 
ھاوڕی دیکه  که  ھه ر ھه موویان ھاوڕێ و 
ھاوسه نگه ری نزیکم بوون که  به داخه وه  له  
شه ڕی برا کوژیدا بوونه  قوربانی، که  ئه وه  
ناخۆشترین رۆژ له  ده ورانی پشمه رگایه تیم 
ڕۆژی  کورد  گه لی  ھیوایه ی  به و   بوو،  دا 
وا ناخۆش به خۆیه وه  نه بینته وه . بیره وه ری 
شه ھیدبوونی  تایبه تی  به   زۆرن   ناخۆشم 

سه رکوت و زه بروزه نگی 
داگیرکه رانی کوردستان 

درژه دان به  ڕبازی 
شه ھیدانی ھاوسه نگه رم، 
دسۆزی بۆ بنه ماه ی 
سه ربه رزی شه ھیدانی 

رگای ئازادی 
کوردستان  ھانیان دام 

که  له  سه ر رگاو ربازی 
شه ھیدان به رده وام بم 

و تا سه رکه وتن به  سه ر 
داگیرکه رانی کوردستان 

ده ست له  خه بات و 
تکۆشان ھه ڵ نه گرم
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ھاوڕکانم و ربه رانی شه ھید.
له   ھاوبه شم  ژیان  ١٣٤٦دا  سای  له  
خه کی  که   ھنا  پک  مریه م  گه ڵ 
له و  بۆکانه ،  ناوچه ی  به رده زه ردی  گوندی 
بووه   مندامان  حه وت  ھاوبه شه دا  ژیانه  
له   یه کک  که   کچ  پنج  و  کوڕ  دوو 
و  خۆمه   گه ڵ  له   ئستا  کوڕه کانم(خالید) 
مامۆستایه  خاوه ن ژن و منداه . کچه کانم 
له نو  دانه شیان   س ئرانن ،  له   دوویان 
دووانیان(شه ھن  که   گه مانن  له   حیزبدا 
و شه ھال) ژیانی ھاوبه شیان پیک ھناوه ، 
وتی  له   (تاھیر)  کوڕه کانم  له   یه کک 
بریتانیایه ، ئه ویش بۆ ماوه ی چه ند ساک 
له  گه ڵ خۆم پشمه رگه  بوو و وه ک کادری 
ئستا  بووه،   حیزبدا  خزمه ت  له   ده رمانی 

كچكم(ژیال) له  مادا له  گه ڵ ماوه . 
ماومه ته وه   ئستا  تاکوو  که   ئه وه ی 
که   بووه   خزانم  ھاندانی  زۆری  بشكی 
ئه و  سه ر  له   بووه    به ھزم  ھانده رکی 
ربازه   به رده وام بم و سه ر بۆ داگیرکه رانی 
کوردستان نه وی نه که م، سه ره ڕای ئه وه ی 
که  من خاوه ن خزان بووم، به م ھه میشه  
له  الیه ن ھاوسه ره که مه وه  دنیا بووم که  
ناھ جگای من به تاڵ ب و منداه کان 
ب  باوکیان پوه  دیار ب، بۆیه  له و باره وه  
ھیوای  ده زانم،  خزانم  قه رزباری  به   خۆم 
ته مه ن درژی و له ش ساخی بۆ به  ئاوات 

ده خوازم.
مام رەحمان ل ھر شونك ك كاری 
گرمی  دڵ  و  سداقت  نموونی  كردوە، 
 ب ئرككانی  ھموو  ھاوڕكانی.  بۆ  بووە 
  جب شانازی یوە  پڕی  ئو  و  دسۆزی 

گیاندوە.
له  سای ١٣٥٩ی ھه تاوی وه ک سه رپه لی 
سه قز  ناوچه ی  پشمه رگه کانی   ل پلك 
دیاری کراوه، ئه و په له ی که  وه ک سه رپه ل 
به  الوی  پۆلک  له   کراوه  دیاری  تیدا 
وه ک  ھاتبوو  پک  خوینده وار  و   ھه ست 
شه ھیدان خالید زه کی، سه عید مرادخانی، 
که   ھه ۆ  شه ھید  حه بیب،  حاجی  خه لیل 
ھه ر ھه موویان خونده وار و مامۆستا بوون 

له  ناو شاری سه قز، تا سای ١٣٦١ وه ک 
سه رپه ل به رده وام بووه. له  سای ١٣٦١ تا 
وه ک  گه ورک  ناوچه ی  کومیته   له    ١٣٦٢
یاریده ده ری کادر کاری کردوه  له وه  به دوا 
وه ک کادر له  کومیته  شارستانی سه قز له  
سای  تا  کردوه و  کاری  تیمه کاندا  گه ل 
شارستانی  کومیته   به رپرسی  وه ک   ١٣٧٤
بووه،  دوو  مه به ندی  ئه ندامی  و  سه قز 
داخیله ی  مودیر  وه ک   ١٣٧٧ سای  له  
 س ماوه ی  بۆ  حیزب  ناوه ندی  زیندانی 
ساڵ ئه ركی پ ئه سپردراوە، پاشان وه ک 
کادری کومیته ی ئه منییه ت   له  پرسگه کان 
دا  به رده وام بووه له خه بات، زۆر کات له  
کاتی چوونه وه  بۆ ناوچه  به  شوه ی تیمی 

کردوه ،  کاری  تیمانه   ئه و  به رپرسی  وه ک 
له  سای ١٣٨٦ و ١٣٨٧ به رپرسی تیم بووه  
 ،١١ کونگره کانی  له   سه قز،  ناوچه ی  له  
١٢دا وه ک نونه ر به شدار بووه، له  ماوه ی 
و  خه ت  جار  چه ندین  پشمه رگایه تی دا 
ھه موویان  ھه ر  که   گیراوه ،   ل ڕیزلنانی 

. به مایه ی شانازی ده زان
بۆ خۆڕاگری مام رەحمان  سو دەنرم 
قارەمانكانی   رگشمپ سرجم  و 
 كۆشانی بزانین بۆ تز و پكوردستان. ڕ
وچانی مام ڕەحمان و ماچی دڵ و نیگای 
بۆ مام ڕەحمانی مورتزازادە  خۆشویستی 

و ھاوسنگرانی.
بۆت نووسیم بۆت بنووسم ئمن چیم

دوندی قندیل، گۆڕەپانی ھگورد نیم
برەو برزایی دەچم گرچی وردم

خاكی بر پی تكۆشركی كوردم
                                                                                                     

***             

یان وه ک ئه وان به  
سه ربه رزی سه ر 

ده نمه وه و  ئه و شانازییه م 
به  نسیب ده ب که  
له  پناوی رزگاری 

کوردستاندا گیان به خت 
بکه م یان به  سه ربه رزی 
به  کوردستان و بنه ماه ی 

سه ربه رزی شه ھیدان 
شاد ده بمه وه و  مزگنی 
رزگاری کوردستانیان بۆ 
ده بم و که س و کار یان له  
ئامز ده گرم. به  جگای 
ھه موویان که س و کارو 
کوڕ و کچیان له  باوه ش 

ده گرم. 



٣٩
دا

ان 
ست

رد
کو

ه  
ڤ ل

رۆ
 م

فی
ما

ی 
ان

ه ک
ری

کا
ل

ش
پ

Lawan                                    NO: 44 december 2011 

نو  ھوەریوەكانی  چرۆ  یادی  ھواری 
نتوەكمان  سنگری خباتی خوناویی 
 ك الوەی  ئو  زدی  قوروە،  بۆ  دەبم 
توانا و  بھرە و  قفتی،  دیمنی و 
ت پڕینی   ب برزەكانی   ندی یتمتایب
 روا بەنگ نابن و، ھمالم ك زەمان، ل

خۆشویستی و نمری دەمننوە.
بیانووی من بۆ یادكردنوەی كۆمك   
ل تكۆشرانی جوانمرگ لم گۆشیدا، 
 ك وانریی ئدەبی و ھونی ئھرە و مایب
بداخوە، ئم بھرە و مایشیان وەك ژیان و 

گیانیان ل پناوی ئازادیی نتوەكیان دا، 
"ھادی  بم  قوربانی.   ب بوون  زوو  زۆر 
 ب تایبت  بھرەی   ل  جگ عزیزی"، 
ئوی   ك ھبوو  دیكشی  شتكی  خۆی، 
كردبوو  و  خۆشویست تر  ھموومان  الی 
ناسیبتی،  نزیكوە   ل ئوەی  كردوە  وای 
ئویش  نچتوە.  لبیر  ئم الوەی  قه ت 
بریتی بوو ل ئخالق و ڕەفتاری ئینسانی و 
ھمنی،   ل بوو  تكوك   ك دروست 
ھست  برامبر،  گرتنی  رز  نزاكت، 
كردن ب برپرسایتی، دەست پاكی، زمان 
خاونی و تامزرۆیی یكی سرسووڕھنر بۆ 

فربوون.
١٩ی  ئوارەیی  ئو  ساڵ،   ٢٠ پاشی   
 ك لبیرە  ھروا  ١٣٦٥م  سرماوەزیی 
 یان لوانی دیكوجك نھادی"  و كۆم"
فرگی سیاسی ــ نیزامی یوە بۆ بنكی 
كوردستانی  دموكاتی  الوانی  یكیتیی 
 ڕوانیم  ك نارد.  "ئسترۆكان"،   ل ئران 
تایبت  دیكی  زانیاری یكانی  ناوەكان و 
ب ھر كامكیان، زۆرم بالوە خۆش بوو 

ھاتووە  "قوروە"وە  ل شاری  یككیان   ك
شار و   ل پتر   چونك پشمرگایتی.  بۆ 
قوویی  نو  كوتبووە   دیك ناوچكانی 
كادر و  كوردستان و،  رۆژھتی  خاكی 
پشمرگكانی حیزب ب زەحمت و كمتر، 
نیزامی و ھتد  بۆ كار و تكۆشانی سیاسی و 
سای   ل بنماكیان  ت دەكرد.  ڕوویان 
١٣٥٩وە ك پگی نیزامیی رژیم ھاتبووە 
خۆ  بۆئوەی  ھر  (تڕواڵ)،  ئاوایی یكان 
ل چك ھگرتن بۆ رژیم بدزنوە چوو 
 ی ١٣٤٨ لبووە شاری قوروە، بۆ خۆی سا
دایك ببوو  و، ل شار تا پۆلی ٣ی ناوەندی 
دەرسی خوندبوو. پوورزایكی پشمرگی 
بوو  ھۆیك   مئ بوو  و،  بیان"  "ھزی 
ھم بۆ ئۆگری ب حیزبی دموكات، ھم 
بیاری   ١٣٦٥ رەزبری  ٢٣ی   ل كاتك 
حیزب،   بكات ڕوو  پشمرگایتی  بۆ  دا 
بت بۆكان و لووە خۆی بگینت ھزی 

بیان.
 ھادی عزیزی ماوەی ساك ل یكیتیی 
الوان مایوە. جگ ل بشداریی چاالكانی 

        ئه و خونچانه ی که  پش پشکووتن ھه وه رین

          قادر وریا

 شه ھید ھادی عزیزی
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ئركی  وەئستۆگرتنی  بنك و  رۆژانی  باری  كار و   ل
یكسادا،  ئو  فرھنگیی  كاروباری   ل جۆراوجۆردا، 
چوار  ئو  ئندامانی  لنو  ھبوو.  برچاوی  رۆكی 
 مانگان كامكیان  ھر   ك رۆژنامنووسی یی   گرووپ
نك  ھادی،  دەردەكرد،  دیواری یان  رۆژنامیكی 
ئیبتیكار و  ئیدە و   ل بكوو  بوو،  ل ھسووڕەكان  ھر 
پشنیاریش دا، لریزی پشوەدا بوو. ل پشبك یكانی 
زانیاریدا، لگڵ ھر گرووپك با، شانسی سركوتن 
زیاتر بو بوو. ل زۆربی دەرس و تاقیكاری یكاندا یك 
ل چند كس زۆر باشكان بوو. لو شان تایبتی یانی 
مطالعاتی)   ھست) كۆمڵ   ب خوندنوەی  بۆ   ك
پكی و  و  رك  نموونی  ھادی  ھنابوون،  پكمان 
 وەی بندنردەوامیی خوز بوو بۆ بھكی بھاندەر
 رنجكانی و سئاكامگیری ی پرسیارەكانی، ب ڵ. بكۆم
تایبتییكانی ئم جۆرە كۆڕ و كۆبوونوانی دەومند 
لنو  چ  بوو،  ھمیشیی  ھاوڕێ یكی  كتب  دەكرد. 
بنكی سرەكی، چ ئو كات ب مئموورییت لگڵ 
ئو دەڤرەدا  ل داونی چیایكی  ھاوڕێ یانی دیكی 

لكپر و خوەتدا دەژیان.
 تام و چژی ئو كۆڕەم ل یاد ناچ  ك لسر داوای 
لسر  تا   ھنا  پكمان  ناوبراو  بۆ  خۆی،  ھادی 
جیھان بینیی "ماسی ی ڕەش بچكۆلك" ی سمدی 
ھبوو.  تمنی  ساڵ   ١٨ ئوكات  بدوێ .  بھرەنگی 
چند خۆش بوو ك دەمان دیت ئم یك ساڵ ژیانی 
ل ڕیزی الوانی دموكاتدا و ھوكانمان لگڵ وی، 
سعاتك   ب نزیك  ھادی  ھبووە.  خۆی  برھمی 
مبست و  سمد و  بناوبانگی   ۆكچی ئم  لسر 
 ش كرد. زۆر بشكوەی پك دانئاماژەكان، دوا و ل
باشیش ل عۆدەی ومی پرسیاری بشداران ھاتدەر. 
 وەندەی دیكم كۆڕە ئی ئوتووانركوەبردنی سڕب
لبواری  پشكوتنی  الوە و  ئو  داھاتووی   ب ئمی 

فرھنگی و فكریدا گش بینتر و ھیوادار كرد.
گشت و  پشمرگایتی و  دیار و  یار و  ھوای  بم،   
باشووری  ناوچكانی   ل نیزامی  سیاسی و  گڕانی 
الوان  یكیتیی   ل ھادیی  كوردستاندا،  رۆژھتی 
"ھزی  بۆ  بردییوە  ١٣٦٦دا  پاییزی   ل ھكند و 

زاگرۆس".
شڕكی   ل  ١٣٦٧ گالوژی  ٢٨ی   ل سرەنجام،   
لگڵ  زاگرۆس  ھزی  پشمرگكانی  قارەمانانی 
ژاوەرۆی  ناوچی   ل ئیسالمی  كۆماری  ھزەكانی 
سندا بداخوە بریندار بوو  و، دوای چندین سعات 
سری  جوانمرگی   ب مرگ،  لگڵ  بربرەكانی 

نایوە.
یادی بخر

             
                    پاییزی غه م

  وا پاییزه و گه ی داره کان زه ردو غه م بارن
گوه  باغه که شم ڕه نگی سووری جارانی نه ماوه

ئواره یه  کزه ی بای ئه جه ل به رۆکی گرتووم

      سه فه ری ب باران چاوه ڕوانمه

          ھه ست و سۆز ئه وینی ل بیوم

  منیش ب که یف و چاو له ڕی ئه و سه فه ره م

         موژده ی شادیم پ بدا

به م تازه  ئه م پاییزه  ناکا ده رمانی دی زامدارم

   بۆ سپاردمی به  ئواره یه کی ب ھه ور

    به  دارستانکی ب گه  و دوور له  شادی

     ته نیایی من ڕۆژانی ئومدی تۆیه 

   ب وه فایی تۆ ھه نیسک و گریانی ته نیایمه

    قاقای پکه نینی تۆ مردنی جوانه  مه رگمه 

  ب ره حمی ئه ی پاییزی شووم دمان ھه ونی

                 یه ک وه رزه و به س

                               

                            ئه    حمه د قازی
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زۆر له مژه  بیستوومانه  و بۆیان گاوینه وه  
یان ئه وه تا له  په ڕتووکه  مژوویی-یه کان دا 
له   یه کک  ھیتلر  که   خوندوومانه ته وه  
دیکتاتۆڕه کانی سه ده ی بیسته م له  کۆتایی 
شه ڕی دووھه می جیھانی دا ھه ر له  ئامان 
کوشتووه و  خۆی  ئه وینداره که ی  له گه ڵ 
الشه که یان سووتاندوه . زۆریش به  دوور له  
ڕاستی ده زانن و له سه ر ئه و باوه ڕه ن که  تا 
 ر چی لستا بۆ که س ڕوون نیه  که  ھیتلئ
به سه ر ھاتووه ، چونکه  ھیچ ئاسه وارکیان 
ل نه دیوه ته وه . به  ھه رحاڵ تا ئستا زۆری 
به م  به م  کراوه ،  باس  نووسراوه و  له سه ر 
دوایی یانه  به گه یه کی دیکه ی له سه ر په یدا 
بووه  که  ھه مووی ئه و شتانه ی که  تا ئستا 
ڕه ت  کراون  باس  و  نووسراون  له سه ری 

ده کاته وه ، با بزانین؟!
شه ست و شه ش ساڵ پاش كۆتایی ھاتنی 
له   حاکدا  له   جیھانی،  دووھه می  شه ڕی 
ته واوی ریوایه ته  مژووییه کاندا وتراوه  که  

له  ڕۆژه کانی پاش کۆتایی  ئادۆف ھیتلر 
په ڕتووککی  به م  کوشتووه ،  خۆی  شه ڕ 
تازه  که  قه راره  له  بریتانیا ده رچ و بو 
خۆی  ھیتلر  که   ده کا  له وه   باس  بته وه  
ھه تووه و  ئامان  له   به کوو  نه کوشتووه ، 
ئه وه ی  تا  تا ھه ڤده  ساڵ دواتریش ژیاوه  
ئاڕژانتین  له   زایینی  له  سای ١٩٦٢ی  که  

مردوه . 
نووسه رانی ئه م په ڕتووکه  تازه یه  وا ئیددیعا 
و  ڕاست  «به گه گه لکی  که   ده که ن 
دروست و جی باوه ڕیان بۆ ئه م گریمانه یه  

له به رده ست دایه «.
بریتانیایانه ،  نووسه ره  ئه م  وته ی  به  
ئادۆف ھیتلر به  پچه وانه ی ته واوی ئه و 
ئستا  تاکوو  که   مژوویی یانه ی  ریوایه ته 
دداره   باون»ی  له گه ڵ «ئاوا  گوایه   که  
له   پکه وه   کوشتووه  ،  خۆی  ئه مانیه که ی 
تا  باونیش  خاتوو  و  ھه توون  ئه مان 
له    ١٩٦٢ سای  له   ھیتلر  مردنی  کاتی 

ئاڕژانتین له گه ی  ژیاوه . 
ھه روه ک له م په ڕتووکه دا به  ناوی «گرگ 
ھیتلر»دا  ئادۆف  ھه تنی  خاکستری: 
بۆته   دا  باون  ئاوا  له گه ڵ  ھاتووه ، ھیتلر 
خاوه نی چه ندین کچ و پکه وه  له  ئاڕژانتین 
گریمانه یه   ئه م  ئه گه ر  که واته   ژیاون. 
ڕاست ب ھیتلر که  له  دایک بووی سای 
١٨٨٩ی زایینی یه ، له  ته مه نی ٧٣ سای دا 

مردوه  نه ک له  ٥٥ سای دا.
«جارد ویلیامز» یه کک له  نووسه رانی 
له گه ڵ  وژک  و  وت  له   په ڕتووکه   ئه م 
که ناکی ته له ڤزیۆنی بریتانیایی ئیسکای دا 
وتوویه تی که  له گه ڵ «سایمۆن دانستان» 
ئاکامی  له   ئینگلیزی  توژه ری  و  نووسه ر 
درژ  دوورو  توژینه وه گه لکی  لکۆینه وه و 

و وردبینانه وه  ئه م په ڕتووکه یان نووسیوه .
که   ده که ن  ئیددیعا  وا  لکۆه ره وانه   ئه م 
١٩٤٥دا  به ھاری  نیوه ی  له   ھه ر  ھیتلر 
له   فۆکه  به   و    ھه ئامان  له   توانی 

مه ته ۆکه ی مردنی ھیتلر

وه رگان و ئاماده کردنی: 

مامی ئه دیب
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ده سه تداری  ساڵ  دوازده   که   وتک 
ب ھاوتای بوو، به م کردیه  ورانه یه کی 

گه وره ، چووه  ده ر.
«جارد ویلیامز» به  که نای ئیسکای وت: 
«ئمه  به  ته مای سه رله نوێ نووسینه وه ی 
و  به گه   بوونی  به م  نه بووین،  مژوو 
به   ھیتلر  سه رکه وتنی  له   نیشانه گه لک 
ھه تن له  ئامان ھنده  جی باوه ڕن که  

ناکرێ بایه خیان پ نه ده ین».
ویلیامز، ھیچ  ئاغای  وته ی  به   ھه روه ھا 
و  خۆکوژی  له سه ر  نیشانه یه ک  و  به گه  
نیشه .  نه بووه و  ئامان  له   ھیتلر  مردنی 
دانی  شایه تی  به   پشت  لکۆه ره وه   ئه م 
و  ھیتلر  ژیانی  که    ده به ست که سانک 
ڕازی مانه وه ی ئه ویان له  ئاڕژانتین له ژر 
به جی  به گه کانیشیان  بووه و  چاوه دری دا 

متمانه  و باوه ڕ وه سف ده کا.
ویلیامز و دانستان ده ن ئه و به گانه ی 
پاش  جیھانه وه   وتانی  الیه ن  له   که  
به رده ستی ھه موو  چه ندین ده یه  خسترانه  
الیه ک، سه لمنه ری گریمانه کانیان له مه ڕ 

چاره نووسی ھیتلر دایه .
په ڕتووکه یان دا  له و  دانستان  و  ویلیامز 
ئه منییه تی یه کانی  و  ئیتال  عاتی  سرویسه  
ته نیا  نه   که   ده که ن  تۆمه تبار  ئه مریکا 
زانیاری یان له سه ر ھه تنی ھیتلر ھه بووه ، 

به کوو یارمه تیشان به  ھه تنی کردوه . 
نووسه ره ،  دوو  ئه م  نووسینی  پی  به  
ئیمکانی  و  ڕه خسان  به رامبه ر  له   ئه مریکا 
ھه تن بۆ ھیتلر، له  ده ست ڕاگه یشتنی 
به ھره مه ند  نازی یه کان  تکنۆلۆژی  به  

بووه . 
ویلیامز له  وت و وژی له  گه ڵ که نای 
«ئیستالین،  گوتی:  ھه روه ھا  ئیسکایی دا 
ئایزن ھاور و ھوور ده یان زانی که  ھیتلر 
له  په ناگه ی ژرخانه که ی خۆی دا نه مردووه ، 
به م زۆر دژواره  ئه وه  ڕوون بکه ینه وه  که  
بۆچی ھه ر سکیان ئه و ڕاستی یه یان له بیر 
کردو له  ماوه ی چه ندین ده یه ش دا ئاوڕکی 

پویست له م ڕاستی یه  نه دراوه ته وه «.
شه ڕی  مژوونووسانی  له مه ،  به ر  تا 

ئه و  له سه ر  ھه میشه   جیھانی  دووھه می 
باوه ڕه  بوون که  به  دوای چوونی ھزه کانی 
ئه رته شی سوور بۆ  په ناگه ی ژرخانه که ی 
له گه ڵ  ١٩٤٥دا،  ئاوریلی  ٣٠ی  له   ھیتلر 
دداره که ی خۆی کوشتووه و ھه ر له وش 
الشه که یان سووتاندوون و ئاسه واره کانیان 
نیشاندا  و  ناو   ب قه برگه لکی  له  

ناشتوون.
الفی  به رده وام  ڕووسه کان   نوه دا  له م 
ئه وه یان ل داوه  که  به شک له  که لله سه ری 
دایه ،  ڕووسیه   ئیختیاری  له   ھیتلر 
نووسه رانی په ڕتووکی «گرگ خاکستری: 
ھه تنی ئادۆف ھیتلر» ده ن ئه م به شه  
له و که لله سه ر ه  له  ڕووسیه  ھی ھیتلر نیه ، 
ژنکی  که لله سه ری  له   به شک  به کوو 
گه نجه . ئه م ئیددیعایه ی ویلیامز و جارد 
له سه ر که لله سه ری سه ربه  ھیتلر، دووپات 
دوو  گریمانه یه یه  که   ئه و  بوونه وه ی ھه ر 

بریتانیایی  بوکراوه ی  له   پش  ساڵ 
«ێ بزرور»دا بو بۆوه . 

په ڕتووک  ماوه یه که  بوبوونه وه ی  دیاره  
زۆر  ژماره یه کی  ھه تنی  له سه ر  گه لک 
ئاڕژانتین  بۆ  نازی  ئامانی  به رپرسانی  له  
له  کۆتایی شه ڕی دووھه می جیھانی دا به  
پنووسی نووسه رگه لکی به ناوبانگ بره وی 

په یدا کردوه . 
یه کک له  به ناوبانگترین ئه ندامانی نازی 
که  توانی له  ئامان ھه  و چه ندین ساڵ 
له  ئاڕژانتین به  ناسنامه ی ساخته کاری یه وه  
به  ئاسووده یی  بژی، «ئادۆف ئایشمه ن»ه 
ئیسرائیل  موسادی  سه ره نجام  که  
کردن  دادگایی  بۆ  و  دزیان  دۆزیانه وه و 
دواتر  ئه و شونه ی که   ئیسرائیل،  بردیانه  
به  ئعدام مه حکووم کرا و یه که م که س و 
دوایین که سه  که  تاکوو ئستا له  ئیسرائیل 

ئعدام کراوه .

ھه روه ک له م په ڕتووکه دا 
به  ناوی «گرگ 

خاکستری» ھه تنی 
ئادۆف ھیتلر"دا ھاتووه ، 
ھیتلر له گه ڵ ئاوا باون 
دا بۆته  خاوه نی چه ندین 
کچ و پکه وه  له  ئاڕژانتین 
ژیاون. که واته  ئه گه ر ئه م 

 گریمانه یه  ڕاست ب
ھیتلر که  له  دایک بووی 
سای ١٨٨٩ی زایینی یه ، 
له  ته مه نی ٧٣ سایدا 
مردوه  نه ک له  ٥٥ 

سای دا.
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 (Civil Society) گای مه ده نی کۆمه
له م  ده کرێ  واته   مۆدینه   ئه ندشه یه کی 
دنیا  ئایدیۆیالۆژیایه کی  وه ک  ڕوانگه یه وه  
ھگل  بکرت.  بۆ  خوندنه وه ی  مۆدین 
به رھه می  مه ده نی  "کۆمه گای   : ده
مۆدینیزم  و ته نیا له  نو گوتارکی وه ک 
له  ڕووی  ده کۆته وه".   لی  دا  مۆدیرنیزم 
مژوویی یه وه  کۆمه گای مه ده نی به  واتای 
ھه روه ک  کراوه،   بۆ  خۆیندوه ی  جۆراوجۆر 
ئایدیاکانی تر یان وه ک ئایدیایه کی تئۆریک 
که  کراوه   پناسه   جۆراوجۆر  شوه ی  به  
 ده کرێ له  پنج مانای لک جیادا به ڕوونی 

ده ست نیشانی بکه ین.
بیری  له   ده وه ت  به  واتای  یه که م: 
له   و  خزان  به رامبه ر  له   ئه ره ستووی یدا 

له   کۆمه یه تی  په یمانی  خاوه نی  بیری 
به رامبه ر وه زعی سروشتی دا. 

شارستانی  کۆمه ی  واتا  به   دووھه م: 
بیری  له   سه ره تایی  کۆمه ی  به رامبه ر  له  

که سانکی وه ک  ئادام فرگۆسن. 
سھه م: به  واتای شوه ی سه ره تایی پک 

ھاتنی ده وه ت له  بیری ھگل دا.
چوارم: به  واتای قه ه مه ویی پوه ندی یه  
پوه ندیی یه   و  ئابووری یه کان  و  ماددیی 
به رامبه ر  له   چینایه تی و کۆمه یه تییه کان 
بیری  له   ئه وان  پگه ی  وه ک  ده وه ت 

مارکس دا. 
له  فه رمانه وا  چینی  ئاترناتیڤی  پنجه م: 

 بیری گامشی دا.
لک  واتای   به  س که دیوه ر  موحسن 

جیاواز لکی داوه ته وه:

 (٣ ئایدیۆلۆژیانه.    (٢ ڕووناکبیری.   ١)
شوازمه ند.

مانای  به   ده کرێ  یه که مدا  به شی  له  
و  تایبه تی  مه رجی  و  ھه ل  ھاتنی  وه دیی 
واقعی وای به ھای تایبه تی له  به شکی 

دنیادا.
وه ک  شونک  و  رێ  ده یانه وێ  دووه م 
بیکه نه   و  بخه ن  وه ده ست  ئایدیۆلۆژی 
ئه م  ئه وه ی  بۆ  ئایدیۆلۆژیک  چه مککی 
باوه ڕه  له  ناخی مروڤه کاندا دروست بکه ن 
ئاواته کان  که  وه دیی ھاتنی ھه موو حه زو 
گره وی  له   به خته وه ری  به   گه یشتن  و 
دایه.   مه ده نی  کۆمه گایه کی  دامه زراندنی 
بوونی  زاڵ  سه رده می  ڕوانگه یه  له   ئه م 
ئایدیۆلوژی یه کان به  سه ر جیھان یان ده کرێ 
ئایدیۆلوژی یه کان  ده سه تی  کاتی  به  

کۆمه گای مه ده نی

سۆران شرزاد                                                             به شی یه که م
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دابه شکاری  کات  ئه و  که   بشوبھندرێ 
واتایه کی  ڕوانگه یه   ئه م  کرابوو.  جیھان 
ئایدیۆلۆژیک به م چه مکه  ده به خش که  له  
ئه ترناتیڤی  ئامانجی  ئه م چه مکه   ڕواه تدا 
ڕوانگه ی  نی یه .  ئایدیۆلۆژییه کی  ھیچ 
زیاتر  قسه ی  به   پویست  که   سھه میش 
له سه ر  مونتسکیۆ  و  ڕاک  جان  ناکات. 
مه ده نی  کۆمه گای  ده ن  چه مکه   ئه م 
دنیایه ک  مۆدنه،   دنیای  ده سکه وتی 
به کوو  پویسته   نه ک  عه قنییه ت  که  
دوو  ئه و  وته یه ی  ئه م  واته   واقعییه ته . 
زیاتر  بابه ته که مان  ده سپکی  بیرمه نده  

 .نده سه لم
ھه ل و مه رجی پویست بۆ پک ھنانی 

کۆمه گای مه ده نی 
ھاتنی(خوقاندنی)  پک  پویستی   (١

ڕکخراوه  ناحکومی یه کان.
پاراستنی  و  دموکاتیک  پوندیی    (٢

.یاسایی ھه ب
٣) ده وه ت نه توان رگر بت له  دروست 

کردنی ئه م ڕکخراوانه.
له   باس  ئه وه ی  بۆ  که   ئه وه ی  یه که م 
ناکرێ  بکرت،  مه ده نی  کۆمه گای 
ناحکومی یه کان  رکخراوه   له   باسک 
رکخراوه   نوان  پوه ندی  نه کرت. 
کۆمه گای  و   (NGO)ناحکومی یه کان
به   جار   گه ل ل ھاتووه   وای  مه ده نی 
ئه م  ده درنه وه،   لک  یه ک  وه ک  واتای 
دوانه   ئه م  پوه ندی  گرینگی  دانه وه   لک 
زیاتر ده رده خا، به م بۆ دروست بوونی ئه م 
ڕکخراواته  پویسته  خه ک له  کۆمه گادا 
ھه ست به  زه رووره تی بوونی ئه وان بکات 
مسۆگه ر  دامه زرانیان  زه رووره ته که   واتا 
دامه زرانی  بۆ  دموکاسی  بوونی  ده کات. 
حه یاتی یه   پویستی یه کی  ڕکخراوانه   ئه و 
واته  له نو سیسته مکی دموکاتیکدا ئه و 
ڕکخراوانه  ده توانن گه شه  بکه ن و له وه ھا 
سیسته مکدا که  دموکاسی بوونی ھه یه   
ناتوان ڕێ له   و یاسا سه روه ره،  ده وه ت 
بگرت.  رکخراوانه   ئه م  بوونی  دروست 
به   دموکاسی  وتکدا  له   ئه گه ر  به م 

 ی مه ده نی ده ب کۆمه ،ته واوی نه چه سپاب
خاوه ن وزه و ھنزک ب که  ده رفه تک بۆ 
دووباره  بوونه وه ی دیکتاتۆڕی نه منته وه . 
له و وتانه ی که  ئابووری ئازاد نیه  و له  
خزمه ت ده وه ت دایه،  ھه رده م کۆمه گای 
له   چونکه   دایه،   مه ترسی  له ژر  مه ده نی 
تاکه کانه وه   ئابووریی  کۆنتۆی  رگای 
تاک  ئازادی  و  تاکه کان  سه ربه خۆیی 
ده که وته  ژر پرسیار واته، ئابووریی  ئازادو 
گه شه سه ندنی ئابوریی ئازاد بۆ کۆمه گای 
مه ده نی ڕۆکی گرینگیان ھه یه . ته نانه ت 
ھزی  له  رگای  گه وره کانیش  کۆمپانیا 
ئاسایشی تاک  ئابووری خۆیانه وه  ده توانن 

بخه نه  ژر مه ترسی یه وه یانی له و ڕگایه وه  
ئازادی تاک زیاتر بخه نه  ژیر مه ترسی یه وه،   
ئه رکی  ته نیا  مه ده نی  کۆمه گای  واته  
ل پرسینه وه  له  ده وه ت یان ھزی خه ک 
به کوو  نیه،   له  ده سه ت  بۆ ل پرسینه وه  
کۆنتوڵ  ئابووریش  ده سه تی   ده توان

بکات.
:(NGO)کخراوه  ناحکومی یه کانڕ

ڕکخراوه   واتای  له   ھه روه ک 
ده رده که وێ  ناحکومی یه کانه وه  
فاکته رکی  ڕکخراوانه   ئه و  سه ربه خۆیی 
له   بن  ڕۆل  خاوه ن  ئه وه ی  بۆ  سه ره کییه  
کۆمه گای  له   به شک  به   کۆمه گاداو 
تا   ١٩١٩ سای  له   دابندرن.  مه ده نی 
سه باره ت  لنین  حیزبه که ی  نو  له    ١٩٢١
سه ندیکاکان  سه ربه خۆیی  بوونی  به  
باسک دته  گۆڕێ که  بۆچوونی جیاوازی 
سه ربه خۆ  که   مانایه   به و  ده که وته وه    ل
بن یان سه ر به  حیزب بن؟ لنین ده نگ 
به  سه ربه خۆیی سه ندیکاکان ده دا. ئه گه ر 
سه ربه  حیزبه کان بن، ڕکخراوی حیزبین، 
ڕکخراوی  بن،  حکوومه ت  سه ربه   ئه گه ر 
حکومین. ھه ر به و جۆره ی  له  حکوومه ته  
ئیسالمی و ئایدیۆلوژیکه کاندا ده بینرێ یان 
ئه وانه ی خولیای ده سه تی دیکتاتۆڕی و 
چاالکی یه کانیشیان  ته نانه ت  تۆتالیتارین، 
له  پشدا  و  دراو  قاب  له   و  به رته سک 
بۆ دیاری کراون و وه ک ئامرازی ده ستی 
حیزب و حکوومه ت وان.  حاه تی سھه م 
ئه وه یه  که  سه ربه  کۆمه گای مه ده نی بن 
ئه ویش له  حاه تک دایه  که  سه ربه خۆیی 

خۆیان بپارزن.
         

***             

دموکاسی  بوونی 
دامه زرانی  بۆ 

ڕکخراوانه   ئه و 
پویستی یه کی 
واته   حه یاتی یه  

سیسته مکی  له نو 
ئه و  دموکاتیکدا 

ده توانن  ڕکخراوانه  
گه شه  بکه ن و 

سیسته مکدا  له وه ھا 
دموکاسی  که  

بوونی ھه یه   و یاسا 
سه روه ره،  ده وه ت 

ناتوان ڕێ له  
دروست بوونی ئه م 
بگرت.  رکخراوانه  
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ئه گه ر شوه  خه باتی نه رم و نیان و دوور له  
توندوتیژی و کاریگه رییه کانی به  شوه یه کی 
گشتی چاوی پدا بخشندرێ، ئه و ڕه خنانه  
به   له سه ریه تی  متافیزیکی  شوه ی  که  
به ره نگاری  ناخی  له   الده چت،  ته واوی 
ناوی  به   شوه یه ک  توندوتیژی  له   دوور 
 یه ک له  چه مکه   ئه م  ھه یه .  جۆجیتسۆ 
ژاپۆن   کۆنی  ره زمی یه کانی  ھونه ره   له  
که  بنه ماکه ی له سه ر ئاگایی سه باره ت به  
دانراوه .  مروڤ  له   گارد  تکدانی  شوه ی 
توندوتیژی  به کارھینانی   به  ب به  کورتی 
بۆ  گوشار  له گه ل  توندوتیژیدا  به رامبه ر  له  
سه ر به رامبه ر ده توانین له  پی بخه ین. له  
له  به رامبه ر  نواندن  نیانی  کاتکدا نه رم و 
وشیارکردنه وه ی  ھۆی  ده بیته   توندوتیژیدا 
شوازه ی  ئه و  پداچوونه وه ی  و  ناوبراو 

وه رگرتن  که ک  وه رده گرێ.   ل که کی 
پۆلیس  ھاوده ر دی  ھه ستی  شوه یه ،  له م 
به   توندوتیژی  که   نیزامی  ھزی  یان 
به کارھنانی  ده بت.  دروست   ،ند کار 
به رامبه ر  له   توندوتیژی  زیاتری  ھه رچی 
ئه و که سانه ی له  توندوتیژی خۆ ده بۆیرن 
به وشوه یه   ده کات.  قزه ونتر  رواه تیان 
ھزه   له   شارومه ندان  و  ئاسایی  خه کی 
ڕیزی  دنه   و  ده بنه وه   جیا  توندئاژۆکان 
ھه روه ھا  شارپ".  "جین  به رگریکاران 
توندوتیژی  له   دوور  خه باتی  الیه نگرانی 
ده پارزن.  خۆیان  نه زمی  زیاتر  ھه رچی 
ئه وان  ده بت،  زیاتر  خۆبوونیان  به   باوه ڕ 
به  پچه وانه  ده بورن،  له  توندوتیژی  خۆ 
به   زیاتر  توندوتیژی   به رامبه ره که یان 
کارده ھنن و ده بته  پانه رک بۆ کرده وه ی 
ده بن.  الواز  به رگریکارانیش  به جیان،  نا 

ته نانه ت ئه گه ر که شی خه بات ببته  ھۆی 
سه رکوتی ب ڕه حمانه ، ڕیزی خه باتکاران 
ھه روا له  بیری دیتنه وه ی رگایه کی ئاشتیانه  
دایه . ھه رچی توندوتیژی زیاتر بت توانای 
ھزه کانی له  به رامبه ر خه باتکاراندا الوازتر 
که سک  به   وه ز عه   ئه م  گاندی  ده بت. 
ده شوبھنی که  به  ته واوی ھزییه وه  ده ی 
ئه م  ئاکامی  بدات،  ئاو  له   زه ربه   ھه وێ 
بکه ره .  پیلی  و  شان  ده رچوونی  ڕه فتاره  
"کاتک  ده ت:  باره وه   له و  ماکیاڤیلی 
به ره وڕووی  توندوتیژی یه وه   به   ده سه ت 
خه ک ده بته وه و  ھه رچی توندوتیژی زیاتر 
له رزۆکتر  ده سه ته که ی  پگه ی  بنونی، 
دوور  به ره نگاربوونه وه ی  توانای  کردوه ". 
له  توندوتیژییه  که  کشه  و گیروگرفت له  
ده روونی نه یاردا دروست ده کات و پگه یه کی 
بۆ  نو شوه کانی تری خه بات  له   به ھیزی 

جۆجیتسۆ

   ئا: دیاری میراوایی
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به رنگاری   ئاکامی  چه سپاندووه .  خۆی 
ده سه تداران  ڕووبه ڕووی  ناتوندوتیژانه  
نو  ده باته   شه ڕه که   مه یدانی  ده بته وه و 
ویژدانی بکه ری کاره که  و له گه ڵ ده روونی 
"ڕیچار  ده بته وه .  کشه   تووشی   خۆی 
راڤه ی  که   که سانه ی  له و   یه ک گرک" 
له سه ر شوه  خه باتی گاندی کرده وه ، ئه و 
شوازه ی ناو ده ن جۆجیتسۆی ئه خالقی، 
 پ سیاسی  جۆجیتسۆی  شارپ  جین 
نیشانه ی  ڕاڤه کردنانه   ھه موو  ئه و   . ده
دڕنده یی  ھنانی  به کار  پاکتیکی  ئاکامی 
ده به نه   په نا  که   گرووپایی  ئه و  دژی  به  
به ر توندوتیژی و دروست بوونی ھه ستی 
جگه ی  به   به ران  ھرش  له   ھاوبه ش 
گرک  به ره نگاربووان.  ئیراده ی  شکاندی 
له  کتبه که ی که  له سه ر خه باتی گاندی له  
سالی ١٩٣٥دا نووسیوتی، تاریفی جۆجیتسۆ 
ده کات و ده ت ئه و توندوتیژی یانه ی که  
له  الیه نی نه یاره وه  که کی ل وه رده گیرێ 
الوازکردنی  زیاتر  ھه رچی  ھۆی  ده بته  
تووڕه یی  و  ڕق  ده سه ت.  کۆه که کانی 
که ماوه یه کی زۆر در ژه  ده کش، ده بته  
به   مرۆڤ  ھزی  و  بوون  پاسیڤ  ھۆی 
وزه ی  ده بات.  نو  له   کات  زووترین 
به  زه ره ری  وه رده سووڕته وه و  ھیرشبه ران 
بوونی  به رده وام  ده بت.  ته واو  خۆیان 
کاریگه ری  توندوتیژی  به ره نگاربووانی 
و  ده کات  ھیرش به ر  که سایه تی  له سه ر 
ھه ڵ  به ریه ک  له   ھرش به ر  که سایه تی 
خه کیشی  کاته دا  له و  ئه گه ر  ده وه شنت. 
ل ب ھرشبه ر قورسایی نامنت، باوه ڕ 
به خۆبوونی له ناو ده بات و ب ھیوایی زیاتر 
ده رده که وت  بۆی  و  ده کات   ت ڕووی 
که  ئازایه تی به رامبه ری که  له  توندوتیژی 
دووری ده کات زۆر زیاتره  له  به کارھنانی 
ھزی فیزیکی. ئه گه ر له  شوازی دوور له  
توندوتیژی به رده وامی و پشت به خۆ بستن 
ھه بت و کشه ی ت نه که وت، چاالکانی 
توندوتیژی  به کارھنانی   به ب بواره   ئه و 
بگه ن،  خۆیان  دخوازی  ئاکامی  به  
له وه ھا ھه ڵ ومه رجکدا ھه موویان تووشی 

تووڕه یی،  ھه روه ھا  و  ده بن  سه رسووڕمان 
ترس، نیگه رانی و ڕۆح زلی ھرش به ران له  
ناو ده چت. کاریگه ری یان که م ده بته وه و 
گرک  که   جۆره   پچه وانه وه  به و  به  
ئاماژه ی پ ده دا، به ره نگاربووان قورسایی 
و ھزیان زیاتر ده بت. ئه و که سه ی که  
که ک  توندوتیژی  له   دوور  شوازی  له  
له سه ر  خۆی  چاالکی یه کانی  وه رده گری، 
کردووه ،   پ ده ست  ئه خالقی  بنه مای 
ھه س و که وتی ئه و که سه ی خووی به  
توندوتیژی یه وه  گرتووه  ھه س و که وتکی 
نوێ یه ، پش بینی ناکرت و ب ونه یه.  
دووھه م ئه وه ی که  دانامن چونکه  ده زانت 

زال  به  سه ر وه عه زکه دا  به  چ شوه یه ک 
خۆبواردن  و  له سه ره خۆیی  سھه م،  بت. 
ده پارزیت.  خۆی  وزه ی  توندوتیژی  له  
له   مردن  و  ناخۆشی  بۆ  ئه و  ئاماده یی 
پناو ئامانج دا ھۆکارکی راسته قینه یه  بۆ 
باوه ری ناوبراو خۆبواردان له  توندوتیژی له  
الیه ن قوربانی یه کانی توندوتیژی نیشانه ی 
رزی ئه وانه  بۆ که سایه تی و باوه ڕیان به  
که   ڕزه ی  ئه و  ھرش به رانه،   راستگۆیی 
دوور  شوازی  له   به رگریکاران  الیه ن  له  
شنه یی  به   ده رده برێ،  توندوتیژی  له  
ڕزی  و  گرێ  ده یان  ھرش به ران شه رم 
بینه رانی ئه و دیمه نه  بۆ به رگریکاران زیاتر 
ده کات. ئه و ئاڵ و گۆرانه ی که  به  که ک 
به   دت،  به رھه م  جۆجیتسۆ  له   وه رگرتن 
وه ک  شوازی تر  بوونی   به ب و  ته نیایی 
ئابووریی  کۆمه الیه تی،  سیاسی،  شوازی 
ئه گه ر  نابت.  کاریگه ری  ده روونناسی  و 
ھه وستی  ئیراده و  ھزی  و  نافه رمانی 
به   و  پویست  ڕاده ی  به   به رگریکاران 
بزووتنه وه ی  بت،  فراوان  به ر  شوه یه کی 

دوور له  توندوتیژی سه رکوت ناکرت.
سه رچاوه :

مبارزه  عاری از خشونت، ماھاتما گاندی و 
مارتین لوتر کینگ. نویسنده : مری کینگ. 

ترجمه  به  فارسی: شھرام نقش تبریزی

***               

ماکیاڤیلی له و باره وه  
ده ت: «کاتک ده سه ت 

به  توندوتیژی یه وه  
به ره وڕووی خه ک 
ده بته وه و  ھه رچی 

توندوتیژی زیاتر بنونی، 
پگه ی ده سه ته که ی 

له رزۆکتر کردوه ». توانای 
به ره نگاربوونه وه ی 

دوور له  توندوتیژی یه  
که  کشه  و گیروگرفت 

له  ده روونی نه یاردا 
دروست ده کات و 

پگه یه کی به ھیزی له  نو 
شوه کانی تری خه بات بۆ 

خۆی چه سپاندووه
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نالی شاعیر

ئا: نعمت مال       

بشی یكم:ناساندنی نالی
خدر  مه ال  کورد  به ناوبانگی  شاعری 
ناسراو به  نالی، كوڕی ئحمدی شاوەیسی 
عه لی بگی میكائیلی ی. ل گوندی خاك و 
خۆڵ ل دەشتی شارەزوور ل دایك بووە. 
ب پی داب و نریتی كوردەواری و ڕبازی 
فق یان  حوجرەی   ل  تا  ردەمس ئو 
دەستی ب خوندنی قورئانی پیرۆز كردوەو 
خوندوونوەو  فارسی  كتبی  وردەوردە 
چووە بۆ فق یه تی و ل ڕگای وەرگرتنی 
قوتابخانی  ئایینیكان   زانست و  ئدەب 
دوا  گڕاوەو  كوردستان  گوندی  شارو  زۆر 
پلی خوندنی وەرگرتووەو لو ڕگایشوە 

ئیجازەی فق یتی وەرگرتووە.
گڕاوەو  تدا  زۆری   ك شونانی  ئو 
مھاباد  و   سن وەك  شارەكانی  ماوەتوە 
و زەرداوای قرەداغ و ھبج و سلمانی 
و  بوون  دایك   ل سای  لسر   .بوون

نووسراوە،  شت  زۆر  كردنی  كۆچ  سای 
سانن  ئو  گرینگتر  ھموویان   ل بم 
ك نووسرانی وەك ئمین زەكی بگ و 
دوكتۆر مارف خزنه دار و مامۆستا عالئدنی 

سججادی باسی لوە دەكن.
ب پی نووسراوەكانی ئمین زەكی بگ 
نالی ل سای ١٢١٥ تاكوو ١٢٧٣ی كۆچی 
زایینی دا  ١٨٥٦ی  تاكوو   ١٨٠٠  ب برامبر 
بووە.  تمن  سای   ٥٦  یپ بم  ژیاوەو 
ھروەھا ل نووسینكانی دكتۆر خزنه داریش 
 ب بم  کراوه ،   نسا به م  ئاماژه   ھر 
عالئدین  مامۆستا  نووسراوەكانی  پی 
 ی ١٧٩٧ی زایینی دا ھاتۆتسا ججادی لس
دنیای و له  سای ١٨٥٥دا كۆچی كردووە. 
 .بووب تمن  سای   ٥٨  دەب  ی پ بم 
وتی  شارو  زۆر  كوردستان   ل جیا  نالی 
و  دەمیشق   ،دینم  ،کكم كردووە وەك 
دوایین  سرچاوە  زۆر  پی   ب ئستمبۆل، 
ئستمبۆڵ  دیتراوە   ل نالی   ك شونک 

بووه . 
بشی دووەم: نالی و ئدەب: 

نالی یكم كس بوو شعری ب دیالكتی 
كرمانجی خواروو وت و عه رووزی عڕەبی 
دیالكته ،  ئم   نایھ دەستكاری یوە   ب
 چ  یشتگ كارەكشی دا   ل ھروەھا 
پی  خۆی  پاش  كس   ك پۆپیك 
مانای  نالی یوە  بالی  شعر  نگیشتبوو. 
دیارو ئاشكرای ھی، ھروەھا مانای نھنی 
و شاراوەشی ھی. ئم ك دەب ب خیای 
 دەب خیاه  ئو  و  دەكرێ  تۆمار  شعر 
جی   ل وشیك   وات  ،ب تدا  مجازی 
بم  نھنرێ،  بكار  خۆی  ڕاستقینی 
بنچینیی  مانای   ب پوەندی یك   دەب
ئو  شعرە،  نھنی  ئوە  بستتوە.  بیان 
دەكاتوە.  جیا  شتیتر   ل شعر  جوھره ی 
 ،نی ینھ نالی شتكی  ل الی  بۆی شعر 
ئو  دەكا،   پ دەست  خۆیوە  دروونی   ل
 شانا لپ وە بكا لی دەیه وێ باسی لشت
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نو مشكیدا دروست دەب، ئیتر جوھری 
كۆ  خیاڵ  و  بیر  و  سروشت   ل دەرەوە 
دەكاتوە، بۆ ئوەی شتك ئاشكرا بكا، زۆر 
جاریش ناوی شتك ناھن، ئم جوھر 

و بنچینه  و نوكتی پ دەن.
ھموو  زانینی   وات  ،مانای نالی  شعری 
 عرەكش  ،نی مرج  شعری  وشكانی 
 ل وا  شعری  بكاتوە،  ڕوون  تواوی   ب
ئدەبی كوردی و بگاندا ھی، ب زانینی 
ئاشكرا  و  ڕوون  الیكی  ھموو  وشكان 
دەب، بم الی نالی وانی. بۆی زانینی 
بۆ   مكی ھنگاوی  نالی  وشی  مانای 

: وە دەنم الییشتنی. خۆشی لگت
 

سودا  ھكی  وەك   دەورانی ی  
سری گژم

    بۆی ب دەقیقی مسل ھرچی 
دەبژم

بدەسته وه   ھه كی  وەك  گژم  سری 
خوالوە، چۆن ھمیش بدەست ژنی ئارد 
بژەوە ئخولتوە، ئمیش ھمیش ھه روا 
بیرانی  ئو  خۆیاو  دەوری   ب ئخولتوە 
ك ب مشكیدا دن و پوپووچیان لیك 
جوێ دەكاتوە. بۆی ھرچی بم و ھر 
شعرێ بنووسم، ل ب گردی و وردی دا 
 ل  دراب ئاردێ  چۆن  وەك   ،ینموون
ھك لو پڕی خاونی و و وردی دای و 

.وە نیو پۆشی پ ھیچ سۆس و پ
''سبكی  شعر  دانانی   ل  وەیش ئم 
ھندی'' پ دەن، ھر وەكوو ''سبكی 
 .یراقی''ش ھخۆراسانی'' و ''سبكی ع
ئم   سك دوایین  و  یكم  نالی   بۆی
كالسیكی  شعری  نو   ناوەتھ شوەی 

كوردییه وه .
شعری  پشكی  و  سره تا   بب نالی 
کام و تواوی ھنای ناو زمانی كوردی، 
 دایعرەكانی نالی ناوەڕۆكی جیھانیان تش
بالغه ته که شی  و   قافی و  ئگر كش  و 
 مئ عرە، چونكر مانای شنی ھبشك ل
نالی قورسن، مرۆڤ  داھنان. شعره کانی 

حه یرانی شعری نالی دەب، چونك ریایی 
تدا نی، یانی به  که س ھه ڵ نا، سعدی 

و حافزیش شعری وایان وتووە.
بشی سیم: نالی و دداری:

كوردی و مریوانی ل پشكی دیوانكی 
نالی  دا باسی "حبیب"یان كردەوە كه  نالی 
تووشی داوی خۆشویستی بووەو كاركی 
ھستی  بزواندنی  سه ر   كردۆت زۆری 
شاعیران و خیای قووی. ھه رچه ند دوایه  
ژیانی  ھاوسری   ب بووە  و  خواستوویتی 
و ل گڵ ئوەشدا پوەندی خۆشویستیان 

وەك دوو ددار ھه ر بردەوام بووە.
باسی  سججادیش  عالئدین  مامۆستا 
نالی   :ش زیاتر ئممه ی كردووەو لئ
دۆستكی تری  قرەداغیش  تكیی   ل
باس  ئوه ش   ."ئایش'' ناوی  به   ھبوو 

بوەوه   ئایش ھموو جار خۆی   دەكا ك
بووە.  نالی  دڵ خوازی   ك ئكشا  ھڵ 
سدەی  ئۆخری  ئاخرو  تا   ی ئایش ئم 
 خ نووری بابت شنانم مابوو. تنۆزدەھ

علی خۆی ئایشی دیوە.
علی   باب شخ  نووری  شخ  مامۆستا 
زانا   زایینی'' ك تا ١٩٥٥ی   ١٨٩٠'' سای 
 ل تمنی  بوو و زۆربی  و شعر دۆست 
مامۆستا  بردووە،  ب سر  قرەداغ  تكیی 
عالئدین سججادیش خۆی لی بیستووە، 
ڕانست   ك  دەچت ڕی   تڕیوای ئم 
یان  غزەڵ  ئستاش  تاكوو  بم   .ب
ناوی   بووە كن پیدا  نالی   ل پخشانك 
 ك لش دا باسكدیوان ل ،دابی تئایش

ئایش نكراوە.
 پ دەست  شعرەوە  درە  لم  من 

دەكم:
جنانی وەك جینان كردم ب ماوا 

"حبیب"ی مای  ئاوا، مای ئاوا
   پم دەلن (محبووب) خل و

         قیچ، میلی شڕ دەكا
      خل وقیچ، یان ترازووی 

          نازی نخت سردەكا 
وەكی باسم كرد نالی حبیبی خواستووەو 
ل گی ژیاوە، بم ل رۆژانی دووری و 
چوونی بۆ حج و بۆ ئستمبووڵ ل گی 
نبووەو دەب ل كوردستان ب جی ھشت 
مامۆستا  وەك   نی دەروش  یان   ،ب
ئفرموێ.  مژووەكی دا   ل سججاددی 
كۆچی  نالی  سفره كی  پش   "بیبح"
دوایی كردووە. واش وێ دەچ تنیا دوو 

.ڵ ژیابگ ی لسا
و  مان  بارەی   ل سججادی  مامۆستا 

:وە دە"بیبمانی "حن
"زۆریش نھاتۆت سلمانی وات، نالی ھر 
 یبیبته ماشای كردوە ح بووە  ئوە  لبر 
ئربابی زەوقی خۆی  نماوە دۆستكان و 
نماوە، سرەڕای  ڕایبواردوە  ل گیان   ك
توركان(عوسمانی یكان)  جوری  ئمش 
ھر زیادی كردووە. ئیتر دڵ خۆشی یه كی 
سوله یمانی،   بكات ڕوو  تا  نبردووە  شك 

نالی یكم كس بوو 
شعری ب دیالكتی 

كرمانجی خواروو وت 
و عه رووزی عڕەبی 
ب دەستكاری یوە 
ھنای ئم دیالكته ، 

ھروەھا ل كارەكشی دا 
گیشت چ پۆپیك 
ك كس پاش خۆی 

پی نگیشتبوو. شعر 
بالی نالی یوە مانای 
 ،یدیارو ئاشكرای ھ

ھروەھا مانای نھنی و 
یشاراوەشی ھ
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ئاشکرا  به   شعرەش دا  پارچه   له و  بكوو 
باسی ده کا:

 ھتا تۆم ئاشنا بوویت ئاشنا بووم 
ئمستا مووبموو ئغیارە ب تۆ

ل كن من با وجوودی ناس 
و ئجناس 

كسی تدا نی ئم شارە ب تۆ
ھموو رۆژێ ل تاو ھیجرانی

 ئم ساڵ 
تمننای مردنی پرارە ب تۆ ..... 

.
 ژیران زۆر  نالی  كۆمیتی  ئادگاری 
دراوه.  پیشان   ریانھون شوەیكی   ب و 
تا   ب زیرەك  نالی  ئندازەی   دەب پیاو 
ئو ونان بدۆزتوە. ئو ونان دیار نین، 
شاراوەن، ھمووی رەمزو ئیشارەتن، مرۆڤ 
دەب تیشكی بیری قووی بدوایاندا بگر؛ 

و بیان دۆزتوە.

بشی چوارەم: نالی و مه به ستی شعری:
ھه ر شاعیرک مه به ستکی له  شعره کانیدا 
به دیی ده کرێ، "نالی"ش له  شعره کانی دا 
به   که   ده کا  باس  له خۆیدا  شتی  شه ش 

ڕاشکاوی دیاره  وه ک:
زۆری  ھه ره   به شی  که   دداری:   :١

شعره کانی له خۆ گرتووه .
به ھارو  وه سفی  تایبه تی  به   وه سف:   :٢
دیمه نی سروشت و وه سفی حوجره  شه ق 

و شه که ی. 
به ھاره ،  نالی یه وه ،  ڕوانگه ی  له   دنیا 
به زم و ڕه زمه  و زه مزه مه ی بولبوله ، بۆیه  
قه له ڕه شکه ی خه راپ له  ده وری گوڵ دوور 

ده خاته وه .
٣: بیری وت کردنه وه ی:

له و قه سیده یه ی که  بۆ سالمی ناردووه  به  
که   وایه   پی  و  ده کرێ  به دی  ڕاشکاوانه  
مه به ندو نیشتمانی ڕاسته قینه ی مرۆڤ ئه و 

شونه یه  که  سه رده می مندای و مرمندای 
تدا ت په ڕ کردوه . 

کردوه ،  کوردایه تی  ھونه روه رانه   نالی   :٤
ڕه وشت  و  خوو  له   کوردایه تییه که ی 
کۆمه ی  ناخی  که وتی  و  ھه س  و 
کورده واریی ه وه  ھه ڵ قووه  و خه کی شار 
خۆی  که   ده رده که وێ  له مه شا  دیه .  و 

ڕۆه ی شار و دیه .
مردن:  پاش  پیاھه دانی  الواندنه وه و   :٥
وه فاتی  لمه ڕ  غه زه له كه ی  له  ئه وه ش 
سلمان پاشای بابان، له گه ڵ ئه و قه سیده ی 
بۆنه ی  به  ده كرێ  لوه  باسی  وه ك  كه 
مردنی باوكی ''حه بیبه''وه وتوویه تی. له و 
پاشای  وه فاتی سلمان  له مه ڕ  غه زه له شی 
بابان ده رده كه وێ كه نالی پوه ندی یه كی 
و  بابان  پاشای  سلمان  لھگه ڵ  تایبه تی 

ئحمه د پاشای كوڕی دا ھه بووه.
تنیا  ئویش  پیاھه دان:  و  مدح   :٦
 ك ھاوڕی  ڕودرباری  نووری  مدحی  بۆ 

شاعیرنالی 
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و  بابان  سوپای  مدحی  و  حج   تچئ
مدحی وت و مدحی پغمبر و مدحی 

مكك و مدینان ل خۆ دەگرێ.
ھمبر   ل  ك  یھ قسیدەیكی  نالی 
مستوورە(ماه شرف   ب بینینكوە  خون 
خانی اردالن) خزانی خوسرەوخانی ناكام 
بووه.  ساز   ل زۆر  ھه ی  که   وتویتی 
نالی ھرشی كردبته    ده ب گۆیا   ئه ویش 
 وە ھیچی لداخب ستووره خان، كر مس

ڕاستی یه وه  نزیك نین.
بشی پنجه م: نالی و ئیسالم:

شعری  قوتابخانه یه کی   ب سر  نالی 
وای ك پاش ھاتنی ئیسالم، لنو نتوە 
موسمان ھندو ئرانی و، ھندو ئورووپایی 
 ممه غوله كاندا دروست بووە. ئ و، تورك

 .یتی خۆی ھئادگاری تایب
تریقت ل چاو مملكتی ئیسالمی یكانی 
رۆژھت ل دوو الیه نی چاک و خراپ 

کاریگه ری ھبووە.
 ل بووە  ئوە  باشكه ی  الیه نه   ئه لف: 
گشتی   ب تریقتوە  بیروباوەڕی  رگای 
دەوروبری   ل بوبوونوەی  ل سردەمی 
شاعیرە   ل تاقمک  عباس یكان دا 
ھكوتووەكان ب تایبتی شاعیرانی فارس 
''شمسی  ڕۆمی  جاللدینی  وەك  زمان 
سعدی  و  حافز  و  عتتار  و  تبریزی'' 
شیرازی و زۆری دیکه  غزەل و قسیدەو 
مسنوی وایان ھنای ناوەوە ك بڕاستی 
ل چوارچوە دەرچووە ك ئدەبی تریقت 
 پ عیرفانی''  ''ئدەبی  بۆیه   ھر   ب
دەن. مالی جزیری ھندێ لو بیروڕا 
جاللدینی  ھی  تایبتی   ب  سووڕەتان و 

رۆمی ھناوەت نو غزەلی كوردی یوە.
ماڵ  ئو  خراپكی   نالی ب: 
ورانی ییه  ك تووشی كورد بووە. ھای و 
ھووی و زەرگ وه شاندن و ھختاندنی 
نه خونده وارو  ڕووتی  و  رەش  خكی 
ئاراست كردنیان برەو تمبه ی و توەزلی 
چاكی  بۆ  نانوە  ئاژاوە  و  دووبرەكی  و 
شخ و مشایخ و گورەكان، مگر كورد 
ھر ئو بشی پ باب. بم واتای نالی 

نیشان   پ كوردمان  شكانی  تك  دوو 
ئایینی  و  ئیسالم  پش  یكم:  دەدات، 
 زەردەشتی و دووه میان دوای ئیسالم وات
 ت دارەتی، بۆیردەمی میری و دەسس
شكانی.  تك  بۆ   یگب باشترین  نالی 
دووەم: مبست ل شعری نالی نیشانی 
 كر یھ شارەرزایی و ئاگاداری شاعیرە ل
توانراوە  ھۆیانوە   ب  ك میدانانی  لو 
پوەندی یك ل نوان شعر و ئایین، شعر 
و میتۆلۆژی و شعر و میدانكانی زانستی 
كۆن بنت ئاراوە. ب ڕای من عاله می نالی 

.ر دوایی نایو ھ پایان ب
نۆزدەھم دا  چرخی  سره تای   ل نالی 
باو  دا  كوردستان   ل زمان   س ك ژیاوە 
بووە( فارسی، توركی و عڕەبی). زمانی 
فارسی و توركی ل بر ئوە ك ل وتانی 

كوردستان  سر   ب عوسمانی  و  ئران 
بم  كردوە.  حوكمانیان  ڕاگیشتووە، 
زمانی عڕەبی چونك زمانی ئایینی ئیسالم 
سر   ل زۆربی  كوردستانیش   ل بووەو 

.یئایینی ئیسالم بووەو رەواجی ھ
چند   ك دەكا  لوە  باس  خۆشی  نالی 
زمانی زانیوە ھروەك لو بیتی دا بۆمان 

:دە وێ كدەردەك
 ب ھرسم  عرەبم  و  كورده  و  فارس 

دەفتر گرتووە 
 كمو  س حاكمی  ئمۆ  "نالی"    
دیوانی ھی. ل کۆتای یدا چه ند نموونه  له  

شعره کانی دنینه وه :

تبعی شكر باری من،  
كوردی  ئگر ئینشا دەكا

ئیمتیحانی خۆیه  مقسودی،
 ل ( عمدا) وا دەكا(١)

یا ل میدانی فساحه تدا 
ب میسلی شھسه وار 

ب تئممول بو ھموو
 نوع زوبانی ڕادەكا(٢)

  لفازم نهئ س بك
خۆ كردی ی خۆ كوردی ی
 بنادان ن سر كھ

خۆ تالبی معنا دەكا(٣)
بت حوجرەم، 

 ب بكێ  موسوه دەم  پارچی   پارچ
ڕۆح                

ی بكوتاڵ و پارچ سر كھ
 ب دڵ سودا دەكا(٤)

دەگات شعری  كی  شعری خقی 
من

 بۆ نازكی؟!
كی ل دیققتدا پتك ده عوا 

ل گڵ ھودا دەكا؟!(٥(
         الپڕەی ١٠٦ی دیوانی نالی

چۆن  شعرانه دا  له م  نای  بزانین  با 
دواوه :

ئودا  ١: زەوقی شیرینی من ك بالی 
 وە نیر ئبل ،عر بكوردی ش ب چئ

: مبست ل شعری 
نالی نیشانی شارەرزایی 

و ئاگاداری شاعیرە 
ل ھر یك لو 
 ب ی كیدانانم
ھۆیانوە توانراوە 

پوەندی یك ل نوان 
شعر و ئایین، شعر و 
میتۆلۆژی و شعر و 
میدانكانی زانستی 
 ئاراوە. ب تنكۆن ب

 ڕای من عاله می نالی ب
.ر دوایی نایو ھ پایان
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ك كوردی یك ئاسان و دەستی بسر 
لبر  بكوو   ،ناشك فارسی دا  و  عڕەبی 
 وە بزانئه یه وێ خۆی تاقی بكات وەیئ
شتكی تازەی ل دەست دێ لمو پش 
كس نی كردب ك شعر وتن ل سر 
یان  كوردی   زمانی   ب عڕەبی   عروزی 

ن؟
تاقی  خۆ  مبستی  یان  مانای   ب  :٢
ئوەندە  تبیعتی شعریتی،   ،نی كردنوە 
سوارە ب گودان به وه  ك میدان میدانی 
ھر  ئو  كوردی،  یا  عڕەبی  یا   فارسی ی

 غار یان ل داتموویاندا ئھ وە بخۆی ل
.نھموویاندا خۆی ڕائھ

 ب نگرێ   ت توانجم  كس  با   :٣
شاعیرك  ھر  و  كوردین  شعرەكانی 
 ب .عری كوردی بش توانبگرێ ئ
ڕاست زۆر كۆك شاعیر ھن ئتوانن شعر 
شعر  خۆ  بم  بخن،  ڕك  كوردی   ب
یكیه تی  و  دووسرەكی  ھاوسنگی  ھر 

.كان نی یدوا پیت
٤: ئوەی ب دوای پارچ به نرخدا ئگڕێ 
بابت حوجرەكی من، پارچ پارچی ڕەش 
نووسكانم بكێ و ل بریدا گیانی خۆی 

دان بم ھشتا ھر ئو قازانج ئكا.

ناسكی دا   ل ھرگیز  خكی  شعری   :٥
 عری من لعری من، شئاستی ش ناگات
چاو شعری خكی دا وەك تای ئاوریشم 
قه ت  پتكیش  دیارە  پتكدا،  چاو   ل  وای
 رەكانربباریكی و ناسكی دا ب ل ناتوان

ل گڵ تای ئاوریشم بكا.
الپڕەی ١٦٨ی دیوانی نالی 

ابروان توطبیبان دل افگارانند                               
ھر دو پیوست از آ ن برسر بیمارانند(١)

گنج رخسار تو دیدن نبود زھرە مرا                          
كه  ز زلف تو برو خفت سی مارانند(٢)

ما ھزاران، زغمت خست و ناكام، ولی                           
كامیاب از گل روی تو خس و خارانند(٣)

بر سر كوی خود از گری مكن منع مرا                          
زانك گلھای چمن منتظر بارانند(٤)

نرگسان تو ك خواب ھم عالم بردند                          
خفتگانند، ولی رھزن بیدارانند(٥)

'' نالیا'' ار چ سگانش ھم شب ناالنند                       
ك ن آ ن شیفتگان نیز جگر خوارانند(٦)

:كعرە فارسی یمانای ش
دڵ  ددارە  پزیشكی  برۆكانت   :١
سری  لسر   میشھ  بۆی بریندارەكانن، 

نخۆشكان ڕاوەستاون.
٢: من ھرگیز ناورم سیری گنجینی 
ڕوومتی تۆ بكم، چونك ڕەش مارەكانی 
زولفت بسر ئو گنجینوە نووستوون و 

ئیان پاڕزن.
٣: ئمی  بولبوولی ستران بژ ك رۆژ تا 
ئوارە ب بای تۆدا ئخونین، ل تاو دەردو 
خفتی دووریت گرفتار بووین و ھر ئم 

پگیشتنت   ل و  ئكین   و چئ و   چ
 میشچی دڕك و داڵ ھد بووین كنائوم

بی گوی ڕووتوەن.
و شونتا  بسر ڕێ  مگرە   ل ڕم   :٤
گوزاری  بژم،  فرمسك  و  بگریم 
پی   باران چاوەڕوانی  باخچكت 
فرمسكی  بارانی  منیش   بۆی بگشتوە. 

خۆمی ب سردا ئڕژم.
خویان  خواووەكانت،   ستم چاوە   :٥
و  ڕگر   ب بوون  بیوەو  عالم  چاوی   ل
تاو   ل  ك ددارانت  ئو  مای  تانكری 
حرام  چاویان   ل خو  دووریت  دەردی 

بووە.
دەرگای  بر  بدكاره کانی  نالی یا!   :٦
 ،رایانیانی ھو تا بند شرچی یار ھما
پوەیتی،  دیان   ك  وەوه نیل ھراكیان 
تنیا ئوەیان ئوێ دی ددارەكانی بریندار 
 ب نھن  و  بخۆن  جه رگیان  و  بكن 

دیداری شاد ببن.

سرچاوەكان :
١: دیوانی نالی: ''لكۆینوەو لكدانوەی 
قانع  و  مودەرس  عبدولكریمی  مال 

عبدولكریم .''
''دوكتور  نمری دا  دەفتری   ل نالی   :٢

مارف خزندار".
نالی دا  پناوی   ل ئدەب  ڕگای   ل  :٣

''محممدی مال كریم''.
٤: نالی، ''ڕبوار سیوەیلی".
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س کورته  چیۆک

(١   له  پارکدا
بۆ شکاندنی وه ڕزی و

به سه ربردنی کاتی ته نیایی
ڕووم کرده  باخی گشتی شار

چ ده بینم!
پۆلک گه نجی بکار

سه ریان ناوه  به سه ر یه کدا
گوتم؛
ئۆخه ی

وا گه نجه کانمان کتب ده خوننه وه ،
که چی مه خابن چیم دی!!

به  ھه موویان جگه ره یه کی حه شیشیان پ یه  و
به  نۆره  مژی ل ده ده ن

پۆلکیش له و الوه  وستاوه و
پ یان پ ده که نن

گوتم؛
ڕۆه  شیرینه کانم

گه نج و الوه  به  ھه سته کانم
ئوه  کوردن، ڕۆه ی مه ردن

که ی ئه مه  له  ئوه  ده وه شته وه ؟
ئه مه  داوی دوژمنانه 
بۆ ئوه یان ناوه ته وه 

که واته  شه ق ده ن له م کاره  دزوه 
ته رکی که ن ئه م ئاکار و کرداره  ناله باره 

بگرنه  به ر ڕگه ی قازی و ئاواره 
ڕگه ی قازی و ئاواره .

....................................
.............

٢) له  نه خۆشخانه دا
له سه ر ته ختی نه خۆشخانه که 

کیژک ڕاکشاوه 
په توویه کی به سه ر خۆیدا کشاوه 

له  چه نه گه  وه تا کوو ملی
له  ژر په تووه که  دایه 

پرسیم؛
ئه وه  چی ل قه وماوه ؟

که  ده ڕوانم له  فایلی پشت سه ری نووسراوه 
نازه نینی چوارده  ساه 

با دارکاری و خاه 
له  سه ر کشه ی «نامووس پارزی»

گشت جه سته ی کوتراوه و ب حاه 
گوتم؛

ئاخ و سه د داخ و مخابن!
بۆ نازانن نامووسی مه  کوردستانه ؟!

شه ڕه فی مه  نیشتمانه 
پارزگاری ل کردنی

ئه رکی سه ر شانی ھه موومانه 
.................................................

٣) له  شه قامدا
له  شه قامکی گشتی شار

چاوم که وت به  کیژکی مرمندای ھه ژار
ھاته  الم و پرسیاری کرد:

ئه رێ مامه !
ھۆ خاه !

تۆش له  ما
وه ک مرۆڤکی شه ڕانی و

که لله شه ق
کیژه  چوارده  سانه که ت
ده ده یه  به ر مست و پله قه  و

شه ق!
چونکی ڕازی ناب

به  ژنی بده ی بۆ خۆت، یان
گه وره  به  بچووکی پ بکه ی بۆ
کوڕه  چل په نجا سانه که ت؟!!

گوتم؛
ڕۆه !

که سی خای!
ئه و ده وره  ڕۆیی و مژوو ناگه ڕته وه  بۆ دواوه .

ن: حه مه ڕه سووڵ حه سه ن پوور
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که سایه تی:
ژیانتان له گه ڵ ژیانی که سدا به راورد مه که ن، چونکه  نازانن له  نوان ئه واندا چ ده گوزه رێ.  (١

بیروبۆچوونی نه رنیتان نه ب، له باتی وه ی، وزه که تان بۆ کاروباری ئه رنی خه رج بکه ن.  (٢
به ده ر له  توانایی خۆتان ھیچ کارک ئه نجام مه ده ن.  (٣

زۆریش خۆتان به  جیددی مه گرن.  (٤
له  کاتی به خه به ربوون دا، زۆر مه چنه نو خه یاتی پوپووچه وه .  (٥

به خیلی یانی به فیۆدانی کات، تۆ ھه رشتک که  ده ب بت ب، ھه ته .  (٦
ڕابردوو له بیر که ن، ھه ه کانی ڕابردووی ھاوسه ره که ت وه بیری مه یه نه وه ، چونکه  ئه م کاره  ھوری و ئارامی ئستات له نو   (٧

ده با.
.ته وه ، بۆیه  قینت له  که س نه بکی ب ژیان زۆر له وه  کورت تره  که  ڕقت له  خه  (٨

له گه ڵ ڕابردووه که ت ببه ره  دۆست، تاکوو ئستاشت ل تک نه دا.  (٩
که س به رپرسی خۆشحاڵ کردنت نیه ، مه گه ر خۆت.  (١٠

ژیان وه ک قوتابخانه یه ک وایه که  ده ب شتی ل فر بی، گیروگرفته کان به شک له  پۆگرامی وانه کانن و وه ک وانه ی   (١١
جه بر ده چن.

تا بۆتان ده کرێ پ بکه نن و زه رده خه نه  ل بده ن، چونکه  پکه نین ده رمانی ھه موو ده ردکه  .  (١٢
. جار دژایه تیش ده ب کدا ھه ر بیبه نه وه ، گه لویست ناکا له ھه موو شتپ  (١٣

کۆمه گا:
ناوه  ناوه  زه نگ بۆ خزم و که س و کاره که ت ل ده .  (١٤

ھه موو ڕۆژک شتکی باش پشکه ش به  که سانک بکه .  (١٥
ھه ه ی ھه ر که سک به  ھه ر ھۆیه ک که  بووه ، لی ببوورن.  (١٦

کاتک دان بۆ که سانی سه روو ٧٠ ساڵ و ژر ٦ ساڵ.  (١٧
ھه وڵ بده ن النی که م ھه موو ڕۆژک به  ده م س که سه وه  پ بکه نن.  (١٨

له وه ی که  خه ک چۆن به  نیسبه ت تۆوه  بیر ده که نه وه ، پوه ندی به  تۆوه  نیه .  (١٩
له  کاتی نه خۆشی دا، کاره که ت به  ھاوارته وه  نایه ، به کوو دۆسته کانتن که  به  یارمه تیته وه  دن، که واته  له گه یان له  پوه ندی   (٢٠

دا به .
ژیان:

کاری موسبه ت و چاک و باش ئه نجام بده ن.  (٢١
له  ھه ر شتکی ب که ک، ناشیرین یان ناخۆش دووری بکه ن.  (٢٢

عیشق و ئه وین ده رمانی ھه موو شتکه .  (٢٣
ھه ر بارودۆخکی چ باش و خراپ، ت ده په ڕێ.  (٢٤

گرینگ نیه  که  چ ھه ستکت ھه یه ، ده ب ھه ستی، جل و به رگه کانت بکه یته  به ر و له  کۆمه گادا ئاماده  بی.  (٢٥
دنیا بن که  باشترینیش دێ.  (٢٦

ھه ر که  به یانی له  خه و ھه ڵ ده ستن، ده ب شوکرانه  بژری بوونه که تان بن.  (٢٧
به شی زۆری ناخ و ده روونتان شاده ، که واته  خۆشحاڵ بن.                                   سه رچاوه : ئه نته رنت  (٢٨

 
             

چریک
çrîke

و: سه ید جه الل ساحی
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شارستانه کانی  له   یه کک  ئابدانان 
شارستانه   ئه م  ناوه ندی  ئیالمه .  پارزگای 
باشووری  ده که وته   که   ئابدانانه   شاری 
باسه فای  دۆی  و  کوه"  "کبیر  داونی 
رووباری ئابدانان له  باکووری گۆڕی "سه یید 
واتایه کی تر  به   محه ممه د"،  سه الحه دین 
کوه  "دینار  کوی  دوو  نوان  ده که وته  
و کبیر کوه". ئه م شارستانه  له  باشووری 
ھه ڵ  ئیالم دا  پارزگای  خۆرھه تی 
ده ڕه شار  و  دھلوڕان  گه ڵ  له   که وتووه و 
پارزگای  له   ئه ندیمشک  ھه روه ھا  و 
پارزگای  له   پولدوخته ر  و  خووزستان 
له   ده ڤه ره   ئه م  دراوس یه .  لوڕستان 
ناوچه یه کی کوستانیدا ھه ڵ که وتووه  که  
ئه و شونانه ی ده که ونه  داونی به رزاییه کانی 

Z  که ونه     
شارستانی ئابدانان

ئا: ھه ژیر عه بدو پوور

که ڤر یان "کبیر کوه" وه  ئاو و ھه وایه کی 
سارد و فنکی ھه یه و ھه وارگه ی ڕه وه ند و 
کۆچه رانه  و به شه کانی دیکه شی گه رمنه . 
و  کشت  نیزامی،  باری  له   شارستانه   ئه م 

تایبه تی  گرینگی  ئاژه داری یه وه   و  کاڵ 
ماڵ  شه ڕی  کاتی  له   ھه روه ھا  ھه یه . 
ورانکه ری ئران و ئراق دا زه ره و زیانکی 
زۆر به  دانیشتوان و خودی شاره که  که وت 
که  ئستاشی له  گه ڵ ب قه ره بووی به شی 
زۆری ئه و زه ره و زیانانه  نه کراوه ته وه ، جگه  
له وه  حه شیمه تکی زۆری شاره که  نه دار و 
 ی و بما ھه ژارن و به  ده ست گرفتی ب

ج و ڕی یه وه  ده نانن. 
خه کی ئه م شاره  زۆر تامه زرۆی خوندن 
ئیالمدا  پارزگه ی  له   و  خویندنه وه ن  و 
ناوبانگیان  باشه وه ،   تایبه تمه ندییه  به م 
نه وه دی  سه تا  به   نزیک  ده رکردووه . 
کوردن  ده وروبه ری  و  شاره   ئه م  خه کی 
و زیاتر به  شوه زاری فه یلی یان کوردی 
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له به ر  شاره   ئه م  ده که ن.  قسه   ئیالمی 
گرینگی و ھه که وته ی تایبه تی له  نیوه ی 
کرایه   ھه تاوی  ١٣٧٤ی  سای  دووه می 

فه رمانداری.

ھه که وتی جوغافیایی
ئه م شاره  له  ١٦٤ کیلۆمیتری شارستانی 
ئیالم ھه ڵ که وتووه و له  باری ھه که وتی 
خولگه ی  نوان  ده که وته   جوغرافیاییه وه  
باری  له   خوله ک   ٢٨ و   ٤٧ جوغافیایی 
درژی دا و خولگه ی جوغافیایی ٣٢ پله  و 
٥٦ خوله ک له  باری پانی داو  ٨٨٠ میتر له  
ئابدانان،  ئاستی ده ریاوه به رزه  . شارستانی 
ده که وته  سه ر رگه ی ئیالم _ گوڵ گوڵ 
ده ڕه شاریشه وه  دووره .  له   کیلۆمیتر  و ٣٨ 
به   باکووره وه   له   شارستانه   ئه م  سنووری 
ئه ندیمشک  به   له  خۆرھه ته وه    ده ڕه شار، 
سنووری  به   باشووره وه   خۆراواو  له   و 
دھلوڕانه وه  لکاوه .  ئاو و ھه وای ئابدانان 
شوه ی  به   باران  بارینی  راده ی  و  فنکه  

نونجی ٣٠٠ میلی میتره .
دابه شکاری له  ئاستی وتدا

 ھه روه ھا ئه م شارستانه  له  س شارۆچکه  
و  باغ  سه راب  (ناوه ندی،  به خشی  یان 
که الت) و شه ش میره دێ یان "دھستان"ی 

(ماسبی، جابرئه نسار، چه م که بوود، سه راب 
باغ، ئاوئه نار و موورمووری) پک ھاتووه .

حه شیمه ت:
ئاماری  ناوه ندی  سه رژمری  پی  به  
له   ئابدانان  شارستانی  حه شیمه تی  ئران، 

سای ١٣٨٥دا ٤٧٣٧٠ که س بووه . 
ئابووری:

 س سه ر  له   ئابدانان  ئابووری  ژرخانی 
بناغه ی ئاژه داری، کشت و کاڵ و پیشه   
ھۆزایه تی  ژیانی  دامه زراوه .  ده ستی یه کان 
یان عه شایه ری له م ناوچه یه دا  له  دیمه نه  
دیتنه کانی  شیاوی  و  ڕاکش  سه رنج 
ناوچه یه   ئه م  ده ژمردرێ.  شارستانه   ئه م 
سه رچاوه ی به سوودی سروشتی زۆری وه ک 
نه وت و گووگرد و زاخ و گاوی تدایه  که  
ده سه تداران تا ئستا به ڕوونی باسیان له  
نه وتی  راده  و چۆنییه تی سامانی گرینگی 
ئه م ده ڤه ره  نه کردووه و ھه روا به  ناڕوونی 
ھشتوویاننه ته وه و ئستاشی له  گه ڵ ب له  
کان و سه رچاوه  سروشتی یه کانی دیکه ی 
ئه و ناوچه یه  زانیارییه کی ئه وتۆ له به رده ستدا 
نییه . ھه روه ھا ئه و  ده ڤه ره  به  ھۆی بوونی 
فره وه ،  له وه ڕگه ی  و  له وار  و  زۆر  ئاوی 
بۆ  به ره که ته   و  پیت  به   زه وی  خاوه نی 

کشت و کاڵ و ئاژه داری.

گه رچی به ھۆی ناڕکی و که ند و له ندی 
زۆر، به رینایی زه وییه  کشت و کای یه کان 
زۆر که مه ، به م له  گه ڵ ئه وه شدا زۆرترین 
به ھره  له  که مترین ئیمکانات وه رده گیرێ. 
دم  شوه ی   ٢ به   کاڵ  و  کشت  کاری 
که   ده کرێ،  ھه رمه دا  له م  به راو  و 
رووباره کانی  له   به راوه کان  زه وییه   ئاوی 
 ده ب دابین  ئابدانانه وه   و  که رخه   وه ک 
و زیاتریش گه نم، جۆ و برنج ده چنرێ. 
ئاژه داری پیشه ی سه ره کیی خه که که یه  و 
زۆربه یان به  راگرتن و به خوکردنی پاتاڵ 
به روبوومی  له   ته نیا  نه   مات،  و  مه ڕ  و 
ئه و جۆره  ئاژه نه، بۆ مه سره فی نوخۆیی 
که ک وه رده گرن، به کوو له  فرۆشی مه ڕ 
وه ک  ڕۆن  و  خوری  گۆشت،  مات،  و 
بژیوی  ئاستی  سه ری  بردنه   بۆ  ھه نارده 

خۆشیان که ک وه رده گرن.

شونه  دیه نی یه کان و پشینه ی مژوویی:

زۆربه ی  و  پیاوان  گه وره   رابردوودا،  له  
خه کی ئه و ناوچه یه ، به م شاره یان گوتووه  
"سره و" یان سه راب که  به  مانای سه رچاوه  
بوونی  له به ر  ئه مه ش  بووه و  کانی  یان 
کانیاو و ئاوی زۆر   بووه  له و مه به نده دا، 
که  ئاوی خواردنه وه ی شاره که  و ھه روه ھا 
به شی زۆری ئاوی مووچه  و مه زرای ئه و 
ناوچه یه   له م رووباره و سه رچاوه یه وه  دابین 
ده بوو. سه رچاوه ی سه ره کی رووباره که  له  
که ڤر یان "کبیر کوه" وه  سه رچاوه  ده گرێ و 
ئه م رووباره  به  دورج یان "گڵ ئه وه  نۆ" 
به ناوبانگه  و له  داونی که ڤره وه  سه رچاوه  
خه کی  زمانی  له   نۆ"  "ئه وه   ده گرێ. 
که   "ئابدانان"ه ،  مانای  به   ناوچه یه دا  ئه و 

"ئه ودانان"یشی پ ده وترێ. 
و  مژوو  خاوه نی  ناوچه یه   ئه م 
شونه واری  و  درینه یه   پشینه یه کی 
شونه   زۆربه ی  له   مژوویی  نرخی  به  
جیاجیاکانی ئه و ده ڤه ره دا ده بینرێ. بوونی 
زۆر  شونه وارناسی  و  مژوویی  ئاسه واری 
پشینه ی  نیشانه ی  خۆی  ناوچه یه دا،  له و 
مژوویی ئه و ده ڤه ره یه . بۆ ونه  ئاسه واری 
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و  "گورگبران"  یان  گووڕگورۆ  وه ک 
پشینه یه کی  و  مژوو  "کرۆدیت"  قه ی 
شونه وارناس  ھه ندک  و  ھه یه  کۆنیان 
سه رده می  بۆ  ده گه ڕننه وه   مژووه که یان 
ساسانی یه کان . به  کورتی ناوه نده  دیه نی و 
زیاره تگاکانی ئابدانان بریتین له ، ئاسه واری 
مژوویی قه ی ھه زارانی یان "ھزارۆنی"، 
ئاسه واری مژوویی "پشت قه "ی ئابدانان 
ده به ن،  ناوی    قه به   زیاتر  خه ک  که  
ھه ڵ  ئابدانان  سیاگه وی  دوانه ی  گۆلی 
باغ"ی  "سه راب  کیلۆمیتری   ٨ له   که وتوو 
ئابدانان یان "سره و" که  سه رچاوه ی ئاوی 
ڕووباری ئابدانانه  و ھه روه ھا سه یرانگه شه ، 
که وتوو  ھه ڵ  مژاره   سروشتی  ئه شکه وتی 
باغ،  سه راب  مژاره و  ئاوایی  نزیک  له  
ئابدانان،  سه رابی  سروشتییه کانی  دیمه نه  
ھه ناران  کوی  سروشتی-یه کانی  دیمه نه  
یان به  زاراوه ی خه کی ئه و ناوچه یه  "لیته  

زیاره تگای سه یید  و  کوه"  "کبیر  و  ئه نار" 
شوازی  به   که   محه ممه د  سه الحه ددین 
معماری تایبه ت به  سه رده می سه لجووقی 
ساز کراوه .  ھه روه ھا له م ناوچه یه دا راوگه  
و ئه شکه وتی سروشتی جۆراوجۆر ھه یه . 

شارستانی  کرد،  باسمان  وه ک  ھه ر 
ئابدانان، خاوه نی ئاسه وارگه لی مژوویی و 
گه شتیاری ب ونه ی جۆراوجۆره ، که  لره دا 
شونه واره   له م  به شک  ده ده ین  ھه وڵ 
ده گمه نانه  به  ئوه  خونه ری خۆشه ویست 

بناسنین:
قه ی ھه زارانی

له  نزیک جادده ی ئابدانان – موورمووری 
و له  سه ره تای ئاوایی ھه زارانی و له  به شی 
قه یه کی  پاشماوه ی  جادده که ،  باکووری 
ته پۆکه یه کی سروشتی  له  سه ر  مژوویی 
واته   دیه که وه   ناوی  به   که   ده بینرێ، 

قه ی ھه زارانی ناوی ده رکردووه .

 ١٠ نزیکه ی  ته پۆکه یه   ئه و  به رزی 
سه ری  له   به جماو  ئاسه واری  که   میتره  
وا ده نون که  له  سه رده می ساسانییه کاندا 
قه یه کی پته وی به  به رد و گچ  ل ساز 
کراوه  که  به  داخه وه  ئه مۆکه  به  ته واوی 
تک ڕماوه و تا ئستا ھه وکی جیددی بۆ 

نووژه ن کردنه وه ی نه دراوه .
 پشت قه

شارستانی  باشووری  کیلۆمیتری   ٥ له  
له    ، قه پشت  ئاوایی  نو  له   و  ئابدانان 
ڕووباری  که   ته پۆکه یه ک  به رزایی  سه ر 
ت ده په ڕێ،  خوارییه وه   له   ئابدانانیش 
وه به رچاو  قه یه ک  بینای  ئاسه واری 
له   به کارھاتوو  که ره سته ی  ده که وێ. 
سارووجه .  و  گچ  به رد،  خکه   قه که  
جۆراوجۆری  به شگه لی  له   ناوبراو  قه ی 
نیگابانی،  و  دیده وانی  بورجی  وه ک 
شونی  و  ھه واسراو  پلیکانی  و  شانشین 

نیشته ج بوون و ... پک ھاتووه . 
بینای قه که  له  ژر چاوه دری ئیداره ی 
گه شتیاری  و  کولتووری  میراتی  گشتی 
پارزگای ئیالم دایه  که  له  سای ١٣٨٠ی 
ھه تاوی له به ر گرینگی یه که ی و ھه روه ھا 
و  پاراستن  و  شونه وارناسی  موتای 
ئاسه واری  لیستی  له   کردنه وه ی  نووژه ن 

نیشتمانیدا تۆمار کراوه .
که ڤر یان که بیر کوه

که ڤر یان که بیر کوه ڕشته  کوکی زۆر 
به شکی  که   ئیالمدا  پارزگای  له   درژه  
 ٢٠ له   و  ئابدانان  ناوچه ی  ده که وته  
کیلۆمیتری ئیالمه وه  ده ست پ ده کا و له  
نزیک ئه ندیمشک له  پارزگای خووزستان 
ده بته وه و درژی یه که ی ١٦٠ کیلۆمیتره . 
"کان  کوه   ڕشته   ئه و  چیای  بیندترین 
ئاوایی چنارباشی و له   سه یفی" له  نزیک 
ده ڤه ری وه رزینه  که  له  زۆرترین رۆژه کانی 
 دا به  به فر داپۆشراوه  و که ڤریشی پسا
له و  که   کوه  که بیر  رشته کوی  ده ن. 
له   یه کک  به ناوبانگه ،  کڤر  به   ده ڤه ره دا 
کوه کانی  به ناوبانگترین  و  گه وره ترین 
داپۆشراوه و  له وار  به   که ڤر  زاگرۆسه . 

که ڤر     
کو
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ئاژه داری یه وه   و  کاڵ  و  کشت  باری  له  
گرینگی تایبه تی خۆی ھه یه  و ناوچه یه کی 
پ باران و سه رسه وزه و به رزییه که ی ٢٧٩٠ 
کوستانکی  که   ڕشته کوه   له م  میتره . 
زۆر  رووبارکی  گرتووه ،  له خۆ  به ربوی 
سه رچاوه  ده گرێ که  زۆربه یان ده ڕژنه  نو 
خاکی ئراقه وه  و به شکیشیان ده ڕژنه  نو 

ڕووباره کانی سه یمه ره و که رخه وه .
گۆلی دوانه ی سیه گه و

ده ریاچه ی  یان  سیه گه و  دوانه ی  گۆلی 
یه کک  ئابدانان  سیه گه وی  قولووی  دوو 
سروشتی یه کانی  دیارده   ده گمه نترین  له  
کوردستانه  و ھه میشه  سه رنجی گه شتیارانی 
بۆ الی خۆی راکشاوه . ده وروبه ره که ی به  
ھۆی ده شت و کوانکه وه  ده وره  دراوه  که  
تا راده یه ک به رزن و دیمه نگه لی به ھاری و 
پاییزی سه رنج ڕاکشی ھه یه . بۆ گه یشتن 
به م گۆالنه ، ده ب له  ناو شاری ئابدانانه وه ، 
 ٥٥ و  ببی  قیره تاو  جادده ی  کیلۆمیتر   ٨
ده گه یه   تا  بۆی  پیاده   پی  به   میتریش 

گۆله کان.
گۆلی دوانه ی سیه گه و یه کک له  دیمه نه  
ده ست ل نه دراوه  سروشتی و ده گمه نه کانی 
له  قوویی  کوردستانه  که  سه رچاوه که ی 
دوو  له   و  ده گرێ  سه رچاوه   زه وییه وه  
کانی یه وه  ھه ڵ ده قو که  قوویی ھه ر 

کام له وان ٢٠ میتره .
کاناکی  ھۆی  به   جوانه   گۆله    ٢ ئه و 
قوویی  و  میتر   ٨ پانایی  به   سروشتی 
پکه وه   میتره وه    ٧٠ درژی  و  میتر   ٤
زۆر  گۆله که    ٢ ناو  ئاوی  به ستراونه ته وه . 
زوڵ و روونه ، به  جۆرک که  ده کرێ تا 
قوویی ٣ میتری که  وه ک ئاکواریۆمکی 
که   ئاوێ  ببینرێ.   ،ده چ ماسی  له    پ
له  گۆلی دووه مه وه  ده رده چ، به  شوه ی 
رووبارکی پ ئاو ده چته  ناو زه وی یه کانی 

ده وروبه ره وه .
و  سه رسووڕھنه ر  گۆله   ئه م   
ھه زاران  ته مه نکی  به   سه رنج ڕاکشانه  
ساه وه ، به  ھۆی داخوران یان فه رسایش، 
جۆره   به م  ده بنه وه و  به رته سک  به رده وام 

                     گۆلی دوانه ی سیه گه و

رووپوی ده ریاچه کان  که م بۆته وه . 
گۆله کان له  باری پکھاته ی شیمیایییه وه ، 
له  جۆری گۆلی ئاوی شیرینن، چونکه  به  
به رده وامی ئاوی له به ر ده ڕوا، ئاوکی پاقژ 

و روونی ھه یه .
ماسی  قامیشه ن،  روون،  ئاوی 
ره نگاوڕه نگ و پکھاتنی شه به نگی نووری 
نوه ڕاستی  ژمره کانی  کات  له   جۆراوجۆر 
دیارده   به م  ب ونه ی  جوانی یه کی  رۆژدا، 
به خشیوه . ئه م گۆالنه  له  وه رزی به ھار و 
کۆتایی زستاندا، ده بنه  سه یرانگه ی خه کی 
پارزگای ئیالم و شارستانی ئابدانان، به م 
ئاو و ھه وای ناوچه که  به  جۆرکه  که  ئه م 
گۆالنه  له  گشت وه رزه کاندا، گه شتیاران بۆ 

الی خۆیان که مه ندکش ده که ن.
ئه م  دیکه ی  تایبه تمه ندی یه کانی  له    
دیارده  ده گمه نه ، بوونی ئه و کانیانه یه  که  
له  ناو گۆله کانه وه  ھه ڵ ده قون، به م جیا 
له  جوانی یه کانی ئه م دیارده یه ، کارناسانی 
جوغافیایی و زه وی ناسی له و بوایه دان 
که  له  ئستادا دیارده ی داخوران، ھه ڕه شه  
ھۆیه وه   به م  ھه ر  و  ده کا  گۆالنه   له م 

رووبه ری گۆله کان به رته سک بوونه ته وه .

به   ئابدانان  شارستانی   ،ب ھه رچۆنک 
"کبیر   ، قه پشت  وه ک  ئاسه وارگه لکی 
کوه"، له واری "دینار کوه"، گۆلی دوانه ی 
 ... و  ئابدانان  جوانی  سه راوی  سیه گه و، 
و  سه رمایه   کردنی  ته رخان  به   ده کرێ 
به رنامه ڕژی دروست و له  کورت خایه ندا 
ده ست  له   ئاسانکاری  به   تایبه ت  به   و 
ناوچه یه   ئه و  کوه"،  "کبیر  به   پاگه یشتن 
و  گه شتیاری  گرینگی  شونکی  بکرته  
بۆ  زۆریش  پیشه یه کی  و  کار  جۆره   به م 

خه کی ناوچه که  دابین بکرێ.

***               
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 (solvay)انسی سۆلوایمین كۆنفنجپ
برامبر  زایینی  ١٩٢٧ی  ئۆكتۆبری   ل  ك
ب ڕەزبری ١٣٠٦ی ھتاوی ل بۆكسل 
خانخوی  بسترا،  بلژیك  پتختی 
كات  ئو  زانكانی  فیزیك  گورەترین 
 گرتوویان ش ككۆم ب نو وبوو و ئ
جیھانی  ونی  بناوبانگترین  نازناوی 
فیزیای پ  دراوە. دامزراوەی نونتوەیی 
فیزیا و كیمیای سۆلوای ل سای ١٩١٢ی 
زایینی ل بۆكسل و دوای بڕوەچوونی 
سۆلوای  نونتوەیی  كۆنفانسی  یكم 
ئم  دامزرا.  زایینی دا  ١٩١١ی  سای   ل
سدەی  یكمی  نیوەی   ل  زراوەیدام
ئو  و  بوو  بناوبانگ  گلك  بیستمدا 
 ب ھر   ك نونتوەیی یانش   انسكۆنف
بڕوە دەچوو، شایت  چند ساڵ جارك 
 .زنم زۆر  گلكی  دەستكوت  حای 
پنجمین   ،انسانكۆنف ئم  بناوبانگترینی 
كۆنفانسی سۆلوای ك ل ڕەزبری ١٣٠٦ی 
ھتاوی لسر باسی ئلكتۆن و پۆتۆنكان 
بڕوەچوو. ل ٢٩ كس فیزیازانی دانیشتوو 
لو كۆنفانسدا ١٧ كسیان براوەی ختی 
نۆبلن. بابتی كۆنفانسك باس و تاوتوێ  

كردن و لدوان لمڕ تیۆری كوانتۆم بوو 
ك تازە ھاتبووە ئاراوە. 

ئوەش ئو ون بناوبانگی ك باسكمان 
گرینگی  خاتری   ب دیارە  كرد.  لسر 
خونری  ئوەی  بوو  خۆش  پم   كنو
گۆڤارەكشمان لی ب بش نبن، ئوەش 

:كنشدارانی وناوی ب
چپ  بۆ  ڕاستوە   ل یكم  ڕیزی 

(دانیشتووەكان):
ئوون ڕیچاردسۆن(براوەی ختی نۆبلی 
ویسۆن(براوەی  چاڕلز   ،(١٩٢٨ فیزیا 
 ،ز گۆیلی فیزیا ١٩٢٧)، چاڕلتی نۆبخ
پل النگوین، ئابرت ئنیشتین(براوەی 
ھنریك   ،(١٩٢١ فیزیا  نۆبلی  ختی 
فیزیا  نۆبلی  ختی  لورنتز(براوەی 
ختی  كوری(براوەی  ماری   ،(١٩٠٢
نۆبلی فیزیا ١٩٠٣ و براوەی ختی نۆبلی 
پالنك(براوەی  مكس   ،(١٩١١ كیمیا 
ئاروینگ   ،(١٩١٨ فیزیا  نۆبلی  ختی 
لنگ موویر(براوەی ختی نۆبلی كیمیا 

.(١٩٣٢
چپ  بۆ  ڕاستوە   ل دووھم  ڕیزی 

(نوەڕاستیكان):
نۆبلی  ختی  بووھر(براوەی  نیز 

بوورن(براوەی  مكس   ،(١٩٢٢ فیزیا 
لوویس   ،(١٩٥٤ فیزیا  نۆبلی  ختی 
فیزیا  نۆبلی  بۆگلی(براوەی ختی  دی 
ختی  كامپیتۆن(براوەی  ئاڕتۆر   ،(١٩٢٩
دیراك(براوەی  پۆل   ،(١٩٢٧ فیزیا  نۆبلی 
ھنریك   ،(١٩٣٣ فیزیا  نۆبلی  ختی 
ختی  باگ(براوەی  ویلیام  كرامرز، 
نادسن،  مارتین   ،(١٩١٥ فیزیا  نۆبلی 
كیمیا  نۆبلی  ختی  دبی(براوەی  پیتر 

.(١٩٣٦
 پ(بچ بۆ  ڕاستوە   ل سھم  ڕیزی 

پوەكان):
ورنر  فاور،  ڕاف  بریلۆئین،  لئۆن 
نۆبلی  ختی  ھایزنبرگ(براوەی 
پائۆی(براوەی  وفگانگ   ،(١٩٣٢ فیزیا 
ختی نۆبلی فیزیا ١٩٤٥)، ژووز ئمیل 
شۆدینگر(براوەی  ئاروین  ورشافت، 
ختی نۆبلی فیزیا ١٩٣٣)، تئۆفیل دی 
داندر، ئدوارد ھرزن، پۆل ئھرنفست، 

ئمیل ھنریوت، ئاگۆست پیكارد.
 

سه رچاوه : ماپه ڕی «ویکی پدیا»
   

   بناوبانگترین ونی جیھانی فیزیك

ئاماده كردن و وەرگان: خای ھانیه 
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مژووی ئا یدز: 
ئه یدز بۆ یه که م جار له  ھاوینی ١٩٨١ له 
 وته  یه کگرتووه کانی ئه مریکا له  ویالیه تی 

لۆس ئانجلس دۆزرایه وه . 
بۆ   "HIV" ویرووسی  ١٩٨٣ دا  سای  له  
به   بوو  نه خوشکی تووش  له   یه که م جار 

ئاوسانی لیمفه گرگان جیا کرایه وه . 
 "HIV" ویرووسی  زانرا  ١٩٨٤دا  سای  له  

ھۆکاری نه خوشی ئیدزه . 
 (ELISA)ی ١٩٨٥ پشکنینی ئه لیزاله  سا
که سانی  توانرا  ھۆیه وه   به   که   دۆزرایه وه  
نیشان  ده ست  ویرووسه که   ھه گری 

بکرن. 
ته ندروستی  رکخراوی  ١٩٨٦دا  سای  له  
به ره نگار  تایبه تی  پۆگرامی  جیھانی 

بوونه وه ی ئه یدزی دانا. 
بای  کۆبوونه وه ی  له    ١٩٨٨ سای  له  
له   که   جیھان  ته ندروستی  وه زیرانی 
به  ڕۆژی  گیرا،  له نده ن  له    ١٩٨٨/١٢/١

جیھانی ئه یدز ناونرا. 
له  سای ١٩٩٦ "UNAIDS" پۆگرامی 
بۆ  نه ته وه  یه کگرتووه کان  یه کگرتووی 

که   پک ھات  ئه یدز  بوونه وه ی  به ره نگار 
چه ند ڕکخراوک له  خۆ ده گریت وه کوو 
و   WHO، UNPF، UNICEF

  .UNDP
ئه یدز چیه ؟

نه خۆشی یه کی درژخایه نی مه ترسیداره  که  
به  ھۆی ڤایرۆسی HIVوه  تووشی مرۆڤ 
ده ب. به  دوو قۆناخ ھه وکردنی ویروسه که  
داده نرت که  له وه دا نه خۆشه که  کۆمه ک 
 ل جیای  لک  و  تایبه ت  نیشانه ی 
ده رده که وێ یان به  ھۆی ھه وکردنه که وه  
ژماره ی خۆکه سپی یه کانی CD٤ ده گاته  
ئاستی که متر له  ٢٠٠ خانه  له  یه ک میلی 
لیتری س جای خون به ب ھه بوون یان 
نه بوونی نیشانه کان. وشه ی ئه یدز کورت 
که   AIDSه    ئینگلیزی  و شه ی  کراوه ی 
له  پیته  سه ره تاکانی ھه ر چوار وشه  پک 
ھاتووه . واته  کۆمه لک نیشانه ی وه ده ست 
ھاتوو به  ھۆی الوازی سیستمی به رگری 
 AIDS = Acquired له ش.  
 Immune Deficiency

Syndrome
١: نیشانه  باوه کانی نه خۆشی ئه یدز:

بۆ  له ش  گه رمی  پله ی  به رزبوونه وه ی  ئا: 
ماوه ی زیاتر له  مانگک به ب ھۆکارکی 

زانراوی تر.
ب: زگ چوونی درژخاین بۆ ماوه ی زیاتر 

له  مانگک به ب ھۆکارکی زانراوی تر.
له   زیاتر  له ش  کشی  بوونی  که م  س: 
١٠٪ کشی ئاسایی و زۆر ئاڕه قه کردن به  

شه و.
د: گه وره بوونی گرێ لیمفه کانی له ش. 

نین  نیشانکه ر  ده ست  نیشانانه   ئه و  دیاره  
به کوو کاتک ھیچ ھۆیه کی دیکه  نه بوو 
نیشانه ی  به   جار  ئه و  نیشانانه،   ئه و  بۆ 

په یوه ندار به  ئه یدز داده نرێ.
٢: نیشانه  تایبه تی یه کان یا جیاکه ره وه کانی 

نه خۆشی ئه یدز:
ھه ل په رسته کانی  ھه وکردنه   ھه بوونی  ئا: 
که ڕووی  ھه ڵ په رستی  ھه وکردنی  وه ک 
 ... و  سوورنچک  ھه ناسه ،  کۆئه ندامی 
و، ھه وکردنی سیپه الک و تۆکسۆپالزمای 

.((toxoplasmosisشکم
وه ک  ھه په رستی  گری  یان  وه ره م  ب: 

کاپۆسیس سارکۆمای  لیمفه کان..
١: مه به ست له و میکۆبانه یه  که  له  باری 

 ئا: ڕه حمان مه حموودی

  ئایدز
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ته ندروستی ئاساییدا توانای دروست کردنی 
نه خۆشیان نیه ، به م ھه ر کاتک به رگری 
دابه زین  به ره و  ھۆکارک  به ھه ر  له ش 
چوو، ئه وه  ئه و میکۆبانه  که سه که  تووشی 

نه خۆشی ده که ن. 
ھۆکاری نه خوشیی ئا یدز:

 به ب که   چووکه یه   زۆر  ڤایروسکی 
میکۆسکۆپی ئه لیکتۆنی ناتوانرێ ببیندرێ 
که  پی ده گوترێ HIV. دوای چوونه  نو 
له  ده کاته وه و  که م  له ش  به رگری  له ش، 

 کاری ده خا. 
مه ترسی ئه یدز له چی دایه ؟

١: زۆربه ی ھه ره  زۆری توش بووان الوان 
واته  ھیزی کارو توانای کۆمه ن. 

بکه رو  بن  چاره سه ری  ئستاش  تا   :٢
یه کجاره کی بۆ نه دۆزراوه ته وه .

٣: تا ئستاش واکسنی دژی ئه و ویرووسه  
نیه  بۆ خۆ پاراستن.

که س  ملون  له  دوو  ژیان  سانه    :٤
که س  ملون   زیاترله  س و  ده ستنی 

تووش ده کا.
زیانی  و   ته ندروستی  جگه  له  الیه نی   :٥
گه وره ی ئابووری، کۆمه یه تی و ده روونی 

ژینگه یی به ج د له نو کۆمه گادا.
نه خۆشیی  بوبوونه وه ی  ئستای  باری 

ئه یدز له  جیھان دا. 
ھه وکردنی ویروسی"HIV"  و نه خۆشیی 
حاه تی  و   جیھانی یه  په تایه کی  ئه یدز، 
له  ھه موو وتانی جیھان دا  بوون  تووش 

تۆمار کراوه .
زیاتر  ده گاته   بووان  توش  ژماره ی  ئستا 
که   له  جیھان دا  که س  میلیۆن  له  ٤٢ 
له   بووانه   تووش  ئه م  سی  له سه ر  دوو 
وتانی ئافریقاین. زیاتر له  سه دا په نجای 
زیاتر  مینه ن.  ڕه گه زی  له   توش بووان 
ھه گری  منداڵ  نیو  و  ملون  دوو  له 
راپۆڕتی  به  گوره ی  ویرووسه که ن. 
بۆ  نه ته وه یه کگرتووکان  رکخراوی 
ڕۆژانه    (UNATDS)ئه یدز کاروباری 
ویرووسه   به و  ئالوده   که س  ھه زار  حه وت 

ده بن. 

 نه  ژماره ی توش بووان نزیکه ی سسا
ملون که سه .

له  زیاتر  ده گاته   مردووان  ژماره ی  سانه  
 دوو ملون که س.

رگاکانی گواستنه وه ی ویرووسه که :
١) کاری سکسی نادنیا(مه به ست له  کاری 
و  ھاوسه ری  ژیانی  له   دوور  و  ناشه ڕعی 
به ب به کارھنانی کاندۆم) له  گه ڵ که سی 

توش بوو به  ویرووسه که .
به   بوو  پیس  سۆڕه نگی  و  ده رزی   (٢

ویرووسه که . 
٣) خون و پک ھاته کانی ئه گه ر پیس 

بووب به ویروسه که .
٤) له  دایکه وه  بۆ کورپه،  ئه گه ر دایکه که  

.ب HIV گری ویروسی ھه
خواره وه   ڕگایانه ی  به و   HIV ویروسی 

ناگوازرنه وه .
وه ک  ئاسایی  کۆمه یه تی  په یوه ندی   :١
ده ست ل دانه وه ، له  باوه ش گرتن، ماچ 
رۆژانه  له  گه ڵ  که وتی  و  ھه س  کردن، 
له گه ڵ  خواردنه وه   و  خواردن  نه خۆش، 

که سی توش بوو.
شونه  به کارھنانی  له   به شداربوون   :٢
 گشتییه کانی وه ک ده ست شوڕ، ئاوده ست، 

حه مام، مه له وانگه  و ته له یفوونی گشتی.
٣:  له  رگه ی مش و مه گه ز.

٤: له  رگه ی ھه ناسه  و پشمینه وه .
و  خواردن  وه ک  ده م  له  رگه ی   :٥

خواردنه وه .
٦: به کارھنانی جل و به رگی به کارھاتوو.

خۆ پاراستن:
بریتییه   خۆپاراستن  بۆ  رگه   گرینگترین   
واته   له  وشیاری  مه به ست  له  وشیاری. 
ده ستکه وتنی زانیاری له سه ر ویرووسه که  و 
چۆنیه تی گواستنه وه،  خۆپاراستن و پاراستنی 
کۆمه ڵ، چونیه تی ھه س و که وت کردن 
به  ڤایرۆسه که .  توشبوو  که سی  له گه ڵ 
به ھزترین چه کی ڕووبه ڕووبونه وه ی ئه یدز 

وشیاریه  له باره ی نه خۆشیه که .
چاره سه ری نه خۆشیی ئه یدز:

به داخه وه  ده رمانی چاره سه ر بنبکه ر نیه  بۆ 

نه خۆشیی ئه یدز، به م کۆمه ک ده رمانی 
کاریگه ر ھه ن که  به  به کارھنانیان ده توانن 
ویرووسه که   ژماره ی  که مدا  له  ماوه یه کی 
له  له شی که سی تووشبوو که م بکه نه وه و 
به وه ش  بکه ن،   به ھز  له شی  به رگری 
و  زیاتر  ماوه یه کی   ده توان نه خۆشه که  
ژیان  باشتر  ته ندروستی یه کی  به   درژترو 

به سه ر ببا.
سه رنج:

گوڤاری  به ڕزی  خونه رانی  ھه ر وه ک 
گۆڤار،  له  رۆژنامه ،  زۆر  و  که م  الوان 
کۆڕ  و  ماپه ڕ  ته له ڤیزیۆن،  ڕادیۆ،  کتب، 
و کۆبوونه وه کان سه باره ت به و نه خۆشی یه  
به م  دواون،  و  نووسیویانه   کوشندیه  
چاره سه رکی   ب له گه ڵ  ئستاشی  تا 
پشنیارم  بۆیه   نه دۆزراوته وه،   بۆ  سه ره کی 
بۆ خونه ران به  تایبه تی چینی الو، ئه وه یه  
دوور بکه ونه وه  له و ڕگایانه ی که  مروڤ 
باشترین  و  ده که ن  به یه   ئه و  تووشی 
چاره سه ریش ھه ر ئه وه یه . ھه روه ھا زیاتر 
که  له و  بابه تانه  ڕاگرتن  ئه و  بۆ  گوێ 
TV له ده گوترین  و  نووسراون  باره یه وه  

یه کانه وه .
سه رچاوه :

قادر  خالس  د.  نووسینی  له   جوزوه یه ک 
ئه حمه د 
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کۆمه گای  ساالرو  پیاو  کۆمه گا ی  له  
ئیسالمی و به  تایبه ت کۆمه گای ئیمه دا، 
ئه و کشه  کۆمه یه تی یانه   زۆرن که  ده بنه  
بگومان  که س.  زۆر  بۆ  گرفت  ھۆی 
له  و وشه یه   که م که س ھه ن که  گویان 
سه ودای  له  بریتی یه   نه بووبت.  ئه ویش 
کچ به  کچ یان ھه مان '' ژن به  ژنه '' که  له 
 نو کورده واری دا له  مژووی دوای ھاتنی 
ئیسالمه وه  سه ری ھه ڵ داوه و ده یارده یه کی 
 کیان ل ک به رچاو بووه و زۆریش کهگه ل
وه ر گرتووه .  ھه ر ئه و شته  ناحه زو قزه ون و 
دواکه وتووه  بۆته  ھۆی زۆر کشه ی گه وره  
بۆ کولتووری کۆمه گه ی کورده واری. ئه و 
جۆره  به  زۆر به  شوودانه ی کچان نه  ته نیا 
ڕه گه زی  ته نانه ت  بگره   مینه   ڕه گه زی 
و  ئازار  له   پیه وه   کوڕیش  واته   نرینه  
ئه زیه ت دا له  گه ڵ که سک که  نه ی دیوه و 
نه ی ناسیوه  ژیانی ھاوبه شی پک ھناوه  
 ه  و خکه  ئه ویش زیاتر له  قازانجی بنه ما
و عه شیره  دابووه . به داخه وه  ھه ر به ب ھیچ 
جۆره  مه رجکی پش وه خت و تگه یشتن 

ئه و  الیه ندا  دوو  نوان  له   بابه ته که   له  
ئه وه ی  پش  کوڕه دا  ئه و  له گه ڵ  کچه ی 
یه کدا  له گه ڵ  قسه ش  یان  ببینن  یه کتر 
بکه ن، ئه وه  له  الیه ن بنه ماه یه وه  قسه ی 
له سه ر کراوه  یان به  ڕه زامه ندی  که سکی 
بۆ  زه مینه یه کی  ھه موو  پشتر  که   نزیک 

 ئاماده   کردووه . 
کورته یه ک له  سه ر روودانی ژن به  ژنه :

به م جۆره یه : که   به  کچ   سه ودای کچ 
بۆ خزم وه ک کچه   نوان خزم  له   زۆرتر 
مام، خاڵ، پوور بۆ کوڕه  مام، خاڵ، پوور یان 
به  پچه وانه وه . یان به  جۆرکی دیکه ش 
ده توانین بین که  له  نوان خل بۆ خل 
یان عه شیره  بۆ عه شیره ت دایه . جۆرکی 
دیکه  له  ژن به  ژنه  که  ئه وه یان ھه ر له  گه ڵ 
ھیچ کولتوورو داب و نه ریت و یاسایه ک 
نا گونجت، گه وره  به  چووکه یه  که  ئه وه یان 
ھه ر بۆ ھه ر دووال ناڕوونه  و داھا توویه کی 
باش و ژیانکی پ له  زه الله ت و تای بۆ 
ئه و که سانه  به  دواوه  ده بت. ئه وه ش به م 
جۆره یه  کاتک که  یه کک له  گه وره کانی 

که وتۆته   رگای  ڕکه وت  به   بنه ماه  
کچه   به   چاوی  که   ھه ر  کچدار،   ماکی  
ده که وت، به ب له به ر چاوگرتنی مافی ئه و 
به رامبه ر که  ته نانه ت ھیچ  چوار که سه ی 
الیه کیان بگره  ئاگاداریش نین ئه وه  خۆیان 
چوار  ژیانی  و  ده ی  دروون  و  ده ی  بن 
که سان ده خه نه  زه الله تی یه وه . لره دا زۆر 
له  کچه کان یان کوڕه کان ھه ر نازانن ژیان 
کردن له گه ڵ یه کتردا یان باشتره  وا  بین 
له الیه ن  چی یه،    ھاوسه رگیری  ژیانی  که  
کراوه .   بۆ  قسه یان  براکانیه وه   یان  باوکی 
یان  ئه و دوو کوڕه   واته   ئه و چواره   دوایه  
دوو کچه  ھه ست به  وه  ده که ن زۆریان  ال 
سه یر ده بت، که  ھه تا ئه و کاته  فکریان 
که   ئه وکات  بۆیه   نه کردۆته وه،   شته   له  و 
ھه ست به  و کاره  ناحه زه  ده که ن ھه ر چوار 
نابین،  ڕازی  کاره   به و  قه ت  ئمه   ده ن 
چونکه  ئه وه  ئمه ین ژیان له گه ڵ یه کتردا 
بکه ن.  وا  شتی  ده توانن  چۆن  ده که ین 
که  ده کات  قه بووڵ  ئه وه   ویژدانتان  چۆن 
قوربانی  بکه نه   ڕۆژدا  له یه ک   چوار که س 

 سیامه ند شخه پوور

  ژن له  چاو کۆمه گای پیاوساالر، ئامری مندال  دروست کردن   
                  

                   و  پکردنه وه ی بۆشایی ژیان
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تازه  حه یبه   پاشان  ده ن  نه ریت.  داب و 
من باوکتانم قسه م له  گه ڵ ئه و ماه  کرد وه  
له  بیر  که   ئه وه ی   به ب باشن  مای  زۆر 
له سه ر  ھه ر  بکه نه وه   کاره   ئه و   داھاتووی 
قسه ی خۆی سوور ده بت و ده  که س 
بۆی نیه  قسه  له  قسه ی مندا بکات، پیاو 
قسه  ده که ن خۆ قوماری مندان نیه.  زۆر 
قسه ی  ئه و  که   ده کاته وه   وابیر  به داخه وه  
کردوه  ئیتر ئایه تی قوڕئانه  و ھه رگیز نابت 
دوایی  دوژمنایه تی  له   بیر  ھه ر  بگۆڕت. 
ناکا ته وه و  زۆر به داخه وه  له  ماوه یه کی زۆر 
سه ر.  ده باته   خۆی  قسه یه ی  ئه و  که مدا 
ڕه زامه ندی   به ب کچانه یان  کوڕو  ئه و 
ھیچیان له  یه کیان ماره  ده که ن و ژیانیان 
ده خه ن ده ڕاوک و مه ترسی یه  کی زۆره وه.  
ھه مووشمان باش ده زانین که  ژن به  ژنه  
خاوه ن  و  ڕیشه دار  دیارده یه کی  وه ک 
له  کولتووری  دوورودرژه   میژوویه کی 
کورده واری دا تا ئستاش بوونی ھه یه  که  
ژنان  و  کچان  ته نیا  به س  حاه ته دا  له م 
ھیچ  چاوگرتنی  له به ر   به ب ده گرته وه  
ژن.  ڕه گه زی  وه کوو  ئه وان  بۆ  ڕزک 
بگومان ئه و کاره ش که  له الیه ن پیاوانی 
خاوه ن ده سه تی عه شیره یی یان یاسای 
خزانه وه  ئه نجام ده درت و ھیچ پرس و 
ڕایه کیش به  ژنان و کچان ناکرت و پیان 
بیاری  ده بت  ناخۆش،  یان  بت  خۆش 
پیاوی خزان و ده سه ت قه بووڵ بکه ن 
ناحه زانه   کاره   جۆره   ئه و  به رده وامیش  و 
ده که وته وه    ل خراپیان  زۆر  کاردانه وه ی 
 ل دته زنی  کاره ساتی  جار  زۆر  یان 
ڕووده دات، چونکه  زۆر مه حاه  چوار که س 
یان دوو ژن  بیریان ھه بت  وه ک یه کتر 
بۆچوونیان  بیرو  ھه مان  کاتدا  یه ک  له  
ده که وته   حاه ته شدا  کشه   له م  ھه بت، 
لک  ئاکامه که ی   که   خیزانه که وه  نوان 
جیابوونه وه و ته قه .  به داخه وه  زۆربه ی ئه و 
و  داب  ئه و  قوربانی  ده بنه   که   که سانه ی 

نه ریته  به  زۆری له  ته مه نی الوی دان.

                وانی ژیان:
    

 شخك گوتی:
   وەمی چوار كسان دایان چكاندم.

 
  ئلف: پیاو خراپك ل پناموە ڕەت بوو و منیش سووچی عاباكم     

كۆكردەوە تا وی نكوێ . كچی گوتی:

! مان چۆن دەبدواڕۆژ حا ك  خ خوا دەزانیا ش 
..................................................................

ب: سرخۆشكم دیی ب الترە التر دەڕۆی بڕێ  دا. پم گوت:
ـــ باش بڕۆ بڕێ  دا با نكوی.

گوتی:
ـــ تۆ بو ھموو ئیددیعایتوە ڕاست دەڕۆی بڕێ  دا؟!

...................................................................
..

 .وەیدەست كی بچرای كم دیی كج: مندا
گوتم:

ـــ ئم ڕووناكاییت ل كوێ  ھنا؟
منداك فوویكی ل چراك كرد و كوژاندیوەو گوتی:

ـــ تۆ ك شخی ئم ناوەی، ب  ك ئم ڕووناكایی ی چی ل ھات؟!
....................................................................

.............
 ڕ ھات بوون ھاتش ی بردەكڵ مگ ل كی زۆر جوان كد: ژن

الم و شكایتی ل  كرد.
گوتم: 

.ڵ بكگم لقس و دوای رەتا خۆت داپۆشـــ س
گوتی:

ـــ من ھندە لنو خۆم دام ك ئاگام ل خۆشم نی، تۆ چۆن ھندە 
چوویت نو ئوین و خۆشویستی خواوە ك ترست ل چاو ل  كردنك 

ھی؟!

                                           و: خای مه ھسا
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ڕکه وتی ٢٧١١/٦/٢٦ی کوردی کات ژمیر ٣/٥ی دوانیوه ڕۆ به شی ئامووزشی یه کیه تیی الوانی دموکاتی رۆژھه تی کوردستان 
فستیڤاکی شانۆکاری بۆ مندانی که مپه کانی ئازادی، زه وی یه سپی و ئامیریه  له  ساۆنی گشتیی بۆنه و ڕێ و ڕه سمه کانی حیزب 
سازکرد و به به شداریی ب ونه ی خه ک فه زای به رنامه که  گه رم وگوڕتر ببوو. جگای ئاماژه یه  که  ئه م به رنامه یه  به  سه رپه رشتی 

کاک ھرش ئه حمه دی مامۆستای ھونه ری شانۆکاری و جگری به شی ئامووزشی یه کیه تی الوان به ڕوه چوو.
به رنامه که چه ندین به شی جۆراجۆریشانۆی کوردی و ھه ندک بابه تی وه ک کبه رک و پرسیارو وه می له  خۆی گرتبوو که 

 بگه کانی به رنامه که  به م جۆره  داڕژرا بوون.
١) شانۆی موزیکاڵ زانا

٢) کبه رکی ماست خواردن.
٣) شانۆی گورگ و ڕوی.

٤) کبه رکی پرسیارو وه م.
٥) شانۆی شر و کۆتر.

٦) کبه رکی ت په ڕبوون له به ر ده ست.
٧) شانۆی دزو بنه ماه ی که ریم.

٨) شانۆی پشکه شکارو ھونه رمه نده کا ن.
٩) شانۆی موزیکاڵ و ھونه رمه ندانی .......

له  به شی کۆتایی دا ده ست خۆشانه  له  مامۆستای داھنه رو ھه موو به شدارانی فستیڤاه که  کراو کۆمه کی به رچاو له  به شداران 
خه ت کران. شایانی باسه  که  ئه م به رنامه یه  ٢کات ژمری خایاند

یه کیه تی الوانی دموكاتی رۆژھه تی کوردستان 
فستیڤاکی ھونه ری شانۆی بۆ مندان پک ھنا
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کورته یه ک له  سه ر شانۆ

نه ته وه کانی  و  گه ل  له ناو  که  شانۆ  ب شک 
و  تایبه ته   پگه یه کی  و  شون  خاوه ن  دونیادا 
ئه وه   بۆ  نه ته وانه دا  ئه و  له نو  شانۆش  گرنگی 
ده کرت  بۆ  جۆره  پناسه ی  به م  ده گه ڕته وه و 
سیمای  نه ته وه یه ک  ھه ر  نو  له   که  شانۆ 
فه رھه نگی، میژوویی، ھونه ری و ده رد و خه م 
ده دات. گه له  پشان  ئه و  و خۆشی  شادی  و 
سیمای  که  شانۆ  بین  ده توانین  که واته  
کورد  نه ته وه ی  وه ک  ئمه ش  گه له .  راستی 
دوورو  مژینه  و  له   زۆر  بیرۆکه یه کی  خاوه ن 
به ڕوه چوون  و  ھونه ر  و  له  داھنان  درژین 
ھه به ت  شانۆکاری.  به رھه می  پشاندانی   و 
باس  ئه وه ش  لره دا  که   خۆیه تی  جگه ی 
بکه ین که  زۆر گه ل و نه ته وه  ئه مۆ السایی 
نه ته وه ی کورد ده که نه وه و به رھه م و که له پوور 
و ھه ندک بۆنه و مه راسمی گه لی کورد به  ھی 
خۆیان ده زانن. نه ته وه ی کورد یه که م نه ته وه ی 
مژوویه کی  خاوه نی  و  ئه ژمار  دته   ناوچه که  
شارستانیه تی کۆنه ،  ده توانین بین که  یه که م 
قۆناخی شارستانیه ت و گه شه کردنی ھزری و 
بیرو په روه رده یی له  ناوچه که  له نو گه لی کورددا 
سه ری ھه ڵ داوه . له  دوای ھه مووی ئه وانه ش 
یه که م  به   ببت  توانیویه تی  کورد  نه ته وه ی 
یه که م   خاوه نی  ناوچه  که  که   کۆنی  نه ته وه ی 
زۆریش  راده یه کی  تا  سه ربه خۆو  ده وه تی 
 ندابمه زر به ھز  ئیمپراتۆڕیایه کی  توانیویه تی 
که  چه ندین گه ل و نه ته وه ی ناوچه که شی له 
 ژر چوارچوه ی  ھه ژموونی ده سه تی خۆی دا 
خاوه نی  کورد  نه ته وه ی  ئه گه ر  بکات.  جگیر 
دیرۆکه یه کی کۆنه،  به م به  درژایی مژوو له 
 نوان ده سه ته کاندا ده ستاوده ست و سه ودای 
الیه کیشه وه    ھه موو  له   ته نانه ت  کراوه و   پ
ھونه رو  و  فه رھه نگ  کراوه و  د ژایه تی  ھه ر 
 کلتوورو که له پوور و ڕه سه نایه تی و شانۆشی ل

زه وت کراوه  یان ل یان به  تان بردوه . 

ئازاد:محه ممه دزاده 

   به شداری كردنی ھیئتكی یكیتیی 
         الوانی دموكاتی ڕۆژھتی 

        كوردستان ب بۆنی ڕۆژی ھونر 

.شاری كۆی ل                

 ھه موو ساک ل شاری كۆی یادی ھونرمندی گورەی 
 شاری كۆی م ڕۆژەش لوەو ئتتاھیر تۆفیق دەكر كۆی

ب ڕۆژی ھونر ناسراوە. ئم ساڵ لم چوارچوەیدا 
فستیڤاكی شایست ڕكخرا ك دوو ڕۆژ بردەوام بوو(٢٠ 
تا٢٠١١/١٠/٢١) و تیدا چندین ھونرمندو تیپی برچاوی 
ھر چوار پارچی كوردستان تیدا بشدار بوون  و چند 
باس  و لكۆینوە و گۆرانی پشكش كران. ئوەی شایانی 
باس ك ئندامانی یكیتی الوانیش ھاوكار لگڵ تیپی 

باواجی كۆیدا نخشی برچاویان ھبوو لم سایادەدا.
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رۆژی ھینی رکوتی ٢٠١١/٩/٢٣ برامبر ب ١ی ڕەزبری ٢٧١١ی کوردی، رکخراوی گنجانی وت پارزی باشووری کورستان 
و گۆڤاری ھاودەم  سردانی بنکی کومیتی بڕوەبری گشتی یکیتیی الوانی دموکاتی رۆژھتی کوردستانیان کرد. ل الین 
منسوور سممار سکرتری گشتی  و سمکۆ عوسمانی  ئندامی کومیتی بڕوەبری گشتی یکیتی الوان و سیدجالل ساحی 
سرنووسری گۆڤاری الوان و کاک سیروان مووساپوور و وریا ساح زادە ئندامانی دەستی نووسرانی گۆڤارەکوە پشوازی ل ھیئتی 
میوان کرا ک پک ھاتبوون ل بڕزان: عتا محممد عبدو و عبدول جمیل نووری ئندامانی کارای ڕکخراوی وت پارزی 

باشووری کورستان و ئازاد محممد حم مولوود ستاڤی کارای گۆڤاری ھاودەموە کرا.
لم دیدارو چاوپکوتن دۆستانیدا سرەتا باس لسر کارو تکۆشانی ھردوو ڕکخراو کراو پناسیکی کورتیش لسر گۆڤاری 
 س زیاتر ل ک وتنکم چاوپکۆتایی ئ کانی باس کرا. لنگتی کوردستان و ئاستڕۆژھ تی الوان لالوان و ھاودەم کرا و وەزعی

کات ژمری خایاند، ھردوو ال پداگریان لسر چاوپکوتن و کاری ھاوبش لگڵ یکتر کردەوە.

سردانی گنجانی 
   وت پارزی 

باشووری کورستان 
 و گۆڤاری ھاودەم

وەرزشی  بشی  چاالكی یكانی  چوارچوەی   ل
تیمی  كردنی  بشداری  الوان   یكیتی  ئاموزشی 
فوتساڵ  پشبك یكی   ل الوان  یكیتی  فوتسای 
ھاتبوو. پك   كۆی شاری  سنووری   ل  ك بوو 
 ٣٦  ل زیاتر  پشبك یدا  لم   ك  باس شایانی  ئوەی 
تیم ل ھموو ئاست جیاوازەكاندا بشدار بوون ك یاریكان 
 .وە چوون تاكوو كۆتایی دەورەكڕزفی بك حوەی تشب
الوانی  یكیتیی  نونرایتی   ك الوان  یكیتی  تیمی 
دموكاتی ڕۆژھتی كوردستانی دەكرد، توانی بشوەیكی 
تیمی  چوار  قۆناغی  تاكوو  بدات  و  نیشان  خۆی  برچاو 
بشوەیكی سركوتووان چووە پشوە، بم لبر بھزی 
تیمكان تنیا توانی پلی چوارەم بۆخۆی مسۆگر بكات.
خزەوەردا  مانگی   ل  دەورەی ئم   ک  باس شایانی 
دەستی پ کردو ل مانگی سرماوەزدا کۆتایی پ ھات.
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٢٠ی  ڕكوتی   ممش یك  ڕۆژی  ئوارەی 
دیسامبری  (١١ی  ھتاوی  ١٣٩٠ی  سرماوەزی 
كردنوە  ئاوەدان  (كۆمی  الین   ل  (٢٠١١
 كھاتپ" ناونیشانی  ژر   ل كۆڕك   ،(كۆی ــــ 
كۆمیتیكانی ئستای كۆی، كش و ئاسۆكانی 
چارەسر كردن" بۆ ب ڕز د. ناسر سیمایی مامۆستای 

دەرون ناسی ل زانكۆی كۆی ئامادە كرا.  
لم كۆڕەدا د. ناسر سیمایی تیشكی خست سر 
 كانی كۆیتییكۆم كھاتوە ژیانی پكدۆخ و پ
ل سر بناغی ب ئاشتی و تبایی پكوە ژیانیان 
و دروست بوونی خزمایتی ل نوانیان دا. ل گڵ 
ئوەی ل كۆرەكدا ژمارەیك كسایتی و الینی 
سیاسی، یك لوانش یكیتیی ژنانی دموكاتی 
كوردستان و یكیتیی الوانی دموكاتی رۆژھتی 
كوردستان ئامادە بوون، دیارە شلر محموودی و 
مریم عبدولی وەك یكیتیی الوانی دموكاتی 
رۆژھتی كوردستان بشدار بوون. بم بشكی 
 وتن كدەكرچاو نب كانی كۆیكھاترچاوی پب

.رانی كۆڕگی نیگبووە مای

   به شداری یه کیه تی الوانی دموکراتی 
    رۆژھه تی کوردستان له   کۆڕی    
    کۆمه ه ی ئاوه دان کردنه وه ی کۆیه 
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پاش نیوه ڕۆی رۆژی یه ک شه ممه  ڕکه وتی ١٣٩٠,٩,٢٠ی ھه تاوی به رامبه ر به  ٢٠١١,١٢,١١ی زایینی، کات 
ژمر دوو و نیو له  ھۆی نه جیبه  خان له  شاری کۆیه  پشانگایه ک له  الیه ن یه کیه تیی ئافره تانی کوردستان له  
سه ر پگه  و که سایه تیی دایک کرابۆوه .  له م پشانگایه دا سۆزی  دایکی کورد له  ونه ی جۆراوجۆردا نمایش 

کرابوو. ھه روه ھا له   نمایش کردنی ونه ی دایک ، زمان و نه ژادی جۆراوجۆری ئه ورووپی و ئه فریقایی له خۆده گرت. 
له  الیه ن یه کیه تیی الوانی دموکاتی رۆژھه تی کوردستانه وه  وه ڤدک که  پک ھاتبوون له  به ڕزان: سیامه ند 

شخه پوور، ڕبوار مه عرووف زاده،  جه ماڵ ئه کبه ری و عومه ر ئه سپندار له و پشانگایه دا به شداریان کرد.

    به  شداری 
ھه یئه تکی یه کیه تی 

  الوان له  پشانگای 
  سۆزی دایک له 
       شاری کۆیه 
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  سه رجه م ئه ندامان و الیه نگران و دسۆزانی یه کیه تیی 
الوانی دموکاتی ڕۆژھه تی کوردستان ئاگادار 

ده که ینه وه که  شه شه م کۆنگره ی یه کیه تیه که مان له  ماوه ی
 چه ند مانگی داھاتوودا ده به سترێ. له  په یوه ندی له گه  ڵ

 کۆنگره ی الوان ده توانن به  ناردنی پشنیار و زانیاری به  
که ک له سه ر الوان یا ھه ر بابه تک که  په یوه ندی به  الوان و یه کیه تیه که مانه وه  ھه ب، کۆنگره که مانی 
پ ده وه مه ندتر بکه ن. له  بابه ت ھاوکاری و به ده نگه وه  ھاتنمانه وه  رزو خۆشه ویستی ئمه  قه بوول 

بفه رموون. ده توانن له  رگه ی ئه م ئادره سانه ی خواره وه  پشنیارو زانیاریه کانتان بنرن.   
mansur_samar@yahoo.com

kongra  @yahoo.com
له  گه ڵ ڕزی: 

  کومیته ی ئاماده کاری کۆنگره ی ٦ی یه کیه تیی الوانی دموکاتی ڕۆژھه تی کوردستان

ھه بژاردنه کان 

له  ئران دا

ھاتوو:
فایلی ژماره ی دا

     ٦



جه ماوه ری  نیشتمان په روه ری  کوردستان!
پشمه رگه  خۆشه ویسته کانی  کوردستان! 

له الیه ن یه کیتیی الوانی دموکاتی رۆژھه تی کوردستان و یه کیتیی ژنانی دموکاتی کوردستان، 
گه رمترین و شۆڕشگانه ترین پیرۆزبایی یه کانی خۆمان به بۆنه ی ئه م رۆژه  پیرۆزه وه  پشکه شی ئوه و 
ھه موو ئه ویندارانی ربازی پ له  سه روه ری و رزگاری و ئازادی نه ته وه ی کورد له  رۆژھه تی کوردستان 

ده که ین.
 وه  پین که  ئه م نشمه رگه وه  ده توانین بزی پک ھاتنی ھر ی وجودی» پوھله باره ی فه لسفه و «ج
نوه ڕۆکه  له سه ر بنه ما و ئه ساسی ھزرکی نه ته وه یی و پویستی یکی مژوویی ھاتۆته  ئاراوەو ئه گه رچی 
به ستنی سه رھه دانی ئه م نوه  و سه ره تای دروست بوونی ئه م ھزه ، ناوچه یه کی به رته سکی جۆغافیایی 
له سه ر  به م  دایه،   » کوردستان  کۆماری  کوردی»واته   کۆماری  یه که م  که  له  ژر حوکمانی  ده گرته وه  
ئه ساسی ئه م ھزره  نه ته وه ی یه  که  بناغه  داڕژ و داھنه ری ئه م نوه و دامه زرانی ئه م ھزه  بووه، ھزک 
به نوی ھزی پشمه رگه  له  سه راسه ری کوردستان پک دێ که  له  نو گۆڕه پانی پاگماتیسمی شۆڕشگی 
دا،  گه له که مان  ره وای  پاراستنی  پناو  له   و  کراو  دابه ش  نیشتمانی  پیرۆزی  به بستی خاکی  له بست  و  دا 
به ده یان و بگره  سه دان داستانی سه روه ری و قاره مانه تی له  شونه  جیاجیاکانی کوردستان دا تۆمار ده کا.
له  پۆسه ی خه باتی نه ته وه یی کورد دا که  چه ندین ده یه ی ت په راندووه و له کاروانی نه پساوه ی خه باتی 
پشمه رگایه تی دا، دوو توژی الوان و ژنانی کورد سه ڕه رای ھه موو ئاسته نگه کانی کلتووری، کۆمه یه تی 
له   گاوه و  خه باته  رۆیان  ئه م  داینامیزمی  و  زیندوو  خونی  وه ک  به رده وام  رگایان،  سه ر  سیاسی  و 
مه یدانی پاکتیک و کرده وه ش دا ئه م دوو توژه  ھه موو کات وزه و ھزی نویان به ھزی پشمه رگه و 
خه باتی پشمه رگانه  به خشیوه و به  دنیایی یه وه  له  داھاتووی خه باتی ماف خوازانه ی گه له که مان داو تا 
وه دی ھاتنی ئامانجه کانی بزووتنه وه ی میللی ــ دموکاتیکی کورد و ته نانه ت دوای پۆسه ی رزگاریش، 
ھیچ ھزک ناتوان کاریگه ری الوان و ژنان و رۆی ئه م دوو توژه ی گرینگی کۆمه گا له  گۆڕەپانی سیاسی 

کوردستان و ئران دا که م ڕه نگ بکاته وه.
ژنانی  یه کیتیی  و  کوردستان  رۆژھه تی  دموکاتی  الوانی  یه کیتیی  رکخراوی  ھه ردوو  وه کوو 
وه ک  پیرۆزه   رۆژه   ئه وه یه  که  ئه م  رۆژھه ت  خۆڕاگری  خه کی  له   داواکاریمان  کوردستان  دموکاتی 

سانی رابردوو بکه ن به ھه ونی په ره پدانی خه باتی شوناس خوازی و ماف خوازی له  کوردستان.
سو له  ٢٦ی سه ماوه ز رۆژی پشمه رگه ی کوردستان

سو له  پشمه رگه  باسکی به ھزی گه ل
کۆمیته ی به ڕوه به ری گشتی یه کیه تیی الوانی دموکاتی رۆژھه تی کوردستان

کۆمیته ی به ڕوه به ری گشتی یه کیه تیی ژنانی دموکاتی کوردستان

 
 په یامی ھاوبه شی 

                           
یه کیتیی الوانی دموکاتی رۆژھه تی کوردستان                                             
                                            و                                                                              
 یه کیتیی ژنانی دموکاتی کوردستان                                               

           
   به بۆنه ی ٢٦ی سه رماوه ز، رۆژی پشمه رگه ی کوردستان  




