ێ دهب ێ نرخی ئهو ئازادییهش بدا!
گهلێك ئازادی ی بو 
ێ زهحم هتو
ی ئهو ئازادییهش بدا .هیچ میللهتێك بهب 
ێ نرخ 
ێ دهب 
ی بو 
گهلێك ئازادی 
ی نهگهیشتوه.
ی ب ه ئ���ازاد 
ی خ��ۆ 
ی رۆڵ�� ه بهنرخهكان 
ێ بهخت كردن 
تێكۆشان ،بهب 
ی دهزانن ك ه
ی كورده ،لهمێژ ه ئهوه 
ی گهل 
ی خهبات 
ی ئێمهش ك ه پێشڕهو 
ی كوردو حیزب 
گهل 
ی شههیدانمان درێژه ،بهاڵم رهنگ ه
ی دهوێ .كاروان 
ی دهوێ ،خۆبهخت كردن 
ئازادی ،فیداكاری 
لهوهش درێژتر بێ.

،،

یهکیهتیی الوانی دێمۆکڕاتی ڕۆژههاڵتی کوردستان دهری دهکا
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« ههڵبژاردنی سهرکۆماریو دهرهنجامه ئهرێنیو نهرێنییهکانی »

کۆمهڵگای مـهدهنی

ئێرانو هاوسهرگیری ل ه تهمهنێکی نهگونجاودا

سهرنووسهر:

پارێزگای سپی یان ئهنفالی سپی؟

شههیدهكانمان شاد دهكاو
ه��هم میللهتهكهمان رزگ��ار
دهك��ا بۆ ئ�هو ه ل ه دوارۆژدا
شههیدمان نهبێ.

دهوری دووههم ،ساڵی سێزدەیەم

،،
بهرگ:

جوانان غیور مملکت ،در انتخابات سال 92
دوباره کاله لبخند ملیح به سرتان نرود!

ی شههیدهكانمان لهمێژ ه بڕیارمان داو ه نهگرین .لهمێژ ه بڕیارمان
ی شههید بوون 
ئێم ه ل ه رۆژ 
ی شههیدانمان
داو ه ك ه تهنیاو تهنیا كارێك ك ه دهتوانین بیكهینو لهبهرچاو و لهبهر بیر 
ی ئهوان بهرنهدهین ،وهك ئهوان تا سهر ئهو رێگای ه
شهرمهزار نهبین ئهوهی ه ك ه رێگا 
ی
بڕۆین ،ل ه هیچ تهنگو چهڵهمهیهك نهترسێین ،ل ه هیچ سهختییهك نهكشێینهوه .خهبات 
ی منداڵهكانو
ی میللهتێكه ،خهبات بۆ دوارۆژ 
ی رهوایه .خهبات بۆ ئازادی 
ئێم ه خهباتێك 
ی خۆمان ب ه
ئهگهر ئێم ه وهك ئهم نهسڵ ه ئهرك 
دیكهیه.
ی
نهسڵهكان 
بگهیهنین دهتوانین ه��ی��وادار بین ك ه
ێ
ی بهج 
چ��اك�� 
ی نهبێ.
ی داهاتوومان شههید 
نهسڵ 
ی راب��ردوو
ههروهها ئهگهر نهسڵ 
ی راب���ردوو ب ه
ی��ا نهسڵهكان 
ێ
ی خۆیان بهج 
ی ئهرك 
چاك 
ی
ێ ئهو نهسڵه 
هێنابا رهنگ ب 
ی نهدهبوو .بۆی ه
ئێم ه شههید 
ی شههیدهكانمان
ب��ی��رهوهری � 
ی دیك ه دهمان هێنێت ه سهر
جارێك 
ی
ئهو بڕوای ه ك ه ب ه بیروباوهڕێك 
ی پڕ ل ه شۆڕشو
چهسپاو ،ب ه دڵێك 
ی خۆمان
ی زۆر ،خهبات 
ب ه هیوایهك 
درێ���ژ ه پ�ێب��دهی��ن .ئ �هو خهبات ه
ی
ئ���اك���ام��� 
دهب���ێ���ت��� ه
دوو ش��ت:
ی
ه��هم گیان 
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وتەی ژمارە

یازدهیهمین خولی ههڵبژاردنی سهرکۆماری ل ه ئێراندا

24ی جۆزهردانی ئهم ساڵ یازدهیهمین خولی ههڵبژاردنی سهرکۆماریو شووڕاکانی شارو دێ ل ه ئێراندا بهڕێوهچوو.
ههرچهن د ههڵبژاردنی شووڕاکانی شارو دێ بوو ه هۆکاری چوونه سهر سندووقهکانی دهنگدان ،بهاڵم بۆخۆی کهوت ه
پهڕاوێزی ههڵبژاردنی سهرکۆمارییهوه .وهک دهبینین ئهمڕۆکه ههڵبژاردن له زۆربهی واڵتانی پێشکهوتووی جیهان ک ه
دێمۆکڕاسیو ئازادی تێدا حاکمه ،کهرهسهیهکه بۆ بهشداری سیاسیو خزمهتی زیاتر ب ه هاوواڵتییان ک ه بهشێوهیهکی تهواو
دێمۆکڕاتیکو بهدوور لهههر جۆر ه توندوتیژیو ترسو دوودڵییهک بهڕێوه دهچێ ،بهاڵم ل ه واڵتانی دیکتاتۆڕو زهبروزهنگی
که بۆ مانهوهو پاراستنی کۆڵهکهکانی دهسهاڵتو سهرکوتی زیاتر .به واتایهکیتر
وهک ئێران ههڵبژاردن تهنیا کهرهسهیه 
خهڵک له واڵتانی خاوهن شارستانیهتو به فهرههنگ ،بۆ مافی دیاری کردنی چارهنووسی سیاسی ،کۆمهاڵیهتی ،ئابووریو
فهرههنگییهکهیان زۆر سادقان ه بۆ ناساندنی نوێنهری خۆیان ههوڵ دهدهنو کهسی جێی متمانهی خۆیان ههڵدهبژێرن.
دهتوانین بڵێین ههڵبژاردنهکان بۆ دهست نیشان کردنو ههڵبژاردنی کهسێک بهپێی لێهاتوویی ،شایستهبوون ،زانستو
فهرههنگی نیشتمانپهروهریی ه نهک ب ه پێخۆش بوونی رێبهر یان دهسهاڵتی حاکم بێ وهک ئێران.
بهدوای ههڵبژاردنی ئهحمهدینژاد ل ه ساڵی 1384و ههڵبژاردنهوهی ل ه ساڵی 1388یههتاویو رووداوهکانی پاش ویی،
ئهم جاره حهسهن رووحانی ل ه بارودۆخێکدا ههڵبژێردرا نهک بۆ کهس تهنانهت بۆ الیهنگرهکانیشی جێی سهرسووڕمان بوو
ک ه ل ه دهوری یهکهمدا دهنگ بێنێتهوه .ئهم ه بووه هۆی ئهوه که ههڵبژاردنی سهرکۆماری له ئێران ل ه کاتێکدا بهرێوهبچێ
که ئاکامهکهی بۆ جارێکیتر ببێتهوه هۆی سهرسووڕمانی ههموو الیهک .چاوخشاندنهوهیهک ب ه کۆی دهنگهکان سهلمێنهری
ئهو راستییهن :1 :حهسهن رووحانی 18613329 :دهنگ :2 .محهممهد باقری قاڵیباف 6770292 :دهنگ :3 .سهعید جهلیلی:
 4168946دهنگ :4 .موحسێن رهزایی 3884412 :دهنگ :5 .عهلیئهکبهری وهالیهتی 2268753 :دهنگ :6 .سهید محهممهد
غهرهزی 446015 :دهنگ.
له کۆی  50483192کهس ک ه مافی دهنگدانیان ههبوو 36704156 ،کهس دهنگیان داوه ک ه  35458707دهنگی راستهقین ه
بوونو  1245449کهسیش دهنگی سپییان داوه ،واته رێژهی بهشداری خهڵک لهم ههڵبژاردنهدا  %72/7بووهو 13779036
کهسیش بایکۆتیان کردوهو نهچوون ه سهر سندووقهکانی دهنگدانو دهنگیان نهداو ه یانی  %27/3راستهوخۆ ب ه نهچوونیان بۆ
سهر سندووقهکانی دهنگدان مشتێکی پۆاڵیینیان له دهمی ئهو رێژیمه دا.
لهو بارودۆخه قهیراناوییهی ک ه واڵتی ئێران پێیدا تێپهڕ دهبێو خهڵک رۆژگهلێکی سهختو دژوار تهحهممول دهکهن،
ههڵبژاردنیان کرده دهرفهتێک بۆ ئهوهی دهنگی خۆیان ههڵبڕنو ب ه خامنهییو دارو دهستهکهی بڵێن که خهڵکی ئێران چی
دیکه ئهو وهزعهی پێ تهحهممول ناکرێو خوازیاری گۆڕانکارییه ،کهواته ئهو لهسهدا رێژهیهی خهڵکی ک ه بایکۆتیان کردو
راستهوخۆ به کۆماری ئیسالمییان وت نامان ههوێی ،له رێگای بهشداری کردنیشهو ه ههر «نا»یان پێ وتهوه .ئهمه ل ه
کاتێکدا بوو ک ه خودی خامنهیی بهر له ههڵبژاردن داوای له ههموو الیهک کرد تهنانهت ئهوانهش ک ه کۆماری ئیسالمییان
ناوێ خۆ ئێرانو مهسڵهحهتی گشتییان دهوێ ،با بهشداری بکهن .ههر ئهوهش بوو که خامنهیی راستهوخۆ نهیوێرا
پشتیوانی ل ه کهسێکی تایبهتی بکا ،چونک ه دهیزانی ههر کاندیدایهک ل ه خۆیهو ه دوور بێ شانسی بردنهوهی زیاتره .کهوات ه
هاتنی دهوڵهتێک لهوهها بارودۆخێکدا که دروشمهکهی «امیدو اعتدال» ه ئهویش به و شهپۆل ه پشتگیرییه بهرینهی خهڵکی
له دوایین رۆژهکانی کێبهرکێی ههڵبژاردنهکاندا بۆ زۆرێک هیوای ب ه گۆڕانکارییهکانی سهرلهنوێ زیندوو کردهوه.
ی بهو مانایه ک ه ههم قۆڵی پاوانخوازو ههم ئیساڵحتهڵ هبو ههمیش کۆمهاڵنی خهڵک
هیوا ب ه زیندووکردنهوهی گۆڕانکار 
له نێوخۆ و دهرهوهی واڵت ب ه گشتیو له سهرووی ههمووشیانهو ه شهخسی خامنهیی بهو قهناعهته گهیشتوون که ئهگهر
بێتوو النی کهم دهست بۆ هێندێک ئاڵوگۆڕی بنهڕهتی نهبهن ،وهزعهکه لهو ه خراپتر دهبێو تهنانهت ببێته هۆی لهنێوچوونی
سیستمی دهسهاڵتهکهشیان ،کهوات ه بهو دهرهنجامه دهگهین که حهسهن رووحانی وهک سهرکۆمار دهتوانێ دهست بۆ
هێندێک چاکسازی واڵت بهرێ .ههرچهند ل ه ئێستاو ه وهک ل ه وهاڵمی نامهی بهشار ئهسهدی دیکتاتۆڕدا دهردهک��هوێو
لهودا پێ لهسهر پێوهندی دۆستایهتیو هاوکاریو مهسهلهی سههیۆنیزمو ...دادهگرێ ،ئهویش ههر لهسهر ئهو سیاسهتهی
پێشوو ک ه رێبهر بۆی دیاری کردوون دهڕواو هیوا به گۆڕانکاری ل ه ئێرانی ژێر دهسهاڵتی ئاخوندهکاندا بهدیی ناکرێو
زۆر ئهستهمه.
بهو هیوای ه که حهسهن رووحانی ئهو دهسهاڵتو توانایییهی ههبێ نهک ههر ناڕازیییانی نێوخۆ تهنانهت دهرفهت بۆ
ئۆپۆزیسیۆنی دهرهوهش بڕهخسێنێ ک ه بچنهو ه نێوخۆو وهک واڵتانی خوا پێداو ب ه شێوهی قانوونی کار بکهنو بهشداری
ل ه کاروباری سیاسی واڵتدا بکهن.
سهرنووسهر

فایلی ژمارە

« ههڵبژاردنی سهرکۆماریو دهرهنجامه ئهرێنیو
نهرێنییهکانی »

س��ی��اس��یو م���ەدەن���ی ل���ە ن��ێ��وخ��ۆو
دەرەوەی واڵت��نو هەمووی ئەوانە
لەو چوارچێوەدا کاریگەری زۆریان
ه���ەی���ە ،ج���ا ب���ۆ پ��ەکخ��س��ت��ن ی��ان
سەرکەوتنی بێ.

ناسر پیرۆتی

هەڵبژاردنەکان

دەرفەتێک بۆ گەشەکردنی رەوتی مەدەنی
www.lawan.com
جۆزەردانی 271٣ی کوردی

خەڵکو سیاسەت:
ل��ە جەنگەی ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەک��اندا
ف���ەزای���ەک دێ��ت��ەگ��ۆڕ ک��ە بەشێکی
زۆر ل����ە ب������اسو خ���واس���ەک���ان���ی
خ��ەڵ��ک ل���ەگ���ەڵ ی��ەک��ت��ری ل��ەس��ەر
ئ��ەو ب��اب��ەت��ەی��ەو ب��ۆ م���اوەی چەند
مانگێک مێشکی زۆری��ن��ەی خەڵک
بەخۆیەوە سەرقاڵ دەکا .پرسیاریان
سەبارەت بە بەشداری ک��ردن یان

لێکهااڵنو کۆبوونەوەی چینو
توێژە جیاوازەکان:
ی����ەک����ێ����ک ل�����ە م���ەت���رس���یی���ە
س������ەرەک������یی������ەک������ان������ی س�����ەر
ک����ۆم����اری ئ��ی��س�لام��ی ک���ە دەزگ����ا
ئەمنیەتییەکانیشی بە باشی لێی
تێگەیشتوون ،لێکهااڵنی خەڵکە.
ل��ە ب���ارودۆخ���ی ئ��اس��ای��یدا رێگە
ن���ادرێ خەڵک ب��ەو ش��ێ��وەی ک��ە لە
ج��ەن��گ��ەی ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەک��اندا بۆی
دەڕەخ��س��ێ لەیەکتری کۆ ببنەوە.
ل���ەو ک���ۆب���وون���ەوان���ەدا ب��ەش��ێ��ک لە
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ههڵبژاردنی سهرکۆماریو
دهرهنجام ه ئهرێنیو نهرێنییهکانی

هەڵبژاردنی ئازاد رەنگدانەوەی
دەن��گ��ی راس��ت��ەق��ی��ن��ەی خ��ەڵ��ک��ە کە
دێمۆکڕاسی لە کۆمەڵگادا سەقامگیر
دەک����او ک��اری��گ��ەری راس��ت��ەوخ��ۆی
ل��ەس��ەر ش��ێ��وازی ب��ەڕێ��وەب��ەریو
چاودێری هەیە .بۆ جێبەجێ کردنی
ئەم هەڵبژاردنە کەڵک لە میکانیزمی

ل��ێ��رەدا ب��ە ک��ورت��ی ئ��ام��اژە بۆ
ک��ۆم��ەڵ��ێ��ک دەرف�����ەت دەدرێ کە
ل��ە ف����ەزای ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەک��اندا بۆ
پێشوەچوونو گەشەکردنی رەوتی
م��ەدەن��ی ل��ەن��ێ��وخ��ۆی رۆژه��ەاڵت��ی
کوردستان دەڕەخ��س��ێو هەروەها
ک���اری���گ���ەریی���ە ئ��ەرێ��ن��یی��ەک��ان��ی
دەخرێتەڕوو:

www.lawan.com
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هەڵبژاردن کۆڵەکەو پارێزەری
پێوەرەکانی دێمۆکڕاسیو ئازادییە
لەهەر کۆمەڵگایەکدا .ئەم پڕۆسەیە
ب��ەره��ەم��ی رەوت��ێ��ک��ی مێژوویییە
کە خەڵک تێیدا بۆ کاریگەربوونی
دەن��گ��ەک��ان��ی��ان ب���ەه���ای زۆری�����ان
داوهو ئێستا لە زۆرب��ەی کۆمەڵگا
پ��ێ��ش��ک��ەوت��ووەک��اندا ب��ەو مافەیان
گەیشتوون .مافێک کە تێیدا دەنگی
خەڵک راستەوخۆ لەسەر شێوازی
بەڕێوەبەری یان بەرپرسیاریەتی لە
کۆمەڵگا یان سیستمێک کاریگەری
ه��ەی��ە و ن��ی��ش��ان��ەی��ەک��ی س��ەرەک��ی
پ��ێ��ش��ک��ەوت��ن��ی س��ی��اس��یی��ە ل��ە ه��ەر
واڵتێکدا.

ت��ەن��دروس��ت وەردەگ����ی����رێو هیچ ن��ەت��ەوەی��یدا کەڵک ل��ەو پڕۆسەیە
هۆکارێک نێوەڕۆکی قۆناغەکانی وەرب��گ��رێ .ت��ەوەری سەرەکی ئەم
خ��ۆپ��ااڵوت��ن ،دەن���گ���دان ،ئ��ەن��ج��امو ب��اس��ە ،ش��یک��ردن��ەوەی پ��ەی��وەن��دی
ه��ەروەه��ا دەس��ت��اودەس��ت کردنی ن��ێ��وان ف����ەزای ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەک��انو
دەس�����ەاڵت ن��اش��ێ��وێ��ن��ێ .ب����ەاڵم لە پێشوەچوونی رەوتی مەدەنییە لە
حاڵەتی بەرامبەریدا دەنگی خەڵک رۆژهەاڵتی کوردستاندا.
سەرچاوەی هەڵبژاردن نییە ،بەڵکوو
س��ەرەت��ا دەب��ێ ئ��ەوە لەبەرچاو
ئەو دەنگانە لە بەرژەوەندی الیەنێک
بگیرێ کە کورد هیچ دەسەاڵتێکی
کە ناتوانێ متمانەی زۆرینەی خەڵک
ب���ۆ ب����ەڕێ����وەب����ردن ی���ا ن��ەب��ردن��ی
بەدەست بێنێ دەستکاری دەکرێ.
هەڵبژاردنەکان یان گۆڕانکاری لە
دەنگی خەڵکیش تا ئەو کاتە گرینگە
شێوازی بەڕێوەبردنیدا نییە ،بۆیە
کە لە سندووق داویژرێ.
الی��ەن��ە ج��ی��اوازەک��ان دەب��ێ وەک��وو
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەک��ان��ی ئ��ێ��ران ن��ە بە ئەکتەرێکی سیاسی ه���ەوڵ ب��دەن
م��ەب��ەس��ت��ی دێ��م��ۆک��ڕات��ی��زەک��ردن��ی ل����ەوەش وەک����وو ه���ەر رووداو و
دەسەاڵتی سیاسی بەڕێوە دەچنو نە پێشهاتێکی سیاسیو کۆمەاڵیەتی
لە شێوازی دێمۆکڕاتیکو ئازادیش دی��ک��ە ل��ە ب���ەرژەوەن���دی نەتەوەیی
بۆ بەڕێوەبردنیان کەڵک وەردەگیرێ ،خ��ۆی��ان ب��ەک��اری بهێنن .ئەکتەری
ئەمەش بەو واتایەیە کە کەمترین سیاسی چاالکی ئێستای رۆژهەاڵتی
بەرژەوەندی بۆ خەڵک هەیە .بەاڵم کوردستانیش حیزبە سیاسییەکانی
الی����ەن����ە
واڵت،
گرینگە بزانین لەو هەڵبژاردنانەدا دەرەوەی
ک����ورد چ دەرف��ەت��ێ��ک��ی ه��ەی��ە بۆ سیاسییەکانی نێوخۆ ،دام��ەزراوە
ئەوەی کە لە بەرژەوەندی خەباتی مەدەنییەکانو چاالکڤانانی جیددی

م���ەب���ەس���ت ل����ە دام����������ەزراوە
م���ەدەن���یی���ەک���ان ئ����ەو گ�����رووپو
ئ��ەن��ج��وم��ەن��ە ج���ی���اوازان���ەن ک��ە لە
ب��وارەک��ان��ی س��ی��اس��ەت ،ئ��ەدەب��ی��ات،
رۆژن��ام��ەوان��ی ،خوێندکاری ،مافی
ژن�����ان ،ه���ون���ەر ،ژی��ن��گ��ەپ��ارێ��زیو
ه��ت��د چ���االک���ی دەک������ەنو وەک����وو
دام�����ەزراوەی�����ەک�����ی م����ەدەن����ی لە
پ��رس��ە س��ی��اس��ی ،ک��ۆم��ەاڵی��ەت��یو
ف��ەره��ەن��گ��یی��ەک��ان��ی ک��ۆم��ەڵ��گ��ای
رۆژه���ەاڵت���ی ک���وردس���ت���اندا رۆڵ
دەگ�����ێ�����ڕن .س���������ەرەڕای ه���ەم���وو
بەربەستەکان تا ئێستاش کۆمەڵێک
ل���ەو دام����ەزراوان����ە خ��ەری��ک��ی ک��ار
کردننو لەسەر کارکردن یان رێگە
پێگرتن رک��اب��ەری ل��ەگ��ەڵ ن��اوەن��دە
ئەمنیەتیو سەربازییەکان دەکەن.

نەکردن ،کاریگەریو خەسارەکانی،
هەڵبژاردنی پاڵێوراو و رای الیەنە
ج��ی��اوازەک��ان دروس���ت دەک���او لەم
ب����واران����ەدا راوب���ۆچ���وون���ی یەکتر
وەردەگ����رن .پێکەوە راوێ��ژک��ردن��ی
خەڵک بە یەکتر لەسەر بڕیارێکی
سیاسی کۆمەاڵیەتیی گشتی ،قۆناغی
یەکەمی دەس��ت پێکردنی خەباتی
جەماوەریو مەدەنییە .کوردستان
بە پێی ب��ارودۆخ��ی تایبەتی خۆی
کۆمەڵگایەکە کە خەڵک زۆر باسی
سیاسەت دەک��ا ،ب��ەاڵم تا ئێستاش
نەتوانراوە کە خەڵک لەنێوخۆ وەکوو
سەرچاوەی هێزو چاالکی مەدەنی
وەک��وو شێوازی خەباتو گەیشتن
ب��ە مافە سیاسیو نەتەوەییەکان
وەکوو ئامانج پێکەوە گرێ بدرێن.
ئ��اش��ک��رای��ە ک��ە ب��ەه��ۆی ئ���ەو ف��ەزا
ئەمنیەتییەی ک��ە ل��ە رۆژه��ەاڵت��ی
کوردستانو ئێران زاڵ کراوە خەڵک
بە ئاشکرایی باس لە پرسە سیاسیو
کۆمەاڵیەتییەکانی خۆیان ناکەن،
بەاڵم لە جەنگەی هەڵبژاردنەکاندا
فەزای ترسو لێپرسینەوە تۆزێک
دەش���ک���ێ .ل����ەو ک���ات���ان���ەدا خ��ەڵ��ک
ئاشکراتر کێشەکانی خۆیان باس
دەکەنو زیاتر لە کاتەکانی دیکە لە
مافەکانیان دەپێچنەوە.

گرفتو داخوازییەکانی خەڵک بە
ئاشکرایی دەخرێنەڕوو کە لەوانەیە
ئ��ەگ��ەر ل��ە کاتێکی دی��ک��ەدا باسیان
بکەن پێی تووشی کێشە بن .ئەوەش
دەب��ێ لەبەر چ��او بگیرێ کە هێزو
کاریگەری خەڵک کاتێک بزوێنەری
گ��ۆڕان��ک��اری م��ەزن��ە ک��ە ت��اک��ەک��ان
گرفتو داخوازییەکانیان لە یەکتری
ن���ەش���ارن���ەوهو ل���ە ک���ۆب���وون���ەوەی
چەند کەسی دۆستانەو خزمانەدا
بەرتەسکی ن��ەک��ەن��ەوە ،بەڵکوو بە
ئاشکراییو لەگەڵ خەڵکی دیکەی
ب��اس ب��ک��ەن .زات��ی ک��ۆب��وون��ەوە بۆ
ئ��ەوەی��ە کە هەموو ئ��ەو الیەنانەی
هەست بە بەرپرسیارەتی دەک��ەن
لە کارێکدا کە بەرژەوەندی گشتی
رەچ����او دەک����ا ،ب���ەش���داری ب��ک��ەن.
کاتێک ک��ۆب��وون��ەوەی��ەک��ی گشتیو
ب��ەری��ن س��از دەک���رێ خەڵک هێزو
توانای خۆی لە بوارە جیاوازەکاندا
هەست پێدەکا .ئەو کۆبوونەوانە
دەرفەتێکی گونجاون بۆ چاالکوانانی
س��ی��اس��یو م���ەدەن���ی ک���ە ری��ش��ەی
پەیوەندییەکانیان ل��ەگ��ەڵ چینو
توێژە جیاوازەکانی کۆمەڵگادا بەهێز
ب��ک��ەن .ت��ا ئێستا هیچ رێ��ک��خ��راوو
دامەزراوەیەکی مەدەنی لە نێوخۆ
نەیتوانیوە ئەو رادە لە پشتگیری
جەماوەری بۆخۆی بەدەست بهێنێ
کە ئەگەر ناوەندە ئەمنیەتییەکان
ێی��ان هەڵپێچا و ویستیان پێش
ت�� 
بە درێژەدانی چاالکییەکانی بگرن
ل��ە پشتگیری ج��ەم��اوەری وەک��وو
کارتێکی گوشار کەڵک وەربگرێ.
سەرەکیترین هۆکاریشی ئەوەیە
ک��ە دەس��ەاڵت��ی سیاسیو ن��اوەن��دە
ئەمنیەتییەکان مۆڵەتی ئەوەیان پێ
نادەن کە زۆر لەگەڵ خەڵک تێکەڵ
بن .جگە لەوەش ،لەم کۆبوونەوانەدا
دەرفەتێکی گونجاو بۆ رێکخستنی
هێزو دەنگی خەڵک هەیەو دەرفەتێکە

بۆ چاالکوانانی نێوخۆ کە فەزاکە
بەرەو خەباتی نەتەوەییو مەدەنی
هان بدەن.
ب��ەش��داری خەڵک ل��ە پڕۆسەی
هەڵبژاردن:
وەک�������������وو ب���������اس ک���������را ل���ە
هەڵبژاردنەکانی ئێراندا پێوەرەکانی
دێمۆکڕاسی ل��ەب��ەر چ��او ناگیرێ،
بەاڵم پێکهاتەی سەرەکی هەڵبژاردن
وات��ا خەڵک ل��ە دەرەوەی بازنەی
ت��وان��ای حکوومەتە ب��ۆ ئ���ەوەی کە
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بە هێنانە گۆڕی ئەو باسە بەوە
دەگەین کە خەڵک بە چینو توێژە
جیاوازەکانییەوە سەرچاوهو هێزی
ئاڵوگۆڕهو پەیوەندی راستەوخۆو
کارتێکەر لە نێوان خەڵکو چاالکی
م����ەدەن����یدا پ��ت��ان��س��ی��ەل��ی ب��ەه��ێ��زی
خەباتی نەتەوەیی مۆدێڕنە.

حەسەن حاتەمی
پێشەکی:
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی س��ەرک��ۆم��اری لە
ئ��ێ��ران��ی ژێ��ر دەس��ەاڵت��ی ئیسالمی
سیاسی بەشێوەی ویالیەتی فەقیهی
ت��ای��ب��ەت��م��ەن��دی خ���ۆی ه���ەی���ە .ئ��ەو
شێوە هەڵبژاردنانەی ل��ە واڵتانی
پ��ێ��ش��ک��ەت��ووو ت���ەن���ان���ەت ل��ەح��اڵ��ی
پێشکەوتنیشدا ک��ە پێوانەیەکیان
ب��ۆ ه��ەڵ��ب��ژادن ه��ەی��ە؛ ب��ەش��ێ��وەی
راستەوخۆ یا ناڕاستەوخۆ پێوندی
بە بەشداری خەڵکو ئەو دەنگانە
هەیە کە خەڵکانی خاوەن دەنگ لە
سندووقەکانی دەنگدانی داوێژنو
یەکێک لە بناخەکانی دێمۆکڕاسی
چ����اوی ل����ێدەک����رێ .ب���ەو م��ەرج��ە
کە ئ���ازادی ڕادهرب��ڕی��ن ،ئەحزابو
ڕێ��ک��خ��راوی ج���ی���اوازو دژ ب��ەی��ەک
ی��ا ج��ی��اواز ل��ە ی��ەک ه��ەب��ن ،هێزی
چ�����وارەم ،ی��ان��ی ب�ڵ�اوک���راوەک���انو
مێدیا ،چاالکی ئازادانەیان بەفەڕمی
ناسرابێو گەلێک تایبەتمەندی دیکە،
کە مەبەستی ئەم بابەتە نییە.

کراو درێژ یا کورت هەڵدەبژێرن.
یا وەک تورکیە ،ئیسراییل ،ئاڵمانو
 ،...بەهۆی پاڕڵمان هەڵدەبژێردرێن
کە لە رێگای دەنگی خەڵکانی ئەو
واڵت��ان��ەو ه ه��ەڵ��ب��ژێ��راون .ب���ەاڵم لە
ئ��ێ��ران��ی ف���رەن���ەت���ەوەدا ک���ە دوای
راپەڕینی بەرینی خەڵکەکانی١٢ ،
رۆژ دوای یەکەمی بەهاری ئازادی،
شتێکی کەم وێنەو تایبەتی بەناوی
کۆماری ئیسالمی سەپێندرا؛ دواتر
لە ٥ی رێبەندانی )١٩٨٠(١٣٥٨دا
یەکەم هەڵبژرادنی سەرکۆماری لە
مێژووی ئێراندا بهڕێوهچوو.

ه��ەم ک��ۆم��اری ئیسالمی وەک
نیزامێکی فێندهمێنتال(بنائاژۆ) و
ه���ەم ی��اس��ا ب��ن��ەڕەت��یی��ەک��ەی ،ئ��ەو
دەسەاڵتەی کردە یەکەم دەسەاڵتی
نەگونجاو و ناتەبا ل��ە دن��ی��ادا ،کە
نەتەنیا هەواڵێکی ئەوتۆی پێناسە
کراوو بەڕێوەبراوو نیهادینە کراو،
ل��ە ئ�����ازادی ،دێ��م��ۆک��ڕاس��یو مافی
تاکەکەسیو نەتەوەیی ،رەگ��ەزیو
 ...ئ��ای��ی��ن��ی ن��ی��ی��ە ،ب��ەڵ��ک��وو پێشتر
ب��ۆ وێنە ل��ە ئەمریکاو واڵتانی ب��ەش��ێ��ک ل���ە ک���ارەک���ان���ی خ��ەڵ��کو
ئەمریکای التین ،فەرانسەو هێندێک ڕێ��ک��خ��راوە سیاسییەکان بەهۆی
واڵتی ئەفریقایی کە ڕاستەخۆ خەڵک کاربەدهستانی ئیسالمی شیعەی ١٢
سەرکۆماری بۆ ماوەیەکی دیاری

ئیمامی ئەنجام دەدرێن .بەوحاڵەش
ک���ە ه���ەم���وو ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەک��ان کە
ک��ێ��ش��ەی��ان ه��ەی��ە ل���ەگ���ەڵ ی��اس��او
رێساکانی رێژیم .بەاڵم خەڵکانێک لە
نێوخۆ وەک دەرفەتێک بۆ “گۆڕان”،
چاوی لێدەکەنو هێندێک جار کە
هیوایەک پەیدا دەبێو بەرنامەیەکی
ج��ێ��ی س��ەرن��ج ل��ەن��ێ��و ب��ەرب��ژاران��ی
“ئ��اڵوگ��ۆڕخ��وازی ئیسالمی” ،دێتە
گ��ۆڕێ بەشداری چەندان میلیونی
دەبێتە رۆژەوی هەڵبژاردنەکە .وەک
دەورەکانی حەوتەمو دەی��ەم .جگە
لەوەش ئەو کەسانەی مەرجەکانی
بەربژرابوونیشیان ه��ەب��ێ ،ک��ە بە
پێی ئەسڵی ١١٥ی یاسای بنەڕەتی
دەب��ێ پیاو(رجال) بن کە تا ئێستا
ئەم رەجالە هەر بە پیاو لە کۆماری
ئ��ی��س�لام��یدا م��ان��ا ک�����راوەو وەک
“دەوڵ��ەت م��ەرد” کە پتر لە دنیادا،
باوەو بە ژنو پیاو دەوترێ ،پێناسە
ن��ەک��راوەو شیعەی دوازدە ئیمامی
ب��ن ،ب���اوەڕی قوڵیان ب��ە ویالیەتی
م��وت��ڵ��ەق��ەی ف��ەق��ی��ه ه��ەب��ێو  ...بە
پێی یاسا کە لە خولی دووی��ەمڕا،
ه��ەر دەورەی����ە شتێک ب��ە قازنجی
دەسەاڵتداران زیادو کەم دەکرێو
بازنەی هەڵبژاردنەکان چووکەڵەتر

7
ههڵبژاردنی سهرکۆماریو
دهرهنجام ه ئهرێنیو نهرێنییهکانی
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بۆ ئ��ەوەی کە رەوت��ی مەدەنی
بتوانێ رۆڵ��ی خ��ۆی بگێڕێ دەب��ێ
بەهێز بکرێ .بۆ ئ��ەوەش پێویستە
گۆڕانکاری راستەقینە لە تێڕوانینی
الی���ەن���ە س��ی��اس��یی��ەک��ان ل��ەس��ەر
خەباتی مەدەنی رووبداو هەروەها
ه��اوپ��ێ��وەن��دیو نزیکایەتی فکریو
سیاسی زی��ات��ر ل��ە ن��ێ��وان رەوت��ی
مەدنیو حیزبەکان بێتە ئاراوە.

ی��ازدەی��ەم��ی��ن خ��ول��ی هەڵبژاردنی
سەرکۆماری لە ئێراندا
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هەڵبژاردنەکانی
ئێران نە بە مەبەستی
دێمۆکڕاتیزەکردنی
دەسەاڵتی سیاسی
بەڕێوە دەچنو نە لە
شێوازی دێمۆکڕاتیکو
ئازادیش بۆ
بەڕێوەبردنیان کەڵک
وەردەگیرێ ،ئەمەش
بەو واتایەیە کە
کەمترین بەرژەوەندی
بۆ خەڵک هەیە.

بتوانێ بە ت���ەواوی پێشو لەکاتی
دەنگدان ،دەنگەکانیان بەو جۆرهی
ک��ە دەیه����ەوێ ئ��ۆرگ��ان��ی��زە بکات،
هەرچەندە دوای دەنگ تێهاویشتن
دەت��وان��ێ ئ��ەو ک��ارە بکات .ئ��ەوەش
پێشی پێ ناگیرێو ئەگەر بیهەوێ
چ خ���ەڵ���ک ب����ەش����داری ب��ک��ا ی��ان
نەیکات ،ئامارێک دەخرێتەڕوو کە
بەرپرسەکان دەیانهەوێ .بایکۆت
ک���ردن ل��ە دوو ف����ەزای ج��ی��اوازدا
ج��ێ دەگ�����رێ .ی��ەک��ەم ئ����ەوەی کە
فەزاکە دێمۆکڕاتیک ب��ێو بایکۆت
وەک����وو ک��ارت��ێ��ک��ی گ��وش��ار ب��ەک��ار
دەه��ێ��ن��درێو دووەم ئ����ەوەی کە
لە ف��ەزای نادێمۆکڕاتیکدا توانای
بایکۆت کردن لە خواستی دەوڵەت
ب��ۆ ب��ەش��داری ک��ردن بەهێزتر بێ.
ل��ە رۆژه��ەاڵت��ی ک��وردس��ت��اندا هیچ
کام لەو دوو فەزایە بەدی ناکرێ،
ه��ەروەه��ا رەوت��ێ��ک��ی بەرەوپێشی
بایکۆت کردنیش ل��ە ئ���ارادا نییە
ک��ە پێمان واب��ێ ئ��ەو ج��ارە خەڵک
لە ج��اری پێشتر کەمتر بەشداری
لە هەڵبژاردنەکاندا ک��ردوە .ئەگەر
بۆ نموونە لە ناوچەکانی دیکەی
ئێران رێ��ژەی بەشداری خەڵک بە
نسبەت سەرەتاکانی هاتنەسەرکاری
کۆماری ئیسالمی کەمی کردوە ،لە
کوردستاندا بە رێژەیەکی بەرچاو
زیادی کردوە .ئەوە بە واتای رەوایی
ئەو سیستمە لە کوردستاندا نییە،
بەڵکوو لەبەر ئەوەیە کە لە الیەک
پشتی ب��ە ش��ێ��وازی ناتەندروست
بەستووە بۆ راکێشانی خەڵکو لە
الیەکی دیکە خەڵکیش لە بەشداری
نەکردنەکانی پێشوو هیچ خێرێکیان
ن��ەب��ی��ن��ی��وە .ل��ە ح��اڵ��ەت��ی ب��ەش��داری
ک�����ردندا ،ئ��ەگ��ەر پ��اڵ��ێ��وراوێ��ک بە
رادەی���ەک���ی ک��ەم��ی��ش ب��ێ ب���اس لە
مافەکانی خەڵک بکا ،خەڵکەکەش
زی��ات��ر ل��ەو رادەی����ە پ��ێ��ش��وازی لێ

دەک���ەن .ئ��ەوە ئ��ەگ��ەر ب��ە ئاکامیش
نەگاو نەهێڵن پاڵێوراوێک کە خەڵک
دەنگی پێداوە سەرکەوێ ،دیسانیش
ک��اری��گ��ەری خ��ۆی ه��ەی��ە .ل��ە الی��ەک
پشتیوانی خەڵک لەو کەسەی داوای
مافەکانیان دەکا بەدیار دەکەوێو لە
الیەکی دیکەش کاریگەری لەسەر
بەشێک لە کاربەدەستو بەرپرسانی
دەسەاڵتیش دەب��ێ کە بە خۆیاندا
ب��ێ��ن��ەوهو ری����زی خ���ۆی���ان ب���ەرەو
خەڵک لە دەس���ەاڵت جیا بکەنەوە.
ئەوەی بۆ هاندانی کۆمەاڵنی خەڵک
گرینگەو دەب��ێ لەبەر چ��او بگیرێ
ئەوەیە کە دەبێ بەرهەمی کارەکانی
خ��ۆی��ان ب��ە ئاشکرایی ه��ەس��ت پێ
ب��ک��ەن .ل��ەڕاس��ت��یدا خ��ەڵ��ک ئەگەر
ل��ە خوڵقاندنی ف���ەزای���ەکدا رۆڵ��ی
پێدرابێ ،هێزی خۆی بۆ لێپێچینەوە
لە ئاکامەکانیشی دەردەخ���ات .لەم
خاڵەدا جیاوازی لە نێوان هەڵبژاردنی
س������ەرۆک ک����ۆم����اریو ن��وێ��ن��ەرو
ئەنجومەنی شارو گوندەکاندا هەیە.

،،

هەم کۆماری ئیسالمی
وەک نیزامێکی
فێندهمێنتال(بنائاژۆ)
و هەم یاسا
بنەڕەتییەکەی ،ئەو
دەسەاڵتەی کردە
یەکەم دەسەاڵتی
نەگونجاو و ناتەبا لە
دنیادا.
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ب�����ەو پ��ێ��ش��ەک��یی��ە دەگ���ەی���ن���ە
تایبەتمەندی دەورەی یازدەیەم کە
لە ٢٤یجۆزەردانی )2013.5.14( ٩٢
دا ،ه���ەڵ���ب���ژاردن���ی ی��ازدەه��هم��ی��ن
دەورەی سەرکۆماریو بۆ یەکەم
جار چوارەمین دەورەی هەڵبژاردنی
ش��ووڕاک��ان��ی ش���ارو دێیەکانیشی
لەگەڵ یەک بەڕێوەدەچێ .کە بریتین
لە:
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1:وەل��ی فەقیه دووی��ەم(ع��ەل��ی
خ��ام��ن��ەی��ی) ڕێ���ب���ەری ن��ی��زام گۆیا
ن��ەخ��ۆش��ی ش��ێ��رپ��ەن��ج��ەی ه��ەی��ەو
ل���ەوان���ەی���ە دوای���ی���ن ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی
سەرکۆماری بێ کە دەیبینێ .یا
ئەگەر پتر بژی لەوانەیە بەشێوەی
ئێستا ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی س��ەرک��ۆم��اری
بەڕێوە نەبا.
2:ب����ەوه����ۆی����ەی ک����ە خ��ول��ی
دووی��ەم��ی ئ��ەح��م��ەدی ن��ی��ژادی کە
بۆ ج��اری دووی���ەم بە سەرکۆمار

سەرکۆماری الب��ەرن وەک پۆستی
س��ەروک وەزی��ری  ١٣٥٨تا ١٣٦٨
کە زۆر کێشە خوڵقین بوو.
٣:م����ەس����ەل����ەی ک���ان���دی���دای
دەوڵەت(ئەحمەدی ن��ی��ژاد) ،بەتەنیا
وەک ئ��وس��ول��گ��ەرای��ەک��ی تایبەتی
لێهاتووە کە ب��ەت��ەواوی ه��ەوڵ بۆ
داس��ەپ��ان��دن��ی ئیسفەندیار رەحیم

ک����ەمو زۆر ب��اس��ی��ان دەک����رێ کە
م��ەش��ای��ی ت��ێ��ئ��ۆری��س��ی�� هن��ەک��ەی��ەت��ی،
یانی “مەکتەبی ئێرانیو حیجابی
ئ��ی��خ��ت��ی��اری” ،کێشەیەکی گرینگی
خامنەیی دەب��ن ،ئەگەر بە جیددی
بێنە کایە.
4:مەسەلەی “ئاڵوگۆڕخوازان”،

٦:ئ����وس����ول����گ����ەراک����ان ک��ە
دەسەاڵتداری سەرەکیان لە ههشت
ساڵی رابردوودا بە پشتیوانی گرینگی
خامنەییو سیاسەتە چەوتەکانی لە
دەست دابووە ،کێشەی خۆیان هەیە.
دوو ئێئتیالفی سێ کەسی(محەممەد
ب���اق���ر ق���ال���ی���ب���اف ،ع��ەل��یئ��ەک��ب��هر
ویالیەتیو غواڵمعهلی حەدادعادڵ)و
پێنج کەسی(محەممەدرەزا باهونەر،
ی��ەح��ی��ا ئ��ال��ی ئ��ی��س��ح��اق ،مستەفا
پ��وورم��ح��ەم��م��ەدی ،م��ەن��ووچ��ێ��ه��ر
م���ووت���ەک���ی ،م��ح��ەم��م��ەدح��ەس��ەن
ئ���ەب���وت���وڕاب���ی) ه���ەی���ە .ق��ۆڵ��ێ��ک��ی
دی���ک���ەش���ی���ان ب����ەن����اوی “ب������ەرەی
خ���ۆڕاگ���ری” ،ک��ە میسباح ی��ەزدی
پشتیوانیان لێدەکا ،کەسێک بە ناوی

9
ههڵبژاردنی سهرکۆماریو
دهرهنجام ه ئهرێنیو نهرێنییهکانی

دەک��رێ��ن��ەوە .ئێستا سەرکۆمارێک
دەب��ێ شهش نۆبە تێپەڕێنێ .دوو
ن��ۆب��ە پ��ێ��ش ه��ەڵ��ب��ژاردن(ه��ەئ��ی��ەت��ی
چ���اوەدێ���ری ن���اوەن���دیو ش���ووڕای
نیگابان) سەاڵحییەتیان تەئید بکا.
دوو نۆبە لەکاتی هەڵبژاردندا( دەنگ
دانو تەئیدی ساڵمەتی هەڵبژاردن
لە الیەن شووڕای نیگابان) و دوو
نۆبەش دوای هەڵبژاردن(ئیمزای
رێبەرو سوێندخواردن بە یاسا الی
ڕێبەر) .پاش ئەوکاتیش سەرکۆمار
نە لە سیاسەت کردنو نە لە دیاری
کردنی کابینەی وەزیراندا ،دەستی
ئاواڵە نییەو بەپێی ئەسلی ١١٠ی
ی��اس��ا ،ئ����ەوە رێ���ب���ەرە ک��ە ی��ەک��ەم

تایبەتمەندی ئێستا:

٥:بۆ هاشمی رەفسەنجانییش،
ئ��ەوە دوایین هەلە کە بۆ جارێکی
دی���ک���ەش ،خ���ۆی ب���ۆ گ���ەڕان���ەوەی
دەسەاڵتەکانی لەدەست چووی تاقی
ب��ک��ات��ەوە .ب��ەش��داری بێئاکامی لە
هەڵبژاردنەکانی مەجلیسی شەشەم،
سەرکۆماری خولی نۆیەم ،پێشتر
تاقی کردۆتەوهو سەرکەوتوو نەبوە.
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کەسی ئ��ەو نیزامە ئیسالمییەیەو
زۆرینەی دەسەاڵتیش راستەوخۆش
ه���ەر ل��ە دەس����ت ئ���ەو دای����ە .الن��ی
ک�����ەم ل����ە ن����زی����ک چ�������وار س��اڵ��ی
راب������ردووداو دوای س��ەرک��وت یا
کپکردنی ناڕەزایەتییەکانی ساڵی
 ،)٢٠٠٩(1388دەستێوەردانی سپای
پ��اس��دارانو هیزە ئەمنییەتییەکان
ل��ە س���ەرووی ه��ەم��ووان سازمانی
ئیتالعاتی س��پ��ا(س��اس) ،لەنێوخۆو
سپای ق��ودس لە دەرەوە ،بۆ وێنە
قاسم سولەیمانی ــــ فەرماندەی
س��پ��ای ق��ودسـ��ـ��ـ��ـ ،س��ەرووت��ری��ن
دەس���������ەاڵت���������داری دەرەوەی�����������ی
رێژیمە ،بەتایبەتی لە رۆژهەاڵتی
ن��ێ��وەڕاس��تدا .رووداوی حەیدەر
موسلیحی ـــــ وەزی��ری ئیتالعاتیش
کە فەرتەنەیەکی گەورەی دروست
کرد لە نێوان خامنەییو ئەحمەدی
نیژاددا نیشانیدا پشتیوانی ڕێبەرو
ی چ��ەن��دە ب��ەه��ێ��زە کە
بەیتەکەیەت 
ب���ەرپ���رس���ی دەوڵ������ەت ب����ۆی نییە
ب����یگ����ۆڕێ!؟ ه���ەروەه���ا رۆس��ت��ەم
قاسمی ــــ بەرپرسی “ق��ەرارگ��ای
ئ��اوەدان��ی خاتەمولئەنبیا”ــــ کرا بە
وەزیری نەوت .ئێستا دەسەاڵتی ئەو
گرووپە مافیایە لەوانەیە خامنەییش
پترە بێ .ئەو هەلومەرجەی خۆلی
ی��ازدەی��ەم��ی س��ەرک��ۆم��اریو خولی
چوارەمی شووڕاکانی ش��ارو دێی
تێدا بەڕێوە دەچێ ،سێ ئیمپڕاتۆڕی
بەهێز ه��ەن ک��ە دەس���ەاڵت دی��اری
دەک����ەنو ه��ەم��ەک��ارەن .رێ��ب��ەریو
ب��ەی��ت��ەک��ەی ،س��پ��ای پ���اس���دارانو
حیزبە پادگانییەکەیو قەرارگای
هەمزەو ئابوورییە زەبەالحهکەی.
بەوحاڵش ئیرادەی گەالنی بەرایی
ئێران ،دەتوانێ شێوە حوکمڕانی ئەو
ئیمپڕاتۆڕە مافیانە تێک بدا .ئەگەر
هەست بکەن بەرنامە یا دروشمێک
بۆ “گۆران” هەیە؛ بەو مەرجەی ئەو

دەنگانەی لە سندووقەکانی دەنگ دان
داوێژرێن ،وەک خۆی بخوێندرێنەوە.
چونکە بەداخەوە جارێ دەرفەتێکی
ئ��ەوت��ۆ ب��ۆ ئ���اڵوگ���ۆڕی ق���ووڵ لە
گ�������ۆڕێدا ن��ی��ی��ە ،ب�����ەاڵم ک��ێ��ش��ەی
ئەتۆمیو هەڵسوکەوتی نابەجێی
سیاسەتی دەرەوەی����ی رێ��ژی��م ،کە
مەترسی ئەگەری روودانی شەڕێکی
وێرانکەر هەیەو پەنگاوخواردنەوەی
داخ���وازیی���ەک���ان���ی ن���ەت���ەوەک���انو
وەزع������ی ش����پ����رزەی ئ����اب����ووریو
ل��ەش��ک��ری ب��ێ��ک��اران ،گ��ی��رۆدەک��ان��ی
م��اددە هۆشبەرەکان ،لە ژێر هێڵی
هەژاری بەمیلیون خەڵکان ،گەمارۆ
ق��ورس��ەک��ان��ی ب����ەدژی ک����ردەوەی
ن���اب���ەرپ���رس���ان���ەو س���ەڕۆی���ان���ەی
کاربەدستان ،ئیمکانی رووداوگەلێکی
چاوەڕان نەکراو هەیە.

ک��رای��ەوە(دەی��ەم��ی��ن س��ەرک��ۆم��ار)،
زۆر ک��ێ��ش��ە خ��وڵ��ق��ێ��ن ب�����وو .بۆ
س��ەپ��ان��دن��ەک��ەی ل��ە رێ��گ��ای کودێتا
ل��ە دەن��گ��ەک��ان��ی خ��ەڵ��ک��ان��ی ئ��ێ��ران.
رەوش���������ی س����ەرک����وت����ک����ەران����ە،
خوێناویو ئابڕووبەرانە درێ��ژهی
ب��ە دەس��ەاڵت��ەک��ەی درا .ئەحمەدی
ن��ی��ژاد ،ب��ە ن��اب��اوەڕی ل��ە بەرانبەر
رێبەرەکەیدا ،نافەرمانی چاوەڕوان
نەکراوی ئەنجام دا .بۆیە لەوانەیە
بۆ خۆ ئاسوودە کردنی ئەو رێبەرە
یا درێژەدانی ئاسانتر بە دەسەاڵتی
س��ەرهڕۆی��ی(ت��وت��ال��ی��ت��ێ��ر) ،پۆستی

م��ەش��ای��ی دەدا ــــ ک��ە ل��ە دەوری
دوویەمی ئەحمەدی نیژاددا ،وەک
جێگری یەکەمی سەرکۆمار ،بوو
بەجێی ناڕەزایەتیی رووحانییەتی
سوننەتیو دەرچ��وون��ی “حوکمی
حکوومەتی” خامنەیی یا “تەکەی
زێ��ڕی��ن��ی ح��وک��م��ی دەس���ەاڵت���داری
ویالیەتی موتڵەقەی فەقیه”ــــ بۆ
الب���ران���ی .ب���ەاڵم ئ��ەح��م��ەدی ن��ی��ژاد
بەدانی پۆستی جۆراجۆر بە نابراو
هەر لە کابینەدا هێشتیەوە .ئەگەر
س��ن��اری��ۆی��ەک��ەی ئ��ەح��م��ەدی ن��ی��ژاد
م��ەش��ای��ی ی��ا ک��ان��دی��دای��ەک��ی دیکەی
هاوبیری ئەحمەدی نیژاد لە ــــ شەش
خانی عەلی تێپەڕ کاــــ ،وەک پوتین
مەدەیۆفی لێ دێ!؟ هەروەها ،دوو
دروشمی سەرەکی کە ئەمڕۆژانەش

چ ح��ک��ووم��ەت��یو چ ناحکوومەتی،
کێشەیەکی دی��ک��ەن ک��ە خامنەیی
ئ����ەگ����ەر “ت������ەن������دووری گ���ەرم���ی
هەڵبژاردنی” دەوێ ،دەب��ێ لەگەڵ
ئ��ەوان یا ئەحمەدی نیژاد بسازێ
کە هەردووکیان شکستی رێبەری،
بەیتو هاوبەشانو هاوبیرانییەتی.
ب���ەرب���ژارە م��ەت��رس��ی��دارەک��ان��ی ئەو
ب��ەش��ە خ��ات��ەم��یو رەفسەنجانیین.
حەسەن ڕووحانیو محەممەدرەزا
عارف ــــ جێگری یەکەمی دەوری
یەکەمی سەرکۆماریی خاتەمیــــ،
بەهێنانە گ��ۆڕی خوێندن بەزمانی
دای��ک بەپێی ئەسڵی ١٥ی یاسای
بنەڕەتی چالشێکی دیکەیە چ ئەو لە
ریزی بەرنامەی خۆی جێی بکاتەوە.

عومهر باڵهکی
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٢٤ی ج����ۆزەردان����ی ئ��ەوس��اڵ
هاوکات بوو لەگەڵ بەڕێوەچوونی
ه����ەڵ����ب����ژاردن����ی س����ەرک����ۆم����ارو
شووڕاکانی ش��ارو دێ لە ئێرانی
ژێر دەسهاڵكاتی نیزامی کۆماری
ئیسالمیدا .هەڵبژێرانو هەڵبژاردن
مافی هەر تاکێکی کۆمەڵگایەو لە
ج��اڕن��ام��ەی جیهانی م��اف��ی م��رۆڤ
وەک ئەسڵێکی بنەڕەتی بۆ پاراستنی
دێ���م���ۆک���ڕاس���ی ج��ەخ��ت��ی ل��ەس��ەر
ک���راوە .ل��ە ه��ەم��وو ئ��ەو واڵت��ان��ەی
کە هەڵبژاردنی تێدا بهڕێو ه دهچێ
بە پێی یاسا مەرجی بەشداربوون
لە هەڵبژاردن دی��اری ک��راوەو هەر
تاکێک کە ئەو مەرجانەی تێدا بێ
ک���ە ی���اس���ا دەس���ت
ن��ی��ش��ان��ی ک�����ردوە
دەت���وان���ێ ب��ەش��دار
ب���ێ ل���ە پ���ڕۆس���ەی
هەڵبژاردن.
پ���������ڕۆس���������ەی
ه��������ەڵ��������ب��������ژاردن
ل�����ە ئ�������ێ�������راندا چ
ل������ە س������ەردەم������ی
پ��اش��ای��ەت��یو چ لە
س��ەردەم��ی نیزامی
کۆماری ئیسالمیدا

ه����ەم����وو ک�����ات ب����ە س���ەق���ەت���یو
ن��ات��ەواوی ب��ەڕێ��وەچ��ووەو هەموو
کات دەس��ەاڵت لەمپەری خستۆتە
ب��ەردەم ههڵبژاردنو ویستوویهتی
ههڵبژاردن بهو ئاقارهدا بهرێ ک ه
خۆی مهبهستێتی .بهاڵم هەڵبژاردنی
ئ��ەوج��ار ل��ە دوو روان���گ���ەوە جێ
سهرنجو تێڕامانە.
یەکەم :ئەو هەڵبژاردنە لە هەلو
مەرجێکدا بەڕێوەدەچێ کە ناوچەی
رۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت بۆ ماوەی
چەند ساڵێکە شاهیدی ئاڵوگۆڕی
دەسەاڵتدارانە بەهۆی خەڵکە وەزاڵە
هاتووەکانی واڵتە جۆراوجۆرەکانی
وەک “ت����وون����س ،ل��ی��ب��ی ،م��ی��س��ر،
ی��هم��هنو س��ووری��ە ،”....کە بێشک
ئەو ئاڵوگۆڕانە کاریگەریان هەیە
ل��ەس��ەر ش��ێ��وەی ب��ی��رک��ردن��ەوەی
تاکەکان لە ئێراندا.

،،

دووەم :ن��ی��زام��ی دەس���ەاڵت���دار
ب��ەس��ەر ئ��ێ��راندا ل��ە بەربەرەکانی
دایە لەگەڵ دونیای رۆژئاوا لەسەر
پیتاندنی ئۆرانیۆمو دەست راگەیشتن
بە چەکی ناوکیو لەهەمان کاتدا
ل��ە ژێ���ر ف��ش��اری رێ��ک��خ��راوەک��ان��ی
پارێزەری مافی مرۆڤ دایە بەهۆی
لەژێر پێ نانی مافی مرۆڤو ئەوانە
بوونەتە هۆکارێکی س��ەرەک��ی بۆ
زی��ات��ر ت��ەری��ک ک��ەوت��ن��ەوهی ئێران
ل��ە ک���ۆرو ک��ۆم��ەڵ��ی ن��ێ��ودەوڵ��ەت��یو
بەچەندین بڕیاری نێودەوڵەتی بۆ
سزادانی ئێران رهچ��او ک��راون کە
بەرچاوترینیان ئابلۆقی ئابوورییە
کە تەواوی رایلکەی ئابووری ئێرانی
گرتۆتەوەو ئەو ئابلۆقە ئابووریانە
کاریگەری راستەوخۆیان هەبووە
ل��ەس��ەر ژی���انو گ��وزەران��ی خەڵک.
ه���ەروەک���ی پێشتر ب���اس ک���را ل��ەو
دوو روانگەیەوە
ه����ەڵ����ب����ژاردن����ی
24ی ج��ۆزەردان
ل�����ە روان�����گ�����ەی
چ������اودێ������ران������ی
س����ی����اس����یی����ەوە
گ��ری��ن��گ��ی خ���ۆی
هەیە کە دەسەاڵت
بە تایبەتی وەلی
ف���ەق���ی���ه���ـ چ����ۆن
دەڕوان���ێ���ت���ە ئ��ەو
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7:ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی ئ����ازاد ،ک��ە بە
دوو ش��ێ��وە ل��ەن��ێ��وخ��ۆو درەوەدا
ب���اس���ی دەک�������رێ ،م��ەس��ەل��ەی��ەک��ی
دی��ک��ەی جێی سەرنجە .ئ��ەو باسە
بەشێوەیەکی نێوخۆیی ل��ە الی��ەن
رەفسەنجانییش ئاماژەی پێکراوەو
ن����اون����ووس����ی رەف��س��ەن��ج��ان��ی
تاجزادەی زیندانی ــــجێگری سیاسی شەپۆلێکی پشتیوانی خەڵکانێکو
عەبدوڵاڵ نووری وەزیری نێوخۆی ح���ی���زبو رێ���ک���خ���راوی ف���ەڕم���یو
خاتەمیـــش پێی لەسەر دادەگرێو ن���اف���ەڕم���ی ن��ێ��وخ��ۆی��ی ک���ۆم���اری
کەسانی دیکەش پشتیوانی لێدەکەن .ئیسالمی ب��ەدواوە بوو کە رێبەرو
ئ��ەگ��ەر ئ���ەو دروش��م��ە پ��ڕرەن��گت��ر بەیتەکەی زۆر ت��رس��ان��دو رەحیم
ب����ک����رێو “ئ�����اڵوگ�����ۆڕخ�����وازان�����ی مەشاییش هەمان ترسی لەنێو قۆڵی

هەڵبژاردنی ئەو جاره فورسەتی دووالیەنە بۆ نیزام لە
ک و بۆ خەڵک لە الیەکی دیکە!
الیە 
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کامران باقری لەنکهرانی وەزیری
بێهداشتی پێشووی ئەحمەدی نیژاد،
ب��ەرب��ژاری��ان��ە .ه��ەرچ��ەن��د گ��رووپ��ی
موتەهەریــــ ت��ەوەک��ول��ی (دەن��گ��ی
م��ی��ل��ل��ەت)ی��ش ه���ەن ک��ە ن��وێ��ن��ەری
مەجلسی ش��ووڕانو ئوسولگەران،
بۆچوونی ج��ی��اوازی��ان ه��ەی��ەو پتر
پ��ێی��ان وای���ە ئ���ەم وەزع����ە کەسی
کارامەو بە ڕاب��ردووی لە کۆماری
ئ��ی��س�لام��یدا ،دەوێ .ن��ە کەسانی
سپایی ،بەسیجیو نەناسراوو کەم
ئ��ەزم��وون .ئ��ەو کیشانەو کەسانی
دیکەش چ لە چوارچێوەی ئەو توێژو
گرووپانەی باسیان ک��راو چ وەک
سەربەخۆو لە نەتەوەکانی نافارس
کە خۆیان کاندایدا بکەن ئەگەر لە
قۆناغی یەکەمیشدا بۆ چەشنێک لە
هاوسەنگیو بێدەنگ کردنی “دێڵم،
دێڵم”ەکانی ئەحمەدی نیژادیش بێ؛
هێندێک ک��ەس تەئید بکەن ،بەشی
ه��ەرەزۆری ئەو کێشانە بەدەستو
دەس��ەاڵت��ی ش����ووڕای نیگابان بۆ
خامنەیی چ��ارەس��ەر دەب���ن .ب��ەاڵم
هەتا دەقیقەی نەوەدو کاتی زێدەش
ئەگەر ئەحمەدی نێژاد بیخوڵقێنیو
دەسەاڵت تەحەممولی بکا ،رووداوی
چ���اوەڕوان ن��ەک��راو ،لەوانهی ه روو
بدەن کە لە ئێستاوە ناکرێ پێشبینی
بکرێ.

نێوخۆیی”پشتیوانی لێبکەن ،کێشە پ���اوانخ���وازدا دروس���ت ک��رد .بۆیە
ه���ەروەک پێشتر ئ��ام��اژەی پێکرا
خوڵقێنە لەنێوخۆی ئێراندا.
ش��ووڕای نیگابان ـــــ کە زۆرترین
ش��ێ��وەی��ەک��ی دی��ک��ەی دروش��م��ی ی��ان ب��ەه��ۆی گ��وش��اری ئیتالعات،
هەڵبژاردنی ئازاد ،کە لە دەرەوەی سپا و بەسیجــــ ج��ارێ زۆرترین
واڵت ب���اس���ی دەک�������رێ ب����ە پ��ێ��ی س���ەر ئ��ی��ش��ەی��ان ل���ەک���ۆڵ رێ��ب��ەرو
پ��ەی��م��ان��ێ��ک��ی ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی ن��ێ��وان بەیتەکەی کردۆتەوه .ئێستا کە بۆ
مەجلیسەکان(“بین ال��م��ج��ال��س”)ە ،رۆژی هەڵبژاردن زۆری نەماوە،
پەسندکراوی ١٩٩٤ی پاریسە کە کەسانێک بەتایبەت ئەحمەدی نیژادو
لە ئێران عەلی ئەکبەر ناتقنووری م��ەش��ای��ی چ����اوەڕوان����ی “ح��وک��م��ی
ــــ س��ەرۆک��ی ئ��ەوک��ات��ی مەجلیسی ح��ک��ووم��ەت��ی” رێ��ب��ەر خامنەیین!
ش������ووڕای ئ��ی��س�لام��یـ��ـ��ـ��ـ واژۆی ک��ێب��ەرک��ێ ل��ەن��ێ��وان ب��ەرب��ژاران��ی
ک���ردوە .ه��ەروەه��ا خاڵەکانی مافی ب��ەی��ت��ی رێ���ب���ەری ـ��ـ��ـ��ـ ک���ە جەلیلی
مرۆڤی جیهانی کە دیسان رێژیم زۆرت����ر ج��ێ��ی ب��اس��ەو رووح��ان��یو
واژۆی ک���ردوە .وەک گوشارێکی عارفــــ وەک ،کاندیداکانی دەستە
دەرەوەیی خەریکن زەقی دەکەنەوە .دووی “ئ��اڵوگ��ۆڕخ��وازان” و ئەو
لەحالێکدا ،ئەو مەسەالنەی باسیان کەسو الیەنانەی هەڵبژاردن وەک
ک����را ل���ە گ����ۆڕێ دان ،ل���ە دوای����ن دەرفەتێک چاو لێدەکەنو موحسین
خولەکەکانی کاتی ناونووسی دا ،رەزاییــــ کە وەک سەربەخۆ خۆی
س��ێ ک��ەس ب��ە ب��ی��روڕای ج��ی��اواز ،ناساندوەــــ دەبێ.
خۆیان ناونووس کرد .عەلیئەکبهر
ئایا ئەو وەزعە دەتوانێ ئامانجی
هاشمی رەفسەنجانی ،ئیسفەندیار
رەحیممەشاییو سەعید جەلیلیــــ کام ال وەدی بێنێ نامەعلوومە ،چونکە
سەرۆکی شووڕای تەناهی میللیو ه��ەلوم��ەرج��ەک��ە دژوارو ش��ێ��واو
دیارەو “شۆکی رەفسەنجانی” جارێ
بەرپرسی وتوێژەکانی  ٥+١ــــ.
تەواو نەبووەو بەشی “خامۆش”ی
دوای  ١٠رۆژ ت��اوت��وێ��ی  ٦٨٦دەن��گدەرو بەشدارانی هەڵبژاردنی
کاندیدای ناونووس کراوــــ کە  ٣٠گ��ەرمو ئومێدەوار بە نائومێدیەوە
ک��ەس��ی��ان ژن ب��وونـ��ـ��ـ ،ش���ووڕای دەڕوان����ن����ە ه���ەڵ���ب���ژاردن���ەک���ان .لە
نیگابان ،بەربژاری  ٨پیاوی پەسند بەربژاری شووڕاکانیشدا هەر قۆڵی
ک����رد .ل��ەن��ێ��و پ��ەس��ن��دک��راوەک��اندا ئ��وس��ول��گ��ەرای پ��اوانخ��واز زۆرت��ر
رەف��س��ەن��ج��ان��یو مەشایی ق��هب��ووڵ ئیزنیان پێدراوە کاندیدایان هەبێ.
ن�����ەک�����راوەو ل���ە ق���ام���ووس���ی ئ��ەو بۆیە زۆر روون نییە چ دەقەومێو
رێژیمەش ژنان لەو پۆستەدا ئیزنیان کێو چ کەسانێک ،کام “حهماسە”
پێ نادرێ کاندیدای هەڵبژاردن بن .دەخوڵقێنن.
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ئ���ەو ه��ەڵ��ب��ژاردن��ە
ل��ە ه���ەلو مەرجێکدا
بەڕێوەدەچێ کە ناوچەی
رۆژه��ەاڵت��ی ناوەڕاست
بۆ ماوەی چەند ساڵێکە
ش��اه��ی��دی ئ��اڵوگ��ۆڕی
دەسەاڵتدارانە بەهۆی
خ���ەڵ���ک���ە وەزاڵ�������ە
ه��ات��ووەک��ان��ی واڵت��ە
جۆراوجۆرەکانی وەک
“توونس ،لیبی ،میسر،
یهم هنو سووریە،”....
ک�����ە ب����ێش����ک ئ���ەو
ئاڵوگۆڕانە کاریگەریان
هەیە لەسەر شێوەی
بیرکردنەوەی تاکەکان
لە ئێراندا.
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هەڵبژاردنهو ئایا هەر بە پێوەدانگی
پێشوو عەمەل دەکا؟ یا بە تێڕوانین
بە وەزعییەتی راستەقینەی ئێرانو
ئهزموونی ناڕەزایەتییەکانی ساڵی
 88بە شێوەیەکی دیکە عەمەل دەکاو
لە هەمان کاتدا خەڵکانی ئێران لەو
فورسەتە هەرچەند بەرتەسکیش بێ
چۆن کەڵک وەردهگرن.
هەر کاتێک لە نیزامی کۆماری
ئیسالمیدا باسێک لە هەڵبژاردن
ه��ات��ب��ێ��ت��ە ئ�����اراوە ت���هڕدەس���ت بیر
لەوە کراوەتەوە کە چ پێویست بە
ه��ەڵ��ب��ژاردن دەک���ا ،کاربەدەستانی
کۆماری ئیسالمی بە فێڵو تەڵەکە
کێیان پێ باش ب��ووە سەریان لە
سندووقی دەنگدان هێناتەوە دەرێ.
هەروەکی دیتمان لەساڵی 1388
ل��ە هەڵبژاردنی دەورهی دەیەمی
سەرکۆماریدا چۆن دەنگی خەڵکیان
دزیو ت��ەن��ان��ەت ک��ات��ێ��ک خەڵکی
ن��اڕازی رژان��ە س��ەر شەقامەکانو
داوای دەنگەکانی خۆیان دەکردەوە
زۆر ب��ە ت��ون��دی س��ەرک��وت ک��رانو
لێیان ک��وژراو زیندانی کرا ،بەاڵم
ئ��ەوج��ار دیتمان ل��ە رۆژی دوای
هەڵبژاردنو راگەیاندنی دەنگەکان
هیچ جۆرە ناڕەزایەتییەکی گشتی
دروست نەبوو و لە کهشێکی ئارامدا
راگەیهندرا کە حهسهن رووحانی
دەن��گ��ی زۆری���ن���ەی دەن���گ دەران���ی
بەدەست هێناوەو بۆتە سەرکۆماری
نیزامی کۆماری ئیسالمی .هەروەکی
لومەرجی
پێشتر باس کرا ئایا هە 
ناوچەکەو ئاڵوگۆڕی دەسەاڵتداران
ی��ا ئ��اب��ل��ۆق��ەی ئ���اب���ووریو ت��ەری��ک
کەوتنەوەی ئێران لە کۆڕو کۆمەڵی
ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی ک��اری��گ��ەری ه��ەب��ووە
ل��ەس��ەر ش��ێ��وەی ب��ی��رک��ردن��ەوەی
رێ��ب��ەران��ی ک���ۆم���اری ئ��ی��س�لام��ی؟!

چونکە بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن
ئەوجار جیاوازییەکی زۆری هەبوو
لەگەڵ هەڵبژاردنی ساڵی 1388
و ئ��ەو جیاوازییە پرسیاری الی
چاودێرانی سیاسی دروست کردوە
کە چ هۆکارێک بۆتە هۆی دروست
بوونی ئەو جیاوازییە؟ چونکە نە
دەسەاڵتی رێبەر گۆڕاوهو نە یاساو
رێساکانی کۆماری ئیسالمی .ئایا
ئ��ێ��ران��ی ژێ��ر دەس��ەاڵت��ی ک��ۆم��اری
ئیسالمی بەرە ئەوە هەنگاو دەنێ
کە رێز لە ئیرادەی خەڵک بکرێ؟

ئەگەر وابێ دەبێ پێش لەهەر شتێک
یاسای بنەڕەتی ئێران ئاڵوگۆڕی
بنەڕەتی تێدا بکرێو پایەو بناخەی
ئیدارەکردنی واڵت دەنگو ئێرادەی
خەڵک بێ ،بەاڵم ئەگەر وابێ ئەوە
نیزامی کۆماری ئیسالمی بە مانای
ئ��ێ��س��ت��ای ن��ام��ێ��ن��ێ .ب����ەاڵم دەک���رێ
پرسیاری دیکە بێنینە ئاراوە بۆ ئەوە
جیاوازی هەڵبژاردنی ساڵی  88و
92م���ان ب��ۆ دەرک����ەوێ .ئایا ترس
ل��ە ئ��هزم��وون��ی ناڕەزایەتییەکانی
ساڵی  88کە لە تەمەنی کۆماری
ئیسالمیدا بێوێنە بوو؟ یا گەمارۆ
ئابووریەکانی دونیای رۆژئاوا وای
لە دەس��ەاڵت��داران کرد لە بەرامبەر
دەن��گ��ی خ��ەڵ��کدا ب��ێدەن��گو رازی
ب��ن ب����ەوە ک��ە خ��ەڵ��ک چ����ۆنو کێ
هەڵدەبژێرێ؟ دیارە پێویستە ئاماژە
بەوە بکەین کە مەبەست ئەوە نییە
بگوترێ کە هەڵبژاردنی ئەوجار زۆر
دێمۆکڕاتیک بووەو خەڵک کاندیدای
دڵ���خ���وازی خ��ۆی��ان ه��ەڵ��ب��ژاردوە،
بەڵکوو مەبەست ئ��ەوە کە هەموو
لێکدانەوەکان سەلمێنەری ئەوەن
کە حهسهن رووحانی لە نێوان پێنج
کەسەکەیتردا کاندیدای دڵخوازی
رێبەرو دەس��ەاڵت نیە ،چونکە ئەو
پ��ێ��ن��ج ک��ەس��ەیت��ر ب��ە ج��ۆرێ��ک لە
ج��ۆرەک��ان زیاتر لە رێبەر نزیکتر
ب����وون ،ب���ەاڵم دی��ت��م��ان ه���ەر پێنج
ک��ەس��ی��ان ب��ە دەن��گ��ی زۆر ک��ەمو
جیاوازییەکی یەک جار زۆر لەگەڵ
رووح��ان��ی هەڵبژاردنیان دۆڕان��دو
ل��ە م��ەی��دان��ەک��ەدا س��ەرن��ەک��ەوت��نو
دەسەاڵتیش ن��ەک ن���اڕازی نەبوو،
بەڵکوو بەسەرکەوتنی گەورەشی لە
قەڵە م دا.
ب����ۆ ئ�������ەوەی زی����ات����ر روون
بینەوەو بزانین قەیرانە ئابووریو

سیاسییەکان چەند کاریگەریان
ه����ەب����ووە ل����ەس����ەر ب���ڕی���اردان���ی
کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمیو
بەتایبەتی رێبەر .پێویستە ئاوڕێک
لە قسەکانی خامنهیی لە ساڵەکانی
 90و  91و 92دا ب��دەی��ن��ەوە
ک���ە س���ەب���ارەت ب���ە ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی
سەرکۆماری کردوویەتی.
خامنهیی ل ه خهرمانانی 1390دا
گوتی :ه��ەڵ��ب��ژاردن بۆتە گرفتێکی
گ���ەورە ب��ۆ ئەمنیەتی واڵتو ئەو
وەزع�����ە ن���اب���ێ درێ�����ژە ب��ک��ێ��ش��ێو
ت��ەن��ان��ەت ل��ە رهزب�����هری ه���ەر ئ��ەو
س���اڵ���ەدا گ��وت��ی :دەب����ێ ب��ی��ر ل��ەوە
ب��ک��ەی��ن��ەوە ک��ە پێکهاتهی سیاسی
واڵت بگۆڕدرێ لە سەرۆکایهتیڕا
بکرێ ب ه پاڕڵمانی ،ههرچهند ئهو
بیرۆکهی ه پیاده نهکرا ،بهاڵم هێنان ه
ب��هرب��اس��ی دهت���وان���رێ ب��هو مانای ه
بێ که سهرکۆمار ی��ان سهرۆکی
دهزگای ئیجرایی دهوڵهت له الیهن
پاڕڵمانهو ه دهست نیشان دهکرێو
ئهوکات ههڵبژاردنی سهرکۆماری
نامێنێو ئهگهر نهشما ئیدی خهڵک
وهک ساڵی 1388ی ههتاوی داوای
دهنگهکانی خۆی ناکاتهوه.
خامنهیی لە مانگی بەفرانباری
1391دا بە دڵ نیگەرانی رووی
قسەی لە هێندێک لە بەرپرسانی
ن��ی��زام��ی ک��ۆم��اری ئیسالمی ک��رد
کە باسیان لە ئ���ازادیو ساڵمەتی
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی س��اڵ��ی  92دەک���ردو
گوتی“ :ئەو جۆرە لێدوانو ئاخاوتنە
ئێعتوباری نیزامی کۆماری ئیسالمی
دێنێتە ژێر پریسار” .هەر لە درێژەی
ئەو ترسو نیگەرانیانەی کە رێبەری
کۆماری ئیسالمی لە هەڵبژاردنی
ئ���ەو ج���ار ه��ەیب��وو ل��ە دوو سێ
مانگ پێش هەڵبژاردن بە شێوەی

ج����ۆراوج����ۆرو ل���ە ه��ەلوم��ەرج��ی
ج��ی��اوازدا پێنج ج��ار رایگەیاند کە
ل��ەو ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەدا ب��ێالی��ەن��ەو بە
رەستەی وەک “من تەنیا خاوەنی
یەک دەنگم”“ ،هیچ گرفتێک نابینم
دەنگی برایانی سپا لەگەڵ دەنگی
رێ��ب��ەر ج��ی��اواز ب���ێ” ،و ت��ەن��ان��ەت
رۆژێک پێش هەڵبژاردن بانگهێشتی
ناڕازیانی کۆماری ئیسالمی کردو
گوتی“ :تەنانەت ئ��ەوان��ەی نیزامی
کۆماری ئیسالمیان قەبووڵ نیە بۆ
پاراستی واڵت پێویستە بێنە سەر
سندووقەکانی دەن����گدانو دەن��گ
بدەن”.
ت����ەواوی ئ��ەوان��ە سەلمێنەری
ئ��ەو راس��ت��یی��ەن ک��ە ح��ک��ووم��ەتو
دەس��ەاڵت��داران��ی ئێران بە تایبەتی
رێ��ب��ەر ب��ە خ��وێ��ن��دن��ەوەی��ەک��ی کە
ل���ە وەزع������ی دەس���ەاڵت���داری���ەت���ی
خ��ۆی��انو ه��ەلو مەرجی ناوچەکە
کردوویانە و تێروانینی رۆژئاواو
ئ��ەوروپ��او کاریگەری توندبوونی
پشتێنەی ئ��اب��ل��ۆق��ەی ئ���اب���ووریو
نیازو پێداویستییەکانی خەڵک ،بە
تەواوی نیگەران بوون کە پڕۆسەی
هەڵبژاردن لە دەستیان دهربچێو
ببێتە مایەی تەقینەوەی ناڕەزایەتی
خ��ەڵ��کو دەب���وای���ە ب��ە ج��ۆرێ��ک لە
جۆرەکان نەهێڵن ئەو ناڕەزایەتیانە
سەرهەڵ بدەن ،هەربۆیە لە کەرەسە
یاسایەکانی کە بۆ سەرکوتی دەنگی
خەڵک بە دەستیانەوە بوو کەڵکیان
وەرنەگرتو ئیزنیان بە خەڵک دا لە
نێوان ئەو چەند پاڵێوراوهدا کەسێک
ب��ە م��ەی��ل��ی خ��ۆی��ان ه��ەڵ��ب��ژێ��رنو،
ل���ە الی���ەک���ی دی���ک���ەوە خ��ەڵ��ک ئ��ەو
هەڵبژاردنەیان بە دەرفەتێک هەر
چەند کەمیش بێ قۆستەوە بۆ ئەوە
بە نیزامی حاکم بەسەر ئێراندا بڵێن

کە خەڵک ل��ەو نیزامە ن��اڕازیی��هو
ماندوویهو ئەوە دەرفەتێکە بۆ نیزام
کە خۆی لە گهڵ ویستو داخوازی
خەڵک بگونجێنیو ئەگەر وا نهڕوا
ک��ە خەڵک چ��اوەڕوان��ی هەیە ئەو
یەکگرتووییهی خەڵک ب��ە رووی
نیزامو کاربەدەستانیدا دەتەقێتەوە.

هاتو هاواری «هەڵبژاردن» و هەڵوێستی کورد
هەیاس کاردۆ
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ههڵبژاردنی سهرکۆماریو
دهرهنجام ه ئهرێنیو نهرێنییهکانی

بۆ هەڵبژاردنی
ئەمجارە وادیارە
ڕێژیم کارهاسانی
زیاتری کردوەو کەسی
وای نەهێشتۆتەوە
ئۆپۆزیسیۆنی کورد
دڵی پێ خۆش بکا.
بۆیە کوردیش دەبێ
کارهاسانی بۆ ڕیژیم
بکاو بە پانەوە دەنگی
“نا”ی خۆی بەرز
کاتەوە.
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ئ��ەمڕۆژان��ە دیسان ئێرانی ژێر
دەسەالتی کۆماری ئیسالمی بۆتە
م��ەی��دان��ی خ��ۆن��وان��دنو وا نیشان
دەدرێ دەرگ����ای ه��ەڵ��ب��ژاردن��ێ��ک��ی
ئ��ازاد بۆ هاوواڵتییان کراوەتەوە.
هەرچەند دانیشتووانی ئێرانو بە
تایبەت گەالنی غەیرە ف��ارس هیچ
ب��اوەڕێ��ک��ی��ان ب��ەو تەبلیغاتە نییە
ک��ە ب��اس��ی ه��ەڵ��ب��ژاردن ب��ە م��ان��ای
دروستی خۆی دەکا ،بەاڵم بەهۆی
جۆراوجۆر ناچارن بەشداری تێدا
بکەنو بە دەنگی خۆیان کەسێک
ب��ک��ەن��ە ک��وێ��خ��ای چ���وار س��اڵ��ەی��ان.
بۆیەش باسی کوێخا دەکەم ،چونکە
ل��ە س���ەرەوەی ئ��ەو ک��ەس��ەی ن��اوی
س��ەرک��ۆم��اری ب��ۆ دی����اری ک���راوە
ئ��اغ��ای��ەک ه��ەی��ە ک��ە ه��ەم��وو ڕێو
شوێنێکی ئەو واڵتەی دیاری دەکا.
دەکرێ النیکەم لە سێ ڕوانگەوە
باسی ئەو شانۆگەرییە بکرێو بە
پێی پێڕەوی لە یەکێک لەو ڕوانگانە
هەڵوێستی لەبەرامبەردا بگیرێ:
یەکەم ،ڕوانگەی نێوخۆیی ڕیژیمو
ئەو بۆچوونەیە کە بەپێی قانوونی

داڕێ�������ژراوی ک���ۆم���اری ئیسالمی
ه���ەر چ����وار س���اڵ ج���ارێ���ک دەب���ێ
هەڵبژاردن بکرێو کەسێک ڕۆڵی
سەرکۆمار بگێڕێ .ئ��ەو ڕوانگەیە
دیارە لە باوەڕە گشتییەکەدا یەک
هەڵوێستە ،بەاڵم بۆ دیاری کردنی
کەسەکان بۆچوونی جیاوازی دەنێو
دا ه��ەی��ە .ب��ۆ ن��م��وون��ە ه��ەر بنیاتە
دەس���ەاڵت بەدەستەکانی کۆماری
ئیسالمی ل��ەن��ێ��و س����ەدان ک���ەسدا
ت��ەن��ی��ا ژم�����ارەی ه��ەش��ت کەسیان
هێشتەوە کە دەتوانن وەک کاندیدای
“سەرکۆماری” بکەونە کێبەرکێ.
باقیی خەڵکەکەی دیکە هەرچەند
ب���ەش���ی ه�����ەرە زۆری�������ان ه��ەم��ان
ڕوانگەو بۆچوونی دەسەاڵتدارانیان
هەبوو ،بەاڵم هەرکام بەهۆی تایبەت
ڕەت ک��ران��ەوە .ک��ەواب��وو ڕەقابەت
لەنێو کەسانی دەرچووی شووڕای
نیگابان بەو مانایە نییە کەسانێک
لەوانە ڕوانگەی جیاوازیان هەیەو
دەیانەوێ ئاڵوگۆڕێکی گرینگ لەم
واڵتەدا پێک بێنن.
دووه��ەم ،ڕوانگەی ئەو کەسو
الیەنانەی دەرەوەی دەسەاڵتە کە

ل��ە ڕووخ���ان���ی ک��ۆم��اری ئیسالمی
ن��اه��وم��ێ��د ب����وونو ه��ات��وون��ە س��ەر
ئ��ەو ب���اوەڕە ل��ە نێوخۆی ڕی��ژی��مدا
چ����اکس����ازی ب���ک���رێو دەرگ�����ای
ئازادییە مەدەنییەکان بکرێتەوە .لە
ڕوانگەی ئەو دەستەیەوە هەر کەس
لەو کاندیدایانە چووکە ئاماژەیەک
ب��ە ک���ران���ەوەی ئ���ەو دەرگ���ای���ە بکا
پێویستە خەڵک وەدووی ک��ەوێو
دەن��گ��ی ب��دات��ێ ب��ۆ ئ����ەوەی پێگەی
قایمتر بێ .هەرچەند ئەو توێژ ه لە
خەڵکی ج��ۆراوج��ۆرو بە بیروڕای
زۆر لێک جیاوازەوە پێک هاتوون،
ب��ەاڵم هەموویان ل��ەو هەڵویستەدا
ی��ەک��ی��ان گ��رت��وە ک��ە پ��ێ��وی��س��ت��ە لە
نێوخۆی ڕیژیمدا چاکسازی بکرێو
ئازادییە مەدەنییەکان دابین بکرێن.
الیەنگرانی ئەو ڕوانگەیەش زیاتر
لەنێو نەتەوەی دەسەاڵت بەدەستی
فارسدا دەبینرێن کە ناوەند گەرانو
هیچ باوەڕێکیان بە داب��ەش بوونی
دەسەاڵت نییە.
س��ێ��ه��ەم ،ڕوان��گ��ەی خەڵکی بە
ت��ەواوی ن��اڕازیو وەزاڵ��ە هاتووی
ئ��ێ��ران��ە ک���ە زی���ات���ر خ����ۆی ل��ەن��ێ��و

گ��ەالن��ی ب��ێب��ەشدا دەبینێتەوە کە
هەر لە بناخەدا هیچ باوەڕێکی بە
گۆڕانکاری لەنێو ئەو نیزامەدا نییە
جگە لە ڕووخانی .ئەو ڕوانگەیە هیچ
جیاوازییهک لە نێوان کاندیداکاندا
ناکاو بۆی گرینگ نییە کامیان چ
دەڵێو چۆن بیر دەکاتەوە ،چونکە لە
ئەساسدا نە هیچی لەدەست دێو
نە هیچ باوەڕێکیشی بە گۆڕان هەیە.
ئ��ەو توێژه کە ژم��ارەی��ان یەکجار
زۆرە بەداخەوە چون سازماندراو
و خ��اوەن بەرنامەی دی��اری کراو
نین هەتا ئێستا نەیان توانیوە بە
نەدانی دەنگی خۆیان کاربەدەستانی
کۆماری ئیسالمی وەخەبەر بێنن.
بە واتایەکی دیکە نەدانی دەنگ لە
شانۆی هەڵبژاردنی سەرکۆماری
ئێراندا هەتا ئێستا نەبۆتە کەرەسەی
خەباتێکی توندو تۆڵی بەرنامە بۆ
داڕێ�����ژراوی ن��ەپ��س��اوە ک��ە بتوانێ
پاشەکشە ب��ە ڕێ��ژی��م بکا .بۆیەش
دوای ه��ەر ه��ەڵ��ب��ژاردن��ێ��ک س��ەری
ئەو کۆمەڵە خەڵکە کە دەنگ نادەن
بێ کاڵو دەمێنێتەوەو دەکەونە نێو
بۆشایییهکی بێ چارەنووس.
بە لەبەرچاوگرتنی ئەو خااڵنەی
سەرەوە ،ئێستا با چاوێک لە بە ناو
هەڵبژاردنی ئەمجارەی سەرکۆماری
بکەینو بزانین کێ دەبێ دەنگ بداو
ب��ە کێی ب��دا .ه���ەروەک باسم کرد
ڕوانگەی سێهەم هیچ باوەڕێکی بە
گۆڕانکاری نییەو خۆی بە مەسەلەی
دەنگدانەوە ماندوو ناکا .ڕوانگەی
دووه��ەم��ی��ش ک��ە هیچ نوێنەرێکی
لەنێو کاندیداتۆڕەکاندا نییەو کەس
ه��ەت��ا ئێستا هیچ ئ��ام��اژەی��ەک��ی بە
کرانەوەی ئەو دەربیجانە نەکردوە
ئ���ەو ت��وێ��ژه چ���اوەڕوان���ی دەک���ەن.
ک���ەواب���وو ب��ە پ��ێ��ی ئ���وس���وول ئ��ەو
ڕوانگەیەش نابێ دەنگ بدا ،چونکە
دەن��گ بەهەر ک��ەس ب��دا ک�ڵاوی لە

سەری خۆی ناوە .تەنیا الیەنگرانی
ڕوانگەی یەکەم دەمێننەوە کە سەر
بە خ��ودی دەس��ەاڵت��نو هەڵقواڵوی
ئەم ڕێژیمەن کە دەیانەوێ درێژە بە
دەسەاڵتی خۆیان بدەن.
ه��ەرچ��ەن��د ب��ە گشتی ڕوان��گ��ەی
خەڵکی کوردستان لەنێو ئەو سێ
خاڵەدا کە باسم کرد دەکەوێتە نێو
ڕوان��گ��ەی سێهەم ک��ە خ��وازی��اری
ڕووخانی ئەو ڕێژیمە لە تەواوەتیی
خۆی دای��ە ،بەو حاڵەش بەداخەوە
ک��ورد ل��ەو ب����وارەشدا هەتا ئێستا
یەکگرتوویی خۆی نیشان نەداوەو وا
نەجوواڵوەتەوە کە هەموو الیەک لە
مەوزەعی سەرسەختانەی تێبگەن.
ل��ە نێوخۆی ئ��ێ��ران ژم��ارەی��ەک بە
ناوی جۆراوجۆر ئەو بۆچوونە باڵو
دەکەنەوە هیچ ڕێگایەکی دیکە جگە
ل��ە دەن���گدان ن��یی��ەو ک��ورد ئەگەر
ئەوەی نەکا لە هەموو شتێک بێبەش
دەب��ێ ،ه��ەروا بزانە ک��ورد هەموو
شتێکی دەست کەوتوەو بە نەدانی
دەن��گ لە دەستی دەدا .ب��ەداخ��ەوە
هەڵکەوتەی جوغڕافیایی ڕۆژهەاڵتی
کوردستانو دابەش بوونی بەسەر
مەزهەبی جیاوازو زاراوەو فکری
جیاوازدا وای کردوە کۆدەنگیی خۆی
وەگیر نەخا کە ئاکامەکەی قازانجی
کۆماری ئیسالمیی لێ کەوتۆتەوە.
هەرچی ڕێکخراوە سیاسییەکانی
کوردی دەرەوەشن هەرچەند لەمێژ
ساڵە دروشمی ڕووخانی کۆماری
ئیسالمییان هەڵگرتوەو تەنانەت
ل��ەو رێ��گ��ای��ەدا خوێنی زۆریشیان
داوە ،بەاڵم هەتا ئێستاش نە خۆیان
وا ڕێک خستووە کە ببنە هێزێکی
ک��ارام��ەو ن��ە تەنانەت هەڵوێستیی
یەکجاریی خۆیان س��ەب��ارەت بەو
جۆرە هەڵبژاردنانە ساغ کردۆتەوە.
ئ����ەوان ه���ەر چ���وار س���اڵ ج��ارێ��ک
سەر لەنوێ بە هەڵویستی خۆیان

ل��ەو ب����ارەوەدا دەچ��ن��ەوەو ب��ۆ هەر
دەورەی��ەی نوسخەیەک دەپێچنەوە
کە بە کردەوە هیچ کام لەو نوسخانە
هیچ قازانجێکی بۆ کورد تێدا نەبووە.
ب���ۆ ه���ەڵ���ب���ژاردن���ی ئ���ەمج���ارە
وادیارە ڕێژیم کارهاسانی زیاتری
ک��ردوەو کەسی وای نەهێشتۆتەوە
ئۆپۆزیسیۆنی کورد دڵی پێ خۆش
بکا .بۆیە کوردیش دەبێ کارهاسانی
ب��ۆ ڕی��ژی��م بکاو ب��ە پ��ان��ەوە دەنگی
“نا”ی خۆی بەرز کاتەوە .جگە لەوە
هەر رێگایەکی دیکە بگرێتە بەر سەر
لێشێواویو نایەکگرتوویی زیاتری
لێ بەدی دەک��رێو قازانجەکەی بۆ
دەسەاڵتی ڕەشی کۆماری ئیسالمی
دەگەڕێتەوە.

پرسی یازدهههمین خولی ههڵبژاردنی سهرکۆماری ل ه ئێراندا
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دێرینو بهتواناو لێهاتووی گهلهکهمان
دیمانه :مهنسوور سهممار
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وهاڵم :ب���ێگ���وم���ان دن���ی���اى
ئەوڕۆكانە دنیاى گلۆبالە ،جیهانییە
ی��ان��ى ه���ەر رەوت��ێ��ك��ى ل��ە دن��ی��او
بەتایبەتى لە ناوچەى روژهەاڵتى
ن��اوەڕاس��تڕا کە روودەداو دێتە
پێشێ ئ��ەوە كارتێكردنى لەسەر
م��ەج��م��وع��ى واڵت���ان���ی دی��ك��ەشدا
هەیە .بەتایبەتی بەهاری عەڕەبی
ك��ە تەقریبەن  ٢٣واڵت��ی عەڕبى
داگ��رت��ووەو لە ب��اک��ووری ئافریقا
هەتا بەشێكی زۆری رۆژهەاڵتی
ن����اوەڕاس����ت����ی داگ����رت����ۆت����ەوە تا
ب���ارودۆخ���ێ���ک���ی راس���ت���ەوخ���ۆی

پرسیار :جیاوازی روانگهی
س��ەرک��ۆم��اری ئ��ەح��م��ەدین��ژاد
لەگەڵ دەورەکانی پێشوو واتە
خاتەمیو رەفسنجانی لەچی
دابوو؟ پێتان وایە جیاوازییەکی
ئەوتۆ هەیە؟ یا نەخێر؟ هیچ
ج��ۆرە ج��ی��اوازیی��ەک��ی ئەوتۆ
نییە ،بەڵکوو ئ���ەوە رەوت��ی
ئاڵوگۆڕەکانی جیهانو ناوچەکە
ئەو جۆرە جیاوازیی ه بەرچاوەی
بۆ پێک هێناوە؟
وهاڵم :ت��ەم��اش��ا ب��ك��ە ئ���ەوان
روانگهكانیان پێکەوە جیاوازیان
ه��ەی��ە ،راس��ت��ە ب��ە ق��ەول��ێ ئەگەر
بڵێین ئەو سەرۆک کۆمارانە هەر
سێكیان لە نیزامى ویالیەتی فەقیهـ
دا پ�����ەروەردە ك����راونو وەف���ادار
ب��ە ن��ی��زام��ى ج��م��ه��ورى ئیسالمى،
نیزامى ویالیەتى فەقیهن ،بەاڵم

بە بڕوای من جەوانی
ئێستا رووناکبیرن.
ئێوە کە لە رەئسی
یەکیەتیی الوان دان،
ئومێدم هەیە بەو
بهرپرسایهتییهی کە
رێبەرایەتی یەکیەتیی
الوان هەیەتی
دەتوانێ هەنگاوی
ئێجگار موسبەت
هەڵگرێو لەو حاڵەتە
فۆڕماسیۆنە عەینییە
بیهێنێتە دەرێ.

،،
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بە گشتی ههڵبژاردنەکان لە ئێراندا
بۆ هەموو الیەنە نێوخۆییو دەرەکییەکان
جێی لێوردبوونەوەن .بۆ ئەم مەبەستە
کە داخۆ کێ دەبێتە سەرکۆمارو داهاتووی
ئێران چی لێ دێتهوه ،سهردانی بەڕێز
ک��اک حوسین م��ەدەن��ی سیاسەتمەداری
دێرینو بهتواناو لێهاتووی گهلهکهمان
ک��ردو ئ��ەم دیمانەیەمان ل�هگ�هڵ پێک
هێنا(دیاره ه �هروهک ئاماژهی پێ کرا
ئهم چاوپێکهوتنه بهر ل ه ههڵبژاردنی
سهرکۆماری ئهنجام دراوه).

پرسیار :ئایا کاریگەرییەکانی
ب��ەه��اری ع��ەڕەب��یو وەاڵت��ان��ی
دەوروب������ەر ل��ەس��ەر ئ��ێ��رانو
رۆژه���ەاڵت���ی ک��وردس��ت��ان بۆ
کۆماری ئیسالمی کێشە خوڵقێن
بووهو کاریگەری لەسەر پرسی
هەڵبژاردنەکان داناوە؟

سیاسی ،قەومی ،ئایینیو لەسەر
م��ەس��ەل��ەی ب��ەش��ەك��ان��ی دی��ك��ەی
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستو بەتایبەتی
کۆماری ئیسالمی دان��اوە .شتێکی
زۆر تەبیعییە ک��ات��ێ��ک ب���اس لە
ب���ەه���اری ع���ەڕەب���ی دەک�����رێ ،لە
ب��ەه��ارى ع��ەڕەب��ىدا ئ��ەگ��ەر ئێمە
دەبینین تا ئێستاش دەوڵەتەكان
به ت��هواوی جێگیر نەبوون ،بەاڵم
ئ��ەوە شتێکى روونو ئاشكرایە
ك��ە رووخ��ان��ى دی��ک��ت��ات��ۆڕەك��ان لە
ب���اک���ووری ئ��اف��ری��ق��ای��ەڕا كاتێک
دەس��ت��ى پ��ێك��رد ه��ەم��وو واڵت��ان��ى
دەوروب���ەری خ��ۆى خستۆت ه ژێر
ک��اری��گ��هریو واڵت��ان��ى گ���ەورەى
وەك میسرى گ��رت��ەوە ك��ە وەك
دەبینین ئەو ئاڵوگۆڕە زۆر گرینگ ه
بەتەواو مانا ناوچهکەى شڵەقاندوە،
بوومەلەرزهیەكى بەهیز بوو کە لە
رۆژهەاڵتى ناوەڕاستڕا تەقیەوە
ی���ان���ی م���ەرگ���ی دی��ك��ت��ات��ۆڕەك��ان

،،
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رۆژی هەینی رێکەوتی ٢٤ی رەشەمەی
١٣٩٢یه����ەت����اوی ی��ازدەه��ەم��ی��ن خولی
هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماریو چوارەمین
دهور لە هەڵبژاردنی شووڕاکانی شارو دێ
لە ئێراندا بەڕێوهدەچێ کە  ٦٨٨کەس
خۆیان بۆ ئەم پۆستە ناونووسی کردو لە
کۆتاییدا لە الیەن شووڕای نیگابانەوە
ت��ەن��ی��ا ه �هش��ت ک��ەس(س��ع��ی��د جلیلی،
غالمعلی ح��دادع��ادل ،محسن رضایی،
حسن روحانی ،محمدرضا عارف ،محمد
غرضی ،محمدباقر قالیباف ،علیاکبر
والیتی) لە الیەن ش��ووڕای نیگابانەوە
تهئید کران.

دەبینین ،ئ���ەوە ب��ۆخ��ۆی شتێکى
ی���هك ج���ار زور گ��ری��ن��گ��ه ،ب��ەاڵم
ئەو پڕۆسەیە وەختێكى بیهەوێ
دیکتاتۆڕێک بڕووخێو نیزامێکى
ئ��ازادو دێمۆکڕاتیک بیهەوێ بێتە
س��ەر ك��ار ئ���ەوە زەم��ان��ى دەوێ،
ئەو ه هەروا ئاسان نیە بە نەمانی
دیکتاتۆڕێک پێمان واب��ێ دهست
ب��هج��ێ ئ�����ازادىو دێ��م��ۆک��ڕاس��ىو
نیزامێکى دێمۆکڕاتیک حاكم دەبێ.
ئ���ەو پ��ڕۆس��ەی��ە زەم��ان��ى دەوێ،
رەوتى دەوێو دەبێ وردە وردە
کۆمەڵگا ب��ەرەو پێشكەوتن بڕوا،
دەرک����ی ئ�����ازادىو دێ��م��ۆک��ڕاس��ى
بکاو لە ماناو مەفهوومی ئەوان ه
ح��اڵ��ی ب��ێ .کهسانێك ك��ە جیهان
بینىیەكەى وەسیع بێ كە بتوانێ
ئاکامى ئەم ئاڵوگۆڕانە كە دابین
ک��ردن��ی ئ����ازادىو دێمۆکڕاسییە
ت����ەواو ت��ێ��یدا جێگیر ب���ێ ،ب��ەاڵم
بێگومان ئەو رەوتە هەر درێژهى
دەب��ێو ئێرانیش دوور ل��ەو شتە
نیە ئەگەر بەو واقعیەتەوە چاوى
لێبكەین بەهارى عەڕەبى هەموو
واڵتانى عەڕەبى گرتەوە ئیلال لە
رۆژه��ەاڵت��ى ن���اوەڕاس���تدا بڵێین
ئێرانو توركیا مابوونەوە تۆ تەماشا
كە تهنانهت توركیەشى داگ��رت،
توركیە تەنیا واڵتێکە لهڕاستیدا
لە بارى ئابوورییهو ه زۆر زۆر
پێشكەوتووە ،ب��ەاڵم نیزامەكەى
نیزامێکى ئیسالمى سیاسییە،
لەوێدا ئەو ئیسالمە سیاسییەش
بۆخۆی موشكیالتى خۆی هەیە.
ئەو واڵتانەى ئیسالمیین بۆ خۆیان
ئۆپۆزیسیۆنى ئیسالمیان هەیە،
لهڕاستیدا ئیسالمى سیاسییان
کردۆتە رێبازی سیاسی خۆیان
ئ���ەوە ب��ۆخ��ۆی ئیشكالی ه��ەی��ەو
ب��ە م��ان��اى ئ��ەو واڵت���ەى ئ���ازادىو
دێمۆکڕاسى هەیە لە دژى واڵتى

خۆیان پ��ی��ادەی دەك��ەن ئ��ەوە نیە
هەروەك دەبینین توركیا واڵتێکی
گەورەیهو یەکێکە لە نۆزدههەمین
واڵت��ی پیشەسازىو سەنعەتییە
لە ئورووپا ،بەاڵم دەبینین لەوێ
کێشە ه��ەی��ەو خەڵکی ن���اڕازی لە
ش���ارە گ��ەورەك��ان��ى ت��ورك��ی��ەدا لە
دژی ئیسالمی س��ی��اس��ی راس��ت
ب��وون��ەوە ،تەماشا بكە ئ��ەوە هەر
کاریگهرى بەهارى عەڕەبىیە هەر
دەخولێتەوە باروبنەی لە واڵتێکدا
ب��ەع��ەرزى دادەدا ،ب��ێگ��وم��ان لە
ئێرانیش ئەو شتە دێتە پێشو روو
دەداو ب��ێگ��وم��ان ن��ات��وان��ێ خۆی
بدزێتەوەو ناتوانێ حاشا لەوەى
ب��ك��ا ب��ڵ��ێ چ��ون��ك��ە م��ن واڵت��ەک��ەم
ئیسالمییەو خوێندنەوەى تایبەتم
لەسەر ئیسالم هەیە ئەو کێشەیە
ب��ەوە چارهسهر نابێ ئەو رەوتە
رەوت���ێ���ك���ى ج��ی��ه��ان��یی��هو دەب���ێ
بەرەوپێش بڕوا.

ئەوانە شێوەى خوێندنەوەو فكر
ك��ردن��ەوەش��ی��ان وەك خ��ەڵ��ک نیە
كە ئەحمەدینژاد ئینسانێكى زۆر
عەوام فەریبە یان عەوام گەرایانە
ق��س��ە دەك���ا ب��ۆ چینێكى ن��ائ��اگ��ا،
دەی ه��ەوێ ئ��ەوان بۆ الی خۆی
راكێشێ ،ئیمتیازاتێكى ئابوورى
وەك یارانهو ئەو شتانەیان دەداتێ
دەی هەوێ لهڕاستیدا ئەو خەڵکە
نائاگایەی كە لە ئێراندا هەیە بۆ
الى خ��ۆی راك��ێ��ش��ێ ،ل��هڕاس��ت��یدا
ع����ەوام ف��ەری��ب��ى ئ��ەح��م��ەدىن��ژاد
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وهاڵم :تەماشا بکەن ئەو یارانەیە
لە ئەسڵدا هەر ئەوە نیە یەعنی ئەوە
یی��ە ،یارانە
نەوعێک ب��ەدئ��ام��ووز 
نەوعێک خێر پێکردنە با بێڵین
یانی دەیه���ەوەێ ئەحمەدینژاد
کە کەسێکی عەوام فەریب بووەو
عەوام گەرایە بە پێشکەش کردنی
ئەو یارانەیە پووڵی نەوتی میللەتە
پیاوەتی لەسەر دەکاو دەی داتەوە
بە خەڵکیو خەڵکی بۆ الی خۆی
راکێشێ ،ئ��ەوە شتێکی دروس��ت
ن���ی���ە ،ئ�����ەوە ل���ە ب�����اری زان��س��ت��ی
ئابوورییەوە شتێکی غەڵەتە ،ئەو
یارانەیە راستە بە قەولێک ئێستا

پ��رس��ی��ار :رات����ان ل��ە س��ەر
فیلتێری شووڕای نیگابان چییە؟
بە تایبەت هاشمی رەفسهنجانی  
ک��ە وەک ی��ەک��ێ��ک ل��ە م��ۆرە
سەرەکییەکانی ئ��ەم رێژیمە
رەددی سەاڵحییەت کرا ،هۆکاری
چ بوو؟
وهاڵم :تەماشا بکە سەرەتای
دەس��ت پێ کردنی ههڵبژاردن کە
بە ناساندنی کاندیداکانو شووڕای
نیگابان ه��ات��ە گ���ۆڕێ ،ش���ووڕای
ن��ی��گ��اب��ان خ��وڵ��ق��ێ��ن��ەرێ��ک��ی گشتی
ئەو قەیرانانە بوو کە جمهوری
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لەوپەڕى خۆی دایە ،بەاڵم ئەوەى
خاتەمى بڵێین شتێکى دیكە بوو،
خاتەمى ئینسانێكى رووناکبیر بوو،
باسى ل��ەس��ەر جیهانی دی��ال��ۆگو
ب��ڵ��ێ��ی��ن ش��ارس��ت��ان��ی��ەت��ى جیهانى
دەك���ردو زۆر زۆر گرینگ بووە
یانى دیالۆگی ب��ۆ تەمەدونەکان
هێنایە گۆڕێ ،باسێکی گرینگی لە
ئ��ێ��راندا دەس��ت پ��ێك��ردو پیادەی
ک���رد ،نەختێک ئ����ازادی سیاسی
هەبوو ،ئازادی مەتبوعاتی هەبوو،
ئ���ەو م���ق���دار رۆژن���ام���ان���ەی ب�ڵاو
دەب���وون���ەوە ئ��ەو ن��ووس��راوان��ەی
ب����ە ق������ەول ب��ڵ��او دەب�����وون�����ەوە
کاریگهرییهکی یەکجار زۆریان

پ��رس��ی��ار :رات����ان ل��ەس��ەر
مەسەلەی یارانەکان دوای ئەم
خولەی سەرکۆماری چییە؟ بە
م��ان��ەوهی یارانەکان چی روو
دەدا ،نەمانیان چ کاریگەرییەکی
دەبێ؟
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بەهاری عەڕەبی كە
تەقریبەن  ٢٣واڵتی
عەڕبى داگرتووەو لە
باکووری ئافریقا هەتا
بەشێكی زۆری رۆژهەاڵتی
ناوەڕاستی داگرتۆتەوە
تا بارودۆخێکی
راستەوخۆی سیاسی،
قەومی ،ئایینیو لەسەر
مەسەلەی بەشەكانی
دیكەی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاستو بەتایبەتی
کۆماری ئسالمی داناوە.

ل���ەس���ەر خ���ەڵ���کدا ه���ەب���وو ی��ان��ی
ک�� هش��ێ��ک��ی ک�����راوهی س��ی��اس��ی بە
نیسبەت راب�����ردوودا ک��راب��ۆوەو
ئ����ەو ه���ەم���وو خ��ەڵ��ک��ە ئێستاش
ئینسانهایەکی رووناکبیرن ئاوات
ب��ۆ دەوران����ی خاتەمی دەخ���وازن
کە لە ئێرانی کۆماری ئیسالمیدا
بۆ یەکەم جار کهشێکی ک��راوهی
سیاسی کردبۆوە کە خەڵک بتوانن
ب���ی���روڕای خ���ۆی دەرب���ب���ڕێ ،ئ��ەو
س��ەردەم��ە قابیلی ق��ی��اس لەگەڵ
س��ەردەم��ی ئەحمهدینژاد نەبوو.
رەفسەنجانی مەقوولەیەکی دیکەیە،
یەکێک لە مۆرە ئەسڵیەکانە ،یەکێک
لە دامەزرێنەرانی نیزامی ویالیەتی
فقیهـ ب��وو یانی ئینسانیکی زۆر
زی���رەکو بە تەجرووبەشە بۆیە
خوێندنەوەی ئەو شتێکی دیکە بوو
ئەو دەی هەوێ هەر لە قودرەتدا
بمێنێتەوهو لهڕاستیدا یەکێک لە
مەبانی تەقوییەتی نیزامی ویالیهتی
ی
فەقیهی خودی ئاغای رەفسهنجان 
ب���وو ک���ە ت��ەم��اش��ای ک���رد وردە
وردە ئ��ەو وەل��ی فەقیهیو ئاغای
خ��ام��ن��ەی��ی ب��ۆ خ���ۆی ک��ە یەکێک
ل���ەو ک��ەس��ان��ە ب���وو م��وع��ەڕەف��ی
ک���ردوە وەک رێ��ب��ەری جمهوری
ئیسالمی ن��اس��ان��دوە ،ت��ەم��اش��ای
ک��رد ل���ەوێ ئێختیالفی ن���ەزەری
لەگەڵ لێ پەیدا دەبێو وردە وردە
خامنەیی لێی وەردەگ���ەڕێو هەر
رۆژە ئێختیالفی ن��ەزەرەی لەگەڵ
خامنەیی پەیدا دەک��او ئەو فاسڵە
گ��رت��ن��ە خ���ودی ئ��اغ��ای خامنەیی
متوەجێهی دەبێ کە لەم دواییانەدا
دەی ه���ەوێ دەس��ەاڵت��ی ل��ێ کەم
ب��ک��ات��ەوە .رەفسنجانی جۆرێکی
قسە دەکرد وەک ئیساڵحتەڵەبەکان
بیریان دەکردەوەو قسەیان دەکرد،
رهخنهی لە توندڕەوەکان دەگرت
کە ئەوانە ف��ەزای سیاسی ئێران

دەی���ان ه���ەوێ ب��ەرب��ەس��ت بکەن،
ب��اس��ی��ان ل���ەس���ەر ح��ق��ووق��ی ژن
دەکرد ،باسیان لەسەر نەشریاتو
رۆژن��ام��ە دەک��رد ،باسیان لەسەر
نەزەری خەڵک دەکرد بە تایبەتی
مەسائیلی ئ���اب���ووری زۆر زۆر
گرینگ بوو رەفسنجانی زۆر زۆر
ئاماژەی پێدەکر د بەو مەسەلەیە،
ل��هڕاس��ت��یدا ئ��ەح��م��ەدین��ژاد هیچ
ی��ەک ل��ەو ک��اران��ەی ن��ەک��رد ئیلال
ی��ەک ش��ت نەبێ قەیرانێکی زۆر
قووڵی لە پاش خۆی بەجێ هێشت،
قەیرانێکی ئابووری بوو ،قەیرانێکی
سیاسی ناوچهیی کردە قەیرانێکی
جیهانی .ئەو زەلکاوەی کە ئێران
تووشی بووە هەمووی پاشماوەی
ئەو سیاسەتە تۆندڕهوە غەڵەتانەی
خ��ودی ئاغای ئەحمەدینژاد بوو
ک��ە ئەلحانەکانێش ب��ۆ ئ��ێ��ران بە
میرات ماوەتەوە.

توانیویەتی توودەیەکی لە خەڵکی
بە تایبەتی لە دێهاتو لە بەشێک لە
شارەکان بۆ الی خۆی رابکێشی
ئ��ەوە نابێتە ش��تو ئ��ەوە شتێکی
سالم نیە موالحهزە دەفەرمووی
رێ��گ��ای ئ��ێ��ران ئ��ەوە نیە ک��ە بڵێن
ئەگەر ئەو یارانەیە موشکلەی حەل
ناکات وختێک بەدئامووزی پەیدا
بووە هەموو کەس حەقی خۆیەتی
ل��ە ح��ەق��ی خ��ۆش��ت م��ن��داڵ��ی ه��ەر
یەکەی پهنجا ه��ەزار وەردەگ��ری
پ��ۆل��ێ��ک��ی زۆری ل���ە ب���ن س���ەری
دادەنێی بێ ئەوەی زحمەتی پێوە
کێشابێ رەنگە باعیسی ناڕەزایەتی
ب��ب��ێ ،ب���ەاڵم ئ���ەو ن��اڕەزای��ەت��یی��ە
ن��ی��ی��ە ئ�����ەوە ش��ت��ێ��ک��ی ن��اس��ال��م��ە.
ئێران واڵتێکی زۆر دەوڵەمەندە
ئێحتیاجی ب���ەوەی نیە ک��ە دەب��ێ
ئ��اب��ووری��ەک��ەی ئ���ەوەن���دە بەهێز
بکا باعیسی لهنێوچوونی فەقرو
باعیسی لەنێوچوونی بێکاریە کە
ببێو دەبێ ئابوورییەکی بەهێزی
هەبێ کە خەڵکی پێ بحەسێنێتەوە
ه���ەم ک���ار ب��ک��ا و ه���ەم ژیانێکی
بەختەوەرانە بۆ خهڵک دابین بکا
ی��اران��ە ب��ەخ��ت��ەوەری داب��ی��ن ناکا
تەنبەڵیو تەوەزەلی دابین دەکا.

ئیسالمی تووشی قەیران کردەوە
واقعیەتەکە وای��ە ئەحمەدینژاد
قەیرانی خوڵقاند کە هەم جیهانو
ه���ەم ن��اوچ��ەک��ەی گ���رت���ەوە ،ئ��ەو
قەیرانانە لە نێوخۆی واڵتدا زیاد
ک���ردوە م��والح��هزە دەف��ەرم��ووی
دووب����ەرەی����ە ئ��ەگ��ەر حیسابیان
بکەین کەمو زۆری��ان ئوسولگەرا
یان ئیسالحتەڵەبن بەو شێوەیەی
نیە بە هەر س��ووڕەت مەسەلەکە
ئێستا وای لێهاتووە کە خەڵک
ب��اس��ی ل���ێ دەک�����ا ،ل���ە ک��ول��ی��ەت��ی
خ��ۆیدا ئ��ەوان��ەی ئیسالح تەڵەبن
نەزەراتیان لەگەڵ ئوسولگەراکان
فەرقی هەیە ،ئەو فیلتهرانەی کە
ش��ووڕای نیگابان هێناویەتی لەو
کاندیدایانەی سەاڵحیەتیان تەئید
ک��راوە بەشێکی زۆری وابەستە
ب��ە ئ��وس��ول��گ��ەراک��انو شەخسی
بەیتی رەهبەرین ،بەاڵم لە حاڵێکدا
دوو دان���ە ل��ەوان��ە ب��ۆن��ی ئیسالح
تەڵەبیان ل��ێ دێو ل��ە ئ��ەس��اسدا
ل��ە ب��ەرن��ام��ەک��ان��ی ک��ە گرایشیان
دا ک��ە دوو کەسیان رووح��ان��یو
ئ���ەوەی دیکە ع��ارف ب��وو ئەوانە
لە حەقیقەتدا بەرنامەی روونترو
مەوردی قەبووڵی زیاتری خەڵک
بە تایبەتی کهمایهتییهکانو
مەسەلەی ک��ورد ئەوانیتر
ب��وو ،ه��ەر ک��ەس مەسەلەن
خ����ۆم ک��� ه ب��ەرن��ام��ەک��ان��ی
خ��ودی ئ��اغ��ای رووحانیم
خوێندۆتەوە لهڕاستیدا لە
زەم���ان���ی ئ��اغ��ای ک��ەڕووب��ی
زۆرترو بەرباڵوتر بە نەزەری
من ئەوە جێی باسە بۆ داهاتووی
ئێران .بە نەزەری من کێشەکە
ت���ەواو نابێ،
ب���������������ەوە
ب����ک����ە
تۆ تەماشا

لەو ههڵبژاردنهی کە دەکرێ دوو
مەسەلەی ئەسڵی وەبەرچاو بگر ه
ئەوەی چاو لێ دەکەینو ئەو سێ
مونازره تهلهڤیزیۆنیەی کە هاتۆتە
گ���ۆڕێ ک��ە ک��ان��دی��داک��ان هێنایانە
گ����ۆڕێ دوو ش��ت��ی ل��ێ ئیسبات
دەک���ەی���ن :س��ی��اس��ەت��ی داخ��ی��ل��یو،
س��ی��اس��ەت��ی خ��اری��ج��ی ج��م��ه��وری
ئیسالمییان لەگەڵ ئ��ەو قەیرانە
ب��ەه��ێ��زە ب������ەرەوڕووی ک��ۆم��اری
ئیسالمی بۆتەوە یەکیان سیاسەتی
داخیلەو ئەوەی دیکەیان سیاسەتی
خاریجییەتی .سیاسەتی خاریجی
چییە؟ هەر ئەتۆ بڵێی مەرگ بەر
ئەمریکاو ئ��ەوی��ش تەحریم زی��اد
دەکا کە تەحریمی زیاتریان کرد،
باشە وەختێک تەحریمی ئابووریی
ن��هوت��ی دەک����ا ،چ��ون��ک��ە ئ��اب��ووری
ئ��ێ��ران ئ��اب��ووریی�� هک��ی نهوتییه،
دەی زۆر سروشتییه بێکاری،
گرانیو هەژاری دەگاتە ئەوپەڕی
خۆیو لهڕاستیدا خەڵک تووشی
قەیرانێکی زیاتر دەب��ێو تەنگ بە
ژی��ان��ی خەڵک ه��ەڵدەچ��ن��ێ ،ئ��ەوە
ل��ە ئ��اک��ام��ی ئ��ەو
س��ی��اس��ەت��ە
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بۆ نیزامی کۆماری
ئیسالمی رەفسەنجانی
خەتەرناک نابێ،
بەاڵم بۆ وەزعی
خامنەیی دەبێ بە
بێگومان .تەنیا
کەسێکی کە ئەوڕۆکە
دەتوانێ شان لە
شانی خامنەیی بدا
رەفسنجانییە لە
پێش هەموویاندا
چۆن ئەو کۆڵهکهیهکی
ئەسڵی دامەزرێنەری
ویالیەتی فقیهی بوو
رەفسنجانی رۆڵی
زۆر زیاتری هەبوو
لە خامنەیی .کاتێک
خامنەی بووە رێبەر
خود

جۆزەردانی 271٣ی کوردی

ل�� ه ئاستی ن��اوچ��هک��هداو ئەمریکا
ن��ات��وان��ێ ل���هب���هرچ���اوی ن��هگ��رێ.
ئ��ێ��ران س��ی��اس��ەت��ی ب���وح���ڕانزای
بەردەوام دێنێتە گۆڕێ بۆ ئەوەی
واڵت��ە موحافزەکارەکان لە خۆی
بترسێنێو کاتێ ئەو ک��ارهی کرد

وهاڵم :ب��ۆ ن��ی��زام��ی ک��ۆم��اری
ئیسالمی رەفسهنجانی خەتەرناک
نابێ ،ب��ەاڵم بۆ وەزع��ی خامنەیی
دەبێ بە بێگومان .تەنیا کەسێکی
ک��ە ئ���ەوڕۆک���ە دەت���وان���ێ ش���ان لە
شانی خامنەیی بدا رەفسنجانییە
ل��ە پێش ه��ەم��ووی��اندا چ��ۆن ئەو
کۆڵهکهیهکی ئەسڵی دامەزرێنەری
ویالیەتی فقیهی بوو رەفسنجانی
رۆڵ���ی زۆر زی���ات���ری ه��ەب��وو لە
خامنەیی .کاتێک خامنەی ب��ووە
رێ���ب���ەر خ�����ودی رەف��س��ەن��ج��ان��ی
دەستی هەبوو بۆ ئ��ەویو بوو ه
ه��ۆی ئ���ەوەی ک��ە خامنەیی ببێتە
رێبەرو دروستی بکاو خامنەیی
رەفسەنجانی دروس��ت نەکرد جا
بۆیە بە نەزەری من ئەو کێشەیە
لەنێو بە قەولی نیزامی جمهوری
ئ��ی��س�لام��یداو دەس���ەاڵت���داران���ی
ج��م��ه��وری ئ��ی��س�لام��یدا درزهک���� ه
قووڵتر د هب��ێو ه��ەروا بە ئاسانی

21
ههڵبژاردنی سهرکۆماریو
دهرهنجام ه ئهرێنیو نهرێنییهکانی
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پرسیار :بە بڕوای جەنابتان
ئ��ەگ��ەری وەی ه��ەی��ە ک��ە لە
داه��ات��وودا رەفسنجانی نیزام
تووشی کێشەو مهترسی بکا؟
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غ��ەڵ��ەت��ەی��ە ک��ە ب��ە ق��ەول��ێ ب���ەرەو
قهیرانی ئینێڕژی هێناویەتە گۆڕێو
پێیان لهسەر ئەوە داگرتووە کە
دەب��ێ ئێران لهڕاستیدا خاوهنی
ئۆرانیۆمی غەنی شودە بێو بتوانێ
بۆ مەسارفێ کە دەی هەوێو کە
دی��اره غەربییەکان ق��ەت پێیان
وان��ەب��وو ئ��ێ��ران دەی ه��ەوێ بیر
لە ئێنێڕژییەکی سالمی ئەتۆمی
بکاتەوە ،بەڵکوو پێی واب��وو دەی
هەوێ کهڵک لە تەسلیحاتی ئەتۆمی
بکاتەوە ،وەختێکیش بردیە پێشێ
ئ���ەوە قابیلی ق��هب��ووڵ ب��ۆ دنیای
ئەمڕۆ نەبوو ،حەقی واڵتە غەربیو
شەرقیەکان چینو رووس��ی��ە بۆ
ئەوانیش قابیلی ق��هب��ووڵ نەبوو
یانی ئ��هو وەزعیەتەی وا لێکرد
کە لهڕاستیدا قهیرانێکی قووڵی
نێونەتەوەیی بە نیسبەت ئێرانهو ه
دروس����ت ب���ێ ،ئ���ەو ب��ە چ��اوێ��ک��ی
ب��ەدب��ی��ن��ان��ەوە ی��ان��ی س��ی��اس��ەت��ی
دەرەوەی ئێران قابیلی شکست
ب��وو یانی خ��ودی کاندیداکانیش
گوتیان ئ��ێ��ران دۆستێکی نیە لە
دون��ی��ادا ک��ە ب��ۆ ئێمە جێی ب��اوهڕ
بێ ،خۆیان ئەوە دەڵێن خۆشمان
دەزان���ی���ن ک��ە وەزع���ەک���ە ل���ەوەش
خ��راپ��ت��رە ،ی��ان��ی دۆستێکی جێی
باوهڕیان لە دنیادا نیە دۆستێکی
ئەوە نیە کە تۆ چیت لە لوبنانو
حیزبوڵاڵی لوبنان دیوە پشتیوانیت
لێ بکا ،لوبنان واڵتێکی چووکەیە
ک��ە ک��اری��گ��هری ل��ە مەنتەقەیە لە
جیهاندا با حیزبوڵاڵش تهئیدی
بکا ئەو بازیانەی ئێران کە دەی
کا لە ناوچهدا تەنیا بۆ بە قەول
هیاللێکی شیعەیی ک��ە دروستی
ک�����ردوەو ل���ە م��وق��اب��ی��ل دون��ی��ای
عەڕەبدا رای گرتووە بە تایبەتی
عەڕەبستانی سەعودیدا بۆ ئەوەی
بڵێ شیعە فاکتهرێکی گ��هورهی�� ه

،،

باعیسی ئ��ەوە دەب��ێ کە ناوچهک ه
ئاڵوز بێ ،وختێکیش ناوچهک ه ئاڵوز
ب��وو م��وح��اف��زەک��ارەک��ان دەس��تو
داوێ��ن��ی ئەمریکا ب��ن ک��ە چەکیان
بداتێو ئەوە جمهوری ئیسالمییش
فکری لێ دەکاتەوە ئەوەیە کە لە
الیەکی دیکەش کۆمەک دەک��ا بە
ئابووری ئەمریکاو واڵتانی غەربی
کە چ��ەک دەف��رۆش��ن پێیان وایە
ئەم بااڵنسە بوحڕانزاکە رادەگرێ
ئەوە مەسەلەیەکە کە بە قووەتی
خ��ۆی ب��اق��یی��ەو ئ���ەوەش نابێتە
نانو ئاو بۆ ئهو عالەمەی بۆیە بە
نەزەری من ئەو کێشەیە هەروا بە
ئاسانی کۆتایی نایە.

ت���ەواو ن��اب��ێ ،ب��ەاڵم ب���ردنو رەت
کردنەوەی رەفسەنجانی کێشەکە
ه���ەر ن���ەک چ���ارەس���ەر ن��اب��ێ ل��ەو
الشەوە ئەحمەدینژاد کاندیداتۆڕی
هەیە کە مەقبووڵی وەلی فقیهـ بوو
ک��ە رح��ی��م م��ەش��ای��یی��ە .مەشایی
ج�����وزوی ک��ەس��ان��ی ت���ون���دڕەوە
ش��ووڕای نیگابان ه��ات  ٥٠بە٥٠
کایەی کرد ،لهالیەک رەفسەنجانی
ک��ە م��ی��ان��ەڕەوو ل��ە الیهکیتریش
م��ەش��ای��ی ک��ە ب��ە ق���ەول کاندیدی
ین��ژادە رەدی
دەوڵ��ەت��ی ئ��ەح��م��ەد 
سەاڵحیەتی ه��ەردووک��ی��ان��ی کرد
یانی هاوسهنگی نێوان توندڕەو
میانهڕەوی بەو شێوە راگرت ،بەاڵم
ئەوەی کە ماوەتەوە کاندیداکان کە
بەشی هەر ه زۆریان لە مەنزومەی
پالنی ویالیەتی فەقیهـ و خۆدی
رێ��ب��ەر دان ل��ە ب��ەر ئ���ەوەی ئایا
ئەوانە دەتوانن غەیری ئەوەی کە
ئەگەر بکرێ کار بکرێ ئەو دوو
کاندیدایە کە من ئاماژهم پێ کرد
{رووح��ان��یو ع��ارف} ئەو دووان��ە
دەتوانن بەسەر ئەو قەیرانەدا زاڵ
بکەن ئەویش وەختێک کە وەلی
فقیهـ هەوڵ دەدا هەموو وتوویژێک
ل��ەگ��ەڵ ئ��هم��ری��ک��ا رەت ب��ک��ات��ەوە
ئەوانە کە دەبێ حەسەن رووحانی
لەو کەسانەیە کە موتەهەم کراوە
ب��ە قەولێک عاملی ئامریکایە و
سەهیۆنیزمە بریا هەرواش با خۆ
ئەو زۆر باشتر دەتوانی ئەوە نەک
خاڵێکی مەنفییە لەسەر رووحانی،
بەڵکوو خاڵێکی زۆر موسبەتیشە،
کۆی ئەو شتانەیە کە دەتوانێ .من
بۆیە پێم وایە هەرچەند بە نمایش
دان��ی��ش ،ه��ەرچ��ەن��د ک���ەمو ک��ۆڕی
زۆرە ،هەرچەند ئەو هەڵبژاردنە
جۆرێک کاریکاتۆڕی دێمۆکڕاتیکە،
بەاڵم بەهەر سووڕەت ئەو وەزعە
کە هەیە ئێستا بمان ه��ەوێ یان

نهمان هەوێ بارودۆخی ناوچهو دووڕگهی فارسدا.
جیهانیو وەزع��ی��ەت��ی نێوخۆیی
پ���رس���ی���ار :ه��ەڵ��وێ��س��ت��ی
خ��ۆی ک��اری��گ��هری وا دادهن���ێ کە
ئێرانو کۆماری ئیسالمی ناتوانێ ئەحمەدینژاد بە دوای نەمانی
بە سیاسەتی راب���ردووی خۆیو ل��ەم پۆستەدا چ دەب��ێ؟ پێتان
ب���ە ت��ای��ب��ەت��ی ئ���اغ���ای خ��ام��ن��ەی��ی وایە کاردانەوەی خراپ بەرامبەر
وەک ج��اران سیاسەت بکا یانی دەسەاڵت دێنێتە کایەوە؟
ب��ێگ��وم��ان زەن��گ��ی خ��ەت��ەر ل��ە بن
وهاڵم :رهنگ ه نەزانین چۆن ه دهبێ
گ��وێ��ی دای���ە ،ئ��ەو گ��ۆڕان��ان��ەی لە میزانی نفووزی ئهحمهدینژاد لهنێو
میسر دەک��رێ��نو ئ��ەو گۆڕانانەی نیزام چاو لێ بکهین .من بۆخۆم ل ه
ل���ە ت��ورک��ی��ە ک�����راوە ه��ەم��ووی��ان نێوخۆی واڵتدا نیم له دوورهو ه
تەئسیراتێکی راستەوخۆیان لەسەر سهیری مهسهلهکه دهکەم ئایا ل ه
ئاغای خامنەیی دادەن���ێو ه��ەروا ئۆرگانهکانی دهسهاڵتی نێو رێژیمدا
ناتوانێ بڵێ خاورمیانەی ئیسالمو چهندیان ئۆکهی بۆ ئهحمهدینژاد
ئیسالم لە دنیادا بەرباڵوبۆتەوەو دهک������هن ئ�����هوە م��هس��هل��هی��هک��هو
دون��ی��ا دون��ی��ای ئیسالمو هەموو پ��ێ��گ��هی ک��ۆم��هاڵی�� هت��ی چ��هن��دهی��هو
شتێک ل��ە ژێ���ر چ��ەت��ری ئیسالم پێگهی نیزامی چهنده .ئ��هو ه ئهو
دای��ەو دەت��وان��ێ خ��ۆی ببینێتەوە ،ئۆرگانانهی ک ه لهبهردهست ئهوان
ئەو ئیسالمهی کە ئەو پێناسهی دای ه ئهوان ه دهتوانن ببن ه میالک؟
دەکا ئەو ه ئیسالم نیە ئیسالمێکە ئایا ئهحمهدینژاد ئهو دهسهاڵتهی
دوو قوتبی .ب��ا بڵێین جمهوری ه��هی�� ه ل��� ه س��پ��ای پ����اس����داران ل ه
ئیسالمی نیزامی ویالیهتی فەقیهی دهستهی بهسیجییهکان ههر بهو
شیعەی  12ئیمامییه .لە جیهاندا شێوهیه ئهو مهسهلهیهو من نازانم
چ���ەن���د واڵت�����ی وەک ج��م��ه��وری ئ�� هگ��هر ه��هی ب��ێ دهت��وان��ێ کێش ه
ئیسالمی هەیە کە نیزامی شیعەی خوڵقێن بێ ل ه وهزی��ری ئیتالعات
تێدا زاڵ بێ .یەکەم واڵت خودی ک��ه ج���اران ه��هی ب��وو رێژهیهکی
جمهوری ئیسالمییەو دووه��ەم زۆر ل��ه ب��ە ق���ەول نهێنییهکانی
واڵت ،عەلەویەکانی س��ووری��ەن .نیزامهکهی دهزانێ دهتوانێ ئیفشای
ئایا بەو دووانە دەتوانن دەرەقەتی بکا؟ د هت��وان��ێ لهسهر خامنهییو
ه��ەم��وو واڵت��ان��ی ع��ەڕەب��ی سوننە دارودهس���ت���هی ئ��ۆس��ول��گ��هراک��انو
بێن .کەوابوو ئەگەر ئیسالمەکە ،ههمووی ئهوانهی دهستو پێوهندی
ئیسالمێکی بەرباڵو بێ ئەو ئیسالمە رێبهری لهسهر ئهوان ه شت باڵو
لە دژی شیعە حەول دەدەن نەک بکاتهوه؟ دهتوانێ ئهو ئهوکارهی
لە دژی بە قەول ئهمریکاو ئەمو ب���ک���ا؟ ئ�����هوە ش��ت��ێ��ک�� ه م�� هب�� هس��ت��م
ئ���ەوی دی��ک��ە .ی��ان��ی رۆژ ل��ەگ��ەڵ ئهوهیه ناتوانێ بیڕووخێنێ ،بهاڵم
رۆژ مەسەلەن ل��ە عەڕەبستانی دهتوانێ ئهحمهدینژاد کێشهکهی
س�����ەع�����وودی ،وەه���اب���یی���هک���ان ن��ێ��وان جیناحهکان ق��ووڵ��ت��ر بکا.
مەترسییەکی گ��ەورەی��ان هەیەو رهفسهنجانی دهتوانێ شێوهیهکی
«اخوانالمسلمین» قوتابخانهیهکی دیک ه ب��هرهو الی ئیسالحتهڵهبان
گ�����ەورەی ه��ەی��ە ل��ە پ��ەرەپ��ێ��دان��ی بڕواو جهبههی ئیسالح تهڵهبهکان
ن����ف����ووزی ش��ی��ع��ە ل���ە ن���اوچ���هی بههێز بکا.

توانیویانە ئێتیالف ل ه نێوان خۆیدا
پیک بێنێ یانی لهڕاستیدا له نێوان
ئوسوولگەراکان ئێتیالف وجودی
نیه ،بهڵکوو ل��هوهی هەیە شکاف
زیاتر دهبێ.
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وهاڵم :ب�� ه ب���ڕوای م��ن ئ��هوهی
ت��هن��ی��ا دهت���وان���ێ ش���وێ���ندان���هری
ئێستایه ئیسالحتهڵهبهکانن .تهماشا
ب��ک�� ه ئ��ێ��س��ت��ا ئ��ی��س�لاحت��هڵ��هب�� هک��ان

وهاڵم :تهماشا بک ه ئەلحانەک ه
ئهوهی ه ک ه مهوزووعهک ه ل��هوێدا
دهب��ڕێ��ت��هو ه ک�� ه ئ�� هگ��هر ب��ی��ری لێ
بکهینهو ه ئ�� هگ��هر ئ��اڵوگ��ۆڕهک��ان
ه���هر ل��ه م��ی��ح��وهری پ��ت��هوک��ردن��ی
بهیتی رێ��ب��هریدا بێ ئ��هوه دهبێ
فاتیحهی بۆ بخوێنی یا ئهگهر ههر
کورسی خۆی بوێ دهبێ لهوانهی
ئوسولگهراکان ههڵبژێرێ ،بهاڵم
ئایا مهملهکهتهکه ههر بهوهی دانێن
دهبێ ب ه تهقویهتی ئاغای خامنهیی.
خامنهیی ههموو ئهو دهسهاڵتهی
ههی ه ئهو قودرهتو دهسهاڵتهی ل ه
قانوونی ئهساسی ئێراندا دراو ه
ب ه ئاغای خامنهیی ب ه شای ئێران
ن��هدراب��وو ک�� ه ب��ه ش��ای ئێرانمان
دهگوت دیکتاتۆڕو ئاغای خامنهیی
زۆر زۆر زیاتره ،ئهوهی ه موشکیلهی
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پرسیار :باڵی رێفۆڕمخواز
یان بە قەولێ ئیسالحتەڵەبەکان
ئایا دەتوانن لەسەر هەڵبژاردن
شوێندانەر بن؟

پرسیار :بەیتی رێ��ب��ەریو
خودی خامنەیی زیاتر الیەنگری
لە کام نوێنەرانە دەکەن ئەگەر
ئەم  ٨کەسە (ویالیەتی ،جەلیلی،
حەداد عادڵ ،قاڵیباف ،رەزایی،
غەرەزی ،رووحانیو عارف) بە
دوو بەشدا دابەش بکرێن ،واتە
رێفۆرم خوازانو کۆنەپارێزان؟

ه��هروای��ه وەخ��ت��ێ��ک ب���ڕوا بهو
ئ���ازادیو دێمۆکڕاسیهی دهک��هن
کە له دنیای موتهمهدنی ئهوڕۆک ه
ب����اوە ئ����هوان پ��ێی��ان وای���� ه ه��هر
ئ��هوان دێمۆکڕاسیان ههیه .ئهوە
عهوام فهریبییه ئهو ه ئیدی قواتی
نیزامی ویالیهتی فهقیهـ ناتوانێ
وهاڵم���دهری ئ��هو وهزعیهتیهی ل ه
دنیای مۆدێڕندا بێ جا بۆی ه ههر
وهختێک ئیستبدادی دینی حاکم
بێ وهل��ی فهقیهـ حاکمی موتڵهق
ب���ێو ک��هس��ێ��ک راس����ت ب��ێ��ت��هوهو
ههر سهرکۆماری راست بێتهوهو
ب��ی��ه��هوێ ل���هو دهس���هاڵت���هی ک��هم
بکاتهو ه حەتمەن ب ه گژی دادێو
ناهێڵێ بۆ لهبهر ئهوهی دهسهاڵتی
ئهو لهو ه زیاتر ه تهسمیم گیرهندهی
ئهسڵی ع��هرزم ک��ردن ه��هر وهلی
فهقیهەو س��هرک��ۆم��ار دهس��هاڵت��ی
نییهو ل�� ه دهس��هاڵت��هک��اندا ئهگهر
ل ه قانوونی ئهساسیدا چاوی لێ
بکهن حاکمی موتڵهق سهرکۆمار
نییه ،ویالیهتی فهقیهـ ههربۆی ه ئهو
س��هرۆک کۆمارانهی که هاتوون
یهک ب ه یهک مهغزووبی نیزامهک ه
پرسیار :ئ��ەگ��ەر بڕوانینە بوون.
مێژووی دەسەاڵتداریەتی کۆماری
پرسیار :حیزبی دێمۆکڕاتی
ئیسالمی بەشێکی بەرچاو لە
سەرۆک کۆمارەکان یا البردراون کوردستان یازدەهەمین خولی
یا دواتر بەشێوەگەلی جۆراوجۆر هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماریو
لە الی��ەن بەیتی رێبەرییەوە ش��ووڕای ش��ارو دێی کە لە ٢٤
ئازارو ئەزیەت دراون ئەمە لەبەر جۆزەردانی ئەمساڵ بەڕێوەچوو
ب��ای��ک��ۆت ک���رد ،ب��ۆ راستەخۆ
چ هۆکارێکە؟
وەک زۆرب���ەی دەورەک���ان ئەم
وهاڵم :ه��ۆک��ارهک��هی ئ��هوهی�� ه دەورەیەشی تەحریم نەکرد؟
وهختێکی دهسهاڵتت ههیهو دهتهوێ
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ئ��اغ��ای رهفسهنجانی ب��ۆ الی
ئیسالحتهڵهبهکان دادهشکێتهوه.
خ��ودی ئ��هح��م��هدین��ژاد ک�� ه ئێستا
تووڕهیه ل ه بهیتی رێبهری که ل ه
پێشدا مهوردی قهبووڵی رێبهری
ب��وو ئێستا م��هغ��زووب��ی ئ��هوهی�� ه
دهت��وان��ێ ئ���هوهی ک�� ه ن��ف��وز هک��هی
خ��ۆی بۆ الی ئیسالح تهڵهبهکان
دا ب��هری یانی ئیسالحتهڵهبهکان
ئهگهر باش عهمهل بکهن یەکەم،
دهت��وان��ن ق��هر هب��ووی ئیشتباهاتی
راب�������ردووی خ���ۆی���ان ب��ک��هن��هوه.
دووهەم ،زێهنیهتی جیهانی بۆ الی
خۆیان رابکێشێنو لهو حاڵهتەی
ئێستاکە هەی ە بێنه دهرێ که جاران
ئهمریکا بێ تهفاوهت بوو ،ئێستاک ه
ب��ێ ت��هف��اوهت ن��اب��ێ رۆژئ����اوا بێ
تهفاوهت نابێ وهک قهدیم نی ه وهک
بزووتنهوهی سهوزی پێشوو نیی ه
زهمانهک ه گۆڕاوه .ئهو ئاڵوگۆڕان ه
ل ه دنیایهدا ک ه تهکانیان خواردووهو
لهڕاستیدا وهک بوومهلهرزهیهک
ک�� ه ل�� ه بیر چ��ۆت��هوه ،ئیتر ئێران
ن��ات��وان��ێ خ���ۆی ل��ێ ب��ێت��هف��اوهت
نیشان بداو خهڵکیش ئهوهی چاک
چ��اک دهزان��ن جا بۆی ه به ب��ڕوای
م��ن ئ��هگ��هر ئ��ی��س�لاح ت�� هڵ��هب��هک��ان
ب���هرهوپ���ێ���ش ب�����ڕۆنو ج���هم���اوهر
زی���ات���ر ل���ه دهوری خ���ۆی���ان کۆ
بکهنهوهو رهفسهنجانیش دهتوانێ
یارمهتییهکی یهک جار گهور ه بکا
چونکه نفووزی یهک جار زۆرهو
ل��هگ��هڵ ئ��ۆرگ��ان�� هک��ان��ی جمهوری
ئیسالمی ئاشناییو نفووزی زۆر ه
دهتوانێ ئهو بهرهی ه بههێزتر بکاو
ب�� ه ت��هن��ی��ا دهالق��هی��هک��ی ک�� ه ههی ه

ب�� ه ب���ڕوای م��ن نیزامی جمهوری
ئیسالمی بتوانێ ل ه ئیستراتیژیەتی
ئهو دوو کاندیدای ه ئهگهر بۆیان
بکرێ ئهو ئاڵوگۆڕه نێوخۆیییان ه
پیک بێننو سیاسهتی خاریجی
ئاڵوگۆڕی تێدا پێک بێنن ئهوهی
ک�� ه ل��ه ز هم��ان��ی ئ��هح��م��هدین��ژاد دا
دن��ی��ای رۆژاوا ب���وو ب��ه غ���هزهب
ئێستا دهتوانن ساڕێژی بکەنەو ە
سیمایهکی ب��هش��هردۆس��ت��ان�� ه ل ه
ئێران تهرسیم بکهنو زێهنیهتی
دنیا زیاتر بۆالی خۆیان رابکێشن.
ب ه بڕوای من گۆڕان بهم شێوهی ه
پێک دێ ،بهاڵم کاری دهوێ.

ئهسڵی ل�� ه ه��هم��وو ئۆرگانێک چ
س��هرک��ۆم��ار ی��ان وهزی���رو وهکیل
حهتتا ئۆکهی رێبهری لەگەڵ نهبێ
هیچ سیاسهتێک ن��ات��وان��ێ بچێت ه
پێشێ دهبێ ئهو ه یهکال بکرێتهوه.
یانی قودرهتی موتڵهقو تهسمیم
گ��ی��رهن��دهی ئهسڵی ک��ێی�� ه ئاغای
خ��ام��ن��هی��ی��ه .ئ��ای��ا ئ���هو دهس��هاڵت�� ه
دهب��ێ ه��هر زی��اد بکا ئهگهر زیاد
بکا فاجعهکه ،قەیرانەکە قووڵتر
دهب����ێ .ک��ه ب����هرهو ق��ووڵ��ت��رب��وون
دهڕوا قهیرانهک ه دهب��ێ ئینتزاری
گ��ۆڕان��ک��اری گ����هور ه ب��ک��ا ی��ا ئ��هو
نیزام ه بارگهوبنهی تێکهو ه پێچێو
ب���ڕواو خ��ۆی ل�� هگ��هڵ ئ��هو دنیای ه
تهتبیق ب��دا ئایا ئ��هوهی دهتوانێ
بکا ی��ان نا ئ��ه و پرسیارهی نابێ
ئێم ه وهاڵم����ی ب��دهی��ن��هوهو دهب��ی
خودی ئاغای رێبهر بزانین خۆی
تهتبیق داو ه یان نا ،بهاڵم ئهوهی
که ئێمه بۆ خۆمان ل ه دوورهو ه
س��هی��ری م��هس��هل��هک��ه دهک��هی��نو
تهماشای بهرنامهو رهسانهکانی
گرووهیو خهبهری دهکهین تهنیا
ئومێدێکی که ههی ه به نهزهری من
هێندێک گۆڕانکاری ل ه دهسهاڵتی
رێ���ب���هر روو ب����دا .ه����هر ب��هش��ی
رێفۆڕمخوازهکان ه له حهقیقهتدا
ئ��هو ک��هس��هنو دهت��وان��ن تهنزیمی
دهسهاڵتو قودرهت بکهن.

ل ه قودرهتو دهسهاڵتی رێبەر کهم
ک��هی��هو ه دوژمنایهتیت دەک��ات ب ه
تایبهتی ل ه واڵتانی دواکهوتوودا ک ه
فهرههنگی دیکتاتۆڕیو ئیستبداد
لهوێدا زیاتر فرچکی گرتووه.

وهاڵم :به نهزهری من تهحریم
ک��ردن باش نیی ه دهزان��ی بۆ باش
نییه؟ من شتێکم پێ خراپ ه بهاڵم
ه���هر ئ���هوه ن��اب��ێ دهب���ێ هێندێک
م��ق��اب��ل��هی دی���ک���هی ه��هب��ێ ئهم ه
بۆچی؟ ئهوهڵهن ئێمه حزووری
ف���هع���ال���م���ان ل���ه واڵتدا ن��ی��ی��هو
وهختێک حزووری فهعالمان نیی ه
پ��ێ��وهن��دیی��هک��ی راس��ت��هوخ��ۆم��ان
لهگهڵ خهڵکی واڵتهکهی خۆمان
ن��ی��ی��ه ،ئ��ێ��م�� ه ن��ات��وان��ی��ن ه����هر ب ه
تاگهیهندراوو بهیاننامهیهک بتوانین
خهڵک پاشهکشهی پێبکهین ،خهڵک
ک�� ه ناحهقی نییه م��وح��اف��زهک��اره.
خ�� هڵ��ک��هک��هش ح��هق��ی خ��ۆی��هت��ی ل ه
ژێ���ر س��ێ��ب��هری ح��اک��م��ی�� هت��ی ئ��هو
دهسهاڵتهی دایە النی کهم خهڵک
نای ه خ��ۆی قاچاخ بکا به خاتری
بهیانییهک ه بۆی ه ب ه ههر سووڕهت
رووحی محافزهکاری لهنێو خهڵکی
ئێراندا ب ه گشتیو ل ه کوردستاندا
بەتایبەتی خهڵک بۆ ئهوهی سهری
خ��ۆی راگ��رێ ناچاره ل ه هێندێک
ش��ت ک��ه ب��ۆخ��ۆی ب���ڕواش���ی پێ
نیی ه یانی رهنگه ههر بڕواشی ب ه
جمهوری ئیسالمی نهبێ بڕواشی
بە نیزامهکهی نهبێ ،بهاڵم له ژێر
دهسهاڵتو حاکمیهتی موستهبدانهو
خۆدکامانهی ئهو نیزامهی داههی ه
ن��اچ��ار ه پاشهکش ه بکاو تهجدید
نهزهر بکاتهوهو لهو ههڵبژاردنانهدا
که هیچ بڕوای پێی نییه بهشداری
بکا ،چونکه ههر نەیکات کێشهی بۆ
ساز دهکهن ،ئێمه با تهجرووبهی
پێشوو ل��هو ه��هڵ��ب��ژاردن��ان��هدا ک ه
تهحریمیان ک��ردوه .خهڵک نهیان
توانیو ه تهحریمهک ه بهڕێو ه بەرن.
ن��اش��ک��رێ ئ��ێ��م�� ه گ��ل��هی��ش��م��ان ل ه
خهڵکهکهی ههبێ دهبێ ژیانی ئهو
خهڵکهی وهبهرچاو بگرین خهڵک
ناتوانێ به تهحریمو مل به مالنهی

،،
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،،

ئهندامی دهفتهری سیاسیی حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان
لهسهر پرسی ههڵبژاردنەکانی سەرکۆماری و ئاکامو دهرهنجامهکانی لە ئێران دا

،،

دیمانه :باوکی ساڕێژ

وهک ب���ۆ ه���هم���وو الی���هک
ئ��اش��ک��رای� ه ح �هس �هن رووح��ان��ی ل ه
ه �هڵ��ب��ژاردن��ی 24ی ج�����ۆزهرداندا
دهن��گ��ی زۆری��ن �هی هێناوهو ب��وو ب ه
سهرکۆماری ههڵبژێردراوی خهڵک.
ب��ۆ ئ���اگ���اداری زی��ات��ری خ��وێ��ن�هران
ل��هس��هر پ��رس��ی ه �هڵ��ب��ژاردن �هک �هو
ئاکامو دهرهنجامهکانیو ههروهها
ل �هو چ��اوهڕوان �یی��ان �هی خهڵک ک ه
ل���ه ح���هس���هن رووح���ان���یی���ان وهک
سهرکۆماری تازه ههیهو ئهویش تا
چهنده دهت��وان �ێو توانایی وهدی��ی
هێنانی ئهو ههموو چاوهڕوانییانهی
ه�هی�ه ،ئ �هم دیمانهیهمان لهگهڵ

،،

ب�هڕێ��ز ک��اک ق���ادر وری���ا ئهندامی
دهفتهری سیاسیی حیزبی دێمۆکڕاتی
کوردستان پێک هێناوه.

پرسیار :حیزبی دێمۆکڕاتی
هەڵبژاردنەکانی
ک��وردس��ت��ان
ئەم دەورەی��ە لە سەرکۆماریو
هەڵبژاردنی شووڕاکانی شارو
دێی بایکۆت کرد ،هۆکاری چ بوو؟
وەاڵم :حیزبی دێمۆکڕاتی
کوردستان ،سێ هۆی بۆ بایکۆت
ک��ردن��ی ئ��هو ه�� هڵ��ب��ژاردن��ان��ه ب��هدی
دهک���رد .ی��هک��هم ئ��هوه ک��ه ئ��هو هن��د ه
ئ���اوڕدان���هوهی���هی ک��ان��دی��داک��ان ل ه
ویستو داخوازییهکانی خهڵک ب ه
تایبهتی ئ��اوڕدان��هوهی��ان ل ه پرسی
نهتهوهکانی ئیرانو پرسی کورد،
زۆر ک�� همو بایی ئ��هو ه نهبوون ک ه
داوا ل ه خهڵک بکرێ بۆ پشتیوانی
ل��هو ب��هرن��ام��هو دروش��م��ان�� ه بچن ه
س���هر س��ن��دووق��هک��ان��ی دهن���گ���دان.
دووههم بهدوورمان نهدهزانی ئهم
جاریش ،وهک ههڵبژاردنی پێشووی
س��هرک��ۆم��اری ،ڕێ��ب��هریو سوپای

پاسداران ئهگهر به پێویستی بزانن،
دهست بهسهر دهنگهکانی خهڵکدا
ن��هگ��رن .سیههم ،رهت ک��ران��هوهی
سهاڵحیهتی زۆرب��هی ههره زۆری
کاندیداکانی ههر دوو ههڵبژاردنو
له مهیدان نههێشتنی کاندیدای ئهوتۆ
ک ه خهڵک به ههڵگری داخوازهکانی
خۆیانی بزانن ،هۆیهکی دیک ه بوو
ب���ۆ ئ�����هوهی ح��ی��زب��ی دێ��م��ۆک��ڕات
دهلیلێکی نهبێ بۆ هاندانی خهڵک بۆ
بهشداری ل ه دهنگدان دا.
پرسیار :بەیتی رێبەریو
دەوڵەتی کودیتا نەیانتوانیوە
وهک پ��ێ��وی��س��ت ک��اری��گ��ەری
لەسەر هەڵبژاردنەکان دابنێن،
چ��اوەڕوان��ی لە هەڵبژاردنەکان
شتێکی دیکە بوو ،ئەم هەڵبژاردنە
چ ج���ی���اوازیی���هک���ی ل��ەگ��ەڵ
هاتنەسەرکاری دەوڵەتی کودیتا
هەبوو؟
ین��هژاد ،بۆ
وهاڵم :ئ��هح��م��هد 
خۆی له ناڕازیانی ئهو ههڵبژاردن ه
ب��وو .چونکه ک��ان��دی��دای دڵ��خ��وازی
ناوبراو(رهحیم مهشایی) ک ه لهمێژ
ب��وو کیسهی ب��ۆ ه��هڵ دوری��ب��وو،
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لەڕاستیدا الو
ق��ش��رێ��ک��ە لە
کۆمەڵگا کە لە
هیچ شوێنێک لە
دونیا ناتوانی
لە بیری بکەی،
ب��ەڵ��ك��وو دەب��ێ
گرینگی تایبەتی
پێ بدرێ.

بە ب��ڕوای من ج��ەوان��ی ئێستا
رووناکبیرن .ئێوە کە لە رەئسی
ی��ەک��ی��ەت��ی��ی الوان دان ،ئ��وم��ێ��دم
هەیە ب��ەو بهرپرسایهتییهی کە
رێبەرایەتی یەکیەتیی الوان هەیەتی
دەتوانێ هەنگاوی ئێجگار موسبەت
هەڵگرێو لەو حاڵەتە فۆڕماسیۆنە
عەینییە بیهێنێتە دەرێ ،رەوتێکی
نوێ دەست پێ بکاو لەڕاستیدا بۆ
هەموو جەوانانی کورد لە هەموو
پ��رس��ی��ار :ل���ە ک��ۆت��ای��یدا ب��ەش��ەک��ان��ی ک��وردس��ت��اندا ببێتە
س��پ��اس ب��ۆ ب��ەڕێ��زت ک��ە ئەو نـموونەو الوی کورد بزانێ ئەرکو
ی ئەمڕۆکانەی چیە؟
دەرف��ەت��ت ل��ە ئێختیار ناینو بەرپرسایەت 
ئەم چاوپێکەوتنەت لەگەڵ پێک
بێنین ،ئەگەر شتێکی تایبەتیت
هیوادارم ئێوە قۆڵی لێهەڵماڵنو
لەسەر الوانو یەکیەتیی الوان کار لەسەر مێشکی الوەکان بکەنو
هەیە بفەرموون؟
بە مەسئولیەتی خۆتان زیاتر ئاشنا
بنو لەسەر پەروەردەی الو زیاتر
وەاڵم :ئەمن ئهندامی الوان نیم ،کار بکەن .من سپاستان دەکەمو
بەاڵم رۆحم الوانەیەو رۆحییەیەکی زۆر مەمنوون.
الوەت���ی���م ت���ێدای���ە ،ب���ەڕاس���ت الو
قشرێکە ل��ە کۆمەڵگا ک��ە ل��ە هیچ
شوێنێک لە دونیا ناتوانی لە بیری
بکەی ،بەڵكوو دەبێ گرینگی تایبەتی
پ��ێ ب����درێ .داه���ات���ووی کۆمەڵگا
گەنجەکان دیاری دەکەن ،جابۆیە
لەسەر جەوانەکان ه��ەر ئەندازە
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ک ه هیچ دهسهاڵتێکیان نیی ه بتوانێ بکهین ،بهاڵم گوتمان بایکۆت بک ه
بۆیه ئێم ه دهب��ی مهعقواڵن ه فکر بایکۆت یانی لە حاشیهو ه بڕوان ه
بکهینهوه لهسەر ئ��هو مهسهالن ه مهسهلهکه ،ئهو ه باشه.
بۆی ه ئهو تهسمیمهی ئهوجارمان
لهو بهشهیدا خهڵکهک ه بۆ خۆی
ل��ه ج��ی��ات��ی ت��هح��ری��م بایکۆتمان
ه��هڵ��ب��ژارد ل�� ه ئ���هس���ڵدا ب��ای��ک��ۆت ئازادهو سهربهست ه دهتوانێ بچێ
تهعریف خۆی ههی ه بایکۆت یانی ی��ان نهچێته س��هر سندووقهکانی
ل ه الوهڕا چاوی لێ کرد یانی ئێم ه دهن����گ����دان ،ئ���هگ���هر ئێشکچیشی
چاومان لهوهپۆشی تۆ چ دهکهی لێ نهبوو ب��هش��داری ناکا ئهگهر
یان نایکهی بۆ خۆت چ دهکهی ک���ردی���ش���ی ش��ت��ێ��ک دهن����ووس����ێ
بیک ه ئ��هوه باش ه یانی خهڵکهک ه مهسهلهن دهنووسێ «قاسملوو»،
م��هج��ب��وور نییه ب��هش��داری دهک��ا «ک���ۆم���ار» ،ی���ان شتێکی دی��ک��ه.
دهبێ ئێمه واقیع بینان ه سیاسهت ه���اوڕێی���ان ئ���اوا ب��هرب��هرهک��ان��ی
بکەن یانی بەم شێوهیهی دهتوانێ
دهن��گ��ی��ش ب���دا ،ب���هاڵم دهن���گ ههر
دهنگی سپی نهبێو دهنگهکهی جێی
پهسهندی توودهی خهڵکی بێ ئهو ه
باشتر ه یانی بمان ههوێ ئهوهیە
جمهوری ئیسالمی ئیلقا بکهین ک ه
باب ه ئێم ه دڵخواز نایهین بهشداری
بکهین ل ه ه��هڵ��ب��ژاردندا ب��هاڵم ک ه
من ناچار دهکهی ل ه ههڵبژاردندا
بهشداری بکهم به تۆ دهنگ نادهم
ب ه بیروباوهڕی خۆم دهنگ دهدهم
ئهو ه بۆ خۆی باشهمانای زۆرە.

زیاتر ک��اری پ��ەروەردەی��ی بکرێ،
رێنوێنی بکرێ ئەوە بە قازانجی
میللەتەکەمانە .ئەگەر نەسڵەکانی
پێش ئێمە لە حەقیقەت دا ئێمەیان
باش پەروەردە بکردایە رەنگە ئێمە
شتێکی دیکە بووینایە ،ئێستاش
ئ��ەگ��ەر ئێمە بتوانین خەڵکەکەی
خۆمان بەو ئاگایییەی کە پێویستە
راب��ێ��ن��ی��نو واق��عب��ی��ن��ان��ە الوەک����ان
رابێنینو رۆحی کوردایەتییان تێدا
پەروەردە بکەین کە بۆ میللەتەکەی
خۆی بژی ،ئەوە ئێجگار کارێکی
موسبەت دەبێ بۆیە ئەرکی ئێوە
وەک یەکیەتیی الوان ئەرکێکی
قورسە.
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هەڵبژاردنی حەسەنی رووحانی
وەک سەرکۆمار کاریگەری لەسەر
وەزعیەتی ئێراندا دەبێ؟
وهاڵم :ههڵبژاردنی حهسهن
رووحانی ،بۆیه وهک سوورپڕایز
چاوی لێکرا ،چونکه واتاو پهیامی
تێدا بوو .لهنێو ئهو کاندیدایانه که ل ه
ملمالنێی ههڵبژاردندا مابوونهوه،
ئهو تهنیا کاندیدایهک بوو ک ه باسی
“اع��ت��دال” و “م��ی��ان��هروی” دهک��ردو
رهخنهی له هێندێک له سیاسهت ه

پ����رس����ی����ار :ئ���اک���ام���ی
هەڵبژاردنەکان دەری خست کە
ک��ۆم��ەاڵن��ی خ��ەڵ��ک ل��ە شێوەی
ج��ۆراوج��ۆردا “ن��ا” بە کۆماری
ئیسالمی دەڵ��ێ��ن ،ک��ەواب��وو چ
پێویست دەک��ا ئێوە لە شێوەی
تەحریم ی��ان بایکۆت خەڵک
لە چوونە سەر سندووقەکانی
هەڵبژاردن دوور بخەنەوە؟
وهاڵم“ :ن���ا” گوتنی خهڵک
به دهسهاڵتێکی زۆردارو دیکتاتۆڕ
وهک ههڵوێستێکی سیاسی ،کارێکی
ب��اش��هو دهب���ێ ب���هرز بنرخێندرێ،
ب��هاڵم ههر لهو کاتهشدا د هب��ێ ل ه
بیرمان بێت ،ئ��هو ه ههڵوێستێکی
ن���اچ���اریو ن����هخ����وازراوه .خهڵک

پرسیار :ئاغای حەسەن
رووحانی بەر لە هەڵبژاردنی بە
سەرکۆماری قەولو بەڵێنی زۆری
دا بە خەڵک ،پێتان وایە تا چەند ه
لە چوارچێوەی ئ��ەم نیزامەدا
دەتوانێ قەولو بەڵێنەکانی بەجێ
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پ����رس����ی����ار :ئ���اک���ام���ی
هەڵبژاردنەن بۆ هەموو الیەنە
دەرەک���یو ناوخۆییەکان وەک
س��وورپ��ڕای��زێ��ک واب����وو ،ئایا

ب ه بڕوای من  ،
کۆماری ئیسالمی
ل ه سهردهمی
سهرکۆماریی
رووحانیدا ،ناچار
دهبێ چاو ب ه هێندێک
ل ه سیاسهتهکانیدا
بخشێنێتهوه .دیار ه
بهههر رادهیهک خهڵک
چێرهگرتووتر بێو پتر
ل ه مهیدانی خهباتدا
بێو لهسهر مافهکانی
پێدابگرێ ،دهسکهوتی
زیاتری دهبێ.
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له الی��هن ش��ووڕای نیگابان رهتی
سهاڵحیهت ک��رای��هوه .ب��هاڵم بهیتی
رێ��ب��هریو ش���ووڕای ن��ی��گ��اب��انو،...
ئ���هزم���وون���ی ج����اری پ��ێ��ش��ووی��ان
ههبوو و بۆیان دهرک��هوت��ب��وو ک ه
دهست بهسهرداگرتنی دهنگهکانی
خ���هڵ���کو ن���اس���ان���دنو س��هپ��ان��دن��ی
کاندیدایهکی دهست نیشان کراوی
خۆیان وهک ب��راوهی ههڵبژاردن،
ههزینهی زۆر تووشی نیزام دهکاو
ئابڕوو ئێعتیباری نیزامو شهخسی
خامنهیی ئهوهندهی دیکه به با دهدا.
دهروونزان�����یو رهف��ت��اری خهڵکی
ئ��ێ��ران��ی��ش��ی��ان ه��ات��ب��ووه دهس���تو
دهی���انزان���ی ه��هر ک��ان��دی��دای��هک ل ه
خامنهیی دوورتر بێو کهمتر ب ه دڵی
ناوبراو بێ ،شانسی دهنگ پێدرانی
ل ه الیهن خهڵکهوه ،زیاتره .ههربۆی ه
ئ��هم ج��اره بناغهی ک��اری خۆیان
نهک لهسهر دهست بهسهرداگرتنی
دهن��گ��ی خ��هڵ��ک ،ب��هڵ��ک��وو ل��هس��هر
هێشتنهوهی ئهو جۆره کاندیدایان ه
دان���ا ،ک��ه ئ��هگ��هر خهڵکیش دهنگی
پ��ێ��دان ،ب��ۆ ب��ڕی��ارب��هد هس��ت��ان��ی ئهو
نیزام ه ب ه تایبهتی شهخسی خامنهیی
ت�� هح��هم��م��ول ب��ک��رێ .ب��ۆی��ه ل�� هگ��هڵ
ئ���هوهی ب��ه دڵنیاییهوه ،رووح��ان��ی
ئهو کاندیدای ه نهبوو که خامنهییو
سوپای پ��اس��داران پشتیوانییان
لێکرد ،بهاڵم لهسهر یهک ئاکامی
ههڵبژاردنهکه ،ئهگهر له سهرێکهو ه
سهرکهوتن بوو بۆ خهڵک ،بهاڵم ل ه
الیهکی دیکهوه بۆ نیزامیش قازانجی
خۆی ههبوو.

،،

نێوخۆییو دهرهکییهکان دهگرت
که جێگای سهرنجو بایهخ پێدانی
خهڵک ب��وون .له الیهکی دیکهوه،
کۆمهڵێک ل��هو کاندیدا بههێزانهی
به ئاماژهو رهزامهندیی خامنهیی
رهت���ی س��هاڵح��ی��هت ک���راب���وون ،بۆ
وێ��ن��ه خ��ات��هم��یو رهف��س�� هن��ج��ان��ی،
پشتیوانییان له رووحانی دهکرد.
ب ه ک���ردهوه ئ��هو کاندیدایهک بوو
که پشتیوانی لێکردنی به مانای
ش��ک��س��تدان��ی خ��ام��ن��هی��یو سوپای
پاسداران بوو .ئهم ه رهنگه یهکێک
له تهنزه تاڵهکانی واقیعی ژیانی
سیاسی له ئێران بێ که ههڵبژاردنی
کهسێک ک ه سااڵنیکی زۆر ههر لهو
نیزامهدا کاربهدهستی گهوره بووهو
پۆستی بهرزی ههبووه ،ل ه قۆناغو
سهردهمێکی دیکهدا دهتوانێ جۆرێک
خهبات لهگهڵ ناوکهی سهرهکیی
دهسهاڵتو بڕیار لهو رێژیم ه دابێ!
دی����اره ئ��هم��هش دهگ���هڕێ���ت���هو ه بۆ
نهبوونی ههڵبژاردنی ئازادو ئازادیی
ههڵبژاردن له ئێراندا.
ب��هاڵم ئ��هوه که ههڵبژێرانی
ئاغای رووحانی دهتوانێ کاریگهریی
لهسهر وهزعی ئێران ههبێ یان نا،
ب��ه چهند فاکتهر ب��هس��ت��راوهت��هوه.
یهکهم فاکتهر شهخسی خامنهییو
دام���هزراوه داسهپاوهکانی نیزامن
ک��ه ئایا پهیامی خهڵکی ئێرانیان
وهرگرتوه ک ه دهستههڵگرتن لهو
سیاسهتانهیان دهوێ که خهڵکو
کۆمهڵگهی ئێرانیان ب���هرهوڕووی
قهیرانی نیوخۆیو گوشاری دهرهکی
کردۆتهوه یان نا؟ دووههم فاکتهر،
ئ���ی���رادهو ب���ڕی���اری س��هرک��ۆم��اری
ههڵبژێردراوه له ڕووبهڕووبوونهو ه
ل ه چ��اوهڕوان��یی�� هک��ان��ی خهڵکو ل ه
جێبهجێ کردنی وادهو بهڵێنهکانی

خۆی له کاتی ههڵبژاردندا .ئهگهرچی
س��ی��اس��هت�� ه س��هرهک��یی��هک��ان��ی ئ��هو
نیزام ه له الیهن شهخسی رێبهری
ن��ی��زام��هوه دی���اری دهک����رێ ،ب��هاڵم
ئهگهر سهرکۆمار باوهڕو هیممهتو
شههامهتی ههبێو شایستهی ئهو
دهنگان ه بێ که نزیکهی  20میلیۆن
خهڵکی ئێران پێیان داوه ،دهتوانێ
ب ه پشتیوانیی خهڵک ،گ��ۆڕان ههر
چهند سنووردار ل ه وهزعی سیاسیی
ئێراندا پێک بێنێ .سێههم فاکتهر
خ���ودی خ��هڵ��کو ئ��هو ب��زووت��ن��هو ه
سیاسیو کۆمهاڵیهتیانهن ک�� ه ل ه
ه��هن��اوی کۆمهڵگهدا ه��هن .ئهگهر
خهڵک له مهیدان داب��نو شایهدی
گهشهو بهرهوپێشچوونی خهباتو
ب��زووت��ن��هو هک��ان��ی خ�� هڵ��ک ب��ی��ن ،ل ه
ههڵبژاردنی مهجلیسیشدا ،خهڵک
سهرکهوتنو دهسکهوتیان دهبێو
دهت��وان��ن ڕێ��گ��هی خ��ۆدزی��ن��هوه ل ه
س��هرک��ۆم��ار ببهستنو ن��اچ��ار ب ه
گرتنهبهری سیاسهتی نوێی بکهن.

ڕێگای دیکهیان له بهردهمدا نامێنێ
بۆیه به “نا” گوتن ،یا ب ه ههڵبژاردنی
ک�� هس��ێ��ک��ی س���هر ب���هو ن��ی��زام��ه ک ه
ت��ۆس��ق��اڵ��ێ��ک ج���ی���اوازی���ی ل��هگ��هڵ
ئهوانی دیک ه ههیه ،پهیامی خۆیان
دهگهیهنن .بۆ وێنه ،ئهگهر ئازادیی
ههڵبژاردنو ههڵبژاردنی ئ��ازاد ل ه
ئێراندا ههبا ،خهڵک زۆر کاندیدای
له حهسهن رووح��ان��ی ،باشتریان
دهب��وو و پشتیوانییان لێدهکرد.
ی��ا ئ���هو خ�� هڵ��ک��هی س��ن��دووق�� هک��ان��ی
دهنگدان تهحریم دهکهن ،بۆی ه ئهو
ک��ار ه دهک��هن ،چونک ه پێیان وای ه
ئ��هو ج��ۆره ههڵبژاردنانه ناتوانن
ببنه سهرچاوهی گۆڕانی جیددیی
س��ی��اس��ی ل��� ه وهزع������ی واڵتدا.
دهمهوێ بڵێم حیزبێکی سیاسی ک ه
مافی ئ��هوهی نیی ه ل ه چوارچێوهی
یاساکانی ئهو ڕێژیمهدا چاالکیی
ههبێ ،یا ب��اوهڕی به کایهکردن ل ه
چوارچێوهی ئهو جۆر ه ههڵبژاردن ه
نادێمۆکڕاتیکانهدا نییه ،ناچار نیی ه
بهم ههڵبژاردنانه رازی بێو خهڵک
بۆ بهشداریو دهنگدان لهواندا هان
بدا .خهڵک لهوانهیه هیچ رێگایهکی
دی��ک�� ه ب��ۆ پێک هێنانی النیکهمی
گ�����ۆڕان ل���ه وهزع�����ی م���هوج���وودا
ش��ک ن��هب��هن ئ��هوهن��د ه ههڵبژاردن ه
نهبێ ،بهاڵم حیزبه سیاسییهکان،
ه��هم ههڵگری بهرنامهو ئامانجی
گهورهترن ،ههم دهتوانن ب ه شێوهی
دیک ه خهبات بۆ ئامانجهکانیان بکهن.

بگەیەنێ؟
وەاڵم :ب���ه ب������ڕوای م��ن،
ک��ۆم��اری ئیسالمی ل��ه س��هردهم��ی
س���هرک���ۆم���اری���ی رووح�����ان�����یدا،
ن��اچ��ار دهب���ێ چ��او ب�� ه هێندێک ل ه
س��ی��اس��هت��هک��ان��یدا بخشێنێتهوه.
دی����اره ب��هه��هر رادهی������هک خهڵک
چێرهگرتووتر بێو پتر ل ه مهیدانی
��هس��هر مافهکانی
خ��هب��اتدا ب��ێو ل 
پێدابگرێ ،دهسکهوتی زیاتری دهبێ.
پێویست ه ههموو حیزبو ریکخراو ه
سیاسییهکان خهڵک ،ب ه تایبهتی
چاالکانی مهدهنی هان بدهن بۆ ئهم
وهزع ه نوێیه ک ه بهسهر کۆماری
ئیسالمیدا دهسهپێ ،خۆیان رێک
بخهن ،بهرنامهیان ههبێو ههر لهو
کاتهشدا پشتیوانییان لێ بکهنو
ه��ان��دهری��ان ب��ن .ئهرکی ئهوانیش ه
وێ�����ڕای ه��ێ��ن��ان�� ه گ����ۆڕی وی��س��تو
داخ��وازهک��ان به پێی ه هلومهرجو
زهرفییهتی سهردهمهکه ،ئامانج ه
نهتهوهیی ه سهرهکییهکان ک ه دهیان
ساڵ ه حیزبهکان خهباتیان بۆ دهکهن،
ون نهکهنو نهکهون ه دژایهتی ئهو
حیزبانهو ههر دوو ال ب ه تهواوکهری
یهکترو ئهم دیوو ئهو دیوی خهباتی
نهتهوهیهک بزانن.

ههڵبژاردنی سهرکۆماریو کورته سهرنجێک

برایم جههانگیری
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ب�� ه ئ��ام��اژ ه ک���ردن ب���هو ب��اس��هی
س������هرهو ه ب��� ه ب������ڕوای م���ن ک���ورد
ب�� هگ��ش��ت��ی ،ب�� ه ح��ی��زبو رێ��ک��خ��راو ه
سیاسییهکانیهوهو ب ه نووسهرو
رون��اک��ب��ی��رانو ب�� ه گشتی ههموو

ئۆباما

رووبهڕووی

ئێرانیۆم

ئێران خۆی بۆ رێککهوتنێکی ناوکی ئاماد ه کردوه ،بهاڵم پێویست ه
ئهمریکا ههنگاوی یهکهم ههڵێنێتهوه.
به روانگهیهکی خۆشبینانه سهیری لهو دوورهپهرێزیو گۆشهگیریی ه
ن :وهلی نهسر
ئ���هو راس��ت��یی�� ه ب��ک��ا ک��ه زۆرب����هی دێنێتهدهر .ههوڵ بۆ سازان دهداو
و ،ل ه ئینگلیزییهوه :مهنسوور ئێرانیهکان دهنگیان دا تا لهنێوان رێککهوتنی ل ه رووبهڕووبوونهوهو
پیرۆتی
خ��ۆی��انو میراتی ئ��هح��م��هدین��ژادو بهرگری ب��هالوه پهسندترهو گوتی:
رێ���ک ئ���هو ک��ات��هی ک��ه جیهان ئایوتوڵاڵ عهلی خامهنهییو ،سپای «هیچ بهربژێرییهکیدیکهمان جگ ه
هیوای به گۆڕانێکی مانادار ل ه ئێران پاسداران بۆشایی دروست بکهنو ل ه میانهڕهوی نییه« .ئهم تێڕوانین ه
بوو ،ههڵبژاردنی سهرکۆماری واڵت وشیاریان بکهنهو ه تا جارێکیتر وهرچهرخانێکی دی��ارو ب��هرچ��اوه،
ههمووانی سهرسام کرد .ب ه دوای ئاکامی ههڵبژاردنهکان ب ه رێگای بهاڵم هێشتا رێککهوتنێکی ناوکی
ت ک���ردن���هوهی سێناریۆی تراژێدی ساڵی 2009دا تێنهپهڕێنن .ل���ه ه����هوێ����ڵدا ن��ی��ی��هو ح��هق��ی��ق��هت��ی
دووپ����ا 
س��ورپ��ڕای��زی ج������ۆزهردان ،واڵت�� ه
سهرکهوتنی بناژۆخوازان ل ه 2009ی
ئ����هم����ان���� ه ه�����هم�����وو ه����هواڵ����ی یهکگرتووهکان وادار به گونجاندنی
زایینیدا ،پاڵێوراوی ریفۆڕمخوازان،
حهسهن رووحانی ،که کهمپهینهکهی دڵ��خ��ۆش��ک��هرن ب��ۆ سیاسهتوانانی ستراتێژییهکهی لهگهڵ بارودۆخی
ل��هژێ��ر دروش��م��ی م��ی��ان��هڕهوی ل ه ئ���ێ���ران���ی ،ب�����هاڵم ک����ام ب���اب���هت بۆ نوێی ئێران دهکا.
رۆژئ�������اوا ل���هم���هڕ چ���ارهن���ووس���ی
ئهگهرچی ل ه س��هر هت��ادا شایهد
نێوخۆو پێوهندی بنیاتنهر لهگهڵ پڕۆگرامی ناوکی ئێران له رۆژهڤ
یی�� هک��ی رێ��ژهی��ی رووحانی بتوانێ دهست پێشخهری
شب��ی��ن�� 
دهرهوه وهگهڕ خرابوو ،رکهبهرانی دای�����ه .خ��ۆ 
شکست دا ت��ا ل��ه دهوری ی�� هک��هم ه��هی�� ه ک�� ه پشتیوانی ه�� هم��هالی�� هن�� ه بکا ،ب��هاڵم بڕیاری کۆتایی لهسهر
ب���ه زۆری����ن����هی دهن�����گ ب�����راوهی ل�� ه م���ی���ان���هڕهوی ،رهن����گدان����هوهی پڕۆگرامی ناوکی لهالی خامنهیییه.
ههڵبژاردنهکان بێ .ئهم ه سهرهتای لهسهر میزی دان��وس��ت��انو رهوت��ی واڵتانی دانوستانکار لهگهڵ ئێران ل ه
رهت ک��ردن��هوهی سیاسهتوهرزی وت��ووێ��ژ هک��ان دهب���ێ .رووح��ان��ی ل ه گرووپی 1+5ــــ بهرهی دیپڵۆماتیکی
ئ���هح���م���هدین���ژادو ب��� ه گ�� هن��گ��هش�� ه دهورانی بانگهشهکانی ههڵبژاردندا پ��ێ��که��ات��وو ل��ه واڵت��ان��ی رووس��ی��ه،
کێشانی داخ���راویو زهبروزهنگی سیگناڵێکی ئ��اش��ک��رای رهوان����هی چ��ی��ن ،ف��هڕان��س��ه ،ئینگلیز ،واڵت�� ه
بناژۆخۆزان له گۆڕهپانی سیاسی دهرهوه ک����رد ک��� ه ل��� ه ئ���هگ���هری یهکگرتووهکانو ئاڵمانــــ دهتوانن
ئێرانه .کۆمهڵگای جیهانی دهتوانێ ههڵبژاردنی به سهرکۆمار ،ئێران ئهو وشکهبڕوایهی که سهعید جهلیلی
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ههڵبژاردنی مهجلیسی خیبرهگانی
رێ��ب��هری��ش ه���هر وهت����ر .ئ��هوی��ش ب ه
ههمان شێوه ،ئهو ههڵبژاردنهش لهنێو
کهسایهتیی ه ئاینیی ه پل ه بهرزهکان
کهسێک ک�� ه ح�� هت��م��هن دهب���ێ شیع ه
بێ بۆ ڕێبهری واڵت ههڵدهبژێرێ.
دهی دیسان ئهو ههڵبژاردنهش هیچ
پێوهندی ب ه ک���وردهوه نییه .چۆنک ه
ئهوان تهئکید لهسهر ئایین دهکهنهوهو
ههر له بنهڕهتڕا باوهڕیان ب ه میللهتو
شتی وا نییه و گاڵتهیان پێی دێ.

خ�� هڵ��ک��ی ک��وردس��ت��ان دهب���ێ خ��ۆی��ان
ل��هو باسان ه ب���هدوور بگرن ،چونک ه
بهڕاستی ئهو ههڵبژاردنه به هیچ لهونێ
پێوهندی ب ه ک��وردهوه نییه .تهنانهت
ئهگهر ب ه تهمای ئاڵوگۆڕیش بین ل ه
حاڵهتی هاتن ه سهرکاری یهکێکی کهم
خهراپ ،ئهو ه دیسان دهبێ بگهڕێنهو ه
بۆ یاسای بنهڕهتی ئهو رێژیمه ک ه ئایا
رێگا دهدا هیچ ئاڵوگۆڕێک بکرێ؟ خۆ
ئهگهر ل ه خۆمانی نهگۆڕین ههموو
باش دهزانین ک ه هیچ ئاڵوگۆڕێکیش
لهو سیستهم ه بهدی ناکرێ .کهوای ه
ن
دوای زیاتر ل ه  30س��اڵ ئهزموو 
کردنی ئهو رێژیمه دهبێ بهو قهناعهت ه
بگهین ک�� ه ن�� ه دهس����هاڵتو ن�� ه کۆی
سیستهمی دهسهاڵتداریو ئیداری ئهو
واڵته ،کولتوورو روانینی گشتیان ب ه
نیسبهت جیهانو دهوروبهر ،تهنانهت
هی خهڵکهکهش دهگ��هڵ هی کوردان
ج���ی���اوازیی���هک���ی ل���هڕادهب�������هدهری
ههیه .با ئ��هو جیاوازیان ه ک ه ههنو
حاشایان لێناکرێ قهبووڵ بکهینو
بۆ ی��هک ج��ار ل ه سیاس هتدا ئازایی
ئ��هو هم��ان ههبێ ک ه رابگهیهنین ئهو
ههڵبژاردن ه هیچ پێوهندی ب ه کوردهو ه
ن��ی��ی��هو خ���ۆی ل��ێ ب�����هدوور ب��گ��ری��ن.
بێتهفاوهتی بێتهفاوهت بینو تهنانهت
تهحریمیشی نهکهین .تهحریم کردن
جۆرێک رهوایی دان ه ب ه ههڵبژاردن .ل ه
جیاتی ئهوه ههوڵی وشیارکردنهوهی
خهڵک بدهین ک ه ههڵبژاردنو مافی
دهنگدان هێند ه سووکو بێنرخ نیی ه
کاربهدهستانی رێژی م وا ب ه هاسانی
خهڵکی پێبکهن ب ه ئامرازێک تهنیا
بۆ پڕکردنی سندووقهکانی دهنگدانو
رهوایی بهخشینی ئهو رێژیمه.
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له ده دهورهی سهرکۆماری ل ه
ئێراندا یا باشتر ه بڵێین بهدرێژایی
ت��هم�� هن��ی رێ��ژی��م��ی ئیسالمی ئ��ێ��ران
ههڵسوکهوتی ئهو رێژیمهو رهفتاری
ئ��هو دهس��هاڵت�� ه ب��هرام��ب��هر ب�� ه ک��ورد
ل��ه ه��هم��وو ب����وارهک����اندا ئ��هوهم��ان
ن دهدا که ئهو رێژیم ه قهت
پێنیشا 
هیچ حیسابێکی بۆ کورد نهکردوهو
قهتی ب ه هێند نهگرتووه .ئهو ب ه هێند ه
ن��هگ��رت��ن��هش ج��ی��ا ل����هوهی ک�� ه ب��اری
ئایدۆلۆژی پێوه دی��ار ه بۆت ه یاساو
وهک ئ�� هس��ڵ ل�� ه ی��اس��ای ب��ن��هڕ هت��یدا
گونجێنراوه .بهپێی ئهو ئهسڵ ه کورد ل ه
ههڵبژاردنی سهرکۆماریدا بهتایبهت
ن����ه م��اف��ی ه�� هڵ��ب��ژێ��ران��ی ه��هی�� ه و
ن������ ه م���اف���ی

ه�� هڵ��ب��ژاردن ،ب��هاڵم دهب���ێو د هت��وان��ێ
دهن��گ بدا بۆ ئ��هوی رهوای��ی بدا بهو
سیستهم ه تۆتالیتاره ئایینییه .یاسای
بنهڕهتی سهبارهت به سهرکۆماریو
ههڵبژاردنی سهرۆک کۆمار ل ه ئهسڵی
115دا دهڵی“ :س هرکۆمار دهبێ لهنێو
ئهو کهسایهتیی ه ئایینیو سیاسیان ه
ههڵبژێرێ ک ه ب ه ئهسڵ ئێرانی بێ،
بهڕێوهبهر بێو خاوهنی پێشینهیهکی
باشی ئهخالقی ئهمانهتداریو “تقوی”
و باوهڕمهند ب ه بنهماکانی کۆماری
ئیسالمی ئێرانو مهزههبیی رهسمی
واڵت ب��ێ” .ب ه کورتی دهب��ێ ئێرانی
عهیار  24بێو سهرب ه ئایینی رهسمی
واڵتیش واته شیعه بێ .کهواته کورد
ل��ێ��رهداو ل��هم ن��ی��وهدا هیچ بایهخێکی
پێنهدراوهو لهڕاستیدا له چهند ساڵی
رابردوودا ههر خۆی تێههڵقوتاندو ه
دهنا ئهو ههڵبژاردن ه ههر هیچ پێوهندی
ب ه کوردهوه نییه.

،،

پشتی پێبهستووه ،ببینن .رووحانی
هاندهری رێبهری بوو تا دهست ل ه
پاڵێوراوی دڵخوازو هۆگری خۆی
لهم ههڵبژاردنانهدا ههڵگرێ ،بهاڵم
ئاشکرای ه ک ه دهسهاڵتدارانی ئێران
به گشتی لهمهڕ مافی ناوکی خۆیان،
زۆریان باوهڕ ب ه گۆڕانکاری نییه.
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جارێکیتر تاقی کردنهوهیهکی
ت��اڵ ل�� ه ئ��ارا دای���ه ،ب��هاڵم ئ��همج��اره
رووح��ان��ی پێی خ��ۆش نیی ه مارکی
سازشکار لهگهڵ رۆژئ���اوای پێو ه
ب��چ��هس��پ��ێ��ن��رێ .ئ���هو ئ��ی��ت��ر دهس���ت
ب��ۆ ک��ردهوهی�� هک��ی مهترسیدار نابا
م��هگ��هر ئ���هوهی ک��ه ل�� ه ک��اردان��هو ه
ئێحتماڵییهکانی دڵ��ن��ی��ا ب���ێ .ئ��هم
ج��اره ئ��هوه رووحانییه ک ه زیاتر
له ئهحمهدینژادو جهلیلی ،پوان ل ه
واڵت�� ه یهکگرتووهکان وهردهگ���رێ.
بۆی ههیه پێشنیاری دانی پارچهی
یهدهکی فڕۆکه ،له دهوری کۆتایی
وت��ووێ��ژهک��انو ئیزنی ف��هڕم��ی بۆ
تیجارهتی زێڕو کانزا پڕبایهخهکانی
واش��ن��گ��ت��ۆن دهب����ێ ئ����هوه لێک
پ���ێب���ک���رێ .رووح����ان����ی ب�����هدوای
داتهوه که سهرکهوتنی ل ه وهدهست
پشتیوانی کردهکی بۆ بهڵێنهکانو
هێنانی پشتگیری نێونهتهوهیی بۆ
ب ه فهڕمی ناسرانی مافی پیتاندن بۆ
گۆشهگیرکردنی ئ��ێ��ران ،بهشێکی
ئێرانه.
زۆری دهگهڕێتهوه بۆ کاراکتێری
م������هس������هل������هی ئ�������اڵ�������ۆز ب���ۆ زێدهڕۆو بافیشکاری ئهحمهدینژاد.
واشنگتۆن ئ��هوهی�� ه ک�� ه ل�� ه قامهتی ل��ه رهت ک��ردن��هوهی هۆلۆکاست،
بێگانه بانگهش ه بۆ سڕینهوهی ئیسرائیل

ریفۆڕمخوازێکدا رووحانی
بۆ بهشێک ل ه کاربهدهستانو الوازتر ل���هس���هر ن��هخ��ش��هی ج��ی��ه��ان��یو ب ه

ب��ێ��ت��هوهو دهرف���هت���ی پ��ێ��وی��س��ت بۆ
رووحانی بخوڵقێنێ تا ب ه وتووێژ
لهمهڕ ئ��هم مهسهله رێککهوتنێک
لهگهڵ گروپی  1+5پێک بێ.

ئیتر واڵت��ه یهکگرتووهکان ناتوانێ
ب��ه ئاسانی ب��اس ل�� ه ههڵگیرسانی
ش��هڕ ــــ یا زهب��ر لێدان له رێگهی
داس�� هپ��ان��دن��ی مهینهتی ئابووریـــ
ل��� ه ب���هرام���ب���هر واڵت���ێ���کدا ب��ک��ا ک ه
ل ه ساڵی  2009بهدواو ه ئیدارهی
نیوهی حهشیمهتهکهی دهنگیان بۆ
ئۆباما تهرکیزی لهسهر گهمارۆی
گۆڕانێکی ئهرێنی داوه.
ئ���اب���ووری ـ��ـ��ـ ل���هژێ���ر ه���هڕهش���هی
س���هرک���هوت���ن���ی رووح����ان����ی ب ه دای��م��ی ش��هڕـ��ـ��ـ ک����ردو ه ت��ا ئ��ێ��ران
مانای گۆڕانی رێژیمی ئێران نییه ،ناچار ب ه مامهڵهیهکی ناوکی بکا.
ب��هاڵم به مانای گۆڕانی گۆڕهپانی ل ه بهرامبهردا هاندهرو پوانهکانی
یارییه .خامنهییو سپای پاسداران ئهمریکا ب��ۆ راگ��رت��ن ی��ان گۆڕینی

سهرکهوتنی رووحانیو ههڵگرتنی
لهمپهرهکانی ب���هردهم دانوستان ه
ناوکییهکان ،پێویسته واشنگتۆن
هاندهرو پوانی بههێز لهسهر میزی
وتووێژهکان بخاتهڕوو تا وتووێژ
تهنیا له پێناو وتووێژ نهبێ .پێویست ه
پێشنیار ب ه ئێران بکرێ تا ل ه بهرامبهر
ه��هم��وار ک��ردن��هوهی گ��هم��ارۆک��ان،
رهزام�� هن��دی لهسهر داواکاریهکانی
رۆژئ���اوا دهرب���ڕێ .الن��یک��هم واڵت ه
یهکگرتووهکان خوازیاره تا ئێران
داواک�����اری ئ��اژان��س��ی ن��ێ��ودهوڵ��هت��ی
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بهدرێژایی ههشت ساڵی رابردوو
سیاسهتی واڵت���ه یهکگرتووهکان
پشت ئ��هس��ت��وور ب��ه گ��وش��ار ب��وو ه
ــــ ه���هڕهش���هی ش���هڕو گ��وش��اری
ئابووری نێونهتهوهییـــ بهجێگهی
دان��ی پ��وان ب�� ه مهبهستی گۆڕینی
محاسباتی ئ��ێ��ران .درێ����ژهدان بهم
ئاراست ه ک��اردان��هوهی پێچهوانهی
وته یارمهتی
لێدهکهویتهوه .ئهم ره 
رووحانی نادا تا رێگایهکی نوێ بۆ
وتووێژه ناوکییهکان تاقی بکاتهوهو
به نیشاندانی ئهوه که ئهوان ناتوانن
ب��اش��ت��ر ل�� ه ب���ن���اژۆخ���وازان ل��هس��هر
بابهتی ناوکی کار بکهن ،دهتوانێ
ب ه گشتی رێفۆڕمخوازهکان تووشی
گهنگهشه بکا.

بۆ کهڵک وهرگرتن ل ه دهرفهتی
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ل�����هڕاس�����ت�����یدا س����هرک����ۆم����ار
رووحانی به باشی ئاگاداری کێش ه
ب��ن��هڕهت��یی��هک��ان��ی وت��ووێ��ژ ل�� هگ��هڵ
گرووپی پێنج زێد ه یهکه .رووحانی
له کهشی سیاسی ئێران ب ه توندی
رهخنهی لێگیرا بۆ ئاشکراکردنی
گرۆیی نهتهوهیی بۆ سازان له ساڵی
 ،2003کاتێک وهکوو دانوستانکاری
ناوکی ئ��ێ��ران ،رهزام��هن��دی لهسهر
ه��هڵ��پ��هس��اردن��ی خ��ۆب��هخ��ش��ان��هی
پیتاندنی ئۆرانیۆم دهربڕی بوو .ئهم
پوانه بۆ البردنی تهمومژ له پێناو
دامهزراندنی باوهڕی دووالیهنه بۆ
رێککهوتنێکی ن��اوک��ی بهرباڵوتر
ب�����وو ،ب�����هاڵم ری���ف���ۆڕمخ���وازان���ی
هیوابڕاو ک��ردو کاتێک ل ه میانهی
وتووێژهکاندا ئێران پرۆتۆکۆلهکانی
رێکخراوی نێودهوڵهتی وزهی ناوکی
پێشێل کرد ،دانوستانهکان بێئاکام
مانهوه .رێبهرو بازنهی راوێژکارانی
بناژۆخوازیی ئهم ههڵپهساردنهیان
وهکوو دهرخستنی الوازی ئێرانو
دهرف�����هت ب���ۆ گ���وش���اری زی��ات��ری
نێونهتهوهیی لێک دای���هوه .ئ��هوان
رووحانییان بۆ به الڕیدا بردنی
رهوت����ی وت���ووێ���ژهک���ان س��هرک��ۆن�� ه
کرد .ههڵپهساردنی خۆبهخشانهی
پیتاندنی ئ��ۆران��ی��ۆم ب�� ه الوازت��ری��ن
خاڵ ل ه کارنامهی رێفۆڕمخوازهکان
ئ��هژم��ار ک��راو ل�� ه ئ��اک��امدا هێزێکی
دێوهزمهی بناژۆخوازی ورووژاند
که له کۆتاییدا به هاتنه سهرکاری
مهحموود ئهحمهدینژاد له ساڵی
 2005خۆیان ناساند.

ئ����هح����م����هدین����ژاد ب���ی���رۆک���هی
ههڵپهساردنی پیتاندنی ئۆرانیۆمی
پڕۆتستۆ کردو بهری پێگرت .لهو
رۆژانهدا رۆژئاوا بهستهیهکی نوێی
دیپڵۆماتیکی ب ه ئێران پێشنیار کرد
ک��ه بهپێی راپ��ۆڕت��هک��ان لهخۆگری
ه��ان��دهری تیجاری ،بهڵێنی دهست
وێ��ڕاگ��هی��ش��ت��ن��ی درێ�����ژم�����اوه ب ه
ک��هرهس��ت��هی ن��اوک��یو دڵنیاکردنی
ئێران لهمهڕ ئهنجام ن��هدان��ی ههر
ش��ێ��و ه هێرشێکی ن��ی��زام��ی ب���ووه.
سهرۆکی رووحانی ،سهرکۆماری
ری��ف��ۆڕمخ��واز محهممهد خاتهمی،
شکایهتی کرد که رۆژئاوا شهڕخوازی
قهیران خوڵقێنی ئهحمهدینژادی ب ه
جێگهی ههوڵهکانی پێکهوهسازانی
ریفۆڕمخوازان خهاڵت کردوه.

ل ه ئهحمهدینژاد دهبێ کاتێک ههوڵ
بۆ س��ازان لهگهڵ رۆژئ���اوا لهسهر
دام��هزراو ه گوماناوییهکانی ئێران
دهدا .ب�� هڵ��ێ��ن�� هک��ان��ی رووح���ان���ی ل ه
دهوران����ی ه��هڵ��ب��ژاردنو وهدهس���ت
ه��ێ��ن��ان��ی پ��ش��ت��گ��ی��ری ج���هم���اوهری،
ئ��هگ��هرچ��ی دهرف��هت��ی م��ان��ۆڕی پێ
دهدا ،ب���هاڵم ب���هڕادهی���هک ن��اب��ێ تا
ناوبراو ل ه دژکردهوهی بناژۆخوازان
ک��ه دژای���هت���ی ل��هگ��هڵ ه���هر شێو ه
پاشهکشهیهک دهکهن ،بپارێزی .بهم
پێی ه چاوهڕێی سیگناڵی تاسهمهندی
ئهمریکایییهکان دهکا تا بهر لهوهی
ریسکی پێکهاتن قهبووڵ بکا ،پوانی
جیددی بهدهست بێنێ.

ئهنقهست ئاڵۆزکردنی گرژییهکان
لهگهڵ رۆژئاوا ،ناوبراو ئاسانکاری
کرد تا ئێران وهکوو ههڕهشهیهکی
ئارایی بۆ ئیسرائیلو مهترسییهکی
راستهقین ه بۆ کۆمهڵگای نێونهتهوهیی
زهق ب��ک��رێ��ت��هوه .واشنگتۆن ل��هو ه
ت��ێد هگ��ا ک ه زۆر ئاستهمه بتوانێ
وهها سێناریۆیهک بۆ سهرکۆماری
ری��ف��ۆڕمخ��وازی ه��هڵ��ب��ژێ��ردراو ک ه
راشکاوان ه سیاسهتهکانی پێشووی
رهت کردۆتهوه ،دووپ��ات بکاتهوه.

درێ����ژه ب�� ه ق���ۆڕخ ک��ردن��ی ه��هم��وو
الیهنهکانی دهسهاڵت دهدهن .به ههر
شێوهیهک ئاکامهکانی ههڵبژاردن
سیمای ئێرانیان گۆڕیوه ،النیکهم
بهڕادهیهک که هێمای پرسیار لهسهر
رهوایی درێژهکێشانی سیاسهتهکانی
نووکه

واشنگتۆن دروس��ت بکا .هه
ههم شانسو ههمیش چاوهڕوانی
ههی ه تا واشنگتۆن به گونجاندنی
سیاسهتهکهی لهگهڵ دۆخ��ی نوێی
ئ��ێ��ران ،ل��ه ری��ف��ۆڕمخ��وازان نێزیک

ئاراستهی پڕۆگرامی ناوکی ئێران
زۆر بهرتهسک بوونهو چاوهڕێی
ئ���هوهش ب��ووه ت��ا ت���اران تهسلیمی
ب��ڕی��ارهک��ان��ی واشنگتۆن ب��ێ .هیچ
ک��ام ل�� ه س��هرک��ۆم��ار هک��ان��ی ئ��ێ��ران،
بناژۆخواز یان ریفۆڕمخواز ،ئهم
ئاکام ه قبووڵ ناکاو ش��هڕه ئاگری
سیاسی ئهم جۆره کای ه کردنه ،ل ه
نێوخۆی واڵت بۆ خۆی ناکڕێ.

تیرۆریستو
سەرکۆماربوون

سهرچاوهکان:
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in_redirect=0) (accessed june
.)26, 2013
تێبینی:
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ئەگەر بە کورتی ئاوڕێک لە
م��ێ��ژووی پڕ لە کارەساتی ئەو
س��یو چەند س��اڵ��ەی دەس��ەاڵت��ی
ئاخوندەکانی دەسەاڵت بەدەستی
ئ��ێ��ران ب��دەی��ن��ەوە ،دەبینین هەر
ل��ە س��ەرەت��ای ه��ات��ن�� هس��هرک��اری
کۆماری ئێسالمییەوە تا ئێرەش
پڕ لە کاری ترساندن ،تۆقاندن،
وەحشەت ،زیندانی ،مۆعتادکردنی
الوانو باڵوکردنەوەی هەرجۆرە
ماددهیهکی هۆشبەرو تیرۆرە.
ئێستا کۆماری ئیسالمی ئێران
بە ت��ەواوی خ��ۆی نەگرتبوو کە
لە نێوخۆی ئ��ێ��راندا دەستی لە
کوشتنی زۆرێک لە خەڵکی باش
ک ه لە لیباسی جیاوازدا دەژیان
داو ق��ەت��ڵو عامێکی ب��ەرچ��اوی
دەس������ت پ�����ێک�����رد .ب����ە دوای

جگە ل���ەوەش پ��اش شکستی
ئێران کە لەو ش��ەڕەدا زیاتر لە
 ١٥٠ه���ەزار ک��ەس ل��ە م��ن��دااڵنو
مێرمندااڵنی رەوان��ەی بەرەکانی
ش��ەڕ ک��ردو بە کوشتی دان ،لە
ساڵی ١٣٦٧دا زۆر ناجوامێرانە
دەستی کرد بە ئێعدامی خەڵکی
شۆڕشگێڕو پۆل پۆل رەوانەی بن
پەتی سێدارە کرانو کارەساتێکی
گ���ەورەی م��رۆی��ی ئ��ەن��ج��امدا کە
ف���ەرام���ۆش ک��ردن��ی ئ���ەو ت��اوان��ە
گ����ەورە ل��ە الی���ەن ن��ەت��ەوەک��ان��ی
ئ���ێ���رانو ب��ەت��ای��ب��ەت��ی ن��ەت��ەوەی
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ههڵبژاردنی سهرکۆماریو
دهرهنجام ه ئهرێنیو نهرێنییهکانی

وهل��یرهزا نهسر(لهدایک بووی
 1339ل ه تاران) ،خاوهن پلهی دوکتۆرا
ل ه پێوهندییه نێودهوڵهتییهکان ل ه
زان��ک��ۆی «ت��اف��ت��س» ،ئیسالمناس،
م��ام��ۆس��ت��ای زان���ک���ۆو راڤ���هک���اری
پ����رس���� ه ن���ێ���ون���هت���هوهی���ی���هک���ان���ه.
س��هرۆک��ی ئ�� هک��ادێ��م��ی لێکۆڵینهو ه
پێشکهوتووهکانی زانکۆی «جانز
هاپکینز» و ئ��هن��دام��ی پل ه ب��هرزی
رێکخراوی «بروکینگز»ه .ناوبراو
وهک���وو راوێ���ژک���ار ب��ۆ پرسهکانی
رۆژههاڵتی ناوهڕاست له کابینهی
«ب����اراک ئ��ۆب��ام��ا» ک���اری ک���ردوهو
چ��هن��دی��ن وت���ارو کتێبی ل��ه ب��ارهی
ئ��ی��س�لامو کێشهکانی رۆژه��هاڵت��ی
ناوهڕاست باڵو کردۆتهوه.

ئەحمەد مهکاڵوەیی

ئەوەشدا زۆر زوو دژی خەڵکی
ک��ورد دەستی دای��ە پیالنگێڕیو
دەس��ت��ووری ج��ی��ه��ادی ب��ۆ سەر
خ��ەڵ��ک��ی ک��وردس��ت��ان دەرک����ردو
پاسدارەکانی رەوانە کوردستان
کردن کە هەر چەند زەبری زۆر
باشیشیان لێدان ،بەاڵم زیاتر لە
پهنجا ه���هزار ک��ەس ل��ە خەڵکی
کورد بوونە قوربانی سیاسەتی
چەوتی کۆماری ئیسالمی.

ک������وردەوە م��هح��اڵ��ە .ه��هروهه��ا
هەنگاونانی کاری تیرۆریستیو
تێکدەرانەو تەقاندنەوەی شوێنە
س��ەرب��ازیو  ...واڵت��ان��ی جیهان
ک���اری ئ��ەس��ڵ��ی ئ���ەو رێ��ژی��م��ە لە
چوارچێوەی ئهو نیزامهدا بووهو
ب��ە دەی���ان شوێنیان ل��ە واڵتانی
بێگانەدا ت��ەق��ان��دۆت��ەوەو زیانی
گیانیو ماڵی زۆری��ان بە خەڵکی
جیهان گەیاندوە .جیا لەوانەش بە
دەیان رێبەرو سەدان کەسیان لە
تێکۆشەرانی خەڵکی نەتەوەکانی
ئێران لە نێوخۆو دەرەوە تیرۆر
کردوە .ههروهها ئهگهر ئاوڕێکی
ج���ی���ددی���یو ک����ورت ل���ە ن��ێ��وخ��ۆ
بدهینەوە کۆماری ئیسالمی بە
هەزارن کەسیان لە سیا چاڵەکانی
خۆیاندا گوللەباران کردوەو بە
ه���ەزارن ج��ۆر ل��ە زیندانەکاندا
ئهشکەنجە کراونو لە ژێر ناوی
ئیسالمدا چ ن��اح��ەزو ناشیاوەو
دوور ل��ە ئەخالقی مرۆڤایەتی
دەره���ەق ب��ە کۆمهڵگای ئێرانو
جیهان کردوویانەو دەستیان لە
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وزهی ن�����اوک�����ی( )IAEAل��هم��هڕ بهرزبوونهوهی گوشاری ئابووری
پشکنینی ن��اوهن��ده ناوکییهکانی بۆ س��هر ئێران ،خ��اوهن پشتگیری
قهبووڵ بکا؛ پیتاندنی ئۆرانیۆم ب ه جهماوهرییه ل ه ئهمریکاو زۆرینهی
ئاستی ل��ه س���هدا پێنج بهرتهسک خ��هڵ��ک ل��هس��هر ئ���هو ب�����اوهڕهن ک ه
بکاتهوهو پاشهکهوتی ئۆرانیۆمی ئێران جێی متمانه نییه .کۆشکی
پیتێندراو تا  20دهرسهد ،ل ه رێگهی س��پ��ی ک���ه ب���ه ت���ون���دی چ���اودێ���ری
دهری��او ه رهوان��هی دهرهوه بکا .ل ه سیاسهتی ئێران دهکا ،دوورهدیمهنی
بهرامبهردا ئێران داوای به فهڕمی دیپڵۆماسییهکی ج��ی��ددی لهگهڵ
ناسێندرانی مافی پیتاندنی ئۆرانیۆمو ئ����ێ����ران وهک م���هت���رس���یی���هک���ی
دهس��تب��هج��ێ ههڵگیرانی گ�� هم��ارۆ سیاسی تاوتوێ دهکاــــ یارییهکی
تک��هرهک��ان ل�� هس��هر ن��او هن��د ه شهترهنجی پڕمهترسی به شانسی
س��هق��ه 
ماڵییهکانو کهرتی ههناردهکردنی ب���ردن���هوهی زۆر ک���همو ئ��هگ��هری
نهوت دهکا .ئهحمهدینژاد له نێوخۆی دۆڕان��ێ��ک��ی زۆر .س���هرۆک ئۆباما
ئ��ێ��ران ب��ۆ رم���ان���دنو رووخ��ان��دن��ی خ��وازی��اری رووب��هڕووب��وون��هوهی
ئابووری ئێران ب ه تاوانبار ناسراوه .راستهوخۆ لهگهڵ ئێران نییه ،بهاڵم
پ��ۆپ��ۆل��ی��زم ،ب��هڕێ��وهب��هری خ��راپو حهزیش ب ه ریسک ک��ردن ناکاـــ و
تهریک خستنی نێونهتهوهیی تێکڕا کاتێکی زۆری بۆ تاوتوێی ئهم بابهت ه
ل��ێ��کئ��ااڵون ت��ا ئ��اب��ووری ئ��ێ��ران ب ه لهگهڵ کۆنگرهو رای گشتی ئهمریکا
شێوهیهکی مارپێچی بهرهو نزمایی بردهسهر لهپێناو بهدواداچوون بۆ
ب��هرن .ل ه نێوان ساالنی  2009تا رێکارهکی دیپڵۆماتیک .درێژهدانی
 ،2013پێنوێنی راستی گهشه( )GDPئ��هو ش��ێ��واز ه ــــ ب��ه پشت بهستن
 %4ب��ۆ  %./4داب����هزی����وه ،رێ���ژهی ب��� ه گ���هم���ارۆی ئ���اب���ووری ل��هژێ��ر
ب��ێ��ك��اری ت���ا  %17چ��ۆت��هس��هرێو دهم��ام��ک��ی دی��پ��ڵ��ۆم��اس��ی تهقینهو ه
ه��هاڵوس��ان��ی ئ��اب��ووری گهیشتۆت ه ئاساـــ ستراتێژی خۆگێل کردن
 %22ــــ ههموو ئهم ژمارانه ئاماری ل ه پرسهکهیه .ئهم ه بووهته خاڵێکی
ف��هڕم��ی دهوڵ��هت��ی��ن ک��ه زۆر ج��ار ب��هس��وود که هاوپێچی ستراتێژی
ب��ۆ پ��هردهپ��ۆش ک��ردن��ی قورسایی دهوڵهتی ب��ووش ک��راوهو پێدهچێ
راستهقینهی گهمارۆ ئابوورییهکان ،ل���هالی���هن ک���ۆم���اریخ���وازان���هوه ب ه
ێ توندی پڕۆتستۆ بکرێ.
دهشێوێندرێنـــ .وا مهزهنده دهکر 
که نزیکهی %40ی ئێرانیهکان له ژێر
بهاڵم سهرکهوتنی رێفۆڕمخوازان
هێڵی ههژاریدا دهژین .لهم بهستێنهدا
ێ مهیدانی مانۆڕی
له ئێراندا دهب�� 
رێفۆڕمخوازان دهتوانن خێرا گهش ه
زیاتر بۆ حکوومهت پێک بێنێ .رای
بکهن ،ئهگهر بتوانن نیشان بدهن ک ه
گشتی ئهمریکا ئێستا بۆ کردنهوهی
خاوهن هێزی جووڵ ه ب ه پێجهوانهی
ئ��اراس��ت��هی��هک��ی ن��وێ ل��هگ��هڵ ئێران
رهوتی باون تا النیکهم بۆ یهکهم
ئامادهترهو ههڵبژێرانی رووحانی
جار ب ه دوور ل ه گهمارۆی تایبهت،
دهب����ێ ه��هوڵ��هک��ان��ی ک��ۆن��گ��ر ه بۆ
دهرفهتی دانوستان لهگهڵ رۆژئاوا
سهپاندنی گهمارۆی زیاتر بهسهر
بقۆزنهوه.
ئێراندا ،تووشی وهستانێکی کاتی
ح��ک��ووم��هت��ی ئ��ۆب��ام��ا ئ��هگ��هری بکا .واشنگتۆن ئێشتا ب ه پێویستی
ههڵگرتنی گهمارۆ ئابوورییهکانی نازانێ هیچ گهمارۆیهک لهسهر ئێران
ه��ۆی��ه ههڵگرێ ،بهاڵم بهڕاستی پێی خۆش ه

رهت ک������ردۆت������هوه .ب�����هم

ئهگهرهکانی پێدانی پوان ب ه ئێران
تاوتوێ بکاو ل ه ئاکامدا ب ه گۆڕانێکی
گ���هور ه ل��ه دانوستانهکانی ناوکی
م��هب��هس��ت��ی خ���ۆی بپێکێ .شکست
خواردنی ئهو بیرۆکه ،هیچ شتێک
ل ه بنبهستی ناوکی ئێران ناگۆڕێو
گرینگی رێفۆڕمخوازان دهشێ لهم
رهوتهدا دهرکهوێ .تۆپهک ه ئێستا ل ه
زهوی واشنگتۆن دایه.

هیچ جینایەتێک نەپاراستووە.
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بە بڕوای من دڵخوش بوون
بەوە کە لەنێو ریزەکانی کۆماری
ئیسالمیدا تەزاد هەیەو لە کاتی
هەڵبژاردندا بە قازانجی گەالنی
ئیران شتێکی لێ شین دەبێ ،شتێک
لە ساویلکەبوون زیاتر نیەو کارو
کردەوە ناڕازییە دەستکردەکانی
نێو دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی
ب��ۆ ه��ەڵ��ف��ری��وان��دنو راک��ێ��ش��انو
سهرقاڵ کردنی بیروڕای خەڵکی
جیهان بووەو کات بۆ مانەوەی
خ��ۆی��ان دەک���وژن ت��ا هەڵبژاردن
ب��ە س��ەرک��ەوت��ن��ی خ��ۆی��ان ت��ەواو

رێزو نرخی الوی کورد ل ه نیزامی کۆماری
ئیسالمیدا
عهباس حهقبین
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ل��� ه راب���������ردوودا الوان چ
ک��اری��گ��هریی��هک��ی��ان ل��هس��هر
ه��هڵ��ب��ژاردن ب���وو ه ل � ه نیزامی
ل�� ه ن��ی��زام��ی ئ���هم رێ��ژی��م��ه م��اف کۆماری ئیسالمیدا؟
س��ووت��ێ��ن��هدا ن��� ه ت��هن��ی��ا رێ����ز ل��هم
مێژووی راب��ردووی ههڵبژاردن
دهرب���ڕی���ن��� ه ن��اگ��ی��رێ ،ب��هڵ��ک��وو ل ه
له ئێراندا شاهێدی ئهدات لهسهر ب ه
ی چ��هواش��ک��اریی��هوه گاڵتهو
رێ��گ��ا 

پێکهاتهی ج���هم���اوهری ئ��ێ��ران
پ��ێ��ک��ه��ات��هی��هک��ی گ��هن��ج��ان��هی��هو ل ه
ری����زی واڵت���� ه گ��هن��ج��هک��ان��ه .ب��ۆی�� ه
زۆربوونی ئهم رێژهیه ل ه راپهڕینی
1357یه���هت���اوی ب����هدواو ه خاڵی
س����هرهک����ی ت�����رسو دڵ���هڕاوک���ێ���ی
کاربهدهستانی ئ��هو رێژیم ه ب��ووه.
ئهوهیان بۆ دهرکهوتوو ه ک ه گهنجی
کورد ب��هردهوام ب��ڕوای ب ه گهشهو
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دهرهنجام ه ئهرێنیو نهرێنییهکانی

ل��ه ه��هم��وو ن��ی��زام��ێ��کدا الوان
بهشی هێزو پاڵنهری وێناکردنو
ب��هڕێ��وهب��هری چ��هرخ��ی سهنعهتو
داب��ی��ن ک��ردن��ی واڵت���ن .ئ���هوهی ک ه
رێژیمی کۆماری ئیسالمی ل ه ئاستی
الوانو ،ب ه تایبهتی الوی ک��ورد ل ه
هزرو ب ه پڕاکتیک کردوویه ،ل ه الیهک
ل ه ئارهزوو و ویستی الوان به دوور
ب��ووهو هیچ پاساوێکی ئ��اب��ووری،
سیاسیو کۆمهاڵیهتی ههڵناگرێ،
ل��هالی��هک��یت��رش رووخ���ان���ی ب��اری
دهروونی ،جهستهییو بژیوی الوی
کوردی کردۆت ه ئامانجو به کردهو ه
کهلێنێکی گهورهی له نێوان ئارهزوو
و واق��ع��ێ��ک��ی ب�� ه ئ�����ازاردا دروس���ت
ک������ردوه .ل���هڕاس���ت���یدا دهن�����گدان
دهرب��ڕی لوتکهی بڕیاردانی ناخی
م��رۆڤ�� ه ک�� ه ل��ه ئاکامی قووڵترین
بیرکردنهوهدا ههڵدهقوڵێو تێبینیو
ل��ێ��کدان��هوهی تێدا ب��هش��داره ،بۆی ه
خاوهنی نرخو بهها دهروونییهکانی
ئهو مرۆڤهیهو پێویست ه رێزو بههای
خۆی لێبگیرێو پێی بدرێ.

س��ووک��ای�� هت��ی ب��ه ت��اک ت��اک��ی الوی
ئهم گهل ه دهکاو هیچ نرخو رێزێکی
بۆ دان��ان��ێ ،بۆی ه ب ه گۆپاڵ کردنی
سیستمی ئ��ی��داریو خوێندن ههر
شێو ه ههڵوێستهیهک کهم دهکاتهوه.
ئهم رووخان ه دهروونیی ه ک ه پڕ ه ل ه
نائومێدیو بێزاری ،تهوژمێکی وهها
دهخات ه سهر الوی کورد که پهنا بۆ
زۆر رێگای رهواو ناڕهوا دهبا بهو
هیوایهی لهو بێزارییه رزگاری بێو
ترووسکایییهکی هێمنی ل ه ناخیدا
ب��پ��ش��ک��وێ .ق�� هی��ران��هک��ان��ی ب��ژی��وی،
ف��ی��ک��ریو ،....وا دهک���ا ک�� ه م��هی��دان
ف��راوان��یی��هک��یت��ر ب��ۆ ئ���هم نیزام ه
دی��ک��ت��ات��ۆڕه ل�� ه ئ��اس��ت پیالنهکانی
بکرێتهوهو ب ه م��اددهی هۆشبهرو
ب��هک��رێ گ���رت���نو ...زۆر ه��ۆک��اری
دیکه ،پ��هرت��هوازهی��یو لێکترازانی
زیاتر لهم پێکهاتهیهشدا پێک بێنێو
کۆسپێکیتر بخاته سهر کۆسپهکان.

قوربانی بوونی الوان لهم ب��وارهدا
بهو هیوایهی که دوارۆژێکی گهشو
س��هردهم��ی��ان��هو باشتر ل�� ه پێشوو
وهدی��ی بێنن چ��هنو چ��هن ج��ارهش
روویان ل ه سهنگهرهکانی ههڵبژاردن
ک�������ردوهو س��هرن��هک��هوت��ن��هک��ان��ی
رابردوویان کردۆت ه سهکۆیهک بۆ
سهرکهوتنی داهاتوویان ههر جارهو
له قاڵبێکداو ب ه ویستو دروشمی
نوێو ه ههوڵیان داو ه ب��هردهوام بن
ل�� ه ت��ێ��ک��ۆش��ان .ئ��هم ب��هردهوام��یی�� ه
وای ک��ردو ه له پێکهاتهی نێوخۆی
ی ئهو رێژیم ه که ههست ب ه
ئیدار 
ترسێکی رووخێنهر بک هنو کێشهو
رای جیاواز ل ه نێوانیاندا دروست
بێ لهسهر ب��هردهوام��ی ئهو نیزام ه
لهو قهبارهو سهبکهی پێشوو یان
ئهوی دیکه.
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دەورە ب���ەدوای دەورەدا کە
سەرکۆماریان هەڵبژاردۆتەوە ،بە
پێی تەئیدی چوارچێوەی نیزامی
کۆماری ئیسالمی قهبووڵ کراونو
یەک ب��ەدوای ی��ەکدا کارەکانیان
ل��ەس��ەر سیاسەتی تیرۆریست
ب�����وونو ب���ی���ری ت���ەق���ان���دن���ەوەو
وێ����ران ک����ردنو ئ���اژاوەن���ان���ەوە
ل��ە جیهاندا ب���ووە .ه��ەر کاتێک
س���ەرک���ۆم���ار ه���ەڵ���ب���ژێ���ردراوە
ب���ێش���ک ن��ک��ۆڵ��ی ل���ە ک��ەس��ان��ی
ب���اشو خ��ەڵ��ک وی��س��ت ک���راوەو
ج���ەوی ه��ەڵ��ب��ژاردنو چۆنیەتی
هەڵبژاردنیان بە قازانجی خۆیان
گ���ۆڕی���وەو م���ان���ەوەی ک��ۆم��اری
ئ��ی��س�لام��یی��ان ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی
خ������ۆیدا ک����ردۆت����ە م���ی�ل�اک بۆ
س���ەرک���ەوت���ن���ی ک��ەس��ەک��ان��ی��ان.
ج��ا ئێستا ک��ە چ��ەن��د ک���ەس لە
س����ەرک����ردەی ت��ی��رۆری��س��ت��ەک��ان

خۆیان بۆ سەرکۆماری کاندید
کردوەو قهبووڵ کراون ،بێشک
هەرچی نەتەوەکانی ئێران جیا لە
مەیلی ئەوان بیکەن ،دەی گۆڕنو
بەالی نیزامی کۆماری ئیسالمیدا
دەیشکێنەوەو کەس ناتوانێ بەو
پ��ێی��ە ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی نیزامی
کۆماری ئیسالمی بچێتەدەر.

دەک���ەنو هیچیتر وات��ه هەموو
دوع��اک��ان ه��ەر بۆ ئامینن .وات ه
ئهگهر هەرکام لەو تیرۆریستانە
لە هەڵبژارداندا سەرکەون ئەوە
ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی ب���هرژهوهن���دی
ن��ی��زام دەرن��اچ��نو ب��ەرژەوەن��دی
ن��ی��زام��ی ک��ۆم��اری ئیسالمییان
لە هەموو شتێک زیاتر ب��ەالوە
گرینگەو چۆنیشیان پێ خۆش بێ
وەک ههڵبژاردنهکانی راب��ردوو
ئاکامی دەنگدانی خەڵکانی ئێران
دەگۆڕنو هیچ گرینگی بە دەنگی
خ��ەڵ��ک ن�����ادرێو ل���ە روان���گ���هی
ی��اس��ا ش���اراوهک���ان���ی ک��ۆم��اری
ئیسالمییەوە دەنگدان مانایەکی
نیە.

گ����ۆڕان����هو م��هن��گ ب�����وونو پ��هن��گ
خواردنهوهی ئهم وێستانه هێزێکی
رووخێنهر بهرههم دێنێ.
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هۆکارو پاڵنهرهکانی الوان:

پێکهاتهی ک��ۆم��اری ئیسالمی
ل���هم ب���هرهوپ���ێ���ش���وازی چ���وون���هدا
هێند ه ل��هرزۆکو بێ بنهمایه ک ه ل ه
زهم��ی��ری ه��هم��وو رووناکبیرێکدا
ب���هڕوون���ی ه��هس��ت��ی پ���ێ دهک����رێ،
ک��ێ��ش��هو پ���ێ���کدادان���ی ب��اڵ��هک��ان��ی
راستییهکی حاشا ههڵنهگره بۆوێنه،
بۆ ئهم ههڵبژاردن ه کچی خومهینی
ب ه شێوهیهکی تهبلیغی پشتگیری
ئ��هح��م��هدین��هژاد دهک����او رێ��ب��هری
ئهم نیزام ه ئێستا رهدی دهکاتهوه.
ئ���هم پ��اپ��ۆڕه ب��ێ پشتیوان ه بهبێ
سووتهمهنیو سوکاندارو ...بهرگهی
ئهم شهپۆل ه واقعانه ناگرێ .ههروهها
پ��ێ��گ��هی ج���هم���اوهریو ئ��اب��ووریو
سهربازیو رامیاری ئ ه حکوومهت ه
ئاوێنهی نهفی نوێنی ئهو راستییهن
که :قهاڵی باوهڕ قهت ناڕمێ ......
شیرو تیری کهی نای بڕێ

جۆزەردانی 271٣ی کوردی

ئ�����هو ه ل��� ه الی������هکو ت���هوژم���ی
گۆڕان ه ناوچهییو جیهانییهکانیش
ل��� ه الی���هک���یت���ر پ��اڵ��هپ��هس��ت��ۆی��هک��ی
ب���هه���ێ���زی خ��س��ت��ۆت�� ه س�����هر ئ���هو
رهوت��هو چاوهڕانییهکی بهرفراوان
ب��ۆ خ��ۆگ��ون��ج��ان��دن ل��هگ��هڵ ب��زاڤ��ی
رزگاریخوازی جیهانی لهم رێژیم ه
دهکرێ.

ماندووکردنی سیستمی شانۆی
ه��هڵ��ب��ژاردن ب�� ه ب���هردهوام���ی ئ��هو ه
دهسهلمێنێ ک�� ه ئێم ه داخ����وازیو

الوی ک���ورد ل��ه ژێ��ر سێبهری
پ��اوانخ��وازی دهس��هاڵت��داران��ی ئهم
رێ��ژی��م��هوه ب����هرهو چ��ارهن��ووس�� ه

ب��هش��ێ��وهی�� هک��ی دی��ک��ه ل��ه کاتی
دهن����گداندا دهن��گ��ی متمانهیان لێ
وهردهگ�����ی�����رێ ،ب����هاڵم ب���هش���داری
دهس����هاڵت����ی س��ی��اس��یی��ان ن��اک��او،
ئ��هم��هش س����اردی ی�� هک��ی ب��ن��هڕهت��ی
خستۆته سهر پێوهندییهکانیان .ب ه
گشتی الوی ک��ورد له خۆپااڵوتنو
دهربڕی بوونو پاراستنی ئارهزوو
و ب��هه��اک��ان��ی ل���ه س��ێ��ب��هری ئ��هم
ههڵبژاردنهدا خۆ نابینێتهوهو بهبێ
وی��س��ت��ی خ���ۆی دهب��ێ��ت�� ه ق��ورب��ان��ی
دهسهاڵتو میکانیزمێکی بێبهزهییو
دیکتاتۆڕانه.


ئایهت مرادیفهر
بهرله ههڵبژاردنهكانی یازدهیهمین
ی
خولی س��هرك��ۆم��اری رێ��ژی��م ،پارت 
ی ك��وردس��ت��ان(پ��هژاك)
ژی��ان��ی ئ���ازاد 
ی
ل��ه پهیامێكدا ب��ۆ رێژیمی كۆمار 
ی
ی داوای ل ه خامنهیی رێبهر 
ئیسالم 
ی
رێژیم كرد كه بۆ چارهسهی كیشه 
ی كورد
نهتهوهكانو یهك لهوان نهتهوه 
ی
ی ئاڵوگۆڕهكان 
به لهبهرچاوگرتن 
ئهمڕۆی رۆژه��هاڵت��ی نێوهڕاست ك ه
ی
تێدا تێپهڕ دهب��ێ ههنگاوی جیدد 
ی
ههڵ بگرێو رێز ل ه ویستو داخواز 
ی
ن��هت��هوهك��انو ی��هك ل���هوان ن��هت��هوه 
ی
كورد بگرێ .ئهگهرچی ئهم پهیامه 
ی
پ��هژاك ل ه ب��ن��هڕهتدا داخوازییهك 
ئ��هرێ��ن��یو پ��ێ��داگ��ریی�� هك��یت��ر ب��وو بۆ
چارهسهری ئاشتیانهی نهتهوهی كورد
له رۆژههاڵتی كوردستان ،بهاڵم پاش
ماوهیهك كۆماری ئیسالمی ل ه وهاڵم
ی
دان��هوهی��هكدا ن��هك داخوازییهكان 
ی كوردی له بهرچاو نهگرت،
نهتهو ه 
بهڵكوو هێرشی توندی ك��رده سهر
پ������هژاكو ل���ه چ��هن��د الپ����هڕهی����هكدا
ی
ی وهك دژب��هرێ��ك��ی ن��هت��هوه 
پ��هژاك�� 
ی زان����یو دی��س��ان ل��ه وهاڵم��� ه
ك����ورد 
چهواشهكارهكانیدا به زمانێكی دوور
له ئهخالقی پهیامێكیتری به پهژاكو
ی
ب��زووت��ن��هو هی ك��ورد ل��ه رۆژه��هاڵت�� 
كوردستان گهیاند.

شایانی ئ��ام��اژه پێدانه ه��هر لهو
ی
پێوهندییهدا بزووتنهوه دژبهرهكان 
ی
ك��ۆم��اری ئیسالمیش كه له ههرێم 
ك��وردس��ت��ان ن��ی��ش��ت��هج��ێ��ن ،ل��ه چهند
وتووێژو پهیامی جیا جیادا پێداگریان
ل��هس��هر رێگا چ��ارهس��هری ئاشتیان ه
ن��هت��هوهی ك���ورد ك����ردوهو تهنانهت
ی گشتیی «ح���دك» ،بهڕێز
سكرتێر 
خالید عهزیزی له چهند وتووێژێكدا
به فهڕمی رایانگهیاند ،ئامادهین لهسهر
داخوازییهكانی گهلی ك��ورد لهگهڵ
ی
ی ئیسالمی وتووێژو ههنگا 
كۆمار 
ی
ی ب��ن��ێ��ی��نو ئ��هگ��هر دهرف��هت�� 
ج��ی��دد 
خهباتی م��هدهن��ی��ش ل��ه ئ���ارادا ب��ێ ل ه
ی
واڵت��ی خ��ۆم��اندا درێ���ژه ب�� ه خهبات 
ی
م��هدهن��ی ب��دهی��ن .ئ��هگ��هر ب�� ه ورد 
ی
خوێندنهوه لهسهر وهاڵم دانهوهكان 
ی ئیسالمی ب��هك��هی��ن بۆمان
ك��ۆم��ار 
ی ئیسالمی بهم
دهردهكهوێ كه كۆمار 
زمانه دوور له ئهخالقییهدا نهك ب ه
ی
ی كیش ه 
شوێن چارهسهری ئاشتیان ه 
ی
ك��ورددا نیه ،بهڵكوو داخوازییهكان 
گ��هل��ی ك���ورد ب�� ه هاندانێك ب��ۆ سهر
ی
ن��هت��هو هك��ان��یت��ر دهزان����ێو ل��ه جیات 
گرتنهبهری رێگای ئاشتیانه درێ��ژ ه
ب ه سهرهڕۆییو سهركوتكارییهكان
دهدا.
لێرهدا ماهییهتی ئهم نیزامه دژ ه
نامرۆڤانهیه ل��هوهدا دهردهك���هوێ ك ه

ی
ی سیاسیو رۆژنامهنووسان 
چاالكان 
ی
رۆژههاڵتی كوردستان ل ه زیندانهكان 
ی ب���ه ت��ۆم��هت��ی
ی ئ��ی��س�لام�� 
ك����ۆم����ار 
ئهمنییهتی دهستبهسهر ك��راونو ل ه
سهرهتاییترین مافهكانیش بێبهشن
ك���ه ئ��هم�� ه ن���م���وون��� هی ئ����هو م��اف��هی�� ه
ی
ی ئیسالمی پێشكهش 
ك��ه ك��ۆم��ار 
ی
ی كوردو داخوازییهكان 
بزووتنهو ه 
كردوه.
ی
نێوهڕۆكی ئهم نامهیهی كۆمار 
ئیسالمی ب��ه ش��ێ��وهی��هك ن��ووس��راو ه
ی ههڵوێستی بهرامبهر
كه وهك ئهوه 
ی گرتبێو ههر
ی خۆ 
واڵتێكی دژبهر 
ی
ج��ۆر ه داخوازییهكیش ب ه تێكدان 
واڵت دهزان����ێو ئ��هو پ��هی��ام��هی ئ��هو ه
ی
ی كێشه 
دهگهیهنێ ك ه شتێك به ناو 
ی
ك���ورد ب��وون��ی ن��ی��ه و ب���اس ك��ردن�� 
ی
ی ك��ێ��ش��هی��هك ب�� ه ن��او 
چ���ارهس���هر 
ی بۆ
كوردهو ه به گهورهترین مهترس 
ی دهزانێ.
سهر نیزامو دهسهاڵتهكه 
ی ئ���هم ج���ارهو
ه��هڵ��ب��ژاردن��هك��ان�� 
بهشداری خهڵك پهیامێكیتر بوو بۆ
ی
حیزب ه سیاسییهکانی رۆژه��هاڵت�� 
كوردستان كه نهبوونی یهكیهتیو،
ی
ی بههێز مهیدانێك 
نهبوونی خهباتێك 
ی
ی ئ��ی��س�لام��ی�� 
دی���ك��� هی ب���ۆ ك����ۆم����ار 
ی
خوڵقاندو ه كه داخوازیهكانی نهتهوه 
ێ بكا.
كورد وهك بێ ڕێزییهك چاو ل 
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ههڵبژاردنی سهرکۆماریو
دهرهنجام ه ئهرێنیو نهرێنییهکانی

ئ����هو گ����وش����ارو ت���هوژم���ان���هی
ک��ه ئ���هو ن��ی��زام��ه ب��ۆ ه���هر تاکێکی
ک��ۆم��هڵ��گ��ای ئ��ێ��ران ئ���هی سهپێنێ،
رێ��گ��ای ج��ۆراوج��ۆر لهخۆ دهگ��رێ
وهک ،بێبهنزین کردنی شۆفێڕهکان،
ل ه پهڕاوێز خستنی کارمهندهکانی
بههۆی نهبوونی م��ۆری دهورهی
ن لهسهر سجیلهکانیانو
ههڵبژارنهکا 
بهرهو چارهنووسی نادیار چوونی
قوتابییهکانو زۆری دیکه. ....

ل�� ه ب���واری فکریشهو ه ه��هرهس
ه��ێ��ن��ان��ی ئ���ای���دۆل���ۆژی���ک ل��� ه ف��ک��رو
ه��ێ��زدا واقعێکی حاشا ههڵنهگره.
بیرکردنهوه له ئ��ازادیی�� ه گشتیو
یی�� هک��ان ب��ۆت�� ه رهوتێکی
ت��اک�� هک��هس�� 
ج��ی��ه��ان��یو ئ��اس��ای��ش��ێ��ک��ی گشتیو
دێمۆكڕاتیک ،تیشکی خستۆته سهر
ههموو فهلسهفهیهکی سیاسیی ل ه
جیهانی ئ��هم��ڕۆداو ،ج��ۆراوج��ۆری
لهنێو بافتهکانی ئایینی شیعهش
ب��هش��ێ��ک��ی دی����ک����هی ک��ێ��ش��هک��ان��ی
ئ��هم دهس��هاڵت��هی��هو نهگونجانێکی
بنهڕهتیو فکری له فهلسهفهی ئهم
ئایینهدا دروست بوو ه بهشێوهیهک
که ل ه لقهکانی دیکهی جیا ل ه شیعهی
دوازد ه ئیمامی ل ه هاوکێشهکانی
دهس���هاڵت���داری ئ��هو نیزامه(قانون
اساسی)دا هیچ پێگهیهکیان نیه.

پ�هی��ام�هك�هی پ����ژاكو ،وهاڵم��� ه دژ ی
گ���هل���یی���هك���ه ی ك����ۆم����ار ی ئ��ی��س�لام�ی
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یهکهم ههڵبژاردن له ئێراندا ب ه
مهبهستی وێنای ئهو وێرانکاریانهی
بوو که ب ه خوێنی سهدانو ههزاران
شههیدی ئهو گهالن ه به دهست هاتن.
ئهو کاتانهی که دروشمهکانی “ئێم ه
خهڵکی دێهاتینــــ ب��ۆ تێههڵدانی
شا هاتین” ،ئهو نیزامهی له ریش ه
ههڵکهند .ههر برووسکهی ئیرادهی
لهبڕان نههاتووی الوی کورد بوو
ک ه دوات��ر خرای ه نێو چوارچێوهی
“جمهوری ئیسالمی ئهرێ یان نا”؟
ئهوان بهرچاوڕوونی ئهوهیان ههی ه
که نیزامی کۆماری ئیسالمی لهو
بهشهیدا ک ه پێوهندی به ئهرکهکانی
دهوڵ���هت ب��ۆ ج��هم��اوهرو نوێنهری
ج��هم��اوهرهو ه ههی ه ساختهکاریو
چ�����هواش�����هک�����اری ک��������ردوه ی���ان
بهواتایهکیتر ئهنجامهکه له پێشوودا
دیاری کراو بووو چوونی ئهوان هیچ
کاردانهوهیهکی ئیداریو رامیاری
لهسهر دهستی چ��ارهن��ووس��ی ئهم
واڵت ه نهبووه.

ویستو ئ��ارهزووم��ان ههیهو هیچ
زهبروزهنگو فرتو فێڵێک رێگهی
ێن��اگ��رێ .شانۆگێڕهکان ل�� ه ژێر
پ�� 
تیشکی ئ���هم راس��ت��یی��هدا وێ���ڕای
رووخانی دهروون��یو زاتی ،ترسو
وههمێکی زۆریان لهم بهردهوامیی ه
ههیهو ئاکامهکانیشی ل ه کهلێنهکانی
ئ����هو رێ��ژی��م�� ه ل���ه ق����هب����ارهدا خۆ
دهنوێنێو ئاشکرایهو راب��ردووش
سهلماندوویهتی.

نادیارهکان راپێچ دهکرێ .تهوژمی
ئ���اب���ووریـ���ـ���ـ ب���ێ���ک���اریو ،خ���راپ
گوزهرانی خهڵک ،نهبوونی ئهمنییهت ه
جۆراوجۆرهکان ،گۆڕان ل ه واڵتانی
ناوچه ،رهوت��ی گلۆبالیزمو زۆری
دی��ک��هش ل���هو چ��وارچ��ێ��وان��هن ک ه
دهسهاڵتدارانی تارانی بهستۆتهوه.

کۆمهڵگای مـهدهنی

به پێی ئهو تایبهتمهندییانه،
کۆماری ئیسالمی ئێران رهگهڵ
خێلی رێ��ژی��م��ه س��هرهڕۆی��هک��ان
دهکهوێ ک ه لهگهڵ دابهش کردنی
دهس�����هاڵت ن��ات��هب��ای��هو پ��ێ��ڕهوی
ل��� ه س��ی��اس��هت��ی س��ان��ت��ڕال��ی��زم��ی
نادێموکڕاتیک دهکا .گهالنی ئێران
خ��وازی��اری گ��ۆڕانو لهنێوبردنی
دهس�������هاڵتو س�������هروهری ه��هر
چهشن ه بیروباوهر ،دام��هزراوهو
ی
رێ���ک���خ���راوێ���ک���ی پ��ێ��ش��ێ��ل��ک��هر 
دێ��م��ۆک��ڕاس��یو ئ�����ازادیو مافی
مرۆڤایهتین.
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ئ���اش���ک���رای���ه ک���ۆم��� هڵن���اس���ان
ب���ای���هخو گ��رن��گ��یی��هک��ی ت��ای��ب��هت
ب��ه م��هس��هل��هی پێناس ه ک���ردنو
روون ک���ردن���هوهی وات����ای ئ��هو
چ��هم��کو دهس��ت��هواژان��ه دهدهن،
که پهیکهرێکی بیرو بۆچوونو
تیۆری فیکریو فهلسهفی لهخۆ
دهگرن .چهمکی«  «�Society civ
 ”ilباسێکی فهلسهفهی سیاسیی
رۆژئ����اوای����یی����ه ک���ه ب���ه وات����ای
ک��ۆم��هڵ��گ��ای م��هدهن��ی ی��ا ک��هرت��ی
ت��ای��ب��هت(ح��وزهی خ��ص��وص��ی)و
نادهوڵهتی پتر دانی پێ داندراوه.
ک��ۆم��هڵ��گ��ای م��هدهن��ی بهستهری
چ��االک��ی س��هرب�� هخ��ۆو فرهالیهنی
ت��ای��ب�� هت��یو گشتی ل�� ه دهرهوهی
ه��هژم��وون��یو رک��ێ��ف��ی دهوڵ���هت
دهزاندرێ که به سهربهستی تاک،
خودموختاری ناوچه ،ئهقاڵنییهت،
س�����هروهری ی��اس��ا ،پ��ل��ۆرال��ی��زم،
ئ���ازادی ڕا دهرب��ڕی��ن ،بهشداری
ه����اوواڵت����ی����ان ل��� ه ب���زووت���ن���هو ه
کۆمهاڵیهتییهکان ،کهرتی گشتی،
ههبوونی یهکیهتیو سهربهستی
پیشهیی ئ��اش��ک��را ،دام��هزران��دن��ی
رێ��ک��خ��راوهک��ان��ی ش��وێ��ندان��هر
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چاالکیو کاریگهری کۆمهڵگای
م�����هدهن�����ی خ���اڵ���ی ب�����هراب�����هری
سهرهڕۆیییهو به جوواڵنهوهی
گ����رووپ���� ه ک��ۆم��هاڵی��هت��یی��هک��ان
دهژمێردرێ ،سهقامگیربوونیشی
گ��ر هن��ت��ی پ��اراس��ت��نو وهدیهاتنی
مهرجهکانی ژیانی گونجاوترو
مهقبووڵتره .دامهزراوهی مهدهنی
س��هل��م��ێ��ن��هری ک��وم��هڵ��ی ئ����ازادو
دێمۆکڕاتیکه .ئ��هم دام��هزراوان�� ه
که��ێ��ن��ان��ی ب���واری
ه����هول ب��ۆ پ��ێ�� 
گونجاو دهدهن ت��ا ه��اوواڵت��ی��ان
ل���ه ب��هه��ێ��زک��ردن��ی ح��ک��ووم��هت��ی
دێمۆکڕاتیک ب��هش��داری چ��االک
ب���ن���وێ���ن���ن .دام�����هزراوهک�����ان�����ی
کۆمهڵگای مهدهنی ب ه پشتیوانی
گ��هالن��ی وش���ی���ارو پێشکهوتوو
ب��ه م��س��ۆگ��هری��هک��ی ت���هواو دژی
سهرهڕۆییو الساری حکوومهت ه
ن��اب��هرپ��رس��هک��ان دهوهس��ت��ن��هوه.
بوونی دام��هزراوهک��ان��ی مهدهنی

پێناسهو مهرج ه بنهڕهتییهکانی
کۆمهڵگای مهدهنی:
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ب��و واڵت��ان��ێ��ک��ه ک��ه ل��ه پێکهاتهی
ی پ��ڕ هن��س��ی��پو
خ��ۆی��ان ڕهچ�����او 
یاساکانی زاڵ ب��هس��هر نیزامی
جیهانی ناکهن ،بۆی ه دهکهونه ژێر
رههێڵهی ریفۆڕمو گۆڕانکاری.
زۆر جار بواری ئهم گۆڕانکاریان ه
رهحمان پیرۆتی
ب���ن���هڕهت���یو گ��ش��ت��گ��ی��ر ن���هب���ووه،
بهاڵم ب ه گشتی مهترسیو رۆڵی
خراپکارانهی ئهم رێژیمانهی کهم
پێشهکی:
ک��ردۆت��هوه .ئاکامی ئ��هم رهوت�� ه
رهوت�����������ی ب������هرف������راوان������ی
دهتوانێ له دێمۆکڕاتیز ه کردنی
گ����ۆڕانخ����وازی ل��ه ب��وارهک��ان��ی
واڵت��ان��ی رۆژه��هاڵت��ی ن��اوی��ن خۆ
سیاسی ،ئابوورییو کولتووریی،
بنوێنێ.
ل ه دی��ارده بهرچاوهکانی سیمای
پڕۆسهی دێموکڕاتیزهکردنی
س���ی���اس���ی���ی س������هردهم������ه .ئ���هم
گ��ۆڕان��ک��اری��ان�� ه جیهانی تووشی ڕۆژههاڵتی ناوین مهترسییهکی
ک
ئاڵوگۆڕێکی پێکهاتهیی کردوهو زۆری خستۆته سهر رێژیمگهلێ 
رهوت��ێ��ک��ی ن����وێو ه��هم��هالی��هن��ی که بهربهرهکانی سهقامگیربوونی
بهخۆو ه گ��رت��ووه .الیهنێکی ئهم دێمۆکڕاسی دهک��هن ،به تایبهتی
به پێکهاتهیهکی
گ��ۆڕان��ک��اری��ان��ه گ��وش��ار هێنان ئهم دهوڵهتانهی 

ن��ادێ��م��ۆک��ڕات��ی��ک ل���هگ���هڵ ه��هر
چ��هش��ن�� ه ئ����ازادیی����هک ن��ام��ۆنو
دژای����هت����ی دهک������هن .ه��هرچ��هن��د
ک���ه دهس����هاڵت����ه س����هرهڕۆک����ان
ه���هوڵ دهدهنو واش پ��ێد هچ��ێ
ک���ه ل��� ه رێ���گ���ای و هگ��هڕخ��س��ت��ن��ی
رێکخراوه ههواڵگرییهکان ،هێز ه
ئ�� هم��ن��ی��ی��هت��یی��هک��ان ،ب��هن��دی��خ��ان��ه،
سێدارهو تیڕۆر ،بهدهستهوهگرتنی
س���ام���ان��� ه ن���هت���هوهی���یی���هک���ان،
س���هرچ���او ه س��روش��ت��یی��هک��انو
تواناکانی بهرههمهێنانی واڵت
وا پ���ێ���ش���ان ب������دهن ک����ه خ��اڵ��ی
الوازیی��ان نییه ،بهاڵم بێگومان
دی��ک��ت��ات��ۆڕهک��ان ل��ه زۆر ب���واردا
الوازنو گرینگ دهس��ت نیشان
ک��ردن ،دۆزی��ن��هوهو چڕبوونهو ه
لهسهری خاڵه الوازهکانیانه .ل ه
رێژیم ه دیکتاتۆڕهکاندا ههردهم
روانگه ،بۆچوونو سیاسهتهکانی

پێشوو پێش ب ه توانای وهرگرتنو
رهچ��اوک��ردن��ی سیاسهتی نوێو
روانگهی سهردهمیانه دهگ��رێو
نوێ نهبوونهوه بهپێی پێویست،
خاڵێکی بنهڕهتی الوازی دهسهاڵت
ی���ا س��ی��س��ت��م��ێ��ک��ی دی��ک��ت��ات��ۆڕو
س�������هرهڕۆی�������ه .س�����هرچ�����اوهی
ب����ڕی����اردانو ب���هڕێ���وهب���هری ل ه
سیستمێکی دی��ک��ت��ات��ۆڕدا زۆر
بهرتهسکه ،ه��هر بۆیه ئهگهری
ئ���هوه ه��هی�� ه ب�����هردهوام تووشی
ههڵ ه بنو سهرچاوهی مرۆییان
به راپهڕاندنی ئهرکهکانیان کهم
ب��ێ��ت��هوه .متمان ه ل�� ه دهس��هاڵت��ی
دی���ک���ت���ات���ۆڕیدا زۆر الوازهو
ک��هم��ت��ری��ن ئ��اس��ت��ی م��ت��م��ان��ه ل��هم
ش��ێ��وه دهس��هاڵت��ه دای���ه ،ت��اک یا
الیهنی سیستم بۆ خۆشکردنی
جێگهیان ب��هردهوام لهگهڵ یهکتر
ت��ووش��ی کێشه دهب���ن .ه��هروهه��ا
ئ��هگ��هری ههڵوهرینی ئهندامانو
ب���هدهن���هی سیستم ل��ه ح��اڵ��هت��ی
ناڕهزایهتیدا زۆره .ئهگهر بنهمای
دهسهاڵتیان ئایدۆلۆژیک بێ ،ئهو ه
رهخنهگرتن له ئایدۆلۆژییو بنهما
فکرییهکانیان دهتوانێ ببێته هۆی
دروست بوونی گومانو پرسیار.
بهشێک لهم گومانو پرسیاران ه
ب�����هدوای ڕاس���ت���یدا دهچ����نو ل ه
ئاکامدا دیکتاتۆڕی ناتوانێ بهر ب ه
روون بوونهوهی خهڵک بگرێ .ل ه
سیستمی بهڕێوهبهری دهسهاڵتی
دی��ک��ت��ات��ۆڕیدا ن��اوهن��دگ��هرێ��ت��ی
ب��هرچ��اوهو له سهردهمی نوێدا
ئهم شێوه سیستم ه بهڕێوهبهریی ه
ن���اک���ارام���هی���ه .ئ���هگ���هری���ش ل��هم
شێوه دهس��هاڵت��هدا ه��هوڵ بدرێ
ت��ا رادهی����هک ب��ه��ڕێ��وهب��هری چڕ
نهبێتهوهو دابهش بێ ،ئهوه چونک ه

بنهمای پێکهاتهیی لهگهڵی ناتهبای ه
دهب��ێ��ت��ه ه���ۆی ک��� همب���وون���هوهی
ئاستی دهسهاڵتی بهسهر ههندێک
ل ه ناوهندی دهسهاڵت.

بههێز پ��ێ��وهن��دی ڕاس��ت��هوخ��وی
ب��ه پێک هێنانی کومهڵگایهکی
دێمۆکڕاتیکو ف��ر ه الی��هن ههیه.
زۆرب��هی واڵتانی پێشکهوتووی
جیهان پشت بهستوو به یاسا،
م��اف��هک��ان��ی ک��ۆم��هڵ��گ��ای م��هد هن��ی
م���س���ۆگ���هر دهک�������هنو ه���اوک���ات
پ����ارێ����ز هرو ه���ان���دهر دهب����ن بۆ
پێکهوهنانی کۆمهڵێکی زیندوو و
کراوه.

ب���ۆ چ�����اوهدێ�����ریو ب��هرب��هس��ت
ک���ردن���ی دهس���هاڵت���ی دهوڵ�����هتو
دام���هزراوهک���ان���ی س��هرب��هخ��ۆ بۆ
داب��ی��ن ک��ردن��ی ب��هرژهوهن��دیی��ه
یی�� هک��ان پێناس ه دهک���رێ.
گ��ش��ت�� 
ههڵوێستی نافهڕمی کۆمهڵگای
م��هدهن��ی ،رێوش��وێ��ن��ی چاالکی
ت����اکو ک��ۆم��هڵ��ی ه��اوواڵت��ی��ان��ه،
یه��ێ��ن��ان��ی خواستهکانی
ب��ۆ وهد 
گشتی بێ ئ��هوهی که دهسهاڵتی
ههژموونێکی سیاسیی به سهریدا
زاڵ ب��ێ .کۆمهڵگای م��هد هن��ی ب ه
دوو ب��هش��ی س��ی��اس��یو غ��هی��ر ه
سیاسی دابهش دهکرێ:
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ئازادی پێکهێنانی ئهنجومهن ه
خۆبهخشهکان بهشێکیتره ل ه
بنهماکانی پێکهاتنی کۆمهڵگای
مهدهنی .دامهزراوه مهدهنییهکان
پێویستییان ب�� ه پاڵپشتی یاسا
ههی ه تا بتوانن رۆڵ��ی ئهرێنیو
راس��ت��هق��ی��ن��هی خ��ۆی��ان ب��گ��ێ��ڕن.
ح����ک����ووم����هت دهب�������ێ ت����وان����ای
تهحهممول کردنی دامهزراوهکانی
کۆمهڵگای مهدهنی ههبێ .بایهخ ه
بنهڕهتییهکان له ئهخالقی سیاسیی
کۆمهڵگای مهدهنیدا بریتین له:
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ب :بهشی ناسیاسی یا مهدهنی،
س��هرج��هم دام����هزراو ه پیشهییو
ن���ادهوڵ���هت���یی��� ه ک���ول���ت���ووریو
کۆمهاڵیهتییهکان لهخۆ دهگرێ.
ش���ای���ان���ی ب���اس���ه چ����اکس����ازی
دێمۆکڕاتیکی سیاسیـــ ئابووری
دهرفهتی گونجاو بۆ پێکهاتنی،
ئهخالقی م��هدهن��ی دهڕهخسێنێ.
کۆمهڵگای م��هدهن��ی به درێژایی
پ��ێ��که��ات��ن��ی ،ف�����ۆڕمو ش��ێ��وازی
تایبهت ب�� ه س��هردهم��ی بهخۆو ه
گ��رت��ووهو خ���اوهن بیرۆکهکانی
فهلسهفهی سیاسی وهک تۆماس
هابز ،جان الک ،هێگل ،مارکس،
ج���ان س���ت���وارت م��ی��ل ،ئالکسی
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ئ�����هل�����ف :ب����هش����ی س��ی��اس��ی
پ��ێ��که��ات��وو ه ل���ه ت�����هواوی ئ��هو
رێکخراوو پارته سیاسیانه ک ه
ی
رۆلێکی پووچهڵکهرهوهیان(خنث 
ک��ن��ن��ده) ل��هم��هڕ سیاسهتهکانی
دهوڵ��هت ههیه یان بهواتایهکیتر
ی وهک
ئ��هو ه��ێ��زه سیاسییانه 
ئۆپۆزیسیۆنی دهوڵهتی سهرهڕۆ
پێناسه دهکرێن.

ئ����������������ازادی
پ��ێ��که��ێ��ن��ان��ی
ئ��هن��ج��وم��هن�� ه
خۆ بهخشهکا ن
ب��هش��ێ��ک��یت��ر ه
ل�� ه بنهماکانی
پ��ێ��که��ات��ن��ی
ک���ۆم���هڵ���گ���ای
م�������هدهن�������ی.
دام������������هزراو ه
م �هدهن �یی �هک��ان
پێویستییان ب ه
پاڵپشتی یاسا
ههی ه تا بتوانن
رۆڵ��ی ئهرێنیو
راس��ت��هق��ی��ن��هی
خۆیان بگێڕن.

دۆتۆکویلو ههروهها الیهنگرانی
بیرۆکهی پۆست مۆدێڕنیزم ل ه
سهری دواون .کۆنترین باسهکان
ل���هو ب�����وارهدا دهگ���هڕێ���ن���هوه بۆ
کاتی بهر له پێکهاتنی دهوڵهت.
ئهم باس ه که له الیهن کۆمهڵێک
کۆمهڵناسو فیلسووفی سیاسیی
الیهنگری بیرۆکهی گرێبهستی
ک��ۆم��هاڵی��هت��ی(ق��رارداد اجتماعی)
هاتۆت ه نێو ب��ازن��هی باسهکانی
راب������ردووی ک��ۆم��هاڵی��هت��ی .ب��هو
پێیه بهر له پێکهاتنی دهوڵ��هت
خ��هڵ��ک خ���ۆی ب��ه دام��هزران��دن��ی
رێکخراوو گ��رووپ داکۆکییان
ل ه ب��هرژهوهن��دی گشتی دهک��رد.
له الیهکیتر کهسانێک ،سهرهتای
دام�����هزران�����دن�����ی دام����������هزراو ه
مهدهنییهکان دهگهڕێننهوه بۆ
یوونانی کۆنو باس لهو ه دهکهن
“ئهرهستوو” فیلسووفی یوونانی
ب���ۆ ج�����اری ی���هک���هم ک��هڵ��ک��ی ل ه
دهستهواژهی کۆمهڵگای مهدهنی
له ژێر ن��اوی “دهوڵ��هت ش��ار” ل ه
بهرابهر سیستم ه پاشکهوتووو
کۆنهکان وهرگرتووه .لهڕاستیدا
داڕێژهرانی بیرۆکهی کۆمهڵگای
م���هدهن���ی ب���ۆ ک��ۆت��ای��ی��ه��ێ��ن��ان ب ه
ت��ۆت��ال��ی��ت��اری��س��مو س���هرهڕۆی���ی
دهوڵهتهکانو دهسهاڵتی سیاسیی
ن��ادێ��م��ۆک��ڕات��ی��ک ل��هه��هر کاتێک
کهڵکیان لێ وهرگرتووه ،گهرچی
ش��ێ��وازی جیا ب��ۆ گهیشتن بهم
دی�������ارده دێ��م��ۆک��ڕات��ی��ک��ه ت��اق��ی
ک��راوهت��هوه .چهمکی کۆمهڵگای
مهدهنی ب��هو بنهما ئهمڕۆیانهی
ب��ه وات��ای��هک��ی ن����وێو م��ۆدێ��رن
سهیر دهکرێ .کۆمهڵگای مهدهنی
ل���ه دن���ی���ای ن��وێ��ی پ���اش ش���هڕو
شۆڕشه مهزنهکانو پێکهاتنی

گهوره شارهکان ،هاوکات لهگهڵ
گهشهسهندنی تیجاریـــ سهنعهتی
که وێرای به دهسهاڵت گهیشتنی
ب���ه س��������هروهری ف��ێ��ئ��ۆدال��ی��زم،
دهوڵهتی ئاریستۆکڕات(ئهشرافی)
و س���هرهڕۆو کلیسای کاتۆلیک
ک���ۆت���ای���ی ه���ێ���ن���او دهرهت�����ان�����ی
دام����هزران����دن����ی ئ��هن��ج��وم��هنو
رێکخراوگهلێک ک��ه پ��ارێ��زهری
س��هرهک��ی ب���هرژهوهن���دیو مافی
گ��ش��ت��ی ک���ۆم���هاڵن���ی خ���هڵ���ک ل ه
دهرهوهی ب��ازن��هی دهس��هاڵت��ی
دهوڵهت بوون ،پێکهێنا .دونیای
ک���ۆن ب��ه ت��ای��ب��هت��م��هن��دیی�� هک��ان��ی
وهک زاڵ ب����وون����ی ک��ۆس��پ�� ه
س��روش��ت��یی��هک��انو ت��ێ��ک��هاڵوی
خ��هڵ��ک ل��هگ��هڵ پ��ێ��ش داوهریو
دهم��ارگ��رژیو ب���اوهڕی ئایینیو
کۆمهڵێک ئهخالقیاتی سوننهتی،
ک��ات��ێ��ک رووی ل�� ه ت��ێپ�� هرب��وون
ب��������هرهو دن����ی����ای ن�����وێ ک����رد،
ن ئاڵوگۆڕیان
تایبهتمهندییهکا 
ب����هس���� هردا ه����اتو ل���ه دون��ی��ای
ن�����وێدا ج��ێ��گ��ای��هک ب���ۆ ق��هش��هو
پێشڕهوانی ئایینی له بهستێنی
ک��ۆم��هڵ��گ��او دهس���هاڵت���ی سیاسی
پ��ێ��ن��اس��ه ن���هک���را .دۆزی����ن����هوهی
ڕاستییهکانی س��روش��ت ،خۆی
بنهمای راهێنانێکی ئهقاڵنی بوو
که بیروباوهڕی کۆمهاڵنی خهڵک،
واقیعی دنیای نوێ شروڤ ه بکا.
رهوای��ی دهوڵهتهکان له دونیای
مۆدێرندا له چوارچێوهی رازی
بوونو تهئیدی کۆمهاڵنی خهڵک
پێناسه ک��را .خوڕافهپهرستی ل ه
گۆڕهپانی دونیای نوێدا دۆڕاوی
راس��ت��هق��ی��ن��هی ک��ێ��ب��ڕک��ێ ل��هگ��هڵ
رێئالیزمو ئهقاڵنییهت بوو .ئایین
له دونیای دهسهاڵتی بێسنوور

دابهزێندراو وهک باوهڕی تایبهت
ب��ۆ ت���اک س��هی��ری ک���را .چهمکی
چاالکی مهدهنی له دهیهی ههفتای
سهدهی بیستهم له الیهن هێزهکانی
ی
ئۆپۆزیسیۆنو بهرههڵستکار 
واڵت����ان����ی ک��ۆم��ۆن��ی��س��ت وهک
ستراتێژی خهباتی سیاسیی بۆ
یهکهم جار کهڵکی لێ وهرگیرا.
ب���زاڤ���ی ی��هک��ی��هت��یو ه���اوک���اری
س���ۆل���ی���داری���ت���ی( )Solidarityله
لههێستان بۆ یهکهم جار کهڵکی
لهم چهمکه وهرگرتو ب ه پێکهێنانی
رێکخراوه له دهرهوهی بازنهی
دهوڵهت به مهبهستی دامهزراندنو
س��هق��ام��گ��ی��ری ک��ۆم��هڵ��گ��ای��هک��ی
دێمۆکڕاتیک ل��ه دژی دهوڵ��هت��ی
پاوانخوازو سهرهڕۆ ،روانینێکی
سهردهم بوو و وهک ئهڵتڕناتیڤی
س��وس��ی��ال��ی��زم��ی تۆتالیتێر پێک
ه��ات��ب��وو .ش��ێ��وازێ��ک��ی سیاسی
ت��ی��ۆری��کو پ��ڕاک��ت��ی��ک��ی ن���وێ بۆ
گۆڕان له کۆمهڵگایهکی تۆتالیترو
چ��هقب��هس��ت��وو ب���ه ک��ۆم��هڵ��گ��ای
دێمۆکڕاتیکو مهدهنی که توانای
گهشهسهندنی ،به کهڵک وهرگرتن
ل��ه پێشکهوتنه م��هد هن��یی��هک��ان��ی
دون���ی���ای ن�����وێو دهس��ت��ک��هوت�� ه
زانستییهکان ،لهههر بوارێکدا،
ب���ۆ دهرهخ�����س�����ێ .ک��ۆم��هڵ��گ��ای
مهدهنی ب ه واتا ئهمڕۆیییهکهی
پێوهندی له پساننههاتووی ب ه
سهرههڵدانی دهوڵهته دێمۆکڕاتیک ه
هاوچهرخهکانهوه ههیهو وهک
ب��ن��هم��ای��هک��ی س��هق��ام��گ��ی��رب��وون��ی
دێمۆکڕاسی ،دان��ی پێ دان���راوه.
پ���ێ���که���ات���نو گ��هش��هس��هن��دن��ی
کۆمهڵگای مهدهنی چهندین شێوازو
مهرجی بنهمایی لهخۆ دهگ��رێ.
کورته ئاماژهیهک بهو بنچینان ه

دهری دهخا که سهقامگیربوونی
کۆمهڵگای م��هدهن��ی ب��ێ ئ��هوهی
بنهماکانی بوونیان ههبێ ،کارێکی
ئ��هس��ت��همو ه�� هس��ت ب�� ه مهترسی
ب�� ه الڕێدا ڕۆی��ش��ت��ن��ی دهک���رێ.
ش��وێ��ن��هوارو بڕشتی بنهماکانی
م��اف��ی م�����رۆڤو م��هدهن��ی��ی��هتو
ی یاسا ،ل ه
دهسهاڵتی بهڕێوهبهر 
مهرجه بنهڕهتییهکانی پێکهاتنی
کۆمهڵگای مهدهنی دهژمێردرێ.
ی���اس���ای واڵت ئ���هگ���هر رێ���ز له
مافی تاکهکانی کۆمهڵ نهگرێ،
ن��ات��وان��ێ دهرهت���ان���ی پێکهێنانی
دام��هزراوهی��هک بدا ک ه ه��هوڵ بۆ
سهقامگیری بنهما مرۆڤایهتیهکان
دهدا .ی���اس���ا دهب�����ێ ل��� ه س��هر
بناغهیهکی مرۆڤایهتی دارێژرابێ،
ن��هک ل ه ژێ��ر کاریگهری هێز یا
الیهنێکی سهروو یاساوه بێ ک ه
سهروهری یاسا پێشێل بکا .یاسا
بنچینهیییهکان بۆ پشتیوانی کردن
ل��ه دام���هزراوهک���ان���ی کۆمهڵگای
مهدهنی ،ئهوانهن که پشتیوانی ل ه
ئ��ازادی رادهرب��ڕی��نو پێکهێنانی
ک����ۆڕو ک��ۆم��هڵ��ی ئ��اش��ت��یخ��واز
دهکهن.
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دامهزراوه مهدهنییهکان:

جۆزەردانی 271٣ی کوردی

فۆڕمى مامهڵ ه ل ه
خهباتى مهدهنى
ل ه شێوازى
ڕادیکالو توندوتیژ
دهگوازرێتهو ه سهر
شێوهى هێمنانه،
لۆژیکیو ئهوڕۆیی.
ئهم شێو ه
چاالکیی ه خاوهن
ههڵسهنگاندنى
رێئالو دروست ه
ک ه دهرفهت
ێ
دهڕهخسێن 
تاکوو تاکتیکو
ئامانجهکان
بهپێى عهقاڵنییهت
داڕشتراو کار
بکرێ.

،،
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دام����������هزراوهو رێ���ک���خ���راوی
ن
ک��ۆم��هڵ��گ��ای م���هدهن���ی ل��ه الی��ه 
خ��هڵ��ک��هو ه پ��ێ��ک دێ���نو چهشنی
ب������هرف������راوان ل���هخ���ۆ دهگ������رن.
دام���هزراوه مهدهنییهکان دهبێ
ل ه شوێنهوارو کاریگهری گشت
الیهنهی دهوڵهت ،بازاڕ ،بنهماڵهو
ئایین خۆ بپارێزنو سهربهخۆ
بن .رێکخراوی چاالکو کاریگهر
ل ه کۆمهڵگادا سهلمێنهری بوونی
کۆمهڵگایهکی دێمۆکڕاتیکه .ئهم
رێکخراوان ه بوار بۆ هاوواڵتیان

ک����ێ����ش����هی دی����ک����ت����ات����ۆڕی
ق���������ووڵ ،ری�������ش�������هدارو رهگ
داک����وت����اوه .خ�� هڵ��ک��ان��ێ��ک ک��� ه بۆ
ساڵیانێکی دوورودرێ����ژ ل ه ژێر
زاڵ��ێ��ت��یو س��هرک��وت��ی دهس��هاڵت�� ه
س���هرهڕۆک���اندا ب��وون��ه ،تووشی
الوازی ب�����اوهڕ ب���هخ���ۆب���وونو
داب��هزی��ن��ی چ��اوهڕوان��ی ل��ه هێزو
تواناکانیان دهبن .خهڵک به جێگای
ئ��هوه که بیر ل ه خۆڕاگرییهکی
پڕاکتیکی بکهنهوه ،دهپۆشهکێنو
سهرهنجامو ئاکامی خۆڕاگریو
ب��هرخ��ۆدان ب���هرهوڕووی گومان
دهک����هن����هوه .خ��هڵ��ک ج���اروب���ار
ههندێک جوواڵنهوهی ناڕهزایهتی
دهرب���ڕی���ن دهب��ی��ن��ن ک��ه ب���هدژی
دهسهاڵتی سهرهڕۆ بهڕێوهدهچن،
ئ��هم ههڵسوکهوتان ه ئهگهرچی
گهلێک ئ��ازای��ان��هو بهجێن ،بهاڵم
ل��ه خوێندنهوهیهکی سهرپێیدا
خ��اوهن��دارێ��ت��ی ل��ه دهرهن��ج��ام��ی
ب��هرچ��او ن��اک��ا .ئ��هم ه��هواڵن��ه تا
کاتێک ک�� ه ب��هرن��ام��هو ب��هم پێی ه
درێ���ژهک���ێ���ش���انو دهس���ک���هوت���ی
عهینی پێوه دی��ار نهبێ تهنانهت
ناتوانێ ببێته هۆی خوڵقانی هیوا
ل��ه رێ��ب��ازی سیاسیی خ��هڵ��کدا.
پ���رس���ی���اری س���هرهک���ی ئ��هم��هی�� ه
ک��� ه ل����هم ب�����ارودۆخ�����هدا دهب���ێ
چ��ی ب��ک��رێو ش��ێ��وهی گونجاو

،،
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وتووێژ ،هێمنی ،ڕێککهوتن ،کۆک
بوون لهسهر بنهمای کێبهرکێی
س��ال��مو ئاشتیانه ،ئهقاڵنییهتو
م���رۆڤ دۆس���ت���ی ،دهگ��هڕێ��ن��هو ه
ب���ۆ ب���وون���ی ه��اوواڵت��ی��ان��ێ��ک ک ه
باوهڕمهند ب ه چاالکیو هاوکاری
ل ه نێوان خۆیاندا بنو ه��هردهم
وهک ت��اک ئ��ام��ادهی ب��هش��داری
سیاسیو خوڵقاندنی ب��ارودۆخو
داهاتوویهکی باشتر بکهنو رێز
ل�� ه ب���هرژهوهن���دی گشتی بگرن.
بنهمایهکیتری کۆمهڵگای مهدهنی
دهس��ت تێوهرنهدانی رێکخراو ه
نهریتییهکان ل ه ئانالیزهکردنی
ه��هڵ��سوک��هوت��ی ک��ۆم��هاڵی��هت��یو
دهست نیشان کردنی یاسای زاڵ
ب�� هس��هر ئ��هو ه��هڵ��سوک��هوت��ان��هدا.
ئ��ای��ی��ن ی���ا ئ���ای���دۆل���ۆژی کاتێک
تێکهاڵوی دهسهاڵتی سیاسی بێ،
دهتوانن وهک یهک لهم رێکخراو ه
نهریتییانه ،یاسا و ههڵسوکهوتی
کۆمهاڵیهتی داب��ڕێ��ژێ که خۆی
پ��ێ��ش��ێ��ل ک����ردن����ی م��هرج��ێ��ک��ی
ب��ن��هم��ای��یی�� ه ب���ۆ س�� هق��ام��گ��ی��ری
کۆمهڵگای مهدهنی.

دهڕهخ���س���ێ���ن���ن ک���ه ب���ۆ ب��هه��ێ��ز قهواره ،پێکهوه جیاوازن .کڕۆکی
کردنی حکوومهتی دێمۆکڕاتیک ،سهرهکی سوننهتی رێکخراوهکانی
ب����هش����داری چ���االک���ان���ه ب��ک��هن .مهدهنی بریتین له:
رێکخراوهکانی کۆمهڵگای مهدهنی
ی�� هک��ی��هت��یی�� ه ک��رێ��ک��اری��هک��ان،
رۆڵێکی بههێز ل ه دهستهبهرکردنی
ئ���هن���ج���وم���هن���ه پ���ی���ش���هی���ی ی��ا
خزمهت گوزا رییهکانو پاراستنی
ب���ازرگ���ان���ی���هک���ان ،ی��هک��ی��هت��یی��ه
ب���هرژهوهن���دیی��� ه گ��ش��ت��یی��هک��ان
پ���ی���ش���هی���یی���هک���ان ،رێ���ک���خ���راو ه
دهگ����ێ����ڕن .ئ����هم رێ���ک���خ���راوان��� ه
ی ئهنجومهن ه
ئ��ای��ی��ن��یو زۆرب���� ه 
ب��ۆ راپ���هڕان���دن���ی ئ��هرک�� هک��ان��ی��ان،
نهتهوهیییهکان.
ب���هش���داری دهوڵ������هتو ک��هرت��ی
بازرگانیو دام��هزراو هک��ان��یت��ری
دام���هزراوهک���ان���ی کۆمهڵگای
ک��ۆم��هڵ��گ��ای م����هدهن����ی دهک����هن مهدهنی بریتین له:
ب��ه م��هب�� هس��ت��ی ب���ووژان���دن���هوهی
رێ����������ک����������خ����������راو ه
:1
ئ���اب���ووریو دهس��ت��هب��هرک��ردن��ی
پ��ێ��داوی��س��ت��یی��هک��ان��ی خ��هڵ��ک .نادهوڵهتییهکان(.)NGO
رێکخراوهکانى کۆمهڵگای مهدهنى
 :2رێ���ک���خ���راوه خ��ۆب��هخ��ش�� ه
ب ه پشتيوانی گهالنى زي��ن��دوو و تایبهتییهکان(.)PVO
پێشکهوتوو به مسۆگهریيهکى
 :3دام����������هزراو ه س��ی��اس��ی،
ت������هواو ل��� ه دژى ح��ک��ووم��هت�� ه
س����������هرهڕۆو س���هرک���وت���ک���هرو کۆمهاڵیهتیو ئابوورییهکان.
نابهرپرسهکان دهوهستنهوه .بۆ
 :4رێکخراو ه نهتهوهیییهکان.
ئهوهی دام��هزراو ه مهدهنییهکان
بتوانن بهردهوامیو سهربهخۆیی
 :5میدیاو راگهیاندن.
خۆیان بپارێزێن ،دهبێ تا رادهیهک
 :6الی��هنو گرووپه ر هگ��هزی،
لهرووی دارایییهوه پشتبهستوو
بهخۆ بن .ئۆرگان ه مهدهنییهکان ئایینیو کولتووری.
دهب���ێ خ��اوهن��ى چ�� هن��د فاکتهرى
 :7رێ�����ک�����خ�����راوهک�����ان�����ی
سهرهکى وهک پێڕهوو پڕۆگرامو ژینگهپارێزی.
داڕش���ت���ن���ى پ�ل�ان���ى ن��ێ��وخ��ۆی��ى،
 :8ی��هک��ی��هت��یی�� ه پ��ی��ش�� هی��یو
هێزى تیۆریک بۆ دابین کردنى
ستڕاتێژی شیاو ،ج��وواڵن��هوهى تیجارهتییهکان.
لۆژیکی ،رهچاوکردنى شێوازێکى
 :9ب��ن��ک��هک��ان��ی ف���ێ���رک���اریو
دێمۆکڕاتیک بۆ پێوهندى لهگهڵ
راهێنان.
ئ���هن���دام���ان ،ئ���ام���رازو م��ێ��ت��ۆدى
دێمۆکڕاتیک بۆ ههڵسوکهوتى
 :10بنکه خێرخوازییهکان.
لۆژیکیـــ ئ��هق�ڵان��ىو تێکهاڵوى
 :11یاریگا و ...هتد.
ل���هگ���هڵ ک��ۆم��هاڵن��ى خ��هڵ��ک ب��ن.
دام�������هزراو ه م��هدهن��یی��هک��ان ل ه
شێوازی چاالکی مهدهنی:
ب�����واری ئ��ام��ان��ج ،س��ت��ڕات��ێ��ژیو

ف��ۆڕم��ى م��ام��هڵ��ه ل�� ه خهباتى
م��هدهن��ى ل��ه ش��ێ��وازى ڕادی��ک��الو
توندوتیژ دهگ��وازرێ��ت��هو ه سهر
ش���ێ���وهى ه��ێ��م��ن��ان��ه ،ل��ۆژی��ک��یو
ئ��هوڕۆی��ی .ئ��هم شێوه چاالکیی ه
خ����������اوهن ه���هڵ���س���هن���گ���ان���دن���ى
رێ��ئ��الو دروس��ت�� هک��ه دهرف���هت
ێ ت��اک��وو تاکتیکو
دهڕهخ��س��ێ��ن�� 
ئامانجهکان بهپێى عهقاڵنییهت
داب��ڕێ��ژرێ��ن .ل��ه ش��ێ��وه خهباتی
ناتوندوتیژیشدا دهب��ێ لهسهر
بنهمای بهرنامهی داڕشتراو کار
بکرێ .بهشێک لهو ناڕهزایهتیی ه
م���هدهن���یی���ان���هی ک��� ه پ��ێ��ش��ت��ر بۆ
وێنه له بهرامبهر ههڵوێستێکی
نهشیاوی دامودهزگاکانی سهر ب ه
رێژیم ،کوشتنی خهڵک ،ههندێک
کێشهی سینفیو بژێوی خهڵک،
ب���ێرێ���زی ک����ردن ب��� ه نیسبهت
ب��اوهڕه نهتهوهییو  ،...رێزگرتن
له ساڵڕۆژی رووداوێکی تاڵ یا
شیرین ،بێ بهرنامه بهڕێوهچوونه.
دهبێ ههڵسهنگاندنی راستهقینه ل ه
هێز ،توانا ،ب��ارودۆخ��ی ئاراییو
داه�����ات�����ووی دڵ����خ����واز ب��ک��رێ.
گهاڵڵهیهک که بتوانێ ئهم ئامانج ه
ب��ه ل��هخ��ۆگ��رت��ن��ی ک��ۆم��هڵ��هی��هک��ی
پۆلێنبهندی کراو ل ه زنجیر ه کارو
پ���ڕۆژهک���انو روان��گ��هو مۆدێلی
بهدیل بخاتهڕوو .ستڕاتێژییهک
که ئامانجی تهنیا به لهنێوبردنی
دی��ک��ت��ات��ۆڕی ئ��ارای��ی بهرتهسک
دهک��ات��هوه ،ریسکێکی گ��هور ه بۆ
پێکهاتنی دهسهاڵتدارهتییهکی
س����هرهڕۆت����ریدی��ک��ه ق��هب��ووڵ
دهک���ا .ل�� ه س��ت��ڕات��ێ��ژیدا شێوهی
سهرهکی خهباتی داهاتوو دیاری
دهک��رێ .تواناکانو لهمپهرهکان
دی��اری د هک��رێ��نو ه��هوڵ دهدرێ

میکانیزمی گونجاو بۆ گهیشتن ب ه
ئامانج دیاری بکرێ .ستڕاتێژیست
ل��ه ههندێک ب���اری وهک ت��وان��او
هێز ،شێوهی خهباتو ئهگهری
وهاڵمدهرب���وون���ی خ��اڵ�� ه بههێزو
الوازهک����ان����ی ،پ��اڵ��پ��ش��ت��یی��هک��ان،
تێچوو و دهرهن��ج��ام�� هک��ان خۆی
بهرهوڕووی پرسیار دهکاتهوه.

ب���ۆ ب���هرهن���گ���ارب���وون���هوهی ئ��هم
حاڵهت ه چییه؟ یاسا ،سیستمی
دادوهریو رای گ��ش��ت��ی ب ه
شێوهیهکی گشتی زۆرج���ار ل ه
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دامهزراوهکانی
ن
مهدهنی ل ه ئێرا 
ب ه کهڵک وهرگرتن
ل ه مێتۆدگهلێکی
وهک سیمای
رێفۆڕمخوازی
دهبێ بنهماکانی
رهوایی رێژیم
ببهنه ژێر
پرسیارو ب ه
لهرزۆک کردنی
ئهم بنهمایانه
ههوڵی الواز
کردنی بدهن.
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بەشی سیاسی

توندوتیژییهکانو الیهنگرانیان
ههندێک ج��ار س���هرهڕای بینینی
ن��اه��اوس��هن��گ��ی ه��ێ��زو ت��وان��اک��ان،
ه��هوڵ دهدهن ب�� ه ک��ۆک��ردن��هوهو
رێکخستنی هێزهکانی دژب��هری
دهسهاڵتی دیکتاتۆڕیو بهکهڵک
وهرگرتن له توانای هاوبهشی هێز ه
دژب��هرهک��ان ،خهبات بکهن .ئهم
خهڵکانه ب ه ورهو ئازایهتییهکی
زۆرهوه خهبات دهکهنو تێچووی
ماددییو گیانی زۆر لهم رێبازهدا
دهدهن .ئ��هم شێوه خهبات ه زۆر
دهگ���م���هن ه����هڵدهک����هوێ ک��ه ب ه
ئازادی راستهقینهو بهردهوام بگا.
بهههر شێوهیهک بڕوانینه خهباتی
توندوتیژ خاڵێکی ههردهم روون
دهبینین ،ئهویش ئهمهیه که ل ه
حاڵهتی ههڵبژاردنی توندوتیژی
وهک رێ��گ��هی��هک��ی خ��هب��ات ئ��هو ه
شێوه خهباتێکمان ههڵبژاردو ه ک ه
دیکتاتۆڕهکان ل��هودا دهسهاڵتی
س���هرت���رنو ه��ێ��زو دهس�����هاڵتو
رهوایییان لهودا چڕ کردۆتهوه.
تهنانهت له حاڵهتێکدا که شێو ه
خهباتی توندوتیژ ب��ه تێچووی
زۆرو پ��ێ��ڕهوان��ی س��هرب��ازی ب ه
دهس��هاڵت بگهن ،دهسهاڵتی نوێ
ب��هه��ۆی چ���ڕب���وون���هوهی زۆری
هێزه سهربازییهکانو الوازیو
ی��ا ل�� هن��ێ��وچ��وون��ی گ��رووپ�� هک��ان��ی
س���هرب���هخ���ۆی ک���ۆم���هاڵی���هت���یو
الی���هن دهس��هاڵت��ی دی��ک��ت��ات��ۆڕهو ه دامهزراوهکانیان هیچ گرهنتییهکی
پێشێل دهک��رێ��ن .زهوت کردنی نییه که بهشێوهیهکی دێمۆکڕاتیک
مافهکانی شارومهندانی خهڵک ،ههڵسوکهوت بکهن.
زۆرک��ات لهرێگهی بهکارهێنانی
ل����ه ت��ای��ب��هت��م��هن��دیی��هک��ان��ی
ێ جار
توندوتیژییهوه بووه .گهل 
وهاڵمو ب��هرپ��هرچ��ی گهنجاو بۆ چ���االک���ی م���هدهن���ى پ��ێ��وهن��دىو
توندوتیژی ههر ب ه توندتوتیژی ب���هک���اره���ێ���ن���ان���ى دی���ال���ۆگ���ه ب�� ه
دهبینرێ .قوربانییهکانی تووڕهیی مهبهستی چارهسهری گرفتهکان.

وهدیهاتنو سهقامگیربوونى ئهم
شێوه دیاڵۆگه پێویستى بهجێ
کهوتن ،باوهڕ پێبوون ،توانایى،
س����ازانو دان ب��هی�� هک��ت��ر دان��ان��ى
الی��هن�� ه پ��ێ��وهن��دی��دارهک��ان ه��هی��ه.
دیالۆگى زانستى تێدهکۆشێ ب ه
لهبهرچاوگرتنى خاڵ ه بنهڕهتیو
ه����اوب����هش����هک����ان ،ل����ه ج��ێ��گ��اى
ملمالنێى بێئاکام ،الیهنهکان لێک
تێبگهیهنێو بهدانى پالتفۆڕمێکى
شیاو ڕێککهوتن لهسهر بنهماى
ئاشتىو پێوهندى دوو یا چهند
الیهن ه پێکبێنێ .چاالکیو خهباتى
مهدهنى دهبێ خاوهن روانگهیهکى
رهخنهگرانهو ریفۆڕمخواز بێـ ،ئهو
ی
روانگهیه ههوڵ دهدا کۆسپهکان 
ب���هرده م پێشکهوتن بێنێته بهر
باسو له خهسارهکانو چۆنیهتی
ت�����ووش ب�����وون ب����هو ک��ێ��ش��ان�� ه
بهرچاوگرتنی
بکۆڵێتهوهو به له 
راب��ردوو ،باس له شێوهى الواز
ک��ردن��ى خ���هس���ارو ک��ۆس��پ��هک��ان
ب��ک��او ب���ۆ ب��هه��ێ��زک��ردن��ى خ��اڵ�� ه
ئهرێنیهکان لهبارهی چاکسازىو
س���هرک���هوت���ن پ��ل�ان داب���ڕێ���ژێ.
شێوازی گونجاو بۆ بهشداربوون
له چاالکی مهدهنى ،پێکهێنانو
رێ���کخ���س���ت���ن���ى دام�����������هزراوهو
ئ��ۆرگ��ان��ه م��هدهن��یی��هک��ان��هو ئ��هو
رێ��ک��خ��راوان��هی زی��ات��ر پێکهاتهى
ج���ی���اوازى رهگ�����هزى ،ت��هم��هن��ى،
پیشهیى ،زانستى ،ئاکادمیو هتد،
لهخۆ دهگ��رن ،ههریهک ههڵگرى
دروش���م���ى ب���هرگ���رىو داک��ۆک��ى
ل�� ه گ����رووپو الی��هن��ى ج��ی��اوازن
ک��ه ر هن��گب��ێ ئ��هو الیهنانه وهک
ئامێر بهکار بێن بۆ گهیشتن ب ه
ئامانجى دێمۆکڕاتیکو پێکهێنانى
کۆمهڵگاى م��هدهن��ى .چونکه ئهم

دامهزراوانه ههوڵیان دێمۆکڕاتیک
کردنى کۆمهڵگایه ،پێویستیان ب ه
پێگهو کارتێکردنی کۆمهاڵیهتى
ه��هی��ه .ب���هو پ��ێی��هش زۆرب����هى
خ���هڵ���ک ب����هش����داری پ���ڕۆس���هى
دێمۆکڕاتیزهبوون دهکهن .گاندی
وتهنی“ :توندوتیژی پهرێزی ب ه
ئامۆژگاریو پهند ناکرێ ،دهبێ
له کردهوهدا بهکار بهێنرێ” .جگ ه
ل��هم��هش ئ��هم ب��هرپ��هرچدان��هوهی�� ه
ههڵبژاردنێکی رهوشتی تاکهکهسی
نییه که تاک به تهنیایی ئهنجامی
ب��دا ،بهڵکوو دهب��ێ ل ه پانتاییهکی
بهرفراوان بهکار بهێنرێ .چاالکی
م��هد هن��ی ب��ه کهڵک وهرگ��رت��ن ل ه
ه��ێ��زو ش��وێ��ن��هوارى ج��هم��اوهر،
راه��ات��نو ئ��اگ��ادارب��وون��ی خهڵک
ل�� ه م��اف��هک��ان��ی��انو پ��هر هس�� هن��دن��ى
ش��وێ��ن��هوارى چ��االک��ی تیۆریک
ل��ه ک���ردهوهى کۆمهاڵنى خهلک،
ب����ۆ ب���هه���ێ���ز ک����ردن����ى خ��هب��ات��ى
ی ئهقاڵنی ،ئهگهر
مهدهنىو مێتۆد 
هاوئاههنگ لهگهڵ کهشى واقیع
له الی��هکو قۆناغو شێوازهکانى
خ��هب��ات ل��ه الی�� هک��ىت��ر پێک بێ،
ئاکامى دڵخوازی لێدهکهوێتهوه.
بیروباوهڕى خهباتکارانى مهدهنى
که بۆ پێکهێنانى کۆمهڵگایهکى
دێمۆکڕاتیکو ئازاد ههوڵ دهدهن،
دهبێ ههڵگرى تایبهتمهندییهکانى
ئ���هو چ��هم��ک��ه ب��هپ��ێ��ى ب��هرن��ام��هو
کۆنوانسیۆنه نێونهتهوهییهکان بێ،
که بریتین له :ئازادىو یهکسانى،
مافى مرۆڤ بۆ تاکهکانى کۆمهڵگا،
دهسهاڵتى یاساو جیاکردنهوهى
دهسهاڵتهکان ،ئاڵوگۆڕى بنهڕهتى
بهسهر سوننهته دواکهوتووهکان،
سیستمى دهسهاڵتى ههڵبژارده،
داب����ی����ن ک����ردن����ى ئ��هم��ن��ی��ی��هت،

دهسهاڵتى فرهالیهنی ،راگهیاندنو
ڕۆژنامهوانی ئ��ازادو سهربهخۆ.
پێویستی پێکهێنانی دام��هزراو ه
مهدهنییهکان ،گهالنی ئێرانی ل ه
کۆتایییهکانی س��هدهی بیستهم
ه���ان دا ب�� ه ب��هرب��هس��ت ک��ردن��ی
دهسهاڵتی دهوڵهتی قاجار ههنگاو
بهرهو بهیاسایی کردنی دهوڵهتو
دامهزراندنی خانهی داد ههڵبگرن
ک���ه ب��� ه ش���ۆڕش���ی م��هش��رووت�� ه
ن��اس��راوه .دهوڵ��هت�� هک��ان��ی پێشو
پاش شۆڕشی 1357یههتاوی ل ه
روانگهی کۆمهڵناسی سیاسیی
ب��ه دهوڵ��هت��ی الن��ی زۆر پێناس ه
دهک���رێ���ن .دهوڵ���هت���ی پ��اش��ای��هت��ی
پههلهوی دووه��هم نهتهوهسازی
سیاسیی ل��ه س��هردهم��ی “رهزا
ش��ا” ب��ه م��ی��رات وهرگ����رت .ئهم
دهوڵ��هت�� ه ل�� ه ق���هوارهی سیاسیی
خۆی دانی به جیاوازی نهتهوهیی
ل ه ئیران دانهناو لهسهر بنهمای
گ��هورهی��یخ��وازی ئێرانی ک��ۆن،
ه��هوڵ��ی ت��وان��دن��هوهی ناسنامهی
ن��هت��هوهی��ی ،ک��ول��ت��وور ،زم���انو
راب�������ردووی ن��هت��هوهک��ان��یت��ری
ل��ه بهستێنی ن��هت��هوهی فارسی
دهداو ههر چهشن ه چاالکییهکی
م��هدهن��یو م��افخ��وازان��هی وهک
دژی گ��هی��ش��ت��ن ب���ه ئ��ام��ان��جو
گ���هورهی���ی ئ���ێ���ران دهن��رخ��ان��دو
س���هرک���وت���ی دهک��������رد.ک��ات��ێ��ک
د هس��هاڵت��ی س���هرهڕۆی کۆماری
ئیسالمی ت��وان��ای تهحهممولی
ئۆپۆزیسیۆن له نێوخۆی واڵت
ن��اک��او دهرف�����هت ب��ه دهرب��ڕی��ن��ی
ئازادانهی بیروڕای خهڵک ناداو
سیستمێکی ههڵبژاردنی واقیعی
ب��وون��ی ن��ی��ه ،پ��رس��ی��ارێ��ک دێت ه
گۆرێ که؛ چۆن چاالکانی مهدهنی

دهت��وان��ن مامهڵ ه لهگهڵ رێژیمی
ک���ۆم���اری ئ��ی��س�لام��ی ب��ک��هن بۆ
دامهزراندنی کۆمهڵگای مهدهنی؟
پێویست ه س��هی��ری زهروورهت����ی
پێکهاتنی کۆمهڵگای مهدهنی ل ه
واڵتانو به تایبهت ئێران بکهین.
سهردهمی گۆڕان له دایک بوو ه
ک ه رهگو ریشهى دهگهڕێتهو ه
ب��ۆ ق��وواڵی��ى گۆڕانکارییهکانى
دون��ی��اى م��ۆدێ��ڕن .گ���ۆڕانو پێک
هێنانى کۆمهڵگاى مهدهنى دهبێ
لهسهر بناغهى دهسهاڵتى یاسا
دام�������هزرێو دروس�����ت ک���ردنو
ب��هڕێ��وهب��ردن��ى رێ��ک��خ��راو هک��ان��ى
ک��ۆم�� هڵ��گ��اى م��هدهن��ى پێویستیى
ی ک���راوهی
ب��ه ک���هشو ه��هوای��هک�� 
سیاسىو پشتیوانی یاسایى ههیه.
ههر وهک بوونى دامهزراوهکانی
چ��ااڵکو کاریگهر له کۆمهڵگای
م�����هدهن�����ىدا پ��ێ��ن��اس��هی��هک��ن بۆ
ک��ۆم��هڵ��ی ئ����ازادو دێمۆکڕاتیک،
ب���ه پ��ێ��چ��هوان��ه ن��هب��وون��ی��ش��ی��ان
س��هل��م��ێ��ن��هری ک��ۆم��هڵ��گ��ای��هک��ی
داخ�����راوو ن��ادێ��م��ۆک��ڕات��ی��ک��ه .ئ��هم
رێکخراوانه ههوڵ دهدهن بوارى
گونجاو بۆ هاوواڵتیان بڕهخسێنن
ت��ا ل��ه بههێزکردنى حکوومهتى
دێمۆکڕاتیکدا بهشدارى چاالکیان
بێ .بیرۆکهى کۆمهڵگاى مهدهنى
بۆ ئهو ه دهگهڕێتهوه ک ه له نێوان
دهس���هاڵت���ی س��ی��اس��یو خ��هڵ��کدا
پێوهندىو متمانهى هاوکارى پێک
بێ .خهڵک ئهوهی به باش بزانن ک ه
دهتوانن بهشێک له دامهزراوهیهکى
دێ��م��ۆک��ڕات��ی��ک ب��ن ک��ه ه��اوک��اری
یهکترى دهک���هنو ب��هر ب��ه الدان
ل��ه ی��اس��او س��هرهڕۆی��ی دهوڵ��هت
دهگ���رن .بوونی دام��هزراوهک��ان��ی
م��هدهن��ی ب�� ه م��ان��ای پ��اراس��ت��نو

رێ���زگ���رت���ن ل���ه ب�����هرژهوهن�����دی
گشتییه .حاشا ههڵنهگره ئهگهر
دام���هزراوهک���ان رۆڵ���ی کاریگهر
ل�� ه دهس��ت��هب��هرک��ردن��ی خ��زم��هت
گ��وزاریی�� هک��انو ب��ووژان��دن��هوهی
ئ����اب����ووری ب���گ���ێ���ڕنو ه���اوک���ات
حکوومهت بوار بڕهخسێنێ ئهم
رێ��ک��خ��راوان�� ه ب��ۆ ب��هڕێ��وهب��ردن��ی
ئهرکه مرۆڤایهتییهکانیان هاندهر
بن بۆ کهرتی تایبهت ،کۆمهڵگا
پێشکهوتنی ب��هرچ��او ب��هخ��ۆو ه
دهبینێ.
چۆنیهتی بهڕێوهبردنی چاالکی
مهدهنی ل ه ئێراندا:

 .4از دیکتاتوری ب ه دمکراسی/
نویسنده :جین شارپــــ موسس ه
البرت انیشتین ،سال 1993م.
 .5جامع ه مدنی (نظریه ،تاریخ،
و مقایسه) /جمعی از نویسندگان،
ناظر مجموع ه و ویراستار :جان ا.
هال ،مترجم :افشین خاکبازـــ چاپ
نخست شرکت انتشارات علمیو
فرهنگی سال 1382هـ ،تهران.
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 .6درسهای دمکراسی برای
همه(مبانی علم سیاست تاسیسی)/
نویسنده :حسین بشیریهـــ چاپ
اول ،موسسهی نشر نگا ه معاصر
سال 1380هـ ،تهران.
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 .2فهلسهفه ،ئازادی ،کۆمهڵگای
مهدهنی /نووسینو وهرگێڕانی:
یاسین ع��وم��هرـ��ـ��ـ چ��اپ��ی یهکهم
خ��ان��هی چ���اپو پ�� هخ��ش��ی ڕێنما
ساڵی  2006سلێمانی.
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 .7دموکراسیو جامع ه مدنی
در خاورمیانه /پژوهشو ترجمه:
سهرچاوهکان:
محمد تقی دلفروزـــ چ��اپ اول،
ان��ت��ش��ارات روزن��ام�� ه س�لام سال
 .1کۆمهڵگهی مهدهنی هێزێکی
1380هـ ،تهران.
ن���وێ /ن��ووس��ی��ن��ی دام�����هزراوهی
م��هی��ه��هن ،وهرگ��ێ��ڕان��ی :ک��ۆس��ار
فهتاحیـــ چاپی یهکهم دهزگ��ای
ت��وێ��ژی��ن��هوهو ب�ڵ�اوک���ردن���هوهی
موکریانی ساڵی  2006ههولێر.
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ی���اس���اى زۆرب������هى واڵت�����ان،
مافى پێکهێنانى رێکخراوهکانى
ک��ۆم�� هڵ��گ��ای م��هدهن��ى ب��ه فهڕمی
دهناسن .ئهو واڵتان ه رهسمیهت
رێ��ک��خ��راوه ناحکومییهکان

ب�� ه
دهدهن ت��ا ک��ۆم��هڵ��گ��ای م��هد هن��ى
ش
بههێزتر ب��ک��هنو ل��ه بهرهوپێ 
ب������ردنو پ���ێ���وهن���دی ک��ۆم��هاڵن��ى
خهڵکو دهستهبهرکردنى بوارى
ئ���ازادى ،کاریگهری بهرچاویان
ن
ههبێ .رێژیمى ئیسالمی ئێرا 
به پێی تایبهتمهندییهکانی لهو
دهس��هاڵت��ان��ه دهژم��ێ��ردرێ ک��ه ل ه
ی��اس��او رێ��س��اک��هیدا وێنایهکى
ڕوون لهمهڕ پێکهێنانى کۆمهڵگاى
مهدهنى وهک هێزێکى کاریگهرو
کارخوڵقێنهر ب��هدى ن��اک��رێ ک ه
ئاسانکارى بکا بۆ پێک هێنانى
رێکخراوهکانى مهدهنىو نهبێت ه
رێگر لهبهردهم چاالکییهکانیاندا.
ههرچهند یاسای بنهڕهتی رێژیمی
ئیسالمی ئێران دهی ههوێ رهنگو
بۆی شێوه دێمۆکڕاتیک بهخۆو ه
ب���گ���رێو ئ���ام���اژه ب���ه س���ازدان���ی

دام���هزراوه مهدهنییهکان د هک��ا،
ب��هاڵم ه���هروهک ب��هرچ��اوه لهنێو
ئهو یاسایه ل ه بنهڕهتدا چاالکی
وه
ئهم دامهزراوان ه رهت کراوهته 
ب���ۆ وێ���ن���ه ،ئ����هو دام�����هزراوان�����ه
کاتێک ل ه بنهڕهتدا نابێ ل ه ژێر
دهسهاڵتی دهوڵ��هتدا بن ،به پێی
یاسای بنهڕهتی ئێران دهبێ ئهو
رێکخراوان ه چۆنیهتی بهڕێوهبردنی
چاالکییهکانی به ئاگاداری الیهن ه
ب��هرپ��رس��ی��اره دهوڵ��هت��یی��هک��ان
بگهیهننو لێهاتوویی دهستهی
بهڕێوهبهرو ش��ووڕای ناوهندی
ی دهوڵهتی
ب ه تهئیدی بهرپرسان 
بگا .پێکهاتهی سیاسیی دهوڵهتی
ی ئێسالمی ب ه روانگهیهکی
کۆمار 
ئایدۆلۆژیکو تۆتالیتێر ههوڵ دهدا
کۆمهاڵنی خهڵکی ئێرانو پێکهات ه
نهتهوهیییهکان له چوارچێوهی
فهند همێنتا لیز می ( بنیا د گر ا یی )
ئ��ی��س�لام��ی ب��گ��ون��ج��ێ��ن��ێ .ب���هو
م��هب��هس��ت��هش دهرهت����ان����ی ه��هر
چ�� هش��ن��ه چ��االک��یی�� هک��ی م��هد هن��ی
به دهسکیسی رۆژئاواییو دژ ه
ئایینی دهنرخێنێ .وهک ئاماژهی
پێدرا کۆماری ئیسالمی ب ه پێی
تایبهتمهندییهکانی لهگهڵ دابهش
ک���ردن���ی دهس������هاڵت ن��ات��هب��ای��هو
رهچاوی سیاسهتی سانترالیزمی
نادێمۆکڕاتیک دهک��ا .کێشهکانی
س���هروهری چهند نیهادی وهک
ب���ن���هم���اڵ���هو ئ���ای���ی���نو ب��هس��ت��ێ��ن��ه
کۆمهاڵیهتیو کولتوورییهکان ل ه
کۆمهڵگاکانی جیهانی سێههمدا،
ل�� ه کێشهکانی ه���هر ه س��هرهک��ی
کۆمهڵگای
سهقامگیرنهبوونی
مهدهنیین .ل��هم واڵت��ان��هدا کێش ه
ئهوهیه که ل ه وهها کۆمهڵگای هکدا
ی����هک ن��هگ��رت��ن��ی ب��ی��رۆک��هک��ان��ی

مۆدێڕن لهگهڵ واقیعیهتی ههست
پێکراوی کۆمهڵگا دای���ه .کاتێک
ن��ی��ه��ادی ب��ن�� هم��اڵ��ه ه��هژم��وون��یو
ههبوونی ههبێو دهرفهتێک بۆ
خۆنواندنی تاکهکان ل ه کهرتێکی
ج��ی��اواز ن���اداو ئایین وهک باس
کرا کاتێک له دهرهوهی کهرتی
تایبهتی بێو به تایبهت تێکهاڵوی
دهس���هاڵت���ی س��ی��اس��ی ب���ێ وهک
نیهادێکی س���هرووی یاسا رۆڵ
دهبینێو به پێی ههندێک یاسای
دوور ل ه بنهماکانی مرۆڤایهتی یا
تهنیا یاسایهکی دوگم دادهڕێژێ.
چاالکانی مهدهنی لهم واڵتانهدا
دهبێ رۆڵێکی جیاواز بگێڕنو ب ه
روانگهیهکی رهخنهگرانه ههوڵ
ب����دهن ب��ه زهق ک��ردن��ی الی��هن�� ه
نهرێنییهکانی سهقامگیر نهبوونی
دێمۆکڕاسی ،لهسهر رۆڵی ئیجابی
بوونی کۆمهڵگای مهدهنی بدوێن.
وش���ی���ار ک���ردن���هوی ک��ۆم��هاڵن��ی
خ���هڵ���کو رووک����ردن����ی س��ی��م��ای
راستهقینهی بنهماو ویستهکانی
دهس��هاڵت��ی ک��ۆم��اری ئیسالمی،
ئ���هرک���ی س����هرهک����ی چ��االک��ان��ی
م���هدهن���یی���ه .رێ��ک��خ��راوهک��ان��ی
کۆمهاڵیهتیو مهدهنی له واڵتانێکی
وهک ئ��ێ��ران ل��ه ژێ���ر سێبهری
دهسهاڵتێکی سهرهڕۆ ،به تهواوی
ههڵگری ئینتمایهکی رهخنهگرانهو
ه��ێ��م��ای ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕان��هن .ئ��هم
رێ��ک��خ��راوان��ه دهب���ی سیمایهکی
سهردهمیو مۆدێڕن بخهنهڕوو
وهک ئاڵتڕناتیوی دهسهاڵتی ئێستا
که تهوهرهکانی ئهو سیمایهی تێدا
گونجا بێ .له کردهوهدا شێوهکانی
خهباتی ناتوندوتیژ به سهر سێ
بهشی سهرهکیدا دابهش دهبێ:
ناڕهزایهتیو هاندان(زیاتر حاڵهتی

هێماییو سهمبولیکیان ههیه وهک
رێپێوان ،مۆمپێکردن) ،هاوکاری
ن��هک��ردن(گ��هم��ارۆدان ،ه��اوک��اری
ن��هک��ردن��ی ئابورییــــ سیاسی،
مانگرتنهکان) و ه��ێ��رشک��ردن(
دهستبهسهرداگرتنی شوێنێک
ب���ێئ���هوهی ت��ون��دوت��ی��ژی ب�� هک��ار
بهێنرێو دام���هزران���ی دهوڵ��هت��ی
ه���اوت���هری���ب) .دام���هزراوهک���ان���ی
م���هدهن���ی ل��� ه ئ���ێ���ران ب��� ه ک�� هڵ��ک
وهرگرتن له مێتۆدگهلێکی وهک
س��ی��م��ای رێ���ف���ۆڕمخ���وازی دهب��ێ
نه
بنهماکانی رهوای��ی رێژیم ببه 
ژێر پرسیارو به لهرزۆک کردنی
ئ���هم ب��ن��هم��ای��ان��ه ه���هوڵ���ی الواز
ک��ردن��ی ب���دهن .دام��هزراوهک��ان��ی
مهدهنی لهو کۆمهڵگا داخراوانهدا
دهب���ێ س��ت��ڕات��ی��ژی لهنێوبردنی
ی
تایبهتمهندییهکانی دهس��هاڵت�� 
س����هرهڕۆ داب���ڕێ���ژن ،ی��ا ه��هوڵ��ی
گ���ۆڕان���ی س��ی��س��ت��م��ی س��ی��اس��یو
بنهماکانی ئهو شێوه دهسهاڵتان ه
ب���دهن .خ��هب��ات��ک��ارانو چاالکانی
مهدهنی دهتوانن ب ه بهکارهێنانی
ش���ێ���وازی خ���ۆڕاگ���ری ن��هرێ��ن��ی
ل��ه ب���ارهی ک����ردارو س���هروهری
دهس��هاڵت��ی ن��ادێ��م��ۆک��ڕات��ی��ک ،بێ
ئهوهی تووشی دانی تێچوویهکی
زۆر ب��ن ،دهس��ک��هوت��ی م��هدهن��ی
ب��هرچ��او مسۆگهر ب��ک��هن .دهب��ێ
هانی لێکۆڵینهوه س��هب��ارهت ب ه
خ��هب��ات��ی ن��ات��ون��دوت��ی��ژ ب���درێو
دهرهن��ج��ام��ی ئ��هم لێکۆڵینهوان ه
ب��ه لهبهرچاوگرتنی ب���ارودۆخو
ه���هڵ���ک���هوت���ووی���ی ب����ه ش���ێ���وهی
ج����ۆراوج����ۆر ب��خ��رێ��ت��ه ب����هردهم
ک��ۆم��هاڵن��ی خ��هڵ��ک .پ���رسو راو
راوێژ لهگهڵ بنکهکانی لێکۆڵینهو ه
له دهرهوهی واڵت بکرێو کهڵک

ل��ه ئ��هزم��وونو پێشنیارهکانیان
وهربگیرێ .چاالکانی مهدهنی ل ه
خه
ئێران دهب��ێ خ��اوهن ئهو بایه 
ئ��هخ�لاق��ی��ان��ه ب���ن ک���ه ل���ه ب�� هش��ی
بنهماکانی پێکهاتنی کۆمهڵگای
م���هدهن���ی ئ���ام���اژهی���ان پ����ێدراو
رهچاویان بکهن .بیۆگڕافی رێژیم ه
سهرهڕۆو دواکهوتووهکان ئهوهى
خستۆتهڕوو ،ئهگهر له نێوخۆى
واڵت تووشى قهیران بوون ،نهک
بۆ چارهسهریى گیروگرفتهکان،
بهڵکوو ب��ۆ خ��ۆ رزگ��ارک��ردن ل ه
تهنگانه ،ه��هوڵ دهدهن کێشهو
ئ�������اژاو ه ل���ه دهرهوهى واڵت
س��از بکهن تا ب��هم شێوهیه ههم
سهرنجى گهالنیتر لهخۆ دوور
کێشه نێوخۆییهکان

بکهنهوهو ههم
لهبیر خ��هڵ��ک ب���هرن���هوه .ئهرکی
بزاڤ ه مهدهنییهکان ل ه ئێراندا
جیاکردنی ڕووخسارو کردهوهی
دهوڵهت ل ه بهرژهوهندیو ویستی
کۆمهاڵنی خهڵک بۆ رای گشتیو
رێکخراو ه نێونهتهوهیییهکانه.

 .3کۆمهڵی م��هد هن��ی چییه؟
(ک��ورت��هم��ێ��ژوو ،وات���ا ،چۆنیهتی
بهکارهێنانی له واڵتانی جیهاندا)/
کۆکردنهوهو رێکخستنی :مریهم
پ��ی��رن��هزهر ،وهرگ��ێ��ڕان��ی :یاسین
عومهرـــ چاپی یهکهم ساڵی 2003
سلێمانی.

ک���ات���ی ئ������هوه ه���ات���ووه
ن��اس��ی��ۆن��ال��ی��س��ت ب��ی��ن!

ناسر قادرپوور
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ل����هب����هر ئ�������هوهی ک��ێ��ش��هی
ک��وردس��ت��ان کێشهی خاکێکی
داگیرکراوهو باوهڕمان بهوهی ه
ک ه بۆ ئازاد کردنی کوردستان
پێش ههموو شتێک پێویستیمان
ب�� ه میللهتێکی ناسیۆنالیستو
کوردستانێکی هۆشمهند ،ژێر،
زاناو ،تهندروستو دهوڵهمهنده.
چونکه بزووتنهوهی ئێم ه پێش
ه��هم��وو ش��ت��ێ��ک ب��زووت��ن��هوهو
گ������ۆڕان������یک����ۆم����هاڵی����هت����یو
سیاسیو ،شۆڕشی بیری نوێی
کوردستانی بهسهر دواکهوتنی
کۆمهاڵیهتیو ،تاک پهرستیو،
دهس�����هاڵت پ��هرس��ت��یدا ،الواز
ک������ردوه .ب��ۆی��ه پ��ێ��وی��س��ت��ی به

ش��ۆڕش��ێ��ک�� ه بۆ
ئ����ازادک����ردن����ی ب��ی��رو
دهروون�����ی گ��هل��ی ک����ورده ل ه
گشت ب���وارهک���اندا .ه��هروهه��ا
ش��ۆڕش��ێ��ک��ی ئ���اب���ووریی��� ه بۆ
داسهپاندنی باژێڕی کوردستان
ل�� ه ئ��اب��ووری��ی داگ���ی���رک���هرانو
کردنی ب ه شارێکی جیهانیزمانهی
ئ������ازاد .چ��ون��ک��ه دهب����ێ ب��ی��ری
ناسیۆنالیستی بکهین بهرواڵهتو
ق�����هوارهی ک��ۆم��هاڵی�� هت��ی��م��ان ب ه
سهرخانو ژێرخانیهو ه بیکهین
ب ه ڕهوشتێک ک ه مرۆڤی کورد
رۆژانه وشهی ناسیۆنالیزم بۆ
ی
بهدهست هێنانی سهربهخۆی 
لهو پهیوهندییهدا بهکاری بێنێ.
لهبهر ئهوهی خهبات دهکهین بۆ
قهوارهیهکی دروستو ئوسوولی
کۆمهاڵیهتی ک ه تێیدا ،نهتهوهی
ک������ورد ،خ������اوهن دهس���هاڵت���ی
ب��ااڵ ب��ێو بتوانێ ه��هم ک��ار ل ه
کهڵک وهرگ��رت��ن ل ه گۆڕانی
رهوش����ی گشتی پێشکهوتنو
مێژوویی پێویستی ب ه بڕیاری
ه����هم ل��� ه ژی���ان���ی رۆژان�������هیدا

 :2مانایهکیتری دیپڵۆماسی
دیاڵۆگه ،چونک ه ئامانجی وتووێژ
رێکهوتنهو رێکهوتنیش پێکهوه
س��ازان��ه ،دیپڵۆماسی هونهری
پێکهوه س��ازان��ه ل��ه سیاسهتی
ن���ێ���ودهوڵ���هت���اندا .دیپڵۆماسی
ب���هرژهوهن���دیی���ه میللییهکان
دیپڵۆماسی:
ل��ه م��هت��رس��ی رزگ����ار دهک����او،
وشهی دیپڵۆماسی به مانای
ئاسایشو هێمنایهتی نهتهوایهتی
ن���وێ���ن���هری س��ی��اس��ی واڵت��ی��ک��ه
زیاترو پتهوتر دهکا.
ک���ه ل���هگ���هڵ واڵت��ێ��ک��ی دی��ک��هدا
 :3دی��پ��ڵ��ۆم��اس��ی ب��ه ک��اری
چاوپێکهوتن دهکا بۆ کاروباری
س��ی��اس��یو ،ئ���اب���ووری .وش��هی دامو دهزگاکانی بهڕێوهبهری
دیپڵۆماتیش ک��ه ل��ه یوونانیو پێوهندییه نێونهتهوهیییهکان
الت��ی��ن��یدا ب��ه م��ان��ای ک��اغ��هزی به سیفهتی ئهو کهسانه دهوترێ
نووشتاوهو بهڵگهنامهو بهڵگهی که ئهم کارانه جێبهجێ دهکهن.
بڕوا پێکراوییه.
یهکێك له بابهته گرینگهکانی
پێناسهی دیپڵۆماسی ،بابهتی
پ��ێ��وهن��دی ن��ێ��وان دیپڵۆماسی
دیپڵۆماسی که له زاراوهی
ش��هڕه ،بهاڵم که وتمان یهکێك
گشتیو له زانستی سیاس هتدا
ل��ه پ��ێ��ن��اس��هک��ان��ی دیپڵۆماسی
بۆ سێ مانای بنچینهیی بهکار
ک�� هڵ��ك وهرگ��رت��ن��ه ل��ه وت��ووێ��ژ
دێ:
ب��ۆ چ��ارهس��هر ک��ردن��ی ناکۆکی
 :1ب���اوت���ری���نو ب��اش��ت��ری��ن نێودهوڵهتان له جیاتی پهنا بردنه
م��ان��ای دیپڵۆماسی ،پێوهندی بهر شهڕ .لهسهر ئهم بنچینهیه،
نێوان دهوڵهتهکانه ،ژمارهیهك ش��هڕ س��هرهت��ای تێک شکانی
ل��ه ت��ی��ۆریزان��هک��ان سیاسهتی دیپڵۆماسییهو ه��هرچ�� هن��ده له
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پ��ێ��ش��ێ��ل ک���ردن���ی
ک�����������هرام�����������هتو
ن����هپ����اراس����ت����ن����ی
مافهکانی مرۆڤ،
گهورهترین تاوانهو
م���هزن���ت���ری���ن ه��ێ��زی
دواکهوتوویی کۆمهڵگایه.

بکاو ه��هم دواڕۆژی خ��ۆی بۆ
خ���ۆی دی����اری ب��ک��ا ،ه��هروهه��ا
ل��ه ئ��اس��ت��ی ن��ێ��ون�� هت��هو هی��ی��شدا
وهک�����وو گ���هالن���یت���ری جیهان
ح��ی��س��اب��ی ب���ۆ ب���ک���رێ .چونک ه
ئێمهی کورد خهبات دهکهین بۆ
سیستمێکی ئابووریو سیاسی
ک�� ه ت��ێ��یدا م��رۆڤ��ی ک��ورد وهک
ن��هت��هوهی��هک ،وهک مرۆڤیکی
ئ��ازاد بتوانێ ک��ار ل ه ڕووگ��هی
بهرههم هێنانو شێوهی ژیانی
س��ی��اس��یو ف��هره��هن��گ��ی خ��ۆی
ب��ک��ا .چونکه خ�� هب��ات��ی ئێمه بۆ
ئ������ازادیو س��هرب��هخ��ۆی��ی ،بۆ
رێزگرتنه ل ه تاک ،بۆ ماف ،بۆ
هۆشمهندییه ،بۆ دادپهروهریو
ڵف��راوان��یی��ه ،پێویستیمان
بۆ د 
ب��� ه م��ێ��ت��ودێ��ک�� ه ک��� ه ئ��هوش��ت��ان�� ه
ههمووی بگرێتهوه ،بۆیه باشتر
وای����ه وش����هی ناسیۆنالیست
ههڵبژێرین.

م����ێ����ژوویی����ه .پ��ێ��وی��س��ت��ی ب ه
ه��هن��گ��اوی م��ێ��ژوویی��ه .ب��اری
ژێئۆپۆلیتیکیو سیاسی ئهمڕۆی
ک���وردس���ت���ان م����اف ب��� ه گ��هل��ی
ک��وردس��ت��انو روون��اک��ب��ی��ران��ی
کوردستانی دهدا ک��ه بهخۆی
ڕابگاو ڕیزهکانی پتهوتر بکاو ل ه
پێناو سهربهخۆیی کوردستانو
مۆدێڕنیزهکردنی بزووتنهوهی
سیاسیو کۆمهاڵیهتیو ئابووریی
کوردستان ئهڵتهرناتیڤی نوێی
ناسیۆنالیستی پێشکهش بکاو
بیکاته ئامانجی دوارۆژی بۆ
ئهوی نهوهی نوێ به مێشکێکی
ناسیۆنالیستی کوردستانییهوه
بار بێ.

ن���ێ���ودهوڵ���هت���انو دی��پ��ڵ��ۆم��اس��ی
ب��ه ب�� هش��ێ��ك ل��ه ه��ێ��زی میللی
دادهن��ێ��نو ژمارهیهکیتر تهنیا
به ئ��ام��رازی جێبهجێ کردنی
سیاسهتی میللی دهزان���ن .لهم
ێگ�� هی��ش��ت��ن��هی دوای����یدا
ل��ێ��ک ت�� 
سیاسهتی دهرهوه وهك ئامانجو
مهبهستهو ،دیپڵۆماسی هۆکارو
رێبازی گهیشتن ب��هو ئامانجو
مهبهستهیه.

ک��ات��ی ش��هڕی��شدا دیپڵۆماسی
ه��هر دهت��وان��ێ ب�����هردهوام بێ،
س����هرهڕای ئ��هم��ان��هش ،بوونی
هێزیکی سوپایی ک��ار دهکاته
س���هر دی��پ��ڵ��ۆم��اس��ی .ل���ه پ��اش
شهڕی دووههمی جیهانییهوه
نخ��واز
م��رۆڤ��ای��هت��ی پ��ێ��ش��ک��هوت�� 
ل��هو ب��ڕوای��ه دای��ه که ئیتر هیچ
دهوڵ�� هت��ێ��ك ن��ات��وان��ێ ل��ه رێگای
شهڕهوه به ئامانجهکانی خۆی
بگا ،چونک ه شهڕ دهبێته هۆی
ت��هف��روت��وون��ا ب��وون��ی گشتی له
ک���اری دی��پ��ڵ��ۆم��اس��یدا .بهپێی
دابون��هری��ت��ی ب��او دیپڵۆماسی
ل��ه الی���هن ئ��هو دیپڵۆماتانهوه
جێبهجێ دهکرا که به واڵتانیتر
دهن��اس��ران .ب��هاڵم س��هرک��ردهی
واڵت���انو وهزی��ران��ی دهرهوهش
ه��هن��گ��او ب���ه ه��هن��گ��او و رۆژ
ل���هدوای رۆژ زیاتر بهشداری
ئهم کارانه دهکهن .له رابردوودا
دی���پ���ڵ���ۆم���اس���ی دوو الی���هن���ه
ب��هڕێ��وهدهچ��وو ،جگه ل��هو کات ه
دهگمهنانهی ک ه پاش شهڕهکان
کۆنفڕانسێك له دیپڵۆماتهکانی
چ�� هن��د واڵت دهب��هس��ت��را ،ب��هاڵم
پ���اش پ��هی��داب��وون��ی ک��ۆم��هڵ��هی
ن���هت���هوهک���ان ،دی��پ��ڵ��ۆم��اس��ی له
رێگای بهستنی کۆنفڕانسهوه،
ل��ه ش��ێ��وهی دهگ��م�� هن��ی خ��ۆیدا
نهمایهوهو بوو به باو ،ههروهها
دیپڵۆماسی که جاران به نهێنی
بهڕێوهدهچوو ،ئێستا النیکهم
بهشێکی ئاشکرایهو لهبهرچاوی
ه���هم���وو خ���هڵ���کدا ج��ێب��هج��ێ
دهک�������رێو ب����ی����روڕای گشتی
دهگرێته بهرچاو.

پارێزگای سپی یان ئهنفالی سپی؟
فهردین کهریمی

رهنگه یهکهم پرسیار که ب ه
مێشکی خوێنهردا به بینینی ئهم
دهقهو باسی مادد ه سڕکهرهکان
بگات ئ��هوه بێ ک ه ئ��هم باس ه چ
پێوهندییهکی به منهو ه ههیه؟
یان بۆ دهبێ ههمووان زانیاریان
لهسهر ئهم کێشه کۆمهاڵیهتیی ه
ههبێ؟
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ل����� ه پ���ێ���ن���ج ه����������هزار س����اڵ
لهمهوبهرهوه کهڵکیان له مادد ه
س��ڕک��هرهک��ان ب��ۆ چ���ارهس���هری
ن���هخ���ۆش���یو ک����هم ک���ردن���هوهی
ئازارو ژان وهرگرتووه .مێژووی
مهشرووباتیش ههر ل ه ههزاران
س��اڵ ل��هم��هوپ��ێ��ش��هوه ب���ووه ،بۆ
وێنه یهکهم کهس که ل ه مێژوودا

51
بەشی کۆمەاڵیەتی

ه���هڵ���ب���هت ن�����ام ه������هوێ ب�� ه
گ���هورهک���ردن���هوهی ئ���هم کێش ه
ک��ۆم��هاڵی��هت��یی�� ه ت����رسو خ��ۆف
بخهمه نێو دڵی خوێنهرهوه .ب ه

پ��ێ��چ��هوان��هوه دهم ه���هوێ تهنیا
راستییهکی تاڵی کۆمهڵگاکهمان
ب����خ����هم����هڕوو .ل��� ه زۆر جێگا
ب���اس ل��هس��هر م���ێ���ژووی م���ادد ه
سڕکهرهکان کراوهو لێرهدا تهنیا
تیشک دهخهمه سهر ئهم باسه.

ن��اوی به ناو ئهلکۆلیک(کهسێک
ک����ه ت����ووش����ی خ�����واردن�����هوهی
ل��ه رادهب��������هدهری م���هی ب���ووه)
تۆمار ک��راو ه ئهلێکساندر شای
مهقدوونیهیه .نموونهی زۆری
دیکه ههیه بۆ ئهوهی بزانین ک ه
به درێژایی مێژووی مرۆڤایهتی
مادد ه سڕکهرهکانیش هاتوونهت ه
پێشو ههر زهمهنهو ب ه جۆرێک
خۆیانیان ن��وان��دوهو ههمیشهش
باند ه مافیایییهکان ب ه خاتری
قازانجی زۆری ماڵی ل ه ههوڵی
ن���وێ ک����ردن����هوهی ئ���هم ج���ۆر ه
ماددهیه داب��وون .یهک لهو باند ه
مافیایانه بهپێی بهڵگ ه واقعیهکان
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م�����هگ�����هر ه����هی���� ه ک��هس��ێ��ک
خ��وێ��ن��دک��ار ب���ێ ،ب������ازاڕی ی��ان
دوکتۆر ،سیاسهتمهدار یان ههر
پیشهو کارێکی دیکهی ههبێ بهم
دهردهوه ت��ووش دهب��ێ؟ مهگهر
ه��هر کهسێ ک��ه ت��ووش��ی م��ادد ه
سڕکهرهکان دهبێ له بنهماڵهیهکی
پڕ ل ه کێشهوه نههاتووه؟ شایهد
س�����هدان پ��رس��ی��اریت��ری��ش بۆ
خوێندنهوهی ئ��هم باسه بکرێ،
بهاڵم دانهوه بهم پرسیارگهل ه ئهم ه
ک ه له دونیای ئهمڕۆداو ب ه پێی
ئهو لێکۆڵینهوانهی که له ئێرانو
ل ه سهرتاسهری دونیا کراوه هیچ
کهسو تاقمو گ��رووپو الیهنێک
له تووش بهدوور نیهو ئهگهری
ئهم نهخۆشییه کۆمهاڵیهتیی ه بۆ
ههر کهس لهههر جێگاو کاتێکدا
ههیه.

کاربهدهستانی رێژیمی ئێران ه
ک ه بۆ قازانجی ماڵی ل ه الیهکو
سهرکوتو کۆنتڕۆڵی خهڵکیش ل ه
الیهکیترهو ه ب ه ههموو شێوازێک
ل��ه ه��هوڵ��ی ب�ڵاوک��ردن��هوهی ئهم
ماددهگهل ه دای��ه .ئهم رێژیم ه ل ه
یهکهم رۆژی هاتنه سهرکاری
خ������ۆیو س���هپ���ان���دن���ی ش����هڕی
نامرۆڤانه بهسهر گهلی کوردداو
کوشتنو ئێعدامو تیڕۆڕی خهڵکی
ک���وردو رێ��ب��هران��ی گهلهکهمانو
دانانی ههزاران پیالنو ههاڵواردن
بۆ لهنێوبردنی ئ��ی��رادهی ب��هرزو
پۆاڵیینی رۆڵهکانی گهلی کورد،
ن��هی توانی به چۆکیان دابێنێ.
ل��هم س���هردهم���هداو ل�� ه درێ���ژهی
ئ��اژاوهگ��ێ��ڕی��هک��ان��ی رێ���ژی���م ب ه
ب��اش��ت��ری��ن ش���ێ���واز ک��هڵ��ک��ی ل ه
م��ادد ه سڕکهرهکان وهرگرتوهو
ب ه ههموو شێوازێک ل ه ههوڵی
ب�ڵاوک��ردن��هوهو ت���ووش کردنی
الوانو رووناکبیرانی کورد دایه.
بۆ وێنه ئاماری تووش بووان ب ه
مادد ه سڕکهرهکان ل ه شاری سن ه
ل ه ساڵی 1389ی ههتاویدا ب ه
پێی ئاماری رێژیم  17000کهسه.
بهپێی راپ��ۆڕت��ی کاربهدهستانی
زانکۆی زانست ه پزیشکییهکانی
سنه ،ههر ئامارێ که ئێران باڵوی
دهکاتهوه به تایبهت لهسهر مادد ه
س��ڕک��هر هک��انو نهخۆشی ئایدز
دهبێ سێ بهرابهر بکرێتهو ه یانی
ت���ووش ب��ووان��ێ ک��ه ب��ۆ خهڵکو
ن��او هن��د ه دهرمانییهکان ئاشکرا
ب���وون زی��ات��ر ل�� ه پ�� هن��ج��ا ه���هزار
ک��هس ل�� ه پ��ارێ��زگ��ای س��ن��ه(وات�� ه
م��هری��وان ،سهقز ،ق��وروه ،بانهو
سرێشئاوا و  ،)...ههڵبهت ئهم ه
ئ��هو ک�� هس��ان�� ه ل��هب��هر ن��اگ��رێ ک ه

بهههر هۆیهک بۆ خهڵک ئاشکرا خۆیدا رای گهیاندو ه که باشترین
نهبوون .له الیهکیترهو ه رێژیمی دهوڵهت بووه ل ه بهرگری کردن
ئ��ێ��ران ب�� ه ح��اش��ا ل��ێک��ردن��ی ئهم له قاچاغچی مادد ه سڕکهرهکان.
ئ��ام��اران��هو ب�� ه شێوهیهکی زۆر
ه��هرچ��هن باشترین دهوڵ��هت
زی���رهک���ان���ه پ���ارێ���زگ���ای س��ن��هی
ک�� ه ب���هری ب��ه قاچاغچی م��ادد ه
خستۆته نێو لیستی سپییهکان.
س��ڕک��هرهک��ان گ��رت��وو ه دهوڵهتی
ئ���هم ل��ی��س��ت�� ه س���ااڵن��� ه ل��� ه الی���هن
ئیسکاتلهنده .شایهد رێژیمی ئێران
ش���ووڕای ب��هرب��هرهک��ان��ی دژ ب ه
راست دهکا ک ه ب ه باشترین شێواز
م�����ادد ه س���ڕک���هرهک���ان���هو ه ب�ڵاو
ب���هری ب�� ه ق��اچ��اغ��چ��ی گ��رت��ووه،
دهک��رێ��ت��هوه .تایبهتمهندی ئهو
ب����هاڵم راس��ت��یی��هک��هی ئ��هم��هی�� ه
پارێزگایان ه ئهوهی ه ک ه ئاماری
که کۆمپانیای دروس��ت کردنی
تووش بووان زۆر ل ه خوارهوهیه،
ئ��هم م���ادده ب�� ه تایبهت م��اددهی
ئ���ام���اری ت����هاڵقو گ��ش��ت کێش ه
هۆشبهر ه نوێیهکان(شیشهو)...
ک��ۆم��هاڵی��هت��یی��هک��ان ل��ه ئاستی
ل��� ه ن��ێ��و خ����ۆی ئ���ێ���ران دای����هو
خوارهوهن .قازانجی ئهم بۆنهش
پ��ێ��وی��س��ت ن��اک��ا ک�� ه ل�� ه دهرهو ه
بۆ رێژیم ئهمهی ه ک ه بوودجهی
ب��یه��ێ��ن��ێو ک��ش��توک��اڵ��ی م���ادد ه
تهرخان کراو بۆ بهرگری له مادد ه
ئهفیۆنهکانش(تریاکو  )...ل ه نێو
س��ڕک��هر هک��ان ل��هو پارێزگایاندا
شار ه گهورهکانی ئێران(کرمانو
کهمتر ل��ه پارێزگاکانی دیکهی ه
خۆڕاسانو )...جێبهجێ دهکرێ.
بۆوێنه ،بوودجهی تهرخان کراو
زیاتربوونی رۆژ له دوای رۆژی
بۆ ناوهندی بێهزیستی پارێزگای
منداڵ ه بێ باوکو دایکهکانو تووش
زهن���ج���ان ل��� ه س���اڵ���ی 1389ی
ب��وون ب��ه م���ادد ه س��ڕک��هر هک��انو
ههتاویدا له بهشی پێشگیری دا
ک��ردن��هوهی ن��اوهن��ده دهرم��ان��یو
شهش بهرابهر زیاتر ل ه پارێزگای
پشتیوانییهکان(شێلتێرو )DIS
سنه بووه .ئهم ه له حاڵێک دایه ک ه
و ت���ووش ب��ووان��ی نهخۆشینی
پارێزگای سن ه ههم ل ه باری رادهی
ئایدز به تایبهت ل ه شاره گهور ه
دانیشتووان و ههمیش پانتای
کوردنشینهکان واته کرماشانو
پارێزگاکه ل ه زهنجان گهورهترهو
س���ن���هو ورم������ێ ل���� ه پ��ی�لان��ێ��ک��ی
رادهی ت���ووش ب��ووان��ی��ش بهبێ
دوورودرێ��ژی رێژیمی ئێرانهو ه
پ��ارێ��زگ��ای س��ن�� ه زۆر ک�� هم��ت��ره.
باس دهکا که ئهرکی سهرشانی
(دیار ه نووسهری ئهم دهق ه خۆی
ئ���ێ���م���هو ح���ی���زب��� ه س��ی��اس��یی�� ه
شایهتحاڵێکه بۆ ئهم ئاماره) .ل ه
جیاجیاکانی کوردستانیشه ک ه ب ه
الیهکی دیکهو ه ههر چهند زۆرن
ههمووان ل ه ههوڵی دۆزینهوهی
ئ��هو دهوڵ��هت��ان��هی ک�� ه ل��ه بیری
چارهیهک بۆ ئهم قهیرانه دابین.
پاراستنی خهڵکهکهیان ل ه بهرابهر
ه��هرهس��ی م���ادد ه س��ڕک��هرهک��ان
دانو ئێرانیش ب ه رواڵ���هت ئهو
ک����ارهی ک�����ردوهو ه��هم��ی��ش�� ه ل ه
راگ���هی���هن���دراو ه ف��هڕم��یی��هک��ان��ی

،،

ئێرانو هاوسهرگیری له تهمهنێکی
نهگونجاودا
شهونم ههمزهیی
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ه����هر ک��ۆم��هڵ��گ��ای��هک خ���اوهن���ی
کۆمهڵێک نهریتی ج��وانو بهجێی ه
که وهک میراتێک بۆ ئهو نهتهوهو
ک��ۆم��هڵ��گ��ای��ه دهم��ێ��ن��ێ��ت��هوه ،ل��ه پ��اڵ
ئهوهشدا کۆمهڵێک نهریتو سوننهتی
نابهجێو کۆن لهنێو بیرکردنهوهو
مێشکی کهسانی نێو کۆمهڵگادا دهبن
ب ه پێوهری ژیانی کۆمهاڵیهتی .کهم
نین ئهو سوننهته خراپانهی ک ه تا
ئێستاش کۆمهڵگای ئێمه ن هیتوانیو ه
ل ه یهخهی خ��ۆی بکاتهوهو ه��هروا
ئاکامی خراپو ناخۆشی چ بۆ ئێستا
و چ بۆ داهاتوو لێ دهکهوێتهوه.
ب��ۆ ه��هم��وو الیهکیش ئاشکرای ه
که خێزان یهکهیهکی کۆمهاڵیهتییهو
ک��ۆم��هڵ��گ��ای ل��هس��هر ب��ن��ی��ات ن���راوه،
م������رۆڤو ژی�����ان پ��ێ��وی��س��ت��ی��ان ب ه
هاوسهریهتی ه��هی��ه ،م��رۆڤ دهب��ێ
ئ������ازاد ب���ێ ل���ه ه����اوس����هر گ��رت��ن،
بهشێوهیهک که ئیرادهی خۆی تێدا
بهرجهسته بکات ،چونکه له بنهڕهتدا
هاوسهرگیری بریتیی ه له یهکگرتنی
ئیرادهی ژنو پیاوو رهزامهندییان
لهسهر پێک هێنانی خێزان.
ی���هک���ێ���ک ل������هو س���ون���ن���هت���ان��� ه

ب��هش��وودان��ی ک��چ��ان ب��هب��ێ ویستی
خۆیانو له تهمهنێکی نهگونجاو دایه،
که هاوسهرگیری کچانو کوڕانی
خوار تهمهنی قانوونی ل ه زۆربوون
دای���هو بۆته ق��هی��رانو دی��اردهی��هک��ی
ک��ۆم��هاڵی�� هت��یو ب��ه پێی ئ��ام��ارهک��ان
بهردهوام له تهشهنهکردن دایه.
 یهکێک لهو شتانهی که پێویست ه
باسی بکهین باوهڕێکی ناشیرینه ک ه
بهشێک له خهڵکی ئێمه خوویان پێو ه
گ��رت��وهو به پێی ئ��هم ب���اوهڕه ڕێگ ه
نادهن کچهکانیان وهک کوڕان درێژ ه
به خوێندن بدهنو پێیان وای ه دهبێ
له تهمهنێکی زوودا ژیانی هاوسهری
پێک بێننو کاروباری مااڵن بکهنو
بهواتایهک ژنیان نهگوتوه خوێندنو
کارکردن ل ه دهرهوه ،ک ه دهتوانین
ئهوه زیاتر بگهڕێنینهوه بۆ ههژاری
بنهماڵهکان ک�� ه ل��ه جیاتی ن��اردن��ی
منداڵهکانیان بۆ قوتابخانه ڕهوانهی
ماڵی شوویان دهکهن یان کچهکانیان
دهفرۆشن ک ه زۆر جار لهم نێوهدا
ژم��ارهی��هک��ی زۆر ک��چ ه��هن ک��ه ب ه
پلهیهکی باش له خوێندن دهرچووهو
ڕێگهیان ن��هداو ه درێ��ژه به خوێندن

بدا ،پێیان گوتووه که زوتر شوو بکا
چونکه خوێندن بۆ ژنان بێکهڵکه .ب ه
پێی زۆرێک ل ه لێکۆلینهوهو ئامارهکان
دهرکهوتووه ک ه لهم دواییانهدا جگ ه
ل��ه ک��چ��ان ژم���ارهی ئ��هو ک��وڕان��هش
زیادی کردو ه که له تهمهنی خوار د ه
ساڵی هاوسهرگیری دهکهن.
ه��هرچ��هن��ده حاشا ل��هوه ناکرێ
که ئ��هو ه له ک��ۆن��هوه ل ه کۆمهڵگادا
ههبووهو ئێستاش ماوهتهوه ،بهاڵم
بهشێکی ئهو باوهڕ ه دهسهاڵتی زاڵ
ب��هس��هر واڵت��هک��هم��ان وای ک���ردو ه
بچێت ه نێو بیرو زهینی خهڵکهوه.
بهپێی زۆرێ���ک ل��ه ئامارهکانی
ئ��ی��دارهی سهبتی ئ��هح��واڵ(دهزگ��ای
ت���ۆم���ارک���ردن���ی ل����هدای����ک ب����وونو
هاوسهرگیریو ت��هاڵق) ژمارهیهکی
زۆر ل��� ه ک���چ���انو ک����وڕان����ی ژێ��ر
ت��هم��هن��ی ی��اس��ای��ی ه��اوس��هرگ��ی��ری��ان
ک��ردوه .ههر لهم ب��ارهوه یهکێک ل ه
ئ�� هن��دام��ان��ی ئهنجومهنی پاراستنی
مافی مندااڵنی ئێران دهڵێ ،ژمارهی
ه��اوس��هرگ��ی��ری ل��ه تهمهنێکی کهم
داو ب��هزۆر ب��هش��وودان��ی کچان بێ
خ��واس��ت��ی خ���ۆی���انو ل��ه تهمهنێکی

نهگونجاودا بهردهوام لهگهشه کردن
دایهو مهترسییهکی گهوره لهسهر
داهاتووی کۆمهڵگای ئێران دروست
دهکا.
ئ��هوهی لێرهدا جێگای سهرنج ه
ئ����هوهی����ه ل����ه ی����اس����ای ک���ۆم���اری
ئیسالمیدا ڕیگ ه دراوه ک ه مندااڵنی
خوار تهمهن د ه ساڵ هاوسهرگیری
ب��ک��هن ،ب�� ه س��هردان��ی ک��ردن��ی��ان بۆ
دادگ���ا ،ب��ه شێوهیهکی ف��هڕم��ی ئهم
هاوسهرگیریان ه ئهنجام دهدرێ.
ه��هروهه��ا ل�� ه ی��اس��ای ک��ۆم��اری
ئ��ی��س�لام��یدا هیچ م���ادد ه یاسایهک
نیه ک ه ڕێگر بێ ل��هب��هردهم ب��هزۆر
بهشوودانی کچانو هاوسهرگیری
ک���چ���انو ک���وڕان���ی خ����وار ت��هم�� هن��ی
یاسایی ک ه بهردهوامیش دهزگاکانی
پاراستنی مافی مندااڵن داوا دهکهن
ک ه ڕێو شوێنی گونجاو لهم بارهو ه
بگیردرێت ه بهر .ئهگهر بێو ئاماژهیهک
ب ه یاسا جیهانیهکان بکهین چهندین
خاڵ ڕهچاو کراوه ل ه هاوسهرگیریدا
ک ه به هیچ شێوهیهک ل ه یاساکانی
ک��ۆم��اری ئیسالمیدا ک��اری لهسهر
نهکراو ه ئهوانیش:
 ب�����ه پ���ێ���ی ی����اس����ا ک��ات��ێ��کهاوسهریهتی دروس��ت دهبێ که ب ه
رهزام��هن��دی ه��هردوو ال(ک��چو کوڕ)
بێو زۆره ملێی تێدا نهبێ.
 ت��هم��هن��ی ه��اوس��هری��هت��ی ل هپ��ازده س��اڵ کهمتر نهبێ ،ل��هڕووی
یاسایییهو ه هاوسهرگیری دروست
نابێ ئهگهر لهو تهمهن ه کهمتر بێ.
ب ه پێێ ئامارهکان بهزۆری ئاماژ ه
ب��هوه ک���راوه ک��ه زی��ات��ر باڵوبوونی
ئ��هم دی��اردان��ه ل��ه ب��اش��ووری ئێران
ب��هرب�ڵاو ه وات�� ه ناوچ ه گهرمێنهکان
ئهویش بههۆی زوو باڵغ بوونیانهو ه
که بۆت ه دیاردهیهکی کۆمهاڵیهتی،
زۆر ج����اری����ش ه����ۆک����اری ئ��هم�� ه
دهگ��هرێ��ن��درێ��ت��هو ه ب��ۆ پ��هی��وهن��دی

سێکسی ناشهرعی ک�� ه ل��ه زۆرێ��ک
ل��هم ن��اوچ��ان��هدا ل��ه تهشهنهسهندن
دایه یان ل ه ههندێ گوندو شارهکانی
ئێراندا هاوسهرگیری ههیه که ل ه
الیهن مهالکانهو ه لهسهر کاغهزێک
دهن��وس��رێو ل�� ه پ��اش��ان ل�� ه شوێنی
فهڕمی تۆمار دهکرێ.
ل����ه ه����هن����دێ ل���ێ���ک���ۆڵ���ی���ن���هوهو
ت��وێ��ژی��ن��هوهدا ک�� ه ل��هس��هر چهندین
ش���اری پ��ارێ��زگ��اک��ان��ی ب��ووش��هه��ر،
بهلووجستان ،سیستان ،خووزستانو
ل��ۆڕس��ت��ان ک����راوه ،دهرک���هوت���وه ک ه
ژم�����ارهی ه��اوس��هرگ��ی��ری ک��چ��انو
ک��وڕان ل��هم تهمهنهدا له زیادبوون
دای������هو ب�����هداخ�����هوه رۆژه����هاڵت����ی
وه پشکێکی
کوردستانیش لهم ب��اره 
زۆری ب��هرک��هوت��ووه به تایبهت ل ه
پ��ارێ��زگ��اک��ان��ی ئ��ی�لامو ل��ۆڕس��ت��انو
گهلێک ناوچهیتر.
جگ ه ل ه ههموو ئهوانهی ک ه باس
ک��را ق��هی��ران��ی ئ��اب��ووریو بێکاری،
نهتوانینی دابین کردنی بژێوی ژیان
یهکێک ه ل ه هۆکار ه سهرهکییهکانی
ب���هزۆر ب��هش��وودان��ی کچانه ک��ه ل ه
ب��هرام��ب��هر بڕیکی پ��اره کچهکانیان
د هف��رۆش��نو بێویستو ئ��ارهزووی
خۆیان له تهمهنی زۆر نهگونجاودا
هاوسهرگیریان پێ دهکهن.
ه��هم��ووی ئ��هم ج��ۆر ه ک��ردهوان�� ه
دهرح�����هق ب��� ه ک���چ���انو ک�����وران ل ه
کۆمهڵگادا دهبێته ه��ۆی ئ��هوهی ك ه
ئهوان نهتوانن ل ه ژیانی هاوسهریدا
س��هرک��هوت��وو ب���نو ژی��ان��ێ��ک��ی زۆر
ناخۆشیان لهگهڵ مێردو منداڵهکانیان
ل ه داهاتوودا ههبێ .رێژهی کهسانێک
ک�� ه ب��هه��ۆی ئ��هو ش��ت��ان��هو ه ژیانیان
لێک دادهب��ڕدرێو ناتوانن درێژ ه ب ه
ژیانی هاوسهری بدهن ،به باشی ئهو
راستیی ه دهسهلمێنن ک ه ئهو کاران ه
ن ه تهنیا ناتوانێ خزمهت به منداڵهکان
بکا بهڵکوو غهدرێکی گهورهیه ک ه

بنهماڵهکان ل��ه کچ ه منداڵهکانیان
دهک��� هنو ل ه پ��اڵ ئ��هوهش زهبرێکی
گ���هوره ل��ه کۆمهڵگاکهیان دهدهن.
ک��ات��ێ��ک ک���چو ک��وڕێ��ک ب��ێ ئ���هوهی
هیچ ههستێکیان بۆ یهک ههبێ یان
ئهوهی که لهڕووی هێندێک پێوهری
دیکهوه که بنهماڵهکان ب ه سهریاندا
د هیس���هپ���ێ���ن���ن ب��چ��ن�� ه ن��ێ��و ژی��ان��ی
هاوبهشیهو ه دهبینین ک ه ئهو ژیان ه
ژیانێکی پڕ له بێهیواییو رقو قینو
ناخۆشی دهبێ.
دهرئ��هن��ج��ام��ی ئ��هوان��ه ه��هم��ووی
ک��ێ��ش��هی ک��ۆم��هاڵی��هت��ی زۆری لێ
دهک��هوێ��ت��هوه ک�� ه زۆر ل�� ه دهروون
ناسان پێیان وای ه زۆرینهی ئهوانهی
تووشی نهخۆشیی ه دهروونییهکان
دهب���ن���هو ه ه��اوس��هرگ��ی��ری کچانی
منداڵ لهگهڵ پیاوانی بهسااڵچوو ه
ک ه زۆر کێشهی وهک لێک ترازانی
خێزانهکانو ه��هروهه��ا زیادبوونی
دیاردهی لهش فرۆشیو خۆکوشتنی
لێ دهکهوێتهوه که بهداخهوه دهبینین
ڕۆژ ب ه ڕۆژ ژمارهیان له زیادبوون
دای��ه ،وات��ه لهگهڵ ب��هرز بوونهوهی
ئ��ام��اری هاوسهرگیری ل ه ئێراندا
ئ��ام��اری تهاڵقیش ب��هرزب��وون��هوهی
بهرچاوی بهخۆیهو ه بینیوه ،ههروهها
خاڵێکیتر که جێگای ئاماژهیه ئهوهی ه
که لهم نێوهدا کچانی منداڵ زیاتر
ک��اری��گ��هری خراپیان ل��هس��هر د هب��ێ
ئ��هوی��ش ب��هه��ۆی م��ن��داڵ ب��وون��هوه،
چونکه لهوانهیه توانای جهستهیی
لهو تهمهنهدا بۆ منداڵ زهحمهت بێ
ک��ه زۆر ج��ار گیان ل��هدهس��ت دان��ی
دایکهکهی لێ دهکهوێتهوه.

حوکم ه ل ه کۆمهڵگای پیاوساالری
کوردستان بوونی ههیه.

کهمپهینی بهرگری له جلو بهرگی ژنان ل ه وتووێژ
لهگهڵ بهڕێز مهسعوود فهتحیدا
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 :١رای ئ��ێ��وه س���هب���ارهت ب��هو
حوکمهی دادگای رێژیم چیه؟
ئ���هو ح��وک��م��ه ح��وک��م��ێ��ک��ی دژ ه
ژنو دژ ه م��رۆڤ��هو بهشێوهیهکی
راس��ت��هوخ��ۆ شکاندنی کهسایهتی
مرۆڤ ه له کهسایهتی ژندا ،دی��ار ه
ک���ۆم���اری ئ��ی��س�لام��ی ل��� ه م����اوهی
دهس��هاڵت��ی خ���ۆیدا حوکمگهلێکی
جۆراوجۆری به مهبهستی شکاندنی
کهسایهتی م��رۆڤ دهرک����ردوه ،بۆ

 :٣دهستکهوتهکانی کهمپهینی
‹›ژن ب��وون ئ��ام��رازی سهرکۆنهو
سووکایهتی ک��ردن ب��ه هیچ کهس
نیه« ل ه چیو چیدا دهبینن؟
ئهو کهمپهین ه ب ه ب��ڕوای من ل ه
زۆر ب��وارهوه سهرکهوتوو بوو ک ه
ب ه کورتی دهکری ئاوا باسی بکهین.
ئ������ەل������ف :ئ�����هوح�����هرهک�����هت����� ه
حهرهکهتێکی م��هد هن��ی ب��وو ک��ه ل ه
ماوهیهکی زۆر کهمدا گهشهی کردو
کسانێکی جیاوازی ل ه خ��ۆیدا جێ
ک����ردهوه ،ل��هوان�� ه ک���وردو ف��ارسو
تهنانهت خهڵکانی واڵتانی دیکه.
ب :ئهوکهمپهینه بۆ ماوهی چهند
حهوتوو پرسی ژنانی خسته رۆژهڤی
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م��اوهی��هک لهمهوپێش دادگ���ای
رژێمی ئێران ل ه شاری مهریوان ،سێ
تۆمهتباری پیاوی به لهبهرکردنی
جلی ژن��ان��هو گ��هڕان��دن��ی��ان ب��ه نێو
شارهکهدا سزا دا ،حوکمی یهکێک
ل��هو پ��ی��اوان��ه ل��ه الی���هن هێزهکانی
ێ کرا ،رۆژێک
ئینتیزامیهوه جێبهج 
دوات��ر کۆمهڵێک ل ه چاالکانی ژنی
مهریوانی ب ه مهبهستی ناڕهزایهتی
دهربڕین دژ بهو حوکمه ناشیرینهی
دادگ�������ای رێ����ژی����م ،رژان������ ه س��هر
شهقامهکانی م��هری��وانو دروشمی
ناڕهزایهتیان بهرز کردەوه ،رۆژێک
دوای ناڕهزایهتی ژنانی مهریوان
›مهسعوود فهتحی‹’’ جلی ژنانهی
لهبهر کردو به شێوازێکی مهدهنیان ه
ناڕهزایهتی خۆی دژ بهو حوکمهی
دادگ��ای رێژیم دهرب��ڕی ،ههر پاش
باڵو بوونهوهی وێنهکانی ناوبراو
کهمپهینێک پێکهاتوو لهپیاوانی
ێ خراو
ک��وردو غهیر ه ک��ورد وهڕ 

ئهمهش دهنگ دانهوهیهکی بهرباڵوی
ل��ه م��ی��دی��او راگ��هی��ان��دن��ه ک���وردیو
فارسیو زۆرێک له واڵتانی جیهانی
ێ کردنێکی
ب��هدواو ه بوو ،بۆ تاوتو 
کورت سهبارهت به کۆی چاالکیو
دهستکهوتهکانی ئهو ناڕهزایهتیان ه
وت��ووێ��ژێ��ک��م��ان ل��هگ��هڵ مهسعوود
ف��هت��ح��ی س������ازداو ه ک��ه س��هرن��ج��ی
خ��وێ��ن��هران��ی گ���ۆڤ���اری الوان����ی بۆ
رادهکێشین.

وێ��ن��ه ئ��اف��ت��اوهی��ان ک���ردوهت��� ه ملی
تاوانبارو بهنێو ساردا گهراندوویانه،
ب���هاڵم ئ���هوهی ل�� ه م��هری��وان دیترا
ج��ی��اواز ب���وو ،پێویسته بڵێین ک ه
یاساکانی دادوهری له ئێران لهسهر
ئهساسی ئایینی ئیسالمو مهزههبی
شێعه داڕێ������ژراون ،ه��هر ب��ۆی��ه ب ه
ئاسانی مافو ئازادییهکانی چین ه
جۆربهجۆرهکانی کۆمهڵگای ئیرانی
بن پێ خستووه ،بهاڵم به نیسبهت
ژن��ان ه��� هروهک ب ه پێی بنهماکانی
ئایینیو مهزههبی چاوهڕوان دهکرێ
ز هخ��ت��هک��ان ت��ون��دت��رن ،ب���هاڵم نابێ
ئهوهمان ل ه بیر بچێ ک ه دهرکردنو
جێبهجێ کردنی حوکمێکی وهها
ل��ه گ��هڵ ئ���هوهی ک�� ه روان��گ��هی دژ ه
ژن���ی ک���ۆم���اری ئ��ی��س�لام��ی زهقت���ر
دهکاتهوه هاوکات ئهو راستییهش
دهسەلمێنێ ک ه کۆمهڵگای ئێمهش
ژن ب���وون ب��ه ع��هی��بو ش��وورهی��ی
دهزانی ،بهواتایهکیتر بهستێنی ئهو

 :٢ئ��ێ��و ه ب�� ه ل�� هب��هرک��ردن��ی جلی
ژنان ه دهتانهویست چ پهیامێک بدهن؟
پهیامی ئێوه رووب ه چ الیهنێک بوو؟
پ��ێ��ش ه���هر ش��ت��ێ��ک م�� هب��هس��ت��ی
م��ن دژک��ردهوهی��هک��ی م��هدهن��ی بوو
ب��هران��ب��هر ب��هو ح��وک��م��هی دادگ���ای
مهریوان ،هاوکات ویستم بڵێم ک ه
ژن بوون نه عهیبهو ن ه شوورهیی.
ژن بوون مرۆڤ بوونه ،ههر وهک
پیاو ب���وون .ئ���هوهی س��هب��ارهت ب ه
پرسی ژنان بۆ ههر تاکێکی کورد
دهب��ێ گرنگ بێ ئ��هوه ک ه خۆی ب ه
خاوهنی ئهو پرسه بزانی ،پێویست ه
پیاوان ب ه کردهوه داکۆکی ل ه مافی
ژنان بکهن ،زۆر جار دهی بیستینو
دهی بینین ک ه کهسانێک دهڵێن ،ژن
دهبێ خۆی مافی خۆی بستێنی ،ئهو
ج��ۆره بۆچوونان ه س��هرچ��اوهی ل ه
کولتووری کۆمهڵگای پیاوساالری
دای����ه ،ئ���هو ه ب��ێ خ���هم ب��وون��ه ،بێ
خهم بوونێک ک ه بێ ههڵوێستی لێ
دهکهوێتهوه.

پ��رس��هک��ان��هوه ،ب�� ه ت��ای��ب��هت دهن��گ گ��ۆڕدراوه ،بهڵکوو دهتوانین بڵێین
دانهوهکانی ل ه تۆڕ ه کۆمهاڵیهتیهکان ،که ههنگاوێکی گرینگ هاوێژراوە.
میدیاو راگهیاندن ه کوردی ،فارسیو
جیهانیهکان جێگای سهرنج بوو ،بهم
جۆرهش پێشێل کردنی سیستماتیکی
مافهکانی ژنانی جارێکی دیک ه خست ه
مهبهستی من
پێش جاوی ژنان.
ج :هێزهکانی ئینتیزامی رێژیم دژکردهوهیهکی مهدهنی
رۆژێ���ک پ��اش ن��اڕهزای��هت��ی ژنانی
م���هری���وان ن��ووس��راوهی��هک��ی��ان ل ه بوو بهرانبهر بهو
ش���اری م���هری���وان ب�ڵ�او ک����ردهوهو حوکمهی دادگای
تێیدا دهس��ت خۆشیان له خۆیان مهریوان ،هاوکات ویستم
ک���ردو ئ���هو ک�����ردهوهی خ��ۆی��ان ب ه
ب��اش وهس��ف ک��رد ،ب��هاڵم درێ��ژهی بڵێم ک ه ژن بوون ن ه
ن��اڕهزای�� هت��ی��هک��انو دهن��گ دان���هوهی عهیبهو ن ه شوورهیی .ژن
ئهو کهمپهین ه بوو به هۆی ئهوهی
ک ه فهرماندهی هیزه ئینتیزامیهکانی بوون مرۆڤ بوونه ،ههر
رێژیم داوای لێبووردنی ل ه ههموو وهک پیاو بوون .ئهوهی
ژنانی کورد کرد.
ب��هاڵم گرینگترین پهیامی ئهو سهبارهت ب ه پرسی ژنان
کهمپهین ه ب ه ب��ڕوای من ئهوەیه ک ه بۆ ههر تاکێکی کورد
ک��ۆم�� هڵ��گ��ای ک��وردس��ت��ان بهستێنی دهبێ گرنگ بێ ئهو ه ک ه
دهس��ت پێکردنی وهرزێ��ک��ی نوێی
ههیه ،وهرزێک ک ه لهودا مرۆڤی کورد خۆی ب ه خاوهنی ئهو
داک��ۆک��ی ل�� ه م��افو ئ��ازاد 
یی��هک��ان��ی پرس ه بزانی ،پێویست ه
خ��ۆی ب��ک��ا .ب��ه وات��ای�� هک��یت��ر ئێستا
ئیدی ئهرکی الیهنه سیاسییهکان ،پیاوان ب ه کردهو ه
رێکخراوهکانی کۆمهڵگای مهدهنیو ،داکۆکی ل ه مافی ژنان
م��ی��دی��او راگ��هی��ان��دن��هک��ان��ه ک��� ه ب ه
شێوازێکی بهرباڵو و چڕوپڕ داکۆکی بکهن ،زۆر جار دهی
له مافهکانی ژنان بکهن .ئهوهی ئێمه بیستینو دهی بینین ک ه
دیتمان ئ��هوه بوو که ههر رۆژان��ی
گهرمو گوڕی ناڕهزایهتیهکاندا(ب ه کهسانێک دهڵێن ،ژن
کهمپهینهکهشهوه) ژنگهلێکی دیک ه دهبێ خۆی مافی خۆی
بوونه قوربانیو ههر له یهکهم رۆژی بستێنی ،ئهو جۆر ه
دهس���ت پ��ێک��ردن��ی کهمپهینهکهدا
ژنێکی مهریوانی که خاوهنی دوو بۆچوونان ه سهرچاوهی
منداڵ بوو دهستی دای ه خۆکوژیو ل ه کولتووری کۆمهڵگای
ب���هداخ���هو ه گ��ی��ان��ی ل��ه دهس���ت دا،
کهوابوو ناکرێ بڵێین رێنسانسێکی پیاوساالری دایه.
فکری دروست بووهو ههموو شتێک

کەونە Z
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جۆزەردانی 271٣ی کوردی

بەشی کۆمەاڵیەتی

سهنعهتو کانگاکان:
ل����هم ش���ارس���ت���ان���هشدا وهک
زۆرب��هی شارو ناوچهکانی دیکهی
کوردستان ،سهنعهت ل ه چاو بهشی
خ��هدهم��ات��یو ک��ش��توک��اڵ بهشێکی
زۆر ک��هم له ک��ارو پێشهی خهڵک
پێک دێنێ .سهنعهتی ئیالم زیاتر
ل ه سهنعهتی نێوماڵ یان سهنعهتی
دهستیو کارگهدا کورت دهبێتهوه.
گرینگی ئهم سهنعهته لهم سااڵنهی
دواییدا وهک سهنعهتێکی پڕداهاتو
شوێندانهر ل ه گهشهو پهرهپێدانی
ئ���اب���ووری ئ���هو ن��اوچ��هی��ه ههستی
پێکراوه .د هک��رێ ئهم سهنعهته ب ه
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خوێنەرانی خۆشهویستو هێژا،
ل��ه ژم���ارەی پ��ێ��ش��وودا ک��ه تایبهت
بوو ب ه شارستانی ئیالم ،به کورتی
باسی مێژوو و س��هرب��وردهی ئهو
ناوچهیه ،ههڵکهوتی جوغڕافیایی،
زمانو بن زاراو هک��ان ،جلوبهرگو
ژیانی هۆزایهتی ،ههڵبهستو ئهدهبی
زارهک��ی ئهو دهڤ��هرهم��ان ک��رد .لهم
بهشهشدا ههوڵ دهدهین که ههندێ
الی��هنو تایبهتمهندیی دیکهی ئهو
شارستان ه بۆ ئێوه ئهزیزان بخهین ه
بهرباس.

سهنعهته دهستییهکانی کۆمهڵی
عهشایری ،گوندنشینو کۆمهڵگهی
ش���اری داب���هش ب��ک�� هی��ن .سهنعهت ه
دهس��ت��یی��هک��ان��ی ئ��ی�لام ب�� ه ب��وون��ی
راب���ردووی مێژوویی دهوڵهمهندو
پڕ ه��هورازو نشێوی خۆی ،بهشی
زۆری پ��ێ��داوی��س��ت��یی��هک��ان��ی ئ��هو
ناوچهی ه دابین دهکاو زیادییهکهشی
ب��ۆ دهرهوهی پ��ارێ��زگ��اک�� ه ب��هڕێ
دهک�����������رێ ،ب��������هاڵم س���������هرهڕای
پهرهسهندنی ئهم سهنعهته ل ه ئاستی
واڵتدا ،هێشتا وهک سهنعهتهکانی
دیکه پ��هرهی نهسهندوهو تهنانهت
الوازتریش بووه .هۆکاری ئهمهش
دهگهڕێتهوه بۆ پشتیوانی نهکردنی
ماڵی دهوڵهتو نهبوونی دهرهتانو
ی
ئیمکاناتی پێویستی ئهو کهسانه 
که بهم کارهوه سهرقاڵن .گرینگترین
سهنعهت ه دهستییهکانی ئهو ناوچهی ه
بریتین له :فهڕش ،ههوریشم ،قاڵی،
بهڕه ،جاجم ،لباد ،رهشماڵ ،کهپهنک،
کاڵشو سهنعهتی دارینه .ئهگهر ل ه
داهاتوودا گرینگی زیاتر بهم بهش ه
له سهنعهت بدرێ ،شاهیدی گهشهو
پهرهسهندنی ب��هرچ��اوی سهنعهت ه
دهستییهکانی ئیالم ب ه گشتی دهبین.
کشتوکاڵ و ئاژهڵداری:

ئ���اب���ووری ش��ارس��ت��ان��ی ئ��ی�لام
لهسهر بنهمای وهرزێری ،باغداری،
ئاژهڵداریو سهنعهت ه دهستییهکان
دهگهڕێ .دۆخی کشتوکاڵ بههۆی
ئ��اوو ه��هوای لهبارو بارینی زۆر،
زۆر بهڕمینه .ئاو بۆ ئاودێرکردنی
زهویی������ه ک��ش��توک��اڵ��یی��هک��ان ل ه
رووب��ارو بیر ه قووڵهکانهو ه دابین
دهبێو بهروبوومی کشتوکاڵی ئهو
دهڤهره زیاتر بریتیی ه له :گهنم ،جۆ،
گ��هرم�� هش��ان��یو س���هوزهو بێستانه.
باغداریش ل��هو دهڤ���هرهدا بریتیی ه
ل��ه :سێو ،ههنار ،ت��رێ ،ههڵووچهو
قهیسی.
ئ���اژ هڵ���داری���ش ل��ه س��هردهم��ان��ی
ک��ۆن��هو ه ل���هو ن��اوچ��هی��هدا ب���رهوی
ه��هب��ووهو وهک ک���اری سهرهکیی
خ��هڵ��ک��ی دێ��ه��اتو ه��ۆزهک��ان��ی ئ��هو
ناوچهی ه دهژمێردرێ .بهروبوومی
وهک سپیایی ،پێستو خ��وری ب ه
راد هی�� هک��ه ک ه جیا له دابین کردنی
پێداویستییهکانی خهڵکی ناوچهکه،
ب��ۆ شوێنهکانی دی��ک��هی ئێرانیش
بهڕێ دهکرێ.
شوێنهواره مێژووییو باستانییهکان:
ئ������هم ش����ارس����ت����ان����هش وهک
ن��اوچ��هک��ان��ی دی���ک���هی پ��ارێ��زگ��ای

ئیالم ،خاوهنی چهندین ئاسهواری
م��ێ��ژووی��یو ب��اس��ت��ان��یی��ه ک�� ه ه��هر
کامیان ههڵگری بهشێک له چیڕۆکو
بهسهرهاتی دهسهاڵتدارانو خهڵکی
ئ���هو دهڤ�����هرهن ک�� ه ل��ێ��رهدا ه��هوڵ
دهدهی����ن ژم��ار هی�� هک��ی��ان ب�� ه ئێوهی
بهڕێز بناسێنین:
کۆشکی فهالحهتی :کۆشکی
فهالحهتی یان کۆشکی کهشاوهرزی
ل ه گهڕهکێکی شاری ئیالم ب ه ناوی
ک����هش����اوهرزی ی���ان ف��هالح��هت��یدا
س����از ک�������راوه .ئ����هم ب��ی��ن��ای��ه هی
یی�� ه
ک��ۆت��ای��ی س���هردهم���ی پ��هه��ل��هو 
ک��ه ب�� ه مهبهستی بینای ئ��ی��دارهی
ک�����هش�����اوهرزی س����از ک������راوه .ل ه
دروست کردنی ئهم بینای ه ل ه بهردو
خ��ش��تو گ��ێ��چ ک��هڵ��ک وهرگ���ی���راو ه
ک�� ه ک��ۆڵ��هک��ه نهخشێنراوهکانی ب ه
نهخشی رووهکو ئ��اژهڵو مرۆڤ،
یی�� هک��ی تایبهتی ب��هو بینای ه
ج��وان�� 
بهخشیوه .بینای کۆشکی فهالحهتی
لهنێو باخێکی گ���هورهو ب��ه داری
بهتهمهنی وهک چنارو توو دهور ه
دراوه.
ئ�������هم ک����ۆش����ک���� ه ئ���ێ���س���ت���ا ب�� ه
هیممهتی دڵ��س��ۆزان��ی ئ���اس���هوار ه
ه��ون��هره سوننهتییهکان ک��راو هت�� ه
م������ووزهی ه���ون���هر ه س��ون��ن��هت��یو
کشتوکاڵییهکان.
بهردهنووسی قووچعهلی :ئهم
ئاسهوار ه لهسهر نمای باشووری
ت����اش����هب����هردی چ���ی���ای ه���هن���ارو
ن��اوچ��هی��هک ب�� ه ن���اوی “تهنگهاڵنی
ق��ووچع��هل��ی” ل�� ه ب���اک���ووری ئیالم
ه��هڵ��ک��هوت��ووه .ن���ووس���راوهی سهر
ئ���هم ل��هوح�� ه ل�� ه ق�����هوارهی  50له
یم��ی��ت��رو ل��ه س��هردهم��ی
 70س��ان��ت�� 
قاجارو حکوومهتی والیانی پشتکۆدا
ههڵکۆڵراوه .بهرزییهکهی له ئاستی
زهویی����هوه نزیکهی چ��وار میترو
نیوهو دهستڕاگهیشتن پێی کارێکی

دژواره.
ئ���هو خ��هت��هی ک��ه دهق����ی س��هر
بهردهنووسهکهی پێنووسراو ه ل ه
ج��ۆری نهستهعلیقهو وهک لهوح ه
بهردینهکانیتری غ��واڵمڕهزاخ��ان��ی
والی جگ ه ل ه جوانی پیتهکان ،بههۆی
فهزاو مهودای کهمهوه ،وشهکان ل ه
فهزایهکی چووکهدا خڕکراونهتهوه.
ق���هاڵی “چ����وار” ن��اس��راو ب ه
ق���هاڵ :ئ���هم ق���هاڵ م��ێ��ژووی��یی��ه ل ه
 12کیلۆمیتری خ���ۆراوای ش��اری
چوارو  20کیلۆمیتری شاری ئیالم
ههڵکهوتووه .کۆی بینای ئهم قهاڵی ه
ل��هس��هر ه����هورازو تیرهگهشانێکی
ن���ارێ���کوپ���ێ���ک س����از ک������راو ه ک ه
نزیکهی  300میتر له زهوییهکانی
دهوروب����������هرهو ه ب����هرزت����ره .ئ��هم
قهاڵی ه له چهند بهشی وهک بینای
سهرهکی قهاڵکه ،بیناو بورجهکانی
ن��ێ��وهوه ،شوێنی نیشتهجێ ب��وون
ل�� ه داوێ���ن���ی ت��هپ��ۆڵ��ک�� هک��ه ،ژووری
نیگابانی ،رێ����ڕهوی ژێرزهمینیو
ئهو دیواران ه پێکهاتووه که لهسهر
لوتکهی تهپۆڵکهکهوه تا داوێنهکانی
خوارهوهی کێشراون .ب ه سهرنجدان
ب ه بیناو شێوهی سازکردنی قهاڵکه،
وێدهچ��ێ بۆ کاری نیزامی کهڵکی
ل���ێوهگ���ی���راب���ێو وهک شوێنێکی
ستراتیژیک ل ه الی��هن دانیشتوانی
قهاڵکهوه بهکار هاتبێ .کهرهستهی
بهکارهاتوو ل��هم ق��هاڵی��هدا ،ب��هردو
قسڵ بووهو رواڵهتی ناڕێکوپێکو
رووتی بهردهکان ،سیمایهکی زبرو
نالێکی به دی��واره جۆراوجۆرهکان
داوه .ئهم ئاسهواره گرینگه تاکوو
ئێستا لێکۆڵینهوهی لهسهر نهکراوهو
خهڵکی ئهو دهڤ��هره پێیان وایه ک ه
ئ��هم ق��هاڵی�� ه ل��ه کۆتایی س��هردهم��ی
م��ێ��ژووی��یو س��هرهت��ای س��هردهم��ی
ئیسالمدا ساز کراوه.
 ب �هردهن��ووس��ی ق��هاڵی وال��ی

شاری ئیالم :پاش سازکردنی قهاڵی
حسێنئاوای ئیالم ل ه ساڵی 1326ی
کۆچی ه��هت��اوی ،غ��واڵمڕهزاخ��ان��ی
وال���ی ف��هرم��ان��یدا ب��هردهن��ووس��ێ��ک
یم��ی��ت��رو
ب��� ه درێ�����ژی  180س��ان��ت�� 
پانی  34سانتو  بارستایی 14
سانتیمیتر ب��ه ب��اش��ت��ری��ن شێو ه
س���ازب���ک���هنو ه���هڵ���یک���ۆڵ���ن .ئ��هم
بهردهنووسه ب ه خهتی نهستهعلیقی
ز هق��هو ل ه حهڤد ه دێڕو به مهودای
وهک ی هکو رێکوپێکو ل ه کادری
الک��ێ��ش��هی��یدا ن����ووس����راوهو ل��هو
سهردهمانهدا ل ه سهرهوهی دهرگای
چوونهژوورهوهی قهاڵی والیشاری
ئیالم داک��وت��را که ل ه کاتی شهری
ئێراقو ئێرانو بۆمبارانی فڕۆکهکانی
ئێراقی دهکهوێت ه خوارێو ئێستا ل ه
شوێنێکی دیکهی قهاڵکه پارێزراوه.
 ق���هاڵی وال���ی ئ��ی�لام :ق���هاڵی
وال��ی یهکێک ل ه بینا کولتووری ــــ
مێژووییی ه گهورهکان ه ک ه ل ه نێو
ش��اری ئ��ی�لامدا ه��هڵ��ک��هوت��ووه .ئهم
یی�� ه ک�� ه ی��ادگ��اری
بینای ه م��ێ��ژووی�� 
م��ی��رانو س��هرد هم��ان��ی پێشووو ل ه
جۆری خۆیدا بێوێنهیه ،ل ه ساڵی
1326ی کۆچی مانگیدا ب ه بڕیاری
“غواڵمڕهزاخانی والی” له گهڕهکێک
به ناوی حسێن ئاوای فهیلی ک ه ب ه
“ده ب��اال” بهناوبانگ ب��ووو لهسهر
تهپۆڵکهیهک ب�� ه ن��اوی چقامێرگ،
س���از ک�����راوه .ئ���هم ق��هاڵی�� ه بهشی
ج��ۆراوج��ۆری وهک ح��هرهمس��هرا،
ژووری شانشین ،ژووری ئاوێنهو
بهندیخان ه ههڵکهوتوو ل ه ژێرزهمینی
قهاڵکه ،لهخۆ دهگرێ .غواڵمڕهزاخانی
والی ک ه ئهو شوێنو بینایهی لهسهر
تهپۆڵکهیهکی ن ه هێند ه بهرز بنیات
نا ،زیاتر له وهرزی هاویندا وهک
هاوینهههوار کهڵکی لێوهردهگرت.
س��هب��ارهت ب�� ه ک��ورت�� هم��ێ��ژووی
قهاڵی والی ههروهک ل ه بهردهنووسی
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بەشی کۆمەاڵیەتی

ت��هخ��ت��ی خ���ان ه�� هڵ��ک��هوت��وو ل�� ه 15
کیلۆمیتری ب��اک��ووری رۆژه��هاڵت��ی
س���اڵ���ح���اوای ئ����ی��ل�امدا ه���ات���ووه،
دهردهک����هوێ ک��ه غ����واڵمڕهزا خان
به
دوای چ��هن��د دێ���ڕ س���هب���ارهت 
ک���ارهک���ان���ی خ�����ۆی ،دهن����ووس����ێ:
“دهستوورم دا به سازکردنی قهاڵی
حسێنئاوای فهیلی ناسراو به “د ه
ب���اال” ،ت��هالرس��ازی ق��هاڵ و باغهک ه
ل��ه الی���هن ح��اج��ی دهروێ����ش عهلی
یی�� هک��هش��ی
ک��رم��اش��ان��یو ب��هردت��اش�� 
له الی��هن رهزا قولییهو ه له ساڵی
1325ی کۆچی مانگیدا کۆتایی
هات”.
ق�����هاڵی وال�����ی ل���ه زهویی������هک
ب���ه رووپ����ێ����وی  4687م��ی��ت��ری
چ��وارگ��ۆش�� ه س���از ک����راو ه ک��ه ل��هو
رووپ��ێ��وهش ،ف��هزای�� هک��ی س��هوز ب ه
رووپ��ێ��وی  1792میتری دووج��ا
ل ه الی باشوورهو ه ماوه .ژێربینای
قهاڵک ه  1466میتری دووجایهو
پێوهری حهوشهکهی دهرهوهش��ی
 1363میتری دووجایهو بهرزایی
ئ��ێ��س��ت��ای ک��هف��ی ح��هوش��هک��هی ل ه
دهوروبهرهکهی  3.5تا  4میتره.
ب���وون���ی ن����هردهگ����هل����ی ت���ۆڕی
ل���ه خ��ش��ت ب���ه رهن���گ���ی ئ��اس��م��ان��ی،
ههیوان ه سهرداپۆشراوهکانی الی
ب��اش��ووری قهاڵکه لهگهڵ پهنجێر ه
ت��ۆڕیی��هک��ان��ی تێکهڵ ب��ه شووش ه
رهنگییهکان ،کۆڵهک ه ستوونییهکان،
س��هرهک��ۆڵ��هک�� ه نهخشێنراوهکانی
ههیوانهکه ،ک��هوان�� ه رازێ��ن��راو هک��ان
به کاشی رهن��گ��ی ،دار ه ب��هرزو ب ه
تهمهنهکانی وهک ک���اجو ح��هوزی
نێو تاالرهکه ،دوورهدیمهنێکی زۆر
ج���وانو دڵگیری ب��ه ق��هاڵو ج��ۆری
تهالرسازییهکهی داوه.
ق���هاڵی وال���ی ل��ه ک��ات��ی ش��هڕی
ئێرانو ع��ێ��راقدا تا نزیکهی سهدا
پهنجا خ��راو و ک��اول ببوو ک��ه ل ه

ساڵی 1367ی ههتاوی به هاوکاری ک��هوان��هی ب��ارهب��هر ی��ان تهنیا بۆ
رێکخراوی میراتی کولتووریو بۆ رازان���دن���هوهو ب��ه ش��ێ��وازی رۆم��ی
ماوهی دوو ساڵ بنیات نرایهوهو ل ه سازکراوه .ئاوێنهکاری له بنهمیچی
کاتی نۆژهن کردنهوهیدا سهرهڕای ژوورهک����ان����ی����شدا ب����او ب����ووه ک ه
ئهوهی قهول درابوو ک ه تهالرسازیو ئاسهوارگهلێک لهو هونهرنواندنه ل ه
شێوازی دێرینی قهاڵک ه بپارێزرێ ،یهکێک ل ه هۆدهکانی الی خۆراوای
بهاڵم به دانانی تیرئاسن ل ه بنهمیچی قهاڵکهوه ه��هروا وهک خۆی ماوه.
ه��هی��وان��هک��ان��ی ق���هاڵک���هو الب����ردن گ هچبڕی س��هر دی��وارهک��انو میچی
ی��ان زی��ادک��ردن��ی چ��هن��د دیوارێکی ژووری شانشین ل ه قاڵبی گوڵو
ژوورهکانو چهند شوێنێکی دیکهی گ���ی���ادا ن��هخ��ش��ێ��ن��راوه .ه���هروهه���ا
ق��هاڵک��ه ،گۆڕانکارییهکی بهرچاو ب���هردی ئ��ێ��زارهی نمای دهرهوهی
له قهاڵکهدا کرا که پێچهوانهی ئهو دیوار ب ه شێوهی بهردی تاشراوی
بهڵێنه بوو ک ه بهرپرسان دابوویانو الکێشهیییه ک ه به شێوهی زهقو
ب��هم ج��ۆر ه ت��هالرس��ازیو شێوازی دیار ب ه کار هێنراوه.
مووزهی خهڵکناسی قهاڵی والی ئیالم:
دێرینی قهاڵکه وهک خۆی نهما.
پێویست ه ب��گ��وت��رێ ت��ا ب���هر ل ه
زۆرب���هی ئ��هو م��اددان��هی که ل ه
سازکردنی قهاڵکهدا ب ه کار براون ،س��اڵ��ی 1385ی ه��هت��اوی شوێنی
خشتو تا رادهیهکیش بهرد بووه .ئ��ی��دارهی ک��هل��هپ��ووری فهرههنگی
له کاتی نۆژهن کردنهوهی قهاڵک ه ل ه ئ��ی�لام ل��ه ق���هاڵی وال���ی داب����وو ک ه
بنمیچو کهوانهکاندا ل ه قوڕو گ هچو ه���هر ل���هو س���اڵ���هدا ب��ۆ پ��اراس��ت��ن��ی
ل ه دیوارهو ژێر خشتفهڕشهکاندا قهاڵکهو پێشگیری ل ه خراپبوونی
ل ه گڵو قسڵو ههندێک جاریش ل ه ئ��هو ئ���اس���هوار ه م��ێ��ژووی��یی��ه ،ئهو
ئیدارهیه راگواستراو قهاڵک ه خاڵی
زیخو چیمهنتۆ کهڵک وهرگیراوه.
ق���هاڵی ن���اوب���راو س��ێ درگ���ای ک���را .ب��وون��ی ژووری ج��ۆراوج��ۆر
چوونهژوورهوهی ل ه الی باشوور ،لهنێو قهاڵک ه بۆت ه هۆی ئهوهی ک ه
خ��ۆره��هاڵتو خ��ۆرئ��اوادا ههیه ک ه ههرکام لهو هۆدانه گۆشهیهک ل ه
درگای سهرهکی چوونه نێوهو ه ل ه فهرههنگی دهوڵهمهندی ئیالمییهکان
الی ب��اش��وورهو ه ههڵکهوتوو ه ک ه بخاتهڕووو ههروهها شوێنی لهباری
به یازده پلیکانی  20سانتیمیتری ق��هاڵک��ه ،خ��همخ��ۆران��ی ک��ول��ت��وورو
دهچێت ه ب��هردهم ژووری نیگابانیو مێژووی هێنای ه سهر ئهو بڕوایه ک ه
دواتر به ههشت پلیکانیتر دهچێتهو ه م��ووزهی خهڵکناسی ئهو دهڤ��هر ه
نێو حهوشهی قهاڵکه .رێگهی چوون ه لهنێو ئهو قهاڵیهدا وهڕێ بخهن.
ب����هڵ����ێ! ل����ه س���اڵ���ی 1385ی
ژوورهو ه ب�� ه ش��ێ��وازی ی��وون��ان��ی
سازکراوه .درگاکانی دیکهی قهاڵک ه ههتاویدا دڵسۆزانو خهمخۆرانی
ب��ۆ ک���اری ت��ای��ب��هت��ی ب���ووه ی���ان بۆ ک��ول��ت��وور ،م��ێ��ژووو دابون��هری��ت��ی
ت ئ��ی�لام ،وردهورده ک��هوت��ن��ه بیری
ه���اتوچ���ۆی م��ی��وان��هک��ان دروس��� 
ک���راو ه ک�� ه ب��هه��ۆی رێڕهوگهلێکی وهڕێخستنی مووزهی خهڵکناسی
تایبهتهو ه دهچنهو ه نێو حهوشهی پارێزگای ئیالمو سهرهنجام ل ه ساڵی
 1387ئهو مووزهیهیان ل ه قهاڵی
قهاڵکه.
بنهمیچی ت���هواوی ژوورهک���ان وال��یدا ک��ردهو ه که تێیدا بێجگ ه ل ه
ب��� ه گ�����هچو خ���ش���تو ب���ه ش��ێ��وهی پیشانگای سهنعهت ه دهستییهکان،

خ��س��ت��ن��هڕووی ج��لوب��هرگ��ی ئێڵو
هۆزهکانی ئ��هو پارێزگایه ،ب��هڕهو
قاڵیچنین ،لمهد سوونهوهو ئاشی
ئ���اوی ل�� ه ب�� هش�� ه پێکهێنهرهکانی
ئهو ئهنتیکهخانهیهیه ،ک ه ب ه گشتی
دهوڵ���هم���هن���دیو س��هرن��جڕاک��ێ��ش��ی
م����ووزهک���� ه ب������واری ئ��اش��ن��ای��هت��ی
گ��هش��ت��ی��ارو توریستهکانی لهگهڵ
کولتوورو مێژووی ئهو پارێزگای ه
خۆش کردوه.
ب��ه وت���هی دان���هران���ی م��ووزهک�� ه
راگ���رت���ن ،پ���اراس���ت���نو ن��اس��ان��دن��ی
کهلهپووری مهعنهویو کولتووری
ب ه الوانو نهسڵهکانی داهاتووی ئهو
بهشه له نیشتمان ل ه مهبهستهکانی
دیکهی وهڕیخستنی مووزهکهیه.
ل ه پۆلێنبهندی ک هلوپهلهکانی
م����ووزهی خ�� هڵ��کن��اس��ی پ��ارێ��زگ��ای
ئ��ی�لام س��ێ ئهسڵی ژینگه ،ژی��انو
پرس ه کۆمهاڵیهتیو باوهڕهکان وهک
بنهما دانراوهو ههر لهسهر ئهو سێ
ئهسڵهش کهلوپهلهکانی مووزهک ه
��هس��هر  6گ��رووپ��ی تێکنیکهکانی
ب 
ب����ژی����وی؛ ئ���ای���ی���نزاو ب���ۆن���هک���ان؛
خانوبهره؛ هونهرهکانو سهنعهت ه
یی��� هک���ان؛ خ���واردهم���هن���یو،
د هس���ت��� 
ج��لوب��هرگو ب��اوهڕهک��اندا داب��هش
دهبێ.
ب�� ه گشتی ب��هش��ی ک��ش��توک��اڵ
یهکێک ل�� ه بهشه سهرهکییهکانی
م����ووزهک���� ه پ��ێ��کدێ��ن��ێ ک��� ه خ��ۆی
ق��ۆن��اغ�� هک��ان��ی ت��ووچ��ان��دنو کێاڵن،
رنینهو ه ی��ان دروون���هوهو گێرهو
ش������ هنک������ردنو س����هرهن����ج����ام
ه��هڵ��گ��رت��ن��هو ه ل���ه خ���ۆدهگ���رێ.
بهشێکی دیکهی مووزهکه بهشی
باوهڕو دابونهریتهکانه ک ه لهو
بهشهشدا کهلوپهلی جۆراوجۆر
لهنێو جامخان ه یان ویترینهکاندا
خ��راون��هت��هڕوو .ه��هروهه��ا لهو
م���ووزهی���هدا بهشێکی دیک ه

ک��راوهت��هو ه ک ه تێیدا ماکێتگهلێک
له ژنو پیاوانی ک��ورد ،لهک ،لۆڕو
ع����هڕهب ب�� ه ج��لوب��هرگ��ی تایبهتی
خۆیانهوه خراونهتهڕوو .پیشاندانی
ن��اوداران ،ژیانی هۆزهکان ،دیمهنی
زهماوهند ب ه شێوازی ئهو ناوچهیه،
سهنعهت ه دهستییهکان ،رێوڕهسمی
چ�� هم��هر ،راوه ک��هو و زۆر بابهتی
دیک ه بهشهکانیتری ئهو مووزهی ه
ک دێنن.
پێ 
پێویسته بگوترێ شارستانهتی
ئیالم ب ه مێژینهی ده ه��هزار ساڵ ه
یهکێک ل ه کۆنترینو دهوڵهمهندترین
شارستانهتییهکان ه که ئاسهوارێکی
زۆر لهو شارستانییهت ه له پارێزگای
ئ��ی�لامو ب�� ه ت��ای��ب��هت ل�� ه م����ووزهی
ناوبراودا بهرچاو دهکهوێ.
م����ووزهی خ��هڵ��کن��اس��ی ش��اری
ئیالم ل ه کاتی کردنهوهی له ساڵی
 1387هو ه تاکوو ئێستا له الیهن
گهشتیارانو هۆگرانی کولتووری
ئیالمهو ه گرینگیو بایهخی تایبهتی
پ�������ێدهدرێو ه�����هروا ت��وری��س��تو
گهشتیاران ل ه پارێزگاکانی دیکهی
ئێرانو تهنانهت جیهانهوه ب ه تایبهت
ل ه رۆژانی پشووی نهورۆزدا رووی
تێدهکهن.

ق���هاڵی سمایل خ���ان :ق���هاڵی
ب��هن��اوب��ان��گ��ی سمایل خ��ان لهسهر
ب��هرزای��یی��هک��ان��ی “ه��هم��ب��ار ئ���او”
زاڵ ب�� هس��هر ش��اری ئ��ی�لامدا ساز
ک���راوه .له خۆرههاڵتی ئ��هم قهاڵی ه
لوتکهی  3075میتری مانشتو
ل��ه ب���اک���وورهوه دۆڵ���ی دااڵبو ل ه
ب���اش���ووری���ش���هوه ش�����اری ئ��ی�لام
ههڵکهوتووه .ئهو بهرزایییهی ک ه
ئهم قهاڵیهی لهسهر دروست کراو ه
 3500میتر ل�� ه ئاستی دهری���او ه
ب��هرزهو ب ه داری ب��هڕوو و و هنو
ئهرژهن داپۆشراوه .ئهو شوێنهی
ک ه ئهم ئاسهوارهی تێدا ساز کراوه،
شوێنێکی به تهواوی کوێستانییهو
ههر بهم پێیهش قهاڵکه له جۆری
قهاڵ ستراتیژیک ه کوێستانییهکان ه
که ل ه سێ الوه به تاشهبهرد دهور ه
دراوهو زۆر ههڵهمووتهو تهنیا ل ه
الی باشووری خۆرههاڵتهو ه رهوگ ه
یان رێی هاتوچۆی ههبووه .
هێندێک ل�� ه ش��وێ��ن��هوارن��اس��ان
م���ێ���ژووی دروس�����ت ک���ردن���ی ئ��هم
قهاڵی ه دهگهڕێننهو ه بۆ سهردهمی
ئیسماعیلییه ،ب���هاڵم خهڵکی ئهو
دهڤ���هره م��ێ��ژووی سازکردنهکهی
ب��ۆ س���هردهم���ی دهس��هاڵت��دارهت��ی��ی
یی��هک��ان��ی ل��ۆڕس��ت��انو پشتکۆ
وال�� 
دهگهڕێننهوه.

چاوپێکهوتنی گۆڤاری الوان لهگهڵ تێکۆشهری دێرین مام رهسووڵ جهعفهر
دیمانە :سیامەند شێخەپوور
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پرسیار :ئایا ژنت هێناو ه یان

وەاڵم :ن����ا ،ژن����م ن��هه��ێ��ن��اوه،
ب��ەداخ��ەوە بۆم جێبەجێ نەبووه،
بەس کچێکم بە ناوی مهریهم مارە

وەاڵم :ئ��ەوک��ات حەمەرەشید
خ���ان ش����ەڕی دەک�����رد ک���ە ن���اوی
شەرەکەی ناوی شەری شرە بوو
پرسیار :ساڵی چەند هاتووی
ش��ەڕی ک��وردی نەبوو ،ش��ەڕی بۆ
بۆ نێو ریزەکانی حیزبو بەرگی
ت���ااڵن ک���ردن دەک���رد ،ی��اخ��ی ب��وو،
پیروزی پێشمەرگایەتیت لەبەر
ش��ەڕی ل��ەگ��ەڵ عەجەمان دەک��رد،
ک�����ردوە ،چ���ۆن ب���وو حیزبت
شاری سەقزی تااڵن کردو شاری
ناسی ،لە رێگای چ کەسانێکهو ه
بانەشی سووتاند ،چەتە بوو .لەسەر
پێوەندیت بە حیزبەوە گرت،
حەمە تاڵیش هەر چەتە بوو ،لەگەڵ
ک��ێ ه��ان��دەرت ب��وو ک��ە بوویت ه
سەید عەتا .بەس ئەوان خراپەیان
پێشمەرگە؟
ل��ەگ��ەڵ ک���وردا ن���ەدهک���رد .شوێنی
الوان :لەو ماوەیهی کە پێشمەرگە
مانەوەیان لە جووتەداری ئاڕبابا
وەاڵم :ب��ن��ەم��اڵ��ەی ئ��ێ��م��ە ه��ەر بووی قەت پەشیمان نەبوویەوە
ب���وو ،ئ���ەوان  ٢٠ک��ەس ب���وون کە
نیشتیمانپەروهرو ک��وردپ��ەروهر کە بڵێی واز لە خەبات دێنم،
هەر کاری چەتەییو دزیان دەکرد.
ب����وون .م��ن ک��ە ب��اوک��م ب��ە ن��اوی چ��ون��ک��ە ب��ێگ��وم��ان ل��ە ژی��ان
لە کۆتاییدا زۆر سپاست دەکەین
جەعفەر رەشید دووست لە کۆماری پێشمەرگایهتیدا کەندوکۆسپی
ک��ە ئ��ەو دەرف��ەت��ەت ق��ەب��ووڵ کرد
کوردستاندا پێشمەرگە بووه ،هەر زۆری تێدایە ،تەنیا پێشمەرگەی
ه���ی���واداری���ن ت���ەم���ەن درێ����ژ بێت
ئ����ەوەش وای ل��ە م��ن ک���رد ک��ە لە حیزبی دێمۆکڕات بووی یان لە
پێشمەرگەکان نزیک ببمەوە کە ئەو الیەنی دیکەشدا خەباتت کردوە.
کات بوومە تەشکیالتی نەهێنیو،
وەاڵم :نا قەت لە پێشمەرگایەتی
باشتر ئاشنایهتیم پهیدا کرد .لەگەڵ
شەهیدان فەقێ ع��ەواڵی ن��واوێو پ��ەش��ی��م��ان ن��ەب��ووم��ەوە ،چونکە
رەس����ووڵ خ��ەب��ات حیزبم ناسی .بنەماڵەکەم ه��ەر لەگەڵ حیزبی
من کە کاری تەشکیالتیم دەکردو دێ���م���ۆک���ڕات ب����وون ب���ە ت��ای��ب��ەت��ی
ناوی نەهێنیان بۆ دانابووم ،یهکهم ب��اوک��م .منیش ب��ەس تەنیا لەنێو
جار ناوی "هەڵۆ"و دووهەم جاریش حیزبی دێمۆکڕاتدا خەباتم
ناوی "گێلە"یان بۆ دانابووم .من هەر کردوە ،چونکە بابم منی بە
لە زەمانی رێژیمی شاوە پێوەندیم گ��ۆڕی پێشەواو سوێند
دا ک���ە دەب����ێ ب��ب��م بە
بە حیزبەوە هەبوو.
پێشمەرگەی حیزبی
من لە گوندی "کانیرەش" شوان دێ��م��ۆک��ڕات ،منیش
بووم کاری تەشکیالتیشم دەکرد ،ل���ەب���ەر س��وێ��ن��دی
ئەو کات کەسێک بە ناوی سەعید ب���اب���م ب������ووم ب��ە
ساڵەمەڕە کە پێشتر پێشمەرگە بوو
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ــــ رۆڵ��� ه رهس����ووڵ گ��ی��ان ک ه
تۆ بووت قوربانییهکم بۆ بکه ،ب ه
باوکیشمی ه��هروا وت .پ��اش ئهو
قسان ه تهمهنی دا به ئێوه .ئەوکاتهی
ک��ە دای��ک��م ف��هوت��ی ک��رد تەنیا یەک
خ��وش��ک��ی ب��ەرم��ەم��ک��ان��هم ه��هب��وو،
ئەویش بەرەحمەت چ��وو ،پاشان
باوکم ژنی هێنایەوە ،زڕدایکم زۆر
لەگەڵم خراپ بوو.

الوان :لە ش��اری ب��ان��ەدا چەند
کەسانێک ه��ەن کە زۆر لەنێو
خەڵکدا ناویان دێنن بۆ وێن ه
حهمەرەشید خ��انو حەمەتاڵ،
ئەوانە چکارە ب��وون زانیاریت
لەسەریان هەیە؟
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م����ام رهس�������ووڵ ن����اس����راو ب ه چەند پرسیارێکت لەسەر ژی��انو
رهس�����ووڵ ج��هع��ف��هر ل�� ه گ��هڕهک��ی بەسەرهاتی خۆت لێبکەین.
س���ات���اوای ش���اری ب��ان��ه ل��ه دای��ک
زۆر بەخێر بێن سەرچاوانم.
بووه ،وهک بۆخۆی دهڵێ تهمهنی
س��هد س��اڵ��ه ،ب��هاڵم ئ��هوهن��ده نابێ،
پرسیار :سەرەتا پێمان خۆشە
چونک ه ئهوکات تهسکهرهیان زۆر خۆت بە خوێنەرانی گۆڤارەکهمان
بۆ وهرد هگ��ی��را د هن��ا ههر نزیک ب ه بناسێنی ،ن��اوت چیەو خەڵکی
ه��هش��ت��اوپ��ێ��ن��ج س���اڵ دهب����ێ .وهک کوێیو لە کوێ لەدایک بوویی؟
ه��هم��وو رۆڵ���ه ک��وردێ��ک��ی دڵ��س��ۆز
وەاڵم :ن��������اوم رەس��������ووڵ
ک���ه ه��هس��ت��ی ب���ه چ���هوس���ان���هوهی
گهلهکهی کردوه پێوهندی به حیزبی رەش���ی���ددووس���ت ،خ��ەڵ��ک��ی ش��اری
دێمۆکڕاتی کوردستانهو ه دهگرێو بانەی رۆژههاڵتمو هەر لەو شارەش
ل ه رێگای تهشکیالتییهوه دهست ب ه لە بنەماڵەیهکی نیشتیمانپەروهری
خهبات دهکاو پاش شۆڕشی گهالنی ک���ورد چ���اوم ب��ۆ ژی���ان ک����ردهوە.
ئ��ێ��ران ل�� ه س��اڵ��ی  1357ب��ه دژی ماڵمان ل ه گهڕهکی ساتاوایه بوو.
رێژیمی پاشایهتی ،ئاشکرا دهبێ و
پ���رس���ی���ار :س���اڵ���ی چ��ەن��د
ساڵی شهست بهم الوه به فهڕمی
لەدایک بوویو تەمەنت چەندەو
دهبێت ه پێشمهرگهو تا ئێستاش ههر
خوێندواریت هەیە؟
ب��هردهوام��ه .وهک گ��ۆڤ��اری الوان
هاتووینه خ��زم��هت��یو ل��هو کورت ه
وەاڵم :زۆر ب��ەداخ��ەوە لەبەر
دان��ی��ش��ت��ن��هدا وهاڵم����ی ئ���هو چهند ئ����ەوەی ک��ە ب��ن��ەم��اڵ��ەک��ەم��ان زۆر
پرسیارهی داینهوه ،با پێکهوه چاو دەس����ت ک����ورت ب����وون ل���ە ب���اری
ل ه ژی��انو بهسهرهاتی رۆڵهیهکی ماڵیەوە نەمتوانی بچمە قوتابخانهو
ماندوونهناسی گهلهکهمان بکهین.
بخوێنم ،ه��ەرب��ۆی��ە خ��وێ��ن��دهواری��م
نەبووهو نازانم ساڵی چەند لەدایک
ئ���ەو ک���ات���ەت ب����اش ،ل���ە الی���ەن
بووم ،ساڵی لەدایک بوونم نازانم
گۆڤاری الوانەوە هاتووینه خزمهتت
بەس بهپێی سجیلی ئهو کات که ب ه

زۆری تهمهنیان زۆر دهنووسی،
نزیک سەد ساڵ دەبم ،بهاڵم تهمهنی
ئهسڵی خۆم دهوروبهری  85ساڵه.
من ه��ەر لە منداڵیەوە لە خۆشی
بێبەش ب��ووم ،چونکە هەر منداڵ
بووم کە دایکم کۆچی دوایی کردوە.
کە دایکم مرد لەنێو مندااڵندا کایهم
دەک��ردو ،هاتن ب��هدوومداو گوتیان
دایکت خهریکه دهمرێو بانگی تۆی
کردوه ،چونکه دایک نهخۆش بوو،
که چووم ه الی گوتی:

کرد نەگهیشتم بیگوازمهوه کۆچی
دوایی کرد .ئەوکات پووڵم زۆربوو
هەمووم دابوو بە مریهم ،باوکی کە
ناوی ئەحمهد هاجهر بوو پووڵەکهی
بۆ هێنامەوە من قەبووڵم نەکردەوە،
باوکم گوتی ،رۆڵ ه لێی وهرگرهوه،
لێم وهرن�� هگ��رت��هوهو گهردنم ئازاد
ک��رد .لە دوای��یدا پووڵم نەبوو کە
ژن بێنمهوه ،بنەماڵەکهشمان زۆر
دەس��ت ک��ورت ب��وون دەن��ا ئافرهت
زۆر بوون.

لە دوای ه خوی تهحویل دایەوە منی
دەناسی خەڵکی شاری رەبەت بوو،
چونکە هەر لە شاری رەبەت زیاتر
پێشمەرگە بووم ناوی منی دابوو
بە سپای ،گوزارشتی لێ داب��ووم
ئاشکرای کردم .جارێکش لە شەڕدا
بریندار بووم لە هێزی زمزیراندا.
لە دوای���یدا لەگەڵ میرزا ع��ەواڵی
موعینیو مینە شەمدا پەیوهندیم بە
ئەوانیشەوە هەبوو .من لە کانیرەش
ش��وان ب��ووم کە داوای���ان لێکردم
بچم بۆ مەهاباد کەوشیان بۆ بهێنم
بۆ پێشمەرگەکان .منیش بەیانی
چووم بۆ تاقەدار س��واری ماشین
بووم کە چووم فەرماندەی پاسگای
کاواڵنیان کوشتبوو ،کە گەڕامەوە
ن���انو چ��ام ب��ۆ ب���ردن ب��ۆ شاخەی
ماینخوارە بۆ پێشمەرگەکان.

پێشمەرگەی دێمۆکڕات.

،،

«دڵی ئارۆس» دەتوانێ ژیانی هەزاران کەس لە
مردن رزگار بکا!
و ،لە سویدییەوە :باوکی دانا
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ل����ە پ��ای��ی��زی
2003وە دوکتۆر
«ئ�������ازاد ن���ەج���اڕ»
ل������ەگ������ەڵ «س����ەع����ی����د
زەه����رای����ی» پ��ڕۆف��ی��س��ۆری
م���ی���وان ل���ە ب���ەش���ی «م��ک��ان��ی��ک

گەیشتن بە ئاستێکی دڵخواز لە
سووڕی خوێن لە دڵە دەستکردەکەدا
بەشێکی زۆر گرینگو چارەنووس
سازە لە پڕۆژەکەدا.
«س��ەع��ی��د زەه���رای���ی» دەڵ����ێ :
گرینگیی ئ��ەم بەشە ل��ەوە دای��ە کە
خوێن شلەیەکی زی��ن��دووەو ناکرێ
بەشێوەک بێتو بڕوا کە خانەکانی
زیانیان وێ بکەوێ .هەروەها
نابێ خوێنی

«ئازاد نەجاڕ» دەڵێ  :هۆکاری
ئ��ەوەی جگە لە گیرفانی خۆمان لە
هیچ شوێنێکی دیکەوە پارەمان پێ
ناگا ئ��ەوەی��ە ک��ە ئ��ەم ئیشەی ئێمە
ریسک کردنەو کاتێکی زۆر دەخایەنێ
ت��ا ب��ەره��ەم��ەک��ە ئ��ام��ادەی فرۆشتن
ب��ێ .ه��ەروەه��ا ه��ەلو مەرجیش بۆ
پڕۆژەیەکی ئاوا لێرە وەک ویالیەتە
یەکگرتووەکانی ئەمریکا دڵخوازو
گونجاو نیە.
نزیکەی ی���ازده میلیۆن م��رۆڤ
ل��ە ج��ی��ه��اندا ب��ە دەس��ت نەخۆشیی
درێژخایەنی دڵەوە دەناڵێنن کە لەم
ژم��ارەی��ە نزیکەی ی��ەک میلیۆنیان

لە ئەمریکا هەروەها سەرچاوەی
ماڵیو هەزینەی زۆر تەرخان کراوە
ب��ۆ س��ازک��ردنو گەشەپێدانی دڵی
دەستکرد لەم چەند دەیەی رابردوودا.
دوو دڵی دەستکرد پێوەند دراون بە
مرۆڤەوە بە ناوەکانی «ئابیۆکۆر» و
«کاردیۆ وێست» .خواستی ئەوەی
کە بۆ هەرکام لەو  40هەزار کەسەی
لە ئەمریکا پێویستیان بە پێوەندی
دڵ هەیە ،هەر کامەو دڵێک بە نرخی
 250ه���ەزار دۆالری����ان پ��ێ ب��درێ،
بۆتە ه��ۆی ئ��ەوە ک��ە «ئابیۆکۆر»
نزیکەی  100میلیۆن دۆالری بۆ
کۆ بکرێتەوە ،کاتێک یەکەم جار لە
ب���ازاڕی ب���وورس هێنرایە م��ەی��دان.
بەاڵم ئەم دڵە دەستکردانە کێشەیان
زۆر ب��ووە .س��ەرج��ەم  15نەخۆش
ل���ە ل��ێ��ک��ۆڵ��ی��ن��ەوە کلینیکییەکانی
«ئابیۆکۆر»دا بەشدارییان کردوە.
هیچ کام ل��ەوان زیاتر لە  17مانگ
نەژیان .ئەو پێوەرانەی کە بۆ دڵێکی
دەستکرد دان��راب��وون بریتی بوون
ل��ە :زی��ن��دوو م��ان��ەوەی��ەک کەمتر لە
 30رۆژ ،ناسینهوهو دهست نیشان
ک��ردن��ی دڵ��ه سستێ ل��ە ه���ەردووک
سکۆڵهی دڵدا ،ه��ەروەه��ا ئ��ەوە کە
ن��ەخ��ۆش��ەک��ە وەرگ����ری چ��ارەس��ەر
باوەکانی پێوەندی دڵ نەبووە.
دوک��ت��ۆر «ئ����ازاد ن��ەج��اڕ» ل��ەم
ب������ارەوە دەڵ�����ێ :ئ��������ەوان(دوو دڵ��ە
دەس��ت��ک��ردەک��ەی ئەمریکا) کێشەی
م��ەی��ن��ی خ��وێ��ن ل��ە دەم����ارەک����اندا،

ب���ەش���ێ���ک ل�����ە دەس���ت���ک���ەوت���ە
زانستییەکانی ئەمریکییەکان وەک
ئامرازی خاوو ئامێری دابین کردنی
کارەبا دەتوانرێ لە «دڵی ئارۆس»دا
ک��ەڵ��ک��ی ل���ێ وەرب���گ���ی���رێ .ق��ەب��اغو
چوارچێوەی دەرەوەی لە کانزای
«تیتان»و بەشەکانی نێوەوەشی لە
«پۆلی ئۆریتان» دەبن .ئەم دڵە بە
مەکینەیەکی کارەبایی بچووک ئیش
دەکا کە لە جەستەی نەخۆشەکەدا
جێگیر دەک����رێ .ک��ارەب��اک��ەش��ی لە
ب��ات��ریی��ەک��ی ب��چ��ووکت��رەوە دەب��ێ
ک��ە ئ��ەوی��ش ب��ە ه��ەم��ان ش��ێ��وە لە
لەشی مرۆڤەکەدا دادەن���رێ لەگەڵ
ب��ات��ریی��ەک��ی گ���ەورەت���ر ک��ە لەنێو
جانتایەکی دەستیدا دەبێ .سەرەڕای
ئ���ەم���ان���ەش ،ش���ێ���وەی س���ازک���رانو
ئ��ی��ش ک��ردن��ی «دڵ���ی ئ����ارۆس« لە
زۆر ب����واردا ل��ەگ��ەڵ دوو نموونە
ئەمریکییەکەدا جیاوازییان هەیە؛
نموونە ئەمریکییەکان یەکیان بە
تێکنیکی پهستانی هەوا کار دەکا واتە
پێویستی بە کۆمەڵێک سۆندە هەیە لە
دڵەکەوە بۆ ئامێری ئیش پێکردنەکە
کە لە دەرەوەی جەستەیە ،ئەوی
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خ��ول��ی��ای زان��ی��ن��ی پ��ێ��ک��ه��ات��ە و
چۆنیەتیی ک��ارک��ردن��ی دڵ ه��ەر لە
س��ەردەم��ی خوێندنی دوک��ت��ۆری لە
ک��وردس��ت��ان الی دوک��ت��ۆر «ئ���ازاد»
ه��ەب��وو .پ��اڵ��ن��ەرێ��ک��ی گرینگیش بۆ
ئ��ەم ح���ەزە ،ئ���ەوە ب��وو ک��ە یەکێک
لە ئامۆزاکانی «ئ��ازاد نەجاڕ» کە
زۆریش پشتگیریی دەکرد ،نەخۆشیی
دڵ��ی ه��ەب��وو .ب��ەاڵم بیرۆکەی ئەوە
ک��ە ک��ار ل��ەس��ەر س��ازک��ردن��ی دڵێکی
دەس��ت��ک��رد بکا ک��ە ب��ە پێچەوانەی
نموونە ئەمریکییە دروست کراوەکە،
لە باری رووکارو کارکردەوە زیاتر
وەک دڵی ئاسایی بچێ ،کاتێک بوو
کە «ئازاد نەجاڕ» هاتە «سوید» و
وەک پزیشک دەستی بە ئیش کرد.

ئازاد نەجاڕ :من یارمەتیی زۆرم
ل��ە ه��اوک��اران��م ل��ە نەخۆشخانەکە
ن
وەرگ�����رت�����ووە ،ب���هرل��� ه ه���ەم���ووا 
ل���ە ب��ەش��ەک��ەی خ���ۆم ئ���هو ک��ات��هی
ک��ه پێویستم ب��ە پ���ش���وودان ب��ووە
ب���ەش���داریی���ان ک�����ردوە .ه��ەروەه��ا
یارمەتیی کارناسانەم وەرگرتووە لە
دوکتۆر «پەر هێدبەری» لە کلینیکی
فیزیۆلۆژی کە هەڵسەنگاندنی کردوە
لە قۆناغە جۆراوجۆرەکانی
ئ��ەم پ��ڕۆژەی��ەدا .ئەو
هەروەها پێشنیاری
زۆر ب����اش����ی ب��ۆ
ه���ەرچ���ی ب��اش��ت��ر
ک��ردن��ی ک��ارەک��ە
پێداوم.

«ئازاد نەجاڕ» خۆی لەم بارەوە
دەڵ���ێ :ک��ارک��ردن ل��ەگ��ەڵ «سەعید
زەهرایی» بۆ من زۆر گرینگە ،ئێمە
بۆ خۆمان گرووپێکین.

ل���ە م��ان��گ��ی ن��ۆڤ��ام��ب��ری س��اڵ��ی
رابردوودا ئەوان لەبەردەم ئەندامانی
یەکیەتیی نەخۆشانی دڵو سنگو
راگ��ەی��ەن��ە گ��ش��ت��یی��ەک��اندا ی��ەک��ەم
نموونەی سازکراوی ئەم دڵەیان لە
ناوەندی دەرمانیی «ئێریکسبۆری»
لە ڤێسترۆس ناساند .ئ��ەم نموونە
ل���ە ک���ان���زا(ف���ل���ز) س����از ک���راب���وو و
نرخەکەشی دووسەد هەزار کڕۆنی
سویدییە(نزیکەی سی هەزار دۆالر)
کە «ئازاد» و «سەعید» لە گیرفانی
خۆیان دابینیان کردبوو .هەروەها
پارەی نموونەی داهاتووش کە ئەم
هاوینە پ��ەردەی لەسەر ال دەدرێ،
ه���ەر خ���ۆی���ان داب��ی��ن��ی��ان ک����ردوەو
نموونەکە لە پاییزدا دەخرێتە بەردەم
سەرمایەدانەرانو پزیشکانی بەشی
دڵو دەمارەکانو نهشتهرگهرانی دڵ
لە «لووند» و «ئۆپساال».
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«ئازاد نەجاڕ» دوکتۆر لە بەشی
نەخۆشییەکانی کۆئەندامی میزو
ب��ەش��ی زاوزێ ل��ە «ڤ��ێ��س��ت��رۆس»
و «سەعید زەه��رای��ی» پڕۆفیسۆر
لە ئەنستیتۆی پاشایەتی سوید بۆ
تێکنۆلۆژی ،خەریکی تەواوکردنی
پ����ڕۆس����ەی س����ازک����ردن����ی دڵ��ێ��ک��ی
دەستکردن بەو ئاواتەی کە بتوانێ
لە داهاتوودا ژیانی ه��ەزاران کەس
ل��ە م���ردن زگ���ار ب��ک��ات .ب��ۆ ئ��ەوەی
ک���ارەک���ان���ی ت��ەک��م��ی��ل ک���ردن���ی ئ��ەم
پ��ڕۆژەی��ە بە کۆتایی بگەن ،پ��ارەی
زی��ات��ر پ��ێ��وی��س��ت��ە ،ئ��ەم��ەش رەن��گ��ە
کاتێک دەستەبەر بێ کە نموونەیەک
ب��ۆ ت��اق��ی��ک��اری بخرێتە ب��ەردەس��ت
ت��وێ��ژەرەوانو س��ەرم��ای��ەدان��ەران لە
زانکۆکانی «لووند» و «ئۆپساال».

ــــ ئەوە ئاواتمە کە شتێکی تازەو
باش بکەم بۆ ئەو نەخۆشانەی کە
پێویستیان پ��ێی��ەت��ی! ئ��ەم��ە قسەی
«ئ��ازاد نەجاڕ»ە کە سەرپەرشتیی
پڕۆژەی «دڵی ئارۆس» دەکات لەو
کاتە بەتااڵنەیدا کە بۆی دەمێنێتەوە
لە پاڵ کاروباری رۆتینی رۆژانەی
خ����ۆی وەک پ��زی��ش��ک ل���ە ب��ەش��ی
نەخۆشییەکانی کۆئەندامی میز لە
نەخۆشخانەی «ڤێسترۆس».

سیاالت» لە «ئەنستیتۆی پاشایەتی
ب��ۆ تێکنۆلۆژی ل��ە ستۆکهۆڵم» و
بەرپرسی پڕۆژەکان لە کۆمپانیای
بەناوبانگی «ئا.ب.ب» لە ڤێسترۆس
هاوکار بوون.

کۆنیش بمێنێتەوە لە دڵەکەدا ،سێهەم
شتیش ئەوەیە کە هەموو بەشەکانی
دڵ��ەک��ە بەشێوەیەکی ب��اش خاوێن
بکرێنەوە بۆ ئ��ەوەی پێشگیری لە
گ��ی��ران��ی ب��ۆڕیی��ە خ��وێ��نب��ەرەک��انو
چلک کردنی ج��ی��ددیو مەترسیدار
بکرێ.

پێویستیان بە دڵێکی دیکە هەیە لە
م��اوەی ساڵێکدا بۆ ئ��ەوەی بتوانن
بژین .کەم بوونی دڵی بەخشراو(قلب
اه��دای��ی) ک��ارێ��ک��ی وای ک���ردوە کە
زۆر کەس لە سەرەی چاوەڕوانیدا
کۆتایی ب��ە ژی��ان��ی��ان دێ .تەنیا لە
ئەمریکا سااڵنە ه���ەزاران ک��ەس لە
چاوەڕوانیی پێوەندی دڵدا کۆچی
دوایی دەکەن.

خوێنبەربوون ،هەوکردنو تهوژم
کەوتنە سەر سییەکانیان بۆ هاتۆتە
پێش .ئێمە پێمان وایە لە نموونەکەی
ئ��ەم کێشانە ل��ە ن��زمت��ری��ن ئاستدا
دەبن ،چونکه لێرەدا سووڕی خوێن
لە دڵەکەدا سروشتییە .بۆ پێشگرتن
لە خوێنبەربوون ،چەند ئامێرێکی
ت��ۆم��ارک��ەری پ��ەس��ت��ان ل��ە دهم���اری
م��ل��ی ن��ەخ��ۆش��ەک��ەدا دادەن�����رێ کە
چوونەسەری پەستانی خوێن دیاری
دەک��ەنو سیگناڵی ئاگادارکردنەوە
دەنێرن بۆ دڵ کە ژمارە لێدانەکانی
ک���ەم ب���ک���ات���ەوە ،ب����ەاڵم م��ەت��رس��ی��ی
هەوکردن هەموو کات هەیە چونک ه
ئەمە کەرەستەو م��اددهی دەرەکیو
میوانە لەنێو جەستەدا.

دیکەشیان خوێنەکە پەمپ دەکا بۆ
س��یی��ەک��انو ئ��ەن��دام��ەک��ان��ی دیکەی
جەستە بەشێوەیەکی ناڕێکو پێک،
بە جیاوازی لەگەڵ دڵی سروشتی
کە لە یەک کاتدا خوێن دەگەیەنێتە
ه��ەم��وو ج��ەس��ت��ە ،ک��ە ئ���ەم خوێن
گ��ەی��ان��دن��ە ن��اه��اوئ��اه��ەن��گ��ە خ��ۆی لە
خ��ۆیدا کۆمەڵیک ئاڵۆزی بۆ سەر
کۆئەندامەکانی دیکەی لەش بەدواوە
دەبێ کە هەر لەجێدا لە بارودۆخێکی
باشدا نین.

www.lawan.com
جۆزەردانی 271٣ی کوردی

دوک����ت����ۆر «ئ��������ازاد ن���ەج���اڕ»
هەنگاوێک لە تاقی کردنەوەی «دڵی
ئ��ارۆس» لەسەر مرۆڤەکان نزیکتر
بۆتەوە .ئەوەی لەم دڵە دەستکردەدا
زۆر ج��ێ��ی س��ەرن��ج��ە ئ���ەوەی���ە کە

«ئازاد نەجاڕ» دەڵێ  :ئێمە تا ئەو
ئاستە نزیک بووینەتەوە کە دەتوانین
بگەینە بەرهەمێک یارمەتیی میلیۆنان
مرۆڤ لە جیهاندا بدا که درێژە بە
ژیان بدەن.
لە م��اوەی  12ساڵی راب��ردوودا
دوک��ت��ۆر «ئ����ازاد ن��ەج��اڕ» ل��ە پ��اڵ
ئیشەکەی خ��ۆی وەک دوک��ت��ۆر لە
ن��ەخ��ۆش��خ��ان��ەی «ڤێستماالند» لە
«ڤ��ێ��س��ت��رۆس» ک��اری��ش��ی ل��ەس��ەر
س��ازک��ردنو گەشەپێدانی ئ��ەو دڵە
دەس��ت��ک��ردە ک����ردوە ک��ە ج��ێ��ی دڵ��ی
نەخۆشو لە کارکەوتوو بگرێتەوە.
ن��م��وون��ەی ئ���ام���ادەی ئ���ەم دڵ���ە کە
ئێستا تاقی دەک��رێ��ت��ەوە ،پێنجەمین
مودێلەو لە هەمووان زیاتر لە باری
کارکردەوە لە دڵی ئاسایی نزیکترە.
دوک��ت��ۆر «گ��ون��ن��ار نیلێن» کە
ه����اوک����اری دوک���ت���ۆر ئ������ازادە ل��ەم
پڕۆژەیەدا دەڵێ :ئەم ئامێرە بەدوای
ک����ارک����ردی س��روش��ت��ی��ی ج��ەس��ت��ە
دەکەوێو خۆی لەگەڵی رێک دهخا.
ئ��ەوەی ئێستا چ��اوەڕوان��ی دەکەین
ئەوەیە کە تێستی زیاتر لەسەر «دڵی
ئ��ارۆس» لەسەر ب��ەرازو پاشانیش
مرۆڤ بکرێ.
«گ��ون��ن��ار ن��ێ��ل��ی��ن» :دڵ���ی دوو
سکۆڵهیی هەیە کە لە باری درێژاییەوە
هیچ ب��اش نین لە جەستەدا ،چەند
دانەیەکیش هەن ئینسان کەڵکیان لێ
وەردەگ��رێ لە کاتی چاندنی دڵێکی
ئاسایی لە جەستەی مرۆڤێکدا ،بەاڵم
هیچ دڵێکی چوار سکۆڵهیی نیە بەم

«ئازاد نەجاڕ» :ئەگەر هەر بەو
شێوە کە هەموو ئەندامانی پڕۆژەکە
ئاواتەخوازین بچینە پێشەوە ،ئەوە
دڵە دەستکردەکە دهرفهتی ئەوەی
دەبێ لە م��اوەی سێ تا پێنج ساڵی
دیکە بتوانرێ لەسەر ئەو مرۆڤانە
تاقی بکرێتەوە کە بۆ زیندوومانەوە
پێویستیان بە دڵێکی دەستکرد هەیە.
بیر بکەوە نەخۆشێک هەیە پێویستی
بە دڵە ،بەاڵم نیە ،جا یان دەمرێ یان
ئێمە هەموو هەوڵی خۆمان دەدەین
رزگاری بکەین.
ئەمە دوکتۆر «ئ��ازاد نەجاڕ»ە
کە پێکەوە لەگەڵ «گوننار نێلین»
ب���ەڕێ���وەب���ەری گشتیی ئ��ام��ادەی��ی
تێکنیکیی «ئ�������ا.ب.ب»و خ��اوەن��ی
ک���ۆم���پ���ان���ی���ای «س��ک��ان��دی��ن��اڤ��ی��ەن
ه���ارت»و ه��ەروەه��ا نەخۆشخانەی
«سالگرێنسکا» ئیش دەک���ەن بۆ
بەرهەم هێنانی دڵی دەستکرد.
تا بە ئەمڕۆ ده میلیۆن کڕۆن لە
بەرەوپێش بردنی پڕۆژەکەدا سەرف
ک��راوەو «ئ��ازاد نەجاڕ» و «گوننار
ن��ێ��ل��ی��ن» ب����ەراوردی����ان ک����ردوە کە
پێویستیان بە سێ تا پێنج میلیۆنی
دیکەش هەیە بۆ تاقی ک��ردن��ەوەی
«دڵی ئارۆس» لەسەر بەراز.
سەرچاوە:
/se.sverigesradio//:http
programid?aspx.artikel/sida
=5004143=artikel&112
.w w w / / :h t t p
.m a g n u s g u s t a f s o n
422=p?/se

ئهوهی تا ئێستا لهسهر
ج�������ۆری خ���وێ���ن���هک���هو
ن������هت������انزان������ی������وه؟
و :سهید جهالل ساڵحی

مرۆڤهکان له زۆر ب��ارهو ه پ��ێ��وی��س��ت ن���اک���ا ب���هب���ێ ه��ۆ
پ��ێ��ک��هوه ج��ی��اوازیی��ان ههیه .کۆئهندامی ههرستان تووشی
ئ��هم ج��ی��اوازیی��ان��ه ل��ه ج��ۆری ماندووبوونو هیالکی بکهن.
خ��وێ��ن��هک��ان��ی��ش��ی��اندا ه��هی��ه.
جۆری خوێنی :O
کهسێک ک ه جۆری خوێنهکهی
Aی م��وس��ب��هت��ه ،ن��ات��وان��ێ ل ه
ج���ۆری خوێنی  Oیهکێک
کهسێک ک ه جۆری خوێنهکهی لهو کۆنترینو باوترین جۆر ه
Bی مهنفیی ه خوێن وهرگرێ ،خوێنانهیه که له پهنجا ههزار
چونکه لهم حاڵهتهدا جهستهی س���اڵ ل���هم���هوب���هرهوه ت��اک��وو
به توندی دژک���ردهوه نیشان ئێستا لهنێو دهمار ه خوێنهکانی
دهدا .ئهم مهسهل ه لهسهر مادد ه مرۆڤهکاندا ههیه .لێکدانهوهو
خۆراکییهکانیشدا راسته ،وات ه تاقیکاریهکان دهریان خستوو ه
هێندێک م��اددهی خۆراکی ک ه ک���ه ج����ۆری خ��وێ��ن��ی م��رۆڤ�� ه
جهستهی تاقمێک له مرۆڤهکان سهرهتایییهکان  Oبووهو ب ه
به باشی وهری دهگرێ ،لهگهڵ سهرنجدان بهوه که ئهوان زیاتر
کۆئهندامی ههرسی تاقمێکیتر گۆشتخۆر بوون ،جهستهیان
ل ه مرۆڤهکان نایهتهوه .دیار ه لهگهڵ ئهم مادد ه خۆراکییهدا
ه��ی��چ گ��وم��ان ل����هوهدا ن��ی�� ه ک ه خۆی گونجاندوه .گهدهی ئهو
ک��ۆئ��هن��دام��ی ه���هرس د هت��وان��ێ کهسانهی که ج��ۆری خوێنی
خۆی بگونجێنێ ،بهاڵم ئهگهر Oیان ههیه ،ترشیو ت��هواوی
ی ک ه بۆ ههرسی
بزانن چ ماددهیهکی خۆراکی ئهو ئهنزیمانه 
ل��هگ��هڵ جهستهتاندا دێ��ت��هوه ،پڕۆتین ه ئاژهڵییهکان پێویستن،

به ڕادهی پێویست دهڕێژێ .ل ه
الی��هک��یت��رهوه ج��ۆری خوێنی
 Oپ��ێ��دهری گ��ش��ت��یی��ه ،ب��هاڵم
ت��هن��ی��ا ل��ه ج���ۆری خ��وێ��ن��ی O
دهت��وان��ێ خوێن وهرگ���رێ .ل ه
قازانجهکانی دیکهی ئهم جۆر ه
خوێنییه ،سیستمی بهرگری
بههێزو زیندهچاالکی باشه.
ج��ال��ب��ه ب���زان���ن سیستمی
ب����هرگ����ری ب�����اشو ب��هه��ێ��زی
ئ���هم گ���رووپ���ه ،دهب��ێ��ت��ه ه��ۆی
ئ������هو ه ک����ه زی����ات����ر ت���ووش���ی
نهخۆشیی ه خۆبهرگرییهکان
ب����نو رێ�����ژی ت����ووشب����ووان
ب����ه ئ���ال���ێ���رژی���ی���ش ل�������هواندا
ل���هس���هرهوه ب���ێ .ک��ۆئ�� هن��دام��ی
ه���هرس���ی ه��هڵ��گ��ران��ی ج���ۆری
خوێنی  Oبه ئاسانی لهگهڵ
خۆراک ه نوێیهکان نایهتهوهو
ج��ی��ا ل��ه پ��ڕۆت��ی��ن��هک��ان ل�� هگ��هڵ
ه��هم��وو ج��ۆره خ��ۆراک�� هک��اندا
ک��ێ��ش��هی��ان ه���هی���ه .ه��هرچ�� هن��د
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«ئازاد نەجاڕ» دهڵێ :ئێمە هەوڵ
دەدەی��ن شتێکی وا س��از بکەین کە
تا ئاستێکی باش نزیک بێ لە دڵی
ئاسایی مرۆڤەوە ،تێکنیکەکە تا ئێستا
باش وەاڵمی داوەتەوە .چەند زووتر
لە ئامانجی کۆتاییمان نزیک ببینەوە،
پێوەندیی بەو پشتیوانییە داراییەوە
هەیە کە لێمان دەک��رێ .ئامانجمان
سازکردنو ئامادەکردنی نموونەی
س��ەرەت��ای��ی��ە ک��ە بخرێتە جەستەی
ئاژەڵێکەوە لە ساڵی  2008دا.

هیواو ئاواتی گرووپی سازکەری
ئەم دڵە دەستکردە ئەوەیە جێگای
دڵ���ی س��روش��ت��ی��ی ئ���ەو ن��ەخ��ۆش��ان��ە
بگرێتەوە ک��ە کێشەی جیددییان
هەیە.
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پڕۆژەی سازکردنو گەشەپێدانی
«دڵ���ی ئ����ارۆس» ل��ە ت��وێ��ژی��ن��ەوەوە
دەس������ت پ����ێدەک����ا ک����ە ل����ە الی����ەن
پسپۆڕانو توێژەرەوانی ئەم بوارەو
لە س��ەرووی هەمووانەوە دوکتۆر
«ستیگ لووندبێک» ئەنجام دراوە.
ت��وێ��ژی��ن��ەوەک��ەی��ان دەری خستووە
ک��ە «دڵ���ی ئ����ارۆس» خ��وێ��ن پەمپ
دەک��ا ب��ەه��ۆی سەفحەیەکی پانەوە
ک���ە ئ��وت��ووم��ات��ی��ک س�����ەرو خ���وار
دەک��ا ن��ەک ب��ەه��ۆی گ��رژب��وون��ەوەی
ماسوولکەکانی دڵ��ەوە ،وەک پێشتر
پێیان وابوو.

هاوشێوەی دڵێکی ئاسایی کار دەکا.

شێوە تاقی کرابێتەوە ،هەر بۆیەشە
بیرۆکەکەمان ئەوەیە ه��ەوڵ بدەین
خ��وێ��ن��ەک��ە ه����ەروەک دڵ���ی ئاسایی
پۆمپاژ بکەین.

ناکرێ ئهم خۆڕانهگرییه ب ه
بهرپرسی سهرههڵدانی کێش ه
ک��اری��گ��هرهک��ان ل��هم کهسانهدا
ب��زان��ی��ن ،ب��هاڵم ب��ه ڕواڵ���هت ل ه
ب��هرام��ب��هر برینهکانی گ��هدهو
دوانزهگرێدا ههستیارییهکی
زیاتریان ههیه.
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ههرچهند کۆئهندامی ههرسی
ئ����هو ک���هس���ان���هی ک���ه ج���ۆری
خ��وێ��ن��هک��هی��ان Oی����هو ل�� هگ��هڵ
مهسرهف کردنی پڕۆتینهکان
کێشهیهکیان نیه ،بهاڵم رێژی
چ�����هوری وهرگ����ی����راوی����ان ل ه
سهرهوهیه ،ههربۆی ه هۆکاری
م��هت��رس��ی ت����ووشب����وون ب ه
گ���ی���ران���ی خ���وێ���نب���هرهک���انو
ن���ارهح���هت���یی���هک���ان���ی دڵ��یـ��ـ��ـ��ـ
دهم����ار ه خ��وێ��ن�� هک��ان ل���هواندا
دهچ��ێ��ت��ه س�����هرێ .وهس��ی��هت
ب�����ێ ب������هو ک����هس����ان����هی ک�� ه
ج����ۆری خ��وێ��ن��هک��هی��ان Oی��ه،
رێ�����ژهی م���هس���رهف ک��ردن��ی
پ��ڕۆت��ی��ن�� ه ئ��اژهڵ��یی��هک��ان ک��هم
بکهنهوهو ه��هوڵ ب��دهن زیاتر
س����هوزیی����هک����ان ب��ێ��ن��ن��ه نێو
بهرنام ه خۆراکییهکهیانهوه،
ههروهها ئاگایان ل ه مهسرهف
ک���ردن���ی “غ���ل���ات” ،ک���هل���همو
س���هوزیی��� ه وش��ک��هک��ان ب��ێ،
چونک ه جهستهیان ل ه ههرسی
گلۆتێنی کهمدا تووشی کێش ه
دهبێ.

جۆری خوێنی :A
ئهم جۆره خوێن ه ل ه بیست
ههزار ساڵ لهمهوبهرهوه وات ه
ل���هو ک���ات���هو ه ک�� ه ک��ش��توک��اڵ
رم��ێ��ن��ی پ���هی���دا ک����رد ،س���هری
ههڵدا .وهرزێ���ران ژیانهکهیان
ل��ه رێ��گ��ای راو ،ئ��اژهڵ��داریو
ک���ش���توک���اڵ���یی���هوه ت���ێپ���هڕ
کردوهو بهکۆ دهژیانو چاالکی
فیزیکییان ل ه چاو پێشینانیان
کهمتر بووه .ژیانی نوێ ،ئهم
خهڵکهی لهگهڵ خۆراک ه گیاکاندا
گونجاندو لهوهڕا که ژیانهکان
بهکۆمهڵترو نهخۆشییهکان
گشتگیرتر ب��وون ،کۆئهندامی
بهرگرییهکانیشیان بههێزتر
بوو.

زیاتر سهوزیو “غالت” بهکار
بێنن.
جۆری خوێنی :B

تهقریبهن ده ه���هزار ساڵ
دهبێ ئهم جۆره خوێن ه ههیهو
هۆکارهکهشی دهگهڕێتهو ه بۆ
کۆچ کردنی مرۆڤهکان بههۆی
گ��ۆڕان��ک��اری ک�� هشو ه���هواوه.
ئ���ام���ارهک���ان ن��ی��ش��ان دهدهن
ئ��هم ج���ۆره خوێن ه زی��ات��ر ل ه
ئورووپای رۆژههاڵتو ل ه نێوان
کۆمهڵگای یههوودییهکاندا
ب��اوه .ئاستی ه هڵکردنی ئهو
ک���هس���ان���هی ک��� ه ئ����هم ج���ۆر ه
خوێنهیان ههیه لهگهڵ ههموو
جۆره کهشو ههوایهکدا زۆ ر
ل��ه س��هرێی��هو ب��ه شێوهیهکی
ب�� ه پ��ێ��چ��هوان��هی سیستمی گ��ش��ت��ی سیستمی ب��هرگ��ری،
بهرگری ،کۆئهندامی ههرسی عهسهبیو فیزیکییهکی باشیان
ههڵگرانی ج��ۆری خوێنی  ،Aههیه.
ب��هه��ۆی بهکارهێنانی زۆری
ه���هڵ���گ���ران���ی ئ�����هم ج����ۆر ه
گیاکانهوه الوازترهو له ههرسی
خ��وێ��ن��هش ه�����هروهک ج��ۆری
پڕۆتینه ئاژهڵییهکاندا تووشی
خوێنی  ،Oزیاتر له ب��هردهم
کێش ه دهب���ێ .وێدهچ����ێ ئهم
ت���ووشب���وون ب�� ه نهخۆشیی ه
کهسان ه ئامادهیی زیاتریان ل ه
خ���ۆب���هرگ���ریی���هک���ان دانو
ت��ووشب��وون ب ه شێرپهنجهی
ل���ه ب���هرام���ب���هر ن��هخ��ۆش��یی�� ه
گ���هدهو ری��خ��ۆڵ��هی گ���هور ه ل ه
ڤایرۆسییهکاندا زۆر الوازن.
چ��او گرووپ ه خوێنهکانیتردا
س��هرهڕای ئهمهش ،ههڵگرانی
ههبێ .زۆربهی ئهو کهسانهی
جۆری خوێنی  ،Bب ه ئهگهری
ک ه جۆری خوێنی Aیان ههیه،
زۆر ت���ووش���ی چڵکگهلێکی
گیاخۆرن ،چونک ه له ههرسی
بهکتریایی وهک سترێپتۆکۆکی
گۆشتو شیردا کێشهیان ههیه.
سییهسۆو “اشرشیاکولی” بن.
ههربۆی ه ئ��هم ج��ۆره کهسان ه
ک��ۆئ��هن��دام��ی ههرسییهکهیان
دهب���ێ ک��هم��ت��ر گ��ۆش��تو شیر
تهقریبهن لهگهڵ ههموو جۆر ه
ب�� هک��ار بێننو ل��ه جیاتی وان

خۆراکێک گونجاوهو بهڕاحهتی
دهتوانن سپیایی بخۆن.
جۆری خوێنی :AB
ژمارهی ههڵگرانی ئهم جۆر ه
خوێنه هێند ه زۆر نیه .تهقریبهن
ه����هزار س��اڵ�� ه ک�� ه ئ���هم ج��ۆر ه
خوێنه پێک ه��ات��ووهو دهک��رێ
بڵێین ئاوێتهیهک ل هو سێ جۆره
خوێنهیه .جۆری خوێنی AB
ێ ل ه ههر سێ جۆرهک ه
دهتوان 
خوێن وهرگ���رێ ،ب��هاڵم تهنیا
دهتوانێ ب ه جۆری خۆی خوێن
بدا .جهستهی ههڵگرانی جۆری
خوێنی  ABل��هگ��هڵ جیهانی
م���ۆدێ���ڕندا زۆر س���ازگ���اره.
ک��ۆئ��هن��دام��ی ههرسییهکهیان
لهچاو ههڵگرانی جۆری خوێنی
Oدا الوازت��������رهو ب��� ه ب��اش��ی
ناتوانێ پڕۆتینه ئاژهڵییهکان

ه���هرس ب��ک��ا ،چ��ون��ک�� ه رێ���ژهی
ترشی گ��هدهی��ان دادهب����هزێو
ب��� ه پ��ێ��ی پ��ێ��وی��س��ت ئ��هن��زی��م
ناڕێژن .بهم پێیه ،مهسرهفی
گ��ۆش��ت��ی س�����وورو م�����اددهی
خ�����ۆراک�����ی م�����ۆدێ�����ڕن وهک
ههموو جۆرهکانی “فستفود”
لهواندا له سهرێیه .سیستمی
بهرگرییهکهشیان تا ئاستێک
الواز ک���ار دهک����او ه���هر ب��هم
هۆیهو ه ل ه بهرامبهر بهکتریو
ئالێرژنهکاندا لهنێو دهچن.
دواین وته:
ئ������هو ت���ای���ب���هت���م���هن���دیی��� ه
ج���هس���ت���هی���یی���ان���هی ک����ه ب��ۆ
ههڵگرانی گرووپ ه خوێنهکان
باس کرا ،گشتگیر نین .راست ه
ک ه دهوت��رێ ههڵگرانی جۆری
خوێنی  Bدهت��وان��ن به باشی

شیر ههرس بکهن ،بهاڵم ئهو ه
نابێت ه ه��ۆی ئ��هو ه ک��ه ئهگهر
ک��هس��ێ��ک��ی ه��هڵ��گ��ری ج���ۆری
خوێنی  Bحهساسیهتی ب ه شیر
ههیه ،حهتمهن خۆی ناچار به
خواردنی شیر بکا .ههروهها
ئهگهر جۆری خوێنی ئێو ه O
یهو ب ه باشی دهتوانن پڕۆتینی
ئاژهڵی بهکار بێنن ،پێویست
ناکا ل ه بهکارهێنانی گۆشتی
س��ووردا زێ��دهڕۆی��ی بکهن .ل ه
بیرتان نهچێ ک ه هاوسهنگی
ههمیشه قسهی یهکهم دهکا.

پهنجاونۆ خونچهی
ههڵوهریو!

ئهحمهد قادری
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پیاوێکی بێ پ��ارهو برسی
ک���ۆاڵن���ێ ب���وو ب���ه ن���اوی
دهچێته نێو چیشتخانهیهکو ئهڵێ:
مهعریفهت
ج��هم��اوهری غافڵ ب��وون له ههر یا ئهڵاڵ! خزمهتکار ههتا دهستی
پێ نهکردو ه کهباب بێنه!
جهههت
سێاڵو هاتو کۆاڵنی وێران ه کرد

ئهویش بۆی دێنێ.

جهماوهری لهم دونیا بێگانه کرد دوات��ر دهڵ��ێ خێرا ب ه خزمهتکار
مریشک بێنه ههتا د هس��ت��ی پێ
ه��هرچ��ی ب��وون��ی ه��هب��ووب��ێ ل ه
نهکردوه!
مهعریفهت
ئهویش بۆی دێنێ.
ل�� هگ��هڵ خ���ۆیدا ب���ردی لێڵی بێ
کابرای چێشخان ه لێی دێت ه پێشو
سیفهت
ئهڵێ:
لهم کۆاڵنه مابوو تهنیا یهک نهفهر
ـــ ئهرێ کاک ه یانی چی تا دهستی
خ��ۆیو ماڵی تێپهڕی ب��وون ل ه
پێ نهکردوه؟!
خهتهر
خێرابه حیسابهکهت بکه ،پارهکهت
رهوشو رێ��گ��هی ب���اش ل��هه��هر
کوا؟!
کوێیهک ههیه
کهبراش دهڵێ:
س��هرچ��اوهک��هی ل�� ه خهڵکی ئهو
ـــ خوا به زیادی نهکا ،ئهوا دهستی
کووچهیه
پێکرد.....
چ���ۆن ل��� ه زهی�����نو ب���ی���رمدا ئ��هم
ئهوا دهستی پێکرد......
شێوهیهی
دڵنیام ه منداڵی ئهو کووچهیهی!
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تێبینی :ئهم شێعر ه له مهراسیمی
ی جۆزهردانی 1392یههتاوی،
 12
س��ی س��اڵ��هی ل��ه س��ێ��دارهدران��ی 59
الوی مههاباد له الیهن جهلالدهکانی
رێژیمی ک��ۆم��اری ئیسالمی ئێران
ل ه تهورێز(1362.3.12یههتاوی)،
ک��� ه ل��� ه الی����هن ی��هک��ی��هت��ی��ی الوان����ی
دێمۆکڕاتی رۆژههاڵتی کوردستانهو ه
ب��هڕێ��وهچ��وو ،ل�� ه الی��هن شاعێرهو ه
خوێندرایهوه.

ب�����ۆ پ���ێ���ک���هن���ی���ن!
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ل ه ئاژوانی رهوڕهوهی مێژووی
خهباتا
له بڕینی رێگای رزگاریی واڵتا
له ههڵزنانی ههورازی پشووبڕی
رێی نهجاتا
ل ه ژێر تهوژمی ههزاران کارهساتا
رووداوێکی کتوپڕو دڵتهزێن بوو
چاوی دایکان گۆمی خوێن بوو
کارهساتێکی سامناکو جهرگبڕ
بوو
زامی کهڵبهی گورگێکی هاری
زگدڕ بوو
شاری ساباڵغ نوقمی خهم بوو
داشا مهجید غهرقی پهژارهو ماتهم
بوو
کوالنهوهی قهتماغهی زامێکی کۆنو
ب ه ئازار بوو
شار خامۆشو پرسهدار بوو
****
هۆ شاری ماتهم داگرتوو!
هۆ ساباڵغی زام ههڵگرتوو!
هۆ حهشارگهو مهکۆی سوارچاکو
بوێران
هۆ مهڵبهندی حهماسهو ڕاوگهی
دلێران
لهسهر سنگت پهنجاونۆ گواڵڵهی
سووره
ژانی زامی ناسۆرهکهت بێ سنووره
ل ه ناختدا کڵپهو بڵێسهو گڕکانه

ههڵوهرینی پهنجاونۆ خونچهی
گوڵزاری هیواکانه
****
بهاڵم ئهی شارهکهی قازی!
گوڕهپانی خهباتو خوێنو گیانبازی
خهمت نهبێ:
شێرانی لهخۆڕادیوی شاری سنهی
خهباتو خوێن
پیرانشاری زوڵم تهرێن
دیواندهرهی زهبر وهشێن
کرماشانی نهیار تهزێن
الوانی خوێن گهرمی بانهی ههق ه
وهستێن
رۆڵهی به جهرگی ئیالمی دوژمن
تهزێن
الوی پاوهی دهماری دیکتاتۆڕ
سووتێن
ورمێی بیشهی بێچو ه شێران
سهقزی یازده سێدارهو ئامێزو
زێدی بوێران
بۆکانی ڕاوگهی دلێران
ههڵمهت بهرانی نهغهدهی چهقڵی
چاوی چاو نهزێران
الوی ئازای شاری شنۆی زام
ههڵگرتوو
سهردهشتی به خوێن شهاڵڵ بوو
کامیارانی نهبهزیوی قهاڵی خهبات
قوروهی جێگای هیواو ئاوات
ههوشاری هیواو هومێدی گهلو

واڵت
مهریوانی لوتکهی نهجات
رۆڵهی جوانڕۆی خاوهنی هێزو
دهسهاڵت
بیجاڕی خهنیمی زۆردارو بێگانه
رهوانسهری پێشکهی میرانی تهنگانه
سهڵماسی مهڵبهندی شههید
سمکۆی شکاک
ههرسینی باوهشی رۆڵهی گورجو
چاالک
رهبهتی حهشارگهی کیژو کوڕی
بێباک
نۆدشهی مهڵبهندی الوانی پژێنهری
مێشکی زوحاک
قهسرو دێوالنی جێی ههڵدانی
سهدان رۆڵهی دڵپاک
سهحنهو ،سونقوڕو ،سهرپێڵی
ئاسۆی رووناک
شارو گوندی مهڵبهندی خۆی
تێکۆشهرانی وهک ههڵۆی
سائینقهاڵی ،قهاڵی بهرگریو
کۆڵنهدان
تیکابی مهڵبهندی خهباتو بهرخۆدان
شاری ماکۆو میاندواو
بههێزو گوڕ ،به تینو تاو
شائابادو گیالنی غهربو ههورامان
کهنگاوهرو ،سهواڵواو ،کرندو
مێهران
سهالسی باوهجانیو نهوسوودو

مهڵبهندی دێهلۆڕان
نهوتشارو ،دهڕهشاری گۆڕهپانی
ههڵمهت بهران
تۆڵهستێنانی دااڵهۆ
خۆڕاگر وهک چیای شاهۆ
ههموو کوردێکی دڵسۆزو پاکو
خاوێن
کادرو پیشمهرگهی بێباکو ترس
بهزێن
بۆ ساڕێژکردنی زامی بهسۆی دڵی
بریندارت
به تۆڵهی پهنجاونۆ رۆڵهی سوور
خهاڵتی وهفادارت
بههێزو گوڕ دێنه مهیدان
تێدهکۆشن بهبێ وچان
ههدا نادهن ،دهبڕن ههورازو
نشێوان
کوردستان دهکهن به گۆڕی
سهربزێوان
سامی شهوی ئهنگوستهچاو تێک
دهشکێنن
باخچهی ئاواتو ئامانجت
دهخهمڵێنن
چهپکهگوڵی نهورۆزی ئازادیت ب ه
دیاری بۆ دێنن.

ق������س������هی خ�����ۆش

رۆژێک سوقرات ،بیرمهندی پیاوهک ه به سهرسووڕمانهو ه جێگای زویربوون چ ههستێکت
بهناوبانگی یوونانی ،پیاوێکی وتی:
دهبوو و چت دهکرد؟
بینی ک ه زۆر نارهحهتو
دیاره،
دهی
مهلوولونیگهران بوو .هۆکاری ـــــ
وهها پیاوهکه وهاڵمی داوه:
ههڵسوکهوتێک نارهحهتم دهکا.
نارهحهتییهکهی پرسی.
ـــــ ههستی دڵسۆزیو بهزهییو
وهاڵمی داوه:
ـــــ ل ه رێگا که دههاتم یهکێک
له ئاشناکانم دی .ساڵوم کرد،
وهاڵمی نهدامهوهو بێ گوێ
پێدانو ب ه خۆویستییهو ه
لێمهو ه تێپهڕیو چوو ،لهم
شێو ه ههڵسوکهوتهی زۆر
نارهحهت بووم.
سوقرات وتی:
بۆچی
ـــــ
نا ر هحهت
بووی؟
www.lawan.com

ـــــ ئایا له دهست کهسێک که ل ه سوقرات وتی:
رێگادا کهوتبوو و لهبهر ئێشو
ـــــ ههموو ئهم کارانهت ب ه
ژانو نهخۆشی پێچی ل ه خۆی
خاتری ئهو ه دهکردن ک ه
دهداو دهی نااڵند ،نارهحهتو
ئهوت ب ه نهخۆش دهزانی ،ئایا
دڵت دێشا؟
مرۆڤ تهنیا جهستهی نهخۆش
پیاوهک ه وتی:
دهکهوێ؟ و ئایا کهسێک
ک ه ههڵسوکهوتی ناحهزه،
ـــــ له شتێکی وا قهت نارهحهت
دهروونی نهخۆش نیه؟ ئهگهر
نابم .پیا و له نهخۆش
کهسێک فکرو دهروونی ساغ بێ،
کهس
کهوتنی
قهت ههڵسوکهوتێکی خراپی لێ
زویر نابێ.
نابینی؟ نهخۆشی فکرو دهروون
سو قر ا ت ناوی «بێئاگاییو نهزانی»یهو
دهبێ ب ه جێگای زویربوونو
پرسی:
نارهحهتی ،ب ه نیسبهت ئهو
ـــــ ب ه کهسهی ک ه خراپه دهکاو غافڵه،
دڵت بۆی بسووتێو یارمهتی
بک هی.

منیش ب ه هیزو بازو دهنازم!
چیا گهر تو ب ه سهرماو بهفر
دهنازی
منیش ب ه ههڵۆی سهر بهرز
دهنازم!
چیا گهر تۆ ب ه جوانی ههور
دهنازی
منیش ب ه خۆشهویستی ئهستێرهو
مانگ دهنازم!
چیا گهر تۆ  ب ه رنوی  ب ه گوڕو
وێرانکهر دهنازی
منیش ب ه فرمێسکی دایکی شههید
دهنازم!
چیا  تو مهنازه! من پێشمهرگهم،
تینوی  ئاشتیو ئازادیم
،
پێشمهرگهم  ،نهتهو ه سهنگهرمه 
پشتو پهناو ئاواتمه!
چیا تۆش هاوڕێی روژ ه
سهختهکانمی
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دوژمن تهزێنی  ههر بۆی ه پێت
دهنازم!
منو تو ب ه قهد یهک بهرزین
خۆشهویستی نهتهوهو هۆزین!


ئهحمهد قازی

71
بەشی ئەدەب و هونەر

کهواته ل ه دهست کهس
نارهحهتو زویر مهبهو بوغزو
کینه مهخ ه دڵتهوهو ئارامیو
هێوری خۆت قهت ل ه دهست
مهدهو ئهو ه بزانه که ههرکات
کهسێک ک ه خراپهی کرد ،لهو
کاتهدا نهخۆشه.

چیا گهر تو ب ه بهرزی دهنازی

www.lawan.com

70

سوقرات پرسی:

ههوڵم دهدا یارمهتی بدهم.

چیا

پهیامی هاوبهشی یهکیهتیی الوانی دێمۆکڕاتی رۆژههاڵتی کوردستانو

پەیامی یەکیەتیی الوانی دێمۆکڕاتی رۆژهەاڵتی کوردستان

یهکیهتیی الوانی دێمۆکڕاتی کوردستانی ئێران

بۆ سێهەمین کۆنفڕانسی نەتەوەیی الوانی چوار پارچەی کوردستان

ب ه بۆنهی 10ی خاکهلێو ه رۆژی شههیدانی کوردستان
خ������هڵ������ک������ی خ�����هب�����ات�����گ�����ێ�����ڕو
نیشتمانپهروهری کوردستان!
بنهماڵهی سهربهرزی شههیدانو
زیندانیی ه سیاسییهکان!
الوانی ئازاو شۆڕشگێڕ!
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ئهمڕۆ ئهندامانی یهکیهتیی الوانی
دێمۆکڕاتی رۆژههاڵتی کوردستانو

ئ����هم����ڕۆ ل���� ه ک����ات����ێ����کدا ی����ادی
شههیدانی کوردستان دهکهینهو ه ک ه
رۆژههاڵتی ناوین گۆڕانێکی قووڵی
بهخۆیهو ه دی��وهو زۆر له دهسهاڵت ه
دیکتاتۆڕهکانی لهنێوچوونو ئهوانهی
ل ه دهسهاڵتیشدا ماون ڕێگای ڕۆیشتن
بهرهو چارهنووسی مسۆگهری خۆیان
گرتۆت ه بهر .ئاڵوگۆڕهکانی ناوچه ب ه
قازانجی بزووتنهوهی کوردو ئامانج ه
ڕهواکانی دهچن ه پێشو ئهوانهی تا
دوێنێ دانیان ب ه بوونی کورددا نهدێنا،
ئ�� هم��ڕۆ دانوستانی ل�� هگ��هڵ دهک��هنو
ی
ناتوانن حاشا ل ه بوونی نهتهوهی 
ئهم گهل ه بکهن ،ئیرادهی شێلگیرانهی

ههزاران ساڵو ل ه گیانی پاکی
پێشهوای نهمرو هاوڕێکانیو ههموو
ئهوان ه که ل ه پێناوی گهلهکهیاندا
دهژینو ل ه رێگای ئامانجهکانیدا
سهر دادهنێن!
ساڵو لهو کیژو الوان ه ک ه
له ههوڵی یهکیهتیو یهکریزیی
گهلهکهیاندان.
یهکیهتیی الوانی دێمۆکڕاتی
کوردستانی ئێران
یهکیهتیی الوانی دێمۆکڕاتی
رۆژههاڵتی کوردستان
10ی خاکهلێوهی 2713ی
کوردی(1392یههتاوی)
ی زایینی
30ی مارسی  2013

گەنجانی نیشتمانپەروەر!
ئەندامانی بەشدار لە سێهەمین
کۆنفڕانسی ن��ەت��ەوەی��ی الوان��ی
کوردستاندا!
جێگای شانازییە کە ئەمڕۆکە
ل��ە پ��ارچ��ەی��ەک��یت��ری ک��وردس��ت��ان ل���ە رۆژه����ەاڵت����ی ک���وردس���ت���ان بە
وات����ە رۆژئ�������اوای واڵت ،الوان���ی بەشدارانی کۆنفڕانسو لێکدانەوەو
چ������وارپ������ارچ������ەی ک����وردس����ت����ان شڕۆڤەی دۆخی الوان لەو پارچەیە
کۆبوونەوە تاکوو لە فەزایەکی ئازاد رەس��ال��ەت��ی م��ێ��ژووی��ی خ���ۆی ل��ەم
کە لە ئاکامی پاشەکشەی رژێمی ب���ارەوە بە ئەنجام بگەیەنێ .ئێمە
ئەسەدا هاتۆتە ئاراوە لەسەر پرسە ئەم کۆنفڕانسە بە کارێکی گرینگو
چ��ارەن��ووسس��ازە نەتەوەییەکانو پڕبایەخ دەزان��ی��ن .رێکخراوەکانی
مژارەکانی پێوەندیدار بە گرفتو تایبەت بە الوان دەورێکی یەکجار
ئارێشەکانی الوان بەدەرئەنجامێکی گرینگیان لە مێژووی بزووتنەوەی
ک����ورددا ه���ەب���ووەو ه��ەی��ە .دەی���ان
ئەرێنی بگەن.
تێکۆشەری سیاسی کوردو تەنانەت
بەڕێزان!
لەنێو رێبەرانی کورددا دەبینرێن کە
یەکیەتیی الوان���ی دێمۆکڕاتی ل��ەم رێ��ک��خ��راوان��ەدا پێگەیشتوون.
رۆژهەاڵتی کوردستان وەک یەکێک ئەمڕۆش کەسانێک لەم کۆنفڕانسەدا
لە بەرهەمە بەنرخەکانی کۆماری بەشدارن کە بۆ سااڵنێکی درێژ لە
کوردستانو یەکێک لە میراتەکانی داهاتوودا رۆڵی چارەنووسسازیان
هزری پێشکەوتووخوازانەی حیزبی ل�����ە ب������زووت������ن������ەوەی ک��������ورددا
دێمۆکڕاتی کوردستانو پێشەوای دەک��ەوێ��ت��ە س��ەرش��ان .ن��وێ��ن��ەرانو
نەمر ق��ازی محەممەد ،بەختەوەرە رێ���ب���ەران���ی الوان������ی ک���وردس���ت���ان
ک��ە وەک دێ��ری��نت��ری��ن رێکخراوی ک��ە ل���ەم ک��ۆن��ف��ڕان��س��ەدا ب��ەش��دارن
کۆمەڵگای مەدەنی تایبەت بە توێژی بەشێک ل��ە ن��وێ��ن��ەرانو رێ��ب��ەران��ی
الوان لەسەر ئاستی کوردستانی ب��زووت��ن��ەوەی ک��ورد ل��ە داه��ات��وودا
گ���ەورە ل��ە کۆنفڕانسی نەتەوەیی پیک دێنن ،ک��ەواب��وو بەجێیە لەم
الوان��ی کوردستان بەشدارە تاکوو ک��ۆن��ف��ڕان��س��ەدا ه���ەر ل��ە ئێستاوە
لە رێگای ناساندنی دۆزی کورد گ��ی��ان��ی ه����اوک����اریو ه��ەم��اه��ەن��گ��ی
ل�� ەن��ێ��و ئ���ەم ت���وێ���ژەدا ب��ەه��ێ��ز ب��ێ.

خۆشەویستان!
ل����ە م�����ێ�����ژووی ه���اوچ���ەرخ���ی
کوردستانی م���ەزندا ،رۆژه��ەاڵت��ی
کوردستان لەژێر سێبەری هەوڵو
تێکۆشانی الوانی خاوەن بڕواو لە
رێگای دامەزراندنی یەکەم ستاتۆی
م��ۆدێ��ڕن ل��ە ئ��اس��ت��ی ک��وردس��ت��ان��ی
گ��ەورەدا واتە کۆماری کوردستان
لە هێنانە ئارای زۆر بەها و چەمکی
پیرۆزی نەتەوایەتی وەک «ئااڵی
کوردستان»« ،هێزی پێشمەرگەی
کوردستان»« ،سیستمی پەروەردە
ب���ە زم���ان���ی ک�����وردی» پ��ێ��ش��ەن��گو
دەستپێشخەر بووە .بۆ هەمووان
راس��ت��یی��ەک��ی ح��اش��اه��ەڵ��ن��ەگ��رە کە
ه��ەڵ��ک��ردن��ی ئ���ااڵی ک��وردس��ت��ان لە
رۆژی ٢٦ی س����ەرم����اوەزو پێک
هێنانی یەکەم سوپای ک��وردی لە
ژێ��ر ن���اوی «ه��ێ��زی پێشمەرگەی
کوردستان» وەکوو هێزی پارێزەری
دەسکەوتەکانی کۆماری کوردستان
یەکێک لە شانازییەکانی رۆژهەاڵتی
ک��وردس��ت��انو حیزبی دێموکڕاتی
ک��وردس��ت��انو الوان���ی رۆژه��ەاڵت��ی
کوردستانە کە کاریگەرییان لەسەر
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الوانی خۆڕاگر!

کیژو الو ه ئازیزهکانی کوردستان!

ه����هر ل���ێ���رهوه ئ����هو ب��هڵ��ێ��ن�� ه بۆ
گ��هل��هک��هم��ان دووپ����ات دهک��هی��ن��هوه،
ک�� ه الوان ه����هروهک چ��ۆن تائێستا
ه��هم��ی��ش�� ه ل���� ه ری������زی پ���ێ���ش���هوهی
خ��هب��ات ب��ۆ وهدیه��ێ��ن��ان��ی ئامانج ه
نهتهوهیییهکانیدا ب��وون ،ه��هرواش
درێژ ه بهو ڕێباز ه پڕشانازییه بدهن.

الوانی خۆڕاگر!
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ش���هس���تو ش����هش س����اڵ ب��هرل�� ه
ئێستا رۆژی 10ی خ��اک��هل��ێ��وهی
1326یه���هت���اوی ،ق��ازی محهممهد،
رێ����ب����هرو پ���ێ���ش���هوای ن���هت���هوهی���ی
گ��هل�� هک��هم��انو ی��هک��هم س��هرک��ۆم��اری
کوردستان لهگهڵ موحهمهد حوسێن
س��هی��ف��ی ق����ازی وهزی������ری ج�� هن��گ��ی
ک���ۆم���اری ک���وردس���ت���انو ئ���ام���ۆزای
پێشهواو ،ئهبولقاسم س��هدری قازی
نوێنهری خهڵکی مههاباد ل ه مهجلیسی
ش���ووڕای میللیو ب��رای پێشهوا ،ب ه
تاوانی بهرگری ل ه ویستو داخوازو
ئ����ازادی����ی گ���هل���هک��� هی���ان ب���ه دهس���ت
جهلالدهکانی رێژیمی پههلهوی ل ه
س��ێ��دار ه دران .دوژم���ن پێی واب��وو
ب ه ل��هداردان��ی پێشهوا بزووتنهوهی
ک���وردی���ش ل���ه پ����ێدهک����هوێ ،ب���هاڵم
خهیاڵی خاوبوو ،نهیزانی پێشهواو
هاوڕێکانی ب ه خۆڕاگریو ههڵوێستی
شۆڕشگێڕانهیان ل�� ه ب��ێدادگ��اک��ان��ی
رێژیمدا میراتو وان��هی خۆڕاگریو
گیانبازی له پێناوی گهلدا بۆ کیژو
الوانی کورد جێ دێڵن.

ی��هک��ی��هت��ی��ی الوان������ی دێ��م��ۆک��ڕات��ی
کوردستانی ئێران که ههتا نزیک ب ه
 7ساڵ لهمهوپێش له یهک ڕێکخراوی
الواندا ت���ێدهک���ۆش���انو ب����هدوای
ل هتبوونی حیزبی دێموکڕاتدا لێک
داب����ڕان ،ب��ۆ ب���هرزو پیرۆزراگرتنی
ناوو یادی پێشهوا قازی محهممهدو
ههموو شههیدانی کوردستان پێکهو ه
ه��ات��وون�� ه س���هر گ��ڵ��ک��ۆی ش��هه��ی��دان
ب���ۆئ���هوهی پ��هی��م��ان��ی��ان ل��هگ��هڵ ن��وێ
بکهنهو ه ک ه تا وهدیهاتنی ئ��اواتو
ئامانجه لهمێژینهکانی گهلهکهمان
درێ���ژهدهری رێگایان ب��ن ،ه��هروهک
ت��ا ئێستاش ب��هش��ان��ازیی��هو ه الوه
بهئهمهگو خۆڕاگرهکانی گهلهکهمان
نهیانهێشتوه ئهو ئااڵیهی پێشهوای
مهزن ههڵیکردوه ،وهعهرزی بکهوێ.

گهلی وشیارو راپهڕیوی کورد نهک
ب��هرهو کزی نهچووه ،بهڵکوو الیهن ه
پێوهندیدارهکانی ناچار بهوهکردو ه
ک ه ههوڵ بدهن مهسهلهی کورد بێ
پهنابردن بۆ زهبرو زهنگو بهڕێگای
ئاشتیخوازانهدا چارهسهر بکهن.

له الیەن سامان فەقێنەبی سكرتێری گشتیی یەكیەتیی الوانەوه پێشكەش كرا!

هەر سێ پارچەکەیتری کوردستانە
تاکوو هەنووکەش دیارو روونە.
الوانی واڵتپارێز!
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بۆ هەمووان ئاشکرایە کە گەلی
کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان بە
گشتیو توێژی الوان بە تایبەت لە
ماوەی پتر لە سێ دەیە حوکمڕانی
رژێ���م���ی ت��ێ��ئ��ۆک��ڕات��ی��ک��ی ک��ۆم��اری
ئیسالمی ئێران لەگەڵ گەلێک پیالن
ب������ەرەوروون ک��ە پێویستە باقی

ــــ بژی کورد

یەکیەتیی الوان���ی دێمۆکڕاتی
رۆژهەاڵتی کوردستان هاوشێوەی
حیزبی دێ��م��ۆک��ڕات��ی ک��وردس��ت��انو
ــــ پتەوتر ب��ێ هاوپەیوەندیو
هاوڕێباز لەگەڵ ه��زری رێبەرانی ه���اوک���اری الوان����ی س��ەران��س��ەری
بزووتنەوەی رزگاریخوازای کورد کوردستان
ل��ە رۆژه��ەاڵت��ی ک��وردس��ت��ان(ق��ازی،
ـ���ـ���ـ���ـ وەدی ب���ێ���ن ئ���ام���ان���جو
قاسملوو و شەڕەفکەندی) ،وێڕای
دووپ���ات ک��ردن��ەوەی پابەندبوونی مەبەستەکانی الوان لە سەرانسەری
خ���ۆی ب��ە پ��ێ��ک��ەوە گ��رێ��دارب��وون��ی کوردستان.
چ���ارەن���ووس���ی ک����ورد ل���ە ه��ەم��وو
پارچەکانی کوردستان ،پێ لەسەر
ئ��ەو خاڵە گرینگەش دادەگرێتەوە
کۆمیتەی بەڕێوەبەری گشتی
کە چارەنووسی ئامەد ،قامیشلی،
یەکیەتیی الوانی دێمۆکڕاتی
هەولێرو کرماشان تەنیا لە سێبەری
رۆژهەاڵتی کوردستان
ه���اوه���ەڵ���وێ���س���ت���یو ه��اوخ��ەب��ات��ی
٦ی خاکهلێوهی ٢٧١٣یکوردی
س����ەرج����ەم ح���ی���زبو ری���ک���خ���راوە
٢٦ی مارسی ٢٠١٣یزایینی
م��ەدەن��یی��ەک��ان��ی چ����وار پ��ارچ��ەی
کوردستان دێتە دی.
ــــ بژی کوردستان

پهیامی یهکیهتیی الوانی دێمۆکڕاتی رۆژههاڵتی کوردستان
به بۆنهی 14ههمین ساڵڕۆژی دامهزرانی رێکخراوی ئازادی
الوانی کوردستان
وێڕای ساڵوێکی گەرم...
بەبۆنەی ١٤هەمین ساڵڕۆژی
دام������ەزران������ی ‹›رێ����ک����خ����راوی
ئ��ازادی الوان��ی کوردستان›› لە
الی���ەن کۆمیتەی ب��ەڕێ��وەب��ەری
ی��ەک��ی��ەت��ی��ی الوان����ی دێ��م��ۆک��ڕات��ی
رۆژه�������ەاڵت�������ی ک����وردس����ت����ان
پ��ی��رۆزب��ای��ی خ��ۆم��ان ئ��اراس��ت��ەی
سەرجەم بەڕێوەبەرانو هەڤااڵنی
ت��ێ��ک��ۆش��ەری ن����او ری���زەک���ان���ی
رێ���ک���خ���راوەک���ەت���ان دەک���ەی���نو
ئ���اوات���ەخ���وازی���ن ک���ە ه����ەروەک
ل��ە راب�����ردوودا سەلماندووتانە
ل����ە داه������ات������ووشدا ل����ە پ��ێ��ن��او
دەس��ت��ەب��ەرک��ردن��ی ئایەندەیەکی
گەشتر بۆ الوان��ی واڵتەکەمان
شێلگیرانە درێ���ژە ب��ە خ��ەب��اتو
تێکۆشانتان بدەن.
هاوڕێیان!

ئامانجه پێشکەوتنخوازەکانی،
سەلمێنەری ب����اوەڕی پ��ت��ەوەی
ئ���ێ���وەی ب���ەڕێ���ز ب���ە ئ��ام��ان��ج��ە
هاوبەشەکانمانە.

ئ���ێ���م���ە وەک ی���ەک���ی���ەت���ی���ی
الوان���ی دێمۆکڕاتی رۆژه��ەاڵت��ی
کوردستان خۆمان بە بەختەوەر
دەزانین کە لە زۆر هەڵوێستو
ه��ەن��گ��اوی ن���ەت���ەوەی���یدا ش��ان
بە هیوای سەرکەوتنتان
ب��ەش��ان��ی رێ���ک���خ���راوی ئ����ازادی
الوان�����ی ک���وردس���ت���ان ل���ە پێناو
پتەوترکردنی گیانی هاوکاریو
کۆمیتەی بەڕێوەبەری گشتیی
ه��اوخ��ەب��ات��ی ل��ەن��ێ��و س��ەرج��ەم
ن ی��ەک��ی��ەت��ی��ی الوان����ی دێ��م��ۆک��رات��ی
الوان��ی کوردستاندا هەنگاوما 
هەڵێناوەتەوەو دڵنیاشین کە لە رۆژهەاڵتی کوردستان
ژێر رووناکایی ه��زرو ئامانجی
5ی ج����ۆزهردان����ی 2713ی
پێشکەتنخوازانەی ئێوە هەڤااڵنی کوردی
ب��ەڕێ��ز ل��ە رێ��ک��خ��راوی ئ���ازادی
26ی مای 2013ی زایینی
الوان�����ی ک���وردس���ت���ان ،ئ��اس��ۆی
هاوهەڵوێستیو هاوپێوەندیمان
لە داه��ات��ووشدا روونت��ر دەبێ.
بێگومان کەڵک وەرگرتنی ئێوە
لە ئەزموونی خەباتو شۆڕشی
یەکێتی نیشتمانی کوردستانو
گ��رێ��دراوب��وون��ت��ان ب��ە رێ��ب��ازو
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بەڕێزان!

بەڕێزان!

ب����زاڤ����ی ن����ەت����ەوەی����ی ک����ورد
ل����ە رۆژه������ەاڵت������ی ک���وردس���ت���ان
س��ەل��م��ان��دووی��ەت��ی ک��ە چۆنیەتیو
میکانیزمی چارەسەری پرسی کورد
لە هەرکام لە پارچەکانی کوردستان
دەسپێرێتە سەر ویستی گشتی پارتە
سیاسییەکانو دانیشتووانی هەرکام
لەو پارچانەو لەو بارەیەوە بەدرێژای
مێژوو جیا لە هاوکاری ،هەرجۆرە
دەستووردانێکی دیکەی لەهەمبەر
پارچەکانیتر بەهەڵە زان��ی��وە .لەم
س��ۆن��گ��ەی��ەوە ئێمە ه��ی��واداری��ن کە
سەرجەم پارتو رێکخراوو الوانی
پ��ارچ��ەک��ان��یت��ری ک��وردس��ت��ان بەو
روان��گ��ەی��ەوە بڕواننە دۆزی کورد
لە رۆژهەاڵتی کوردستان .چونکە
ئەگەر ئاواتو ئامانجی هاوبەشمان
ه��ەی��ە ،ب����ارودۆخو ک���ەشو ه��ەوای
ج���ی���اوازی���ش���م���ان ه���ەی���ە ک���ە ه��ەر
پارچەیەک پێویستە دەرکی بکا.
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گ��ەل��ی ک����ورد ل���ە رۆژه���ەاڵت���ی
ک��وردس��ت��انو حیزبی دێمۆکڕاتی
کوردستان لە مێژووی هاوچەرخی
کوردستاندا گەلێک تێچوویان لەسەر
پرسی شوناسخوازیو نەتەوایەتی
پێشکەش بە خاکی نیشتمان کردوەو
لەو پێناوەشدا زۆربەی هەرەزۆری
رێ��ب��ەران��ی ب��زاڤ��ی ن��ەت��ەوەی��ی ک��ورد
لە رۆژه��ەاڵت��ی کوردستان وەک��وو
پ��ێ��ش��ەوا ق���ازی م��ح��ەم��م��ەد ،دکتۆر
عەبدولرەحمان قاسملوو و دکتۆر
س�����ادق ش���ەڕەف���ک���ەن���دی ش��ەه��ی��د
ک������راون ،ئ��ێ��م��ە وەک ی��ەک��ی��ەت��ی��ی
الوان����ی دێ��م��ۆک��ڕات��ی رۆژه���ەاڵت���ی
کوردستان خۆمان بە بەختەوەر
دەزان���ی���ن ک���ە ل���ەو ک��ۆن��ف��ڕان��س��ەدا
هەڵگری بیری پێشکەوتنخوازانەی
ق��ازی محەممەدی نەمرو رێبازی
دێ��م��ۆک��ڕات��ی��ک��ی دک��ت��ۆر قاسملوو
و ه������زری ن����ەت����ەوەی����ی دک���ت���ۆر
شەڕەفکەندینو لەو سۆنگەیەوە لە
پێناو سەرکەوتنو سەربەرزی گەلی
کوردو چارەسەری پرسی کورد بە
پێی ویستو داخ��وازی گەلەکەمان
ل��ە ب��اک��وورو ب��اش��ووو رۆژئ����اوای
ک��وردس��ت��ان خ��ۆم��ان ب��ە ب��ەرپ��رس
دەزانینو لە هیچ چەشنە هاوکاریو
هەماهەنگییەک دەرێغی ناکەین.

پارچەکانی کوردستان لێی ئاگادار
ب��ن .رێژیمی خوێنمژی کۆماری
ئیسالمی ئێران جیا لە سەرکوتو
ت��ون��دوت��ی��ژی��ی ف��ی��زی��ک��ی ل��ە رێ��گ��ای
ش���ەڕی ن��ەرم��ی��ش ک��ە بریتییە لە
ت��ووش کردنی الوان��ی رۆژه��ەاڵت��ی
کوردستان بە مادە هۆشبەرەکان،
ب��ەش��ێ��وەی سیستماتیک ه��ەوڵ��ی
داوە کە سیاسەتی ئاسیمیالسیۆنی
سپی ل��ە دژی الوان���ی ک��ورد پێش
بخاو کۆمەڵگای کوردی بە گشتیو
کەسایەتیی الوانی کورد بە تایبەتی
لە نرخو بەها نەتەوەییو ئەخالقیو
مرۆڤایەتییەکان دوور بخاتەوە،
ئێمە چاوەڕوانین کە رێکخراوەکانی
الوان ل����ە ب���اق���ی���ی پ���ارچ���ەک���ان���ی
کوردستان لە رێگای میدیاکانیان
ل��ە ب���ەرپ���ەرچدان���ەوەی ئ��ەم پیالنە
نگریسەی رێژمی دژەگەلی کۆماری
ئیسالمی ئێراندا هاوکارو هاوخەمی
ئێمە بن.

هاوڕێیان!

بەیاننامەی هاوبەشی  18رێكخراوی مەدەنی
كوردستانی رۆژهەاڵت

ب ه بۆنهی 12ی جۆزهردان ساڵوهگهڕی ئێعدامی
بهکۆمهڵی  59الوی کورد
الوانی شۆڕشگێڕ!
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کوردستان!
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ئهمڕۆ سییهمین ساڵڕۆژی
ئێعدامی ب ه کۆمهڵی  59الوی
ن���ی���ش���ت���م���انپ���هروهری ک����ورد
ل�� ه ش���اری م��هه��اب��اد ل�� ه الی��هن
رێ��ژی��م��ی ت��ێ��ڕۆری��س��تو دژ ه
ک�����وردی ک���ۆم���اری ئیسالمی
ئ���ێ���ران���ه .ل��� ه رۆژێ����ک����ی وهک
ئ���هم���ڕۆدا دهس���هاڵت���ی مافیایی
زاڵ بهسهر ئێرانو کوردستان،
بۆ سهلماندنی ن��اوهڕۆک��ی دژ ه
یت��ری
م��رۆی��ی خ���ۆی ت��اوان��ێ��ک�� 
دژ ب�� ه خ��هڵ��ک��ی ک��وردس��ت��انو
الو ه ش���ۆڕش���گ���ێ���ڕهک���ان���ی ل ه
ک���ارن���ام���هی رهش�����ی خ����ۆیدا
تۆمار کرد که تاکوو ئێستاک ه
ئ�����اس�����هوار ه دڵه���هژێ���ن���هک���هی

ل����� ه ح������اف������زهی م����ێ����ژووی����ی
گ��هل��ی ک����ورد ل��� ه رۆژه���هاڵت���ی
ک��وردس��ت��اندا ههبوونی ههیه.
ل�� ه 12ی ج����ۆزهردان����ی ساڵی
1362ی ه����هت����اوی رێ��ژی��م��ی
ت�������اران وهک�������وو ن��هری��ت��ێ��ک��ی
ناجوانمێرانه له دهسهاڵتدارێتی
خ��ۆی ب��ۆ پ���هردهپ���ۆش کردنی
دهس����ک����هوت����هک����ان����ی ه���ێ���زی
پ��ێ��ش��م��هرگ��هی ک���وردس���ت���انو
بهرگری قارهمانانهی کۆمهاڵنی
خ���هڵ���ک���ی ک�����وردس�����ت�����انو ب��ە
مەبەستی رووخ��ان��دن��ی ورهی
ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕان��هی ج��هم��اوهر ل ه
روژههاڵتی کوردستان ،تاوانی
ئێعدامی به کۆمهڵی  59الوی
ک��ورد ل ه ش��اری مههابادی ب ه
ئهنجام گهیاند.

بهڕێزان!
یهکیهتیی الوانی دێمۆکڕاتی
رۆژههاڵتی کوردستان ههر لهو
کاتهدا که ئهم جینایهت ه له الیهن
رێژیمهو ه دژ بهو کۆمهڵ ه الو ه
ئهنجام درا ،وێ��ڕای شهرمهزار
ک��ردن��ی دهس���هاڵت���ی نگریسی
ک����ۆم����اری ئ��ی��س�لام��ی ئ���ێ���ران،
شانبهشانی هێزی پێشمهرگهی
ک��وردس��ت��ان��ی��ش ب���ۆ ب���هرپ���هرچ
دان��هوهی ئهم تاوانهو بۆ بهرز
راگرتنی ورهو ئیرادهی الوانی
خهباتگێڕی کوردستان ههنگاوی
ه��هڵ��ێ��ن��او ه��هن��ووک��هش وێ���ڕای
نیشاندانی وهفا و ئهم هگناسی
خۆی بۆ شههیدانی ئهم تاوان ه
دژ ه مرۆییی ه ئامادهیی خۆی
بۆ درێ��ژ ه پێدان به رێبازی پڕ
ل�� ه س����هروهری واڵتپ��ارێ��زیو

77
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 18رێكخراوەی مەدەنی
كوردستانی رۆژهەاڵت
18ی جۆزهردانی
2713یكوردی
8ی جووالی 2 013یزایینی

پهیامی یهکیهتیی الوانی دێمۆکڕاتی رۆژههاڵتی کوردستان
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ب�����ە ل�����ەب�����ەرچ�����او گ��رت��ن��ی
ه��ەلوم��ەرج��ی ن��اوچ��ەو گرینگی
پەیداكردنی رۆڵی نەتەوەی كورد
وەك���وو یەكێك ل��ە رۆڵگ��ێ��ڕان��ی
س���ەرەك���ی ل��ە ئ��اڵوگ��ۆڕەك��ان��ی
ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست،
ه���ەروەه���ا ب��ە س��ەرن��ج��دان بە
تێوەگالنی رێ��ژی��م��ی كۆماری
ئیسالمی لەنێو ق��ەی��ران��ە چەند
رەه��ەن��دیو ه��ەم��ە الی��ەن��ەك��انو،
لەوانە قەیرانی رەوایی رێژیم لەنێو
جەماوەری خەڵكی ئێران ،قەیرانی
ئ��اب��ووریو توندتر ب��وون��ەوەی
س��زا نێونەتەوەیییەكانی سەر
رژیم لەمەڕ درێژەدان بە بەرنامە
ناوكییەكەیو شەڕی دەسەاڵتی
نێوان باڵەكانی رێژیمو تەنانەت
ك���ەم ب����وون����ەوەی ن���ان وەك���وو
پ��ێ��داوی��س��ت��یی��ەك��ی س��ەرەت��ای��یو
رۆژان����ەی خ��ەڵ��ك ،ك��ە ه��ەم��ووی
سیگناڵ گەلێكن بۆ بەدیهاتنی
ئاڵوگوڕێكی گرینگو بنەڕەنی
ل��ە داه��ات��ووی سیاسی ئێرانن،
ئ��ێ��م��ە وەك����وو  18رێ��ك��خ��راوی
مەدەنی كوردستانی رۆژهەاڵت،
بەستنی سمینارێك لە ژێر ناوی
«رۆژهەاڵتی كوردستان بەرەو
داهاتوو»مان بە پێویست زانی
ب��ۆ دووب����ارە وەبیرهێنانەوەی
گ��رن��گ��ی ی����ەك دەن����گ����یو ی��ەك
ه���ەڵ���وێ���س���ت���ی ح���ی���زب���ەك���ان���ی
رۆژهەاڵتی كوردستانو هەروەها
چڕكردنەوەی هەوڵەكان لە پێناو

پێك هێنانی گوتارێكی هاوبەش
لەنێو ح��زب��ە ك��وردی��ەك��اندا بۆ
دەستەبەركردنی مافە سیاسیو
نەتەوەیییەكانی نەتەوەی كورد
لە كوردستانی ئێران.
ئێمە كار كردن بۆ رەخساندنی
ه���ەلوم���ەرج���ێ���ك���ی ل����ەب����ار ب��ۆ
پ��ەرەپ��ێ��دان ب��ە ه��اوك��اری زیاتر
ل��ە نێوان حیزبە كوردیەكانو
هەنگاو هەڵهێنان بەرەو هاوكاری
سیستماتیكو بەرنامە داڕێژراو لە
نێوان حیزبەكانی رۆژهەاڵت لەم
سەردەمەدا بە ئەركی مێژووییو
نەتەوەیی خۆمان دەزانین.
ه�����ەر ب�����ەم ب�����ۆن�����ەوەو ب��ە
ل���ەب���ەرچ���اوگ���رت���ن���ی خ���واس���تو
ویستی جەماوەری خەڵكی كورد
خ��وازی��اری ه��اوك��اری زۆرت��ری
حیزبە كوردییەكانو هاوكاریو
ه��اوب��ی��روڕاب��وون��ی رێ��ك��خ��راوە
جانبییەكانیانین ،ب��ۆ هەنگاو
ه��ەڵ��گ��رت��ن ب����ەرەو پ��ێ��ك هێنانی
بەرەیەكی كوردستانی.
ه������ەروەه������ا ل����ەس����ەر ئ���ەو
ب����اوەڕەی����ن ب���ۆ گ��ەی��ش��ت��ن ب��ەم
ئامانجە ه���اوك���اریو هاوبیری
رووناكبیرانی ك��ورد پێویستە،
هەربەم بۆنەوە لە رووناكبیرانی
ك���وردی���ش داواك����اری����ن ك���ە لە
پێناو پێك هێنانی هاودەنگیو
ی��ەك گ��وت��اری ل��ە ن��ێ��وان حیزبە
كوردیەكاندا یارمەتیدەرمان بن.
خاڵیكیتر ك��ە ل��ێ��رەدا دەب��ێ

ئاماژەی پێ بكرێ ،گرنگی پێك
هێنانی دام���ەزراوە مەدەنیەكانە
لەنێو ح��زب��ە ك��وردی��ەك��اندا ،بە
دەرب��ڕی��ن��ێ��ك��یت��رو ب��ای��ەخ��دان بە
ك���اروب���اری ئ��ەو رێكخراوانەیە
لەالیەن حیزبەكانی كوردستانی
رۆژه����ەاڵت����ەوە ب��ۆ جێخستنی
كاری رێكخراوەیی لەنێو توێژە
ج���ۆراوج���ۆرەك���ان���ی ك��ۆم��ەڵ��گ��ای
كوردستان لەوانە ژنان ،الوانو
خوێندكاران.
ل���ە ك���ۆت���ای���یدا ب���ە دووپ����ات
ك������ردن������ەوەی گ���رن���گ���ی ك����اری
رێ���ك���خ���راوەی���یو رێ��ك��خ��س��ت��ن��ی
ه����ەرچ����ی زۆرت����������ری ت���وێ���ژە
ئ��ەك��ت��ی��ڤ��ەك��ان��ی(چ��االك��ەك��ان��ی)
كۆمەڵگای كوردستان هیوادارین
كە ژن��ان ،الوانو خوێندكارانی
دەروەستی(خوازیاری) كوردیش
لە ناوخۆی واڵت وەكوو هەمیشە
ل��ە پ��ێ��ن��او گەیشتن ب��ە ئ���اواتو
ئامانجە ل��ە مێژینەكانی گەلی
كورد لە كوردستانی رۆژهەاڵت
پاڵپشتو پشتیوانمان بن.

ئازادی گهلو رزگاری نیشتمان
دووپات دهکاتهوه.
هاوڕێیان!
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،،

بهرزو پایەدار بێ یادی ئهم
 59الوه شههیدهی واڵتهکهمان!
س�������هرک�������هوێ خ���هب���ات���ی
ش����ۆڕش����گ����ێ����ڕان����هی الوان������ی
کوردستان!
کۆمیتهی بهڕێوهبهری گشتیی
یهکیهتیی الوان���ی دێمۆکڕاتی
رۆژههاڵتی کوردستان
12ی ج��ۆزهردان��ی 2712ی
کوردی

راگهیهندراوی
فیدڕاسیۆنی رێکخراوەکانی الوانی کوردستانی ئیران
ه������اون������ی������ش������ت������م������ان������ان!
الوانی خەباتگێڕو خۆڕاگر!
پاش نیوەڕۆی رۆژی پێنجشەممە
رێ���ک���هوت���ی 16ی ج�����ۆزهردان�����ی
1392یه�����هت�����اوی ب���هرام���ب���هر ب ه
٢٠١٣/٦/٦یزایینی بە ئامادەبوونی
سەرجەم نوێنهرانی رێکخراوەکانی
ئ���هن���دام ل�� ه ف��ی��دڕاس��ی��ۆن��ی الوان���ی
کوردستانی ئ��ێ��ران ک��ۆب��وون��ەوەی
ش��ەش مانگەی خ��ۆی لە بارەگای
ناوەندی کۆمەڵەی الوانی رۆژههاڵت
بەستو پاش چوار کاتژمێر بیروڕا
گۆڕینەوە ،کوتایی سەرکەوتووانەی
خۆی بۆ رای گشتی رادەگەیهنێ.

ش��ای��ان��ی ب��اس��ە ک���ە ه���ەر ل��ەم
بەشدار بن.
ک���ۆب���وون���ەوەی���ەدا ف��ی��دڕاس��ی��ۆن��ی
ه���ەر ل���ەو پ��ێ��وەن��دیی��ەدا پ��اش رێ������ک������خ������راوەک������ان������ی الوان��������ی
ت��اوت��وێ ک���ردنو پ��ێ��داچ��وون��هو ه ب ه ک���وردس���ت���ان���ی ئ����ی����ران ب���ڕی���اری
کاروباری ئهو ماوهیهی راب��ردوو ،دا ڕۆژی ١٢یج����������ۆزەردان کە
دهستهی بهڕێوهبهری نوێی خۆی ڕۆژی ل��ە س��ێ��دارەدان��ی  ٥٩الوی
ههڵبژارد که بریتین له:
نیشتمانپەروەری کوردە بەدەستی
ج��ەل�لادەک��ان��ی ک��ۆم��اری ئیسالمی
ئ��ێ��ران ،وەک ڕۆژی الوی ک��ورد
 :١بەڕێز سەید ج��هالل ساڵحی پێناسەو دیاری کرا.
وەک سکرتێری فیدڕاسیۆن.
بژی کورد
 :٢بەڕێز هەژار موزەفەری وەک
پایەدار بێ کوردستان
وتەبێژی فیدڕاسیۆن.

 :٣بەڕێز ت��ەوار شەریفی وەک
ب���ە پ��ێ��ی پ����ێ����ڕەوی ن��ێ��وخ��ۆی بەرپرسی راگەیاندنی فیدڕاسیۆن.
ف��ی��دڕاس��ی��ۆن��ی رێ��ک��خ��راوەک��ان��ی
ف��ی��دڕاس��ی��ۆن��ەک��ەم��ان ه���ەر ش��هش
 :٤ب���ەڕێ���ز ف���وئ���اد ج��ەع��ف��ەری الوانی کوردستانی ئێران
مانگ جارێک بۆ ئاڵوگۆڕ لەسهر
وەک ب��ەرپ��رس��ی پێوەندییەکانی
16ی ج�����ۆزهردان�����ی 2713ی
چ��ۆن��ی��هت��ی ب��ەڕێ��وهب��ەرای��ەت��ی نێو
فیدڕاسیۆن.
کوردی
فیدڕاسیۆنەکەمان ،ئەرکی سەرجەم
ن��وێ��ن��هران��ی ف��ی��دڕاس��ی��ۆن��ە ک��ە ل��ەم
 :٥بەڕێز خالید زۆک��االب وەک
ئ��اڵوگ��ۆڕان��ەدا رای خۆیان هەبێو بەرپرسی ماڵی فیدڕاسیۆن.
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ل����� ه ک�����ۆت�����ای�����یدا وهک������وو
ه���هڵ���وێ���س���ت���ێ���ک���ی م����رۆی����یو
ن��هت��هوهی��ی ل�� ه الی��هن یهکیهتیی
الوان��ی دێمۆکڕاتی رۆژههاڵتی
ک��وردس��ت��ان داوا دهک��هی��ن ک ه
سهرجهم رێکخراوهکانی تایبهت
ب ه توێژی الوان له رۆژههاڵتی
ک����وردس����ت����ان ،ت��ێ��ک��ڕا رۆژی
12ی ج������ۆزهردان ب��ه رۆژی

وهکوو ههڵوێستێکی
مرۆییو نهتهوهیی
ل ه الیهن یهکیهتیی
الوان��ی دێمۆکڕاتی
رۆژه�������هاڵت�������ی
ک��وردس��ت��ان داوا
دهکهین ک ه سهرجهم
رێ��ک��خ��راوهک��ان��ی
تایبهت ب ه توێژی
الوان ل ه رۆژههاڵتی
کوردستان ،تێکڕا
رۆژی 12ی جۆزهردان
ب�� ه رۆژی «الوی
کورد» ل ه رۆژههاڵتی
کوردستان ناودێر
بک هنو لهو رێگایهو ه
دووپ��ات��ی بکهنهو ه
ک��� ه ب����هرخ����ۆدانو
خ��ۆڕاگ��ری الوان��ی
ک�������ورد رهم������زی
سهرکهوتنی گهلی
کورد ه ل ه رۆژههاڵتی
کوردستان.
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رێژیمی ک��ۆم��اری ئیسالمی
ب ه مهبهستی کپ کردنی ههستی
ش���ۆڕش���گ���ێ���ڕان���هو ش���ع���ووری
نهتهوهیی الوان��ی کورد تاوانی
12ی ج���ۆزهردان���ی خ��وڵ��ق��ان��د،
ب�����هاڵم ج��ێ��ی ش���ان���ازیی��� ه ک ه
ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕان��ی دێ��م��ۆک��ڕات ب ه
گ��ش��ت��یو ف��هرم��ان��دهی ن��هم��ری
هێزی پێشمهرگهی کوردستان
ش��هه��ی��د ش��اپ��وور ف��ی��رووزیو
هاوسهنگهرانی ب ه تایبهتی ل ه
رێ��گ��ای ب��هج��ێ گ��هی��ان��دن��ی 59
عهمهلیاتی قارهمانان ه و هک��وو
هێمایهک بۆ  59الوی شههید،
ت��وان��ی��ان ئ���هم پ��ی�لان��هی رێ��ژی��م
پ���ووچ���هڵ ب���ک���هن���هوهو ب����اوهڕ
بهخۆبوون ل ه ناخو هزری تاکی
کورد ل ه رۆژههاڵتی کوردستان
ب��چ��ێ��ن��ن��هوهو خ��اوهن��دارێ��ت��ی ل ه
ئیرادهی پۆاڵیینی ئهم پۆله الو ه
سهربهرزهی واڵتهکهمان بکهن.

،،

«الوی ک��ورد» ل ه رۆژه��هاڵت��ی
کوردستان ناودێر بکهنو لهو
رێگایهوه دووپاتی بکهنهوه ک ه
ب��هرخ��ۆدانو خ��ۆڕاگ��ری الوان��ی
ک����ورد رهم�����زی س��هرک��هوت��ن��ی
گ�� هل��ی ک����ورد ه ل��ه رۆژه��هاڵت��ی
کوردستان.

بەشداری یەکیەتیی الوانی دێمۆکڕاتی رۆژهەاڵتی کوردستان
لە سێهەمین کۆنفڕانسی نەتەوەیی الوانی کورد لە
رۆژئاوای کوردستان
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ئهم سمینار ه ک ه ل ه دوو پانێل
پێک هاتبوو ،کاتژمێر  9:30سهر

ل�� ه بهیانی ب��ه پێشکهش کردنی ن��هب��وون��ی گ���وت���اری ه��اوب�� هش��ی
باسێک ل ه الیهن بهڕێز دوکتور ب�� ه کۆمهڵێک ه��ۆک��اری بابهتی
س��هع��ی��د ش���هم���س ،م��ام��ۆس��ت��ای بهستهوه.
زانکۆو چاودێری سیاسی دهستی
له درێ���ژهی پانێلی ی��هک��همدا،
پێکرد .تهوهری پانێلی یهکهم ک ه
نوێنهرانی حیزبهکانی بهشدار
بریتی ب��وو ل��ه“ :گرینگیی پێک
ل�� ه سمینارهکهدا خوێندنهوهی
هێنانی گوتارێکی ه��اوب��هش ل ه
حیزبهکانیان لهسهر ئهو تهوهر ه
نێوان حیزب ه رۆژههاڵتیهکاندا”،
خستهڕوو ،که ههر یهک له بهڕێزان
ل���� ه الی������هن دوک����ت����ور ش��هم��س
جهلیل ئ���ازادیخ���واز ،ئهندامی
شرۆڤهو لێکدانهوهی بۆ کراو
ک��ۆم��ی��ت�� ه ن���اوهن���دی���ی ک��ۆم��هڵ��هی
ن���اوب���راو ب�� ه ئ��اوڕدان��هوهی��هک��ی
زهح��م�� هت��ک��ێ��ش��ان��ی ک��وردس��ت��ان،
مێژوویی ل ه قۆناغهکانی خهباتی
هیدایهت قادری ئهندامی کۆمیتهی
رزگ���اریخ���وازی���ی گ��هل��ی ک��ورد
ناوهندیی کۆمهڵهی شۆڕشگێڕی
ل��� ه رۆژه����هاڵت����ی ک��وردس��ت��انو
زهح��م��هت��ک��ێ��ش��ان��ی ک��وردس��ت��ان��ی
رهخ��ن�� ه ل�� ه س��ت��ڕات��ی��ژی حیزب ه
ئێران ،ئاسۆ حهسهنزاده ئهندامی
سیاسییهکان ل ه ژێر هێژموونیی
ک��ۆم��ی��ت��هی ن���اوهن���دی���ی حیزبی
شهڕی ساردداو قوربانی کردنی
دێمۆکڕاتی کوردستان ،محهممهد
گ��وت��اری نهتهوهیی ل ه سێبهری
س��اح��هب��ی ئ��هن��دام��ی ک��ۆم��ی��ت��هی
گوتاری دێمۆکڕاتیک ل ه الیهکو
ن��اوهن��دی��ی ح��ی��زب��ی دی��م��ۆک��رات��ی
سوسیالیزم ل�� ه الی��هک��یت��رهوه،
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 :١یەکیەتیی الوان��ی دێمۆکڕاتی
رۆژه������ەاڵت������ی ک����وردس����ت����ان ب��ە
ب����ەش����داری ل����ەم ک��ۆن��ف��ڕان��س��ەدا
دیسان سەلماندییەوە کە بۆ هەر
چەشنە ب��ڕی��ارێ��ک سەربەخۆیانە
هەڵسوکەوت دەک��او نەتەنیا خۆی
بە پاشکۆی هیچ رێکخراوەیەکیتری
پارچەکانیتر نابینێ ،بەڵکوو بەخۆ

رۆژی شهمم ه رێکهوتی  18
ی
ج���ۆزهردان���ی 1392یه���هت���اوی
ب���هرام���ب���هر ب��� ه 8ی ژوئ���هن���ی
2013یزای����ی����ن����ی ،ب��� ه دهس���ت
پێشخهریی ه���هژده رێکخراوی
س���ی���ن���ف���ی س������هرب������ه پ����ارت���� ه
س��ی��اس��یی��هک��ان��ی رۆژه���هاڵت���ی
ک��وردس��ت��ان سمینارێک ل�� ه ژێر
ن��اوی “کوردستانی رۆژه���هاڵت
ب����هرهو داه���ات���وو” ل�� ه س��اڵ��ۆن��ی
رێ����ک����خ����راوی گ���هش���هپ���ێ���دان���ی
م��هد هن��ی��هت ل�� ه ش���اری سلێمانی
بهڕێوهچوو .ل ه سهرهتادا پهیامی
ک���ران���هوهی س��م��ی��ن��ار ل�� ه الی��هن
کهیهان یوسفی ب ه نوێنهرایهتی
رێکخراو ه مهدهنیهکان پێشکهش
کرا.

،،
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ب���ەش���داری ی��ەک��ی��ەت��ی��ی الوان���ی
دێمۆکڕاتی رۆژهەاڵتی کوردستان
لە سێهەمین کۆنفڕانسی نەتەوەیی
الوانی کورد لە رۆژئاوای کوردستان
ل���ە روان����گ����ەی ج�����ۆراوج�����ۆرەوە
ل��ێ��کدان��ەوەو ش��رۆڤ��ەی ل��ە ب��ارەوە
ک����راوەو ل���ەم ن��ووس��ی��ن��ە ک��ورت��ەدا
هەوڵ دەدرێ کە لە گۆشەنیگایەکی
جیاوازەوە تیشک بخرێتە سەر ئەم
مژارە:

پ��اراس��ت��ن ل��ە ملمالنێی الی��ەن��ەک��ان
رەس����اڵ����ەت����ی م����ێ����ژووی����ی خ���ۆی
یی��ە ل��ە س���ازان���ی گیانی
ک��ە ب��ری��ت�� 
ه��اوخ��ەب��ات��یو ه��اوپ��ێ��وەن��دی نێوان
سەرجەم پارچەکانی کوردستان لە
هەموو کاتو شوێنێکدا بە دروستی
بە ئەنجامی دەگەیهنێ.
 :2یەکیەتیی الوان لە چوارچێوەی
پڕەنسیپە تاریف کراوەکانی خۆی
بۆ کاری رێکخراوەییو بەڵێنەکانی،
پابەندبوون بە بڕیاراتی کۆنفڕانسی
دووهەم لە باشووری کوردستانی
ب����ە ب���ن���ەم���ا گ������رتو س�������ەرەڕای
تێبینییەکانی ل��ەس��ەر چۆنیەتی
س��ازان��ی کۆنفڕانسی س��ێ��ه��ەم ،لە
پێناو پابەندبوون بە بەڵێنی خۆی بۆ
بەشداریی لە وەها کۆنفڕانسێکدا لە
رۆژئاواو لە چوارچێوەی ئەرکێکی
نەتەوەیی کە خ��ۆی پێوە “متعهد”

دەزان��ێ ،بەشداریی لە کۆنفڕانسی
رۆژئاوا کرد.
 :٣ح��اش��ا ه��ەڵ��ن��ەگ��رە ک��ە ل��ەو
قۆناغە هەستیارەدا کە رۆژهەاڵتی
ناوینی تێپەڕی دەک��ا رۆژه��ەاڵتو
رۆژئ���اوا وەک دوو پ��ارچ��ەی لێک
داب��ڕاو لە بواری جوغرافیایییەوە،
پێویستییان بە ک��ردن��ەوەی پردو
کاناڵی پێوەندیی لە نێوان الوان��ی
ئ����ەم دوو ب���ەش���ەدا ب���ۆ ناسینی
زی��ات��ری دۆزی ک���ورد ه��ەب��ووەو
هەیەو بەشداریی یەکیەتیی الوان
لە کۆنفڕانسی نەتەوەیی کە لەسەر
خ���اک���ی رۆژئ��������اوای ک��وردس��ت��ان
بەسترابوو ،یارمەتیدەری سەرەکی
ئەم پێویستییە مێژوویییە بوو.

کوردستانی رۆژههاڵت بهرهو داهاتوو

خوێندکارانو ژنان
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کاتژمێر 2ی پاش نیوهڕۆی ک ه کۆبوونهوهی هاوبهشی لهم
 :5ک���اوه کهریمی = الوان��ی
رۆژی پێنجشهمم ه رێ��ک��هوت��ی چهشنه بهردهوام بن.
پێشڕهو
4ی جۆزهردانی 1392یههتاوی
رێکخراوه بهشداربووهکان:
 :6ههژار حوسێنی = الوانی
بهرامبهر ب ه 25ی مای 2013ی
خهبات
زای��ی��ن��ی ،رێکخراوهکانی الوان،
 :1یهکیهتیی الوانی دێمۆکڕاتی
خ��وێ��ن��دک��ارانو ژن��ان��ی س��هرب�� ه رۆژههاڵتی کوردستان = سهید
 :7س��ی��اوهش م��ح��هم��م��هدیو
پارت ه سیاسییهکانی رۆژههاڵتی جهالل ساڵحی
رهح��م��ان ئهمیری = یهکیهتیی
کوردستان ل ه بنکهی کۆمهڵهی
خ���وێ���ن���دک���اران���ی دێ���م���ۆک���ڕات���ی
ز هح��م�� هت��ک��ێ��ش��ان��ی ک��وردس��ت��ان
 :2ی��هک��ی��هت��ی��ی ن���هت���هوهی���ی کوردستانی ئێران
ک����ۆب����وون����هوهو س����هب����ارهت ب ه خوێندکارانی ک��ورد = رهحمان
چ��هن��دی��ن م�����ژاری ج���ۆراوج���ۆر سهلیمی
 :8فوئاد جهعفهری = ناوهندی
الوانی خهبات
ئاڵوگۆڕی بیروڕایان کرد .لهم
 :3رێکخراوی خوێندهوارانی
دانیشتنهدا ک ه تا کاتژمێر 6:30ی
رۆژه��������������هاڵت = ک�����ی�����ارهش
 :9س���هب���ری ب��هه��م��هن��ی =
ئێواره درێژهی کێشا ،رێکارهکانی
شاهسواری
ی��هک��ی��هت��ی��ی ژن���ان���ی ک��ۆم��هڵ��هی
هاوئاههنگیو هاوفکری نێوان
زهحمهتکێشانی کوردستان
رێکخراوهکانو زهروورهتی لێک
 :4پ���هروی���ز رهح����ی����مزاده =
نزیک ب��وون��هوهو بهڕێوهبردنی الوانی کۆمهڵهی زهحمهتکێشانی
 :10م��ح�� هم��م��هد حهکیمی =
پ���ڕۆژهی ه��اوب��هش ب��اس��ی لێو ه کوردستان
رێکخراوی خوێندکارانی پێشڕهو
کراو جهخت لهسهر ئهو ه کرایهو ه

83
کار وچاالکی

 :12ک��ۆم��ی��ت��هی ئ��اف��رهت��ان��ی
پهیامی کۆتایی سمینارهکه ک ه
سازمانی خهباتی کوردستانی
ئاماژهیهکی کورت بوو ب ه ئامانجو
ئێران
م�� هب�� هس��ت��هک��ان��ی ب��هڕێ��وهب��ردن��ی

کۆبوونهوهی هاوبهشی رێکخراوهکانی الوانو
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ک��وردس��ت��ان��ی ئ���ێ���ران ،ب��ێ��ه��روز سمینارهکه ،ل��ه الی��هن کیارهش
 :13کۆمیتهی خوێندکارانی
ئ�����هردهاڵن ئ��هن��دام��ی کۆمیتهی ش��هه��س��هواری ب�� ه نوێنهرایهتی سازمانی خهباتی کوردستانی
ن��اوهن��دی��ی س��ازم��ان��ی خ��هب��ات��ی ههژد ه رێکخراوهک ه خوێندرایهوه .ئێران
ک��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران ،عوسمان
بۆ زانیاری زیاتری خوێنهران
 :14ناوهندی الوانی خهباتی
جهعفهری سکرتێری یهکیهتیی
لێرهدا ناوی رێکخراوهکان دێنین :کوردستانی ئێران
دێمۆکڕاتی کوردستان له ماوهی
 20خولهکدا راو سهرنجیان بۆ
 :15رێکخراوی خوێندکارانی
بهشداربووان خسته بهر باس.
پ������ێ������ش������ڕهوی ک�����ۆم�����هڵ�����هی
 :1یهکیهتیی الوانی دێمۆکڕاتی
زهحمهتکێشانی کوردستان
ل���� ه پ��ان��ێ��ل��ی دووهمدا ک�� ه رۆژههاڵتی کوردستان
دوان������ی������وهڕۆی ه����هم����ان رۆژ
 :16ناوهندی الوانی پێشڕهو
 :2ی��هک��ی��هت��ی��ی ن���هت���هوهی���ی
بهڕێوهچوو ،تهوهری “بارودۆخی
ئێران له داهاتووداو ڕۆڵی حیزب ه خوێندکارانی کورد
 :17رێکخراوی ئاسۆی ژنی
کورد
کوردییهکان” له الیهن لێکۆڵهر
 :3یهکیهتیی ژنانی دێمۆکڕاتی
ب��ێ��ه��زاد خ��ۆش��ح��اڵ��ی ک���رای���هوه .کوردستان
 :18کۆمهڵهی خوێندهوارانی
ناوبراو له باسهکهیدا ئاماژهی
رۆژههاڵت
 :4یهکیهتیی الوانی دێمۆکڕاتی
ب ه پڕۆژهیهک به مهبهستی پێک
هێنانی ب��هرهی��هک��ی کوردستانی کوردستانی ئێران
ک��ردو الی��هن��ه ج��ۆراوج��ۆر هک��ان��ی
 :5یهکیهتیی خوێندکارانی
پ����ڕۆژ ه پ��ێ��ش��ن��ی��اریی��هک��هی شی دێمۆکڕاتی کوردستانی ئێران
کردهوه.
 :6یهکیهتیی ژنانی دێمۆکڕاتی
پاشان ل ه کهشێکی دۆستانهدا کوردستانی ئێران
نوێنهرانی حیزبهکان ب ه ههمان
 :7کۆمهڵهی ژنانی رۆژههاڵت
شێوهی پانێلی یهکهم ،روانینی
حیزبهکانیان لهسهر ئهو بابهت ه
 :8کۆمهڵهی الوانی رۆژههاڵت
خسته بهر باس.
 :9کۆمیتهی الوانی یهکیهتیی
ل��� ه ک���ۆت���ای���ی ه����هر ک����ام ل ه
دێمۆکڕاتی کوردستان
پ��ان��ێ��ل��هک��اندا دهرف�����هت درا ب ه
بهشداربووان سهرنجو تێبینیو
 :10کۆمیتهی ژنانی یهکیهتیی
پ��رس��ی��ارهک��ان��ی��ان ب�����هرهوڕووی دێمۆکڕاتی کوردستان
ن����وێ����ن����هران����ی ح���ی���زب���هک���انو
 :11کۆمیتهی خوێندکاری
کۆڕگێڕهکان بکهنهوهو وهاڵمیان
یهکیهتیی دێمۆکڕاتی کوردستان
درایهوه.

،،

بهڕێوهچوونی کۆڕیادی ریزگرتن ل ه یادو بیرهوهریی  59الوی
شههیدی مههاباد

،،

مامۆستا عهبدوڵال
حهسهنزاده
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  لهوانهی ه
‘‘
ئهو رێژیم ه
ئێستاش بتوانێ
خهڵکهکهی بکوژێ،
ناڕهزایهتییهکان
سهرکوت بکا،
بهاڵم ناتوانێ خۆی
ل ه چارهنووسی
حهتمیی خۆی
ک ه ڕووخانو
ههرهسهێنان ه
ڕزگار بکا‘‘.
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یهکیهتیی الوان���ی دێمۆکڕاتی
ڕۆژه���هاڵت���ی ک��وردس��ت��ان ل�� ه 30
ساڵهی ئێعدامی بهکۆمهڵی  59الوی
مههاباد ل ه ساڵی 1362ی ههتاویدا،
به بهڕێوهبردنی ڕێوڕهسمێک یادو
بیرهوهریی ئهو شههیدانهی بهرز
ڕاگرت.
ل��هو ڕێوڕهس��م��هدا ک ه بهیانیی
ڕۆژی ی���� هکش����هم����م����ه12 ،ی
ج���ۆزهردانو بهبهشداریی س��هدان
ک��هس ل�� ه ک���ادرو پێشمهرگهکانی
حیزبی دێ��م��ۆک��ڕات��ی ک��وردس��ت��انو
ئ���هن���دام���ان���ی ی��هک��ی��هت��ی��ی الوان����ی
دێمۆکڕاتی ڕۆژههاڵتی کوردستان
ل��ه ب���ارهگ���ای ح��ی��زب��ی دێ��م��ۆک��ڕات
ب���هڕێ���وهچ���وو ،وێ����ڕای م��هح��ک��وو م
کردنهوهی ئهو جینایهته تیشک خرای ه
سهر الیهن ه جۆراوجۆرهکانی ئهو
ڕووداو ه مێژوویییهو کاریگهریی
لهسهر بزووتنهوهی سیاسیی کورد
له ڕۆژههاڵتی کوردستان.
ئهو ڕێوڕهسم ه به ڕاگهیاندنی
چهند ساتێک به بێدهنگی ڕاوهستان
ب��ۆ رێزگرتن ل�� ه ی��ادو بیرهوهریی
ئ���هو ش��هه��ی��دان��ه دهس��ت��ی پ��ێک��رد،
پاشان قادر وریا ،ئهندامی دهفتهری
س��ی��اس��ی��ی ح��ی��زب��ی دێ��م��ۆک��ڕات��ی
ک����وردس����ت����ان وت��������اری ح��ی��زب��ی
دێموکراتی کوردستانی بهو بۆنهی ه
پێشکێش کرد.
قادر وریا ل ه سهرهتای قسهکانیدا
باسی ل ه پێویستیی یادکردنهوهی

بهردهوامی ئهو جینایهته کردو لهو ت���ازه ب��ه دهس����هاڵت گ�� هی��ش��ت��وو ل ه
پێوندییهدا پ��هڕژای��ه س��هر ئ��هوهی بزووتنهوهی کڵپهسهندووی کورد
که ئهو جینایهت ه ل ه یهکهم سهرنجدا ل��ه ک��وردس��ت��ان گ��هڕان��دهوه ت��ا لهو
ن��ی��ش��ان��هی دڕن���دهی���ی رێ��ژی��م��ێ��کو رێگهیهو ه چاوترسێنی خهڵکی بۆ
بێبهری بوونی نیزامێک له خهڵکێک دهستبهردان له حیزبی دێمۆکڕاتو
بوو که به ئی خۆی نهدهزانی ،ههر بزووتنهوهی کورد کردبێ ،بهاڵم ئهو
بۆیهش دهبینین ک ه ئهو  59الو ه بێ ئێعدامو کوشتوبڕو کۆمهڵکوژیی ه
ئ��هوهی دادگایی کرابن ،بێ ئهوهی که دواتریش ل ه ناوچهی جۆراوجۆرو
ه��ۆک��ارهک��ان��ی گ��رت��نو گوللهباران ل ه کاتی ج��ی��اوازدا دووپ��اتو چهند
ک��ردن��ی��ان ب��ۆ خ��هڵ��ک ب��اس ک��راب��ن ،پات بوونهوه ،قهت نهیتوانی چۆک
دهدرێ���ن���ه ب���هر دهس���ڕێ���ژی گولله ،ب��ه الوان����ی ک���ورد داب����داو خهڵکی
کهوابوو ئهو جینایهت ه نابێ له بیر کوردستان له داوا کردنو خهباتو
ب��چ��ێ��ت��هوهو دهب���ێ ئ��هو پرسیاران ه بهدواداچوونی مافهکانیان پاشگهز
ههموو کات بهرهوهڕووی کۆماری بکاتهوه.
دوای وتاری حیزبی دێمۆکڕاتی
ئ��ی��س�لام��ی ب��ک��رێ��ت��هوه ک�� ه ت��اوان��ی
نهکردووی ئهو الوان ه چی بوو؟ ئایا ک��وردس��ت��ان ،س��ام��ان ف��هق��ێن�� هب��ێ،
له جێدا مهگهر ئهندامهتیی حیزبێک س��ک��رت��ێ��ری ی��هک��ی��هت��ی��ی الوان����ی
که بۆ مافو ئازادییهکانی گهلهکهی دێمۆکڕاتی ڕۆژههاڵتی کوردستان
پهیامی ڕێکخراوهکهی بهو بۆنهی ه
خهبات دهکا ،تاوانه؟
ئ��هن��دام��ی دهف���ت���هری سیاسیی خوێندهوه.
ل��ه پ��هی��ام��ی یهکیهتیی الواندا
حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان ل ه
درێژهی باسهکهیدا تیشکی خست ه وی��������ڕای ئ�����ام�����اژه ب����ه ه���ۆک���ارو
سهر ئهوهی تاکه تاوانی ئهو کۆمهڵ ه ب��هس��ت��ێ��ن��هک��ان��ی خ���وڵ���ق���ان���ی ئ���هو
ک���هس���هی ل��� ه 12ی ج���ۆزهردان���ی جینایهتهو مهبهستهکانی رێژیمی
ساڵی 1362دا ئێعدام ک��ران ،تهنیا کۆماری ئیسالمی بۆ ئهنجامدانی
پشتیوانی ل�� ه خ��هب��اتو تێکۆشانی ئ��هو ت��اوان��ه هاتبوو ک��ه یهکیهتیی
سیاسیو نهتهوهیی گهلهکهیان بوو .الوان����ی دێ��م��ۆک��ڕات��ی رۆژه���هاڵت���ی
ق�����ادر وری�����ا دوات������ر تیشکی ک��وردس��ت��ان ه���هر ل���هو ک��ات��هدا ک ه
خ��س��ت�� ه س���هر ئ��ام��ان��ج�� ه ئ��اش��ک��راو ئ��هم جینایهت ه ل ه الی��هن رێژیمهو ه
ڕانهگهیهندراوی رێژیم له ئێعدامی دژ ب��هو کۆمهڵ ه الو ه ئهنجام درا،
ئ��هو پۆل ه الوهی ش��اری مههابادو وێڕای شهرمهزار کردنی دهسهاڵتی
ئ��هوهی بۆ ت��رسو خۆفی ڕێژیمی نگریسی کۆماری ئیسالمی ئێران،

ش��ان بهشانی هێزی پێشمهرگهی
کوردستانیش بۆ بهرپهرچ دانهوهی
ئ���هم ت���اوان���هو ب��ۆ ب���هرز راگ��رت��ن��ی
ورهو ئیرادهی الوان��ی خهباتگێڕی
ک���وردس���ت���ان ه��هن��گ��اوی ه�� هڵ��ێ��ن��ا و
ههنووکهش وێڕای نیشاندانی وهفاو
ئهمهگناسی خ��ۆی بۆ شههیدانی
ئهم تاوانه دژ ه مرۆییه ،ئامادهیی
خۆی بۆ درێژ ه پێدان به رێبازی پڕ
ل ه سهروهری واڵتپارێزیو ئازادی
گ��هلو رزگ���اری نیشتمان دووپ��ات
دهکاتهوه.
لهو پهیامهدا ئاماژ ه بهو ه کرابوو
ک�� ه رژێ��م��ی ک��ۆم��اری ئیسالمی ب ه
م��هب��هس��ت��ی ک���پ ک���ردن���ی ههستی
شۆڕشگێڕانهو شعووری نهتهوهیی
الوانی کورد تاوانی 12ی جۆزهردانی
یی�� ه
خ��وڵ��ق��ان��د ،ب���هاڵم جێی ش��ان��از 
ک�� ه ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕان��ی دێ��م��ۆک��ڕات ب ه
گشتیو فهرماندهی نهمری هێزی
پێشمهرگهی ک��وردس��ت��ان ،شههید
شاپوور فیرووزیو هاوسهنگهرانی
به تایبهتی ل ه رێگای بهجێ گهیاندنی
 59عهمهلیاتی قارهمانان ه وهک��وو
ه��ێ��م��ای��هک ب��ۆ  59الوی شههید،
توانیان ئهم پیالنهی رژێم پووچهڵ
بکهنهوهو باوهڕ ب ه خۆبوون ل ه ناخو
ه��زری تاکی ک��ورد له رۆژه��هاڵت��ی
کوردستان بچێننهوهو خاوهندارێتی
ل ه ئیرادهی پۆاڵیینی ئهم پۆله الو ه
سهربهرزهی واڵتهکهمان بکهن.
دوات������ر م��ام��ۆس��ت��ا ع��هب��دوڵ�لا
ح���هس���هنزاده ،سیمای ن��اس��راوی
ب��زووت��ن��هوهی سیاسیی ک���ورد ل ه
ڕۆژههاڵتی کوردستان بهو بۆنهی ه
وتهیهکی کورتی پێشکێش کرد.
مامۆستا ب ه ئاماژ ه ب ه باردۆخی
سیاسیی ئ��هو ک��ات��ی ک��وردس��ت��انو
ش����هڕو م��ل��م�لان��ێ��ی ت���ون���دی ه��ێ��زی

پ��ێ��ش��م��هرگ��هی ک��وردس��ت��ان ل��هگ��هڵ
دهس����هاڵت����ی م���ل���ه���وڕی ک���ۆم���اری
ئیسالمی ب��اس��ی ئ����هوهی ک���رد ک ه
م��هب��هس��ت��ی ڕێ���ژی���م ل��� ه ئ��ی��ع��دام��ی
بهکۆمهڵی ئ��هو  59الوهی ش��اری
مههاباد داب��هزان��دن��ی ورهی هێزی
پێشمهرگ ه ب���وو ،ب���هاڵم ڕێ��ژی��م نه
توانی لهوهیاندا سهرکهوتوو بێو
ن�� ه ت��وان��ی چ��ۆکب��ه الوان���ی ک��ورد
ل ه ش��ارو گوندهکانیشدا ب��دا ،ههر
ئ���هوهی ک�� ه ئێستاش زیندانهکانی
ئێران ل ه الوان��ی خهباتگێڕی کورد
جمهیان دێ ،ئهوه نیشانهی ئهوهی
ک ه تهقهالی رێژیم بۆ کپ کردنو
نک��ردن��ی الوان����ی ک��ورد
چ��اوت��رس��ێ�� 
نهزۆکو بێئاکام بووه.
م��ام��ۆس��ت��ا ح�����هس�����هنزاده ل ه
بهشێکی دیکهی قسهکانیدا باسی
ل�� ه ب���ارودۆخ���ی ئێستای ک��ۆم��اری
ی کردو گوتی لهوانهی ه ئهو
ئیسالم 
رێژیم ه ئێستاش بتوانێ خهڵکهکهی
بکوژێ ،ناڕهزایهتییهکان سهرکوت
ب���ک���ا ،ب�����هاڵم ن���ات���وان���ێ خ����ۆی ل ه
چ��ارهن��ووس��ی حهتمیی خ���ۆی ک ه
ڕووخانو ههر هسهێنانه ڕزگار بکا.
ل���هب���هش���ێ���ک���ی دی�����ک�����هی ئ���هو
رێوڕسمهدا کاک ئهحمهدی قادری،
شاعیری بهههستی نێوڕیزهکانی
ح��ی��زب��ی دێ���م���ۆک���ڕات پ��هخ��ش��ان�� ه
شێعرێکی بهسۆزی بهو بۆنهیهو ه
خوێندهوهو له دوایین بڕگهی ئهو
ک���ۆڕی���ادهدا ئ�� هح��م��هد س��ادقپ��وور،
ک��ادری بهوهجی حیزبو زیندانیی
سیاسیی پ��ێ��ش��ووی ک���ورد ک��ه ل ه
زی��ن��دان��ی ورم����ێ ه��اوب��هن��دی��ی 59
الوی ئێعدام ک��راوی ک��ورد ب��ووه،
چهند بیرهوهرییهکی له چۆنیهتیی
بارودۆخی خۆیان له زیندانو ڕۆژی
بردنی ئهو  59شههیدهو ڕۆژهکانی

ن کرانیان گێڕایهوه.
دوای گوللهبارا 
ئ��هح��م��هد س���ادقپ���وور تیشکی
خست ه س���هر ئ����هوهی ک��ه یهکێکی
دی��ک��هش ل�� ه مهبهستهکانی رێژیم
ل��ه ئێعدامی ب�� هک��ۆم��هڵ��ی  59الوی
کورد تێکشکاندنی ورهو رووحی
ب��هرگ��ری لهنێو زی��ن��دان�� هک��ان ب��وو،
ب���هاڵم ڕووداوهک����ان����ی دوای ئ��هو
جینایهته دهری خست ک ه لهو هشدا
سهرکهوتوو نهبوو.

ك���ۆب���وون���ەوەی ب���هڕێ���وهب���هری
ف����ی����دڕاس����ی����ۆن����ی الوان�������ی
ك������وردس������ت������ان������ی ئ�����ێ�����ران
پاش نیوهڕۆی رۆژی یەكشەممە 2ی پووشپهڕی 1392یههتاوی بهرامبهر ب ه 2013.6.23یزایینی ،لە بارەگای
ناوهندی یەكیهتیی الوانی دێمۆكڕاتی رۆژهەاڵتی كوردستان ،یەكەم كۆبوونەوەی دەستەی بەڕێوەبەریی نوێ پاش
هەڵبژاردنی دەوری سێهەمی فیدڕاسیۆن ب ه سهرپهرشتی بهڕێز سهید جهالل ساڵحی سکرتێری گشتیی فیدڕاسیۆن
بەڕێوەچوو.

ههردوو رێکخراوی یهکیهتیی الوانی دێموکڕاتی رۆژههاڵتی کوردستانو یهکیهتیی
الوانی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران ل ه چاالکییهکی هاوبهشدا لهسهر گڵکۆی شههیدان
یادی 10ی خاکهلێوهیان بهرز راگرت.
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ب��هو هیوایهی رێبوارانی بهوهفای
رێبازی پێشهواو ههموو شههیدانی
کوردستان بین.

هەوەها کۆمهڵێک بابهتو باسی نێوخۆییش هاتنهبهرباسو بڕیاریان لهسهر درا.
لە كۆتایی كۆبوونەوهدا بهڕێوهبهری تەئكیدیان لەسەر هاوكارییو كاروچاالكی زیاتری فیدڕاسیۆنەكە كردەوە.

بهڕێوهچوونی پرێس کۆنفڕانسێک
ل ه سهر کۆنفڕانسی نهتهوهیی الوان

87
بهشێک ل ه رێکخراوهکانی بهشداربوو ل ه سێههمین کۆنفڕانسی نهتهوهیی الوانی کوردستان ل ه سلێمانی ل ه
پرێس کۆنفڕانسێکدا چهند مژارو باسێکیان تاوتوێ کرد.
رۆژی سێشهمم ه رێکهوتی 13ی خاکهلێوهی 1392ی ههتاوی ،ههیئهتێکی یهکیهتیی الوان��ی دێمۆکڕاتی
رۆژههاڵتی کوردستان ل ه پرێس کۆنفڕانسێکدا ک ه ل ه هۆتێل پااڵس ل ه شاری سلێمانی رێکخرابوو ،بهشدارییان
کردو لهسهر چۆنیهتیو ئامانجو دهسکهوتهکانی سێههم کۆنفڕانسی نهتهوهیی الوانی کوردستان ل ه رۆژئاوای
کوردستان وهاڵمی رۆژنامهنووسانو میدیاکانیان داوه .شایانی باس ه ک ه نۆێنهرانی رێکخراو ه سهرهکییهکانی
بهشدار ل ه سێههم کۆنفڕانسی نهتهوهیی الوان لهو پرێس کۆنفرانسهدا بهشدارییان کردبوو .جێگای ئاماژ ه
پێکردن ه ک ه ل ه رۆژانی 26،27،28ی مارس ،سێههم کۆنفڕانسی نهتهوهیی الوانی کوردستان ل ه شاری رمیالن ل ه
رۆژئاوای کوردستان ب ه بهشداری  60رێکخراو و 260نوێنهر بهڕێوهچوو.

کار وچاالکی

ل��ه درێ�����ژهی ئ����هوه چ��االک��یی�� ه
هاوبهشهدا ه��هردوو رێکخراو ک ه
بهرههمی ههوڵو هزری پێشهوای
ن���هم���رو ک���ۆم���اری دێ��م��ۆک��ڕات��ی��ک��ی
کوردستانن ،وێ��ڕای پهیمان نوێ
ک���ردن���هوه ل��هگ��هڵ پ��ێ��ش��هوا ق��ازی
رێبهری شههیدو ههموو شههیدانی
ک��وردس��ت��ان ،بهڵێنیاندا که پابهند
ب���ن ب��� ه رێ����ب����ازو رێ���گ���ای پ���ڕ ل ه
س��هروهری شههیدانو ل ه خهباتو
ب���هرخ���ۆدانو ب��هرهوهپ��ێ��شب��ردن��ی
ک������اروان������ی ت���ی���ک���ۆش���ان���ی گ��هل��ی
ب��هشخ��وراو و چ��هوس��اوهی کورد
له تێکۆشان نهوهستنو ههروهها
پ��ێ��داگ��ر ب��ن ل��ه س��هر ب����رهودان به

لە درێژەی كۆبوونەوەكەدا دەستەی بەڕێوەبەری نوێ لەسەر یازدەهەمین خولی هەڵبژاردنەكانی سەركۆماری
ئێرانو ئاكامی دوای هەڵبژاردنەكان كۆمەڵێك قسەو باسیان كردو ڕاوبۆچوونیان ئاڵوگۆڕ كرد.
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ک��اتژم��ێ��ر 2ی پ��اش ن��ی��وهڕۆی
رۆژی ه��هی��ن��ی 9ی خ��اک�� هل��ێ��وهی
1392یه��هت��اوی ،بۆ بهرزراگرتنی
ناوو یادی پێشهوا قازی محهممهد
رێبهرو پێشهوای حیزبی دێمۆکڕاتو
یهکهم س��هرک��ۆم��اری کوردستانو
ه��اوڕێ��ک��ان��ی ک�� ه ل��ه رۆژی 10ی
خ���اک���هل���ێ���وهی 1326ی ه���هت���اوی
ب��ه دهس���ت ج��هل�لادهک��ان��ی رێژیمی
پههلهوی لهسێدارهدران ،ههیئهتی
ب���هڕێ���وهب���هری ی�� هک��ی��هت��ی��ی الوان���ی
دێمۆکڕاتی رۆژههاڵتی کوردستان
به سهرپهرشتی بهڕێز سهید جهالل
ساڵحی جێگری سکرتێری گشتیو،
ههیئهتی ب��هڕێ��وهب��هری یهکیهتیی
الوان����ی دێ��م��ۆک��ڕات��ی ک��وردس��ت��ان��ی
ئێران به سهرپهرشتی بهڕێز حیسام
ئهحمهدی جێگری سکرتێری گشتی،
س��هرهڕای پهیامی هاوبهشیان بهو
ب��ۆن��هوه ،ب�� ه ه��اوب��هش��ی س��هردان��ی
گ���ڵ���ک���ۆی ش���هه���ی���دان���ی���ان ک����ردو

تاجهگوڵینهی ڕێزو وەفایان لهسهر
گڵکۆی شههیدان دان��او بهڵێنییان
دووپ���ات ک���ردهو ه ک�� ه درێ����ژهدهرو
وهف���اداری رێبازی پێشەوا قازیو
ههموو شههیدانی کوردستان بن.

ب��هردهوام��ی پێوهندییهکانی نێوان
ه���هردوو ری��ک��خ��راو و زی��ادک��ردن��ی
ک��اروچ��االک��ی ه��اوب��هشو دروس��ت
کردنی پردێکی پێوهندی توکم ه بۆ
یهکریزیو یهکگرتوویی ه��هردوو
الی���هن���ی دێ���م���وک���ڕاتو س��هرج��هم
هێزو ریکخراوهکانی رۆژه��هاڵت��ی
ک��وردس��ت��ان ت��ا گهیشتن ب�� ه ماف ه
م��رۆی��یو دێموکڕاتیکهکانی گهلی
کورد.

لەو كۆبوونەوەیەدا چەندین تەوەری گرینگ كەوتنە بەر باسو تاوتوێ کردنو پێداگریان لهسهر کرایهو ه
وهک ،ههرچی زیاتر لێک نزیک بوونهوهو بایهخدان به یهکریزیو یهکگرتوویی زیاتری رێکخراوهکانی الوانی
رۆژههاڵتو تهنانهت کۆکردنهوهی ههموو رێکخراوه مهدهنییهکانی رۆژههاڵت له ژێر چهتری فیدڕاسیۆنێکدا
بۆ یهک دهنگیو کاری هاوبهشی زیاتری نێو رێکخراوهکان ،ههروهها باسی کۆنفڕانسی چوارهمی الوانی چوار
پارچهش هات ه بهرباس که له ئێستاو ه ئامادهگی زیاتری بۆ بکرێ.

ش��م��ار م��یآی��ن��د .همچنین سیستم
م��دی��ری��ت��ی م��ن��ح��ص��ر ب���ه ف���رد ای��ن
رژیم که مشابه آن در جهان پیدا
نمیشود ،برای همین مطالعهو تحلیل
اوض���اع سیاسی ای���ران ب��ا نرمهاو
ف���ورم���وله���ای م��ت��ع��ارف ناممکن
گشتهو مطالعهو تحلیل خاص خود
را میطلبد .بعنوان نمونه وج��ود
ولی مطلقه فقیهو تواناییو اختیارات
سیاسیو اجرایی آن در تمام امور
کشوریو لشکری.
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انتخاب:
ما در رابطه با کشوری صحبت
میکنیم ک��ه مستاصل چند بحران
بسیار جدیو ویرانگر شده است ،این
بحرانها که عمدهترین آنها عبارتند
از ‹›بحران اقتصادیو معیشتی››
که گریبانگیر مردمان ایران زمینو
خود حاکمیتو رژی��م گشته است.

در رابطه با انتخاباتی صحبت
میکنیم ک��ه م��غ��ای��رت ذات���ی ب��ا یک
انتخابات آزادو دمکراتیک دارد.
وج���ود ن��ظ��ارت اس��ت��ص��واب��ی ،نبود
اح��زابو سازمانو نهادهاو جامعه
مدنی ک��ه از ارک���ان دم��ک��راس��ی به

ش���ای���د ب����ه ن����اچ����ار ول�����ی در
ه���ر ص�����ورتو در ن��ه��ای��ت جبهه
اصالحطلبان حکومتی ـــ ب��ا کنار
رف��ت��ن محمد رض��ا ع���ارف ب��ه نفع
حسن روحانیـــ با حسن روحانی

رسیدهو بیش از پیش سعی نمایند
رای دادن به معنی رای دادن به
برنامه خ��ود را میدانیو عملیاتی
نظام نیست ،با وجود چنین ادعایی
نمایند.
از طرف خامنهییو نتیج ه شرکت
در انتخابات حتما طول عمر بیشتر
در قدمهای آتی الزم است که
نظام نیست .انتخاباتو کنش انتخاب سه مورد نقش محوری ایفاء کنند؛
در ای��ران همیشه سیاسی نبودهو یکی ملیتها ،دوم جوانان(سنی)و
میتوان در بیشتر ای���ران انگیزهو دیگری زنان(جنسیتی).
ه��دفو سائقهای مختلفی را برای
ای��ن کنش ردی��اب��ی ک��رد .انتخابو
ش��رک��ت در ان��ت��خ��اب��ات را میتوان
از منظر ک��ن��شو واک��ن��ش بررسی
ک��رد .انتخاب ب��ه معنای ی��ک کنش
سیاسی در ط��ول سه ده��ه گذشته
در کردستان رخ داده است ولی در
شهرهای دیگر ایران بویژه تهرانو
دیگر کالن شهرهایی مانند تهرانو
مشهدو غیره ،از خرداد  ٧٦شمسی
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برای تحلیل هرچه بهتر انتخابات
 ٩٢ریاست جمهوری اسالمی ایران
بهتر اس��ت که ای��ن موضوع را در
ف��ض��ای ای����ران ب��ه مطالعه کشید.
بسیاری از مخالفین جمهوری اسالمی
از یک زاویه دید ایدئالیستی به این
موضوع میپردازند .حالت مبازرهو
ضدیت با نظام جمهوری اسالمی بر
چگونگی بررسی موضوع میچربد.
در صورتی که مهم شناخت فضا،
موضوعو تحلیلو ترسیم رابطهای
منطقیو نتیجهبخش میان ای��ن دو
است نه آمالو آرزوها .به گمان من

بهتر است که به جای تزریق آمال
خود در حین تحلیل انتخابات ٩٢
بعنوان یک کنش جمعی ،به تحلیل
منطقیو فارغ از دیدگاه ارزشگرایانه
آن پرداختهو ضمن دریافت منطق
کنش انتخاباتی ،بیشتر ب��ر روی
تاثیرگذاریو راهبریو هدفمندکردن
کنشهای جمعی در چنین مواقعی
تمرکز شود.

بحران در سطح رواب��ط بینالمللو
ناهمخوانی رژیم اسالمیو اهدافو
برنامههایش با جامعه جهانی بویژه
غ����رب›‹ .ب���ح���ران اج��ت��م��اع��ی›› که
بیشتر ناشی از هژمونیو استبداد
نظامی ،سیاسیو عقیدتیـــ مذهبی
است همراه با مشکالت اقتصادیو
معیشتی که بحران مذکور را تعمیقو
تمام کشور را در نابسامانی بس
پیچیدهای فرو برده است .به باور
من؛ بطور کلی ایرانو ایرانی با چند
بحرانو معضل جدی روبرو است.
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انتخابات ٩٢

ت��رک��ی��ب ک���ان���دی���داه���ای تعیین
صالحیت ش��ده از ط��رف ش��ورای
نگهبان ن��ش��ان از محفلیگراییو
وجود یک مافیای سیاسیـــ اجرایی
در حاکمیت است که همیشه در حال
تالش برای تحت کنترل در آوردن
کال ماجرای انتخاباتو متعلقات آن
هستند .دخالتهای مقامهای امنیتی
(نمونه اخیر آن دخالت مقام امنیتی
وزارت اطالعاتو نقش آن در رد
صالحیت آقای هاشمی رفسنجانی)
و ح���ک���م ح��ک��وم��ت��ی خ��ام��ن��هی��یو
جهتدهیو فرمانفرمائی ایشان در
کل امور انتخابات بزرگترین مانع
برای اجرای اصالحاتو پیشبرد گام
به گام پروژههای سیاسی در جهت
دمکراتیزهکردن کشورو نهادهای
سیاسی آن است .انتخاباتو تمکین
به نتایج دمکراتیک آن تا حد زیادی
میتواند هزینههای سیاسیو انسانی
‹› تغییرو تحول›› را تامین کند ولی
متاسفانه در ای��ران ،مافیای مذکور
مایل به انسداد هرچه بیشتر است
تا رفرم.

به توافق رسیدندو ایشان را مورد ب��ه ب��ع��د اس���ت ک��ه ب��ه ان��ت��خ��اب یک
ی اضافه شدهاست.
ح��م��ای��ت ه��م��ه ج��ان��ب��ه ق���رار دادن���د .ویژگی سیاس 
بویژه با حمایت سیدمحمد خاتمی
نتیجه انتخابات هرچه باشد،
رئیس جمهور پیشین ایرانو رهبر
امکانو احتمال پیش آم��دن بحران
اص�لاحط��ل��ب��ان ح��ک��وم��ت��ی ،ف��ض��ای
ب��رای رژی��م را بیش از پیش کرده
ان��ت��خ��اب��ات ب���ه دو ق��ط��ب م��ج��زاو
است .بعد از انتخابات بویژه شش
مشخص اعتدالگرایانو اصالحطلبان
ماه اول فرصت مناسبی است برای
در ی��ک ط���رفو اص��ول��گ��رای��ان در
س��ازم��ان��ده��ی ،ه��م��ک��اریو همیاری
طرف دیگر تبدیل گشت .البته هرچند
تمامی نیروهای مخالف رژی��م در
آق��ای روحانی خود را اصالحطلب
سطح داخلو خارج از کشور علیه
نمینامدو خ��ود را متعلق به نحله
حاکمیت .ب��ا ای��ن احتساب شرکت
فکری ‹›اعتدال›› میداند که بیشتر
مردم در انتخابات در نهایت به نفع
ب��ه اص��ولگ��رای��ان ن��زدی��ک اس��ت تا
مخالفین شرکت در انتخابات خواهد
اص�لاحط��ل��ب��انو ک��ارن��ام��ه سیاسی
بود البته در صورت وجود تدبیر،
ایشانو مسئولیتهایش تائید کننده
دوراندیشیو تلرانسو برنامهریزی
ای��ن ادع���ا هستند .ب��ا ای��ن حساب
مدوامو استراتژی مشخص.
میتوان گفت ک��ه در ح��ال حاضر
حسن روحانی نماینده اصالحطلبان
اگ���ر مخالفین رژی���م م��ای��ل به
داخل کشور ،بخشی از اصولگرایان ،دستیابی به یک سیاستو ستراتژی
طبقه میانی حکومتیو چند گرایشو مشخصو مشترک هستند ،قبل از هر
گروه سیاسیو دینی نیز مباشندو چیزی الزم است که برسر اصولو
ای���ن خ���ود موفقیت ب��زرگ��ی اس��ت مواردی کلی به توافق برسند .به این
برای آقای روحانیو در نهایت بیت معنی برای رسیدن به یک پالتفرم
رهبری.
مشترک همکاریو همیاری به توافق
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در واق��ع م��ی ش��ود گفت ک��ه :هیچ
کالهی از فرم اسالمیاش در ایران به
سرتان ن��رودو به ویژه از کاله خیمه
شب بازی انتخابات جمهوری اسالمی
بپرهیزید .اینها برای نجات اسالم در
ایران بهر دری می زنند .ما سالهای بعد
از جنگ ایرانو عراق را دیدیم که اینها
سیر قهقرا را طی میکردندو از وحشت
به سرکوب خشنو ترور رهبران مخالف
داخ��لو خ��ارج از ای��ران پرداختند .بعد
از محکومیت بینالمللی ،به جلو راندن
آقای خاتمی را خوب دیدیم که بعد از
آرامش موقت ،چگونه آنها اصالحطلبان
را کنار گذاشتندو سپس چگونه تئاتر
س���ال  1388را ب���وج���ود آوردن�����دو

جنبش سبز از م��ی��ان م���ردم ب��ه طور
خودجوش بوجود آمدو زود این بخش
از به اصطالح نیروهای اپوزیسیون
رهبری آن را بدست گرفتند .در اینجا
مجددا به هم میهنان پاک دل هشدار
می ده��م ،کاله آن شاخه از سبزهای
ناجی جمهوری اس�لام��ی نیز سرتان
ن��رود .بخشی از ای��ن سبزها زی��ر نام
اصالحطلبی ظاهر شدهاندو میخواهند
باصطالح جمهوری اسالمی را اصالح
کنند! ی��ک چیز ب��رای همه انسانهای
آزادیخواه ،باید محرز باشد که این 33
سال خوب نشان دادهو دوره یازدهم
ریاست جمهوری اسالمی هم نشان
خواهد داد که اینها اصالحپذیر نیستندو

باید بروند .چون در حقیقت ،اسالمی
که اینها ارائه میدهند با دمکراسی در
تناقض  180درج��ه اس��ت .ع�لاوه بر
همه اینها سیاست این باصطالح اصالح
طلبانو بویژه والیت فقیه که در قانون
اساسی آمده است ،هیچ جا و منزلتی
در حاکمیت دن��ی��ای ام���روزی ن��داردو
با آزادیو دمکراسی مطلقا سازگار
نیست .در قانون اساسی ای��ران آمده
است که حتی از میان نیمی از جامعه
(یعنی زنان) حق رئیس جمهور شدنو
قاضی شدن ندارندــــ البته بنا ب ه قانون
اس��اس��ی جمهوری اس�لام��ی ای���ران ن ه
تنها زنها ،بلک ه کردها هم حق انتخاب
ش��دن ب��رای پستهای ب��االی حکومتی

www.lawan.com

90

،،

جوانان غیور مملکت ،در انتخابات سال  92دوباره

منجمل ه ریاست جمهوری ندارندــــ .
فقط رجلها می توانند این پستها و مقام
را داشته باشند .لذا دیگر چنین رژیمی
جای ماندن ن��داردو باید ب��رود ،اما از
طریق منطقو دیالوگو صلح آمیز ،نه
خونریزی .گرچه ب��رای ای��ن آقایانو
خانمهای مسلمان مانند خانم رهنوردو
امثال مهم نیستند اگر چندین میلیون
انسان هم کشته شوند ،فقط اسالمو
آنه��ا برقدرت بمانند .اکنون صحبت
ازنو برسر انتخابات ریاست جمهوری
اس��ت .آیا باچنین اف��رادیو زیر لوای
چنین سیستمی با چنین رفتاری میتوان
از ان��ت��خ��اب��ات ح��رف زد؟ و ی��ا اصال
یت��وان به راحتی نفس کشید؟! هم
م�� 
میهنان عزیزو ارجمند ،ما باید خاطرات
تلخ سالهای  1360خورشیدی ،یادمان
باشد .ای��ن آقایان ب��رای محکم کردن
پایههای حکومت دینی خود هر کسی،
حتی از خودیها ،نه فقظ مخالفان ،اگر
دهان باز میکردو از دمکراسی حرفی
م���یزد ب��ا ف���رار از مملکتو زن���دانو
شکنجهو م��رگ س��روک��ار م��ی داش��ت.
این کار هنوز هم ادام��ه دارد .در آن
زمان ،همین آقایان موسوی ،کروبی،
خاتمیو امثال که ام��روزه خود را به
بخشی از رهبری جنبش سبز تحمیل
کردهاند ،تقریبا همه کاره بودند که در
سایه آنها اعدام دست جمعی جوانان
فعالو بیگناه انجام میگرفتو تاکنون
هیچ عذرخواهی از ناتوانیو یا اعتراف
به اشتباه از طرف آنان ،شنیده نشده.
در کنار آن جنایتها ،ت��رور رهبران
احزاب سیاسیو مخالفان رژیم بوقوع
میپیوستو بعدها قتلهای زنجیرهایو
ن��اب��ودی متفکرین ،مستقیم زی��ر نظر
بخشی از همین آق��ای��ان ک��ه ام���روزه
در جبهه مخالف اصولگرایان افراطی
جمهوری اسالمی قرار دارند ،به مرحله
اج���راء در م��یآم��د .ب���رای رس��ی��دن به
اهداف که همان تثبیت اسالم در ایران
است این آقایان به چنین جنایاتی بسنده
نمیکردند ،بلکه حتی دانشجویانی که
فقط به ناعدالتیو سانسور اعتراض
میکردند ،دستگیر میشدندو به آنها

وحشیانه ت��ج��اوز مینمودندو ی��ا در
خیابانها م���ورد اص��اب��ت گلوله ق��رار
میدادند .حاال امکان دارد این آقایان
اصالح طلب بگویند" :ماهم مخالف این
اعمال غیر انسانی بودیم"! خیلی ساده
از آنها پرسیده می شود ،چرا صدای
اعتراض به حق کشی را بلند نمیکردیدو
چرا حتی یک کلمه در این باره ننوشتید؟
بله ،همه اینها مقصراند .در حقیقت
سرمایههای علمی مملکت را بطور کلی
میخواستند نابود کنند که تا حدودی
موفق هم شدند .ما خارج نشینان ،با
شدت مخالفان رژیم ،مطلقا نمیخواهیم
سرنوشت شماها باقیمانده این سرمایه
کشور با خطر روبرو شود .اینها اگر
قدرت بگیرند بهتر از این ارتجاعیون
حاکم نمیتوانند باشند .حاال احتماال این
پرسش مطرح شود که بابا ،اینان بهتر
از اصولگرایان هستند! ای��ن درس��ت،
ما شکی نداریم که اینان نرمتر از این
آقایان حکومتگران فعلی هستند .اما
مثلی است معروف که می گویند" :سگ
زرد برادر شغال است" .باید نیز باور
داشت تا زمانی که این آقایان موضع
سیاسی خود را روشن نکردهاندو از
حاکمیت دینی(مانند خاتمی) و والیت
فقیه فاصله نگرفتهاند ،به عنوان ناجی
جمهوری اسالمی شناخته می شوند.
ل��ذا ب��ای��د اس�ل�امو ج��م��ه��وری اسالمی
از حاکمیت برداشته ش��ود .ما ترور
رهبران احزاب سیاسیو مخالفان رژیم
را به تلخی تجربه کردایمو اگر خاتمیو
"اصالحطلبان" نمیآمدند به احتمال قوی
پایان عمر ننگین این قرون وسطائیان
بود .خوب ،در زمان خاتمی که خود
آنها برای نجات اسالم در ایران آورده
بودند ،بیکار هم ننشستند .باز هم تکرار
میکنم در دوران خاتمی بود که قتلهای
زنجیرهایو به دنبال آنو با نظارت
بخشی از همین آقایانی که امروزه در
جبهه مخالف "اص��ول گرایان افراطی"
این جمهوری اسالمی قرار دارن��د ،آن
جنایت اتفاق افتاد .باید در نظر داشت
که در میان اینان ،آقای خاتمی اروپای
غربی دیده ،با لبخند ملیحاش ،یکی ازآن

مهرههای مهم ،برای نجات این رژیم
دینی قرون وسطائی استو اگر وضع
بدین منوال پیش برود ،یک روزی ولی
فقیه ه��م خ��واه��د ش��د ک��ه آرزو دارم
جوانان غیور مملکت تن به این خواری
ندهندو دیگر حاضر به پذیرش این
سیستم ق��رون وسطائی ،با خاتمی یا
بدون خاتمی اش ،نباشند.
در واقع آقای خاتمیو بقیه این نام
ب��ردگ��ان ف��وق ،اگ��ر از غربال ش��ورای
نگهبان دربروندو یا در رفتهاندو هوای
ریاست جمهوری را نمودهو یا آنها را
با تزویر برای نجات اسالم در ایران از
این مهلکه سقوط اجتماعیو اقتصادی،
به جلو فرستادهاند ،خود یک پایشان
م��یل��ن��گ��د .ج��م��ه��وری اس�لام��ی همانند
سالهای بعد از جنگ در سراشیبی قرار
گرفتهو راه نجات را در آن میبیند که یک
سپر بال علم کنند .اینها که امروز نقش
اصالح طلب را بازی میکنند ،بهترین
سپر بال هستند .اینها هنوز ازحاکمیت
دینی فاصله نگرفتهاندو آنگونه که
مکرر گفته شد ،روزی برتمام قتلهاو
اعدامهای مخالفان صحه میگذاشتندو
ی��ا اگ���ر ق���درت ن��داش��ت��ن��دو چ��ی��زی از
دستشان بر نمیآمد ،در برابر آن همه
جنایات ،سکوت میکردند .از همه اینها
بگذریم ،تاکنون هیچ کدام از آنها قانون
ارتجاعیو قرون وسطائیو ضد حقوق
ب��ش��ری والی���ت فقیه را زی���ر پرسش
نبردهاندو یا حداقل بر جدائی دین از
سیاست حتی اشارهای نکردهاند .برای
مثال آق��ای خاتمی در دوران  8سال
ریاست جمهوری با لبخندو وعدههای
بیپایه ،برسر دخترانو پسران میهن
که با شاخه گل سرخ بر ده��انو قلب
پاک به استقبالاش رفتند ،کاله گشادی
گذاشت .در واقع او میخواستو هنوز
ه��م م��یخ��واه��د ،نظام ش��وم جمهوری
اسالمی را نگهدارد .چنین افکار را نه
فقط او ،بلکه آنگونه که اشاره شد همه
اصالحطلبان بدون استثنا دارندو اینها
که خود را برهبری سبز تحمیل کردهاند،
میخواهند این سیاست نجات جمهوری
اسالمی در ایران را بهر قیمتی به پیش
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ببرند .این آقایان نه قدرت دارن��دو نه
شهامت که رفرم انسانو جهان پسندی
را در اسالم مطرح کنندو نه میخواهند،
چون خود میدانند که اسالم(منظور
آن اس�لام��ی ک��ه ح���اال در جمهوری
اسالمی ایران حاکم است ،یعنی اسالم
شیعه) رفرم پذیر نیستو نمیخواهند
از حاکمیت نیز رخ��ت ب��رب��ن��دد .البته
آنها بظاهر کوشش میکنند در مدرن
ک���ردن ای��ن اس�ل�ام ،همانند مسیحیت
رفرمی بوجود آورند .آقای خاتمی در
زمان ریاست جمهوریش پا به میدان
گ��ذاش��تو چ��ه بسا اج���ازه ه��م داد که
مثال چندتا ت��ار م��وی سر دختران از
زی��ر روس��ری ،همانند م��وی سر خود
از زیر عمامه ،بیرون باشدو دیدیم که
شاخه افراطی چگونه جلویش ایستاد!
امروزه واضح استو میبینیم که این
نکته را دختران قهرمان ما خود بخود
به نظام اسالمی با زور تحمیل کردهاند.
یعنی بجز حزب الهیها اکثر دختران،
اسالم را به سخره گرفتهاندو مأموران
ام��ر به م��ع��روفو نهی از منکر را به
عاص آوردهان��د .این را در فیسبوکو
ای��ن��ت��رن��ت ب��ه آس��ان��ی م��یت��وان دی���د و
افراطیون با هیچ تهدیدو گذراندن هیچ
قانونی ،نمیتوانند جلو آنها را بگیرند.
برای روشن شدن آن که آیا شرکت در
انتخابات در ایران گرهای از مشکالت
عدیده را میگشاید ،یا فقط هدف نجات
اس�ل�ام اس���ت ،ش��رح��ی ک��وت��اه از این
خیمه شب بازی را در گذشته از زبان
روزنامهها میآوریم .حاال چرا خاتمی
را رئیس جمهور ک��ردن��دو چگونه به
او اجازه دادند با افکار اصالح طلبیو
لیبرالی از نوع اسالمی به میدان بیاید؟
کوشش میکنم ،خیلی کوتاه با استناد
به منابع آن روزی توضیح دهم.
به قدرت رسانده شدن خاتمی:
در آن زم��ان خاتمی درحالی سر
ک��ار آم��د که اس�لامو س��ران جمهوری
اس�لام��ی ،آنگونه ک��ه در پیش اش��اره
شد ،در محکومیت بینالمللی بودند .این
رهبران به دلیل ترور میکونوس ،با یک
آبرو ریزیو تعقیب شدید مواجه شدند

که هنوز هم ادامه دارد .روزنامهها در
آن دوره نوشتند ک��ه" :خاتمی دولت
را در شرایطی تحویل گرفت که بر
اث���ر ب��ح��ران ن��اش��ی از م��ح��ک��وم ش��دن
مقامات بلند پایه جمهوری اسالمی در
دادگاههای آلمان به اتهام کشتن چند
تن از رهبران حزب دمکرات کردستان
در رستوران میکونوس آلمان ،روابط
ای��رانو اتحادیه اروپ��ا در اوج تیرگی
قرار داشتو همه سفرای اروپایی ایران
را ترک ک��رده بودند .هم چنین ایران
متهم به دست داشتن در حمله به پایگاه
آمریکا در الخبر عربستانو کنیسه
یهودیان در آرژانتین شدهو در آستانه
حمله موشکی آمریکا ق��رار داش��ت".
در چنین شرایطی جمهوری اسالمی
نیاز به کسی داشت که دارای به قول
اروپائیان کاریزمائی استثنائی باشدو
بتواند ای��ن آم��ری��ک��ای ق���درت طلب را
موقتا از حمله نظامی به ایران منصرف
کند .رهبران اسالمی در ایران متوجه
بودند که خاتمی قادر است این کار را
انجام دهد .نهایتا او توانست در سطح
بینالمللی" :با مطرح ک��ردن «گفتگوی
تمدنها» درسازمان ملل متحد ،خود را
بعنوان مبدع این نظریه بشناساند" ،این
کار را بکند .در واقع آن آب سردی بود
که بر روی آتش خشمو قدرت طلبی
آمریکا ریخته ش��د .آمریکای دو دل
امید داشت که خاتمی رابطه را با غرب
بهتر کند .برای آمریکا حقوق انسانی
در اس�لام زی��اد مهم نیست .مهم آن
است که رابطه اقتصادی مجددا برقرار
گردد .خاتمی اگر چه قلبا مخالف این
ارتباط بود اما به ظاهر کوشش خود
را ک��رد .بهمین دلیل ای��ن اول��ی��ن گام
برای نجات جمهوری اسالمی در سطح
بینالمللی بودو دیدیم که خاتمیو امثال
از جانبی در برابر اسالم افراطی خلع
سالح بودندو از جانب دیگر این ناجی
اسالم در ایران واقعا نمیخواست تن
ب��ه ای��ن ارت��ب��اط ب��ا جهان آزاد ،بدهد.
زی���را م��یدان��س��ت ک��ه ب��ای��د رفرمهائی
انجام ده��دو ای��ن خ��ود نابودی اسالم
در قدرت بودو چون خود از خانواده

روحانی اس��تو اگر دین در حاکمیت
نباشد ،جای او کنج مسجد استو بسو
هرگز شانس ن��دارد که رئیس جمهور
شود .لذا بنظر او دین باید حاکم باشد.
نمونه بارز آن برای نجات دین اسالم
در ای��ران میتوان از این گفته او در
اوای��ل حکومتاش برداشت ک��رد .وی
ط��ی سخنانی در س��ال اول ریاست
جمهوری پیرامون آزادی گفت " :خدمت
به دین در این است که بگوییم دینو
آزادی با هم سازگارندو دینی که به
انسان حرمت میدهد در درجه اول به
آزادی انسان حرمت میدهد .باید موانع
آزادی از میان برداریم" .پس یک آخوند
سید ،ب��دون شک آخوند میماندو در
توجیهگریو حتی عوام فریبی نهایت
کوشش را هم میکند.
در سیاست داخلی کاله دیگری که
سر ملتهای ایران گذاشت ،طرح مسئله
ش��وراه��ای شهرو روستا ب��ود که در
قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز
آمده است اما هرگز به مرحله اجرا در
نیامده بود .در واقع دیکتاتورانو نظیر
آنان هرگز نخواسته و نمیخواهند که
مردم درب��اره سرنوشت خود تصمیم
جدی بگیرند .اما اینها بظاهر مجبور
ب��ودن��د ب��ه ای���ن ب���ازی س��ی��اس��ی آق��ای
خاتمی تن در دهندو یا صحنهسازی
کنند .ما میدانیم شوراهای شهر حتی
قدرت اجرائی برنامههای فرهنگی را نیز
کم دارد یا اصال ندارد .باز روزنامهها
بعدها نوشتند" :دوره ریاست جمهوری
خاتمی از سالهای مهم تاریخ سیاسی
ای��ران اس��تو ح��اوی اتفاقات بسیاری
بود .شعار جامعه مدنی وی که بعدها در
قبال سکوت وی توسط علی خامنهای
به عنوان برداشتی از مدینه النبی نام
برده شد در کنار توسعه سیاسی از
شعارهای اصلی وی ب��ود .در همین
راستا وی انتخابات شوراهای شهرو
روستا را که در قانون اساسی جمهوری
اسالمی تصریح شده بود ،برای اولین
ب��ار برگزار ک��ردو فعالیتهای هنری،
فرهنگیو سیاسی در فضایی بازتر از
دولتهای قبلو بعد انجام شد ،در عین

حال جناح مقابل ضمن انتقادات پیاپی
وزیر کشور او عبدالله نوری را که از
مهرههای اصلی کابینه بود با رای عدم
اعتماد پس از استیضاح برکنار کرد".
در آنجائی که خاتمی بظاهر میکوشید
راه تنفسی باز کندو به جوانان امکان
بدهد حتی در چارچوب این جمهوری
ق��رون وسطائی ،ح��ق آزادیو انتقاد
داش��ت��ه ب��اش��ن��دو م��یخ��واس��ت ح��داق��ل
خود را با زمان تطبیق دهدو از غرب
تقلید کند ،اص��ول گ��رای��ان جلو او را
میگرفتندو نمیگذاشتند به کارش ادامه
دهد ،زیرا وحشت میکردند که سر بند
از دستشان در م��یرود .او نیز بجای
اعتراض صلحآمیز دست به عوامفریبی
میزدو تمام کاسه کوزهها را بر سر
جناح مقابل میشکست .ب��ار دیگر به
روزنامههای آن زمان رجوع میکنیم
که نوشتند:
"ی��ک��ی از مهمترین وق��ای��ع دوران
ریاست جمهوری خاتمی ،اعتراضات
 ۱۸تیر م��اه  ۱۳۷۸ب��ود که به واقعه
«حمله به کوی دانشگاه تهران» شهرت
یافت .شروع ماجرا از اعتراض عدهای
از دانشجویان دانشگاه تهران در مورد
توقیف روزنامه سالم بود که با واکنش
شدید نیروهای امنیتی روبرو شدو در
روز دوم ،نیروهای امنیتی جمهوری
اسالمی به خوابگاه دانشجویان حملهور
شدندو تعداد زی��ادی از دانشجویان
را م��ورد ض��ربو شتم ق��رار دادن��د که
در ادام��ه به یک اعتراض همه جانبه
از ط��رف اق��ش��ار مختلفو بخصوص
دانشگاهیان تبدیل گردید .در نهایت
ح��ک��وم��ت ب�� هک��م��ک ن��ی��روه��ای بسیج،
سپاهو نیروهای انتظامی اعتراضها
را توسط حکومت نظامی اعالم نشده،
بشدت سرکوبو مخالفان را به زندان
انداخت که از جمله زندانیان معروف
میتوان به احمد باطبی اش��اره کرد.
در نهایت دولت از سرکوبگران بعنوان
نیروی فشار نام بردو این اولین بار
بود که این نیرو رسما موجودیت پیدا
کرد .همچنین معترضان را آشوبگرو
اراذل نامیدند" .انسان از آقای خاتمی

می پرسد ،خ��وب ،اگ��ر واقعا خودتان
نمیخواستین ،چرا حتی تهدید به استعفا
نکردین؟ چرا جلو استاندار وقتتان در
اردبیل که برعلیه روزنامه سالم بدلیل
بقول ایشان ،درج اکاذیب ،شکایت کرده
بودو در حقیقت عامل اصلی ناآرامیها
بود نگرفتین؟ اینکه درکشوری حتی
روزنامههای خودی تحمل نمیشوندو
آنها را توقیف میکنند ،مگر میشود
حکومت ک��رد ،اگ��ر کسی قلبا راض��ی
نباشد؟ همه دمکراتها این برخوردها را
خیمه شب بازی اسالمی مینامند ،نه
چیز دیگر .بخشی از وقایع را از زبان
روزنامههای آن دوره بخوانیدو ببینید
که همه اینها دست در دست هم گذاشته
بودندو هنوز هم مصمماند که مردم را
ناآگاه نگهدارندو روشنفکران را نابود
کنندو اسالم در ایران را تقویت نمایند.
در ادامه می خوانیم:
"اما مهمترین قضیه دوران حکومت
خاتمی را میتوان افشاو اعالم رسمی
وج��ود «عوامل خودسر» در وزارت
اطالعات جمهوری اسالمی که عامل
«قتلهای زن��ج��ی��رهای» اع�لام شدند،
بود .این افشاگری به دستگیری یکی
از سرشناسان وزارت اطالعات به نام
«سعیدامامی» منجر شد .او بعدتر و
طی یک واقعه مشکوک در زندان خود
کشی کرد .در این واقعه نویسندگانی
به طور سیستماتیک به قتل رسیدند از
جمله داریوش و پروانه فروهر ،محمد
جعفر پویندهو محمد مختاری" .خوب،
اگر از خیمه شب بازی سخن بهمیان
میآید ،با دیدن این صحنهها واقعیتها
رو میشوندو باید حق داد که عامیانه
بگویند :همه سر و ته یک کرباساندو دگر
هیچ .انتخابات سال  1392خورشیدیو
شرکت اصالحطلبان چیزی به غیر از
عوامفریبیو نجات اس�لام در ای��ران
نیست .اگر غیر این ب��ود ،می بایستی
اصالحطلبان با یک برنامه مشخص
انتخاباتی به میدان می آمدند .یعنی
گوشههائی از خواست مردمو جوانان
را مطرح میکردند .برای نمونه جدائی
دین از حکومت ،آزادی عقیدهو مرام،

حق رأی(انتخاب شدنو انتخاب کردن)
برای همه (زنو مردو اقلیتهای آئینی).
حذف اسالم شیعه بعنوان دین رسمی
در ق��ان��ون اس��اس��ی .ای��ن ابتدائیترین
نکاتی هستند که در برنامه این آقایان
اص�ل�اح طلب نیست .اگ��ر اک��ن��ون در
مبارزات انتخاباتی این نکات یا برخی
از آنها را مطرح کنند ،همه انسانهای
دمکرات باید بدانند که اینها عوامفریبی
استو شعار انتخاباتی نه چیز دیگر.
در حالیکه باید این نکات سالهاو ماهها
پیش در برنامه کاری خود مینوشتندو
از آن دف��اع میکردند ،نه در مبارزه
انتخاباتی .ببینید من برای ادعایم در
مورد آقای خاتمیو جمهوری اسالمی
سند از خود این آقایان دارم که پیش از
انتخابات چه چیزهائی مطرح میکنندو
بعد از انتخابات چه میگویند .آقای
خاتمی در یکی از سخنرانیهایش،
گویا در آبان  1391روزنامهها از قول
او گفته اند" :فردای آن روز ،وبسایت
رسمی سید محمد خاتمی متن سخنرانی
دیروزش را منتشر کرد که نشان داد
که خاتمی به دنبال بازگشت به قدرت
نیستو معتقد است مشکل این نیست
چه کسی کاندیدا شود  ،بلکه خواست
اصلی اصالح طلبان را آزادیو امنیت
منتقدانو تن دادن حکومت به خواست
م���ردم م���یدان���د" .آق���ای خ��ات��م��ی مگر
خواست مردم بغیر از آن نکاتی هستند
که در پیش به آنها اشاره کردیم؟ شما
اگر ریگی در کفش ندارید ،چرا به آنها
اش��اره نمیکنید؟ چ��را با صراحت از
این نکات دف��اع نمیکنید؟ آرزو دارم
نیروهای فعالو هممیهنان ارجمند با
خواندن این مقاله خود درباره انتخابات
تصمیم بگیرند که آیا این رژی��م الیق
ماندن می دانند یا نه؟!

بۆ شەهیدانی کورستان
فایلی ژمارەی داهاتوو

« ئهرکو رۆڵی الوان له کۆمهڵگادا»
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فایلی ژمارەی داهاتوو

“شەهید شێخ غەریب حەسەنی”
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            شەهید بەرزی وەکوو چیا                           
روونی وەکوو ئاوی دەریا
            تۆ نەمردوویو نامری                               
کڵپەو بڵێسەی ئاگری
            رەنگی اللە هەرچەن جوانە                           
شاگوڵی  نێو گوڵستانە
            ملکەچ دەڕوانێتە زەوی                              
لە حاستی تۆیە سەر نەوی
            تۆ بەهاری ،تۆ شەماڵی                              
تۆ هەوری گەواڵ گەواڵی
            تۆ هیوای بەزری واڵتی                             
پێشکاروانی ڕێی نەجاتی
            تۆ کانگای بەڵێنو وەفای                           
تۆ زامنی مافی رەوای
            ئاودێری بەرزیو بناری                            
ئۆقیانووسی پڕ ئەسراری
            تۆ کلیلەی رەمزو رازی                             
رێبواری رێگاکەی قازی
            تۆ بەرزتر لە هەورانی                              
هاوتای مانگو ئەستێرانی
            تۆ تیشکی کازیوەی روونی                         
مەشخەڵی ڕێی رزگاربوونی
            ناوی بەرزت رەمزی مانە                          
وانەو دەرسی مندااڵنە
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