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  موحةمد سةديق كةبودوةندموحةمد سةديق كةبودوةند... ... ريكخراويك بو ثاراستين مايف مروظ لة كوردستانريكخراويك بو ثاراستين مايف مروظ لة كوردستان
  ) “ثةيامي طةل “ بةرثرسةر و سةرنووسةري حوتةنامةي تووقيف كةراوي  (

E. mail:msk_kaboodvand@yahoo. com  
مايف مروظ مةزندةيكة بو دادوةري كردن لةبارةي ئازادي و 

ئةستراتذيةكان و ثةيَوةند ، ةكانسروشيت مروظايةيت ثوروطرام
، كومةالَييت، ) رامياري (كاريةكاين حكومةت لةبواري سياسيي

ئابوري و هةروها دةستكووتةكاين ئةو ، ) كةلتوري (فةرهةنطي
و ريز لة مايف طةل ، طةشةي ئازادي، ئاشيت وئاسايش. سيستمة

هةر لةم . ثيشاندةري مسوطةركردين مايف مروظة لة والَت
وةنديدا ليكولينةوةي ذياين هةركةسيك تةرجوماين سنوري ثةي

بيطومان هةر تاكة كةسيك . ثاراستين مايف مروظ لةكومةلَداية
وةك ئةنداميك لة كومةلَدا ماف وئازادية رواكاين تايبةيت هةية كة 

ثةشت ضاو خةستين ئةو مافانة برامربة لة طةلَ ضةوساندنةوةي لة 
ديسان ، ةدا ميللةتةكان وطةالين ئرياين كة مافةكانيان لة اليةن حكومةتةوة ثاشيل كراوةلةم بوار. كومةلَطة

  ؟ ئيستا ضون دةيب لةو دةستدريذي كاريانة ثيشطيري بةكريت. تووشي ستةميكي تريش دةبنةوة
تو بو تةواوي بريارنامةي جيهاين مايف مروظ وةك طةرينطتةرين مةنشوري نيونةتةوةيي ئاماجنيكي يةكطةر

نيوةروك . بةشةريت واتة مروظ دياري و ثةسةند كردوة و دةيب هةموو طةالن ونةتةوةكان بةدةسيت بةهينن
رةتكردنةوةي ، برايةيت، بةرانبةري، ئازادي وسةربةسيت: وبنةرةيت مايف مروظ بريتيةلة

،  ئاسايشي كةسايةيتمايف، مايف ذيان، لةناو بردةين جياوازي و زوردةسيت، هةرضةشنةجياوازيك
رةتكردنةوةي ئةشكةجنة و سةزا و رةفتاري توند و تيذ و دةرندانة و ، رةتكردنةوةي كويلةيةيت و نوكةراييت

. مايف ثاريزطاري لةاليةن ياساكانةوة لة برامبةر دةستدريذكاريةكاين دذ بة مافة بنةرةتييةكان، ئابرووبةرانة
و يا ، دةست بةسةركردن، مايف ثاراسنت لة برامربي رةمةكي طرتن، يةكانمايف ثةنابردنة بر دادطة نيشتمان

، مايف بيطوناهي لةتاواين نةدةسةمليندراو، مايف يارمةيت لة دادطةيكي سةربةخو و بياليةن، دوورخستنةوة
ةردنة مايف ثةناب، مايف هاتةن وضون و هةلبذاردين شويين نيشتةجيبوون، ريزوحورمةيت ذياين تايبةيت

مايف ثاراستين ، مايف يةكساين وبةرا نبةري مارةبرين و ثةيوةندي لةنيوان ذن وِمريد، بروالَتيكي ديكة
مايف ئازادي بريو راو ، مايف ئازادي بريكردنةوة و ويذدان و ئايني، بنةمالةَوخيزان لةاليةن كومةلَطة ودةولَةت

ئازادي ريكخةسنت وبةشدار بوون لةدةستة ، يت شارةزاييرادةربرين و وةرطرتين هةوالَ وبةدةست هيناين زانةس
مايف هاوبةشي ، مايف بةشداربوون لة بةريوةبردين كاروباري طشيت والت، و كومةلةَ و تاقمة ئاشتيخوازةكان

مايف كاركردةن و ئازادي ، مايف ئاسايشي كومةلَايةيت و ذياين ترياي ثيويست، ئازادانة لة هةلبذاردنةكان
مايف لش ساغي ، مايف دامةرزاندين سةنديكا ويان ئةنداماييت سةنديكاي هةلبذاردراو، اردين كارلةهةلَبذ

مايف ، “ضاؤديري بذيشكي وخزمةتة كومةلَايةتيية ثيويستةكان ، خانوو، ثوشاك، خوراك“وخوشطوزةراين 
ومايف ئازادانة هاوبةشي ، وونمايف ثةروةردة و فيرب، دايكان ومندالَان بو يارمةيت وضاوديريي كومةاليةيت

مايف “و “ مايف شارستانيةيت وسياسيي “ئةم مافانة بةثي ثةيماننامة نيونةتةوةييكاين …لةذياين كةلتوري و
لةاليةن ئةو دةولةتانة كة ثةيماننامةكانيان ثةسند و ئيمزا كردوة دةيب “ كومةلَاييت و فةرهةنطي ، ئابوري

ثيويستة . ولةتةكان دةستوور و ياساكاين ريككةوتنامةكان بةتيكرا بةريوة بةبنمسوطةر بكري و ثيويستة دة
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بةوةش ئاماذة بكري حوكمي بريارنامةي جيهاين مايف مروظ لةياساكاين نيونةتةوةييدا لةسةرةوةي ياساي 
  . دةولةتةكانداية

تةوةيي ثةسند كردوة و دةنطي ثيداوة دةولةيت ئريان كة ثةيماننامةكاين نيونة، ئةورو طةالين ئريان باش دةبينن
و لة دةستوور  تا ضة ثلةيك داين ثياناوة و داكوكيان دةكا، و دةيب ئةو مافانة بثاريزري وضاوديري بةكات

  . ضندة ئةو مافانة ثاريزراوةن و يان ضاوديري ليان كراوة. وياساكاين نيوخويي تا ضة رادةيك رةمسيي كراوةن
ديموكراسي و بةرانبةري و عيدالةيت ، مايف طةالن و نةتةوةكان، بةرانبةري ذن ومريد، شئاشيت و ئاساي

ئةورو نيوةروكي ، مسوطةركردين هةموو اليةنةي مايف مروظ، ثاراستين ئازادية بنضينةييكان، كومةلَاييت
يستا ئةو داوخوازانة ضون ئ. طروثة ئةتنيكيةكان و طةالين ئيرانة، داخوازة طةرنطةكاين هةمووي ميللةتةكان

  ؟ مسوطةر دةكرين
ئاماجني ذياين ئينساين ئازاد و رزطار لة مةتةرسي و هةذاري لة ئاستيك تيدةطوري كة هةمووان بتوانن 

بيطومان . لةمايف شارستانيةيت وسياسيي ومايف كومةلَاييت و ئابوري وفةرهةنطي كةلك و قازانج وةربطرةن
يةت بايةخكي يةكسان ونا جياوازي هةية كة لة هةر ثلة و رادةيك يب كةم وكوريت بو مايف مروظ بو بشر

، بيكارةكان، ثةككوتةوةان، نةخوشةكان، ثريان، طةجنان، ذنان، ميرمةندالَان، مةندالَان:هةمووان وةكو
اوي نارةزامندان و و هةر وها بو تةو، دةست بةسةران و زيندانيةكان، هةلَاتوةان، ثةنابةران، بيخانووةكان

مايف مروظ . و طروثة ئةتنيكي و نةتةوةيي و ئايينيةكان دةيب مسوطةر بةكريت، ئوثوزيسيوين دذ بة حكومةت
 كةم وكورت مسوطةربةكري و يب دانةريك داين ثيلةهةر ياسا و دةستووري وةكو مايف بنةرةيت دةيب

  . بوتةواويي طةالن
ثيويستة بو ثاراستين مايف ، كردين ئةم مافانة لة دةستوورو ياساكاين نيوخوييهاوكات لة تيكوشاين دابني 

كةردةوةي دذي مروظاييت و ، ستةمكاري، مروظ وحورمةت و ريزي ئينساين و دذاييت لةطةلَ زوردةسيت
وةضان و ضاالكيكي يب  نا بةرانبةري ئةتنيكي و نةتةوةيي و ئاييين و نا يةكساين ذن و مريد، ئاشتيخوازانة

يب هيزي و كةمتةرمخي لةسةر بنةماي خو ثيطةياندةن و تيكوشني لة  زالَ بوون بة سةر. يةكطةرتو بيتة ئاراوة
كومةلطة و راطةياندةين بةشداربوون لة مينةت و ثةذارةي ستةم ليكةراوان و ئةواين ديكة كة كةوتونة بةر 

ةشنة ثاشيل كردين مايف مروظ دةيب بةتوندي نارةزايي سةبارةت بة هةرض. هةملةت و ثةلةماري ستةمكاران
ضون لة هةلومةرجةكي وادا . نيشان بةدريت و ثاراستين ماف وحورمةيت مروظ بكةويتة ذيرضاوديري هةمووان

بة دةست هينان و . ثةلةماري ثاشيلكةران بةر فةراوانتةر ئةيب ثاريزةري نةكري ئةطةر لة مايف بنةرةتيي مروظ
راسنت و بةرطري لة دةستدريذي كردن لة ماف وئازادية بنضينةيةكان تنيا لة رةوشي تيكوشاين طشيت و ثا

هاوكات بة ثرةثيدان و ، باوةر وئايديولوذياي دذي مايف مروظاييت، يةكطةرتويي طةالن دذ بة فةرهةنطي ئيستبداد
  .  ئةو مافانة لة ناو كومةلدا ضارةسةردةكريتثتةو كردين فةرهةنطي مروظ دوستانة و يلَ هلَداين ثاشيلكاري

  مايف مروظ لة كوردستان
، زةمحةت و رةنج وستةم، نةتةوةي كورد بةتايبةت لة سةردةمكي وةك ئةورو تووشي طريوطةرفيت ئيستبداد

اليةن و هةردةم لة. جياوازي وزوردةسيت و بةسةرة زالَ بووين حكومةتة توتاليتارييةكان بووة، بيدادطةري
طةيل كورد . ثاكتاو كردن وتةنانةت جينوسايدوكوذراين طشيت، شوظينيةكانوة دةكةوةيتة ذيرسةركوتكاري

لةهةلَسووكةوتيكي وادا مايف دامةزراندين ريكخراوة شارستانيةيت و دميوكراتيكيةكاين سياسيي وكومةلَاييت 
 ماف وئازادية بنضينةييةكان ومايف ضارةنووسي خوي لةسةر ئاسيت ستراتيذيكي ئاشتيخوازانة بو دابني كردين

ئيستبداد كوسثي خةستووةتة بر ريكخستين . بلَكو ئةم مافانة لةاليةن حكومةتةوة ثاشيل كراوة. ثينةدراوة
دةزطا شارستانيةتيةكان و رةوشي ديالوط و وتوويذي طشيت و هاوبةشي و يةكطةرتوي ويةكيةيت لةنيوان 
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لة اليكيتةروة جياوازي وبةربةلَاوبوون و ناكوكي وكيشة و كينة و مةهلوري لةسةرئاسيت . طةلدا ثاكتاو كراوة
لة رةوشيكي وادا حكومةت ثيالنةكاين بةبيانوي . لةنيوان نةتةوةي كوردا دةرباز بووةتاكة كةسي و تاقمةيي 

ئيدي بو كةردةوة دذي ئينسانيةكاين خوي و ثاشيلكاريةكاين مايف . دذ بة طةيل كورد تئوريرزة دةكا، ثيويسيت
ين بريارنامةي جيهاين طةيل كورد كة لة مافة ثةسند كراوةكا. نةتةوةي كورد بةيانوي نارةواي بةدةستاية

تةنانةت هي خالَيكي ، مايف مروظ و ثةيماننامة نيو نةتةوةييكاين مايف سياسيي وشارستانيةيت بيبةش كراوة
ريككةوتنامةكان وكنوانسيونةكاين نيونةتةوةيي سةبارةت بة كةمينة نةتةوة وئةتنيكي و زباين و رةطةزيكان 

  . ئةم ميللةتة مسوطةر نكراوةلة بارةي ، ويان خةبايت دةذي رةطةزثةرسيت
بة تاواين دةربةريين بري ورا و يان ضاالكي فةرهةنطي ، هةر ئيستا لة كوردستاين ئيران كةسانيكي زور

وسياسيي نةتةوةي وئةتنيكي لةذير ضاوديريدان ويان دةست بةسةر و زينداين كراوةن و تةنانةت ئةطةري لة 
، سياسيي، دةست بةسةري ودادطايي كردين تيكوشةراين فةرهةنطيهةرشة وطوشار و . سيدارة دانيان هةية

نوسةري ئةم وتارة لة دةست بةسةريكي كورت لة بندخيانةي سنة . شارستانيةيت وكةريكاري هةروا بةردوامة
ئاطاداري كةسانيك بوو كة بة تاواين بري وباوةري سياسيي جياواز لة ئايديولوذيا وسياسةيت دةسةلَاتدار و 

ةبيانوي بةشداري و هاوريةبوون لةطةلَ ريكخراوة سياسية كورديةكاين ئوثوزيسيوين دذي حكومةت يان ب
  . دةست بةسةر و زينداين كةرابوون وبو هةنديكيان زينداين هةتاهةتايي حوكةم دةرابوو

واريكي نووسةران وروذنامةكاين كوردستان لةبر دذ، روذَنامةوانان، لةاليكي تةروة تيكوشةراين فةرهةنطي
دةست بةسةر ، بانطةهيشت كردين بردةم دادطا ويان دةزطا ئاسايةكان:  دادوةري وةكو-بةرفةراواين ئاساي

حكومةيت خاوةن دةسةلَات داواكاري . سةركوتكاري و داخةستين طوظار وروذنامةكان روبةرو بوونةتةوة، بوون
ي بةرنامةي فةرهةنطي وسياسيةكاين رةذميدا ئةوية كة روذنامة وطوظارة كورديةكان لةخزمةيت ثروثاطةندة

و جةماوةري روذنامةوان و هةوالنير دةيب هي ضةشنة ئاطاداري و زانياريك سةبارةت بة ئةوي كة ئيستا . بةن
لةئاستيكي وادا . لة ئاراداية و بةتايبةت مةسةلةي ميللةيت كورد نةدةن ونايب باس وليكولينةوةي لةسةربكةن

و سانسوروطوشاريكي بةرفةراوانتةر وةك ئةزموونةيكة بو روذنامةوانان و روذنامةطةري ، كةم وكوريت
  . بةراسيت ئازادي دةربةرين بةتايبةت لةروذنامةطةري كورد لةئيراندا بة ديل طرياوة. كوردستان
  ؟ ضارة ضية

ةريين ئيراين لة تاران كةمتةخةمي دةزطا و ئةجنومةنة بة ناو اليةنطيرةكاين مايف مروظ وئازادي دةرب
لة برامربي ثاشيلكردين بةرفةراواين مايف مروظ و ثةشتيواين نةكردن لة ئازادي ، وشارةكاين ديكة

و ئازادي ضاالكي سياسي و فةرهةنطي لة كوردستان و هةروها بيدةنطي سةبارةت بة ، روذنامةواين ودةربةرين
 بيدةنطي لةبرامربي طوشارو ئةشكةجنة ولة سيدارة دان و، زينداين كردين تيكوشةراين سياسيي وفةرهةنطي

ريكخةستين ريكخراويكي سةربةخو بو ثاراستين مايف مروظ لة كوردستان ، وطولةباراين زينداين كراواين كورد
توةتة بةرضاوييين كةو ويستيكيشش وضاالكيةكان بو ثاراستين مايف مروظ و . وةك نةياز وثيبةم بونةوة كو

نةتةوةيي و ئاييين ونايةكساين  جياوازي ونا بةرانبةري ئةتنيكي و، ذايةيت لةطةلَ كةردةوة نائينسانيةكاند
طوشار وئازارو ئةشكةجنة وطولةباران ولة سيدارةداين ، نيوان ذنان ومريدان و دذايةيت لةطةلَ دةست بةسةري

م بووين دةستدريذيكاري بةسةرمايف مروظ و ثاشيل بو يلَ هلَداين بةردةوا. زيندانيةكان دةيب يةكطةرتو بةبيت
كردين مايف سياسيي وكومةلَاييت طةيل كوردستان دةيب هةرضةشنة دةستدريذي و هةملةتيك بةسةرمايف 

، بيطومان ئاشيت. مروظ ويان ثاشيل كردين ئازادية بنضينةييةكان روون بكريتةوة و دةيب بةدادي طةالن طةيشت
، مسوطةركردين ئازادية بنضينةييةكان، زوحورمةيت مايف مروظ و بايةخي ئينساينري، ديموكراسي

، ثاراستين شوناسي نةتةوةيي، لةناو بةردين جياوازية جورواجورةكان، مسوطةركردين عيدالةت وبةرا نبةري
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،  ئيراندايةدابني كردين مايف نةتةوةيي و ئةتنيكي و فةرهةنطي كة لة داخوازة سةرةكيةكاين نةتةوةي كورد لة
بةم بوونةوة بو . تةنيا بةكةلَك وةرطةرتن لة تيكوشانيكي طشيت و يةكطةرتويي طةالن بة ئةجنام دةطات

ريكخةستين ريكخراويكي بةهيز وضاالكي ثاريزةري مايف مروظ لة نيو كوردستان دةيب تيكوشةران و الينطةراين 
  . بزوتنةوةيك لةثيناوي رزطاربووين بشريةت ريكبيخةنمايف مروظ ضاالكيكي بةردةوام وبةرفةراوان وةكو 

تايبةمتنديةكاين دةزطاي ثاريزطةري مايف مروظ زور طةرنطة و دةيب لة منشورةكةي اليين كةم بةو خاالنيي 
  . خةوارو ئاماذة بكريت

كخراويكي سياسيي ويان ئاييين بةيبري كخراوي الينطةري مايف مروظ نايبري .  
 ئةو ريكخراوة دةيب بةرييت يب لة دابني كردن ومسوطةر كردين مافة ئينسانيةكاين ناسراو ئاماجني

لةبريارنامةي جيهاين مايف مروظ وثةيماننامة نيو نةتةوةيي كاين مايف سياسيي وشارستانيةيت ومايف 
  . كومةلَاييت وئابوري وكةلتوري بةيب هةرضةشنة شةرت ومةرجيك

اوي ثاراستين مايف مروظ دةيب بو دابني كردين فةرهةنطي مايف مروظ وثروثاطةندةي شيواز ورةوشي ريكخر
ليكولينةوة و شيكردنةوةي ، يلَ هلدان و ئاشكرا كردين ثاشيلكاريةكاين مايف مروظ، ثروطةرامةكاين ئينساين

ئامادةكردين ، اوانيارمةتيدان وطةيشنت بةهاواري ستةم ليكر، هةرضةشنة دةستدريذيكاريك برسةرمايف طةالن
راثورت وطوزارشيت ثيويست لةضونيةيت دةستدريذي و ثاشيلكردين مايف مروظ و خةستين راثورتةكان بة 

و داوا كاري لةريكخراوة نيونةتةوةييكان بو . دةزطاكاين الينطةري مايف مروظ لة نيو ويان دةرةوةي والَت بردةم
  . ةكان و هةروها بةشوينة ضووين ئاكامي راثورتةكانبةرطةري لة بةردةوام بووين دةستدريذي كاري

ريكخراوي ثاريزةري مايف مروظ دةيب ضاالكيةكاين بةشيوةيكي ئاشكرا لةنيو والَتدا و بةتايبةت لة كوردستان 
  . ئةجنام بةدات

وشةويسيت خ، ئاييين ويان يب ئاييين، هةمووكةسيك جيا لة باوةري فةلسةيف ويان ئايديولوذيكي و ري بريي
 ئةندامايةيت ئةو ريكخراوة بةكات ولةسةر دةيب بةتوانيت، ومولكدارييت و ثةلة وجيطة وريطةي كومةلَاييت

  . ريباز ورينموين ريكخراوةكة بومسوگةر كردين بةرنامةكاين تيبكوشة
نةييةكاين طةل ريكخراوي الينطةري مايف مروظ دةيب بةتوانة بو ثاراستين مافةكان وئازادية بنضي

لةضوارضيوةي بةرنامة و ثروطةرامي خوي لة دةزطاي ثروثاطةندةي ريكخراوة نا دةولةتيةكاين الينطةري مايف 
  . مروظ و دةزطاي بانطةوازي طشيت ومةدياكاين نيو و دةرةوةي والت كةلك وةربطريت

كةساييت ، ريكخراوةكان، طاكانريكخراوي ثاريزةري مايف مروظ دةيب لة هةرهنطاوي مروظ دوستانةي دةز
  . وتاكة كةسان لةسةر ئاسيت مايف ئينساين ثيشوازي و ثةشتيواين بةكات

ئةنداماين ريكخراوي ثاريزةري مايف مروظ دةيب بة لة ضاو دوور خةستنةوةي مةترسي ئاسايشي ويان نا 
 مروظ لةاليةن هةر طةروث و بيباكانة و ليهاتوانة هةرضةشنة دةستدريذيكاريك بةسةر مايف ئاسايشي

 . راستوخو يلَ هلَدان بكةن و داواكاري سةزاي دةستدريذيكاران ببةن، تاقمةيك و يان كةساييت و دةسةالتداريك
 


