
www.kurdistannet.org 
11-12-2003 21:45 

 آاوه ئاهه نگه ری ...  شیرین عیبادی، خه تی نۆبل و آورد
 

ڕۆژی جیھانی مافی مرۆڤ ڕكه وتی  ڕۆژی ده ی مانگی دسامبر خه تی جیھانی ئاشتی نۆبل درا به خانمی شیرین عیبادی آه 
وه رگرتنی خه تكی ئاوا گرینگ له باری مایه وه . ندا چاالآی آردوهخه كی ئرانه و پارزه ر ه و سه باره ت به مافی مرۆڤ له ئرا

ئه گه ر خودا . شه وه گرینگه و بۆ ئمه ی آورد جگای سرنجی زیاتره) ناماددی(آه ده توان جگای سرنج بت له باری نه ستی 
ئاخر آوردو خانمی شیرین عیبادی له یه ك وتدا به . سه ربان ده بین و به فری تده آات ئمه ش خۆمان ده بینین وقسه ی لده آه ین

و دووهه زاروو پنج سه د سایشه ده چه وسته وه له م ) واته شانزه  له سه دی ئران(نوی ئران ده ژین، آورد آه ده میلیۆن آه سه  
 ده ست حاآمانی ئرانه وه تیۆر آراون، هه ر له سه د سای ڕابردوودا به ده یان ڕبه ری تكۆشه رمان به. وته ی آه ناوی ئرانه

هه زاران آه سیش له سه ر داواآردنی مافی ڕه وای خۆی آوژراون، ئستاش آوردستان مه به ندكی نیزامییه و وه ك شونكی نیزامی 
ه سه ر خودموختاریه آی له و بیست وپنج ساه ی داوایی دا آۆماری ئاخووندی به هه زاران آه سی ل. هه س وآه وتی له گه ڵ ده آرت

ئستاش  خه كی آورد تاوانی ئه م داوا سه ره تاییه ده داته وه؛ئعدامه تازه آان، ببه شی له . بچكۆالنه  آوشتوه و قه چۆی آردون
. . . زهه ب، زمان، مه (ژیانكی ئارام و همن، ئابووركی شیاو، آه شكی ئازادی سیاسی، پناسه یه آی فه رهه نگی و آۆمه یه تی 

آه له ئاماری ڕه سمی . . به رهه می ئه و ماف خوازیانه ش آوردستانكی آاول ووران، ب آار، پ له موعتادو. ده داته وه) هتد
 . ئرانیشدا آوردستان به یه آك له چه ندشونی په ره نه گرتووی ئران ده ناسرت

ی ئوتریش ودوآتور شه ڕه فكه ندی و هاوڕیانی له بلینی ئامان و ''ڤییه ن'' له له گه ڵ ئه وانه  تیۆری دوآتور قاسملوو هاوریانی
ڕیسواگه ركه ی سه رانی سیاسی ئران له دادگای میكۆنووس وئعدام و تیۆری سه دان ڕۆه ی تكۆشه ری آورد له ڕۆژهه تی 

ڕامین ''و''جه لیل زوه یی''وردستانی ئران به ناوه آانیآوردستان به تایبه تی ئعدامی دوو ئه ندامی دیكه ی حیزبی دمۆآراتی آ
آه خانمی عیبادی هیچ (له شاره آانی سه رده شت و سه قز، ته نیا چه ند ڕۆژ پش وه رگرتنی خه تی ئاشتی نۆبل '' شه ریفی

مبه ر به آورد به كوو به رامبه ر به وده یان و سه دان زوم و زۆری ناڕه وای دیكه آه نه ته نیا به را) ئاماژه یه آی پ نه آردوون
 ، ئابووری، زمانی وآولتووری، آۆمه یه تی وبه هتد له باری سیاسی. . . نه ته وه آانی تری وه ک به لووچ، تورآمان، عه ڕه ب، ئازه ری و

 . گشتی مافی مرۆڤ و گه الن ده آرت و به ڕوه چوه و ئستاش به ڕوه  ده چت
انمی شیرینی عیبادی آه بۆخۆی چه ندین جار هاواری آردوه آه سیاسی نیه و سیاسه ت پیشه ش نیه و به م به داخه وه خ
 :ئه گه ر وابت لره دا پرسیارك دته گۆڕێ ئه ویش ئه وه یه آه. آاری سیاسیش ناآات

 !!!ئه دی ته آلیفی ئمه ی آورد چیه  آه آشه آه مان له بنه ڕه تدا آشه یه آی سیاسیه؟
ئه و خه ته ش بۆ وه دیھنان وخوقاندنی مافی یه آسانی وئازادی و !!ه تی ئاشتی نۆبلیش خه تكی هونه ری و ئه ده بیش نییهخۆ خ

 !!؟. . . . دمۆآراسی وئاشتی له نو آۆمه گای به شه ریدا ده درت، نه بۆ جوانی  خانمك یان به رزی ئاستی هونه ری مۆسیقا یان
تۆ بی مافی مۆڤ له وتكی نا !! عیبادی پ له سه ر ئه وه داده گرت آه سیاسی نیه و آاری سیاسیش ناآات؟ئه دی بۆ خانمی

 !!ئازادو نا دمۆآراتی وه ك ئراندا له سیاسه ت جیا بت و هنده لك نامۆو دوور بن آه خانمی عیبادی ئاوا باسی لده آات؟
 . نازانم، ده ب له خانمی عیبادی بپرسین

خانمی عیبادی له وتاره آه یدا آه له پته ختی وتی نۆروژدا له به رده م چاوی جیھاندا بوی آرده وه ده ت؛له ئران دووالیه ن 
آه سوننه تیه آان دهه یان هه وت به خۆهه وه سین به ئه رزش و ) نوخواز(پك هاتوه، الیه نی سووننه ت گه را و الیه نی مۆدرن 

انی آۆن و سووننه تی مافی مرۆڤ پشل ده آه ن و به نوی ئیسالم ده یان هه وت خۆیان  به سه ر خه كدا بسه پنن، به م پوه ره آ
مه به ست (الیه نی مۆدرنه آه ده ی هه وێ به خوندنه وه یه آی دروست له ئیسالم بۆ وه دی هاتنی مافی مرۆڤ ودمۆآراسی 

هه روه ها خانمی عیبادی به . خه بات و تكۆشان ده آه ن) منه ای یه آه ده رخواردی ئاغای خاته می دائاغای خا'' مردم ساالری دینی''
شان و پیلی ئیسالم و موسمان بوونی خۆی دادێ و هه روه ها سه چاوه و هۆآاری پشل آردنی مافی مرۆڤ له جیھان و ئراندا به 

 . ده زانت''پیاوساالری''سیسته می 
كباشه پرسیار 

بۆ خانمی عیبادی ئه و هه مۆ زووم وزۆره ی آه ئستا آه ئراندا به ڕوه ده چت، ته نیا له بوونی فه رهه نگی پیاوساالریدا 
یان خوود زوومی ) واته زابوونی به رژه وه ندی وحه زی چینك به سه ر آۆمه دا(ئه دی بی زوومی چینایه تی  !!ده بینته وه؟

یان زوومی ئابووری به هۆی ) وه ك زوومی شیعه آان به  سه ر مه زهه به آانی دیكه دا(آی فكری یان مه زهه بی گروپ وده سته یه 
هتد، له ئراندا له ئارادا نه بت و ئه گه ر هه بتیش هه مووی خه تای . . . خۆخوازی و ڕه گه زپه ره ستی و ناوچه گه ری تاقمك ویان

 ) . له گه ڵ ئه وه ی آه من پیاوساالری ڕه د ده آه مه وه! (ت؟ب''پیاوساالری''فه رهه نگی 
تۆ بی ئه وه ی آه ناهن آه آورد له ئراندا به زمانی خۆی بخونت ته نیا خه تای پیاوساالریبت؟تۆ بی آه آوردستان آه 

ه ندگه رایان، تانیا خه تای پیاوساالری بت؟تۆ بی وه ك سواكه ری ئران ماوه ته وه و دوور له پۆژه  گه وره آانی ناوه ندنشینان و ناو
ئراندا هاتوه آه سه رآۆمار ده ب خاوه ن مه زهه بی شیعه ی دوانزده ئیمامی بت و به ) قانون اساسی(ئه وه ی آه له یاسای ئه ساسی 
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رۆك وبه رپرسی شون و جگا و ده سته تی دا په یمانیان داوه آه  هیچ آوردك بۆی نییه ببته سه ''شورای امنیت ملی''نه هنیش له 
به ده سته وه بگرت هه مووی ) نونه ری سنه له مه جلیسی شوڕای ئیسالمی ئراندا''بھاالدین ادب''بگه رنه وه بۆ به رز(گرینگ 

بت؟تۆ بی ئه و دوو خه تای ئه و پیاوساالریه بت؟تۆ بیی تیۆڕی دوآتور قاسملوو له سه ر مزی ئاشتی  خه تای پیاوساالری 
ئعدامه ی حه وتووی ڕابردوو له شاره آانی سه رده شت  و سه قز خه تای ئه وه  ب آه حاآمانی ئران زۆر پیاوانه بیر ده آه نه وه؟تۆ 

 هتد. . . . . . . بی تۆ بی
 ئه وجار خاته می و به ره ی دووی جۆزه ردان

یبادی الیه نگری له به ره ی دووی جۆزه ردان ده آات، چوونكی ئه ویش وه ك ڕبه ری به الی منه وه سه یر نیه آه خانمی شیرین ع
ڕۆژی خه ت وه رگرتنیش له الیه ن هزی به سیجه وه هه ڕه شه ی لكرا له به ر ئه وه ی آه (دووی جۆزه ردان هه ڕه شه ی لكراوه 

زیان له زۆر قسه وباس و قه ل و قه راری خۆیان له گه ڵ خه ك هناوه ، وه آی دیتمان خاته می و هاوركانیشی وا) قژه سه ری ڕووت بوه
شایه دیش له به ر ئه وه بت آه له به ر !! جا ئیدی بۆ خانمی عیبادی ئاغای خاته می ده آاته وه ڕبه ری خۆی؟نازانم) ئاشبه تاڵ(

به ره ی (یان شایه دیش قۆی سووننه تیه آان ! ؟خۆیه یه وه به ورته  به خۆی آوتب جا خۆ من له ئاغای خاته می پیاوتر نیم
بۆیه  خانمی عیبادی له گه ڕانه وه ی سه فه ره آه ی پشووی بۆ ئران ده ت آه خه تی نۆبل ده بوو !وایان پكوتبت؟) خامنه ای

ه می دایه آه تیۆو آوشتن و ئعدام و ئاخر ئه گه ر هه ه نه آه م هه ر له  زه مانی ئاغای خات. بدرت به ئاغای خاتمی و شیاوی ئه وه
زیندانی آردنی مرۆڤه سیاسی و ئازادی خوازه آان په ره ی ستاندوه، هه ر له زه مانی ئه و ئاغایه دا به ده یان آه س ئعدام و چه ندین  

 له به ندیخانه آانی ژن به ده باران آراون، ده یان خوندآاری زانكۆآان آوژراون یان بریندار آروان و سه دانیش ئستاآه ش
 ) . به  وته ی خۆی(هتد، سه رآۆماری ئاوا الیه قی وه رگرتنی خه تی ئاشتی نۆبله نه ك خانمی عیبادی . . . ئراندان

 ی سه رماوه زدا له گه ڵ ئه ندامانی هه یئه ته آانی 10هه ر ئه و خاته میه آه له آۆبوونه وه یه آی چه ند ڕۆژی پشوویدا له ڕۆژی 
ڕه خنه گرتن له قانونی ئه ساسی ''ه دری هه شته مین ده وره ی هه بژادنی مه جلیسی شوڕای ئیسالمی پك هاتبوو ده تچاو

رۆژنامه ی آوردستان، ('' گوتن به آۆماری ئیسالمی، خیانه ته'' نا'' ، به م ڕه خنه یه ك آه ببته سه ره تایه ك بۆمه سه له یه ك نیه
 1، ل378ا، ژماره . ك. د. ندی حئۆرگانی آومیته ناوه 

بۆآۆماری ئیسالمی خائینه، '' نا''جا ئاغای خاته می لره دا به ته واوی وه ده ر ده آه وێ بۆ هه موو آه س، واته هه رآه س آوتی 
رد به گشتی له بۆ آۆماری ئیسالمی، هه ر آو'' نا''حیزبه آوردیه آانیش له مژه آه ده ن. ئه گه ر خه كیش وا بن هه ر خایینن

دا آه بناغه یه آی ''ڕه فسه نجانی''له به رامبه ر ئاغای'' توآلی''ده ت بۆآۆماری ئیسالمی؛به هه بژاردنی ئاغای'' نا''مژساه 
. . . تبنه ڕه تی و آه سایه تی ژماره  دووهه می آۆماری ئیسالمیه، به ڕاپه ینه آانی خه كی شاره آانی مه هاباد، بۆآان، سنه، سه رده ش

هتد له آوردستاندا به بۆنه ی جۆراوجۆره وه، به شداری نه آردنكی به رچاو له هه بژاردنه آانی شوراآانی ئیسالمی شارو دی 
جا ئه گه ر واب خه كی آوردستان به رامبه ر به آۆماری ئیسالمی ئران خایینن، بۆیه  پم سه یر نیه آه خانمی . . . ئه مساڵ و

 !نه وه ك تووشی ده رده سه ری بت!ی مافی گه لی آورد نه ته نیا نه آه وت به لكوو باسیشی لنه آاتعیبادیش وه دوا
چۆن ده بت باسی مافی !!زۆرم پ سه یره آه خانمی عیبادی ده ت آه من سیاسی نیم وآاری سیاسیش ناآه م و سیاسه ت پیشه ش نیم

 ر گرفتی هه ره سه ره آی خه كی ئران له به رامبه ر ئه م ڕژیمه  جینایه تكاره دا مه گه!مرۆڤ بكه یت وبی من آاری سیاسی ناآه م؟
له ئراندا له پش هه مووشتكدا سیاسی . . مه گه ر آشه ی خه كی آوردوبه لووچ و تورآمان وعه ڕه ب وئازه ری و!سیاسی نیه ؟

ه نیه ؟باشه مه گه ر خانمی عیبادی نایھه وت له به رامبه ر ده زگا یان ئایا سیاسه ت پوه ندی ڕاسته وخۆی به ماف و ده سته الته و!نیه؟
میكانیزمك دا ڕاوه ست آه بۆته  هۆی وه دیھاتنی ئه وهه موو زووم وزۆرو سته مه؟مه گه ر نای هه وت بزانت آه بۆچی مافی مرۆڤ 

به  پی (هتد، پشل ده آرت؟ . . . ، تاآه آه سی و ، ئابووریله بواری جۆربه جۆری سیاسی، مه زهه بی، آۆمه یه تی، زمانی
 ) راگه یه ندراوی آۆمیته ی مافی مرۆڤی ڕكخراوی نه ته وه یه آگرتوه آان له بیست سای ڕابردودا

آه !ه مه؟ده ی چۆن ده ی هه وێ مافی مرۆڤ وه دی بت و ئیجرا بكرت به ب به ره نگاربوونه وه له گه ڵ به ڕوه به ری ئه م هه موو ست
 هیچ شكك له وه دا نیه آه تاقمك پاوانخوازی 

زامی ئینسان آووژی، چه ته ی سیاسی وئابووری بیست وپنج ساه ده ستیان به سه ر هه موو ژیانی ئه وخه كه و وتی ئراندا 
 . داگرتوه بوونه ته هۆی ئه م ڕۆژه ڕه شیه

شایه دیش آاركی !نه په ره ست و دژی مافی مرۆڤ نابته آاری سیاسی؟ئایا به ربه ره آانی له گه ڵ ده وه تكی ئاوا آۆ
 من نازانم. . . . شانۆگه ری وسینه مایی بت

 نا خانمی عیبادی نا
ناتوانی آاری مافی مرۆڤ به ئه نجام بگه یه نی ب ئه وه ی له گه ڵ ده سته تدارانی سیاسی رووبه ڕوو نه بییه وه، النی آه م له ئراندا 

هه مووشتك له ده ست  تاقمك سیاسی ڕ ه ش دایه، ناتوانی مافی ژن ومنداڵ به ده ست بنی بئه وه ی آه له گه ڵ چه ند ئینسانی آه 
ناتوانی باسی ) . واته مه جبوور ده بی به هۆی سیسته می تایبه تی ئران(مه زهه بی تووندی آۆنه په ره ست به ره نگار نه بیه وه  

) به  پی به یاننامه ی جیھانی مافی مرۆڤ مادده ی دوو(جینسی، ڕه گه زی، زمانی، مه زهه بی ونه ته وایه تی بكه ی یه آسانی سیاسی، 
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وخه باتی بۆ نه آه ی، آه ئه وه ش پی ده ن خه باتی ) آه  له ئراندا نیه(ب ئه وه ی به ئازادی ودمۆآراسی باوه ڕ نه هنی 
 . هتد. . . و ]واده ن خه تای من نیه[سیاسی

ئه گه ر واب ناتوانی باسی آشه ی آوردونه ته وه آانی دیكه ی ئرانیش بكه ی چوونكه له ئراندا آاری وا به  قه ولی آوردان 
 ئه و جار. ''بڤه یه''

هه ر جه نابتان . نازنسه باره ت به ڕه گه زپه ره ستی فارسه آان له ئراندا آه هه میشه باسی مژوو پاشاآانی خۆیان ده آه ن و پی ده 
 1376-77سای ''همشھری''ڕۆژنامه ی (وهه موو هاوریانی ده م ''عه بباس عه بدی''نا، ته نانه ت ئاغای

لك ( ئه گه ر ئمه ته نانه ت باسی خوندن به زمانی آوردیش ده آه ین، ئوه تاوانبارمان ده آه ن به جوودایی خواز و باسی ته جزیه  
ی ئران ده هننه گۆرێ و ده ست  ده آه ن به ته بلیغاتی خۆتان، هه ر وه آوو خاته میش پش هه بژاردنی بۆ ده وره ی )  هه وه شانه وه

آاتی وا . ''هیچ آه س له آورده آان ئرانی تر نین و آورد قه دیمیترین قه ومی ئرانه''یه آه می سه رآۆماری، هاته  آوردستان وآوتی
ژووی فارس و رانی ده زاننهه میشه آورد به ئته سه ر قسه ی خۆتاریف آردن و ناساندن، ده ست ده آه ن به باسی مك دم  آات به ، 

من ''پاشاآانی فارس و مژووی آوردو پاشاآانی آورد به هی خۆتان نازانن، هه روه آی بۆ خۆتان له وتاره آه تاندا فه رمووتان
 2500شایه ی آه ئرانیم، مندای آورشی مه زن، ئه و پا

 . ''ئه گه ر خه ك نه ی هه وت من به سه ریاندا حوآم ناآه م، آه سیش مه جبوور ناآه م دین ومه زهه بی بگۆڕت:ساڵ له مه و به ر آوتی
) رارآردنی ، دمۆآراسی و به قه  ، ئازادیئاشی(به م بخه به رن آه ئه و خه ته ی به جه نابتان درا سه رچاوه ی مه به سته آه ی  

پم واب ئه و  خه ته به آه سانك ده درت آه له ڕگای . آوردستانكی آاول آراو به ده ست ده وه تانی فارس وتورك وعه ڕه به وه یه
به دیھاتنی مافی مرۆڤ ودمۆآراسی دا خه بات ده آات، آه مافی مرۆڤیش به ب دمۆآراسی بمانایه ودمۆآراسیش هه روه تر 

ئه وه ش قسه ی من نیه آه ) . آوردستان آه چه ند ده هه یه بۆ دمۆآراسی له ئراندا خه بات ده آات و قوربانی ده داتبوانه (
  •آوردستان سه رچاوه ی دمۆآراسی جیھانه

ری جه نابتانه، آه هاوتی قه دیمیت) ئران زه وی(پاشای ماده آانه  ''دیاآۆ''ئه گه ر واب دامه زرنه ری دمۆآراسی له دوونیادا 
پم وا نیه آه خه تی ئاشتی نۆبل . هه روه آی دونیاش تونی دمۆآراسیه آه دمۆآراسیش دارای مافی مرۆڤ و ئازادی و ئاشتیه

ته نیا بۆ ئه وه به جه نابتان درابت آه هه وڵ وتكۆشانكی زۆرو بۆئه ستاندی ماره یی چه ند ژنی به سته زمانی هاوشاریتان 
م هیچ آات باسی نه ته وه فه رهه نگیه . توه رگرتب هه رچه ند له وتاره آه تاندا باسی پلۆڕالیزمی فه رهه نگی تان آرد به

جا ئه گه ر واب له گه ڵ رزمدا من وه ك آوردكی چه وساوه ده توانم . چه وساوه آانی نو ئرانت نه آردوه و خه باتیشت بۆ نه آردون
  ناچیزه یان به ناهه ق به جه نابتان درابم یان ئه م خه ته زۆر
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