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«مستەفا مەولوودی» ،جێگری سكرتێری گشتیی حیزبی دیموكراتی كوردستان:

كۆماری ئیسالمی دەیەوێ هەستی ئایینی خەڵكی ناوچەكە دژی كورد بورووژێنێ
یارانەكان و ئاژاوەگێریی
ئابووری

عەبدوڵاڵ بەهرامی

س��ەرەن��ج��ام دوای چەند مانگ ملمالنە لە
نێوان دەوڵ��ەت و مەجلیس دا لەسەر شێوەی
جێبەجێ ك��ردن��ی گ��ەاڵڵ��ەی ئامانجداركردنی
یارانەكان ،رۆژی دووشەممە 26ی رەزبەر
ئەم گەاڵڵەیە چۆتە بواری جێبەجێكردنەوە .بەو
پێیە كە گەاڵڵەی ئامانجدار كردنی یارانەكان
نیگەرانییەكی زۆری لەالی كارناسانی ئابووری
و بە تایبەت خەڵك دروست كردوە .بەم پێیە ئەوە
كە خەڵك بە هۆی گرانیی رۆژ لە رۆژ زیاتری
ك��ااڵ و پێداویستییە سەرەكییەكانی بكەونە
ژێر فشارەوە نەك دوور لە چاوەڕوانی نیە،
بەڵكوو چاوەروان كراوە .بەاڵم لەم نێوەدا تەنیا
شتێك كە كاربەدەستانی دەوڵەت و دامودەزگا
ئەمنییەتی و نیزامی و ئیتالعاتییەكانی نیگەران
کردوه ،دروست بوونی ناڕەزایەتیی خەڵك لەم
دۆخە نالەبارە ئابوورییەیه كە جێبەجێ بوونی
گەاڵڵەی ئامانجداركردنی یارانەكان ئەوەندەی
دیكەش تووشی هەاڵوسانی دەك��ا .بۆیە هەر
چەند رۆژ جارێك یەكێك لە بەرپرسانی ئەو
دامودەزگا سەركوتكەرانە بۆ ئەوەی هەڕەشەیان
لە خەڵك كردبێ ،باس لە ئاژاوەگێریی ئابووریی
بێگانەكان ل��ەك��ات��ی جێبەجێكردنی گەاڵڵەی
یارانەكان دا دەك��ەن .لەم نێوە دا فەرماندەی
هێزی ئینتزامی لە چەند حەوتوو لەوە پێشەوە
باس لە ئەگەری دروست بوونی بە وتەی خۆی
ئاژاوەی ئابووری دەكا تەنانەت لەم رۆژانەش
دا باسی لەوە كردوە لەوانەیە تووشی حاڵەتێكی
وەك پشكبەندی ك��ردن��ی «بێنزین» بینەوە.
هەرەشەكانی دامودەزگا سەركوتكەرەكان
هەر بەوەندە كۆتایی نەهاتوە و لە زیاد بوون
دای���ە .ه��اوك��ات ل��ە گ��ەڵ ئ����ەوەدا ك��ە دەوڵ���ەت
ل��ە س��ێ پ��ارێ��زگ��ا ی��اران��ە ن��ەغ��دەك��ان��ی خستە
حیسابی سەرپەرستی بنەماڵەكانەوە ،عەلەوی
یەكێك لە بەرپرسانی پایەبەرزی وەزارەتی
ئیتالعات ل��ە ك��ۆب��وون��ەوەی ش���وورای دەزگا
چاوەدێریكارەكانی واڵت دا رایگەیاند :ئەمرۆ
دوژمن دوای بێ هیوا بوون لە بوارە سیاسی
و نیزامی و فەرهەنگییەكان ،ئابووریی كردۆتە
ئامانج .ئەو هەروەها گوتی بابەتی ئامانجدار
كردنی یارانەكان پرسێكی گرنگە كە دوژمن
زۆری گرنگی پێداوە و بەرنامەی بۆ داڕشتوە.
ه��ەر لە درێ���ژەی ئ��ەم ه��ەڕەش��ان��ەدا حسێن
ش��ەری��ع��ەت��م��ەداری ن��وێ��ن��ەری خ��ام��ن��ەی��ی لە
رۆژن��ام��ەی كەیهانیش لە س��ەروت��اری رۆژی
س��ێ شەممەی خ��ۆی دا باسی ل��ەوە كردوە
كە دوژمنی دەرەكی دەیەوێ كەڵكی خراپ لە
جێبەجێ بوونی قۆناخە سەرەتاییەكانی گەاڵڵەی
ئامانجدار كردنی یارانەكان وەرگ��رێ ،چونكە
سروشتییە هێندێك گرفتی سەرەتایی هەبێ.
ئەم جۆرە لێدوانە هەڕشەئامێزانەی بەرپرسانی
كۆماری ئیسالمی لەوە سەرچاوە دەگرێ كە
ئەوانیش پێشبینی ئەوە دەكەن كە لە ئاكامی ئەم
گەاڵڵەیەی دەوڵ��ەت دا گرانی و هەاڵوسانێكی
زۆر بازاڕەكانی واڵت داگ��رێ و لە ئاكام دا
ناڕەزایەتیی جەماوەریی خەڵكی لێ بكەوێتەوە.
بۆیە لەم پێوەندییەش دا وەك هەر بابەتێكی
دیكە پرسی پیالن و ئاژاوەگێڕیی بێگانەكان
دێننە گۆڕێ و دەیانەوێ ئەو زەینیەتە دروست
بكەن كە ئەگەر لە ئاكامی جێبەجێ كرانی ئەم
گەاڵڵەیەدا ناڕەزایەتییەكی جەماوەری سەری
هەڵدا ئەوە پیالن و ئاژاوەگێڕیی بێگانەكان ه و
پێویستە بە توندترین شێوە سەركوت بكرێ.
ل����ە پ����ێ����وەن����دی ل����ەگ����ەڵ س���ەره���ەڵ���دان���ی
ناڕەزایەتیی لە هەاڵوسان و گرانی دا چەند
ه��ۆك��ار دەت���وان���ن دەوری گرینگیان هەبێ.
بۆ الپهڕه 2

كوردستان ـ بەشی سیاسی« :مستەفا مەولوودی» لە
لێدوانێكی تایبەتدا لەمەڕ ئەو هێرشانەی كە كۆماری
ئیسالمی لە میدیاكانی خۆیەوە دەیكاتە سەر هەرێمی
كوردستان بە رۆژنامەی «كوردستان»ی راگەیاند
كە كۆماری ئیسالمی بەمەبەستی الواز كردنی پێگەی
كورد دەیەوێ هەستی ئایینی خەڵكی ناوچەكە دژی
كورد بورووژێنێ.
جێگری سكرتێری گشتیی حیزبی دیموكراتی
كوردستان بە ئاماژە بەوەی روخانی رێژیمی بەعس
بە قازانجی خەڵكی عێراق و كۆماری ئیسالمی و
ناوچەكە بووە لە سەر ئەو باوەڕەیە كە پاش نەمانی
بەعس پێگەی كورد لە ناوچەكەدا بەهێزتر بووە و
كۆماری ئیسالمیش ئەمە بە مەترسییەك بۆ سەر
خۆی دەزانێ بۆیە لە هەموو رێگایەك بۆ الواز كردنی
كەڵك وەردەگرێ.
ئەم ئەندامەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دیموكراتی
كوردستان لە درێژەدا جەختی لەسەر ئەوە كردەوە
كە كۆماری ئیسالمی لە رێگای جۆارجۆری وەك
میدیاكان ،سوپای قودس ،ئابووری و ..هەوڵ دەدا
كە دەستێوەردانه له كاروباری عێراق بە گشتیی و
هەرێمی كوردستان بە تایبەتی بكا.
بۆ الپهڕه 2

بینای پارلمانی کوردستان

مهرجهعه تهقلیدهکانی شیعه نهچوونه پێشوازیی
خامهنهیی

لهکاتی سهردانی خامنهیی بۆ شاری
قوم هیچ یهک له مهرجهعه تهقلیدهکان
پێشوازیان ل ه ناوبراو نهکرد.
بهپێی ههواڵێک ک ه ماڵپهری جهرهس
باڵوی کردۆتهوه ئهوانهی پێشوازیان
له خامنهیی کردو ه چهند کهسێکی
وهک شاهردوودی ،عهلهوی گورگانی،
محهممهدی یهزدی و مهسعوودی
خومهینی و چهند کهسێکی پلهنزمی ئایینی
دیک ه بوون ک ه ل ه پێشوازییهکهدا بهشدار
بوون.
ههواڵدهری جهرهس ک ه نزیکه ل ه
میرحسین مووسهوی ههروهها باڵوی
کردۆتهوه ک ه ل ه رێوڕهسمی پێشوازیکردندا،
ئهو کهسانهی بهشداریشیان کرد بهتایبهت
له ناو ئاپۆرای خهڵکدا ،بهشێکی بهرچاویان
له فهقێکانی قووم بوون که وێڕای بهشێکی
دیکهی خهڵک که لهو رۆژهدا له شاری قوم
ههموو کارهکان تهعتیل کرابوو ،بهشدار

بوون .ماڵپهری جهرهس باسی لهوهکردو ه
و
ک ه بهشێوهیهکی بهرنامه بۆ دارێژرا 
کارێک کرا ک ه ئهو ماشینهی خامنهیی
دهگواستهو ه  45دهقیقه درهنگتر گهیشت ه
ئهو شوێنهی مهبهست بوو ،تاوهکوو
وانیشان بدهن ک ه خۆشهویستی خامنهیی
الی خهڵک کارێکی کرد که ئهو کێشهی ه
درووست ببێ.

داخرانی ناوهندی بازرگانیی ئێران له ههولێر
ن��اوهن��دی بازرگانیی ئێران ل ه ههولێر ب ه
ب��ڕی��اری بهرپرسانی ئاسایشی حکوومهتی
ههرێم داخرا.
ب ه بڕیاری ئیدارهی ئاسایشی حکوومهتی
ههرێمی کوردستان رۆژی دووشهمم ه  26ی
رهزب��هر ناوهندی بازرگانیی ئێران له ههولێر
وریا کراوهتهوه ک ه کۆتایی ب ه چاالکییهکانی ل ه
ههرێمی کوردستان بێنێ.
ب ه پێی ههواڵی ماڵپهڕی پهیامنێر ،ئیدارهی
ئاسایشی حکوومهتی ههرێم رۆژی دووشهمم ه
له بڕیارێکدا  24کاتژمێری دهرفهت به ناوهندی
بازرگانیی ئێران ل ه ههولێر داو ه ک ه کۆتایی ب ه
چاالکییهکانی له ههرێمی کوردستان دا بهێنێ و
دوای کۆتایی هاتنی ئهو ماوه دیاری کراوه ئهو
ناوهند ه ئێرانیی ه له الیهن ئیدارهی ئاسایشهو ه
داخرا.
راوێژکاری راگهیاندنی وهزارهتی بازرگانیی
ح��ک��ووم��هت��ی ه���هرێ���م ل��� ه وت���ووێ���ژ ل��� ه گهڵ
ه��هواڵ��دهری��ی « وارڤ��ی��ن» وێ���ڕای پشتڕاست

کردنهوهی ئهم ههواڵه رایگهیاندوه ک ه ناوهندی
بازرگانیی ئێران ل ه ههرێمی کوردستان ئیزنی
چاالکیی نهبووه و ب ه شێوهی نایاسایی کاری
کردوه.
بهرپرسی ئ��ی��دارهی ئاسایشی حکوومهتی
ه��هرێ��م��ی کوردستانیش ه��ۆک��اری داخرانی
ناوهندی بازرگانیی ئێرانی بۆ نهبوونی مۆڵهتی
چاالکی گهڕاندهوه.

مستهفا مهولوودی

بان کی مون:

بارودۆخی لوبنان دوای سهفهری ئهحمهدی نژاد ئاڵۆز بوو ه
رێکخراوی
گشتیی
سکرتێری
خۆی
نیگهرانیی
نهتهوهیهکگرتووهکان
له بارودۆخی لوبنان لهدوای سهفهری
ئهحمهدینژاد بۆ ئهو واڵت ه دهربڕیوه.
ئاژانسهکانی ههواڵ لهم پێوهندییهدا باڵویان
کردۆتهوه که دوای سهردانه پڕ لهههراو
هوریاکهی ئهحمهدینژاد بۆ لوبنان ،بانکی
موون سکرتێری گشتی نهتهوهیهکگرتووهکان
له راپۆرتێک دا نیگهرانی خۆی ل ه بارودۆخی
لوبنان دهربڕیوهو ب ه ناوچهیهکی پڕ ئاڵۆزی
ناوبردوه ،لهم راپۆرتهدا بانکی مۆن بوونی هێز ه
تووندرهوهکان و پشتیوانییهکانی ئێرانی بهیهکێک
له هۆکارهکانی نائهمنی ناوچهک ه ناوبردوه.
بانکی مۆن لهم راپۆرتهیدا رایگهیاندووه ک ه
بارودۆخی لوبنان جێی نیگهرانیهو پهرهسهندنی
کێش ه سیاسیهکان دهتوانێ ببێته هۆی نائارامی
و زیادبوونی کێشهکان لهو واڵتهو ههموو
واڵتانی ناوچهکه ،ئهگهر ئهوه روو بدات ئێران
یهکێکه ل ه هۆکاره سهرهکیهکانی ئهو کێشهیهیه.
بانکی مون ههروهها رایگهیاندوو ه ک ه

پشتیوانی واڵتانی دراوسێ ل ه دهوڵهتی ئیئتالفی
لوبنان دهتوانێ پێشگیری ل ه پهرهسهندنی
نائارامی بکاو داوای له واڵتانی ناوچهکهشکرد
ک ه خۆیان ببوێرن له گرووپه تووندڕهوهکان
و بێ هێزکردنی دهوڵهتی لووبنان.
ههر لهو پێوهندییهدا رۆژی چوارشهم ه
ئێتالفی 14ی مارس ل ه بهیاننامهیهکدا رهخنهی
ل ه شێوازی پێشوازی کردن له ئهحمهدینژاد
گرت و رایگهیاند ئهو شێواز ه پێشوازی
کردن ه پێچهوانهی سهروهری دهوڵهتی لوبنانه.

زاڵبوونی بارودۆخی ئهمنی بهسهر شارهکانی کوردستان دا
ب ه دوای دهرگیری له نێو ش��اری سنهدا
ل ه م��اوهی یهک ههفتهی راب��ردوودا کهشێکی
ئهمنییهتی به سهر شارهکانی کوردستان دا
زاڵه.
ب���ه پ��ێ��ی ه���هواڵ���ی ه����هواڵ����دهری ههرانا
دواب����هدوای تێکههڵچوونهکانی ش��اری سن ه
ل�� ه ه�� هف��ت��هی راب�����ردوودا ه��ێ��زهک��ان��ی یهگانی
تایبهتی هێزی ئینتزامی ل�� ه ن��او شارهکانی
کوردستاندا باڵو بوونهتهوه و زۆربهی شهقام
و مهیدانهکانی سهرهکیی ئهم شارانه له ژێر
کۆنترۆلی قورسی ئهم هێزانه دایه .هێزهکانی
ئینتزامی به پۆشینی جلی گولله نهبڕ و سوار
ب ه ماتۆر و ماشین له ناو شاردا دهگهڕێن و
به دانانی خاڵی پشکنین له شهودا جموجۆڵی
هاوواڵتییانیان خستووهته ژێ��ر کونترۆل.
دهوترێ ک ه ئهم کهشوههوا ئهمنییهتیی ه بووهت ه
هۆی ترس و تۆقاندنی خهڵک.
شایانی باسه ههر لهو ماوهیهدا چهندین

هاوواڵتی دهسبهسهر کراون ک ه لهوانه دهکرێ
ئ��ام��اژ ه به دهسبهسهرکرانی ئهمین مهدهنی
رۆژنامهنووس و سهرنووسهری ههفتهنامهی
کهرهفتووبکرێ.

ههواڵ
و راپۆرت

ژماره545 :

کۆچی دوایی سكرتێری پارتی
یهكیهتیی دیموكراتی كورد لهسووریه
لهسووریه ،لهتهمهنی 65ساڵی داو بههۆی
سهکتهی مێشکهوه ،ل��ه نهخۆخشخانهی
نیشتیمانی لهشاری قامیشلۆو لهرۆژئاوای
كوردستان كۆچی دوایی كرد.

 26ی رهزبهر ئیسماعیل عومهر سكتی
یهكیهتیی دیموكراتی ك��ورد ل��ه سووری ه
كۆچی دوایی كرد.
ب �هرپ��رس��ی پ �هی��وهن��دی��ی �هك��ان��ی پارتی
یهكیهتیی دیموكراتی كورد له سووری ه کهل ه
ههرێمی كوردستاندا جێگیره ،له لێدوانێكدا
ب��ه ئ��اژان��س��ی پهیامنێری راگ �هی��ان��دوه ک��ه 
کاتژمێر1ی  89/7/ 26ئیسماعیل عومهر،
سكرتێری پارتی یهكیهتیی دیموكراتی كورد

جێی ئاماژهیه ،ئیسماعیل عومهر لهساڵی
1988هوه تا ئێستا سكرتێری پارتی یهكیهتیی
دیموكراتی كورد ل ه سووری ه بووه.
ب��هرپ��رس��ی پ �هی��وهن��دی��ی �هك��ان��ی پارتی
یهكیهتیی دیموكراتی ك��ورد له سووریه،
روونی کردهو ه که تهرمی ئیسماعیل عومهر
ئهورۆ لهشاری قامیشلۆ و له رێوڕهسمێکی
تایبهت دا بهخاك دهسپێردرێ.
.

رۆحی شادو رێگای خهباتی پڕ رێبواربێ

رێژهی تووشبوانی ماده سڕکهرهکان
ل ه قوتابخانهکان زیاتر ل ه پادگانهکانه

له قوتابخان ه سهرهتاییهکانیش دا ب ه ئاسانی
دهست دهکهون .کارناسانی پهروهردهیی پێیان
وایه که بۆ بهرنگاربوونهوهی ئیعتیاد پێویست ه
ی ماد ه
ک � ه باسهکانی پ��ێ��وهن��دی��دار ب �ه ناسین 
سڕکهرهکان و ئاسهوار ه زیانبارهکانی بچێت ه
نێو وان �هی قوتابخانهکانهوه ،ب�هاڵم ل ه جیاتی
ئهوه ئێستا خودی جۆر ه جیاوازهکانی مهواددی
موخهدیر ه ک ه چوونهته نێو قوتابخانهکانهوه.

دیداری ههیئهتی کۆمیتهی نۆروێژی
حدک لهگهڵ ههیئهتێکی حیزبی دێموکرات مهسیحی ئهو واڵته
رۆژی پێنجشهممه 22 ،ی رهزبهرههیئهتێکی
ح��ی��زب��ی دێ��م��ۆک��رات��ی ک��وردس��ت��ان ل � ه نۆروێژ
له ش��ارهوان��ی��ی تۆنێسبێرگ لهگهڵ بهرێز
ئۆیویند ئوپیگۆرد ل�ه حیزبی دێموکرات
مهسیحی ن��ۆروێ��ژو بهرپرسی ئهندامانی
ش��ارهوان��ی دیموکرات مهسیحییهکان لهو
شاره کۆبوونهوه.
لهو چاوپێکهوتنهدا کاک رهزا قهباغکهندی،
بهرپرسی کۆمیتهی حیزب ل ه ن��ۆروێ��ژ و
ئهندامانی دیکهی ههیئهتی حیزب ل ه پێوهندی
ل ه گهڵ کێشهکانی رۆژههاڵتی نێوهراستو
رۆڵو دهوری تێکدهرانهی کۆماری ئیسالمی
ل ه ناوچهکهداو ه��ان��دانو هاوکاریی تاقم ه
ت��ێ��رۆری��س��ت��ی��ی�هک��ان ل���هالی���هن حکوومهتی
ئیسالمییهو ه ب � ه درێ���ژی ب��اس��ی��ان ب��ۆ الیهنی
نۆرویژی کرد.
له بهشیکی دیکهی ئهو دی��دارهدا پێشێلکاریی ه
ب �هردهوام �هک��ان��ی مافی م��رۆڤ ل� ه رۆژههاڵتی
ک�����وردس�����ت�����انو ئ����ێ����ع����دامو رهش�����هک�����وژی،
زی��ن��دان ،ب���هردهب���اران ،ئهشکهنجهو ک���ردهو ه
تێرۆریستییهکانی ئ �هم دوای��ی �هی شارهکانی
رۆژه���هاڵت���ی ک��وردس��ت��ان ل � ه الی���هن کۆماری
ئیسالمییهو ه بۆ ناوبراو شیکرایهوه .ههروهها ل ه
پێوهندی ل ه گهڵ رهوشی ئهو پهنابهر ه کوردانهی
ک ه له نۆروێژ لهالیهن ئیدارهی پهنابهرییهو ه
وهاڵم��ی نهرێنی وهردهگ����رن ،ل ه ن��اوب��راو داوا
ک��را که ههوڵی خ��ۆیو پارتهکهی وهگ��هر بخا

کۆتایی دهورهی  194ی سهرهتایی پێشمهرگه
ب ه کۆتایی هاتنی دهورهی  194ی
س�هرهت��ای��ی پێشمهرگه پۆلێکی دیکهش
له الوان��ی کورد به رهسمی پێوهست ب ه
ریزهکانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
بوون.
ههر بهو بۆنهیهوه له رێوڕهسمێک

دا ک ه پێش نیوهڕۆی رۆژی پێنجشهممه،
 29ی رهزب����هر ب � ه ب �هش��داری��ی سهدان
کهس له کادر و پێشمهرگهکانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان ل ه ساڵۆنی بۆن ه

و رێوڕهسمهکانی حیزبی دێموکرات
دا ب�هڕێ��وه چ��وو ،کۆتایی ئ �هو دهورهی��� ه
راگهیهندراو  ،شانازیی پێشمهرگ ه بوون
به بهشدارانی دهورهی  194بهخشرا.
له سهرهتای ئهو رێوڕهسم ه دا خاتوو
سوێال قادری ،ئهندامی جێگری کومیتهی
ناوهندیی حدک وێڕای
پ���ی���رۆزب���ای���ی ک����ردن
ل��� ه ب���هش���داران���ی ئهو
دهورهیه رایگهیاند ک ه ل ه
قۆناغی ئێستای خهباتی
نهتهوایهتیمان دا نهتهو ه
و شۆرشهکهمان زیاتر
ل���� ه ه����هم����وو کاتێک
پێویستی به خهباتکار
و پێشمهرگه ههیه.
س��وی�لا ق���ادری ل � ه بهشێکی دیکهی
قسهکانی دا ئاماژهی ب ه سیاسهتهکانی
کۆماری ئیسالمی بۆ الواز کردن و کوشتنی

بیری نهتهوهیی و خهباتگێڕی ل ه نێو بیر و
دڵی الوانی کورد دا کرد و باسی ئهوهی
کرد ک ه کۆماری ئیسالمی ب ه پهرهپێدان ب ه
دیاردهی ئێعتیاد ل ه کوردستان ب ه بێدهنگی
ئهو سیاسهتهی دهبات ه پێشێ و ئهوهش
بهرهنگاری و وشیاریی الوانی کورد بۆ
م��ای�هپ��ووچ ک��ردن �هوهی ئ �هو سیاسهتهی
رێژیم دهخوازێ.
ل���ه ن��ێ��وئ��اخ��ن��ی ب��هرن��ام��هک��ان��ی ئهو
رێوڕهسمهدا چهند بڕگهیهکی هونهری
وهک سروود و گۆرانی پێشکێش کران و
پهیامی کۆتایی دهورهش ل ه الیهن یهکێک
له بهشدارانهوه خوێندرایهوه.
دوای���ی���ن ب��هش��ی ئ���هو رێوڕهسم ه
دابهشکردنی خ��هاڵت ب�ه س �هر کهسانی
س �هرک �هوت��ووی دهورهک����ه ب��وو ک �ه لهو
بهشهش دا سهرکهوتووانی دهور ه خهاڵتی
رێزلێنانی خۆیان ل ه دهستی هاورێێان
ئ�هح��م�هد نستانی و رهح��ی��م پهرشهیی
وهرگرت.

بهرێوهچوونی سێمیناری هاوبەشی یەکێتی ژنانی دێمۆکراتی
کوردستان لەگەڵ کریستیلی فۆڵکە پارتی لە نۆروێژ

وهزیری پهروهرده و فێرکردن:

وهزی��ری پ �هروهرده و فێرکردنی کۆماری
ئیسالمی ئێران ئاشکرای ک��ردو ه ک ه ئاماری
تووشبوانی ماد ه سڕکهرهکان له قوتابخانهکان
زۆر زی��ات��ر ل�� ه ئ���هژم���اری م��وع��ت��ادهک��ان ل ه
پادگانهکانه.
ح��اج��ی ب��اب��ای��ی ،وهزی����ری پ�����هروهرد ه و
فێرکردنی کۆماری ئیسالمی ئێران له واڵمی
یهکێک له بهرپرسانی ستادی به ناو خهبات
دژی م���اد ه س��ڕک �هرهک��ان ل �ه م �هڕ ئیعتیاد ل ه
قوتابخانهکاندا ئاشکرای کرد که ئهو دیاردهی ه ل ه
قوتابخانهکان دا تهقیوهتهوه ،بهاڵم لهم رۆژان ه
دا پێویست ناکا لهم بارهو ه پرسیار بکرێ و
پێویست ه بیر ل ه شتی دیکه بکهنهوه.
ناوبراو ل ه واڵمی ههواڵنێران دا ئاماد ه نهبوو
وردهکاریی زیاتر لهو پیوهندییهدا ئاشکرا بکا و
ههر ئهوهندهی درکان که ئهژماری موعتادهکان
ب ه مهواددی موخهدیر زۆر زیاتر له ئهژماری
موعتادهکان ل ه پادگاکانی واڵته.
ش��ای��ان��ی ب��اس� ه ک � ه ب � ه پێی ئ��اک��ام��ی زۆر
لێکۆڵینهو ه تهمهنی توشبوون به ئیعتیاد ل ه ئێران
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تا جارێکی دیک ه ب ه دۆس��ی�هی ئ�هم دهست ه ل ه
پهنابهراندا بچنهوهو ئیمکانی وهرگرتنی مافی

رۆژی هەینیی رابردوو 23 ،ی رهزبهر
یەکیهتیی ژنانی دێمۆکراتی کوردستان لە
نۆروێژ بە هاوکاریی ژنانی کریستیلی فوڵکە
پارتی لە یەکێک لە ساڵۆنەکانی پەرلەمانی
ئەو واڵتە کۆبوونەوەیەکیان رێک خست کە
لە الیەن بەرپرسی کریستنە فۆڵکە پارتی« ،
کنوت ئاریلد هارهیده» و ئەندامی پەرلەمان
لە لیستی پارتی ناوبراوو هەروەها خاتوو»
ئاود کواڵبهین» ،جێگری شارەوانی ئۆسڵۆو
ه���اورێ جەمیلە ق���ادری بەرپرسی كوميته
ى یەکێتی ژنانی دێمۆکراتی کوردستان لە
نۆروێژ لە سێ تەوەرەی جیادا بۆ بەشداران
قسەیان کرد.
کۆبوونەوە لەالیەن کنوت ئاریلد هارهیده
به باسێک له پێوهندی له گ�هڵ هەڵوێستی
حیزبهکهیان لەسەر ک��ورد بەگشتیو ژنان
بەتایبەتی دهستی پێ کرد.
لە تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا
خاتوو ئاود کواڵبهین باسێکی گشتی سەبارەت

درێژهی:

مستەفا مەولوودی:

كۆماری ئیسالمی دەیەوێ هەستی
ئایینی خەڵكی ناوچەكە دژی كورد بورووژێنێ
بە ئ��ام��اژە ب��ەوەی كە كاناڵی هەواڵی
كۆماری ئیسالمی لە زنجیرە بەرنامەیەكدا
باسی ئەوەی كردوە كە ئیسراییل لە هەرێمی
كوردستان چاالكی هەیە و لە رۆژنامەی
«كەیهان»دا سەرۆكی هەرێمی كوردستان
وەك یەكێك ل��ە س��ەران��ی فیتنە ل��ە عێراق
لەقەڵەم دراوە مستەفا مەولوودی وتی «
ئەگەرچی كورد تا ئێستا رەتی كردۆتە كە
پێوەندی لەگەڵ ئیسراییل هەیە ،بەاڵم لەسەر
بنەمای بەرژەوەندی مافی خۆیەتی پێوەندی
لەگەڵ واڵت��ان��ی ج��ۆراوج��ۆر هەبێ و ئەمە
شتێكس زۆر سروشتییە».
ج��ێ��گ��ری س��ك��رت��ێ��ری گشتیی حیزبی
دیموكراتی كوردستان لە بەشێكی دیكەی
لێدوانەكەیدا یەكێكی دیكە لە مەبەستەكانی

درێژهی:

پهنابهریی له نۆروێژیان بۆ دهستهبهر بکرێ.
دوات���ر ئۆیویند ئ��وپ �هگ��ۆرد وێ���رای دهربڕینی
خۆشحاڵیی خ���ۆی س���هب���ارهت ب � ه سهردانی
ه��اورێ��ی��ان��ی ح��ی��زب��ی ،بهڵێنی پ��ێ��دان ک�� ه ئهم
تهوهرانهی که له دیدارهکهیان دا هاتۆته بهرباس
بگهیهنێت ه پارلمانی ئهو واڵت �هو سهرۆکایهتی
پارتهکهی.
پێویسته بگوترێ لهو دیدارهدا هاورێ سولیمان
سولیمانپوور ب �هرپ��رس��ی ب �هش��ی تهشکیالت
ل ه کۆمیته ناوچهی وهستفۆلد بهشدار بووو
کۆبوونهوهکه ماوهی کاتژمێرێکی خایاند

بە چونیەتیی بەرێوەچوونی کاروبارەکانی
شارەوانیی ئۆسڵۆ هێنایە گۆڕێ.
لە دوایین بەشی ئهو سمینارهدا خاتوو
جەمیلە قادری بابەتێکی لە ژێر ناوی «ژیانی
پ��ڕ ل��ە ژان��ی ژن ل��ە ن��ێ��وان دوو دن��ی��ای لێک
جیاوازدا» پێشکهشی بەشداران کرد.
خ��ات��وو جەمیلە ق���ادری ل �ه سهرهتای
باسهکهی دا گوتی که ئهمڕۆ ئیدی لهکهس
ش��اراوه نیه ژنو پیاو ئهگهر دوو جینسی
لێک جیاوازن ،بهاڵم دوو مرۆڤی لێک جیاواز
نین .نهک ههر عیلمو مهنتیق ،بهڵکوو ویژدانی
بهخهبهریش دهزانێ بهردهوام بوونی ژیانی
ئینسانهکان بهبێ بوونی ئهو دوو جینسه لێک
جیاوازه ئیمکانی نیه.
ناوبراو روونی کردهوه که ئهوانهی زوو
بهو ئاکامه گهیشتوون ،بۆ بهشدار کردنی
ههر دووک الیهنی کۆمهڵ قانوونیان داناوهو
فهرههنگیان گۆڕیوه ،سهرکهوتووتر بوون.
لهبهشێکی دی��ک �هی ب��اس �هک �هدا هاتبوو

كۆماری ئیسالمی لە هێرش كردنە هەرێمی
ك��وردس��ت��ان و ب��ەرپ��رس��ان��ی ئ��ەم هەرێمە
بۆ ئ��ەوە گ��ەڕان��دەوە كە ئێران لەم رێگاوە
دەیەوێ گوشار بخاتە سەر كورد بۆ ئەوەی
لە پێك هێنانی حكوومەتی داهاتووی عێراقدا
ب��ەش��داری هاوپەیمانییەك بكا ك��ە باوی
دڵ��ی ئ��ەوە(ك��ۆم��اری ئیسالمی) و ل��ە پێناو
بەرژەوەندییەكانی ئەواندا كار دەكا.
م��ەول��وودی لە كۆتایی وتەكانیدا ،لەم
پێوەندییەدا هەڵوێستی بەرپرسانی هەرێمی
كوردستان بە گشتیی و پارتی دیموكراتی
كوردستانی بە تایبەتی بەرز نرخاند و وتی:
« بە ئاماژە ب��ەوەی كە لە راگەیاندنەكانی
خۆیان واڵمی كۆماری ئیسالمییان دایەوەو
سەنتەری ب��ازرگ��ان��ی ئێرانیان ل��ە هەولێر

یارانەكان و ئاژاوەگێریی ئابووری

ه��ۆك��ارگ��ەل��ێ��ك ك���ە كاربەدەستانی
كۆماری ئیسالمیی نیگەران كردوە .یەكەم
لە ئارادابوونی ئەم بزووتنەوە سیاسییەیە
كە زیاتر لە ساڵێكە لە ناخی كۆمەڵگەی
ئ��ێ��ران دا س���ەری ه��ەڵ��داوە و ب����ەردەوام
سیاسەت و كاركردی دەوڵەت دەخاتە ژێر
پرسیارەوە .بۆ وێنە سیما دیارەكانی ئەم
بزووتنەوەیە هەر لە كاتی هاتنە گۆڕێی
گ��ەاڵڵ �هی ئامانجداركردنی یارانەكانەوە
رەخنەیان لەم گەاڵڵەیە گرتوە .دووهەم:
گ��ەاڵڵ��ەی ئامانجدار كردنی یارانەكان لە
كاتێك دا جێبەجێ دەك��رێ كە ئابووریی
ئ��ێ��ران ب��ە ه��ۆی گ��ەم��ارۆ ئابوورییەكانی
ئەنجومەنی تەناهیی نەتەوە یەكگرتوەكان
و گ���ەم���ارۆ ی��ەك�لای��ەن��ەك��ان��ی ئ��ەم��ری��ك��ا و

یەكیەتیی ئورووپا رۆژ لەگەڵ رۆژ تووشی
قەیرانی زیاتر دەبێ .بۆیە چاوەڕوان كراوە
البردنی سوبسید یان یارانە لەسەر كااڵ
سەرەكییەكان و پێداویستییە رۆژانەكانی
خەڵك و دان��ی سوبسیدێكی نەغدیی كەم
ب��ە بنەماڵەكان ئ��ەوی��ش ل��ەو هەلومەرجە
ئ��اب��ووری��ی��ەدا ك��ە ت��ا دێ ه���ەاڵوس���ان و
گرانییەكی زیاتر بەخۆوە دەبینێ ،خەڵك
بخاتە ژێر فشارەوە .فشارێك كە چاوەڕوان
دەكرێ لەم بەستێنە سیاسییەدا كە لە ئێران
لە ئ��ارادای��ە ناڕەزایەتیی جەماوەریی لێ
بكەوێتەوە.
بە جێبەجێ كردنی گەاڵڵەی ئامانجدار
ك��ردن��ی ی��اران��ەك��ان س��ااڵن��ە بودجەیەكی
زۆری بۆ دەگەڕێتەوە ،بەاڵم لەوالوە خەڵك

که ههموو ئامارو لێکۆڵینهوهکان
دهریان خستوه ههتا کۆمهڵ ئازادتر
ب �ێو بهشداریی کۆمهاڵنی خهڵک
ب �هژنو پیاوهوه له کاروبارهکاندا
زیاتر بێ ،سهرکهوتنو پێشکهوتن
خ��ێ��رات��ره .ه��هم��ووم��ان دهزانین

سهرکهوتنی خێرای واڵتانی ئ��ازادی جیهان
بهشێکی زۆری ب هرههمی بهشداریی ژنو
پ��ی��اوی ئ��هو واڵت��ان �ه ل �هه �هم��وو بوارهکانی
کۆمهڵدایه به بێ جیاوازی».
ش��ای��ان��ی ب��اس �ه ک��ە ک��ۆب��وون��ەوەک��ە ٢
کاتژمێری خایاند ،لهم کۆبوونهوهیهدا ئاود
کواڵبهینو کنوت ئاریلد هارهیده خۆشحاڵیی
خۆیان لە بهرێوهچوونی ئەم چەشنە دیدارو
کۆبوونەوانە دەربڕی
داخست ،هەڵوێستی بەرپرسانی هەرێمی
كوردستان بە گشتیی و پارتی دیموكراتی
كوردستانی بە تایبەتی هەڵوێستێكی زۆر
بەرپرسیارانەو دەقیق بوو كە رای گشتی
كوردستانیش پشتیوانی لێ دەكا».
جێی وەبیر هێنانەوەیە كە كاناڵی هەواڵی
كۆماری ئیسالمی لە زەنجیرە بەرنامەیەكدا
لە ژێر ناوی «صهیونیزم و اشغالگری دو
روی یك سكە» باسی لە چاالكی ئیسراییل
لە هەرێمی كوردستاندا ك��ردوە و هێرشی
ك��ردە سەر هەرێمی كوردستان .هەروەها
رۆژن��ام��ەی «كەیهان» كە س��ەر بە بەیتی
رێبەری ئێرانە لە یەكێك لە سەروتارەكانیدا
«مەسعوود ب��ارزان��ی» ،سەرۆكی هەرێمی
كوردستان وەك یەكێك لە سەرانی فیتنە لە
عێراق لە قەڵەمدا .لە بەرانبەردا بەرپرسانی
هەرێمی ك��وردس��ت��ان ب��ە گشتیی و پارتی
دیموكراتی كوردستانی بە تایبەتی وێراێ
ئ��ەوەی لە میدیاكانی خۆیانەوە واڵمی ئەم
ئاژاوە گێڕیانەی كۆماری ئیسالمیان دایەوە،
سەنتەری بازرگانی ئێرانیان لە هەولێری
پایتەختی هەرێمی كوردستان داخست.

دەكەونە ژێر فشاری ئابووریی زۆرترەوە.
بۆیە دەك���رێ ل��ێ��رەدا ب��ەو ئاكامە بگەین
دەوڵەتێك كە دەزان��ێ پێگەی جەماوەریی
نیە و لەگەڵ ناڕەزایەتییەكی بەرینی سیاسی
ب��ەرەوڕووی��ە و ل��ە ئاستی نێونەتەوەیی
دا تەریك ك��ەوت��ۆت��ەوە ،پێویستی بەوەیە
چەندی دەك��رێ خەزێنەی خ��ۆی بئاخنێ
ئەویش بۆ ئ��ەوە كە لە هێزی سەركوتی
خ���ەرج ب��ك��ا .ل��ە خ���ۆڕا ن��ی��ە بەرپرسانی
ئینتزامی ،ئیتالعاتی و نیزامی لە ئێستاوە
هەڕەشە لە خەڵك دەك��ەن كە سەبارەت
ب��ە گ��ران��ی��ی ب���ازاڕەك���ان و چوونەسەری
نرخی پێداویستییە سەرەكییەكانی ژیانیان
ن��اڕەزای��ەت��ی نیشان ن���ەدەن ،چونكە ئەم
ناڕەزایەتییانە دەستی بێگانەیان لە پشتەو
پێویستە وەك ناڕەزایەتییە سیاسییەكان
سەركوت بكرێن.

سیاسی
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ه قازانجی کێ دایه؟
نا ئهمن کردنی کوردستان ل 
حسێن ئهحمهدپوور
ل���ه م������اوهی چ���هن���د ههفتهی
راب��ردوودا ،زنجیره رووداوێکی وهک
تهقینهوهی مهاباد ،دهرگیری له ناو
شارهکانی سنه و سهقز ،تهقینهوه
له پادگانی خوڕهم ئاباد ،کوژرانی
خوێندکارێک له شاری مهریوان به
شێوهیهکی گوماناوی و ...له نێو رای
گشتی خهڵکی کوردستان دا کۆمهڵێک
پ��رس��ی��اری دروس���ت ک����ردهوه و ئهم
رووداوان���ه بوونهته هۆی نیگهرانی
هاونیشتمانانی ک���ورد .ئ��ای��ا ئهم
رووداوانه پێوهندییان پێکهوه ههیه؟
ئهنگیزه و مهبهستی ئهنجامدهر
یان ئهنجامدهرانی ئهم رووداوانه
دهبێ چی بێ؟ ئایا تهنیا مهبهست
نائهمن ک��ردن��ی ک��وردس��ت��ان�ه؟ و...
ئهمانه و کۆمهڵێک پرسیاری دیکه
که له رۆژانی راب��ردوودا ههر کهس
و الیهنێک به جۆرێک وهاڵم��ی بهو
پرسیارانه داوهتهوه.

ک��ات��ێ��ک ل��هه��هر ش��وێ��ن��ێ��ک دا
رووداوێکی لهو چهشن ه روو دهدا
یان نائهمنی و پشێوییهک درووست
دهبێ ،ل ه گهڕان بهدوای سهرهداو دا
یهکهم پرسیاری مهنتیقی که دهبێ
ههوڵ بدرێ واڵمێکی سهرهتایی بۆ
ببینرێتهوه ،ئهوهیه که ئاکامی ئهو
رووداو( نائهمن کردن) ه چی ه و ل ه
بهرژهوهندی کام گرووپ و الیهن
و کهسانێکدایه و دژی بهرژهوهندی
چ کهسانێکه؟ .ب��ا ل�ه س �هرهت��ا دا
وای دابنێین ک ه ئ �هم رووداوان��� ه
هیچ پێوهندییهکیان پێکهوه نی ه و
ب ه مهبهست و ئهنگیزهی جیاواز
ک��راون و ئهنجامدهرانیشی یهک

الی��هن و ی �هک گ���رووپ نین .ئهم
فهرزه ئهگهرچی زۆر الوازه ،بهاڵم
هیچ ل ه ئاکامی مهسهلهکه ناگۆڕێ
و کوردستان نائهمن دهب��ێ .ئهم
نائهمنیی ه له قازانجی کێ دایه؟ بۆ
واڵمدانهوهی ئهم پرسیارهش دهبێ
له پێش دا گرووپ و الیهن ه خاوهن
بهرژهوهندییهکان له کوردستاندا
بناسین ،که بریتین ل ه  _1دهسهاڵت
(ک��ۆم��اری ئیسالمی)  _2الیهن ه

ن��اس��راوهک��ان��ی نێو بزووتنهوهی
کوردستان .ئهم دوو
الی���هن��� ه دوو الیهنی
ن�����اس�����راوی خ�����اوهن
ب�����هرژهوهن�����دی�����ن ل ه
ک��وردس��ت��ان��دا( .دی���ار ه
ل ه نێو الیهنی یهکهمدا
واته ل ه نێو سیستمی
ک���ۆم���اری ئیسالمیدا
گ������رووپ و الیهنی
ج��ۆراوج��ۆر ه �هن ک ه
بهرژ هو هندییهکانیان
ج��ی��اوازه) .دی��ار ه جیا
لهم دوو الیهنه ،دهکرێ
چهند الی�هن��ی دیکهی
خ��اوهن بهرژهوهندی
ه �هب��ن وهک واڵتانی
دهرهوه و گ���رووپ
و الی �هن��ی ت���از ه سهر
ههڵدراو و...
دهس������هاڵت وهک
الی �هن��ێ��ک ک��ه ئهرکی
دابین کردنی ئهمنیهتی
واڵت��ی ل�هس�هر شانه،
س����هب����ارهت ب��� ه دوو
رووداوی م��ه��اب��اد و
س��ن�ه ،ه��هر ل � ه یهکهم
س��ات�هک��ان دا دهستی
دهرهکی و الیهنهکانی
ن����او ب���زووت���ن���هوهی
کوردستانی تاوانبار
ک�������رد .ب�������هاڵم ئایا
ئ����هم الی���هن���ان��� ه هیچ
بهر ژ هو هند ییهکیا ن
ل��� ه ن���ائ���هم���ن کردنی
کوردستان دا ههیه؟
الی���������������هن��������������� ه
ن������اس������راوهک������ان������ی
ن����او ب���زووت���ن���هوهی
کوردستان ن�هک بهو
پێیهی ک � ه بۆخۆیان
ئیدیعای دهکهن ،بهاڵم
ب���ه پ��ێ��ی ب��هرن��ام��ه و
بارودۆخێک ک ه ههیانه،

ئۆپۆزیسیۆنی کورد ئهگهر
تهنانهت باوهڕیان به
شهڕی چهکداری و خهباتی
توندوتیژیش ههبێ چونکه
بههۆی بارودۆخی ناوچهیی
و ناوخۆیی به کردهوه
ناتوانن ئهنجامی بدهن،
سااڵنێکه حیسابیان لهسهر
ئهو خهباته هێمنانه و
مهدهنییهی کردۆتهوه که له
ناوخۆ لهالیهن خهڵکهوه
بهڕێوه دهچێ و به قازانجیانه
که ئهم شێوه خهباته گهشه
بستێنێ و بههێز ببێ .جیا
لهوهش خهباتی هێمنانهی
سیاسی و مهدهنی لهم سااڵنهدا
له نێو هێزه کوردییهکاندا
بۆته پڕهنسیپ یان له حاڵی
بوون به پڕهنسیپ دایه.
کهواته ئۆپۆزیسیۆنی کورد
ناکرێ ببێته هۆی نائهمن
کردنی کوردستان

نائهمن بوونی کوردستان ،تهواو
پێچهوانهی بهرژهوهندییهکانیانه.
ئ��هوان ئهگهر تهنانهت باوهڕیان
ب� ه ش��هڕی چ �هک��داری و خهباتی
توندوتیژیش ههبێ چونکه بههۆی
بارودۆخی ناوچهیی و ناوخۆیی
ب��ه ک�����ردهوه ن��ات��وان��ن ئهنجامی
بدهن ،سااڵنێکه حیسابیان لهسهر
ئهو خهباته هێمنان ه و مهدهنییهی
ک��ردۆت�هوه ک ه له ناوخۆ لهالیهن

خ �هڵ��ک �هوه ب��هڕێ��وه دهچ���ێ و ب ه
قازانجیان ه که ئهم شێو ه خهبات ه
گهش ه بستێنێ و بههێز ببێ .جیا
لهوهش خهباتی هێمنانهی سیاسی
و م �هدهن��ی ل �هم س��ااڵن �هدا ل� ه نێو
هێز ه کوردییهکاندا بۆت ه پڕهنسیپ
یان ل ه حاڵی ب��وون به پڕهنسیپ
دایه .کهواته ئۆپۆزیسیۆنی کورد
ناکرێ ببێت ه هۆی نائهمن کردنی
کوردستان.
واڵتانی دهرهو ه وهک ئامریکا
و ئیسرائیل ک ه کۆماری ئیسالمی
ت���اوان���ب���اری���ان دهک�����ا ،ئهوانیش
ئهگهری زۆر دوور ه دهستیان ل ه
نائهمن کردنی کوردستان دا ههبێ
و ب �هرژهوهن��دی��ی��ان ل �هو بابهتهدا
ههبێ ،به کورتی چۆنکه :ئهوان
ل � ه رووب�����هڕوو ب��وون��هو ه لهگهڵ
کۆماری ئیسالمیدا ئامانجی زۆر
گ��هور ه دهپێکن .دروس��ت کردنی
دووبهرهکی له نێوان خهڵکی مهاباد
دا چ قازانجێکی بۆ ئ�هوان ههیه؟
واڵت��ان��ی دهرهو ه ل ه سێ رێگهی
فشاری ئابووری ،پشتیوانی کردن
له بزووتنهوهی ناڕهزایهتی خهڵک
و دواجاریش هێرشی نیزامییهو ه
کێشهی خ��ۆی��ان ل�هگ�هڵ کۆماری
ئیسالمی یهکالیی دهکهنهوه .ئهوان
ئێستا دوو رێگهی یهکهمیان گرتۆت ه
بهر که نائهمن کردن و تهقینهو ه ل ه
کوردستان هیچ پێوهندییهکی بهو
دوو رێگهیهوه ناکرێ ههبێ .لهههر
کام لهو سێ رێگهیهدا کوردستان
شوێنێکی گونجاو بۆ بهربهرهکانی
ئ �هوان لهگهڵ کۆماری ئیسالمیدا
ن��ی �ه .ئ��هگ��هر ب��ی��ان��هوێ نائهمنی
دروس��ت بکهن ،ه �هوڵ دهدهن ل ه
ت��اران و ئیسفههان و مهشههد و
ت �هورێ��ز نائهمنی دروس���ت بکهن
نهک له سهقز و مهابادو ...ئهوان
تهنانهت ئهگهر تا رادهیهکی زۆر
کهمیش پێش بینی ئهوه بکهن ک ه
ئهگهری سهرنهکهوتنی پالنهکهیان
له ئاردایه و ئهگهری ئهو ه ههی ه

که بهڵگهی باوهڕپێکراو دهست
کۆماری ئیسالمی بکهوێ ،ریسکی
لهو شێوهی ه ناکهن .به تایبهت ک ه
ئێستا کۆماری ئیسالمی زیاتر ل ه
جاران له ئاستی نێونهتهوهیی دا
الواز دهردهک����هوێ ،ب �هاڵم ئهگهر
بێتوو پالنێکی لهو شێوهی ه لهالیهن
رۆژئ�������اواوه ب�� ه دژی کۆماری
ئیسالمی بهڕێو ه بچێ ،ئ �هو ه بێ
گ��وم��ان پێگهی رێژیمی ئ��ێ��ران چ

له ناوخۆ و چ ل ه دهرهو ه بههێز
دهک��ا و یارمهتی ب��هو ه دهک��ا که
ئهو بانگهشه و ئیددعایانهی که
ب��هردهوام دژی رۆژئ��اوا دهیانکا،
زیاتر لهالیهن خهڵکهوه باوهڕیان
پێ بکرێ.
الیهنێکی دیکهی جیا ل ه کۆماری
ئیسالمی ک�ه دهک���رێ دهس��ت��ی ل ه
نائهمن کردنی کوردستاندا ههبێ،
گرووپ و الیهنی تاز ه سهرههڵداوه.
گرووپی تاز ه سهرههڵداو دهیانهوێ
ل ه رێگهی تهقینهوهو شهڕ له ناو
شارهکاندا بوونی خۆیان و هێزی
خۆیان رابگهیهنن .ئهم گرووپ ه تاز ه
سهرههڵداوانه ناکرێ لهو گرووپ ه
ئیسالمی ه رادیکااڵن ه بهدهر بێ ک ه
سااڵنێکه ب ه ئاشکرا ب �هر چاوی
خ�هڵ��ک و ح��ک��ووم�هت�هوه چاالکی
دهک���هن و حکوومهتیش النیکهم
لهم قۆناخهدا ل ه قازانجی دای ه ک ه
ئهم گرووپان ه له کوردستان بههێز
بن .بهاڵم دیسانهک ه تهنانهت ئهم
گرووپ ه تاز ه سهرههڵداوان ه ناکرێ
دهستیان ل �هم رووداوان���� ه ههبێ.
چونکه گرووپی تاز ه سهرههڵداو
مهبهستی ل � ه ن��ائ�هم��ن ک���ردن ل ه
س����هرهت����ادا ت �هن��ی��ا ن���اس���ان���دن و
راگهیاندنی بوونی خۆیانه .گرووپی
تاز ه سهرههڵداو رووداو ه چوکهکان
گهور ه دهکاتهو ه تا لهو رێگهیهو ه
هێزی خۆی نیشان بدا .بهاڵم چۆن
دهکرێ هێزێکی تازه سهرههڵداو
ی��ان هێزێک ک� ه ت��ازه دهس��ت��ی ب ه
ش���هڕ و ت��ون��دوت��ی��ژی ک����ردووه،
کارێک بکاو به ئهستۆی نهگرێ.
ئهگهر وابێ کردهوهکهی زۆر بێ
وات���ا دهب���ێ .ب � ه پێی سرووشتی
گ��رووپ � ه ت���از ه سهرههڵداوهکان
ل��ه واڵت���� ه ج���ۆراوج���ۆرهک���ان���دا و
ه���هروهه���ا ب���ه پ��ێ��ی سرووشتی
گ��رووپ�� ه ئیسالمییه رادی��ک��اڵ و
س�هل�هف��ی��ی�هک��ان ،ئ���هوان ههمیش ه
نهتهنیا ئهو شهڕ و توندوتیژیانهی
ک �ه دهی��ک��هن وهئ �هس��ت��ۆ دهگ���رن،

بهڵکوو تهنانهت ئهگهر رووداوێکی
هاوشێوه روو بدا و هیچ الیهنێک
نهبێ وهئ�هس��ت��ۆی ب��گ��رێ ،ئهوان
وهئ��هس��ت��ۆی دهگ����رن ت��ا ه��ێ��ز و
گ �هورهی��ی خ��ۆی��ان نیشان بدهن.
کهواته ئهو ئیدیعای بهرپرسانی
ک����ۆم����اری ئ��ی��س�لام��ی ک���ه پاش
ئهوهیکه ههموو الیهکیان تاوانبار
کرد جیا له خۆیان که رایانگهیاند
رووداوهک �هی سنه کاری گرووپ ه
سهلهفییهکان بوو ه
زۆر جێگهی گومانه و
زیاتر له سێناریۆیهکی
ههڵبهستراوی خۆیان
دهچێ.
ئ��ێ��س��ت��ا ب��� ه پێی
ئ���هوهی ل �ه س���هرهو ه
باسمان کرد نائهمن
ک��ردن��ی کوردستان
ک����ه ن����اک����رێ ک����اری
سێ الیهنی دهرهکی،
ئ���ۆپ���ۆزی���س���ی���ۆن���ی
ک������ورد وگ����رووپ����ی
ت����ازه سهرههڵدراو
ب����ێ ،ت��هن��ی��ا الیهنی
دهسهاڵت (حکوومهت
و الیهن و دام دهزگا
جۆراوجۆرهکانی ناو
ک��ۆم��اری ئیسالمی)
دهم��ێ��ن��ێ��ت �هو ه ک��ه ل ه
کوردستاندا خاوهن
ب�������هرژهوهن�������دی�������ن
و ب������هرژهوهن������دی
ک���ۆم���اری ئیسالمی
له
له کوردستاندا چ 
کورت ماوه و چ له درێژ خایهن
دا ل �هگ �هڵ دوو الی �هن��ی دهرهک���ی
و ئۆپۆزیسیۆنی ک��وردس��ت��ان ل ه
دژایهتی دای ه و تهنیا دهکرێ بڵێین
ل � ه ک���ورت م����اوهدا بهرژهوهندی
حکوومهت لهگهڵ الیهنی گرووپ ه
ئیسالمییه ت��ون��دڕهوهک��ان��دا یهک
دهگرێتهوه.
وهک پێشتر باسمان کرد ل ه نێو
کۆماری ئیسالمیدا باند ،گرووپ
و الی �هن��ی خ���اوهن بهرژهوهندی
جیاواز ههیه ،وهک سپا ،ئیتالعات،
الیهنه سیاسییهکانی نێو بهرهی
ئوسوولگهرا ،ریفۆرمخواز و ...
ک ه ماهییهتیان زۆری قسه ل ه سهر
کراوه و پێویست ناکا ئێم ه لێرهدا
ب��اس��ی��ان ل �ه س���هر ب��ک �هی��ن .بهاڵم
الیهنی ریفۆمخواز وهک الیهنێک
ئهوانیش هیچ بهرژهوهندییهکیان
له نا ئهمن کردنی هیچ ناوچهیهکی
ئ��ێ��ران��دا نی ه و ن��ا ئهمنی ب�ه ههر
هۆکارێک ک�ه ل� ه ه �هر شوێنێکی
ئێراندا دروست ببێ ،دهبێته هۆی
ب �هرت �هس��ک ب���وون���هوهی ههرچی
زیاتری مهیدانی چاالکیی ئهوان.
ت�هن��ان�هت ئ�هگ�هر ریفۆرمخوازان
مهبهستیشیان بێ ک ه با نائهمن
ک���ردن تواناییهکانی حکوومهت
بخهنه ژێ��ر پ��رس��ی��ارهوه ،ئ �هوا ل ه
ترسی ئاشکرا بوونی راستییهکان
ناوێرن پهنا بۆ وهها کارێک ببهن.
الی �هن��ی دهس���هاڵت���داری ئێستاش
ههمیش ه بۆ ل ه مهیدان وهدهرنانی
ی��هک��ج��اری ری���ف���ۆرم���خ���وازان ل ه
بهڵگهیهکی ب��اوهڕپ��ێ��ک��راوی وهها
دهگهڕێ و لهوهش زیرهکتر و ب ه
ئهزموونترن که بهڵگ ه و دهرفهتی
ئاوا له کیس بدهن.
ئێستا ل��ێ��رهدا ت�هن��ی��ا ب��ان��د و
الیهنهکانی نێو باڵی ئسوولگهرا
م��اون��هت��هوه ک � ه ل �ه کوردستاندا
خاوهن بهرژهوهندین .ئهو الیهنان ه
دهک��رێ کۆمهڵێک بهرژهوهندییان
ههبێ وهک :بیانوو دهسکهوتن

ب��ۆ م��ل��ی��ت��اری��ز ه ک��ردن��ی زیاتری
کوردستان و سهرکوتی چاالکانی
سیاسی و مهدهنی ک��ورد ،بردن ه
ژێر پرسیاری ههندێک ئۆرگانی
رهقیب له رووی کهمکاری و بێ
توانایی و له ئاکامیشدا حهزفی
ههندێک مۆر ه ک ه متمانهیان الی
دهس��هاڵت کهم بۆتهوه ،نانهوهی
دووبهرهکی له نێو خهڵکدا( وهک
ت �هق��ی��ن �هوهک �هی م��ه��اب��اد) ،بیانوو
دروس������ت ک�����ردن ب���ۆ جێبهجێ
نهکردنی ئهو پڕۆژه ئابوورییانهی
بهڵێنیان ب ه خهڵک داوه و ههروهها

گرووپه تازه
سهرههڵداوهکان
له واڵته
جۆراوجۆرهکاندا و
ههروهها به پێی
سرووشتی گرووپه
ئیسالمییه رادیکاڵ
و سهلهفییهکان،
ئهوان ههمیشه
نهتهنیا ئهو شهڕ
و توندوتیژیانهی
که دهیکهن وهئهستۆ
دهگرن ،بهڵکوو
تهنانهت ئهگهر
رووداوێکی هاوشێوه
روو بدا و هیچ
الیهنێک نهبێ
وهئهستۆی بگرێ،
ئهوان وهئهستۆی
دهگرن تا هێز و
گهورهیی خۆیان
نیشان بدهن
ههڵبڕینی ئ���هو سهرمایهیانهی
ک �هرت��ی ت��ای��ب�هت ل �ه کوردستان(
ب�ه چهشنێک گ��وم��ان دهک���رێ ب ه
مهبهستی راک��ێ��ش��ان��ی سهرمای ه
دهوڵ���هت���ی و خسووسییهکانی
ش��ارهک��ان��ی ک��ورس��ت��ان ب��ۆ شار ه
ئ���ازهری���ی���هک���ان گ��رووپ��ێ��ک��ی پان
تورکیسم به سهرۆکایهتی چهند
ئهندام پارڵمانی ئ��ازهری و چهند
فهرماندهیهکی سپا ل ه پشتی پیالنی
نا ئهمن کردنی کوردستان دان،)،
ناوزڕینی بزووتنهوهی کوردستان
و ...
له کۆتاییدا به هۆی ئهوهیک ه
له رۆژان��ی راب��ردوودا و ل ه میدیا
ج���ۆراوج���ۆرهک���ان���دا زۆر باسی
ب���هرژهوهن���دی���ی���هک���ان���ی کۆماری
ئ��ی��س�لام��ی ل���ه ن���ائ���هم���ن کردنی
کوردستاندا ک��راوه درێ��ژهی ئهم
باسه به پێی ئهو شیکردنهوهیهی
س����هرهوه ب �ه خ��وێ��ن�هران��ی بهرێز
دهس��پ��ێ��ری��ن .ب���هاڵم دهب���ێ بیر ل ه
وهاڵمی ئهو پرسیاره بکهینهو ه ک ه
بۆ کۆماری ئیسالمی سهرهڕای
م���ان���ۆردان���هک���ان���ی ل���هس���هر ئهم
رووداوانه و تۆمهتبارکردنی زۆر
الی���هن ب��ۆ زوو ب��ێ دهن��گ��هی لێ
کرد؟

سیاسی

ژماره545 :

4

21ی ئۆکتۆبری 2010

ئامانجی کۆماری ئیسالمی ل ه

هێرشکردنه سهر ههرێمی کوردستان
(الوازکردنی پێگهی کورد له حکوومهتی داهاتووی عێراق)
سمایل شهرهفی
له درێژهی ئهو هێرش و تۆمهت
لێدانانهی که ماوهیهکه بهرپرسانی
ج���ۆراوج���ۆری ری��ژی��م��ی کۆماری
ئیسالمی ئێران دژ به بهرپرسان و
دامهزراوه رهسمییهکانی حکوومهتی
ه �هرێ��م��ی ک���وردس���ت���ان دهستیان
پێکردوه ،له نوێترین نموونهداو ل ه
توێی زنجیره بهرنامهیهکی (شهبهک ه
خ �هب �هر) ی ک��ۆم��اری ئیسالمی دا
هێرش ک��رای �هوه س �هر حکوومهتی
ههرێمی ک��وردس��ت��ان و وێ���رای ب ه
«فیتنه» ناوهێنانی ،بهرپرسانی
»
ههرێم ب ه «ئاژاوهگێری ناوچهکه 
ناوزهد کران.
ل�ه ی�هک�هم بهشی ئ �هم زنجیر ه
بهرنامهیهی «شهبهک ه خهبهر»دا
وێ���������ڕای ه����ێ����رش ک����ردن����هس����هر
خوالێخۆشبوو مهال مستهفا بارزانی،
بۆ جارێکی دیکه کورد ب ه پێوهندی
گرتن له گ �هڵ ئیسرائیل تۆمهتبار
کرا .له توێی ئهم بهرنامهیهدا ههوڵ
دراب��وو له رێگای تۆمهتبارکردنی
ح��ک��ووم �هت��ی ه �هرێ��م��ی باشووری
کوردستانه به پێوهندی له گهڵ واڵتی
ئیسرائیل ،روخسارێکی ئاژاوهگێران ه
ل �هم حکوومهت ه ک��وردی��ی� ه بخرێت ه
بهرچاو.
ئ�����هو ه ی���هک���هم ج����ار ن��ی�� ه که
ریژیمی ک��ۆم��اری ئیسالمی ئێران
چ ل�ه ئاستی لێدوانی بهرپرسانی
ب��ااڵدا و چ له ئاستی راگهیاندن دا
ب��ۆ خ �هوش��دار ک��ردن��ی حکوومهتی
ههرێمی کوردستان و ئهم ئهزموون ه
کوردییه ،ه�هوڵ دهدات .ل ه راستی

دا ب ه ئاوڕدانهوهیهکی خێرا به سهر
پێوهندییهکانی کۆماری ئیسالمی ل ه
گهڵ حکوومهتی ههرێمی کوردستان
ل��ه م����اوهی ئ���هم بیست س��اڵ �ه دا،
دهردهکهوێ ک ه ئهم رێژیم ه نهتهنیا
ه��هوڵ��ی داو ه روخ���س���اری رهواو
دێموکراتیکی ئهم ئهزموونه کوردیی ه
خهوشدار بکات ،بهڵکوو ل ه زۆر قۆناغ
دا پیالنی بۆ لهناوبردنی دارشتووه.
پیالنگێڕیهکانی کۆماری ئیسالمی ل ه
س���هردهم���ی شهڕی
نێوخۆیی و براکوژی
ل������ ه ب������اش������ووری
ک��������وردس��������ت��������ان
ل������ ه س����اڵ����هک����ان����ی
نێوهڕاستی دهیهی
زای����ی����ن����ی
90ی
دا ی���هک���ێ���ک ل���هو
نموونانهیه.
ل �ه م���اوهی ئهم
 20ساڵهی دهسهاڵتی
حکوومهتی ههرێمی
ک�����وردس�����ت�����ان دا
ک���ارب���هدهس���ت���ان���ی
رێژیمی کۆماری ئیسالمی له گهڵ
ئ��هوهی ههمیشه و ب��هدرۆ بهردی
دۆس��ت��ای�هت��ی ل �ه گ��هڵ کوردهکانی
باشووری کوردستانیان ل ه سینگ
داوه ،نهتهنیا ج��ارێ��ک بهرهسمی
و ن��ارهس��م��ی دان���ی���ان ب���ه بوونی
ئ �هم ههرێم ه سیاسییه کوردییهدا
ن�����هن�����اوه ،ب���هڵ���ک���وو ب���� ه ه���هم���وو
شێوهیهک ،ههر له پێشتوانی کردن
ل���ه گ���رووپ��� ه تێرۆریستییهکانی

وهک «ج����ون����دول����ئ����ی����س��ل�ام» و
«ئ�هن��س��ارول��ئ��ی��س�لام»هوه ب��گ��ره تا
ک���اری سیخوری و ت��ێ��ک��دهران�ه ل ه
رێگای ناوهنده بهناو فهرههنگی و
کۆمپانیا بازرگانییهکانیهوه ،الواز
ک���ردن و تێکدانی ئ��هم دهسهاڵت ه
کوردییهی داوه.
ل �ه گ��هڵ ئ�هوهی��ک�ه حکوومهتی
ه �هرێ��م��ی ک��وردس��ت��ان ب�����هردهوام
ههوڵی داوه ب ه پیی عورف و یاساو

ژێر رههێڵهی بوردمانی تۆپخانهکانی
ئێران دا له رووی گیانی و مادییهو ه
زیانی قهرهبوو نهکراوهی پێ دهگا.
ت��ۆم �هت��ب��ارک��ردن��ی حکوومهتی
ههرێمی کوردستان و بهرپرسانی
ئ�هم حکوومهته به پێوهندی گرتن
ل��ه گ���هڵ ئ��ی��س��رائ��ی��ل ،ی �هک��ێ��ک لهو
ب��ی��ان��وان �هی �ه ک��ه ب �هت��ای��ب �هت دوای
ئازادیی یهکجارهکی واڵت��ی عێراق
و ب �هش��داری��ی چ��االک��ان��ی ک���ورد ل ه

رێسا نێونهتهوهییهکانی پێوهندیدار
ب���ه ت �هع��ام��ول��ک��ردن��ی دوو واڵت���ی
دراوسێ له گهڵ یهکتری ،پێوهندیی ه
سیاسی و ئهمنییهتییهکانی خۆی
له گهڵ رێژیمی کۆماری ئیسالمی
دا تهنزیم و پێڕهو بکات ،بهاڵم له
بهرانبهردا وهک دهبینین ئهم رێژیم ه
ههر رۆژهو به بیانوویهک کێش ه بۆ
ئهم ههرێم ه دهنێتهوهو زیاتر له سێ
ساڵه ناوچه سنوورییهکانی ههرێم ل ه

پێکهێنانی دهسهاڵتی نوێی ئهم والت ه
دا ،ناوهناوه ل ه الیهن کاربهدهستانی
رێژیمی تارانهوه دێته ئاراوه.
ئامانجی کاربهدهستانی رێژیم
له دووپات کردنهوهی ئهم ئیدیعای ه
پ��ێ��وهن��دی ب�ه ک��ات و ههلومهرجی
ج��ی��اوازهوه ههیه .به وردبوونهو ه
ل���هو ک���ات و ه �هل��وم �هرج��ان �هی ک ه
کاربهدهستانی رێ��ژێ��م  بهتایبهت
ل�� ه  3س��اڵ��ی راب�������ردوودا ک�� ه ئهم

دژبەرانی فێدرالیزم ،الیەنگرانی دیكتاتۆری
مهسعود رهواندوست
لە دنیای ئەمڕۆ و لە سەدەی
بیست و یەكەمدا ،سیستمی فێدرالی
وەك سیستمێكی بەڕێوەبردنی واڵت
گوتەزایەكی ناسراوەو بوونی دەیان
واڵتی ورد و درشتی جیهان كە بەم
شێوازە بەڕێوەدەچن سەركەوتوویی
ئ���ەم ش���ێ���وازەی ل��ە بەڕێوەبردنی
واڵتانی فرەنەتەوە بۆ هەمووان و بە
تایبەت شارەزایانی بواری سیاسەت
سەلماندوە .ئەمڕۆ ه��ەر ك��ەس بڕە
زانستێكی لە بواری سیاسەتدا هەبێ
باش دەزان��ێ كە سیستمی فێدراڵی
ل��ە واڵت���ان���ی خ����اوەن فرەچەشنیی
ن��ەت��ەوەی��ی ،زم��ان��ی ،م��ەزه��ەب��ی و ..
لەسەر بنەمای ئازادانەی فرەچەشنییە
ئیتنیكی ،ئایینی و مەزهەبییەكانیان
باشترین سیستمە بۆ دابەشكردنی
داپەروەرانەی دەسەاڵت و پێشگرتن
لە كۆبوونەوەی دەسەاڵتەكان كە لە
راس��ت�یدا پێش مەرجی حكوومەتە
دیكتاتۆری و سەرەڕۆیەكانە.
دێ��م��وك��راس��ی وەك خ��واس��ت و
ئامانجی خەباتی رزگاریخوازانەی
گەالنی ئێران لەدژی رێژیمی كۆماری
ئیسالمی ،تەنیا لە رێگەی دابەشكردنی
دادپەروەرانەی دەسەاڵت و بەشداریی
هەموو نەتەوە و جۆراوجۆرییەكانی

ئێران لە حكوومەت و پێشگرتن لە
كۆبوونەوەی دەس��ەاڵت لە دەستی
گ���رووپ ی��ان تاكێكی دیاریكراودا
دێتەدی.
رێ�����ژی�����م�����ە دی�����ك�����ت�����ات�����ۆر و
سەرەڕۆیەكانی زاڵ بەسەر ئێراندا
هەمیشە ب��ە دروش��م��ی پاراستنی
تەواوەتیی خاكی واڵت دەسەاڵتیان
لە ناوەند و لە دەستی خۆیاندا و
ب��ۆخ��ۆی��ان پ���اوان ك����ردوەو هەموو
بەشەكانی دی��ك��ەی كۆمەڵگایان لە
بەشداری لە دەسەاڵت بێ بەشكردوە.
ئەمرۆ دوای س��ەدان س��اڵ خەباتی
ئ��ازادی��خ��وازان��ەی خەڵكی ئ��ێ��ران بۆ
نەهێشتنی دیكتاتۆری و سەرەڕۆیی،
بۆ هەموو رێبوارانی راستەقینەی
رێگەی ئازادی و دێموكراسی روون
و ئاشكرایە كە ئاكامی كۆبوونەوەی
دەس���ەاڵت ل��ە دەس��ت��ی گ���رووپ یان
تاكێكی دی���اری���ك���راودا دیكتاتۆری
و س��ەرەڕۆی��ی��ە و ه���ەر پ��اس��او و
بیانوویەك لە پێناو دژایەتی لەگەڵ
دابەشكردنی دەسەاڵت و بە قازانجی
ك��ۆب��وون��ەوەی دەس���ەاڵت ،هەوڵێكە
بۆ ب��ەردەوام��ی��ی ئ��ەو دیكتاتۆری و
س��ەرەڕۆی��ی��ەی ك��ە سەردەمانێكە
بەسەر واڵتەكەماندا زاڵە.

م����اوهی����هک����ه ش���ەپ���ۆل���ێ���ك لە
پ��روپ��اگ��ەن��دە و هێرشی ب��ەرب�ڵاو و
مەبەستدار لە الیەن الیەنێكی تایبەت
و ناسراوی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانییەوە
لەدژی داوای فێدرالیزم وهرێ خراو ه
ئەم گرووپە لە دژبەرانی فێدرالیزم بە
بیانووی سواوی پاراستنی تەواوەتیی
خ��اك��ی واڵت و ئ��ەوەك��ە فێدرالیزم
ه��ەڕەش��ەی��ەك��ە ل��ەس��ەر تەواوەتیی

راستیدا لەدژی بەشێكی بەرچاوی
خەڵكی ئێران رادەوەستنەوە و شەڕ
دەكەن.
ئەمانە بە خۆبواردن لەو راستییە
ح��اش��ا ه��ەڵ��ن��ەگ��رە ك��ە گەورەترین
مەترسی بۆسەر تەواوەتیی خاكی
ئێران ئەو دیكتاتۆری و سەرەڕۆییەیە
كە بە درێژایی مێژوو كەمایەتییەكانی
ل��ە بچووكترین و سەرەتاییترین

تۆمهتهیان داوهت �ه پاڵ حکوومهتی
ههرێمی کوردستان ،دهردهکهوێ
که یهکێک ل ه ئامانجهکانی رێژیم ل ه
مهترهحکردنی ئهم ئیدیعایه ،ناحهزو
ناخودی نیشاندانی کوردهکانه الی
پێکهاته سیاسییهکانی دیکهی عێراق.
تۆمهتی پێوهندی ل ه گهڵ ئیسرائیل
راس���ت ل �هوک��ات��ان �هدا دهدرێ��ت�� ه پاڵ
کوردهکان که مهسهلهیهکی گشتیی
وهک «ه��هڵ��ب��ژاردن��ی نوێنهرانی
ئهنجومهنی عێراق» یان وهک ئێستا،
مهسهلهی ههوڵدان بۆ «پێکهێنانی
دهوڵهتی نوێ» له ئارادابێ.
رێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران
که چۆنیهتی پێکهاتنی دهوڵهتی نوێی
عێراق و ههروهها چۆنیهتی وهزن
و قورسایی الیهنه سیاسییهکانی
ع��ێ��راق��ی ل���هم دهوڵ���هت���هدا زۆر بۆ
گرینگه ،ب ه ههموو شێوهیهک و ب ه
ک
کهڵک وهرگرتن ل ه ههموو رێگایه 
دهیهوێ ب ه مهبهستی قایم راگرتنی
رۆڵ��ی ئ �هو الی�هن�ه عێراقیانهی ک ه
ل �ه خ���ۆی ن��زی��ک��ن ،رۆڵ و پێگهی
الیهنهکانی دیکه الواز بکات .لهم
نێوهدا ک��وردهک��ان که ههم رۆڵیان
له پێکهێنانی واڵتی
ن���وێ���ی ع����ێ����راق دا
ب����هرچ����او ب�����ووهو
ه����هم ب���ه نیسبهت
الیهنهکانی دیکهو ه ل ه
رووی بریاردانهو ه
س �هرب �هخ��ۆت��رن ،ل ه
بهردهم ئامانجهکانی
رێ��ژی��م��ی کۆماری
ئ�����ی�����س��ل��ام�����ی دا
بهربهستێکی دیارو
بههێزن و ،ئهمهش
ب��ۆ کاربهدهستانی
ک��ۆم��اری ئیسالمی
قهت ههواڵیکی خۆش نهبووه.
ئێستا ک ه الیهنه سیاسییهکانی
ع��ێ��راق به کوردیشهوه سهرقالێ
پ��ێ��ک��ه��ێ��ن��ان��ی دهوڵ�����هت�����ی ن���وێ���ن،
کاربهدهستانی ک��ۆم��اری ئیسالمی
دهی��ان��هوێ ب � ه رهچ��اوک��ردن��ی ههر
تهرفهندو پیالنێکی مومکین ،کورد
له ئۆڕگان و ناوهنده بریاردهرهکانی
داه��ات��ووی ع��ێ��راق دا ـ��ـ الن��ی کهم
وهک پێشوو ــ ح��زووری نهبێ .بۆ
ئهم کارهش یهکێک ل ه پیالنهکانیان
بەرچاو لە خەڵكی ئێران ،كە لە الیەن
بەشێكی گ����ەورەی ئۆپۆزیسیۆنی
دێموكرات و پێشكەوتووی نێوخۆ
و دەرەوەی واڵتەوە قەبووڵ كراوە،
بە وەها بیانوویەك پاساو دەدەن كە
بۆ خەڵكی ئازارچێشتووی ئێران ئیتر
بایەخ و نرخێكی نیە.
راستییەكەی ئەوەیە كە ئەگەر
كەمایەتییەكانی ئێران لە چوارچێوەی
واڵت��ی هاوبەشی خۆیاندا ئازادی،
دێ��م��وك��راس��ی و م��اف��ە كولتووری،
كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكانیان پێ
بدرێ و شان بە شانی هاوواڵتیانی
دی���ك���ەی خ���ۆی���ان ل���ە دەس������ەاڵت و
حكوومەتدا بەشدار بن ،هیچ هێزێك
ناتوانێ ب��ەرەو دابەشكردنی خاكی
ئێران هانیان بدا ،ئەوە لە حاڵێكدایە

دێموكراسی وەك خواست و ئامانجی خەباتی رزگاریخوازانەی گەالنی
ئێران لەدژی رێژیمی كۆماری ئیسالمی ،تەنیا لە رێگەی دابەشكردنی
دادپەروەرانەی دەسەاڵت و بەشداریی هەموو نەتەوە و جۆراوجۆرییەكانی
ئێران لە حكوومەت و پێشگرتن لە كۆبوونەوەی دەسەاڵت لە دەستی گرووپ
یان تاكێكی دیاریكراودا دێتەدی
خاكی ئ��ێ��ران ،هێرشێكی بەرینیان
بۆسەر داوای فێدرالیزم كە داوا و
خواستی بەشێكی بەرچاو لە خەڵكی
ئێرانە وەڕێخستوە و رایانگەیاندوە
ك���ە ل���ە دژی ئ���ەم خ��واس��ت��ە و لە

مافەكانی ه��اوواڵت�یب��وون بێ بەش
كردوە و بۆتە هۆی هاندانی ئەوان بۆ
دووركەوتنەوە و بێزاری لە ناوەند،
دژایەتیی خۆیان لەگەڵ ئەم خواستە
رەواو و دێموكراتیكەی بەشێكی

كە ئ��ەو كەسانەی لە دان��ی م��اف و
ئازادییەكانی خەڵكی ئێران دەترسێن
و لە بنەڕەتڕا جگە لە پاوانكردنی
دەس��ەاڵت و درێ��ژەی دیكتاتۆری و
س��ەرەڕۆی��ی بە دەستی خۆیان بیر

دانه پاڵی تۆمهتی پێوهندی له گهڵ
ئیسرائیله .ب��ۆ ئ���هوهی ب�ه خهیاڵی
خ��ۆی��ان ب��ت��وان��ن ل���هم رێگایهوهو
ب �ه تهحریک ک��ردن��ی ههستی دژ ه
ئیسرائیلی الی �هن �ه سیاسییهکانی
دیکهی عێراق ،به دژی کوردهکانیان
ه��ان ب��دهن و ف���هزای سیاسی ئهم
واڵته زیاتر ئاڵۆز بکهن.
بهاڵم ئهوهی لێرهدا بۆ ههموو
الیهک و تهنانهت بۆ کاربهدهستانی
کۆماری ئیسالمی ئێرانیش روونه،
دوو م�هس�هل�هی�ه ک � ه دهریدهخات
ک�� ه ک��ارب �هدهس��ت��ان��ی رێ��ژی��م نابێ
زۆری���ان دڵ ب �هم پڕوپاگاندان ه دژ
به حکوومهتی ههرێمی باشووری
کوردستان خۆش بێت:
یهکهم ئهوهیک ه خودی کۆماری
ئیسالمی چ ل ه سهر ئاستی ناوخۆیی
و چ ل ه سهر ئاستی نێونهتهوهیی دا
نهتهنیا ئهو هێزو پێگهیهی نیه ک ه
بتوانێ ئاراستی سیاسیی واڵتێکی
دیکهو وهزن و قورسایی الیهنهکانی
ئهو واڵته به قازانجی ئامانجهکانی
خۆی بگۆڕێ ،بهڵکوو ل ه بهرانبهر
چوکهترین قهیرانهکانی نێوخۆی
س��ی��س��ت��م �هی خ��ۆی��ش��ی دا دام����او
دهستهوهستانه.
دووه�����هم ئ���هو ه �هرێ��م �هی � ه ک ه
رێژیمی کۆماری ئیسالمی خهونی
نهمانی پێوه دهبینی .ههرێمێک ک ه
ب � ه پشت بهستن ب � ه مێژوویهکی
پڕ له فیداکاری و کۆڵنهدان و ب ه
جهماوهرێکی نیشتمان خۆشهویستی
پێگهیشتووی ئێستهوهو ههروهها ب ه
یهکگرتوویی هیزه سیاسییهکانی و
حهکیمانه بوونی بریاری رێبهرانیهوه،
ئ���هم���ڕۆک��� ه ب���ۆت���ه ئهزموونێکی
دێموکراتێک.
س����هرک����هوت����ووی
ح��ک��ووم�هت��ی ه�هرێ��م��ی کوردستان
سهرهرای نهیارانێکی وهک کۆماری
ئیسالمی و ئهو ههموو ه فشارهی
ک �ه رۆژان����ه ل �ه ن��اح��ی�هی سیاسی،
ئابووری و ئهمنییهتییهوه دهیخرێت ه
سهر ،ئهمڕۆکه له ئاستی عێراق دا
زۆر ج��ار رۆڵ��ی یهکالیی کهرهو ه
دهگێڕێ.


لە شتێكی دیكە ناكەنەوە ،بیانووی
تەواوەتیی خاكی واڵت باشترین پاساو
و سەرپۆشە بۆ شاردنەوەی ئامانجە
دیكتاتۆرییەكانیان و بەربەرەكانی
ل���ەگ���ەڵ پ���ەرەس���ەن���دن���ی خواستی
رەوای دابەشكردنی دادپەروەرانەی
دەس��ەاڵت و لە ئاكامدا گەیشتن بە
ئازادی و دێموكراسی.
ب��ە وەب��ەرچ��اوگ��رت��ن��ی هەستیار
ب���وون���ی ئ���ەم ب��ڕگ��ەی��ە ل���ە خەباتی
ئ��ازادی��خ��وازان��ەی خەڵكی ئ��ێ��ران و
ئ��ەوەك��ە ئێستا و ل��ە ك��ات��ێ �كدا كە
كۆماری ئیسالمیی ئێران زیاتر لە
ه��ەر كاتێكی دیكە لە كۆتاییەكانی
تەمەنی نزیك بۆتەوە و ئۆپۆزیسیۆنی
نێوخۆ و دەرەوەی واڵت زیاتر لە
هەمیشە پێویستیی بە یەكگرتوویی
و ی��ەك��ڕی��زی ه��ەی��ە و هەرچەشنە
ه��ەوڵ��ێ��ك��ی وەك ئ���ەم هێرشانەی
ئ����ەم الی���هن���ان��� ه ل���ە ب���ەرژەوەن���دی���ی
دیكتاتۆریی زاڵ بەسەر ئێراندا و
بە زیانی یەكگرتوویی و یەكڕیزیی
ئێرانییەكانە ،نووسەری ئەم وتارە لە
شیكردنەوەی زیاتری نێوەرۆك و
چییەتیی ئەم ئیدیعایانە خۆ دەبوێرێ
و پێی وای���ە ف��ێ��درال��ی��زم ن��ەك هەر
مەترسییەك نیە لەسەر تەواوەتیی
خاكی واڵت ،بەڵكوو یەكگرتوویی
دڵخواز و ئازادانەی هەموو نەتەوە و
كەمایەتییەكانی ئێران لە چوارچێوەی
ئێرانێكی دێموكراتیك و فێدراڵدا
گەرەنتیی پاراستنی تەواوەتیی خاكی
ئێرانە و دەبێتە هۆی سەربەرزی و
سەركەوتوویی زیاتری واڵت.
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لێک جیاوازدا .بهاڵم کێشهی سهرهکی
کاوه ئاههنگهری:
لێرهدا ئهوهیه که له الیهن بهشێک له
ئۆپۆزیسیونی ناوهندگهراوه ههندێک
پ��رێ��ن��س��ی��پ ل��هب��هرچ��او ناگیردرێ.
ب��ۆ ل��ێ��ک تێگهیشتن و ئیحتمالهن
پێکگهیشتنی دوو ت��اک ی��ان حیزب،
نهتهوه یان دهوڵ�هت ،پێویستیمان به
ئامراز و شهرتێک ههیه؛ ئامرازهکه
بوونی دیالۆگ و گفتوگۆیه .که ئهم
گرینگه له نێو ئۆپوزیسیونی ئێرانیدا
به شێوهیهکی جیددی و بهرفراوان له
ئ��ارادا نیه .تازه ئهگهر دهستیش پێ
باسێکی گرینگی دانیشتن و دیالۆگی نێوان حیزب و الیهنهسیاسییهکانی ئێران و کوردستان له ئێستا دا باس کردن لهجۆری سیستم و نیزامی
بکات دهبێ شهرتێک به تهواوی رهچاو
واوی
حکوومهتیی ئێرانی دوای کۆماری ئیسالمی ،یان ئالتێرناتیوی کۆماری ئیسالمی لهئهگهڕی روودانی ئاڵۆگۆڕی بنهڕهتی له ئێران دایه .نیزیک به ته
بکرێ و ئهویش ئهوهی که الیهنهکان
حیزبه کوردستانییهکان و زۆر یهک له حیزب و رێکخراوهکانی نهتهوهکانی دیکهی ئێرانیش فدرالیسم و نیزامی فدراتیو بهباشترین جۆری سیستم بۆ حهد و حدوودی خۆیان بزانن و حهق
بهڕێوهبردنی ئێران دهزانن ،بهاڵم لهبهرامبهریش دا نهیارانی فدرالیسم و ناوهندگهراکان نیزامێکی دێموکراتیک له سهر بنهمای مافی هاوواڵتیبوون و حقووقی الیهنی بهرامبهریشیان
بۆ ئێرانی داهاتوو وێنا دهکهن که تێیدا له سهر ئهساسی مافی وهک یهک کۆتایی به سیاسهتی ههاڵواردن و جیاوزیدانان بێ و بهشداریی سیاسی بۆ بناسن .دهنا دیالۆگیش یان به ئامانج
بهرێوهبهریی واڵت بۆ ههمووان وهک یهک کراوه بێ .بهاڵم ئهوهی کوردهکان پێی له سهر دادهگرن و ناوهندگهراکان حاشای لێ دهکهن فرهنهتهوهبوونی ناگات یان به الرێدا دهڕوات.
پرسیار :بیانووی ناوهندگهراکان
ئێران و بوونی کێشهی نهتهوهیی و رابردووی ستهم و چهوسانهوهی نهتهوهیی له ئێران بووه.
بۆ رهد ک��ردن�هوهی فدرالیزم زۆره.
رگرتوه  .
ه
و
ئورووپای
تیی
ه
کی
ه
ی
کاروباری
لهو پیوهندییهد « کوردستان» سهرنج و بوچوونی کاوهئاههنگهری ،نوێنهری حدک بۆ
نهیارانی فدرالیسم ل ه دهرهوهئیدیعای
ئ �هوه دهک��هن که الزم��هی فدرالیسم
دیمانه :عهلی بداغی ئهوهیه که واڵت له پێش دا تهجزیهو
لهت و پهت ببێ و دوایه دهوڵهته نوێ
و تازه دامهزراوهکان ئهگهر ویستیان
پرسیار :کاک کاوه با ئهو پرسیاره بکهین ه سیاسی» ی نهتهوهکانی ئێران دهکهن کهگوایه هاوههڵویست و هاوبۆچوون بن؟
ئێرانی داوای سهربهخۆییان نهکردوه ،بهاڵم
وهاڵم :پێم وابێ هۆکاری سهرهکیی ئهم ئاخۆ سهربهخۆیی نهتهوهیهک ت��اوان و دژ نیزامێکی فدڕالی پیک بێنن .ئایا لهنیو ههموو
دهروازهی باسهکهمان که ئهساسهن بۆچی م��ێ��ژووی چ�هن��د ه���هزار س��اڵ �هی ئێرانی لێ
کهوتۆتهوهو « قهوم»هکانی ئێرانی لهدهوری هاوپهیمانهتییه ،له شێوهی بیرکردنهوهیان بهماف و پڕهنسیپه جیهانگیرهکانه؟؟ یان پێتان ئ �هو واڵت��ان �هی ک ه ئێستا بهشیوهی فدڕاڵی
فدرالیسم؟ زهروورهت���ی ئهم سیستهمه بۆ
ت��هوهرێ��ک ب��هن��اوی ئ��ێ��ران ک��ۆ کردۆتهوه .و جیهانبینیی ئ�����هوان دا ب��ێ��ت ،ئهویش وایه که جۆرێک ههڵه تیگهیشتن له نێوان ئهو ب��هرێ��وه دهچ���ن  ،ن��م��وون �هی ئ��هو ئیدیعایه
بهرێوهبهریی ئێران له چی دایه؟
بینراوه که له پێش دا لهت و کوت بووبێتن و
وهاڵم :بۆ پێداچوونهوه به بنهمای فکری خوێندنهوهی ئێوهبۆ ئهو تهوجیهانه چیه؟ ئهو موتلهقگهرایی ،م�هزن��ی خ��وازی��ی�هو چۆنێتی دوو بهرهیهدا ههیه؟
وهاڵم :ب���ۆ راس���ت���ک���ردن���هوهی بهشی دوایهیهکیان گرتبێتهوه؟
و لۆژیکی پێویستی به فدرالیسم له ئێراندا ،هاوبهشییانه که ئهوان باسی دهکهن چهنده له روانین بۆ ئێرانه .له روانگهی ناوهندگهرایهک
وهاڵم :من پێموایه که ئهم ئیدهعایه تهنیا
من کهڵک له بیروکهیهکی ئیمیل دورکهایم ،خزمهتی نهتهوهکانی ئێرانی دا بووه؟؟ ئایا
له نهناسینی فدرالیسم و الوازبوونی باری
ک��ۆم �هڵ��ن��اس��ی ب��هن��اوب��ان��گ��ی فهڕانسهوی ههر لهبنهڕهت دا بوونی ئهو هاوبهشییانه
زانستییهوه سهرچاوه دهگرێت و یهگرتنی
وهردهگ��رم که لهوێدا کۆمهڵگه بهسهر دوو له مێژووی پێکهوهژیانی نهتهوهکانی ئێرانی
ئ��ارهزووم��هن��دان��هی دهوڵ �هت��ان��ی سهربهخۆ
چهشن دا دابهش دهکات .یهکیان کۆمهڵگای دا دژایهتیی لهگهڵ مافی دیاریکردنی چارهی
شتێکی دیکهیه.
مکانیکییه ک��ه ه�هم��ان کۆمهڵگای نهریتییه .خۆنووسینی ئهو نهتهوان ه ههیه؟
پرسیار :نهیارانی فدرالیسم ههروهها
وهاڵم :ه��اوب��هش��ی م���ێ���ژووی چهند ه
بهرچاوترین تایبهتمهندی کۆمهڵگای نهریتی،
ئیدیعا دهکهن که فدرالیته بوونی ئێران الواز
وهک یهکچوونه ،به واتایهکی دیکه ئهندامانی هزارساله ناتوانێ دهلیلێک بێت بۆ پێکهو ه
بوونی ئێرانی لێ دهکهوێتهوه بهجۆرێک که
کۆمهڵگهی مکانیکی جیاوازییهکی ئهوتۆیان ژیانی ههتا ههتایی ،نموونهی لهم جۆرهش له
واڵت��ان��ی نادیموکراتیکی درواس���ێ تهماحی
لهگهڵ یهک نیه .بهاڵم له بهرانبهردا کۆمهڵگای دنیادا زۆره و زهقترین بهڵگهش زیادکردنی
تێدهکهن و هێرشی بۆ دهب �هن .ئایا واڵتانی
ئۆرگانیک ههیه که به پێچهوانهی چهشنی ژمارهی دهوڵهتانی سهربهخۆ له سهد ساڵی
فدراتیوی ئێستای دنیا ،لهرووی یهکیهتیخوازی
یهکهم زهقترین تایبهتمهندیی ئهو کۆمهڵگای ه رابردوودایه ،به واتایهکی دیکه زۆربهی ئهم
و نیزامییهوه واڵت گهلێکی الوازن؟
وهک ی���هک ن �هچ��وون��ه .دورک��ه��ای��م ب��ۆ ئهم واڵتانه مێژوویهکی پێکهوه ژیانی دوور و
وهالم :پێویسته ئاماژه ب �هوه بکرێ که
چهشنه کۆمهڵگایه نموونهی مرۆڤ دێنێتهو درێژیان ههبووه و لێکیش جیا بوونهتهوه.
نزیک به  40لهسهدی دهوڵهتانی جیهان به
که ئهندامهکانی جهستهی لهگهڵ ئهوهی که بهاڵم ئهم ئیدهعایه الیهنێکی دیکهش دهگهیهنێ
شێوهی فدراڵی یان چهشنێک له المهرکهزی
له شێوهو کارکرد ( )Functionو چۆنیهتیی ئهویش ب�هو مانایه که ئ�هم بهناو قهومانه
بهرێوهدهچن .که پێشکهوتووترین ،ئازادترین و
خۆیاندا لێک جیاوازن و ههرکام سهربهخۆیی هێنده تێکهڵ بهیهکتر ب��وون که ئیتر کهس
دێموکراتترین واڵتانی جیهان له خۆی دهگرێ.
کارکردی و چهندایهتی و چڵۆنایهتی تایبهت بنهما و ریشهی کولتوری خۆی ناناسێتهوه
زۆربهی ئهم واڵتانه نه تهنیا الواز نین بهڵکوو
به خ��ۆی ههیه ،ب �هاڵم له نههایهتدا ههموو و له راستیدا ئێستا له ئێران دا یهک کولتور
بهشێکن ل��ه واڵت��ان��ی بههێزی جیهان وهک
ئهندامهکان بۆ وهگ��هڕ خستنی پهیکهرێکی و یهک نهتهوه زیاتر نیهو ئهویش ئێرانییه.
واڵیهته یهکگرتووهکانی ئامریکا ،ئوروپای
گ��ش��ت��ی ب���ه ن����اوی ج �هس��ت �هی م����رۆڤ کار ب�هاڵم ئهوهندهی من ئاگادار بم ،له ئێراندا
رۆژئاوا و هیند و کانادا و  ...هتد .سهبارهت
دهکهن .به یارمهتی وهرگرتن لهم مۆدێله و کورد زۆر به سانایی خۆی له عهرهب به جیا
به ئێرانیش پیویسته بڵێم که له ماوهی سی
به لهبهر چاوگرتنی پێکهاتهی ئێران -پێم دهزان��ێ و تورکی ئازهربایجانیش خۆی به
ساڵی رابردوودا کۆماری ئیسالمی به کردوه
وایه جیاوازییهکان له باری زمانی ،ئایینی ،فارس پێناسه ناکات و ئهوانی دیکهش ههر
هیچ کهڵکێکی له توانا و پوتانسییهلی فکری
کولتوری و داب و نهریت و تهنانهت ئاو بهم شێوهیه .له الیهکی دیکهوه تێکهاڵوی
و سیاسی و ئینسانیی نهتهوهکانی نێو ئێران،
و ههوای جۆراوجورهوه ئهوهنده بهرچاون فامیلی له رێگای زهم��اوهن��دهوه له واڵتانی
سوونهکان و کهمینه ئایینیهکانی نێو ئێران
که کهس ناتوانێ نکۆڵی لێ بکات -باشترین ئوروپائییش ه �هی��ه ،ئ�هس��اس�هن جیاوازی
ئیتنیکی و ئایینی و کولتوری نێوان ئالمانی ک���ورد هێج مافێکی ب �هس �هر چارهنووسی یهکهمی پرسیارهکهتان  ،دهبێ بڵێم جهریان وهرنهگرتوه ،له الیهکی دیکهشهوه فدرالیزم
مۆدێلی سیاسی بۆ ئیدارهی ئێران ،مۆدێلی
و هوڵهندی زۆر کهمتره له هی نێوان فارس سیاسی خۆیدا نیه .به واتایهکی دیکه نه تهنیا و رێکخراوی سهربهخۆییخوازی س�هر به نه تهنیا به مانای تهجزیهو الوازکردنی ئێران
ئورگانیکی یه.
و عهرهب یان تورک ،بهاڵم ههردووک نهتهوه کورد ناتوانێ باس له چۆنێتی فۆرمی سیاسی ن�هت�هوهک��ان��ی نێو ئ��ێ��ران  -بێجگهله فارس نیه ،بهڵکوو به پێچهوانه به مانای وهگهڕ
پرسیار :ک��اک ک��اوه ب��هرهی الیهنگرانی
خستنی ئهم هێز و هزره بلۆکه کراوانهی
ف��درال��ی��س��م دی�����ارن ،ک���هزۆرب���هی���ان نهتهوه خاوهن دوو دهوڵهتی سهربهخۆن.
نێو ئێرانه بۆ ئێران ،بۆیه به دامهزراندی
ب��ن��دهس��ت �هک��ان��ی ب���ن دهس���هاڵت���ی کۆماری س���هب���ارهت ب���ه ب��هش��ی کۆتایی
سیستهمی فدرالی نه تهنیا ئێران الواز نابێ
ئیسالمیین .بهاڵم نهیارانی فدرالیسم کێن و پ��رس��ی��ارهک��هش دهب����ێ ب��ل��ێ��م که
دهتوانێ ببێته نموونهیهکی بههێز بۆ واڵتانی
قورساییان لههاوکێشهسیاسییهکانی ئێستای ق��هوارهی «ب��وون» وهک نهتهو ه
دراوسێ و فاکتۆرێکی بههێز گهشهپێدانی
بوون یان قهوم بوون یان تهنانهت
ئێران دا چهندهیه؟
دێموکراسی له ناوچهدا.
وهاڵم :دهک����رێ ب��ه س��ان��ای��ی نهیارانی عهشیرهبوون هیج پێوهندییهکی به
پرسیار :کاک کاوه ئهساسهن داخوازیی
فدرالیسم بۆ داه��ات��ووی ئێران دهستنیشان مافه سهرهتاییهکانهو ه نیه ،به پێی
فدرالیسم وهک سیستم و نیزامێک بۆ
بکهین ،بهاڵم دابینکردنی قورسایی و تواناییان جاڕنامهی مافی مرۆڤ ههرکهس
بهڕیوهبهریی ئێرانی داهاتوو چهنده وهک
بۆ دابینکردنی فۆرمی سیاسی داهاتووی ئێران بۆی ههیه به زمانی زکماگی خۆی
ئیدهیهک و تهوافقێک چۆتهپیشی و وهک
کهمێک دژواره ،ئهمهش دهگهڕێتهوه سهر بخوێنێ ،پهره به کولتوور و داب
بهربژێریک م�هت��رهح��ه؟؟ ئایا الیهنگرانی
ئهوهی که هیچ ههڵبژاردنێکی ئازاد له ئارادا نیه و نهریتی خۆی بدات ،ئازادی ئایین
فیدرالیسم توانیویانه گرهوی ئهو ملمالنێیه
که وهک پێوانهیهک چاوی لێ بکهین و بیکهین و ب��اوهڕی ههبێ و ...هتد ،ئهمانه
ببهنهوه؟؟
به بنهمایهک بۆ قهزاوهتکردن .به باوهڕی من پێوهندیی بهوه نیه که ئایا کورد
وهاڵم :وهک��ی له پرسیاری یهکهمیشدا
به لهبهرچاوگرتنی زهم��ان و ئاڵۆگۆڕهکانی له قالبی نهتهوهدا پێناسه دهکرێ یان هۆز .بۆ ئیدارهی داهاتووی ئێران بکات ،بهڵکوو زم��ان��هک��ان -ه���هن ،ب���هاڵم ل �هوان �هی��ه حیزب
نهتهوه له جیهاندا ههن کهمتر له میلیونێک ناتوانێ هیچ بڕیارێک لهسهر چارهنووسی و ج�هری��ان��ی س �هرهک��ی و ل��ه مێژینهی نێو ئاماژهم پێ ک��رد ،ئێستاکه زیاتر له جاران
ناوخۆی ئێران به تایبهت به دوای ههڵبژاردنی
حهشیمهتن و دهوڵهتی سهربهخۆشیان ههیه .کوردستانیش بدا ،بهاڵم به پێچهوانه ،ئهوان نهتهوهکانی ئێرانی و یهک لهوان کورد نهبن .فدرالیسم بوهته م��ژاری باسه سیاسییهکان
دهوری دهیهمی سهرکۆماری و پاشهاتهکانی،
بۆیه پێم وابێ ئهم شێوه دهڕبڕینانه تهنیا خۆ نه تهنیا ئیزن به خۆیان دهدهن داواکانی گهلی به ب��اوهڕی من ئهگهر رۆژێ��ک له رۆژان به و به نسیبهت چهند دهیهی رابردوو تهئییدی
رۆژههاڵتی ناوهڕاست و گۆڕانکاری له ئێراق،
دزینهوه له ههندێک شت وهک دابهشکردنی کورد به بیانووی جۆراوجۆرهوه ئینکار بکهن چاوهدێری نێودهوڵهتی و حزووری نوێنهران فیدرالیزم وهک فۆرمی سیاسی داهاتووی
ئهفغانستان و بهرزبوونهوهی ئهگهر گۆڕانی
دهسهاڵت ،دانپێدانان به چهند نهتهوه بوونی یان به الرێیاندا ببهن ،بهڵکوو نووسخه بۆ و چاوهدێرانی سهالحیهتدار ،راپرسییهکی ئ��ی��دارهی ئ��ێ��ران ،زۆر الی���هن دهگرێتهوه.
هێمنانه و بێ تووند و تیژی له تورکی ه و
ئ��ێ��ران و  ...ک��ه ئ�هم�هش دهگ �هڕێ��ت �هوه سهر چارهنووسی ههموو ئێرانیش دهپێچنهوه به گشتی له کوردستان بهڕێوهبچێت و زۆرینهی بێجگه ل��ه ح��ی��زب و رێ��ک��خ��راوهک��ان��ی سهر
ه��هروهه��ا گ��ۆران��ک��اری ل��ه ئاستی جیهاندا
ههندێک هۆکاری وهک :مهزنیخوازی ،نائاگایی بێ ئ�هوهی که ئاورێک له ویستی زۆرینهی خهڵکی کورد دهنگ به سهربهخۆیی بدات ،ئهوه ب���ه ن���هت���هوهک���ان و زۆرب������هی ئ���هح���زاب و
بهتایبهت دیاردهی به جیهانیبوون له بواری
و نهناسینی نهتهوهکانی دیکهی نێو ئێران و پێکهاتهی ئێران بدهنهوه که غهیره فارسن .ئهرکی ههموو دهوڵهت و رێکخراو و تاکێکی رێکخراوه چهپ و سێکوالرهکان که خۆیان
ج��ۆراوج��ۆردا ،وێ��ڕای پێداگری بزووتنهوه
درووستکردنی هێندێک ترسی مهجازی و ههربۆیه ئهوان کورد و نهتهوهکانی دیکه به دێموکرات و ئازادیخوازه که پشتیوانی لهم به سهراسهری پێناسه دهکهن له بهرنامهی
نهتهوهییهکانی نێو ئێران ،شانسێکی ئهوتۆ
پێناسه نهکردنی ئێران ئهم جۆرهی که ههیه .حهقداری چارهنووسی سیاسیی ئێران نازانن داوا دێموکراتیک و ئینسانییهی گهلی کورد له خۆیاندا فدرالیزم وهک رێکارێکی گونجاو
بۆ مانهوهی سانترالیزم و ناوهند گهرایی بهو
پرسیار :ناوهندگهراکانی ئۆپۆزیسیۆنی ب �هاڵم خۆیان خ��اوهن��ی شهشدانگی ئێرانن .ئێران دا بکات .بهاڵم سهربهخۆیی کوردستان بۆ ئیدارهی داهاتووی ئێران پێناسه دهکهن.
شێوهیهی ئێستاکه و پێشوو له ئارادا نهمێنێت.
کۆماری ئیسالمی لهگهڵ حاکمییهتی کۆماری ئهوان دهترسن که یهک ههنگاو پاشهکش ه و و ئیدارهی ئێران بهو پێکهاته جۆراجۆرهیهوه سهبارهت به سهقامگیرکردنی فدرالیزم به
بۆیه دهتوانم بڵێم که ههتا دێ یارانی فدرالیزم
ئیسالمی له دژایهتیی دێسانتارلیزهکردنی ئیعتراف به فرهنهتهوه بوونی ئێران ،ئهوان ل ه دوو باسی ت�هواو لێک جیاوازن .ئ�هوهی که دوای گۆڕان ،پێم وایه ئهوه باشترین رێکاره
له نێو ئێرانییهکان دا زیاتر دهبێ و نهیارانی
ئێستا جێی باسه چۆنیهتیی ئیدارهکردنی ئێرانی و تهنیا رێگهچارهی کهم ک��ردن�هوهی کێشه
ئ��ێ��ران��دا ،ب��هک��ردهوه ئ �هوان��ی خستۆته یهک خاوهنێتیی ئێران دوور بکاتهوه.
فدراڵیزم کهمتر و کاڵتر و زهقتر دهبنهوه.
پ��رس��ی��ار :ئ���هگ���هر ئ���هو ت���رس���ه ،ترسی ئێستاکه بهبوونی چهند نهتهوهی جیاوازهوه ،نهخوازراوهکانه.
پرسیار :ناوهندگهراکان بۆ پاساودانی بهرهوه .چی وای کردوه که ئهو دوو هێزه
سیاسهتهکانیان باس لهکۆمهڵێک» هاوبهشیی ی��ان کۆمهڵه هێزانه که بۆ خۆیان دژبهری سهربهخۆیی نهتهوهکانی ئێران بێ ،خۆ لهگهڵ ک��ه ل �هگ �هڵ کوردستانێکی س�هرب�هخ��ۆ دوو
مێژوویی ،کلتووری و تێکهاڵویی رهگهزی و یهکترین ،ئ�هگ�هر نهڵێین ه��اوپ�هی��م��ان ئاوا ئهوهی که تا ئێستا هیچ کام له نهتهوهکانی باسن له دوو بهستهری زهمانی و مهکانیی

هاوبهشی مێژووی چهنده هزارساله

ناتوانێ دهلیلێک بێت بۆ پێکهوه ژیانی ههتا ههتایی

له روانگهی ناوهندگهرایهک کورد هێج مافێکی بهسهر چارهنووسی
سیاسی خۆیدا نیه .به واتایهکی دیکه نه تهنیا کورد ناتوانێ
باس له چۆنێتی فۆرمی سیاسی بۆ ئیدارهی داهاتووی ئێران بکات،
بهڵکوو ناتوانێ هیچ بڕیارێک لهسهر چارهنووسی کوردستانیش بدا

سیاسی
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سەفەری ئەحمەدینژاد
بۆ لوبنان و ئامانجەكانی
مهسعود رهواندوست
م��������اوەی��������ەك��������ە ب�����ەه�����ۆی
ب���ڵ���اوب�������وون�������ەوەی ئ���اك���ام���ە
لێكۆڵینەوەكانی
سەرەتاییەكانی
دادگایەكی نێونەتەوەیی تایبەت بە
تیرۆری رەفیق حەریری سەرۆك
وەزیری پێشووی لوبنان لە ساڵی
2005دا و ئاشكرابوونی رۆڵی
بەشێك لە رێبەرانی پایەبەرزی
حیزبوڵاڵ لەم تیرۆرەدا بارودۆخی
سیاسیی لوبنان ئاسایی نیە و
ناكۆكییەكانی نێوان گەورەترین
فراكسیۆنی پارلمانی لوبنان لەگەڵ
گ��رووپ��ی شیعەكان تا رادەیەكی
بەرچاو بەرزبۆتەوە.
باڵوبوونەوەی هەواڵی رۆڵی
رێبەرانی حیزبوڵاڵ لەم تیرۆرەدا
و ل���ەوە زی��ات��ر دەن��گ��ۆی دەست
تێدابوونی بەشێك لە فەرماندەكانی
سپای قودسی رێژیمی تاران تێیدا
نیگەرانییەكی زۆری بۆ ئێران وەك
گەورەترین پشتیوان و الیەنگری
حیزبوڵاڵ دروس���ت ك��رد و بووە
ه��ۆی ئ���ەوەی ئ��ێ��ران و سووریە
هەموو هەوڵەكانیان بخەنە گەڕ
بۆ بەالڕێدا بردن یان كارتێكردن
لەسەر ئاكامەكانی ئەم دادگاییە و
راگرتن و پاراستنی جێگە و پێگەی
حیزبوڵاڵ لە لوبناندا.
ه���ەر ل���ە چ���وارچ���ێ���وەی ئەم
ه���ەواڵن���ەدا و ل���ەم هەلومەرجە
قەیراناوییەی لوبناندا راگەیەندرا
ك���ە م���ەح���م���وود ئەحمەدینژاد
س��ەردان��ی لوبنان دەك��ا و دواتر
رۆژی چوارشەممە 21ی رەزبەر

گەیشتە لوبنان.
ئەم سەفەرەی ئەحمەدینژاد
ب��ە وەبەرچاوگرتنی بارودۆخی
ئاڵۆزی لوبنان و رابردووی ئێران
ل��ە پ��ێ��وەن��دی ل��ەگ��ەأل مەسەلەی
ئاشتیی ف��ەل��ەس��ت��ی��ن و مەسەلە
س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان��ی رۆژه����ەاڵت����ی
نێوەڕاست بووە هۆی نیگەرانیی
واڵتانی عەرەبی ناوچە و هەروەها
رۆژئاواییەكان لە دەرەوە و الیەنە
سیاسییەكانی دژبەری حیزبووڵاڵ
لە نێوخۆی لوبناندا.
ل�����ە دەرەوەی ل���وب���ن���ان
واڵت��ان��ی ع��ەرەب��ی و ب��ە تایبەت
رۆژئ�����اوا ن��ی��گ��ەران��ی��ی خ��ۆی��ان لە
دەستێوەردانی ئێران لە كاروباری
نێوخۆیی لوبنان و ئاڵۆزتر كردنی
ك��ێ��ش��ەك��ان و ت��ەن��ان��ەت ئەگەری
ئ��ەوەی ئێران ه��ەوڵ بدا جارێكی
دیكە حیزبوڵاڵ وەك هێزێك بۆ
ن��ان��ەوەی ش��ەڕ ل��ەگ��ەڵ ئیسرائیل
بەكاربێنێ ،دەرب���ڕی و ه��ەر ئەم
نیگەرانییانەش بوونە هۆی ئەوەی
ئەحمەدینژاد بەر لە سەفەرەكەی
ل��ە رێ��گ��ەی ت��ەل��ەف��وون��ەوە مەلیك
عەبدوڵاڵ پادشای عەرەبستان و
مەلیك عەبدوڵاڵ پادشای ئۆردۆن
ل��ە ئامانجی س��ەف��ەرهك��ەی خۆی
ئ���اگ���ادار ب��ك��ات��ەوە و ه����ەوڵ بدا
نیگەرانییەكان ل��ەم ب���ارەوە كەم
ب��ك��ات��ەوە ،ك��ە ه���ەر ئ���ەم ك���ارەی
ئەحمەدینژاد خۆی جێی گومان
و نیگەرانییە چونكە راب���ردووی
ئ��ەح��م��ەدین��ژاد ن��ی��ش��ان �یداوە كە

ناوبراو لە هەڵوێست و قسەكانیدا
هیچ كات نیگەرانیی جیهانیی بۆ
گرینگ ن��ەب��ووە و وەبەرچاوی
نەگرتوە.
لە نێوخۆی لوبنانیشدا دوو
هەڵوێست لە بەرامبەر سەفەركەی

خەرجێكی زۆر كە لە راستیدا لە
سەرمایەكانی خەڵكی ئێران دابین
كراوە ،الیەنگرانی بانگهێشت كرد
كە پێشوازییەكی گەرم و شایان لە
ئەحمەدی نژاد بكەن و بۆ ماوەی
چ��ەن��د رۆژ پ��روپ��اگ��ەن��دەی��ان بۆ

ئ��ەح��م��ەدین��ژاددا ه��ەب��وو ،یەكیان
ه��ەڵ��وێ��س��ت��ی ح���ی���زب���وڵ�ڵ�ا وەك
هاوپەیمان و لەراستیدا میواندار
و باسكی سیاسی و نیزامیی ئێران
لە لوبناندا بوو كە ئەم سەفەرەی
بە رووداوێكی مێژوویی وەسف
كرد و هەوڵێكی زۆریدا بۆ ئەوەی
پێشوازییەكی بەرچاو لە ناوبراو
بكرێ و بە چاپ كردنی ژمارەیەكی
یەكجار زۆر وێنە و پۆستێر و

كرد .هەڵوێستی دووەم لە الیەن
فراكسیۆنی 14ی مارسەوە بوو كە
لە بەرەی الیەنگرانی رۆژئاوادایە
و دژی دەستێوەردانەكانی ئێران
لە كاروباری ئێوخۆیی لوبنانە .ئەم
گرووپە و ژمارەیەكی بەرچاو لە
رۆژنامەنووسان و رووناكبیران
و س���ی���اس���ەت���وان���ان���ی لوبنانی
نیگەرانیی خۆیان لە سەفەرەكەی
ئ���ەح���م���ەدین���ژاد و ئاكامەكانی

           تێكۆشەرانی ڕاستەقینە
سیروان مووساپوور
«خەباتگێڕانی ڕێگای ڕزگاریی
ئێران ،هەر ئەوانە نین كە چەكیان
لە شانە و لە بەرەكانی شەڕدا دژی
ڕێ��ژی��م��ی ئ��اخ��ون��دی ش���ەڕ دەك���ەن،
بەڵكوو تێكڕای ئەوانەكە بە گوێرەی
توانای خۆیان بە گیان و بە دڵ و بە
شێوەی جۆراوجۆر لە بەربەرەكانێ
دژی ڕێژیمی ئاخوندیدا بەشدارن،
تێكۆشەرانی ڕێگای ئازادین».

(لە وتە بەنرخەكانی شەهید
د.قاسملوو)

ئەم وتەیەی دوكتۆری شەهید هی
سەردەمانێكە كە خەباتگێڕانی ئێرانی
بە گشتی و تێكۆشەرانی كوردستان
بە تایبەتی لە بەربەرەكانییەكی سەخت
و دژوار لەگەڵ كۆماری ئیسالمیدا
بوون .ئەو سەردەم ئەگەر پێشمەرگە
بە ئ��ارەق��ە و خوێن پ��ارێ��زگ��اری لە
مەتەرێزی شەڕەف و مەوجوودییەتی
نەتەوەكەی دەكرد ،بێگومان خەڵكی
كوردستانیش بە گوێرەی توانا و بە
شێوەی جۆراوجۆر یارمەتی ڕۆڵە
گیان لەسەر دەستەكانیان دەدا و
وەك پشتی جەبهەیەكی بەهێز و
جێمتمانە ،ورەی����ان ب��ە پێشمەرگە
دەبەخشی .بەاڵم ئیمڕۆ كە بە هۆی
هەل ومەرجی پێشهاتووی تایبەتەوە،
خ���ەب���ات���ی چ����ەك����داری و چاالكی
پیشمەرگانە لە ناوخۆی ڕۆژهەاڵتی
ك��وردس��ت��ان��دا ن��ەم��اوە و زۆرب���ەی
حیزبەكانی ئەو بەشە لە كوردستان،
لە تاراوگە و كەمپەكانی ئەو دیوی
سنوورەكانەوە درێژە بە تێكۆشانی
خ��ۆی��ان دەدەن ،دەب����ێ بەڕاستی
تێكۆشەرانی ڕاستەقینەی ڕێگای
ڕزگاری لە ناوخۆی كوردستاندا كێ

بن؟ كێن ئەوانەی كە بە دەستی بەتاڵ
چەكی بیروباوەڕ و مەچەكی پۆاڵیین
بە گژ زۆرداراندا دێنەوە و سروودی
یەكیەتی و هەرمان دەڵێنەوە؟ كێن
ئ��ەوان��ەی كە نەعرەتەی شێرانەیان
جێگای خرمەی چەكی پێشمەرگەی
گرتۆتەوە و بە خۆڕاگریی خۆیان
ڕێ و ڕی���ب���ازی���ان
ب������ە زی�����ن�����دووی�����ی
هێشتۆتەوە؟ ئەوانە
كەسانێك نین بێجگە
تێكۆشەرانی
ل����ە
ڕاس�����ت�����ەق�����ی�����ن�����ەی
ڕێ�����گ�����ای خ����ەب����ات.
ئ���ەوان���ە زیندانیانی
س��ی��اس��ی��ی ك����وردن
ل��ە گرتووخانەكانی
ك��ۆم��اری ئیسالمیدا.
ئ����ەوان����ەی����ك����ە پێش
گ����ی����ران����ی����ان ت���رس
دەخەنە دڵی دوژمن
و ل���ە ك���ات���ی دەس
ب���ەس���ەرب���وون���دا بە
خۆڕاگریی ئەفسانەیی
چ�����ۆك ب����ە دوژم�����ن
دادەن! گەرەكمانە لەم
وتارەدا بە كورتی ،كورتەباسێكمان
ه���ەب���ێ ل���ەس���ەر ئ����ەم تێكۆشەرە
ڕاستەقینانە و لە هەمان كاتدا ئاوڕێك
لە نەهامەتیەكانیان بدەینەوە:
بەو شێوەیەی كە لە فەرهەنگ
و زانستنامە ڕامیارییەكاندا هاتووە
لە ڕێژیم و سیستمە یاساییەكاندا،
زیندانیی سیاسی ئ��ەو كەسەیە كە
ب��ە ه��ۆی پێشێل ك��ردن��ی سنوورە
یاساییەكانی دان����راو ب��ۆ ئازادییە

سیاسی یەكان ــ كە لە یاسای بنەڕەتیدا
دیاری كراون ــ و هەروەها لە ژێر
پێنانی چوارچێوەی دەسەاڵتدارێتی
دەوڵەت ،دەس بەسەر یان مەحكووم
بە زیندان دەكرێن.
تووندترین تاوانی سیاسی كە لە
یاسا كانی سزاداندا وەك «جنایت»

پێناسەی بۆكراوە ،پیالنگێڕی دژی
یەكپارچەیی خاكی واڵت و ڕاپەڕینی
چەكدارانە لەناوخۆ بۆ ڕووخاندنی
ڕێژیمی سیاسیی واڵت��ە .هەروەها
ل���ە ی��اس��ای��ان��ەدا زۆرج������ار تاوانە
سیاسییەكان لە تاوانە ئاساییەكان
جیا ك��راون��ەت��ەوە و ب��ۆ تاوانباران
و مەحكوومانی سیاسی ،م��اف و
ئیمتیازی تایبەت لە چاو تاوانبارانی
ئاسایی لەبەرچاو گیراوە( .مەرجی

ب��ەش��داری لیژنەی دادگەری»هیئت
منصفە» لە دادگاییكردنە سیاسیەكاندا،
جیابوونەوەی زیندانیانی سیاسی لە
ئاسایی و هێندێك ئیمتیازی تایبەت
لە زینداندا).
ب���ەاڵم ل��ە ك��ۆم��اری ئیسالمیدا
چی؟

ل��ە ك��ۆم��اری ئیسالمیدا وەك
ڕێژیمێكی توتالیتێر و دیكتاتۆر،
زیندانیی سیاسی ئ��ەو كەسە نییە
كە بە تاوانی لەژێر پێنانی سنوورە
یاساییەكانی ئازادییە سیاسییەكان،
كە لە یاسای بنەڕەتیدا دیاری كراون،
دەگیرێن .ئەو كەسانەش نین كە دژی
یەكپارچەیی خاكی واڵت پیالنیان
گێڕابێ و دەستیان بۆ چەك بردبێ!.
ب��ەڵ��ك��وو ب��ە پ��ێ��چ��ەوان��ەوە بەشێكی

دەرب���ڕی و تەنانەت دژایەتییان
لەگەڵ چوونی ناوبراو بۆ لوبنان
دەربڕێ.
هەروەك گوترا ئەحمەدینژاد
رۆژی چوارشەممە 21ی رەزبەر
ل���ە ن���ێ���وان ئ����ەم ه��ەڵ��وێ��س��ت و
نیگەرانییانەدا گەیشتە لوبنان و
لە الی��ەن ئەندامان و الیەنگرانی
ح��ی��زب��وڵ�ڵاوە زرۆ ب���ە گەرمی
پێشوازی لێكرا و راگەیەنەكانی
س��ەر ب��ە ئ��ێ��ران ه��ەوڵ��ی��اندا ئەم
رووداوە گ���ەورە ب��ك��ەن��ەوە و بە
نیشانەی هێز و قورسایی ئێران لە
ناوچە و هاوكێشە سیاسییەكانی
ناوچەكەدا نیشان بدەن.
ئەحمەدینژاد سەرەتا چووە
ب��ەی��روت و چاوپێكەوتنی لەگەڵ
س������ەرۆك ك���ۆم���ار و س����ەرۆك
وەزیری لوبنان كرد و دواتر بەشی
سەرەكیی سەفەرەكەی كە چوون
ب��ۆ ن��اوچ��ەك��ان��ی ژێ���ر دەسەاڵتی
شیعەكان و ش��ار و گوندەكانی
سەر سنووری ئیسرائیل دەست
پێكرد .ناوبراو لەم ناوچانە زۆر بە
گەرمی پێشوازی لێكرا و لە چەند
وت��اردان و لە پشت سنوورەكانی
ئیسرائیل بۆ جارێكی دیكە هێرشی
كردە سەر ئیسرائیل و پرۆسەی
ئاشتیی فەلەستین و ،ماوەیەكە
ب��ەه��ۆی ب�ڵ�اوب���وون���ەوەی ئاكامە
لێكۆڵینەوەكانی
سەرەتاییەكانی
دادگایەكی نێونەتەوەیی تایبەت بە
تیرۆری رەفیق حەریری سەرۆك
وەزیری پێشووی لوبنان لە ساڵی
2005دا و ئاشكرابوونی رۆڵی
بەشێك لە رێبەرانی پایەبەرزی
حیزبوڵاڵ لەم تیرۆرەدا بارودۆخی
سیاسیی لوبنان ئاسایی نیە و
ناكۆكییەكانی نێوان گەورەترین
فراكسیۆنی پارلمانی لوبنان لەگەڵ
گ��رووپ��ی شیعەكان تا رادەیەكی
بەرچاو بەرزبۆتەوە.
باڵوبوونەوەی هەواڵی رۆڵی
رێبەرانی حیزبوڵاڵ لەم تیرۆرەدا

ب���ەرچ���او ل��ە زی��ن��دان��ی��ان��ی سیاسی
ئەو كەسانەن كە ڕاس��ت بە تاوانی
سووربوون لەسەر جێبەجێ كردنی
ئەو ئەساڵنە گیراون كە لە یاسای
بنەڕەتی واڵتدا بۆیان دیاری كراوە.
كەم نین ئەو زیندانییە سیاسییانەی
ك��ە داوای مافی وەك ی��ەك لەگەڵ
شارۆمەندانی تری ئێرانی دەكەن،
بۆ مەگەر ئەوە داوای جێبەجێكردنی
ئەسڵی 19ی یاسای بنەڕەتی ئێران
نییە؟ كەم نین ئەو ڕۆڵە كوردانەی
ك���ە ب���ە ه����ۆی «ت��ف��ت��ی��ش عقاید»
ساڵەهای تەمەنیان لە ژوورە تەنگ
و ت��اری��ك��ەك��ان��دا ب��ەس��ەر ب���ردووە و
بەسەر دەب��ەن ،مەگەر ئەسڵی 23ی
ئە یاسایە دەڵێ چی؟ زۆرن ئەو
ڕۆژنامەنووس و چاالكوانانەی بە
هۆی باڵوكردنەوەی ڕاپۆرتێك یان
چاالكییەكی سیاسی بێ ئەوەی
دژی ب����ەرژەوەن����دی واڵت بێ،
گیراون و تووشی چارەنووسێكی
ن��ادی��ارن ،ئ��ەی ئەسڵی  24بۆچی
نووسراوە؟ بۆ مەگەر لە ئەسڵی
27دا ن��ەه��ات��ووە ك��ە «پێكهێنانی
ك���ۆب���وون���ەوە و ڕێ��پ��ێ��وان بەبێ
هەڵگرتنی چ��ەك ،ب��ەو مەرجەی
ش��ێ��وێ��ن��ەری ب��ن��ەم��اك��ان��ی ئیسالم
نەبێ ،ئ��ازادە»  .كام ڕێپێوان لە
شەقامەكاندا كراوە و چەكی تێدا
بەكار هاتووە و كام دروشمی دژی
ئینسان و ئیسالم دراوە؟و......
ل����ێ����رەدا ق���س���ە ل���ەس���ەر
باسكردنی م��اددە و تەبسەرە و
حەق و ناحەق نییە .ئەوە كۆماری
ئیسالمی یە و تەواو .ئەو كە بەزەیی
بە حاڵی داڕێژەران و بناخەدانەرانی
یاسای بنەڕەتی دانایەت ،كەی كار
بەم یاسایانە دەكات .ڕێژیم ،ڕێژیمێكی
سەدە ناوەڕاستی و بەهەزاران گۆپاأل
بەدەست ها لە دەستی .ئیتر تا كاتی
گیانەڵاڵ هەر بە ڕبەی خۆی دەپێوێ.
ب��ەاڵم ئەوەیكە لێرەدا گرنگە باسی
بكرێ ئەوەیە كە زیندانیانیی سیاسی
بەگشتی و كوردەكان بە تایبەتی لە

و ل���ەوە زی��ات��ر دەن��گ��ۆی دەست
تێدابوونی بەشێك لە فەرماندەكانی
سپای قودسی رێژیمی تاران تێیدا
نیگەرانییەكی زۆری بۆ ئێران وەك
گەورەترین پشتیوان و الیەنگری
حیزبوڵاڵ دروس���ت ك��رد و بووە
ه��ۆی ئ���ەوەی ئ��ێ��ران و سووریە
هەموو هەوڵەكانیان بخەنە گەڕ
بۆ بەالڕێدا بردن یان كارتێكردن
لەسەر ئاكامەكانی ئەم دادگاییە و
راگرتن و پاراستنی جێگە و پێگەی
حیزبوڵاڵ لە لوبناندا.
ه���ەر ل���ە چ���وارچ���ێ���وەی ئەم
ه���ەواڵن���ەدا و ل���ەم هەلومەرجە
قەیراناوییەی لوبناندا راگەیەندرا
ك���ە م���ەح���م���وود ئەحمەدینژاد
س��ەردان��ی لوبنان دەك��ا و دواتر
رۆژی چوارشەممە 21ی رەزبەر
گەیشتە لوبنان.
ئەم سەفەرەی ئەحمەدینژاد
ب��ە وەبەرچاوگرتنی بارودۆخی
ئاڵۆزی لوبنان و رابردووی ئێران
ل��ە پ��ێ��وەن��دی ل��ەگ��ەأل مەسەلەی
ئاشتیی ف��ەل��ەس��ت��ی��ن و مەسەلە
س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان��ی رۆژه����ەاڵت����ی
نێوەڕاست بووە هۆی نیگەرانیی
واڵتانی عەرەبی ناوچە و هەروەها
رۆژئاواییەكان لە دەرەوە و الیەنە
سیاسییەكانی دژبەری حیزبووڵاڵ
لە نێوخۆی لوبناندا.
لە دەرەوەی لوبنان واڵتانی
ع��ەرەب��ی و ب��ە ت��ای��ب��ەت رۆژئ���اوا
نیگەرانیی خۆیان لە دەستێوەردانی
ئ��ێ��ران ل��ە ك���اروب���اری نێوخۆیی
لوبنان و ئاڵۆزتر كردنی كێشەكان
و تەنانەت ئەگەری ئەوەی ئێران
هەوڵ بدا جارێكی دیكە حیزبوڵاڵ
وەك هێزێك ب��ۆ ن��ان��ەوەی شەڕ
ل���ەگ���ەڵ ئ��ی��س��رائ��ی��ل بەكاربێنێ،
دەربڕی و هەر ئەم نیگەرانییانەش
بوونە هۆی ئەوەی ئەحمەدینژاد
بۆ ل 8

گرتووخانەكانی ڕێژیمدا تەنیا زەجر
و ئ���ازاری زیندانی ب��وون ناكێشن،
بەڵكوو بە كۆمەڵێك نەهامەتییەوە
دەناڵێنن ك��ە زیندانی ل��ێ كردوون
بە دۆزەخ  .هەڕەشەی بەردەوامیی
ئێعدام و لە چاوەڕوانی جێبەجێبوونی
حوكم دا هێشتنەوە ،ئەشكەنجە بە
هەموو شێوەكانییەوە ،دەستدرێژی،
م��ەت��رس��ی گ��ی��رۆدەك��ردن ب��ە ماددە
هۆشبەرەكان و نەخۆشییە عیالج
نەكراوەكان ،نەداری و سووكایەتی
بە بنەماڵەكانیان و ...بەشێك لەو
ترسانەن كە وەك مۆتەیەك سواری
ش��ان و ملی زیندانیانی سیاسیی
كورد دەبن.
ل��ێ��رەدا جارێكی ت��ر وێڕای
ڕێزگرتن لە گەورەیی و دانەواندنی
سەری كڕنۆش لە هەمبەر قەاڵفەتی
جوامێرانەیان ،دان بەوە دادێنین كە
تێكۆشەرانی ڕاستەقینەی ڕێگای
ئ��ازادی��ی ئ��ەو ك��ەس��ان��ەن ك��ە دوێنێ
چ��االگ��ڤ��ان��ی ه���ەڵ���س���ووڕی ڕێگای
ك��وردای��ەت��ی و ئ��ەم��ڕۆ ق��ەاڵی��ەك لە
باوەڕ و خۆڕاگری نێو سیاچاڵەكانی
ك��ۆم��اری ئیسالمین.ئەو كەسانەن
ك��ە كونجی بەندیخانەیان كردۆتە
قوتابخانە و وان���ەی ب��ەرخ��ۆدان و
خۆڕاگری تێدا دەڵێنەوە .ئەو كەسانەن
كە بە «ڕقی پیرۆز» لە سەر «حەقی
پیرۆز» وەجواب هاتوون و ڕوو لە
جەلالد هاوار دەكەن:

دەمگرێ ،ئەمما لە گرتووخانە ڕق
ئەستوورترم
ل��ێ��م دەدا ،ئ��ەم��م��ا ل��ەس��ەر داوا
ڕەواكـەم سوورترم
دەمكوژێ ،ئەمما بە گژ جەلالدەكەم
دا دێمەوە
كـوردم و ناتـوێمەوە ،ناتـوێمەوە،
ناتـوێمەوە (هێمن)

کوردستانی

ژماره545 :

7

29ی رهزبهری 1389

«خالید شوانی» لە وتووێژێكی تایبەتدا بۆ «كوردستان»:

یەكێك لەو فاكتۆرانەی كە بۆتە هۆی

ئەوەی حكوومەت لە عێراق پێك نەیه ،فاكتۆری دەرەكییە
دیمانە :مادێح ئەحمەدی
ئاماژە :زیاتر لە حەوت مانگە هەڵبژاردنەكانی پارلمانی عێراق بەڕێوەچووە ،بەاڵم تا ئێستا هیچ كام لە الیەنەكان لەگەڵ یەك رێك نەكەوتوون بۆ كردنی خاڵەكانی ناو وەرەقەكەی ئێمە
كوردستان :وەك یەكەم پرسیار،
دەكرێ بڵێن هەوڵەكان بۆ پێك هێنانی ئەوەی كە حكوومەت پێك بێنن .ئەم بابەتە لە ماوەی رابردوودا بەردەوام جێی مشتومڕ بووەو دەیان و بگرە سەدان كۆبوونەوەی لەسەر گیراوە .بە پێی ئەو پشتگیری ك��ورد بە دەس��ت نەهێنی.
ب��ۆی��ە ن��زی��ك ب��وون��ەوە و پشتیوانی
حكوومەت لە عێراقدا گەیشتۆتە كوێ جموجوواڵنە كە لە گۆڕێ دایە پێدەچێ مالكی شانسی زیاتری هەبێ بۆ ئەوەی حكوومەتی داهاتووی عێراق پێك بێنێ .لە هەمانكات دا مەسەلەی دەستێوەردانی
كردنی ئێمە وەك هاوپەیمانی كوتلە
و چەندە چۆتە پێش؟
واڵتانی دراوسێ لە كاروباری نێوخۆی عێراقدا لەماوەی رابردوودا بابەتێكی جێی سەرنج بووەو یەكێك لەو خااڵنە بووە كە بەردەوام ئەمریكا جەختی لەسەر
ك��وردس��ت��ان��ی��ی��ەك��ان ل��ە ه���ەر ك���ام لە
خالید شوانی :لەم پێوەندییەدا
دان��ی��ش��ت��ن��ەك��ان ل���ە ن���ێ���وان كوتلە كردۆتەوەو كە نابێ حكوومەت بە پێی ویستی ئێران و هەندێ واڵتی دیكە پێك بێ .بەاڵم سەرەڕای ئەمەش هەوڵەكان بۆ راكێشانی پشتیوانی دەرەكی بەردەوامن .كاندیدەكانی پۆستی سەرۆك وەزیران
س��ەرك��وت��ووەك��ان��ی هەڵبژاردنەكان بابەتێكی دیكە كە لەم نێوانەدا گرنگە ،پێگەو قورسایی كوردە لە حكوومەتی داهاتووی عێراق دا .لە ماوەی رۆژانی رابردوودا هاوپەیمانی كوتلە كوردستانییەكان بەستراوەتەوە بە قبووڵ كردنی ئەو
بەردەوامە .ئەم كۆبوونەوانە هەم لە چەند خاڵێكی وەك وەرقەی كورد خستە ڕوو و دەیەوێ بە پێی ئەو خااڵنە مامەڵە لەگەڵ الیەنەكان دا بكا بۆ بەشداری كردن لە پێكهێنانی حكوومەت دا .داخوازیانەی ئێمە كە لەو وەرەقەدا
ئاستی نێوخۆ و هەم لە ئاستی دەرەوە لەم پێوەندییەدا «كوردستان» چەند پرسیارێكی ئاراستەی «خالید شوانی» ،ئەندامی پارلمانی عێراق لە سەر لیستی هاوپەیمانی كوردستان كردكە لێرەدا خستوومانەتە روو.
(بە تایبەت لەگەڵ واڵتانی دراوسێ) سەرنجتان بۆ خوێندنەوەی دەقی ئەم وتووێژە رادەكێشین.
كوردستان :تا ئێستا ئەو الیەنانە
چەندە پێشوازیان لەو خااڵنە كردوە
بەردەوامەو جموجووڵی سیاسی و
دیپلۆماتیكی گەورە لە ئارادایە .لە سەر ئاستی دراوس���ێ و الیەنە دەرەك��ی-ی��ەك��ان دەستی و الیەنی نێودەوڵەتی و ناوچەیی بۆ نموونە دروست بكا و پاڵپشتی زیاتری هێزی ناوخۆ كە كورد رایگەیاندوە؟
تێوەرنەدەن .چونكە دەستێوەردانێكی دەرەكی ل��ەس��ەر كەسایەتییەك ك��ۆك ب��ن ب��ۆ ئەوەی و هێزی دەروەش بەهەمان شێوە ب��ۆ الی
خالید شوانی :هاوپەیمانی نیشتمانی بە
نێوخۆی عێراق بەمەبەستی رێككەوتن لەسەر
بێگومان لە بەرژەوەندی خەڵكی عێراقدا نییە.
حكوومەت پێك ب��ێ .بۆیە ئ��ەم رۆڵ��ە و ئەم خۆی رابكێشێ ،دەك��رێ بڵێین ئەو دەتوانێ شێوەی ئەرێنی دەڕوانێتە ئەو وەرەقەی كورد.
بەرنامەیەكی دیار و هاوبەش بۆ پێك هێنانی
كوردستان :لەم پێوەندییەدا رۆڵی ئەمریكا ملمالنێیانە لە گۆڕەپانی سیاسی عێراقدا رۆژانە حكوومەت پێك بێنێ .لە ئێستادا لە ناو گەمە بەهەمان شێوە ل��ەگ��ەڵ لیستی هاوپەیمانی
حكوومەتی داهاتوو بە شێوەی دوو قۆڵی و
چون دەبینی؟ چونكە ئەمریكا یەكێك لەو هێڵە بە پێی بەرژەوەندییەكان لە گۆڕان دایە.
سیاسییەكاندا لەبەر ئەوەی لیستی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا لەسەر وردەكارییەكانی ئەو
چەند قۆڵی لە نێوان الیەنەكاندا بەردەوامە.
سوورانەی كە جەختی لەسەر دەكاتەوە ئەوەیە
ك��وردس��ت��ان :ل��ەم رۆژان����ەدا زۆرت���ر باس دەوڵ���ەت���ی ی��اس��ا ت��وان��ی��وی��ەت��ی هاوپەیمانی خ��ااڵن��ەی ك��ە ل��ەو وەرەق����ەدا خستوومانەتە
هەروەها هەوڵەكان بۆ راكێشانی پشتگیری
واڵت��ان��ی دراوس���ێ (چ واڵت��ان��ی ع��ەرەب��ی و چ كە نابێ واڵتانی دراوسێ(بە تایبەتی كۆماری لەوە دەكرێ كە نووری ئەلمالكی ببێتەوە بە لەگەڵ رەوت��ی س��ەدر ،رەوت��ی جەعفەری و روو لە دانوستان دای��ن .ئەوانیش لە بنەمادا
لەسەر ئەو وەرەقەیە رێككەوتوون .هەروەها
واڵتانی دیكە) بەردەوامن .بە واتایەكی دیكە،
«مەجلیسی ئەعالی ئیسالمی» ناڕەزایەتی
ئەگەر سەیر بكەین چ لە رووی نێوخۆییەوە و
بەرانبەر بەو وەرقەیە دەرنەبڕیوە ،بەڵكوو
چ لە رووی دەرەكییەوە ماوەیەكە جموجووڵی
پاڵپشتی خۆی نیشان داوە .ئەوەی دەمێنێتەوە
سیاسی گەورە لە ئارادایە .دیارە بۆ ئەوەی
لیستی ئەلعێراقییەیە .لیستی ئەلعێراقییەش
حكوومەت پێك بێ ،ئەم هەواڵنەش تا ئێستا
خەریكی تاوتوێ كردنی ئەو وەرەقەیەن.
نەیتوانیوە هەموو كێشەكان چارەسەر بكاو
كوردستان :لەو وەرەقەیەدا باس لە هەندێ
ه��ەم��وو گ��رێ ك��وێ��رەك��ان ب��ك��ات��ەوە .بۆیە بۆ
خ��اڵ وەك جێبەجێ كردنی م��اددەی  140و
چ��ارەس��ەر ك��ردن��ی كێشەكانی ب���ەردەم پێك
چارەسەر كردنی ئەو گرفتانەی كە لە نێوان
هێنانی حكوومەت پێویستە ب��ەردەوام بین لە
بەغدا و هەولێر دا لە ئ��ارادای��ە ك��راوە .ئێمە
سەر هەوڵەكانمان.
بینیمان ل��ە م���اوەی چ��وار ساڵی راب���ردوودا
كوردستان :پێت وای��ە لە ئاكامدا هەموو
كە مالكی س��ەرۆك وەزی��ر ب��وو و ئێستاش
الیەنەكان لە عێراق (بە تایبەت هاوپەیمانییە
سەرۆكایەتی لیستی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا
سەرەكییەكان) لە پێك هێنانی حكوومەتی
دەكا و یەكێك لە كاندیدەكانە بۆ وەرگرتنەوەی
داهاتوودا بەشداری بكەن؟
پۆستی س��ەرۆك وەزی��ران ،مەیلێكی جیددی
خ��ال��ی��د ش���وان���ی :ه��ەم��وو ه��ێ��ز و الیەنە
نیشان نەدا بۆ جێبەجێ كردنی ماددەی  140و
سیاسییەكانی ئێستاتی عێراق بۆچوونیان
چارەسەر كردنی ئەو گرفتانەی كە لە ئارادان.
ئەوەیە كە هەموو پێكهاتە سەرەكییەكانی عێراق
ئەگەر مالكی ببێتەوە بە س��ەرۆك وەزی��ر ،چ
(كورد ،سوننە و شیعە) لە حكوومەتدا بەشدار
گەرەنتییەك هەیە بۆ ئەوەی ئەو خااڵنەی كە
بن .واتە هیچ الیەنێك لە الیەنەكان پەراوێز
كورد باسیان لێ دەكا جێبەجێ بكا؟
ن��ەخ��رێ .لە ئاكامدا پێویستە حكوومەت لە
خالید شوانی :یەكەم شت پێموایە یەكڕیزی
سەر بنەمای یەكیەتیی نیشتمانی دروست ببێ
خ���ودی ك���وردە ك��ە زۆر گرنگە پ��ێ��داگ��ر بێ
و ئەگەر ئەمە ببێ بە بنەما ،هەموو الیەنەكان
لەسەر جێبەجێ كردنی مافە دەستوورییەكانی
بەشدار دەبن .ئەمە ئەوە ناگەیەنێ كە هێزێكی
خ���ۆی .ئ��ەم��ە ل��ە الی����ەك .دووه�����ەم ش��ت لە
سیاسی لەسەر هێزێكی سیاسی دیكە راوەستێ.
سیاسەتدا گەرەنتی زۆر كەمە .چونكە بە پێی
لە بەر ئ��ەوەی ئەو بەشداری نەكردوە ،ئەم
بەرژەوەندی و الواز بوون و بەهێز بوونی
ح��ك��ووم��ەت دروس���ت ن��ەك��ا .ب��ۆی��ە ئ��ەم��ن پێم
هێزە سیاسییەكان لە چوارچێوەی پرۆسەی
وای��ە لە ئاكامدا زۆرب��ەی هێزە سیاسییەكان
سیاسی دا ،هاوكێشەكان گۆڕانیان بەسەردا
لە پێك هێنانی حكوومەتدا بەشداری دەكەن.
دێ .ئەوەی دەتوانێ گەرەنتی بێ ،ئەوەیە كە
چونكە پاراستنی بەرژەوەندییە سیاسییەكانی
ئێمە وەك هاوپەیمانی كوتلە كوردستانییەكان
خۆیان لە بەشداری ك��ردن لە حكوومەت دا
ئیسالمی) دەستێوەردان بكەن و رۆڵیان هەبێ سەرۆك وەزیران .بە تایبەت ئێستا شیعەكان حیزبەكەی ئەحمەد چەلەپی دروست بكا ،ئەمە ئێستا ل��ەم دەرف��ەت��ە ك��ەڵ��ك وەر بگرین و
دەبیننەوە.
لە پێكهێنانی حكوومەت دا.
لەسەر ئەمە رێككەوتوون .لەم پێوەندییەدا قورساییەكی داوە بە مالكی لە ناو هاوكێشە كۆمەڵە مەرجێك بسەپێنین كە لە ئاكام دا
كوردستان :لە واڵمی پرسیاری یەكەم دا
خالید ش��وان��ی :ب��ەو پێیەی ك��ە ئەمریكا دژك���ردەوەك���ان چ��ون دەب��ی��ن��ن؟ ب��ە تایبەتی سیاسییەكان دا.
ئ��ەو حكوومەتە نەتوانێ پاشگەز بێتەوە لە
ئاماژەتای بە رۆڵی واڵتانی دراوسێی عێراق
كوردستان:
تەواوەتی
بە
ئێستا
تا
�ورد
�
ك
هاوپەیمانی عێراقە و رۆڵی هەبووە لە گوڕینی دژكردوەكانی هاوپەیمانی ئەلعێراقییە كە لە
مافەكانی ئێمە و مەرجەكانمان جێبەجێ بكا.
كرد .رۆڵی واڵتانی دراوسێ لە پێك¬هێنانی
حكوومەتدا چون دەبینی؟ بە تایبەت بینیمان رێژیمی پێشووی ع��ێ��راق دا و ئ��ەم هێزانە الی��ەن «ئ��ەی��اد ع��ەالوی»ی��ەوە سەرۆكایەتی هەڵوێستی روون نییە .پێت وایە كورد پشتیوانی ئێمە ئێستا لە هەوڵداین بۆ ئەوە و بەردەوام
لە رۆژان��ی راب���ردوودا «ن��ووری ئەلمالكی»( ،بەتایبەتی دەوڵەتی عێراق) هاوپەیمانییەكی دەكرێ .ئایا پێت وایە لە ئاكام دا مالكی دیسان لە مالكی دەكا یا نا بەپێی ئەو مەرجانەی كە لە لە دانوستان داین.
كوردستان :دەنگۆی ئەوە لە ئارادایە كە
س���ەرۆك���ی ه��اوپ��ەی��م��ان��ی دەوڵ����ەت����ی یاسا
هەندێ الیەن دەیانەوێ لە هاوپەیمانی كوتلە
س��ەردان��ی سوریا و ئێرانی ك��رد .ئایا ئەمە
كوردستانییەكان بكشێنەوە .تا چەندە ئەم
رێگا بۆ دەستێوەردانی زیاتری ئەو واڵتانە لە
دەنگۆیە راستە؟
كاروباری نێوخۆی عێراقدا خۆش ناكا؟
خالید ش��وان��ی :ت��ا ئێستا هیچ داوایەكی
خالید شوانی :خۆی ئەو هەڵبژاردنانەی
ل��ەو چەشنەمان پێ نەگەیشتووە و وەكوو
كە لە 2010/3/7دا بەڕێوەچوو ،دەكرێ بڵێن
«ه��اوپ��ەی��م��ان��ی ك��وت��ل��ە كوردستانییەكان»
ئ��ەوەن��دی ه��ەڵ��ب��ژاردن ب��وو ل��ە ن��ێ��وان الیەنە
بەشدارین لە كۆبوونەوەو دانوستانەكان و
سیاسییەكانی ع��ێ��راق و دەن��گ��دەران دا ،لە
هاوپەیمانی كوتلە كوردستانییەكان تا ئێستا
ه��ەم��ان ك��ات��دا رۆڵ���ی واڵت��ان��ی دراوس���ێ لەو
یەكڕیزی خۆی پاراستووە.
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ان��ەدا ب��ە روون���ی دی���ار ب���وو .ئەم
كوردستان :وەك دوا پرسیار .پێت وایە لە
رۆڵەش بە دوو ئاراستەدا دابەش ببوو .ئەو
ئاكامدا حكوومەت چەندەی دیكە بخایەنێ كە
دوو ئاراستەش لە سەر گۆڕەپانی سیاسی
ستراتیژی لەگەڵ دەوڵەتی ئەمریكا هەیە ،پێم ببێتەوە سەرۆك وەزیر؟
چەند رۆژی رابردوودا رایگەیاند مامەڵە دەكا پێك بێ؟
عێراق لە هەڵبژاردنەكان دا بە شێوەیەك لە
خ��ال��ی��د ش���وان���ی :ئێستا دوو كاندیدی و دەچێتە پێش؟
وای��ە ئەمریكا تا ئێستاش كاریگەری لەسەر
خ��ال��ی��د ش��وان��ی :ح��ك��ووم��ەت ل��ە كاتێكی
شێوەكان رەكابەرایەتی یەكتریان دەكرد .بۆیە
هاوكێشە سیاسییەكانی عێراق هەیە ،بەاڵم لە سەرەكی بۆ پۆستی سەرۆك وەزیران هەن.
خ��ال��ی��د ش���وان���ی :ه���ەر وەك پێشتریش زۆر نزیك¬دا دروست نابێ ،بەاڵم پێم وایە
ئەم رۆڵە ئێستاش ماوە .لەبەر ئەوە ئەم هێزە
سیاسییانە هەندێ جار دەكەونە ژێر كاریگەری ئاكام دا ئەمریكا بە پێشكەش كردنی پێشنیار یەكیان مالكییە ،وەك سەرۆكی هاوپەیمانی رامانگەیاندوە ،ئێمە وەكوو هاوپەیمانی كوتلە سەرەتاكانی نەخشەی سیاسی بۆ پێك هێنانی
هەندێ لە واڵتانی دراوسێیەوە .بۆیە ئەمن و تێبینی بۆ لێك نزیك كردنەوەی هێز و الیەنە دەوڵەتی یاسا .لە بەرانبەردا ئێستا ئەلعێراقییە كوردستانییەكان هێڵی سوورمان بەرانبەر بە حكوومەت تا دێ روونتر دەبێتەوە ،بەاڵم تا
ئەمە بە فاكتۆرێكی كاریگەری دەبینم و یەكێك سیاسیییەكان بەمەبەستی دروس��ت كردنی پاشەكشەی ك���ردوە ل��ە وەرگ��رت��ن��ی پۆستی هیچ كاندیدێك نییە .هەر كەسایەتی و الیەنێك ئێستا پێویستی بە كاتی زیاترە بۆ دروست
لەو فاكتۆرانەی كە بۆتە هۆی ئەوەی تا ئێستا حكوومەتێك كە بنەماكانی دیموكراسی لە سەرۆك وەزی��ران .ئەوان(ئەلعێراقییە) ئێستا ل��ەس��ەر ئ��ەو خ��ااڵن��ەی ك��ە وەك هاوپەیمانی كردنی حكوومەت.
عێراق دا بپارێزێ و هیچ الیەنێك تێدا نەخرێتە راستەوخۆ پشتیوانی لە «عادڵ عەبدولمێهدی» كوتلە كوردستانییەكان خستوومانە روو
الیەنەكان رێك نەكەوتوون پێكەوە بۆ ئەوەی
پەراوێزەوە ،هەوڵ دەدا .لە بەرانبەردا بێگومان دەكەن بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆك وەزیران .ن��زی��ك ب��ێ��ت��ەوەو ل��ەگ��ەڵ ئێمە رێ��ك بكەوێ،
كوردستان :زۆر سپاس
ح��ك��ووم��ەت پێك بێنن ل��ە ع��ێ��راق فاكتۆری
واڵتانی دیكەش هەن كە بەرژەوەندییان لەگەڵ هەر كام لەم دوو كاندیدە بتوانێ الیەنگری ئەوا دەك��رێ بڵێین پشتگیری ئێمەی بۆ پێك
خ��ال��ی��د ش���وان���ی :س���پ���اس ب���ۆ ئێوەش.
دەرەكییە .بە بۆچوونی ئێمە پێویستە بڕیاردان
لەسەر پێك هێنانی حكوومەت پێویسته بە ئەمریكا یەك ناگرێتەوە بۆ خۆیان هەوڵدەدەن ،زیاتر بۆ خۆی كۆبكاتەوەو بە پێی بەرنامە هێنانی حكوومەت بە دەست هێناوە .بە هەمان سەركەوتووبن.
بەاڵم هەندێ جاریش رەنگە هێز ه نەیارەكان سیاسییەكانی الیەنەكان لێك نزیكبوونەوە شێوە هیچ الیەنێك بە بێ رێككەوتن و قبووڵ
گوتارێكی نێوخۆیی رێ��ك بخرێ و واڵتانی

بە بۆچوونی ئێمە بڕیاردان لەسەر پێك هێنانی حكوومەت پێویست ه بە
گوتارێكی نێوخۆیی رێك بخرێ و واڵتانی دراوسێ و الیەنە دەرەكییەكان
دەستی تێوەرنەدەن

بیرو
رای ئازاد
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درێژهی:

دەسەاڵت نوێنیی ئێران
حهسهن شێخانی
سهرەنجام دوای ئامادەكارییەكی
زۆری پ��روپ��اگ��ەن��دەی��ی و سیاسی،
م����ەح����م����وود ئ����ەح����م����ەدی ن�����ژاد
سەركۆماری ئێران سەفەرێكی دو
رۆژەی بۆ لوبنان كرد و لە الیەن
بەتایبەت شیعەكانی ئ��ەم واڵتەوە
پێشوازییەكی گەرمی لێكرا.
ئ��ەم س��ەف��ەرە ل��ە كاتێك دا ك��را كە
وتووێژەكانی ئاشتیی رۆژهەاڵتی
نێوەڕاست لە بەرەبەری شكست دا
بوون .لوبنان بە هۆی لێكۆڵینەوەكانی
دادگ�����ای ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی تیرۆری
رەفیق حەریری و ئەگەری دەست
تێداهەبوونی حیزبوڵاڵ لەم تیرۆرەدا،
لە بارودۆخێكی تا رادەیەك نائاسایی
دا ب��وو .حیزبوڵاڵ و پشتیوانەكانی،
ئ��ێ��ران و س��وری��ە ئ��ەم دادگ��ای��ە بە
س��اوی��ری ئیسرائیل و ئەمریكا لە
پێناوی ئامانجەكانیان دا وەسف
دەكەن و بێ الیەنی ئەم دادگایەیان
خستۆتە ژێر پرسیارەوە.
لەم بارودۆخەدا ئەمریكا و ئیسرائیل
راستەوخۆ دژایەتیی خۆیان لەگەڵ
س��ەف��ەری س��ەرك��ۆم��اری ئ��ێ��ران بۆ
لوبنان دەڕب��ڕی و ئەم سەفەرەیان
ب��ە ه���ۆك���اری ت��ێ��ك��دان��ی ئاسایشی
لوبنان و ورووژاندنی خەڵكی لوبنان
و ت��ەن��ان��ەت فەلەستینیش ب��ە دژی
ئیسرائیل لە قەڵەم دەدا و بەم پێیە
وەك مەترسییەك بۆ سەر پرۆسەی
وەگ��ەڕ نەكەوتووی ئاشتیی نێوان
ئیسرائیل و فەلەستین ناویان دەبرد.
س�������ەرەڕای ئ����ەم دژای��ەت��ی��ی��ان��ە و
پێناخۆش بوونی زۆر واڵت��ی شیخ
نشین و ع��ەرەب��ی ن��اوچ��ەك��ە ،ئەم
س��ەف��ەرە ب��ە پێی خشتەی زەمەنی
و بەرنامەی دارێ��ژراو بەرێوەچوو
و دەسەاڵتدارانی كۆماری ئیسالمی
ب��ان��گ��ەش��ەی ئ���ەوە دەك����ەن ك��ە بەو
ئ��ام��ان��ج��ان��ەی ب���ۆ ئ����ەم س���ەف���ەرە
دیاریكرابوون ،گەیشتن.

ئەگەر بمانەوێ بە
شێوەیەكی ئۆبژێكتیو
و بە دوور لە
روانگەیەكی بەرتەسكی
ئایدۆلۆژیكی بڕوانینە
ئەم سەفەرە ،دەبێ
بڵێین كە ئەحمەدی
نژاد لەم سەفەرەدا
سەلماندی كە كۆماری
ئیسالمی بەتایبەت لە
نێو شیعەكانی لوبنان
دا پێگەیەكی بەرینی
جەماوەری هەیە و
ئەم راستییەشی وەك
دەسەاڵت نوێنییەكی
بەرچاو بەرووی
ئەمریكا و ئیسرائیل دا
دایەوە.

ئ��ەگ��ەر ب��م��ان��ەوێ ب��ە شێوەیەكی
ئۆبژێكتیو و بە دوور لە روانگەیەكی
بەرتەسكی ئایدۆلۆژیكی بڕوانینە ئەم
سەفەرە ،دەبێ بڵێین كە ئەحمەدی
ن��ژاد ل��ەم س��ەف��ەرەدا سەلماندی كە
كۆماری ئیسالمی بەتایبەت لە نێو
شیعەكانی لوبنان دا پێگەیەكی بەرینی
جەماوەری هەیە و ئەم راستییەشی
وەك دەس��ەاڵت نوێنییەكی بەرچاو
ب���ەرووی ئەمریكا و ئیسرائیل دا
دایەوە.
ئ��ەگ��ەر ن��ف��ووزی ب��ەرچ��اوی ئێران
ل��ە ل��وب��ن��ان دا تەنیا ب��ۆ یارمەتییە
م��اددی��ی��ەك��ان��ی ئ��ێ��ران ب��ە ل��وب��ن��ان و
حیزبوڵاڵ بگەڕێنینەوە ،شرۆڤەیەكی
دوور ل���ە راس��ت��ی��م��ان پێشكەش

پێوەندییەكانی ئەو پەڕەكەی لە ئاستی
پێوەندیی لەگەڵ ئێلیتی دەسەاڵتداری
پاكستان دا قەتیس م��اوەت��ەوە .لە
خ��ۆڕا نییە ك��ە س��ااڵن��ە ژمارەیەكی
ب����ەرچ����اوی س����ەرب����ازی ئەمریكا
لەالیەن ئیسالمییەكانی پاكستانەوە
دەكوژرێن .ئەم نموونانە و چەندین
نموونەی دیكەش سەلمێنەری ئەوەن
ك��ە پ��ێ��ش��وازی گ��ەرم��ی شیعەكانی
لوبنان لە ئەحمەدی ن��ژاد تەنیا بە
یارمەتییە ماددییەكانی ئ��ێ��ران بە
حیزبوڵاڵی لوبنان شی ناكرێتەوە.
دەوڵ����ەت����ی ل���وب���ن���ان ،دەوڵەتێكی
ئیتیالفییەو ل��ە دوو فەراكسیۆنی
زۆرینەی 14ی م��ارس و كەمینەی
8ی م����ارس پ��ێ��ك دێ .مەحموود

ك����ردووە .چونكە ل��ە پ��اڵ فاكتەری
ماددی دا ،فاكتەرەكانی بیروباوەڕ،
ئایینزا و دوژمنی هاوبەش رۆڵێكی
حاشاهەڵنەگریان ه��ەی��ە .ئەوەمان
ل��ەب��ی��ر ن��ەچ��ێ ك��ە ئ��ێ��ران رۆڵێكی
ب��ەرچ��اوی لە دەرك��ردن��ی ئیسرائیل
ل��ە ب��اش��ووری لوبنان و چەشنێك
شكستی ئیسرائیل ل��ە ش���ەڕی 33
رۆژەی ساڵی  2006لەگەڵ حیزبوڵاڵ
دا هەبوو و شیعەكانی لوبنان وەك
ئەمەكناسیش بێ ،بە پێشوازییەكی
ك��ەم وێنە ل��ە س��ەرك��ۆم��اری ئێران،
سوپاس و پێزانینی خۆیان دەربڕی.
لە روانگەی بەشێك لە رای گشتیی
عەرەبەوە ئاخافتنی ئەحمەدی نژاد
لە دژی ئیسرائیل لە چەند هەنگاوی
ئ��ەو واڵت���ەدا وەك ب��وێ��ری ناوبراو
لێكدەدرێتەوە و ستایش دەكرێ.
ب��ۆ روون���ب���وون���ەوەی زی��ات��ری ئەم
بابەتە پێویستە ئاوڕێك لە یارمەتییە
ماددییەكانی ئەمریكا ب��ە واڵتانی
ناوچەكە و بۆ نموونە میسر بدەینەوە.
س���ەرەڕای یارمەتییە ماددییەكانی
سااڵنەی دەوڵەتی ئەمریكا بە واڵتی
میسر ،كەچی بەشێكی ب��ەرچ��او لە
خەڵكی میسر لە ئەمریكا بێزار و
تووڕەن و ئەگەر سەرۆكی ئەمریكا
س��ەردان��ی واڵت��ەك��ەی��ان بكا نەتەنیا
پێشوازییەكی جەماوەری لێ ناكەن
ب��ەڵ��ك��وو وەك واڵت��ێ��ك��ی خۆسەپێن
و دەس��ت تێوەردەریش لە قەڵەمی
دەدەن .ل��ێ��رەدا بۆ ب��ەرچ��او روونی
زیاتر ئاماژە بە نموونەی پاكستانیش
دەك��ەی��ن .ه��ەم��ووم��ان دەزان��ی��ن كە
ئەمریكا سااڵنە یارمەتییەكی ماددی
زۆر پێشكەشی واڵت���ی پاكستان
دەك��ا ب��ەاڵم تا ئێستاشی لەگەڵ بێ
ن��ەی��ت��وان��ی��وە هیچ پێگەیەك ل��ە نێو
خ��ەڵ��ك��ی پ��اك��س��ت��ان دا پ��ەی��دا ب��ك��ا و

ئەحمەدی نژاد وەك میوانی فەرمی
دەوڵەتی لوبنان سەردانی ئەم واڵتەی
كرد .لێرەدا ئەم پرسیارە دێتە ئارا
ئەگەر فەراكسیۆنی زۆرینەی 14ی
مارس دژی سەفەری ئەحمەدی نژاد
بووبن ئایا ئەم سەفەرە دەكرا؟ ئەو
دژای��ەت��ی و نیگەرانییانەی لەالیەن
كەسایەتییەكانی 14ی مارسەوە
دەخ��ران��ە روو ،پێدەچێ بۆچوونی
تەنیا بەشێك لە فەراكسیۆنی ناوبراو
بووبن .گریمانەیەكی دیكە ئەوەیە
فەراكسیۆنی 14ی مارس لە رواڵەتدا
ن��ی��گ��ەران��ی خ��ۆی��ان دەردەب������ڕی و
دژایەتی ئەم سەفەرەیان دەكرد بەاڵم
لە راستیدا دژی ئەم سەفەرە نەبوون
چ��ون��ك��ە ئ��ەگ��ەر الی��ەن��ی زۆرینەی
دەوڵەتی لوبنان هاورای ئەم سەفەرە
ن��ەب��ووب��ن ،ئ��ەم س��ەف��ەرە نەدەكراو
سەری نەدەگرت .لە غەیری ئەوەدا
دەبێ ئەوە قبووڵ بكەین كە حیزبوڵاڵ
و هاوپەیمانەكانی سەرەڕای كەمینە
ب��وون��ی��ان ب��ڕی��ار دەری سەرەكی
دەوڵەتی لوبنانن!
ب���ە ش���ێ���وەی���ەك���ی دی����اری����ك����راو لە
م���ەڕ ئ���ەم س���ەف���ەرە ل���ە راگەیەنە
ج��ۆراوج��ۆرەك��ان��ەوە ئ��ەم شرۆڤانە
خرانە روو:
1ـ ئ��ەم س��ەف��ەرە وەك نیشاندانی
پشتیوانی ئ��ێ��ران ل��ە ح��ی��زب��وڵ�ڵا و
ه���ەوڵ���دان ب��ۆ ب��ەه��ێ��ز ك��ردن��ی ئەم
گرووپە لە شانۆی سیاسیی لوبنان
دا لێكدرایەوە.
2ـ ئەو سەفەرە بۆ نیشاندانی لوبنان
وەك پێگەی مەدیتەرانەیی ئێران
رێكخراو ئامانج لەم سەفەرە ئەوە
بوو ئێران ئەوە بسەلمێنێ كە لوبنان
ل��ە ژێ��ر ك��اری��گ��ەری ئێراندایە و لە
لوبنان که هاوسنووری ئیسرائیل ه
نفووزێكی بەرچاوو حاشاهەڵنەگری

هەیە .هێندێك لە سیاسەتمهدار و
كەسایەتییەكانی س��ەر بە گرووپی
14ی مارس ئەم شرۆڤەیان دەخستە
روو.
 )3مەبەستی ئ��ەح��م��ەدی ن���ژاد لەم
سەفەرە ئەوە بوو كە بە دژبەرانی
لەنێوخۆی ئێراندا بسەلمێنێ كە لە
دەرەوەی ئێرانیش لە نێو خەڵك دا
خۆشەویستە و ئ��ەم مەسەلەیەش
وەك ئ���ام���رازێ���ك ل���ە هاوكێشە
سیاسییەكانی ئێراندا بە كار بێنێ.
لە الیەكی دیكەشەوە دەگوترێ ئەم
سەفەرەو ئەم پرۆپاگەندە زۆرەی
ب��ۆی ك���را ،ل��ە راس��ت��ای داپۆشینی
كێشە و گرفتە ناوخۆییەكانی ئێران
و ب��ە تایبەت قەیرانی ئ��اب��ووری و
كاریگەرییەكانی گەمارۆكانی ئەم
دوای��ی��ان��ە ،دارێ���ژراب���وو .ئەحمەدی
ن��ژاد بانگەشەی ئ��ەوە دەك��ا كە ئەم
گەمارۆیانە بێ كاریگەرن و بە هیچ
شێوەیەك ه��ەڕەش��ە و گوڕەشەی
واڵتانی رۆژئاوا نایترسێنێ و هەروا
لەسەر ئامانجەكانی لە سیاسەتی
دەرەوە دا پێداگرە .ئەم سەفەرە لەم
پێناوەدا گەاڵڵە كرابوو .ئەم شرۆڤەیە
بە تایبەت لەالیەن دژبەرانی ئەحمەدی
ن���ژاد و الی��ەن��گ��ران��ی بزووتنەوەی
س��ەوزەوە دەخرایە روو .هەروەها
ئ��ەم دەستەیە ئەوەشیان دەخستە
روو كە لە كاتێكدا بەشێكی بەرچاو لە
خەڵكی ئێران لە هەژاری و بەدبەختی
دا دەژین ،ئەم جۆرە بهخشینهوهی
بوودجە ئێران و وەرێخستنی ئەم
مانۆرە سیاسییانە لەسەر حسابی
خەڵكی ئێران ئەنجام دەدرێن و هیچ
قازانجێكیان بۆ خەڵكی ئێران تێدا
نیە.
 )4كۆماری ئیسالمی ئێران كە لەالیەن
زۆرب���ەی واڵت��ان��ی جیهانەوە وەك
واڵتێكی تێكدەری هێمنی و ئاسایشی
ن��اوچ��ەك��ە و جیهان و پێشێلكاری
نەزمی جیهانی لە قەڵەم دەدرێ و
بەم هۆیانە لە ئاستی نێو نەتەوەیی
دا گ��ۆش��ە گیر ب���ووە ،دەی����ەوێ بە
ئەنجامدانی ئەم سەفەرانە سیاسەتی
ش��ك��س��ت خ�������واردووی ل���ە ئاستی
دهرهوهدا داپۆشێنێ و بەم شێوەیە
بانگەشەی ئ��ەوە بكا كە سیاسەتی
دەرەوەی ئ���ێ���ران ،سیاسەتێكی
چاالكەو خاوەن دەسكەوت و ئاكامی
پۆزەتیڤە.
ه���ەروەك دەرك���ەوت ئ��ەم سەفەرە،
سەفەرێكی پڕ پ��ەراوێ��زو پڕ هەڵاڵ
و ه���ەن���گ���ام���ە ب�����وو و ش���رۆڤ���ەی
ج��ۆراو جۆر و تەنانەت دژبەیەكی
ب��ۆ ك���را .ب���ەاڵم ئ��ەم س��ەف��ەرە هەر
چۆنێكی لێكبدرێتەوە مانۆرێكی
سەركەوتووی هێزی ئێران بوو لە
دەرەوەی سنوورەكانی خۆیدا .باڵی
دەس��ەاڵت��دار ئەم سەفەرەیان كردە
دەرفەتێك بۆ پروپاگەندەو نیشاندانی
پێگەو نفووزی ئێران لە یەكێك لە
واڵتانی رۆژه��ەاڵت��ی نێوەڕاست دا.
ئەگەر سەرنجی پۆستێرو پالكاردو
الفیتەكانی ئەحمەدی نژاد و خامنەیی
و خومەینی لە لوبنان و ئەو پێشوازییە
گەرمەی لێی كرا بدەین ،ئەم سەفەرە
زی��ات��ر ل��ە س��ەف��ەرەك��ان��ی پێشووی
ئ��ەح��م��ەدی ن���ژاد ب��ۆ پارێزگاكانی
ئێران دەچێ تا سەفەرێكی دەرەوەی
سنوور و ئاسایی دیپلۆماتیك.

سەفەری ئەحمەدینژاد
بۆ لوبنان و ئامانجەكانی

بەر لە سەفەرەكەی لە رێگەی تەلەفوونەوە مەلیك عەبدوڵاڵ
پادشای عەرەبستان و مەلیك عەبدوڵاڵ پادشای ئۆردۆن لە ئامانجی
سەفەرهكەی خۆی ئاگادار بكاتەوە و هەوڵ بدا نیگەرانییەكان لەم
بارەوە كەم بكاتەوە ،كە هەر ئەم كارەی ئەحمەدینژاد خۆی جێی
گومان و نیگەرانییە چونكە رابردووی ئەحمەدینژاد نیشانیداوە كە
ناوبراو لە هەڵوێست و قسەكانیدا هیچ كات نیگەرانیی جیهانیی بۆ
گرینگ نەبووە و وەبەرچاوی نەگرتوە.
لە نێوخۆی لوبنانیشدا دوو هەڵوێست لە بەرامبەر سەفەركەی
ئەحمەدینژاددا هەبوو ،یەكیان هەڵوێستی حیزبوڵاڵ وەك هاوپەیمان
و لەراستیدا میواندار و باسكی سیاسی و نیزامیی ئێران لە
لوبناندا بوو كە ئەم سەفەرەی بە رووداوێكی مێژوویی وەسف
كرد و هەوڵێكی زۆریدا بۆ ئەوەی پێشوازییەكی بەرچاو لە ناوبراو
بكرێ و بە چاپ كردنی ژمارەیەكی یەكجار زۆر وێنە و پۆستێر و
خەرجێكی زۆر كە لە راستیدا لە سەرمایەكانی خەڵكی ئێران دابین
كراوە ،الیەنگرانی بانگهێشت كرد كە پێشوازییەكی گەرم و شایان
لە ئەحمەدی نژاد بكەن و بۆ ماوەی چەند رۆژ پروپاگەندەیان بۆ
كرد .هەڵوێستی دووەم لە الیەن فراكسیۆنی 14ی مارسەوە بوو كە
لە بەرەی الیەنگرانی رۆژئاوادایە و دژی دەستێوەردانەكانی ئێران
لە كاروباری ئێوخۆیی لوبنانە .ئەم گرووپە و ژمارەیەكی بەرچاو لە
رۆژنامەنووسان و رووناكبیران و سیاسەتوانانی لوبنانی نیگەرانیی
خۆیان لە سەفەرەكەی ئەحمەدینژاد و ئاكامەكانی دەرب��ڕی و
تەنانەت دژایەتییان لەگەڵ چوونی ناوبراو بۆ لوبنان دەربڕێ.
هەروەك گوترا ئەحمەدینژاد رۆژی چوارشەممە 21ی رەزبەر
لە نێوان ئەم هەڵوێست و نیگەرانییانەدا گەیشتە لوبنان و لە الیەن
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبوڵاڵوە زرۆ بە گەرمی پێشوازی لێكرا
و راگەیەنەكانی سەر بە ئێران هەوڵیاندا ئەم رووداوە گەورە
بكەنەوە و بە نیشانەی هێز و قورسایی ئێران لە ناوچە و هاوكێشە
سیاسییەكانی ناوچەكەدا نیشان بدەن.
ئەحمەدینژاد سەرەتا چووە بەیروت و چاوپێكەوتنی لەگەڵ
سەرۆك كۆمار و سەرۆك وەزی��ری لوبنان كرد و دواتر بەشی
سەرەكیی سەفەرەكەی كە چوون بۆ ناوچەكانی ژێر دەسەاڵتی
شیعەكان و شار و گوندەكانی سەر سنووری ئیسرائیل دەست
پێكرد .ناوبراو لەم ناوچانە زۆر بە گەرمی پێشوازی لێكرا و لە
چەند وتاردان و لە پشت سنوورەكانی ئیسرائیل بۆ جارێكی دیكە
هێرشی كردە سەر ئیسرائیل و پرۆسەی ئاشتیی فەلەستین و،
ئیسرائیلی بە دیاردەیەكی نامەشرووع ناوبرد و خوازیاری
نەمانی بوو .ئەم قسانەی ئەحمەدی نژاد لە الیەن دانیشتوانی ئەم
ناوچانەوە پێشوازییان لێكرا كە ماوەیەكی زۆر لە ئاكامی شەڕی
حیزبوڵاڵ و ئیسرائیل وێران كرابوون و ژمارێكی زۆر كوژراوو
برینداری لێكەوتبۆوە .دیارە لە دوای شەڕە  33رۆژەكەی ساڵی
2006ی حیزبوڵاڵ و ئیسرائیل زۆرب��ەی ش��ارو گوندەكانی ئەم
ناوچانە بە تەواوی وێران بوون كە بە سەرمایەكانی ئێران ئاوەدان
كرانەوە و ئێستا نیشانەیەك لە و
وێرانیان تێدا نەماوە لە حاڵێكدا كە شاری بەم كە زیاتر لە
 10ساڵە بە هۆی بوومەلەرزەوە وێران بووە ئێستاش بە تەواوی
ئاوەدان نەكراوەتەوە.
ئەوەی لەم سەفەردا گرینگە مەبەست و ئامانجەكانی ئەحمەدی
نژاد و بە وتەی خۆیان ستراتێژیی ئێران لەم ناوچەیە و لە لوبناندایە.
هەروەك گوترا ئاشكرابوونی رۆڵی رێبەرانی حیزبوڵاڵ لە تیرۆری
رەفیق حەریریدا ئەم نیگەرانییەی بۆ ئێران پێك هێناوە كە جێگە و
پێگەی حیزبووڵاڵ لە نێو گرووپە سیاسییەكانی لوبنان و لە ئاكامدا
لە ركەبەرایەتیی دەسەاڵت لە لوبناندا بكەوێتە مەترسییەوە و ئێران
نفووز و هێزی لەم والتە و لە سنوورەكانی ئیسرائیل كەم بێتەوە.
هەر بۆیە ئێران بە پێویستی زانی بۆ هێز و قورسایی بەخشینی
زیاتر بە حیزبوڵاڵ و دووبارەكردنەوەی پشتیوانیی هەمەالیەنە و بێ
ئەمال وئەوالی لەم گرووپە گوێ لە مستەی خۆی ئەم سەفەرە و لە
راستیدا ئەم كارناڤالە وهڕێبخات بۆ ئەوەی هەم گرینگیی حیزبوڵاڵ
بۆ گرووپەكانی نێوخۆی لوبنان زەق بكاتەوە كە لە راستیدا لە
ئاكامی ئەم پشتیوانییە بێ سنوورانەی ئێران وەك دەوڵەتێك لە نێو
دەوڵەتی لوبناندا دێتە بەرچاو و هەر بەو هۆیەشەوە زۆربەی واڵتە
عەربەكان ئەم سەفەرەی ئەحمەدینژادیان بە سەردانی ناوبراو لە
دەوڵەتی حیزبووڵاڵ دەزانی نەك دەوڵەتی قانوونیی لوبنان ،هەمیش
بە نیشاندانی ئەم مانۆرە هەوڵبدا بااڵنسێك لە هێز لە ناوچەكەدا
بخاتە بەرچاو كە سەرنجی جیهان بۆ الی نفووز و دەسەاڵتی ئێران
لەم ناوچە هەستیارەدا دەربخاو وەك كارتێك لە معاملەكان و بە
تابەت لە پێوەندی لەگەڵ كێشەكانی ئێران لەگەڵ رۆژئاوا و مەسەلەی
مافی مرۆڤ و سەركوتەكان و بێ مەشرووعییەتیی ئەم دەوڵەتە
لە نێوخۆدا كە لەم دواییانەدا كەوتۆتە سەر مێزی وتووێژەكان
كەلك وەرگرێ .دیارە نیگەرانی و هەستیاریی گرووپەكانی نێوخۆی
لوبنان و واڵتانی دەورووبەر و رۆژئاوا وای كرد كە ئێران ناچار بێ
كەمێك نەرمتر بێتە پێش بەاڵم ئەحمەدی نژاد بە پێی شێوازی خۆی
وتە ناسراوەكانی لە پێوەندی لەگەڵ ئیسرائیل و دژایەتیی پرۆسەی
ئاشتیی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست دووپات كردەوە .بەاڵم ئەوەی راستە
ئەوەیە كە هەروەك چاوەڕوان دەكرا ئەم سەفەرە هیچ قازانجێكی
بۆ دەوڵەتی لوبنان تێدا نەبوو و ئەوە تەنیا حیزبوڵاڵ و رێژیمی تاران
بوون كە بە رواڵ��ەت بە ئامانجە پروپاگەندەییەكانیان گەیشتوون
و بۆ دیتنی ئاكامە راستەقینەكانی ئەم سەفەرە دەبێ چاوەڕوان
بمێننەوە.
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كارایی زانستی فیزیك لە وەرزش دا
  وهرگێڕان :ئازاد عەباسیان
كارایی زانستی فیزیك
و زانستە پەیوەندیدارەكانی،
وەك میكانیك و بیۆمیكانیك لە
تەكنیك و حیرفە وەرزشیەكان
دا:
لە ساڵی  1914ی .ز .گرینگی
بە كارهێنانی یاساكانی زانستی
فیزیك و لقەكانی پێوەندیدار
بە فیزیكەوە بە تایبەت زانستی
میكانیك لە وەرزش دا سەرنج
راكێش بوو.
خاتوو «واتز» هەر لەو
ساڵەدا بە بەكارهێنانی كەرەسەی
لێكۆڵینەوەی سەرەتایی،لەسەر
گرینگیی زانستەكانی میكانیك لە
وەرزش و چاالكییەكانی رۆژانە
دا باسێكی هێنایە گۆڕو وتی:
كاتێك ئەم بنەمایەنا روون
كرانەوەو پێناسە كران ،ئەو
كات نەك هەر بۆ فێربوونی
تایبەت بەڵكوو لە هەموو لقەكانی
وەرزشی و چاالكی رۆژانە دا
دەتوانین كەڵكیان لی وەربگرین.
هەر لەو بارەیەوە وتی:
لێوەرگرتنی
كەڵك
كارایی
بنەما زانستییەكانی میكانیك
بە شێوەیەكی دروست ،كۆی
ئەو چاالكیە وەرزشیانە ئێوە
سەركەوتوتر و بە شێوەیەكی
بەرچاو لە برینداری و زەربەی
بەهێز دەتانپارێزێ و پێشگێری
دەكا واتە پێشگیریكەرێكی باشە.
لە جم و جۆڵ و چاالكییە وەرزشی
یەكانی رۆژانەدا بە شێوەیەكی
كوتوپڕی كەڵك لە یاساكانی
میكانیك،بیۆمیكانیك،
زانستی
هێزی
یاساكانی
وەك
ر ا كێشا ن  ،ها و سە نگی  ،جو و ڵە ،
شێوەی بە كارهێنانی نوێڵ،
هێز»،مەلەوەری لە وەرزشە
ئاویەكان» پێكدان و فرێدان و..
وەردوگیرێ.
دا
1950ی.ز.
لەساڵی
قازانجێكی زۆریان لەم زانستانە
وەرگرت و كێبەركێكانی ئولەمپیك
و نێونەتەوەیی لە الیان واڵتانی
خاوەن وەرزشەوە بە تایبەت
یەكیەتیی سۆڤیەتی پێشووەوە،
الیەنی جییدی و سەرهەڵدانی
خەتی سیاسی لە وەرزش دا
هەاڵیساند.
كارایی یاساكانی فیزیك
كاتێك سەرنجڕاكێش ببوو كە
وەرزشوانانی ئاڵمانی رۆژهەاڵتی
پێشوو بە بەشداری كردن لە
كێبەركێكانی نێونەتەوەیی و بە
دەست هێنانی بەرزترین پلە لەو
یاریانەدا،دوو واڵتی خاون ناو لە
وەرزش دا یانی سۆڤیەتی پێشوو
و ئەمریكای كڕ و مات كرد.
ئەنستیتۆ)
(
ئەنجومەنە
وەرزشیەكانی ئاڵمانی رۆژهەاڵت
بە كەل و پەلی زۆر پێشكەوتووی
تاقیگە و راهێنەرانی لێ هاتوو و
خاوەن ئەزموون ،بە پێشكەش
كردنی شێوازگەلێكی پێشكەوتوو
و نوێی فێربوون و پەروەردەیی و
داهێنانی شێوازی سەیروسەمەر
لەسەر بنەمای یاساكانی زانستی
میكانیك ،لە لێكۆڵینەوەكانی
زانستی وەرزشی لەگەڵ زۆر
لە واڵتان بە شێوەیەكی بەرچاو
خۆوەبینی
بە
پێشكەوتنیان
وپێشیان كەوتنەوە.
ئەم جۆرە حیرفە زانستیانە
تا رادەیەكی زۆر،باسی شانس

یا بیانوی تیر و پشكیان لە
كێبەركێكان دا بە قازانجی واڵتێكی
تایبەت پوچەڵ كردەوەو،ئەوەی
دەرخست كە تەنیا وەرزشوانانی
خاوەن زانست بە تەواویی
دەتوانن سەركەوتن بە دەست
بێنن.
ئەمڕۆكە شاهیدی پشكووتنی
وەرزشی زانستی لە هەموو
بوارەكاندا هەین و داهاتوو
دەیسەلمێنێ كە واڵتانی خاوەن
زانست و لێكۆڵینەوە و ئامادە بۆ
سەرمایە گوزاری مەعنەوی و
ئابووری لەم بوارەدا ،سەركەوتنی
گەورە بە دەست دێنن.
لەم وتارەدا ههوڵ دەدرێ
كە بە زمانێكی سادە و ساكار
یاساكانی زانستی فیزیك و
لقەكانی پێوەندیدار بە « میكانیك

تەرخان كردوە.
تاوتوێی بارودۆخی زانستی
وەك وزە ،رووناكی،میكانیك
«رەق و شل» شیمی ،فەلهك
ناسی ،زەوی ناسی ،بە بێ
كارهێنانی فیزیك ناڕەخسێ و
ئیمكانی نیە.

كاكەشانەكانی چارەسەر كرد.
كارە زانستییەكانی ئەنشتەین و
دەرەنجامەكانی لە هێزی راكێشان
كە بە شێوەیەكی بەرچاو لەگەڵ
پێناسەی هێزی راكێشانی نیۆتۆن
دا ناكۆكی هەیە ،ئێستا ( حاڵ)
لە خۆ دەگرێ و یاسا پێشكەش
كراوەكانی لەسەر داهاتووی
جیهان كاریگەری هەیە.
قورسایی ئەنشتەینی «رێژەیی
گشتی» هەروەك كە لەسەر تەنە
ئاسمانیەكان و مانگ و ئەستێرە
و هەسارەكان كارتێكەری هەیە،
بە دڵنیاییەوە ئاڵووگۆر بەسر
لقە جۆراوجۆرەكانی وەرزش دا
دێنێ.
بۆیە كە خێرایی،لە ئازاد
كردنی وزەی شاراوەی جسمەكان
رۆڵی سەرەكی دەبینێ و ئەم

بۆ دەست ڕاگەیشتن بە زانستی
ئێكۆسیستم و ئەلكترۆ مغناتیسیان
وەك گەیەنەرێك لە گەڵ سەرجەم
ئەو لقە ناوبراوانە دەزانی.
وەك
میكانیك
زانستی
ناسراوترین و دیارترین لقی
زانستی فیزیك بە كار هێنرا
و زۆر خێرا پەرەی سەندو و
بە سەر دوو بەشی ئستاتیك (
نەگۆڕ) و دینامیك ( بزۆێنەر )
دابەش كرا.
یاساگەلێكی زۆر لە پێوەندی
لە گەڵ ئیستاتیك و دینامیك
دا هاتە گۆڕ ،كە زۆربەیان
ئەمڕۆكە لە چاالكی یە زانستی و
پیشەسازی و وەرزشی یەكاندا
كەڵكیان لێ وەردگیردرێ..
لە سەرەتای سەدەی بیستەم
دا روانگەكان سەبارەت بە زانستی
فیزیك ئاڵووگۆڕی بەسەرداهات
و لقێكی نوێی بە ناوی فیزیكی
نوێ بە تایبەت تاوتوێی وزەی
ناوكی پێ زیاد بوو.
ئەم گۆڕانكاریانە زیاتر لە ژێر
كارتێكەری بیرۆكە نوێ یەكانی
ئەستێرەی رووناك و هەمیشە
زیندووی دونیای فیزیك « ئالبێرت
ئەنشتەین» دا بوو ،ئەنشتەین
روانگەی فیزیك ناسان ،زانایان
وبیرمەندانی لە پێوەندی لەگەڵ
فەزا ،كات و خێرایی و جوڵە بە
تەوایی گۆڕی و كێشە ئاڵۆزەكانی
هێزی راكێشان و مەتەڵۆكەی

شتەگرینگە لە هێمای E= mc
ئەنشتەین دا باس كراوە.
دەزانین كە خێرایی و گوژم
لە بەدست هێنانی بەرزترین
دەرەنجام دا ئەركی سەرەكی
هەیە و لە بەدەست هێنانی وزەی
زۆر لە الیەن وەرزشوانەوە.
بەو واتایە كە هێمای ئەنشتەین
دەتوانێ بەرزترین پلەی سەیر و
سەمەر لە ساڵەكانی  2500تاكوو
 3000بەدەست بێنێ .ئەوەی كە
لەپێوەندی لە گەڵ وزەی شاراوە
و خێرایی دا باس كرا دەیشتوانێ
خەیااڵتی پڕووپوچ بێت.
بەاڵم داهاتووی سەركەوتنە
بەرزە سەر سوڕهێنەرەكان
جۆراوجۆرەكانی
لەبوارە
وەرزشی دا پێوەندی بە خێرایی
و گرتنی وزوە لەم راستایە دا
هەیە.
بەهەرحاڵ بە بەكار هێنان
و كەڵك وەرگرتن لە قورسایی
ئەنشتەینی و البردنی قورسایی
نیۆتۆنی »،لە بەرامبەر قورسایی
ئەنشتەینی دا وەك یەك نیە»
ئەمە نابێتە كۆتایی سەركەوتن و
وەرزشەكانیش لێرەدا كۆتایی پێ
نایێت..
فیزیكی نوێ بە پێویستی
دەزانێ لە هەر كاتێك دا بنەما
و بیرۆكەكانی زانایانی پێشووی
زانستی بیركاری و فیزیك
تاوتوێ بكاو ئاڵوگۆری نوێی

لقە نەریتیەكانی فیزیك:

تا كۆتایی سەدەی  19و
سەرەتای سەدەی  20چوار
چێوەی توێژینەوەی زانستی
فیزیكیان بە زانستەكانی ،میكانیك،
ترمۆ دینامیك « وزەی كارەبا»
ئەلكتریسیتە ،ئاسن رفێن ،دەنگ و
رووناكی كورت دەكردەوە.
بۆ وێنە میكانیكیان بە زانستی
جوواڵنەوەكان و رووناكی یان بۆ
وەدەست هێنانی زانستی بینین
«ئەپتیك» ،دەنگ و بیستنیان

بەتێدا پێك بێنێ.

زانستی
سەرهەڵدانی
بیومیكانیك ( مكانیك زیستی) لە
وەرزش دا:

لەم سااڵنەی دوایی دا
بیرمەندان پاش هەڵسەنگاندنێكی
زۆر بۆ شرۆڤە كردنی جووڵەكانی
لەشی گیان لە بەران بەتایبەت
مرۆڤ « زیاتر لەهەمووشتێك
جووڵەی وەرزشی» وشەی
بیۆمیكانیكیان هێنایە بەر باس.
لە راستی دا بیومكانیك لقێكە
لە زانستی دایك واتە فیزیكەو
سەرجەم یاساكانی فیزیك لەم
لقە دا دەبیندرێ.
پێناسەی زانستی بیۆمیكانیك
لە پێوەندی لە گەڵ تیكنیك و
پسپۆڕە وەرزشیەكاندا بیۆمكانیك
بەم شێوەیە پێناسە دەكرێ:
بیۆمیكانیك زانستێكە كە بە
بەكارهێنانی یاساكانی فیزیك و
میكانیك لە جووڵە وەرزشیەكان
و چاالكیەكانی رۆژانەی مرۆڤ
و شی كردنەوەی كردەوە و
دژكردەوەی هێزە نێوخۆیی
ودەرەكیەكان لە سەر جەستەی
مرۆڤ و ئاكامەكانی دوایی ئەم
هێزە باس دەكا.

بیومیكانیك چ ئاڵوگۆرێكی لە
شێوازەكان و تیكنیكەكانی وەرزش
دا پێك هێناوە؟

گشتی
بەشێوەیەكی
بەكارهێنانی یاساكانی زانستی
بیۆمیكانیك بوونە هۆی ئاڵوگۆری
سەیر و سەمەر لە وەرزش و
فەننە پێوەندی دارەكانی دا.
بۆ وێنە ،گۆڕانكاری لە
جووڵە كالسیكییەكانی قورسایی
لە جووڵەكانی یاری هەڵگرتنی
قورسایی (وزنە برداری) و
راكێشانی كتوپڕ و خێرا و شێوەی
هەڵتروشكان و سەركەوتنەكانی
سەرەوەی ( ركۆرد) ئەم وەرزشە
قورسەی بە شێوەیەكی بەرچاو
گۆڕیوە ،هەروەها بۆتە هۆی
گۆڕانکارییه بنهڕهتییهکان.

پێوەندی زانستی فیزیك لەگەڵ
وەرزش:

و بیومیكانیك» و كارایی و
كاریگەریان لە وەرزش دا تاوتوێ
كەین.
بەر لەباس كردنی ئەم یاسایانە
پێویستە پێوەندی نێوان زانستی
فیزیك و میكانیك وبیومیكانیك
تان بۆ شیی بكرێتەوە :

فیزیك چیە؟

فیزیك یەكێك لە بەشە
دەتوانین
«
گرینگەكانی
زانستی
گرینگترین»
بڵێین
سروشتییە و تاوتوێ كردنی
سەرجەم دیاردەسروشتیەكانی
بە شێوەیەك خستۆتە ژێر
كارتێكەری خۆیەوە.
زانستی فیزیك لە خوێندنەوەی
توخمە پێكهێنەرەكانی ماددە
یا شتی ماددی ،كرداری
دووالیەنەی ئەم توخمە پێكهێنەرە
حاشاهەڵنەگرانە و تاوتوێی ئەم
جۆرە كاریگەریە دوو الیەنانە
و بەهرە جسمی یەكانی ماددی
دەخاتە بەر چاومان و دەست ڕا
گەیشتن بە دیاردە نادیارەكانی
سروشت ئاسان دەكا.
سەڕەرای
فیزیك
هەڵسەنگاندی پێكهاتەی جسمی
ماددی و هۆكارە پێكهێنەرەكانی
پێوەندیەكی نزیكی لە گەڵ
زۆربەی زانستە سروشتیەكان
وەك دیاردەیەكی بنەڕەتی لە
سەرجەم توێژینەوە زانستیەكان
دا كارایی بەر باڵوی بۆ خۆی

فیزیك بنەڕەت و پایەی
زۆربەی زانستە سروشتی یەكانە
و كارایی لە زۆربەی زانستەكاندا
هەیە.
وەرزش بێ بەش نیە لەم
نەریتە ،بێ بەكار هێنانی یاساكانی
فیزیك هیچ كام لە پڕۆسە
وەرزشییەكان بۆ شی كردنەوە
نابن.
یەكێك لە لقە پڕ بایەخو
گرینگەكانی فیزیك،میكانیكە كە
لە هەموو بوارەكانی وەرزشی
دا بە شێوەیەكی بنەڕەت و بەر
باڵو بەكار دێ و كەڵكی لێ
وەردەگیردرێ.
بۆ پێوەندی زیاتر لە نێوان
زانستی میكانیك و وەرزشی
زانستی دا ،هەر دووكیان بە
شێوەی خوارەوە پێناسە دەكین.
هەڵسەنگاندنی ئەم دوو
پێناسەیە ئەوەمان پی دەڵێ كە
چەندە وەرزشی زانستی پێوەندی
بە زانستەكانی فیزیكەوە هەیە.

پێناسەی زانستی میكانیك:

زانستی میكانیك زانستێكە
كە باس لە جووڵەو كارێگەری
بەسەر جسمەكان
هێزەكان
دەكات.

پێناسەی زانستی وەرزش:

زانستی وەرزش زانستێكە
كە لە پێوەندی لە گەڵ بەكار
هێنانی هێزی ماسوولكەكانی
وەرزش وانان و گواستنەوەی
بە هۆی تاندۆنی ماسولكەكان بە
لۆسەكانی لەش كە دەبێتە هۆی
بزواندن و جووڵەیان و بە ئاكام

گەیاندنی جووڵە وەرزشیەكان.
راستەقینەكانی
هێزە
یا
هێزی
كە
وەرزشوان
ماسولكەكانی بەسەر جسمەكان
« دەتوانێ كەرەسەی وەرزشی
بێت» كارتێكەر بێ و جووڵەی
لۆسەكانی بەدواوە بێ و دەبێتە
هۆی كامڵ بوونی جووڵە
وەرزشییەكان.
ئەم دوو پێناسەیە زۆر
لێك نزیكن و ئەوە دەگەیەنێ
كە تا چەندە یاساكانی فیزیك و
لقە پێوەندی دارەكانی لە تكنیكە
وەرزشیەكاندا دا كاریگەرن.
كاتێك كە خێرایی و توانایی
و پشوو درێژی ( كەم نەهێنانی
هەناسە هەڵكێشان) لە یاری
زۆرانبازی ئازاد و فەڕەنگی دا بە
یاسا گەلێكی نوێوە هاتە گۆڕو،
ئەم دوو وەرزشە لە شێوەیەكی
ماندوو هیالك و بێ جووڵەوە
بوو بە وەرزشێكی پڕجووڵە
چاالك ،خاوەن ستایل ،خاوەن
فەنن و سەرنج راكێش.
یان كاتێك كە رێساكانی
مەلەكردن لە گەڕانەوە دا ئال
وگۆری بەسەر دا هات ،بە
كاریگەری
دیار
شێوەیەكی
هەبوو لە سەركەوتنە بەرزەكانی
ئەم رشتەیە.
ئەم بابەتە لە فڕێدانی نەیزەی
فایبێر گالسی كە وشك و رەق
نەبوو ،سەر سووڕ هێنەر بوو.
ئەوە بوو كە راهێنەرانی
وەرزشی ئەمەیان بە الوە شتێكی
سەیر بوو.
زانستی بیۆمیكانیك بوو
بە یاریدەری مامۆستایان و
راهێنەرانی وەرزش لە شی
جوڵە
زانستی
كردنەوەی
هەروەها
و
وەرزشیەكان
یاریدەرە لە ئەنجام دانی تكنیك
و فەننە زانستییەكانی جوڵەی
وەرزشی،هەروەهائاسانكارییەك
بوو بۆچۆن بیركردنەوە لە بڕیار
داندا.
بۆ وێنە لە یاری هەڵگرتنی
قورسایی دا ،بەكار هێنانی بەرباڵو
لە یاساكانی بیۆمیكانیك و میكانیك
لە جوڵە كالسیكیەكان و راهێنانی
الیەنە فەننی تكنیكیەكانی ئەم دوو
جوڵەیە لە ئەستۆی راهێنەرە.
ئەم راهێنەرانە لە ئاستێكی
دەبێ
پێشكەوتوودا
زۆر
زانستی بیومیكانیك و یاساكانی
وەرزشوانان
پێوەندیدار،بە
بناسێنن و بەكاری بێنن .بێ گومان
خاڵی دەستپێكی فێربوونی ئەم
زانستانە ،زانكۆ وەرزشیەكانن.
ئەم زانكۆیانە لە جیاتی
وانەناگرینگەكان دەبێ زۆرتر
وانەی فیزیك و بیومیكانیك
و بیركاری لەبەر چاو بگرن.
سەرەڕای خوێندنی ئەم وانانە
بە شێوەی تئۆری ،دەبێ تاقیگەی
جۆراوجۆر كە بە كردەیی
چۆنیەتی بەكارهێنانی یاساكانی
فیزیك و بیومیكانیك لەوەرزش
دا نیشان دەدا ،بە شێوەیەكی
كردەیی دابندرێ و پۆشتەو
پەرداخ بكرێ.
ئەو شتەی كە گرینگی زانستی
بیومیكانیك بە شێوەیەكی بەرباڵو
نیشان دەدا ،باشتر كردنی تەكنیك
و ریكۆردە وەرزشییەكانە كە لە
ئاكام دا پیشكووتنی بەهرە شاراوە
كانی قوتابیانی وەرزشوانە كە
یەكێك لە ئەركەكانی راهێنەرە .
سەرچاوەwww. :
knowclub.com
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      بنەما تئۆرییە ـ فەلسەفییەكانی دێموكراسی
(بەشی یازده)
ن :زانیار ئهحمهدی                                 وهرگێران ل ه فارسییهوه :تهها رهحیمی                                
ل���ە روان����گ����ەی ئ���ەف�ل�ات���وون،
دەروەس�����ت�����ی زێ����دەڕۆی����ان����ە لە
ی��ەك��س��ان��ی س��ی��اس��ی و ئ�����ازادی،
پێوەری دیموكراسی و رواڵەتی
جێگەی داخی تایبەتمەندییەكانیهتی.
(ه��ل��د)53:1369ئ��ەف�لات��وون ئەوەی
بە بەڵگە دەهێناوە كە پەرەپێدانی
ب��ێ ك���ۆت و ب��ەن��دی بنەماكانی
ئازادی و یەكسان دەبێتە هۆی لە
نێوچوونی هەموو ئەو نۆرمانەی
حاڵەتی ف��ەرم��ان دان��ی��ان ه��ەی��ە و
رێز و حورمەتی كۆمەاڵیەتیی و
حكومەتیش ناهێڵێ(.بلوم)116:1372
پەرەگرتن و سەقامگیری دەسەاڵتی
جەماوەری بێ عاقڵ لە حكوومەت
دا ن����ەك ه����ەر ناسەقامگیری
و ج����ۆرێ����ك ئ���ان���ۆم���ی سیایی
لێدەكەوێتەە ،بەڵكوو جۆرێك گەوج
هەڵخەڵەتێنیی(دیماگۆژی)شی بەدوا
دا دێ .ئ��ەن��درۆ هیوور پێی وایە
سەرەكیی ترین بەڵگەی ئەفالتوون
دژی دی��م��وك��راس��ی ئ���ەوەی���ە كە
ئەندامە ئاساییەكانی كۆمەڵگەی
نازانن بە پێی بەرژەوەندیەكانی
خ���ۆی���ان ف���ەرم���ان���ڕەوای���ی ب��ك��ەن.
(هیوور .)341:1383،بەم حاڵەشەوە
ئ���ەف�ل�ات���وون ل���ە بەرهەمەكانی
دوای�����ی خ����ۆی دا ت���ا ڕادەی�����ەك
ب��ی��روب��ۆچ��وون��ەك��ان��ی هاوسەنگ
دەك���ات���ەوە و ل��ە ن��ێ��و خرابترین
جۆری حكوومەتەكاندا(تیمارشی،
ئ��ول��ی��گ��ارش��ی و دی��م��وك��راس��ی)
دیموكراسی بە باشترین جۆری
ح���ك���ووم���ەت دەزان�������ێ .ن���اوب���راو
راش��ك��اوان��ە دەڵ��ێ «ئ��ەو شوێنەی
قانوون حوكمی ناكا(،دیموكراس)
ب��اش��ت��ری��ن ج���ۆری حكوومەته«(
عبدالكریمی )246:1387ئەرەستوو
ل��ە س��ەر روان��گ��ەی ئەفالتوونەوە
بەمجۆرە لە دیموكراسی دەدوی:
خراپترینی
«دی����م����وك����راس����ی
ح����ك����ووم����هت����ە ب�����اش�����ەك�����ان و
باشترینی حكومەتە خراپەكانە»
(ئەرەستوو)206:1386،
ئ��ەف�لات��ون ل��ە بەرهەمەكانی
دوات���ری دا رەخ��ن��ە ل��ە سەقامگیر
ن��ەب��وون��ی ق��ان��وون ل��ە سیستمی
دیموكراسی دا دەگ���رێ ،چونكی
بە بڕوای دی كاكڵی دیموكراسی
وی��س��ت��ی ب���ەرەڵ�ڵ�ای���ی و كەڵكی
ن��ادروس��ت ل��ە ئ���ازادی وەرگرتنە
و لە كتێبی «ك��ۆم��ار» دا روونی
دەكاتەوە كە تاكەكانی (كۆمەڵگەی)
خەڵك ساالری هەركات هەرچییان
پێخۆش بێ دەیكەن و زیاتر حەزیان
لە ئیشتیا و ئاواتی كاتی و خۆنەگرە.
( ب����وش����ە )149:1385ئەرەستوو
لەسەر جۆرەكانی دیموكراسی لە
كتێبی «سیاسەت»دا وێڕای باس
و شیكردنەوەی تایبەتمەندییەكانی
پێنج چەشنە دیموكراسی ،دەڵێ:
« ......وەخ��ت��ێ��ك زۆرب�����ەی
ه�����ەرە زۆری خ��ەڵ��ك��ی واڵتێك
ل��ە پ��ی��اوی ئ��ازاد(م��ەب��ەس��ت كۆیلە
ن���ەب���ێ) و دەس���ت���ەن���گ پ��ێ��ك بی،
ح��ك��ووم��ەت��ێ��ك دادەم���ەزرێ���ن���ن كە
دیموكراسی پێ دەڵ��ێ��ن» ،كەواتە
لەم روانگەیەوە ئەم حكوومەتانەی
توندوتیژو س���ەرەڕۆن بە جۆری
ئۆلیگارشی و ئەو حكوومەتانەی
هەوسارپچڕاوو بێ كۆت و بەندن
ل��ەس��ەر سیستمی دیموكراسین.
(ئ�����ەرەس�����ت�����وو)211-2091386(،
ئەرەستوو ئەو دیموكراسییانەی

پ��ێ��ڕەوی ق��ان��وون ب��ی ب��ە خەڵك
هەڵخەڵەتێن ن��ازان��ێ .ك��ەوات��ە لە
دی��م��وك��راس��ی پ���ێ���رەوی قانوون
دا ه��ەڵ��ف��ری��وان��دن ب���وون���ی نییە
 ..ب�����ەاڵم ه���ەرك���ە ق����ان����وون لە
ك�����زی ب����دا،ه����ەڵ����خ����ەاڵت����ان����دن و
ه��ەڵ��ف��ری��وان��دن ب�����ازاری گەرمە.
(ئەرەستو.)216:1386،
ل��ەم روان��گ��ەی��ەوە ئەرەستوو
پێی وای��ە ئ��ەو دیموكراسییانەی
تێیاندا ق��ان��وون ب��ااڵدەس��ت نییە
«ل���ە روان���گ���ەی م��ێ��ژووە دوایین
بنەڕەتییەكانی
گ��ۆڕان��ك��اری��ی��ە
ح���ك���ووم���ەت دەردەخ�����������ەن» و
ئاوابوونیان مسۆگەرە( .ئهرستوو،
 )221 :1386س���ەرەڕای ئەوەش
ئەرەستوو حكوومەتی دیموكراتیكی
ل���ە ح���ك���ووم���ەت���ی م���ل���ه���وڕی پێ
ب��اش��ت��رە ،چونكی ب��ە بڕوای
وی حكوومەتی دیموكراتیك
لە هەموو سیستمێكی دیكە
كەمتر لە باشترین سیستمی
س��ی��اس��ی الدەدا( .لیدمان،
)38 :1386
وێ����دەچ����ێ ئ����ەو شتەی
ل���ەب���ارەی دیموكراسییەوە
فیلسوفەكانی سەردەمی كۆنی
بە جۆرێك نیگەران كردبێ كە
دژی بخوێنن ئەم سێ خاڵە
بێ:
ی�����ەك�����ەم ئ���������ەوەی ك���ە،
جەماوەر (دێمۆكان) توانایی
ل���ێ���ك���دان���ەوەی پ��ێ��وی��س��ت بۆ
س��ی��اس��ەت و ت���ەن���ان���ەت بە
بەرژەوەندیی خۆشیان نەبێ
و رەن���گ���ە ل���ە هەڵبژاردنی
تاكەكان دا بەتایبەت كەسی
پێگە خۆشەویست و خەڵك
هەڵخەڵەتێن دا بە هەڵە بچن ،بە
جۆرێك كە هەم ئەو كەسانەی
ه��ەڵ��دەب��ژێ��ردرێ��ن و هەمیش
ئەوانەی هەڵدەبژێرن بە پێی
پێویست لێوەشانەوە نەبن و
حكوومەت ب��ەرەو هەڵدێر و
بەرژەوەندی و ئامانجی كاتی
و تێپەڕ بەرن ،خاڵی دوویەم
ئ���ەوەی ك��ە ج��ەم��اوەری ناوشیار
و دەس��ت��ەن��گ كەسێك هەڵبژێرن
كە بنەماكانی قانوون بخزێنێ و
تاكی ه��ەڵ��ب��ژاردراو ویستی خۆی
و تەنانەت خەڵك بەسەر قانوون
دا فەرز بكا و لە ئاكام دا تووشی
سەرەڕۆیی و دیماگۆژی بێ.
خ��اڵ��ی س��ێ��ی��ەم شرۆڤەیەكی
ئهبستمۆلۆژییه كە تایباتمهندی و
نێوەڕۆكی ئەم فۆرمە لە حكوومەت
دەگ���رێ���ت���ەوە ،ب���ەو وات���ای���ەی كە،
یەكەم حكوومەتی دیموكراسی لە
فەزیلەتی هاوسەنگی و ناسینی
پێویست ب��ێ ب��ەری��ی��ە و دووی���ەم
ئەوەیكە یەكسان دان��ان��ی هەموو
ل��ەگ��ەڵ ی��ەك��ت��رل �هگ �هڵ سروشتی
مرۆڤ ناتەبایە .ماكیاڤێلی یەكێكی
دیكە لە رەخنەگرانی دیموكراسی
پێی وابوو دیموكراسی سیستمێكی
ناسەقامگیرە و توانایی پاراستن
و پ��ارێ��زگ��اری ل��ە دەوڵ����ەت نییە.
(بشیریە)443 :1384 ،
ژان ژاك رۆس��ۆ لە الیەكەوە
داه��ێ��ن��ەری م��ودێ��ل��ێ��ك��ی تایبەتی
دی��م��وك��راس��ی (ج���ەم���اوەری)ی���ە و
لەالیەكیشەوە هێرش دەكاتە سەر
دیموكراسی سەردەمی كۆن و ئەو
دیموكراسییە ش��ی��اوی خوداكان

و پەرییەكانە .رۆس��ۆ پێی وایه:
«حكوومەتی دیموكراسی لە جیهان
دا قەت بە واتای راستەقینەی خۆی
ب��وون��ی ن��ەب��ووە و ن��اب��ێ ،چونكی
حوكمی زۆری��ن��ە ل��ەس��ەر كەمینە
دژی نەزمی سروشتییە .هەروەها
خەڵك هەموو رۆژێ بۆیان ناكرێ
بۆ رێكخستنی كاروباری واڵت لە
دەوری یەكتر كۆ ببنەوە و ئەگەر
بیانەوێ بۆ ئەم مەبەستە لە الیەن
خۆیانەوە كۆمەڵە كۆمیسیۆنێك
دی����اری ب��ك��ەن ش��ێ��وەی ئیداری
ك����اروب����ارەك����ان دەگ��������ۆڕدرێ».
(روس����و )116 :1387 ،ئیدموند
بێرك ،بابی كۆنزەرڤایڤی لە كتێبی
«راوەس��ت��ەی��ەك لەسەر شۆڕشی
فەڕەنسە» ()1790دا دیموكراسی
ب��ە ش���هرم���هزاراوی���ت���ری���ن جۆری

فهلسهفی_ سیاسی وکۆمهاڵیهتی_
ئابوورییهکانی دێموکراسی و ویست
و داخوازییهکانی دهگرن ،ههرکام
ه �هوڵ��ی��ش دهدهن خوێندنهوهی
خ���ۆی���ان ل��� ه دێ��م��وک��راس��ی بێنن ه
ئاراوه .خۆزه ئۆرنگای گاست ،ل ه
بهرههمهکهی «راپهرینی دێموکان»
( )1961دا ئاگادارمان دهکاتهوه ک ه
دام�هزران��ی دێموکراسی دێمۆسی
(ت����ودهای) رووخ��ان��ی کۆمهڵگهی
شارستانی و دیسیپلین و ئهخالقی
ل��ێ��دهک��هوێ��ت��هوهو ،رێ��گ �ه ب��ۆ ئهو
دهسهاڵتخوازان ه خۆشدهکا تا ب ه
روو کردن له نزمترین وارسکه و
حهزهکانی دێموکان به دهسهاڵت
بکهن (هیوود)343:1283،
ئ��ی��ل��ی��ت�هک��ان��ی وهک پ����ار ه تو
گائتانۆمۆسکا
(،)1848_1923

ههژار «دێموس» گرینگه .له الیهکی
دیکهو ه ئهفالتوون و ئهرهستوو
ل����هس����هر ب���ن���هم���ای فهلسهفهی
ئهبستمۆلۆژییانهی فهرمانڕهوایان
و ئ��اراس��ت�هی ک��ۆم�هڵ�هی هزری_
فهلسهفهی ئ �هوان له چین یا ئهو
کهسانهی دهب��ێ دهس��هاڵت بگرن ه
دهس��ت دهگ��هن .ب ه بێ شک بیرو
بۆچوون و ئهندێشه سیاسییهکانی
فیلسوفهکان له سیستمێکی فهلسهفی
بهرینترهو ه ئاو دهخۆنهوه .تی بلوم
لهمبارهوه دهنووسێ« :لهسهردهمی
ئهرهستوو دا چهمکی دیموکراسی
ب� ه م��ان��ای حکوومهتی دێموسی
ههژار و ئازادهوه له دایک ببوو».
(ب�������ل�������وم . )336:1372،رێبازی
مارکس و الیهنگرانی ئۆرتۆدۆکس،
ل �هس �هر ب��ن�هم��ای ئ��هو تێگهیشتن ه

حكوومەت پێناسە دەكا و بەڵگەشی
ئ���ەوەی���ە ك���ە دەن���گ���ی ج���ەم���اوەر
(تودەها) هیچ پێوهرو پێودانگێک
ههڵناگرێ( .بشیریه )443:1384،ب ه
پێی شرۆڤهی بووشه ،به چهندین
جار له بیروبۆچوون و وتهکانی
هیرۆدۆت ،ئهفالتوون ،ئهرهستوو
دا وهک پاڵهوانی «دێموس» (توده)
باس له حکوومهتی تیرانی کراوه.
(ب���ووش���ه )17:1385.دێموکراسی
دهک �هوێ��ت � ه ب �هر پ���هالرو تهشهری
ن��ی��چ��هش؛ ن��ی��م��چ�ه دێموکراسی
ب �ه هێمای ژنانیلهیی و الوازی
دهن��اس��ێ��ن��ێ« :دێ��م��وک��راس��ی واتا
کهمتهرخهمی ،ل��ێ��رهدای � ه ههموو
وهک ی�هک��ی��ان ل��ێ��دێ ،ژن���ان جێی
پیاوان دهگرنهو ه و پیاوانیش دهبن
ب ه ژنان»( .ورانت)379:1385،
پ����اش ش���ۆڕش���ی ف���هران���س��� ه
گ���ۆڕان ل � ه پ �هس��ای رهخ��ن �هک��ان و
خهبات بۆ دێموکراسی قۆناخێکی
ن��وێ دهب���ڕێ .زۆرب���هی بیرمهند ه
سیاسییهکان ،بنهماو پێودانگهکانی
دێموکراسی به ناشیرین ناتهواو
دهزانن .ئهوه له حالێکدایه که پتری
ئهو بیرمهندو فیلسوف ه سیاسییان ه
س�������هرهڕای ئ�����هوهی ب���ه توندی
رهخ��ن� ه ل�ه تایبهتمهندی و بنهما

( )1876_1936ل��ه ری����زی ئهم
ک���هس���ان���هن رهخ���ن���هی���ان لهسهر
دێموکراسی ههبوو ،ئ�هوان زیاتر
پێیان وابوو حکوومهتی دێموکراسی
ه�هر ب��ووز ناخوا (ممکن نیست)،
ک�هوات� ه له خولیا و ههڵفریواندن
زیاتر نییه .ئ�هوان بهڵگهیان ئهو ه
بوو که دهسهاڵتی سیاسی ههمیش ه
بهدهست کهمینهیهکی ههڵکهوتهو ه
ب��ووه .بۆ وێنه موسکا له کتێبی
«چینی ف �هرم��ان��ڕهوا» ( )1939دا
دهڵ���ێ ل � ه ه �هم��وو کۆمهڵگهکاندا
ب �هردهوام « دوو چین و توێژ ل ه
خهڵک دهبینرێن ،چینێکی {ئیلیت}
ک ه دهسهاڵت بهدهستن و چینێکی
{زۆری���ن���هی رهش����ۆک} ک �ه خوار
دهستن»( .هیوود)342:1283،
تیئۆری فیلسوفهکانی یونانی
ک���هون و ک�لاس��ی��ک ل�� ه پێوهندی
دهگ����هڵ ح��ک��ووم �هت �هک��ان��دا زیاتر
سهرنج دهدات�� ه س�هر ئ�هم چینهی
دهسهاڵتی ب ه دهست ه و دهیسهپێنێ.
ئهفالتوون الیهنگری حکوومهت و
فهرمانڕهوایی چینی فیلسوفهکان
له بهرانبهر»دێموس» داو به الی
ئ �هرهس��ت��ووش �هوه فهرمانڕهوایی
چینی مامناوهندی زیاتر ل ه چینی
فیلسوف و یان توێژی دهستهنگ و

خوێندنهو ه
ئهبستمۆلۆژییانهو
چینایهتییه بوو که به جیدی هێرش
دهکهنه سهر دێموکراسی و دهیدهن ه
بهر پهالماری رهخنه.
ب �ه پێی ش��رۆڤ �هی چینایهتی
م��ارک��س ،دی��ک��ت��ات��ۆری پرۆلتاریا
جێی دیکتاتۆری سهرمایهداری
دهگ��رێ��ت�هوه ت��ا کۆمهڵگ ه قۆناخی
سهرمایهداری تێپهڕێنێ و ب ه قۆناخی
سوسیالیستی بگا .که مارکس بهم
قۆناخ ه له فهرمانڕهوایی پرۆڵتری
دهڵێ دێموکراسی .ل ه ساڵی 1848
دا ل ه مانیفیست _ کۆمۆنیست دا
ئ��هو تێگهیشتنه ل �ه دێموکراسی
دهخات ه بهر باس و دهڵێ» «یهکهم
ههنگاو له شۆرشی کرێکاری دا
بهرز کردنهوهی پێگهی پرۆڵتاریای ه
تا به ئاستی چینی فهرمانڕهوا بگا
بۆ ئهوهی له خهباتی دێموکراسی
دا س �هرک �هوی��ن» .ک �هوات �ه ل� ه الی
مارکس دێموکراسی حکوومهتی
چینایهتییه ،تهنیا بهم جیاوازییهو ه
ک �ه ئ��هم ح��ک��ووم�هت�ه ل �ه ئاکامدا،
کۆمۆنیستی
ک��ۆم��هڵ��گ��هی��هک��ی
ب��ێ چینی ل��ێ��دهک �هوێ��ت �هوه( .مک
فرسون.)55،56:1382،
ب���ه ب�����ڕوای گ��ی��ن��دز ،مارکس
ل � ه دوو رهه��هن��دی بنهڕهتییهوه

رهخنهی له دێموکراسی بۆرژوایی
دهگ������رت  _1درۆی����ی����ن بوونی
دێموکراسی سهردهمی خۆی_2 .
باشییهکانی دێموکراسی بۆرژوایی
تهنانهت ئ�هگ�هر گشتگیریش بن،
هێشتاش له باشترین حاڵهت دا
خ���اوهن تایبهتمهندیی پاژهکین.
(گ����ی����ن����دز )105:1387،ههنووک ه
ئۆرتۆدۆکسهکان
مارکسیسته

رۆسۆ پێی وایه:
«حكوومەتی دیموكراسی
لە جیهان دا قەت بە
واتای راستەقینەی
خۆی بوونی نەبووە و
نابێ ،چونكی حوكمی
زۆرینە لەسەر كەمینە
دژی نەزمی سروشتییە

رهخنه له پارادۆکسی نێوخۆیی و
جهوههری نێوان سهرمایهداری و
دێموکراسی دهگرن .ئهوان دهڵێن
له نێوان یهکسانی سیاسی دا ک ه
دێموکراسی بورژوایی بانگهشهی
بۆ دهکا و نایهکسانی کۆمهاڵیهتیی
که ئابووری سهرمایهداری به ناچار
پێکی دێنێ پارادۆکسی جهوههری
بوونی ههیه( .هیوود)337:1283،
له نێوان رهخنهگران دا هێندێک
ف��ی��ل��س��وف و ب��ی��رم �هن��د ه���هن ک ه
رهخنهیان لهسهر هێندێک چهمک،
بنهما و ف��ێ��رک��اری دێموکراسی
ههیه ،بهاڵم ئهوان ئیدی گشتییهتی
دێ��م��وک��راس��ی رهت ناکهنهوه،
بهڵکوو کۆمهڵه توخم و بابهتێکیان
له دێموکراسی دا بهرجهست ه و
نۆژهنکاری کردۆتهوه .ئیمانۆئێل
ک��ان��ت دهگ�����هڵ ئ�����هوهی رهخن ه
ل��� ه ح��ک��ووم �هت �ه پ��ادش��ای �هت��ی��ی و
خاندانییهکان دهگرێ ،حکوومهتی
دێموکراسیش دهدات �ه بهر رهخن ه
و به ب��ڕوای وی دێموکراسی پڕ
گرێ و گۆڵ و دژوارترین جۆری
حکوومهت دێته ئهژمار .ناوبراو
به جهخت کردنهوه لهسهر ئازادی
و سهربهستی ت��اک و (کهمینه)
و پ��رهن��س��ی��پ��ی جیاکردنهوهی
دهس��هاڵت��هک��ان ،رادهگ��هی��هن��ێ که
دێموکراسییهک که جیاکردنهوهی
دهسهاڵت و ئازادی کهمینهی نهبێ،
راس��ت وهک دیکتاتۆرییهت وایه.
(محمودی)284:1383،
س�����������هرهڕای ئ������هو ه���هم���وو
رهخ��ن �هی �هی ل �هس �هر دێموکراسی
ههن زۆربهی ههرهزۆری فیلسوف
و ب��ی��رم �هن��دان��ی چ���هپ و راس���ت،
دێموکراسی به یۆتوپترین شێوازی
حکوومهت دهزان��ن و نێوهرۆک و
بنهماکانی دێموکراسییان لهگهڵ
بیرو بۆچوونه بیاڤهکانی دیکه تێکهڵ
کردووه له دووره دیمهنی جیاواز
و به لێکدانهوه و شیکردنهوهی
جیاواز ههوڵیان داو ه به ئاستێکی
بهرزتری بگهیهنن.
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* سـکـڵی ئـهویـن *

شەو نییە
خەونت پێوە نەبینم

ئارهقی ههنیهت تهمهننای زامهکانی حهسرهتم
بهیرهقی ههودای ئهوینت رێنمای رێی غوربهتم
سکڵێ بابردووی مهراقی ههلهـهلهی مهیخانهتم

مۆسێن خالیدی
لە ئاسمانەوە نەهاتووم و
غەریبی س��ەر ئ��ەم خاکە نیم.
رێبوارێکى نامۆى ئەم هەردە نیم،
قورساییم خستبێتە سەر شانى
جیهان .خاکى هیچ نەتەوەیەکم
داگ��ی��ر ن��ەک��ردووە ت��ا تەنانەت
م��ن��دااڵن��ی��ش ق��ێ��زم لێبکەنەوە،
پ������ەروەردەى ه����ەزار ساڵەى
ئەم شاخ و دەشت و بنارانەم،
بۆیە ئاسکەکان سڵم لێناکەن
و گیا لە ژێ��ر پێمدا ب��ااڵ دەکا
و گواڵڵە ب��ەدەم هەناسەمەوە
دێ��ت��ە س��ەم��ا .م��ن پ����ەروەردەى
ئ���ەو ک��ان��ی��اوە زواڵاڵن������ەم کە
س��ەرچ��اوەی��ان فرمێسکى ئەو
دای��ک و مندااڵنەن بە درێژایى
مێژوو بێکەس و بێ پشت و
پەنا ک���راون ،م��ن گۆشکراوى
س��ەر ه��ەرد و بن ب��ەردى ئەم
شاخە ب��ەرزان��ەم ک��ە هەزاران
ساڵە سروودى ژیانەوە دەخەنە
سەر باڵى شنە و بە گوێی کپى
دنیاى رادەگەیەنن ،کەچی ئێستا
گەر بمەوێ چەپکى چیلکەدارى
هێالنەى حاجیلەکانى هەولێر
بەدیارى ببەم بۆ مراوییەکانى
مەهاباد ،دەب��ێ ئیزن وەرگرم.

ئێستا گ��ەر ب��م��ەوێ باوەشێک
ئاوى «وان» ببەم بۆ تاقەدارە
ت���ی���ن���ووەک���ەى» ئ���ارب���ەب���ا»ى
بانە ،دەب��ێ بێ پ��رس نەیکەم.
ئێستا گ��ەر ب��م��ەوێ نامەیەکى
پیرۆزبایی لە پیرەمەگروونەوە
بدەمە دەست (ئاویەر)ى سنە،
دەب��ێ بیشارمەوە .ئێستا گەر
ب���م���ەوێ چ��ەپ��ک��ێ گ���وڵ زامى
(قامیشلى) ب���دەم ل��ە بەرۆکى
(پ��اوە) ،دەب��ێ لە (هەڵەبجە)ش
زام��ى شەهیدان کۆکەمەوە و
بە پێ دزە بخزێمە الى .ئێستا
گەر بمەوێ پەیامێک ،نامەیەک
و هەواڵێک بنێرم ک��ە پڕاوپڕ
س��ەوزای��ی و خۆشەویستى و
ژیانى لێبتکێ ،دەبێ دڵم بکەم
بە کۆترێکى سپى نامەبەر و
بیسپێرمە دەس��ت خ��وا .رەنگە
لەو رێیە سەختەدا قەڵەڕەشە
هێرشی ب��ۆ بکا ی��ان ل��ە ناکاو
تیرێکى (م���ەغ���ۆل)ى بیپێکێ،
ب��ەاڵم دیسان ه��ەر خۆشحاڵم،
چۆن ئەو کاتەش هەر هەنیەى
لە خاکى رەواى خۆم دادەنێ و
هەر لەوێش دەفن دەکرێ.
ه���ەم���وو ش�����ەوێ خ���ەون

عهبدوڵاڵ سادقی
		
ههڵپهڕکێی مرۆڤ دهسکهوتی
راگهیاندنی رۆژئ��اواو ماهوارهکان
نییه و ت�هن��ان�هت زۆر پێشتر ک ه
الی�هن��ی ئایینی ههبێت ل�ه زات و
دهرونی مرۆڤهوه سهری ههڵداوه.
پێوهندی جمگهکان ،پێکهاتهی
ریتمێکی ئێسکهکان و پێکهاتهی
ماهیچهیی و سیستهمی رهوانی و
دهرونی جهستهی مرۆڤ ههموو ب ه
ئیحترامی «بوون» ب ه شێوهیهکی
ئاههنگی جووڵ ه و سوڕان نهزمیان
گ���رت���ووه .ه �هڵ��پ �هڕک��ێ هونهری
هاوبهشی مهنزوومهی شهمسی،
زهوی��ن ،مرۆڤ ،فالمینگۆ ،باکتری
و ئێلکترۆنه ،ههڵپهڕکێ نیشاندان و
خۆدهرخستنی شعووری ماددهیه.
کاتێک ل ه مهودایهکی دورهو ه چاو
ل ه دیمهنێکی ههڵپهڕکێی کوردی
دهک���هی���ن ئ��اڵ��ق �هی �هک��ی نیودایر ه
(بازنهیی) ب ه پێکهاتهیهکی یهک ل ه
نێوانی ژن و پیاو (رهشبهڵهک) دوو
شێو ه ف��ۆڕم و رهن��گ دهبینین ک ه
وهکوو یهک رهگی پێکهوه لکاو ل ه
دوو جۆر نهمام ل ه کاتی جوڵهدان.
ئ���هم دی��م �هن � ه وهک����وو وێنایهکی
ش��هپ��ۆالن��ی وای���� ه ک��� ه ج���ی���اوازی
نواندنی ژن و پیاو و دیمهنی ریتمی
ئ �هو ههڵپهڕکێی ه دهن��وێ��ن��ێ .بهاڵم

ئهگهر ل ه نزیکهو ه چاوی لێ بکهین
وزهی زیاتری جوڵهو هاوبهشی
فۆرم و رهنگهکان دهبینین .کاتێک
چ��او له ج��ووڵ�هی ش��ان و سهری
ههڵپهرکێکهران دهک �هی جیاوازی
ب��ااڵی ژن��ان و پیاوان زیگزاگێکی
س��هی��ر پ��ێ��ک��دێ��ن��ێ ک���ه ب��� ه شوێن
دهسماڵێکی ب��هدهم ب��او ه (چۆپی)
شهکاوه ههڵدهپهڕن فۆرمی شهپۆل
و خشپهی پارچهی ناسکی کراسی
ژن��ان��ه ل��هگ��هڵ ج���ووڵ���هی نهرمی
لهشیان ل�ه ه���هوادا ههڵدهسوڕێ
ل�ه دهوری���ان دهه��اڵ��ێ و ل� ه نێوان
جووڵهکانیان دا گوڵستانێک ل ه
ی
دهیان رهنگ و وێنهی پهپوولهی 
ب ه دهوروب���هر دا ههڵدهفڕێنێ ک ه
ملوانکهی چنراوی کچانی شۆخ و
شهنگی کورد ب ه پێچهوانهی رهوتی
ههڵپهڕکێ ل � ه دهوری گ���هردن و
روخ��س��اری��ان دهه��اڵ��ێ ب � ه نهرمی
و مێتۆدێکی پهرێشانهو ه لهبهر
چ��اوی��ان ت��ێ��دهپ �هڕێ .ههڵپهڕکێی
ک���وردی نیشانهیه ل � ه دهروون���ی
خهڵکێک ک ه ل ه داوێ��ن��ی دهش��ت و
چیا ب ه ئازادی ڕاهاتوون که رۆح
و پێکهاتهی رهس �هن و سروشتی
پاکیان ل ه ناخ دایه.
ههڵپهڕکێی کوردی نیشاندانی
ئاواتهکان ،دهردهک��ان ،و بهگشتی

من کوڕێ کوردی شههیــدی نیشتــمانی رێگهتم
دەبینم (شێخ سەعدى پیران)،
شیعرەکانى (ئەحمەدى خانى)
دەخ��ات��ە پریاسکەى هەورەوە
و ب�����ۆ (ش���������وان پ���������ەروەر)
ى دەن���ێ���رێ ،ئ��ەوی��ش لەسەر
ش��اه��ۆ گۆرانییەکانى دەکاتە
پ��ۆل��ێ گ��وڵ��ەگ��ەن��م��ى ب���اڵ���دار و
ل���ە ب��ێ��س��ت��وون��ى (ک���رم���اش���ان)
دا دەی��ڕوێ��ن��ێ ،ه��ەم��وو شەوێ
خەون دەبینم (قازى محەمەد)،
ش��ی��ع��رەک��ان��ى هێمن و هەژار
دەخاتە پریاسکەى ئااڵ و دەیدا
بە (بارزانى) تا زامى ئاسمانى
(قامیشلى) پێ دابپۆشێ ،بەڵکو
سارێژ ببێتەوە برینی .هەموو
ش���ەوێ خ���ەون دەب��ی��ن��م (شێخ
م��ەح��م��ود) ت��ەرم��ى شەهیدانى
هەڵەبجە دەبا و لە ژێر تاڤگەى
(ش����ەڵ����م����اش)ی س���ەردەش���ت
دەیانشوا .هەموو شەوێ خەون
دەبینم (شێخ عەبدولسەالم)،
شەهیدانى ئەنفال دەباتە سەر
م���ەزارى (ک��ۆس��ەى هەجیج) و
رۆحیان دەکا بە هەزاران هەزار
نەمام و کراسی سەوز دەکاتە
بەر کوردستان .هەموو شەوێ
خ���ەون دەب��ی��ن��م ل��ە پاپۆرێکى

سپیدا لە پێشەوە (شێخ سەعید،
شێخ مەحمود ،ق��ازى محەمەد
و ب��ارزان��ى) دانیشتوون و لە
س���ەری���ان���ەوە ،ه�����ەزاران هەڵۆ
ل��ە ئاسمانا ئ��ااڵی��ەک��ی��ان پێیە،
لە گۆلى (ورم���ێ)ەوە رێگەیان
بڕیوە هەتا دەگەنە گۆلى (وان)،
پاشان دێنە ناو (زێی گەورە) و
دەس��ت لە مالن ب��ەرەو قەندیل
هەڵدەکشێن .چ��اوی��ک ل��ە هەر
چوار الى کودستان دەکەن و بە
بزەیەکى پڕ لە هیوا ئارام ئارام
خەو دەیانباتەوە و هەڵۆکانیش
ئااڵکەیان پێدادەدەن.
ئێستا خوا خوامە شەو زوو
بێت ،بەڵکو دیسان خەون ببینم.
چ بکەم شەو نییە خەونت پێوە
نەبینم «سەربەخۆیی».

بۆچـی پێت وانیــه ک ه السێ عاشـــقانه بێتهوه
گـهر فیـداکــارت نهبم بۆچـی بژیـم تۆم بێژهوه
من کوڕێ کوردی شههیــدی نیشتــمانی رێگهتم
یـادی پیــرۆزت هـهوێنی ههر شـهو و رۆژانـمـه
لهنگهری بوونم له ئاڵقهی ههستی تۆی جێژوانمه
تۆ نهبی ،ساتێ ،مهرگ ههردهم بڤهی بارانمـه
من کوڕێ کوردی شههیــدی نیشتــمانی رێگهتم
کـاتـێ رادهبری به بــادا رایدهژێنـی پهرچـهمـێ

*ناوی بابەتەکەم لە دیوانە
شیعرێکى مامۆستا و هاورێى
هێژام کاک «عەبدوڵاڵ پەشێو»
وەرگرتووە بو ناوى (شەو نییە
خەونتان پێوە نەبینم).

لهحزهیهکی نـازی چاوانـتم دهیه ژینمت دهمـێ
جـارێ سهیـری ژێری پێیانت بکـه بۆ سهردهمـێ
من کوڕێ کوردی شههیــدی نیشتــمانی رێگهتم
« وریـا »

بهشی پێنجهم و کۆتایی
ش��ان��ۆ و ئ���ام���اژهی���هک���ی روون����ی
چ��ارهن��ووس��ی میللهتێکه ک��ه ل ه
چوارچێوهی ههرێمی دیاری کراوی
خ��������ۆی دا
ب�������هردهوام
دهس�����ت ل ه
نێو دهستی
د ا ر و
در هختهکان
و ک����ێ����ودا
ژی����������او ه و
ه����ێ����رش����ی
داگیرکردنی
ن�����اوچ�����هی
پ�����ی�����رۆزی
خ�������ۆی�������ان
ق�������هب�������وڵ
ن�����هک�����ردو ه
ل��������� ه
و
ب���ی���ری دهس������ت پێراگهیشتن
ب���ه س���هرزهوی���ن���ێ���ک ب���ه ب���ێ ئهو
تایبهتمهندیان ه ب��وون .ههڵپهرکێی
کوردی پهرستنی ئاشقانهی پهرد ه
رهنگینهکانی ئاسمان ،دۆڵ و شیو ه
پێچاوپێچهکانی پڕ ل ه دار و ئاوو
گ��وڵ��ی ڕهن��گ��اوڕهن��گ و دی��م �هن و
سرووشتی بهرباڵوو خاکی رهنگین
و کێوگهلی سهرکهشه ک�ه وهک
زنجیر ه پاڵیان ب� ه ی�هک�هوه داوه.

چاوهکهم خۆت و جووانیــت ئاوڕێـکم لێــدهوه

ههڵپهڕکێی کوردی شانۆیی نهخش
و رهن��گ و جهسته و لهشگهلێک ه
ک ه ل ه سینهیان دا داستانی گوڵ

و باڵند ه و کارمامز و س �هوزه و
بهفر و ئاوریان ههیه .ههڵپهڕکێی
ک��وردی نهخشی گیانی خهڵکێک ه
ک � ه م��ێ��ژووی خ��ۆی��ان ل � ه ئ���اواز و
گۆرانییهکانیان دا دهڵێنهوه ولهکاتی
فهرش چنینهکانیاندا وێنای دهکهن.
ههڵپهڕکێی ک���وردی نیشتمانێکی
ئازادکراو ه که تێیدا ژن و پیاو ب ه
بێ ئهوهی که خزم و کهس و کاری
یهکتر ب��ن ،دهس��ت لهنێو دهستی

یهک و گوڵبهرگی پاکی خۆیان ل ه
نێو قامکهکان دا پێکهو ه دهگووشن
و تاکوو ئاخر دهیپارێزن.
ه�هڵ��پ�هرک��ێ��ی ک�����وردی ،ئایین
و رهم�����زی م���ان���هوه و قهبووڵ
ن �هک��ردن��ی ه��ێ��رش��ی داگیرکهران
و نیشانهی م��ێ��ژوو و فهرههنگ
و ش��ون��اس��ی ن �هت �هوای �هت��ی گهلی
ک��ورده ،کهرنهڤاڵێک ک ه تێیدا پیر
و گهنج و ههرکهس بهههر پێگ ه
و مهقامێکهوه ،مالک و رهعیهت،
دهوڵ�هم�هن��د و فهقیر ،دهروێ���ش و

زاهید و بهگشتی ههرکهس بتوانێ
ب �هس �هر پێی خ��ۆی��هو ه راوهستێ
بهشداری دهکا .ئائینێک ک ه لهههر
ک��ات و ه�هل��وم�هرج��ێ��ک��دا ب��ۆ ههر
بوار و ت�هوهری سهرهکی ئازادی
و جوامێری به شێوهیهک بهرپا
دهبێ .سۆز و سهمای دهروێشان،
ه��هڵ��پ��هڕک��ێ��ی م����هال ئائینیهکان
(ههڵپهڕکێ س���وارۆ) ههڵپهڕکێی
تایبهت ب ه تازیهباری (چهمهرچۆپی)

ه�هڵ��پ�هڕک��ێ��ی ش���هالن و ئ����اوات و
چهندهها ههڵپهڕکێی دیکه.
ههڵپهڕکێێ س���وار ه (سوارۆ)
ب�����هڕای زۆرب������هی کوردناسان
سهبارهت به رۆڵی ئهسب ل ه ژیانی
ک���ورد دا ب �ه روون����ی رۆڵ���ی ئهم
ئاژهڵ ه له رهوتی خهبات و ههروهها
دهست به یهخهبوونی کورد لهگهڵ
سروشت دا نیشان دهدا .کهچی
ئ��ام��اژه ب��هوه ن �هک��راو ه ک� ه ل�ه نێو
ک���وردان ل�ه ب���واری فهرههنگی و
کۆمهاڵیهتییهوه ئهسپ ل ه زۆربهی
داب و نهریتهکان دا کهڵکی کارای
لێ وهرگیراوه.
ی
نهزمی سوارۆ بههۆی ئهو ه 
وهرزش���ێ���ک���ی ب��اک��هی��ه ب���ه ن���اوی
رهسمێکی فهرههنگی ،نمونهیهک ل ه
بایهخی ئهسب نیشان دهدات.
ئهم ههڵپهڕکێیه ل ه گۆڕهپانێکی
پڕ له بینهر دا بهرێوهدهچێ وب ه
لێدانی دههۆڵ و زۆرنا دهست پێ
دهک��ا .ههرکام ل ه الوان��ی الدێ ب ه
نۆبهی خۆیان سواری ئهو ئهسپ ه
دهب��ن ک ه پێشتر رای��ان هێناو ه و
لهژێر چاوهدێری و داوهری رێش
سپیان و ب ه پێی ئهو ئاههنگانهی ک ه
لێدهدرێ ئهسپهکان ب ه شێوهیهکی
تایبهت تاو دهدهن ک ه ل ه ئهسڵ و
بنهمای ریتمی ههڵپهڕكێی کوردی
دهچ��ێ .بینهران لهم حالهدا سوار
تهشویق دهک���هن و هانی دهدهن
بهم شێو ه ههڵپهڕکێیه (ئهم جۆر ه
ههڵپهڕکێیهش ل ه ئۆلهمپیکی جیهانی
دا به رێوه دهچێ)

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،رۆژنامهی «کوردستان» ،رادیۆ دهنگی کوردستان ل 
تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
009647701901658
Kdp:Tashkilat@gmail.com
Tashkilat82@yahoo.com

www.radiokurdistan.net
dengikurdistan@gmail.com
Radiopdk_Iran@yahoo.com
Tel: 009647701597268

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

وهرگ�����رت�����ن
ن���ی���ش���ان���هی
پ�������ێ�������م�������ل
ب������وون ب���هو
بارودۆخهیه
و ئ������هوهش
م��������ای��������هی
ش�������هرم������� ه
ک���� ه م����رۆڤ
ب��ت��وان��ێ لێی
ب��ێ��دهن��گ بێ.

ه وهرگرتنی خهاڵتی شیعری نیما
سهید عهلی ساڵحی ل 
خۆی بوارد
سهید عهلی ساڵحی ،شاعیر و وهرگ��ێ��ڕی ب ه
توانای ئێرانی ب ه نیشانهی ناڕهزایهتی دهربڕین
به بارودۆخی ئێستای ئێران،له وهرگرتنی خهاڵتی
داوهرانی شێعری نیما خۆی بوارد و رایگهیاند ل ه
ههلومهرج و بارودۆخێک دا که « خهڵکی بهئابڕووی
واڵت برسین»  ،ئهمن هیچ خهاڵتێک وهر ناگرم.
رێوڕهسمی بهخشینی خهاڵتی شێعری نیما  ک ه
ل ه شاری تاران بهڕیوه چوو ،سهید عهلی ساڵحی
س���هرهڕای ئ��هوهی بهشداریی ل��هو رێوڕهسمهدا
ن�� هک��رد و وێ���ڕای ق�� هب��ووڵ نهکردنی خهاڵتهکهی

ب��ه میدیاکانی راگ��هی��ان��د  ئێستا ک��ه خهڵکی ب ه
ئابڕوو و به شهڕهفی ئێران برسی و ه��هژارن و
سهربهرزان ه و به رووس��ووری تاڵترین رۆژهکان
تێپهڕ دهکهن ،لهو جۆره خهاڵت بهخشینانه گهڕێن
ئیرانه دهبێ گرینگی پی بدرێ.

و عیززهتی خهڵکی
ئهو شاعیر ه پایهبهرزه گوتوویهتی که دهترسم
فشار ه ل ه راد هب��هدهر ه ئابوورییهکان و ههژاری و
بێ ئهنوایی مهزنترین میراتی گهالنی ئێران ،وات ه
فهرههنگ و کلتووری ئ��هو گهالن ه ل ه نێو ببهن.
لهوهها بارودۆخیک دا خهاڵت بهخشین و خهاڵت

لێکۆڵینهوهکانی ئهم زانا کورد ه سهبارهت
به سهفهری کاکێشانهکان بۆ ناو سیاچاڵهکان
ل ه ساڵی 2006یش دا سهرنجی زۆری
میدیاکانی بۆ الی خۆی راکێشابوو و ل ه
«سی ئێن ئێن» هو ه تا «ئێل مۆندۆ» راپۆرتی
کاروچاالکییهکانیان بالوکردۆتهوه.
کامبیز فهتحی ساڵی 1353ی ههتاوی
ل ه شاری سهقزی رۆژههاڵتی کوردستان
له دایک بوه و تا پۆلی دوهمی ناوهندی ل ه
ئێران خوێندوه .ناوبراو لهشاری ئۆپساالی
سوید فهوقی لیسانسی له ریازیدا وهرگرتو ه
و پاشان بۆ درێژهدان به خوێندن ل ه بواری
فیزیکدا رووی کردۆت ه بهریتانیا و دهرچووی
زانکۆی کهمبریجی ئهو واڵتهیه .ساڵی 2004
له رێکخراوی ناسادا بۆته سهرپهرشتیاری
گروپێکی نێونهتهوهیی بۆ لێکۆڵینهو ه ل ه
کاکێشانهکان.

فیزیکدانێکی کورد شانازییهکی گهورهی تۆمار کرد
کامبیز فهتحی ،فیزیکدانی کوردو خهڵکی
رۆژههاڵتی کوردستان بهمدواییانه ل ه واڵتی
سوئید توانیویهتی کۆمهڵێ دۆزینهوهی نوێ
سهبارهت ب ه زانستی فیزیک تۆمار بکا و
بهو دۆزینهوهیهی سهرنجی زۆربهی ههر ه
زۆری کۆمهڵگای زانستی جیهانی و گۆڤار ه
زانستییهکانی جیهانی بۆ الی خۆی راکێشاوه.
بهگوێرهی راپۆرتێکی رادیۆ فهردا ،فهتحی
توانیویهتی ب ه لێکۆڵینهوهو کارکردن لهسهر
 30ههزار کاکێشان نیشان بدات که ئهو
کاکێشانانهی ک ه هاوشێوهی رێگای شیرین
ئاسانتر لهوهیک ه بیری لێدهکراوهتهو ه درووست
بوون ،ئهم جۆر ه کاکێشان ه لهچوار میلیارد

ساڵی رابردوودا ،گهورهترین جۆری کۆمهڵ ه
ئهستێرهی مارپێچی گهردوون بوون.

قهاڵی زێویه خهریکه تێک دهڕمێ

ی
ی سێ ههزار ساڵه 
قهاڵ 
ی
زێویه ب ه هۆی خزینی هۆڵ 
ی بیناكهو
ی و قورس بوون 
ئهسڵ 
ی
بردنی خاك و گڵی دهورووبهر 
له الیهن شوێنهوارناسانهو ه،
مهترسیی رووخانی لهسهرهو ب ه
وتهی كارناسانی کهونارناسی
له بارودۆخێکی زۆر ههستیار
دایه.
شوێنهوارناس كامیار عهبدی،
ی
ی نۆژهنكردنهوه 
ك ه گهاڵڵه 
ئهم قهاڵیهی وهئهستۆ گرتو ه

ی
ل ه وتووێژ لهگهڵ ههواڵدهری 
ی رایگهیاندو ه
ی كلتوور 
میرات 
که ئهگهر به خێرایی بهم قهاڵی ه
رانهگهن  ،مهترسیی تێکرمین
و ل ه ناوچوونی زۆره.
ناوبراو روونی کردۆتهو ه
که به سهرنجدان ب ه خزینی 25
ی كۆڵهكهكان و
سانتی میتری 
ی هۆڵهكه ئهم
ی چهند میتر 
خزین 
قهاڵیه خهریک ه تێک دهڕمێ.
ی ناوبراو ب ه هۆی
به وته 
ی خاكی
ههڵکهندن و بردن 
نهۆمی خوارهو ه بۆ سهرێ،
ی
ئهو نهۆمه قورساییهكی زۆر 
ی دیكهو ه
ل ه سهره .لهالیهك 
نازانستی،
ی
نۆژهنكردنهوه 
ێ
قورس بوونی خشتهكانی س 
ههزار ساڵ لهو ه پێش و كهڵك
ی
وهرگرتن ل ه قوڕ له هۆكارهكان 
ی ئهم
یارمهتیدهر ه بۆ رووخاندن 
قهاڵیهیه.

لیۆجیائۆبۆ و یوسا براوەی خەاڵتی ئاشتی و
ئەدەبیاتی نوبێڵ

چاالكی سیاسی چینی لیۆ جیا
ئۆبۆ كە هەنووكە لە زیندان دایە لە
الیەن كۆمیتەی نۆبێڵەوە وەك براوەی
«خەاڵتی ئاشتی نۆبێڵ» ناسێندرا.
لیۆ جیا ئۆبۆ لە بەر ناڕەزایەتیی
بەردەوام بە دژی سیاسەتەكانی دەوڵەتی
چین ،ساڵی  2009لە الیەن حكوومەتەوە
بە تۆمەتی الوازكردنی دەوڵەت
حوكمی یازدە ساڵی بە سەر داسەپاوە.
ئەدەبیات
بواری
لە
بەاڵم
دا ،ئاكادیمیای سوئیدی نوبێڵ رێزی
لە «چۆنییەتی پێشاندانی سترۆكتۆری
دەسەاڵت» و دەرخستنی راشكاوانەی
بەرخۆدانەكان ،سەركێشی و سەركەوتنە
تاكە كەسییەكان لە بەرهەمەكانی
ماریۆ وارگاس یوسا ،نووسەری

ناسراوی پیرۆیی ـ ئیسپانیایی گرت
و خەاڵتی نوبێڵی ئەدەبیاتی 2010ی
بە ئەم كەسایەتییە ئەدەبییە بەخشی.
وارگاس یوسای  74ساڵە یەكێك لە
مەزنترین نووسەرە ئیسپانیایی زەندەكانە
كە تا ئێستا زیاتر لە  30رۆمان ،شانۆ
نامەو بابەتی بە چاپ گەیشتوە.
وارگاس یوسا دەیەی  1960بە
باڵوكردنەوەی رۆمانی» سەردەمی
پاڵەوان» ناوبانگی دەركرد .ساڵی
 1990خۆی بۆ سەركۆماری پرۆپااڵوت
بەاڵم لە هەڵبژاردنەكاندا دەنگی
نەهێناوەو ساڵی  1993هاتەوە ئیسپانیا.
مەزنترین
ناوبراو
هەروەها
خەاڵتی ئەدەبیاتی ئیسپانی زمانی
لە ساڵی  1995دا پێ بەخشرا.

چاپکراوی نوێ

قاسملوو ،سوارچاكی خەبات بۆ ئاشتی
و دێموکراسی
قاسملوو ،سوار چاكی خەبات بۆ ئاشتی و دێموكراسی
ناونیشانی كتێبێكە كە ئەحمەد هەمزەپوور(مەكاڵوەیی)
لە توێی  200الپەڕەدا لەسەر ژیان و كەسایەتی دوكتور
قاسملوو نووسیویەتی و كۆی كردۆتەوە.
نووسەری ئە كتێبە بە پشت بەستن بە كۆمەڵێك سەرچاوە باسی لە چەند الیەنێكی
ژیان و خەباتی سیاسیی دكتور قاسملوو ،سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی
كوردستان كردوە و بۆ دەرخستنی كەسایەتی سیاسیی دوكتور قاسملوو ،ڕاوسەرنج
و بۆچوون و بیرەوەریی كۆمەڵێك كەسایەتی سیاسیی كوردستان و ئێرانی و جیهانی
بە نموونە هێناوەتەوە.
ئەحمەد مەكاڵوەیی ،نووسەر و كۆكەرەوەی ئەو كتێبە خەڵكی گوندی ناوچەی
رەبەتی سەردەشتە و زیاتر لە  28ساڵە لە ریزی پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكراتی
كوردستان دا خەبات دەكا.
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دڵم بۆخۆمان
دهسووتێ

ب.هیوا

ئهم ه دووهم جار ه رێم دهکهوێته چهند واڵتێکی ئورووپا  .وهک
جاری پێشوو زۆرشتی ئهم واڵتانه سهرنجم بۆالی خۆیان رادهکێشن.
ئهم جارهیان پتریان لێ ورد دهبمهوه وزۆرتر ل ه جاری پێشوو تێیان
رادهمێنم.
ئهگهرچی ه��هر واڵتێک تایبهتمهندیی خ��ۆی ههیه ،ب��هاڵم شتی
هاوبهشیش له نیوان واڵتهکان دا زۆرن  .ب ه تایبهتی ل ه بواری
پێوهندیی مرۆڤهکان له گهڵ یهکتر ،دهروهستیی دهسهاڵت بهرانبهر
به خهلک  ،یاسا و ڕێوشوێنهکانی جێگیر ل ه کۆمهڵدا وهتد.
دڵم بۆ پیر وپهککهوتهو بهساڵداچووانی الی خۆمان دهسووتێ
ک ه دهبینم لێر ه  ،له زۆرواڵتان ههرچی بۆ ئاسوودهیی ئهو توێژ ه
پێویسته دابینیان کردو ه و وهک داپێره و باپیر ه ب ه ساڵداچووهکانی
الی ئیمه  ،ناچار نین له دوا سااڵنی تهمهن دا ،ب ه دهستی لهرزۆک
و لهشی شهکهت و چاوی کزهوه  ،لهههوڵی پهیدا کردنی پاروو ه
نانێک دابن  .دڵم به کهم ئهندامانی واڵتی خۆمان دهسووتێ که ل ه
سهرهتاییترین دهزگا وئامرازی تایبهت به خویان بێبهشن و نهک
ههر هیچ کار هاسانییهکیان بۆ ناکرێ بهڵکوو بهو کهم ئهندامی
و دهرده دارییهوه ناچارن وهک ساغهکان بهشداری ههمو کارو
کوێرهوهرییهک بن بۆ ئهوهی بژیوی خۆیان و بنهماڵهکهیان پهیدا
بکهن  .بهاڵم لێره  ،له ههموو جێگایهک وه پێش خهلکی دیکهیان
د هخ��هن، ،ماشین و ئامرازی تایبهتیان بۆ رایی کردنی کاروباری
خۆیان پێ دهدهن و له ههموو بارێکهوه رێزیان لێ دهگرن.
دڵم ب ه مندااڵنی الی خۆمان دهسووتێ که ل ه ماڵهو ه ول ه قوتابخان ه
ول ه نێو کۆمهڵ دا دهچهوسێنهوه  ،توندوتیژییان له گهڵ دهکرێ و
سهرهڕای بیبهشی له زۆر خۆشی و ئاسوودهیی  ،سووکایهتییان پێ
دهکرێ و ههوڵ نادرێ بۆ ئهوهی چێژ له ژیان و منداڵیتیی خۆیان
وهربگرن  .بهاڵم لێره مندال  ،رێز له مافهکانی دهگیرێ  ،ههموو
پێداویستێیهکانی چێژ وهرگرتن له ژیان و خۆ پێگهیاندنی بۆ دابین
کراوه و ه تهنانهت دایک وبابیش بۆیان نییه مافهکانی پێشێل بکهن.
که دهبینم لێره  ،ئهم ههموو ه یاساو ڕێو شوین ه بۆ پاراستنی ژینگ ه
و پاک و خاوین راگرتنی سروشت ههیه ،گیانلهبهرانیش رێزیان لێ
دهگیرێ و پهنا و پشتیوانیان ههیه  ،دڵم به سروشتی الی خۆمان
دهسوتێ که نهک ههر داگیرکهرانی کوردستان بهڵکو خهلکهکهی
خۆشمان رهحمی پێ ناکهن و له تێکدان وزیان پێ گهیاندنی دهست
ناپارێزن.
لێر ه سهر به ههر ئیدارهو فرۆشگه و شۆینێکی گشتی دا دهکهی ،
له نێو قهتار  ،له نێو کهشتی  ،له نێو تهیاره  ،ئوتوبوس  ،ل ه لێواری
دهریا و ل ه ناو شهقام و بازار  ،ههست ناکهی ژنان ل ه پیاوان کهمترن
 ،تهنانهت ل ه پێشهوهی پیاوانن  .وهک پیاوان و لهوانیش زیاتر
بهشداری ب ه ڕێوه بردن و راپهراندنی کاروباری واڵتی خۆیانن.
بهالم که بارودوخی ژنانی کوردستانم دێتهو ه بهرچاو و بیر لهو
ههموو ستهم و سووکایهتی وبێبهشیی ه دهکهمهو ه که ئهوان له گهڵی
بهرهوڕوون  ،له ناخهوه بۆیان دهگریم.
دهرهوستی و والمدهر بوونی دهسهاڵت ودام و دهزگا دهوڵهتی
و حکوومهتییهکان  ،دامهزراو و کۆمپانیا جۆراوجۆرهکان له ئاست
خهلک و بهردهنگهکانیان وئینسانی و دیموکراتیک بوونی زۆر
ل ه یاساکانیان شانبهشانی خێرایی و رێکوپێکی ومودێرن بوونی
سیستهم و ب ه ڕێوه بهرێتییان  ،بوارێکی دیکه یه بۆبهراوهرد کردنی
واڵتی خۆمان وئێره  .له الی ئیمه دهسهاڵت  ،چاک بێ یا خراپ ،
وهالمدهر و بهدهروهست بێ  ،یا بێ خهیال و ناالیهق  ،ب ه دهنگی
خهلک ههڵ بژیردرابێ  ،یا به زۆر خۆی سهپاندبێ  ،ههمیشه ههر
خۆی ب ه ههقدار دهزانێ و خهلک به قهرزدار  .دڵم به خهلکی خۆمان
دهسووتێ ک ه له جیاتی ئهوهی دهسهاڵت و حکوومهت و دهوڵهت
خزمهتکاریان بێ وله ئهمرونههیی ئ��هوان داب��ێ ،شتهکه پیچهوان ه
بۆتهو ه و ههر کاتێکیش دژی ئهم وهزعه دهنگ ههڵبڕن  ،لهگهڵ
سهر کوت و زیندان و ئێعدام بهرهوروو دهبن.
ئیمه له کوێ و ئهوان له کوێ؟ به راستی زۆر شتیان ههی ه بۆ
ئهوهی لێیان فێر بین  .چار چییه ؟ واڵتانی خۆمان ب ه جێ بێلێن و
لهم واڵتانه بگیرسێینهوه بۆ ئهوهی له دهست ستهم ونابهرامبهری
و بێ مافی و نههامهتییهکانی الی خۆمان  ،خۆمان قوتار بکهین ؟
یان خهبات بکهین بۆ ئهوهی کوردستان و واڵتی خۆمان بکهین ب ه
واڵتێک ک ه ههموو توێژ و ههموو کهس و ههموو شتێک لهوێدا جێگا
و رێزی خۆیان ههیه؟!

