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دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

تاکەڕێگا یارمەتیدانی هێزە دێموکرات و ئازادیخوازەکانە

پاش ئەوەی ئێران دانی بهوه دانا ك ه فڕۆكهی
بێفڕۆكهوانی داوەت ــە ڕووســیــە ،کۆمەڵگەی
جیهانی هــیــنــدەی دیــکــەش مەترسییەکانی
کــۆمــاری ئیسالمی بــۆ س ــەر ئــەمــنــیــیــەت و
ئاسایشی ناوچە و دنیایان بۆ دەرکەوت.
کۆمەڵگەی جیهانی بــاش دەزانــێــت ئــەوەی
ئ ــێ ــران ك ــردوویـ ـهت ــی پــێــچ ـهوان ـهی یــاســا و
ڕێسا نێودهوڵهتییهكانه و هـهر لهسهر ئهم
دهســتــوهردانــهی ئــێــران لـ ه شــەڕی ئۆکڕاین
کــۆمــاری ئیسالمی دەبـــێ ســـزای زیــاتــر و
قورستری بخرێتە سەر.
لــە مــــاوەی دوو مــانــگــی ڕابـــــــردوودا کە
ڕاپ ــەڕی ــن ــی ســـەرانـــســـەری دژی کــۆمــاری
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ئیسالمی هەموو ئێرانی گرتووەتەوە ،ئێستا
ئــیــدی هــەمــووان دەزانــــن کــە تــاکــە ڕێگەی
چــارەســەری قەیرانی کــۆمــاری ئیسالمی و
هــەمــوو کێشەخوڵقێنییەکانی ئــەو ڕێژیمە
تەنیا گــەڕانــەوەی کــەرامــەتــی ئینسانییە بۆ
کــۆمــەڵــگــەی ئــێــران و ئـــەوەش بــە ئــازادیــی
ئــێــران و خــەڵــکــەکــەی لــە چــنــگ دەســەاڵتــی
زۆرەمــلــی کــۆمــاری ئیسالمی وەدی دێــت.
ڕێــگــەی ئــەم دیپلۆماسییەش ڕووکـــردن لە
خەڵک و یارمەتیدانی دژبەرانی دێموکرات و
ئازادیخوازی ئێرانییە کە باوەڕیان بە ئازادی
و دێموکراسی و ژیانێکی هاوبەشی ئینسانییە.

هەنگاوە پتەوەکانی شۆڕشێکی ناسنامەخواز
دهسكهوتهكانی هەتا ئێستای شۆڕشی ژینا
ڕهحمان سهلیمی
زیاتر ل ه  50ڕۆژه خهڵكی ئێران س ـهرهڕای
سهركوت و زهبرو زهنگی بێسنووری دامودهزگا
سهركوتكارهكانی كۆماری ئیسالمی له ڕاپهڕینێكی
بـــهردهوام و ئامانجدار بــهردهوامــن .بــهدهر ل ه
چهندوچۆنیی بهڕێوهچوونی ناڕهزایهتییهكان
و نهبیستنی دهنــگــی گ ـهالنــی ئــیــران ل ـ ه الی ـهن
دهسهاڵتهوه ،ئاماژهكان ئهوهمان پێ دهڵێن ك ه
ڕاپهڕینی شۆڕشگێڕانهی گهالنی ئێران داهێنهری
كولتووری جێگای هومێدی بۆ داهاتوو لێ بهدی
دهك ــرێ كـ ه جیای دهكــاتــهو ه لـه شۆڕشهكانی
دهیهی ڕابردووی واڵتانی عهڕهبی ك ه ل ه ڕووی

كاتهوه نزیكترین شۆڕشهكانن له ئێمهوه .ئهو
نهسلهی ئێستاك ه ل ه ئێران پێشهنگی شۆڕشه،
نهسڵێك ه بهدهر له ههر ئیدئۆلۆژییهك عهوداڵی
ژیان و ئازادییه .نهسلێكه پێچهوانهی نهسلهكانی
پــێــش خ ــۆی لــ ه كــۆمـهڵــێــك بــههــای كالسیكی
وهك ئیدەئالیزم و پهڕگیریی چـهپ و ڕاست
تێپهڕیوه .دیسكۆرسی ئهو نهسله بهها واقعی و
بهرههستهكانی ژیانه ،نهسلێك ه بهدوای ژیانێكی
ئاساییدا دهگهڕێ و وهك هاوتهمهنهكانی خۆی
ل ه واڵتانی پێشكهوتوو له داهاتوو دهڕوانێ.
ئـهوهی دهكــرێ له پهیامهكانی ئهو ڕاپهڕین ه
و ل ه ئهكته شۆڕشگێڕانهكان له نێوخۆی ئێران
ل٢
بهدی بكهین ،لهدایكبوون ...

کوژرانی  ٥٦کەس لە ڕاپەڕینی کوردستان
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لە ڕەوتــی خۆپێشاندانەکان کە لەالیەن
ڕێژیمەوە بەتوندی سەرکوت کراون ،دەیان
کــەس بە تەقەی ڕاســتــەوخــۆی هێزەکانی
ڕێــژیــم کــــوژراون کــە تــا ئێستا بــە نــاو و
شوناسی  ٥٦کــەس لــەوان زانـــدراوە .لەو
 ٥٦کەسە النیکەم پێنج کەسیان تەمەنیان
خوار  ١٨ساڵە .هەر لە ئاکامی دەستڕێژی
هــێــزەکــانــی ڕێــژیــمــدا هـــــەزاران ک ــەس بە
ساچمە و فیشەک بریندار بوون کە ناوی
زیاتر لە  ٤٠٠کــەس لــەوان ئاشکرا بووە
کە بەهۆی سەختیی برینەکانیان ناچار بە
سەردانکردنی نەخۆشخانەکان بوون.
بــەپــێــی ئــامــارەکــان لـــەو چــەنــد هـــەزار
کەسەش لە کوردستان کە بە هۆی ناوەندە
ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کراون ،ناوی
 ٧٥٠کەس لەوان ئاشکرا کراوە کە نیزیک
بە  ٦٠کەسیان ژنن.
ڕاپەڕینی سەرانسەریی کوردستان کە
دوابـــــەدوای کوشتنی حکوومەتیی ژینا
ئەمینی ،کچە کوردی خەڵکی سەقز لە تاران
و پاش ناشتنی ژینا لە ڕۆژی شەممە٢٦ ،ی
خەرمانان لە شاری سەقزەوە دەستی پێ

کرد؛ زۆر شار و ناوچەی کوردستان و ئێرانی گرتەوە
و هەتا ئێستاش بەردەوامە.
ناڕەزایەتییە بەرباڵوەکان لە کوردستان کە لەسەر
داوای نــاوەنــدی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئێران دەستی پێ کرد ،بوونە ڕاپەڕین و هەتا ئێستا بە
شێوەی جۆراوجۆر درێژەیان هەیە.
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دهسكهوتهكانی هەتا ئێستای شۆڕشی ژینا
 ...بیچمگرتنی كولتوورێكی نوێیه ك ه ل ه كۆنتێكستی ئهو كولتوورهدا
ئهو بههایانه دهبینرێن كه دهسهاڵتدارهتیی مۆدێڕنی پێ دهناسرێنهوه:
 یهكێك له ئاستهنگهكانی ب ـهردهم بزووتنهوه ناڕهزایهتییهكانیئێران ههر له سهرهتای هاتن ه سهركاری كۆماری ئیسالمییهو ه ئهو
فرهییه نهتهوهیی و ئایینی و ئایینزایی ه بووه ك ه ل ه ئێراندا ههیه .ئهو ه
وایكردبوو كه دهسهاڵت به سانایی بتوانێ ئهتۆمیزهكردنی كۆمهڵگە و
پهرهدان ب ه دڕدۆنگیی نێوان ئهو پێكهاتان ه ب ه قازانجی خۆی بقۆزێتەوە.
ل ه كوردستان شهڕی نهغهدهی وهڕێ خست و كهلێنی نهتهوایهتیی
زهق دهكردهوه ،له بهلووچستان پهرهی ب ه فراوانكردنی كهلێنی شیع ه و
سوننی دهدا و ل ه ئههواز و ئازهربایجان و ناوچه نافارسهكان پهرهی
به دژایهتیی نهتهوه نافارسهكان دهدا.
ل ه ڕاپهڕینی ئهمجارهی گهالنی ئێراندا دهســهاڵت ههموو ههوڵی
خۆی بۆ دووبارهكردنهوهی ئهو سێناریۆیان ه خستهگهڕ .له كوردستان
ب ه هێرشكردن بۆ سهر بنكهكانی حیزب ه ساسییهكانی ڕۆژههاڵتی
كوردستانی نیشتهجێی باشووری كوردستان ،ههوڵی دا مهترسیی
جیاییخوازیی كوردستان زهق بكاتهوه .ل ه بهلووچستان و تهنانهت ل ه
ئازهربایجانیش ب ه ئاژاوهگێڕی ل ه سنوورهكانی واڵتی ئازهربایجان
ههوڵی هاوشێوهی دا .بهاڵم له ههموو ئهو پیالنانهدا نه تهنیا تێیاندا
سهركهوتوو نهبوو بهڵكوو یهكگرتوویی پێكهات ه جیاوازهكانی نێو
ئێران ڕۆژ له دوای ڕۆژ پتهوتر دهبــێ .بهجۆرێك كه ل ه ناوهندی
ئێرانهوه دروشم بۆ پشتیوانی ل ه كوردستان و بهلووچستان دهدرێ.
ئهو هاوپهیوهندییه بێوێنهیه لهنێو گهالن و ئایینزا جیاوازهكانی ئێران
هیوای پێكهوهژیانێكی دێمۆكراتیكی لێ بهدی دهكرێ .ئهوه سهرهڕای
ئـهوهی بهشێك ل ه ئۆپۆزیسیۆنی ناوهندگهرای ئێرانی ل ه دهرهوهی
واڵت به كهڵك وهرگرتن ل ه نۆستالژی نهتهوهی دروستكراوی ئێرانی
و ب ه پاڵپشتیی میدیای فارسی له دهرهوهی واڵت به خهستی كار
لهسهر شۆڤێنیزمی ڕهزاخانی دهكهن و شهو و ڕۆژ باس ل ه مهترسیی
دابهشبوونی ئێران و مهترسیی به وتهی ئهوان قهومییهت ه نافارسهكان
ب ه تایبهت كورد له داهاتووی سهركهوتنی شۆڕشدا دهكهن .ئهوهی
لهسهر شهقامهكانی گهورهشارهكانی ئێران ڕوو دهدا نه تهنیا هیچ
بایهخێك بهو گوتار ه نادا ،بهڵكوو هاواری ئازادی و بهرابهریی گهالن
دهكا .خهڵكی ئێران باش لهو ڕاستییه گهیشتووه ك ه مهترسیی ڕاستهقین ه
لهسهر ئێران ،كۆماری ئیسالمیی ه نهك فرهیی ل ه ئێراندا .ل ه ماوهی ٥٠
ڕۆژهی خۆپێشاندان و ناڕهزایهتییهكاندا ههرگیز نهمانبینی بچووكترین
ئاماژه ب ه كهلێن ه نهتهوهیی یان ئایینزاییهكان بكرێ.
 له ڕهوتــی ناڕهزایهتییهكانی ئێراندا پێچهوانهی ساڵی  ٥٧هیچهێز و الیهنێكی سیاسی له ئاستی سهراسهریدا نهیتوانیو ه خواست
و دروشمهكانی خۆپێشاندهران ئاراست ه بكا .خهڵك ب ه شێوهیهكی
خۆڕسك و به دوور ل ه ههر چهشن ه دهمارگرژییهك ویستهكانیان
دهردهب ــڕن .گهالنی ئێران پرسی دهسهاڵتداریی داهاتووی ئێرانیان
بـ ه سندووقهكانی دهنــگــدان و بێگومان پێرسپێكتیڤێك لـ ه هێز و
الیهنه سیاسییهكان سپاردووه .باوهڕ به پلۆرالیزم و فرهیی ،كه ل ه
ڕهفتاری خۆپێشاندهراندا بهدی دهكرێ دهتوانێ ڕێگ ه له ههر چهشن ه
پاوانخوازییهك بگرێ ك ه بهشێك ل ه هێز ه سیاسییهكان بهتایبهت ل ه
دهرهوهڕا ههر ل ه ئێستاو ه كیسهیان بۆ ههڵدرووه .سیاسهت الی ئهو
نهسله بریتییه ل ه پێدانی دهس ـهاڵت بهو الیهنانهی دهتوانن زیاترین
خزمهتگوزاری و ئازادی بۆ خهلك دابین بكهن بهدهر له ههر چهشن ه
ئیدئۆلۆژییهك .بۆی ه دهتوانین بڵێین پایهكانی دیمۆكڕاسی له داهاتووی
ئێراندا ئێستا له شهقامهكان دادهكوترێن و ئهستهم ه هێزێك بتوانێ
بهرامبهر بهو ئاراستهیه ڕاوهستێ .ئهو هێزانه له ئێرانی داهاتوودا
دهتوانن دهور بگێڕن كه بڕوایان به ڕێساكانی ئهو یارییه ژیرانهی ه
بێ كه ل ه شهقامهكانهو ه دهنووسرێنهوه .كاتێك ئهو جهمسهربهندیی ه
سیاسیی ه كه له دهرهوهڕا كێبڕكێی دهستبهسهرداگرتنی شۆڕش دهدا
ب ه تهواوی ڕهت دهكرێنهوه و شۆڕشگێڕان دروشمی نه ئهمبهر و ن ه
ئهوبهر بهرز دهكهنهوه ،بهڕوونی ئهو ڕاستییهمان بۆ دهردهكهوێ ك ه
پێوهرهكانی خهڵك بۆ پشتیوانی له الیهنه سیاسییهكان پڕۆژه و بهرنام ه
سیاسییهكهیان ه نهك بهستراوهیی ئیدئۆلۆژیك.
 له مێژووی هاوچهرخی ئێراندا ئایین نهخشێكی دیار و گرنگی ل هبیاڤی گشتی و له سیاسهت و سهرهنجام ل ه دهسهاڵتداریدا ههبووه،
پێگهی ڕووحانیهت و كهسایهتییه ئایینییهكان و ههروهها كاریگهریی
ڕهوتــ ه ئیسالمییهكان ،كۆمهڵگەی ئێرانی ب ـهت ـهواوی خستۆته ژێر
كاریگهرییهوه .بهتایبهت بهدوای هاتن ه سهر كاری كۆماری ئیسالمی
و پهیڕهو كردنی پ ـهروهردهی ئیدئۆلۆژیك و قۆرخكردنی سهرجهم
كایه فهرههنگی و میدیایی و پهروهردهیی و سیاسییهكان له الیهن
ڕووحانییهتهوه ،كۆمهڵگە تا ڕادهی ـهك بهرهو كۆنزێرڤاتیزمی ئایینی
ههنگاوی نا .ئـهو ه له كاتێكدایه نهسلی نوێی سهر شهقامهكان ك ه
بهرههمی پـهروهردهیـهكــی فرهڕهههندهو سهرچاوهكانی زانیاری و
تێگهیشتنی له كاناڵه ماهوارهیی و تۆڕه كۆمهاڵیهتییهكاندا دۆزیوهتهوه،
بڕوامهندبوون به ئایینی خستۆت ه حهوزهی شهخسی و تاكهكهسییهوه
و بهشێوهیهكی بنهڕهتی بــاوهڕی ب ه بنهماكانی سێكۆالریزم هێناوه.
پێشهنگایهتیی ژنــان و پرسی ڕهتــكــردنـهوهی حیجابی زۆرهمــلــێ و
بێزراوبوونی ڕووحانیهتی بهستراو ه بهدهسهاڵت ،له ئاماژه ڕوونهكانی
ئهو گۆڕانكارییهن .گۆڕانكارییهك ك ه لهوانهیه تا دوو دهی ه لهو ه پێش ن ه
خهڵكی ئێران و نه دهسهاڵتدارانیش پێیان وانهبوو النیكهم بهو خێرایی ه
ڕووبــدا .ئهو ه بهو مانای ه نییه كه ئهو نهسل ه بڕوای ب ه ئایین نهماو ه
یان ڕێز له كهسانی بــڕوادار ناگرێ .ئێم ه دهبینین ژنان به حیجاب
و بێ حیجاب له پهنای یهكتر دروشمی ئــازادی دهڵێنهوه .پیاوانی
ئایینیی سهربهخۆ و نهبهستراوه ب ه دهس ـهاڵت كاریگهرییان لهسهر
ڕهوتی ڕووداوهكان ههیهو زۆر ئاماژهی دیكهش له ئاستی تهحهممولی
جیاوازیی ه ئایینییهكان دهبینرێن .سێكۆالریزم وهك یهكێك ل ه پایهكانی
دیمۆكڕاسی و پێكهوهژیان له دهسكهوته دیارهكانی ئهو شۆڕشهیه.
تێپهڕینی ئهو نهسل ه له گوتاری پاوانخواز و شۆڤێنیستی ،ڕێزگرتن
و نههادین ه بوونی بنهماكانی سێكۆالریزم و پلۆرالیزم له ڕهوتی ئهو
شۆڕشهدا ل ه دهسكهوت ه گرینگهكانی ئهو قۆناغ ه مێژووییهی گهالنی
ئێرانه .دیمۆكڕاسی وهك زامنی پاراستنی مافهكانی پێكهات ه جیاوازهكان
و هاوواڵتیان بهبێ بوونی ئهو بنهمایان ه نایهتهدی .بهردهوام بوونی ئهو
ڕهوت ه له الیهن ئهو نهسلهوهو تێگهیشتنی ئۆپۆزیسیۆنی سهراسهری
لهو واقعیهتانه ،دهرفهتێكی بهنرخ بۆ داهاتووی ئێران دهخات ه بهرچاو.
شۆڕشی ژینا به دروشمی ژن ،ژیان ،ئازادی دهروازهیهكی مێژوویی و
قهڵهمبازێكی گرینگی ئێران ه بهرهو دامهزراندنی دهسهاڵتێكی دیمۆكڕات
و فیدڕاتیو.

ژمارە ٨٣٤
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داواتان لێ دەکەم سیمای ئەوڕۆیی و شارستانییانەی
ڕاپەڕینەکەمان بپارێزن
(پەیامی مستەفا هیجری ،بەرپرسی ناوەندی بەڕێوەبەریی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران)
خەڵکی بەشەرەف و ئازادیخوازی کوردستان!
کچان و کوڕانی بەهەست و شۆڕشگێڕ!
ساڵوێکی گەرمی پێشمەرگەکانی شاختان
پێشکەش.
ئێمە ئێستا پێمان ناوەتە قۆناغێکی نوێ .دوای
شەهیدبوونی ژینا ،ئێستا  ٤٠ڕۆژ بەسەر ئەو
ڕۆژەدا تێدەپەڕێ .لە پێشدا ئیجازە دەخــوازم
کــە بــەبــۆنــەی گیانلەدەستدان و شەهیدبوونی
ئــازیــزانــمــان لـــەو مـــاوەیـــەدا و بــە تــایــبــەت ٨
شەهیدی  ٢٤سەعاتی ڕابــردوو ،لە کوردستانی
خــۆشــەویــســتــدا ،ســەرەخــۆشــی لــە هــەمــوومــان،
خەڵکی بــەئــەمــەگــی کــوردســتــان ،ئــەنــدامــانــی و
بنەماڵەکانیان ،و هەموو دۆســت و بــرادەران و
هاوسەنگەرانیان لەسەر شەقامەکانی کوردستان
بکەم .ماندوونەبوونیتان لێ دەکەم بەبۆنەی کار و
فیداکاریتان لەو ماوەیەدا .جێگای ڕێز و شانازین
بۆ هەموو گەالنی ئێران و دنیا.
هاوڕێیانی خۆشەویست!
لــە چــلــەی ماتەمینی ژیــنــای خۆشەویستدا،
خەباتەکەمان پێی نایە قۆناغێکی نــوێ .وەک
دەزانــــن بــە شــەهــیــدبــوونــی ژیــنــا چــەخــمــاخــەی،
شۆڕشێک لە کوردستانی خۆشەویستدا هەڵگیرسا
کــە بــە دوای ــی ئـــەودا ،هــەمــوو ئێرانی تەنییەوە
و سنوورەکانی تێپەڕاند و گەیشتە نێو هەموو
ئێرانییەکان لە سەراسەری دنیادا و دنیا و ئێران
هاتە پشتی ئەو ڕاپەڕینە .بەاڵم ئێستا قۆناغێکی
نوێ دەستی پێ کردووە .قۆناغێک کە هەستیارە
و زۆر حەسساسە ،بۆیە پێویستە هەنگاوی ورد و
حیسابکراو هەڵگرین ،بۆ ئەوەی کە لەوە بەدواوە
تێچووی گیانیمان کەمتر بێت و دەستکەوتی
سیاسیمان زیاتر .لەم ڕاستایەدا داواتان لێ دەکەم
خۆ لە توندوتیژی بپارێزن .کۆماری ئیسالمیی
ئێران بە هەموو توانای خۆی ،لەپێناو ئەوەدایە
کە ڕێپێوانەکان بکێشێتە توندوتیژی .بەاڵم ئێمە
نابێ بکەوینە داوی پیالنەکانی ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمیی ئێران.
لەبیرمان بێ کە سەرکەوتنی ئەو شــۆڕش و
ڕاپەڕینەمان ،بەشێکی گرینگی بەسراوەتەوە بەو
ئــارامــی و لــەســەرەخــۆبــوون و خۆبەدورگرتنی
خەباتکاران لە توندوتیژی .ئەوە تایبەتمەندییەکی
نــوێ بــوو کە ئێران و دنیای هاتە پشت .ئەوە
دەستکەوتێکی سیاسیی زۆر گەورەیە کە دەبێ
قەدری بزانین و بەهێزتری بکەین.
کۆماری ئیسالمی ئێران دیەوێ بە کێشانی ئێوە
بە مەیدانی توندوتیژی ،بە ئێرانییەکان نیشان بدا
کە ئەوە لە کوردستان خەریکن واڵت تێک دەدەن.
بــە دنیا نیشان بــدا کــە ڕێپێوانەکان کراونەتە
مەیدانێک بۆ هێرشکردنە سەر دامودەزگاکانی
حکوومەت و سیمایەکی ناشیرین لەو ڕاپەڕینە بە
خەڵکی دنیا نیشان بدا .داواتان لێ دەکەم سیمای
ئــەوڕۆیــی و شارستانییانەی ڕاپــەڕیــنــەکــەمــان

بپارێزن .مەکەونە داوی کەسانێک کە لە دوورەوە
هانتان دەدەن ،لە پەیجەکان ،فەیسبووک و بە گشتی
لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان.
بــــەرژەوەنــــدی و قــازانــجــی شــۆڕشــەکــەمــان لە
درێژەدانیەتی بە شێوەی هێمنانە .دەبێ چــاوەڕوان
بین کە ئەو ڕێپێوانانە ،ماوەیەکی درێژتر درێژەیان
هەبێ .لەبیرتان بێ کە شۆڕشی ئێمە دەبێ هاوشان
بێ لەگەڵ شۆڕشی سەرانسەریی گەالنی ئێران .نە
وەدوا کەوین و نە ئەوەندە وەپێش کەوین کە تووشی
خەساری زیــادی بین .ئێمە دەمــانــەوێ لە درێــژەی
ئەو ڕاپەڕینەدا ،یەکەم تێچووی گیانیمان کەمتر بێ.
دوویــەم ئــەوە کە کوردستان بپارێزین ،کوردستان
مڵکی ئێمەیە ،ماڵی ئێمەیە و دەبێ بیپارێزین لە هەموو
حاڵەتێکدا .یەکگرتوویی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان،
وەک گلێنەی چاو بپارێزن .هەروەها ئەو یەکگرتووییە
کە لەگەڵ سەرانسەری خەڵکی ئێران پێکهاتووە
قەدری بزانن و بەهێزتری بکەن .سەرکەوتنی ئێمە لە
یەکگرتووییدایە.
خاڵێکی دیــکــە کــە دەمــــەوێ ئــامــاژەی پــێ بکەم،
ئەوەیە کە درێژەدانی ڕاپەڕینی کوردستان و ئێران،
بۆتە هۆی ئەوەی کە بەگوێرەی ئەو هەوااڵنە کە بە
من دەگــا ،بەشێک لە چەکدارە تورکەکان کە لەنێو
هێزەکانی ڕێژیمدان ،نافەرمانی دەکەن و بەرەوڕووی
ڕاپەڕینەکانی شــار سەنگەر نــاگــرن .لــە ئەرتەشدا
هەر ئەو دیاردەیە وردە وردە دەرکەوتووە .ئەوانە
جێگای ڕێــزن و ئێمە دەبــێ پێشوازییان لێ بکەین.
هــەر لــەو پێوەندییەدا پێمخۆشە ئیشارە بکەم بە
پشتیوانی بێئەمالوالی خۆشک و برا تورکەکانمان
لە ئازەربایجان .ئێمە دەنگی ه ــەزاران خەباتکاری
تورکمان لە تەورێز بیست کە دروشمی "کوردستان،
کوردستان چشم و چراغ ایران"یان دەدا.
ئێمە ئــەو پەیامە وەک ــوو پەیامی دۆستایەتی و
هــاوپــەیــمــانــی ،هـــــاودەردی لــەگــەڵ گــەلــی تـــورک لە
ئازەبایجاندا و لە هەموو ئێراندا وەردەگــریــن .لە

مێژووی ڕابــردوومــانــدا ،ئێمە خاڵی زۆر ڕوون
و درەوشاوەمان هەیە لە پێکەوەژیان ،ئێستاش
کــە ئێمە شــان بــە شــان و هــاوپــەیــمــان لەگەڵ
ئــەوان بــەدژی ڕێژیمی کۆنەپەرستی کۆماری
ئیسالمیی ئێران خەبات دەکەین؛ دەمانەوێ دوای
ئەو ڕیژیمە ،چ ئەوانەی لەگەڵ یەکتر دەژین لە
شار و گوندەکان ،چ ئەوەی کە دراوسێی یەکتر
دەبین ،ئەو هاوپەیمانییە حورمەتی بۆ دابنێین
و ژیانێکی باشتر بۆ هەموو خەڵکەکەمان دابین
بکەین .ســەردەم ســەردەمــی ژیانی بەئاشتی و
سەردەمیانەیە .ئێمە ئەو پەیامە دۆستانەیەمان
وەرگرتووە لە ئێوە و ئێستاش داوا دەکەین لە
ئێوە ئازیزان ،هەروەها هەموو خەڵکی ڕاپەڕیوی
شارەکانی ئێران کە بە ڕێپێوانی هێمنانە ،پشتیوانی
بکەن لە خوشک و براکانیان لە کوردستان ،بە
تایبەت لە شارەکانی مەهاباد ،بــۆکــان ،سنە و
شارەکانی دیکە کە کەوتوونەتە بــەر هێرشی
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران .ئێمە هەموومان
پێکەوە شان بە شانی یەکتر ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمیی ئێران ڕادەماڵین و پێکەوە ئێران ئازاد
دەکەین و ئاوەدانی دەکەینەوە.
لە دواییدا جارێکی دیکە سەرەخۆشیی خۆم ،لە
هەموو خەڵکی کوردستان و بەتایبەت بنەماڵەی
شەهیدەکان ڕادەگــەیــەنــم .ئـــارەزوو دەک ــەم بە
سەدان کەس لە خەباتگێڕانی شەقام کە بریندار
بوون ،هەرچی زووتر برینەکانیان چاک بێتەوە و،
بگەڕێنەوە مەیدانی شەقام .سەرکەوتن بۆ ئێمەیە
و کۆماری ئیسالمی مەحکووم بە نەمانە.
بژین و سەرکەوتوو بن بۆ ئازادیی ئێران و
گەالنی ئێران.
مستەفا هیجری
٦ی خەزەڵوەری ١٤٠١ی هەتاوی

مستەفا هیجری:
خەڵک هاتوونەتە سەر شەقام بۆوەی ڕێژیم بڕووخێنن

مستەفا هیجری ،بەرپرسی نــاوەنــدی بەڕێوەبەریی گشتیی حیزبی دیموكراتی
كوردستانی ئێران لەچاوپێكەوتنێكدا لەگەڵ ڕۆژنامەی "هاواڵتی" لەبارەی ڕاپەڕینی
خەڵکی ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان و ئێران بە بایەخەوە لــەو سەرهەڵدانە دەڕوانــێ.
بەڕێزیان بە ئاماژە بە فاکتەری یەكگرتوویی و یەكدەنگیی خەڵكی سەر شەقامە ڕای

وایە لە هەموو خۆپیشاندانانەکدا ،گشت نەتەوەكان ،هەڵگری بیروباوەڕی
ئایینی جۆراوجۆر و توێژە جیاوازەكانی کۆمەڵگەی ئێران ،هونەرمەندان،
سینەماكاران ،یاساناسان و  ...بە یەكدەنگی دێنە سەر شەقام .هەروەها
بەردەوامیی زۆری بەشداری خەڵكەكە ســەرەڕا شەهیدبوونی زیاتر
لە  ٢٠٠كــەس و برینداربوون و دەستبەسەركردنی ه ــەزاران كەس
تایبەتمەندییەکی بەرچاوی دیکەی ڕاپەڕینەیەکە کە هیوا بە سەرکەوتنی
زیاتر کردووە.
بەرپرسی ناوەندی بەڕێوەبەریی گشتیی حیزبی دیموكرات لە بەشێکی
دیکەی وتووێژەکەیدا تیشکی خستووەتە سەر دروشمی خەڵك لەو
ڕاپەڕینەدا کە ڕووخان و نەمانی كۆماری ئیسالمیە و داخوازییەكانیان
تەنیا نەمانی ڕێژیمە ،بۆیەشە کە ئەمجارە وێنە و سیمبولەكانی ڕێژێم
وەك وێنە و بنێرەکانی خومەینی ،خامنەیی ،قاسم سولەیمانی لە
دیوارەكان دادەگرن و دەیانخەنە ژێرپێ و دەیانسووتێنن و هەیكەلەكانیان
دەڕووخێنن.
مستەفا هیجری ئەو ئاکامگیرییەی کــردووە کە خەڵكی ئێران بەو
ڕاستییە گەیشتوون هەتا ئەو ڕێژێمە لە دەسەاڵتدایە ،ئەوان بە هیچكام
لە داخوازییەكانیان ناگەن ،بۆیە بۆ گەیشتن بە خواستەكانیان لێ بڕاون
چارەنووسی خۆیان لەگەڵ ڕێژیم یەکال بکەنەوە و ئــەو ڕێژێمە بە
یەکجاری لەکۆڵ خۆیان بکەنەوە

ژماره٨٣٤ :
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خالید عەزیزی لە پارلمانی سوئێد:

د .ئاسۆ حەسەنزادە:

دیپلۆماتە ژنەکانتان بە حیجابەوە

مەنێرن بۆ ئێران ،ئەوە بێڕێزییە بە

دهرفهتێکی دەگمەن دروست

جوواڵنەوەی ژنانی ئەم واڵتە

بووه ههتا سهرنج و پشتیوانیی
نێودهوڵهتی بۆ الی خهباتی
خۆمان ڕابکێشین

هەڤپەیڤین :ئاڕمان حوسێنی

ئاماژە:
جاوید ڕەحمان ،ڕاپۆرتنێری تایبەتیی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ كاروباری مافەكانی مرۆڤ لە ئێران ڕۆژی ٤ی خەزەڵوەر،
لە پێنجەمین ڕاپۆرتی خۆیدا بۆ کۆڕی گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان دۆخی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ئێرانی بەهۆی
کۆماری ئیسالمییەوە کارەساتبار ناو برد .ئەو لەبارەی یاساكانی پڕهەاڵواردنی كۆماری ئیسالمی دژی ژنان و هەروەها
بێبەشكردنی كورد و نەتەوەكانی تر لە مافەكانیان ڕاپۆرتێکی پێشکێش کرد .جاوید ڕەحمان گوتی مردنی ژینا ئەمینی
نیشانەی پێشێلکردنی بەرباڵوی مافی مرۆڤە لە ئێران و پێویستە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بەتوندی لەهەمبەر ڕەفتارەکانی
دەسەاڵتدارانی ئێران بەرامبەر بە ژنان هەڵوێستی هەبێت.
ڕاپۆرتنێری تایبەتیی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ كاروباری مافەكانی مرۆڤ لە ئێران بە ئاماژەدان بەوەی كە ناوی ژینا
لە ناسنامەكەیدا بە "مەهسا" تۆمار كراوە ،گوتی :حكوومەتی ئێران كوردەكانی لە شۆناس و ناسنامەی خۆیان بێبەش
کردووە و هەر بەهۆی ئەو بێبەشكردنانەوەیە كە ناڕەزایەتییەکان لە کوردستان بەرفراوانترن.
"کوردستان" بۆ ڕوونبوونەوەی زیاتری الیەنە جۆراوجۆرەکانی ئەو ڕاپۆریەی جاوید ڕەحمان وتووێژێکی "کورد کاناڵ"
لەگەڵ د .ئاسۆ حەسەنزادەی بۆ خوێنەرانی باڵو کردۆتەوە.
دوکتور ئهگهر بۆمان ڕوون بکهیهوه گرینگیی
ئهم ڕاپــۆرتـهی جاوید ڕهحمان ڕێپۆرتێری
تایبهتیی نهتهوه یهکگرتووهکان بۆ مافی مرۆڤ
له ئێران له ههلومهرجی ئێستادا له چیدایه؟
ئهو ڕاپۆرته که دیاره ڕاپۆرتێکی زارهکی بوو و
پێش زهمینه و کورتهی ڕاپۆرته نووسراوهکهیهتی
که له ههفته و مانگهکانی داهــاتــوودا تهکمیلتر
دهکــرێ و پێشکهش به کۆبوونهوهی داهاتووی
شووڕای مافی مرۆڤ دهکرێ ،له دوو ڕوانگهوه
گرینگه :یهکهم ،لهباری زهمهنییهوه که ههروهک
دهزانــــن هــاوکــاتــه ل ـهگ ـهڵ ئــهو ڕووداوانـــــهی له
یهک مانگ و نیوی ڕابــردوودا له ئێران ڕوویان
داوه و هێزه سهرکوتکهرهکانی ڕێژیم له واڵمی
ناڕهزایهتی و سهرههڵدانی ڕهوای خهڵكی بهش ه
جۆربهجۆرهکانی ئێران کۆمهڵێک جینایهتی نوێیان
ئهنجام داوه .وهدهنگهاتنی ڕاپۆرتۆری نهتهوه
یهكگرتووهکان لهو جینایهتانه و پێشنیارهکانی
لــــهبــــواری جــــۆری دژکــــــــردهوهی کــۆم ـهلــگــای
نــێــونـهتـهوهیــی بــهو جینایهتانه دهتــوانــێ ببێته
بنهمایهکی گرینگی ئهو کارزاره نێونهتهوهییانهی بۆ
فشارهێنان بۆ سهر کۆماری ئیسالمی و سزادانی
ئهو ڕێژیمه لـهمـهودوا وهڕێ دهخرێن .دووهم،
گرینگیی ڕاپۆرتهک ه له تۆن و ناوهرۆکهکهیدایه.
بهلهبهرچاوگرتنی ئهوه که کۆماری ئیسالمی که
بۆخۆی ئهنجامدهری ئهو تاوانانهیه بێگومان لهگهڵ
نیهاده نێونهتهوهییه پێوهندیدارهکان هاوکاری ناکا
و ڕێکارهکانی ئێستای شووڕای مافی مرۆڤیش
لهباری کردهییهوه سنووردارن ،جاوید ڕهحمان
پێشنیاری کردوه کۆمهڵگەی نێونهتهوهیی ئهرکی
دادخوازی بۆ ئێرانییهکان وه ئهستۆ بگرێ و به
ڕێکارگهلێکی تازه و کاریگهرتر ئهو کاره بکا.
لێرهدا ئامانجهکه دوو شته :یهکهم ئ ـهو ه که
لهبهر ئــهوهی کاتی دانیشتنی ئاسایی شــورای
مافی مــرۆڤ له ئێستاوه زۆر دووره (کۆتایی
زســتــان) ،پێویسته کۆبوونهوهیهکی نائاسایی
شــوڕا بــەزوویــی بهڕێوه بچێ .دووهم ئ ـهوه که
لهبهر ئ ـهوه که کــۆمــاری ئیسالمی ڕیوایهتێكی
ههڵهی لهبارهی کوشتنی ژینا ئهمینییهوه تهحویلی
خهڵکی ئێران و کۆمەڵگەی نێودهوڵهتی داوه و
دواتریش دهیان و سهدان جینایهتی هاوشێوهی
دهرههق به خهڵکی ئێران ئهنجام داوه ،پێویسته
مێکانیزمێکی نــێــونـهتـهوهیــی بـــهدواداچـــوون و
لێپێچینهوه پێک بــێ و ئـهمـهش کــه ڕێکارێکی
حقووقییه دهتوانێ ببێته بنهمای ههنگاوی سیاسیی
نێونهتهوهیی .دیاره دهزانین که نهک ههر شوڕای
مافی مــرۆڤ بهڵکوو ئهنجومهنی ئــابــووری و
کۆمهاڵیهتی و خودی کۆڕی گشتییش بهڕووی
دهوڵهتاندا تهنیا دهتوانن تهوسیه بکهن و ئهوه
تهنیا ئهنجومهنی ئاسایشه که دهتوانێ بڕیارێكی
ئیجباری دهر بکا .شوڕای ئهمنیهتیش لهحاڵهتێکدا
که بههۆکاری سیاسی فهلهج نهبێ لهسهر بنهمای
فهسڵی حهوتهم له دوو حاڵهتدا دهکرێ بڕیاری
وا بدا :یهکیان ئهوه که ئاشتیی جیهانی پێشێل

بکرێ یــان ه ـهڕهش ـهی لهسهر بــێ ،ئ ـهوی دیکه
ئهو شتهیه که ئهنجومهنی ئاسایش له دهرهوهی
دهقــی مهنشوور و له پراکتیکی خۆیدا پـهرهی
پێداوه ،واته حاڵهتێک که ئاکامه دهرهکییهکانی
سیاسهتی دهوڵهتێک و سهرکوتی خهڵکهکهی
ل ـهالی ـهن ئ ـهو دهوڵــهتــهوه بــه مهترسی بــۆ سهر
سهقامگیریی نێونهتهوهیی لێک بدرێتهوه .ئهوهش
لهمێژه لهسهر ئێران سیدق دهکــا .بـهاڵم ئهگهر
بههۆکاری سیاسییش (بهتایبهتی ڤێتۆی ڕووسیه
و چین) ئهنجومهنی ئاسایش نهتوانێ بڕیار بدا،
ئ ـهوهی پێشتر باسمان کــرد هـهم بۆ باسهکانی
نێو ئهنجومهنی ئاسایش و ههم وهک بنهمایهک
بۆ ههنگاوی کردهیی نهتهو ه یهكگرتووهکان له
بــواری دانانی مێکانیزمێکی تایبهتیی دادخــوازی
بۆ خهڵكی ئێران و تهنانهت ههنگاوی سیاسیی
دهوڵـهتــان و ڕێکخراوه نێودهوڵهتییهکانی دیکه
کاریگهریی دهبێ .ئهو کاته کۆمەڵگەی نێودهوڵهتی
له ڕووبـهڕووبــوونـهوهی دۆخــی نێوخۆی ئێران
دهتوانێ بچێته فازێكی دیکه و ئهو کارانه بکا
که ئێمه پێشنیاری دهکهین واته ئهستاندنهوهی
شهرعیهتی نوێنهرایهتیکردنی نێودهوڵهتیی ئێران
له کۆماری ئیسالمی و بڕینی ههر جۆره پێوهندی
و هاوکارییهک که کۆماری ئیسالمی بۆ مانهوهی
خۆی و سهرکوتی خهڵک کهڵکی لێ وهربگرێ و
تهنانهت گرتنهبهری هێندێک ههنگاوی کهموێنه بۆ
جێبهجێکردنی چهمکی بهرپرسایهتیی پاراستن و
پێشگرتنی کۆماری ئیسالمی له سهرکوتی زیاتر
و بهلێشاوی خهڵک.
ڕاپۆرتهکهی جاوید ڕهحمان و ههڵوێسته
نێونهتهوهییهکانی دیکه چ پهیامێكیان بۆ
خۆپێشاندهرانی کورد و نهتهوه ژێردهستهکانی
ئێران تێدایه؟
مانا و پهیامی ئهو ڕاپۆرته بۆ خهڵکی ئێمه له
کوردستان و نهتهوه ژێردهستهکانی دیکهی ئێران
بهتایبهتی بهلوچستان ڕوونه .ئهگهر تا ده ساڵ
یا تهنانهت پێنج ساڵ پێش ئێستا کاتێك ڕاپۆرتی
ڕاپــۆرتــۆری تایبهتیی ن ـهت ـهوه یهكگرتووهکان
بــۆ ئــێــران دهردهچــــوو دهب ــوو لــه دهقـهکـهیــدا بۆ
ناوهێنانی کــورد یــان ئ ـهو پ ـهڕهک ـهی ی ـهک دوو
دێــڕدا بگهڕێین که ل ـهودا ئاماژه به کوردستان
و سهرکوت و دۆخی خراپی گهلهکهمان لهژێر
سایهی کۆماری ئیسالمیدا کرابوو .ئێستا ئیدی
ههروهک له ڕاپۆرتهکهی جاوید ڕهحماندا دیتمان
نهک ههر بهتایبهتی و بهجیا ئیشاره به دۆخی
کوردستان دهکرێ ،بهڵکوو ئهو بابهته تهوهرێکی
سهرهکیی ڕاپۆرتهکهیه که دهتوانم بڵێم باشترین
دهربڕینی تا ئێستای مهقامێکی نێودهوڵهتی بوو
لـهبــارهی کــورد له ئێرانهوه .ئ ـهوهش بهرههمی
کاری بهردهوام و شێلگیریی ڕێکخراوهکانی مافی
مرۆڤ چ له نێوخۆی ئێران و چ له دهرهوهی واڵته
که وهک خۆم سوپاس و دهسخۆشییان پێ دهڵێم.
ئهم سهرنجه تایبهتییه بۆ دۆخی کوردستان له

ههڵوێسته نێودهوڵهتییهکانی دیکهشدا به ڕوونی
دی ــاره و ئهمه شتێکی تــازهیــه .لــه ی ـهک قسهدا
دهتوانم بڵێم پهیامی ههموو ئهو کاردانهوانه بۆ
الوان و ژنان و پیاوانی کورد که ههر ئێستا له
شهقامهکاندا له بهرامبهر هێزه سهرکوتکارهکانی
ڕێژیم ڕاوهستاون ئهوهیه بزانن که ئهوان تهنیا
نین و دهنگی وان له دنیادا دهبیسترێ و پێویسته
بهردهوام بن.
ناوهندی هاوکاریی حیزبهکانی کوردستانی
ئێران چۆن دهتوانێ لهو دهرفهته بۆ گهیاندنی
پــهیــام و ویــســتــی گ ـهلــی کـــورد و گـهالنــی
ژێردهستهی دیکهی ئێران به کۆڕ و کۆمهڵه
نێونهتهوهییهکان کهڵك وهربگرێ؟
نــاوهنــدی هاوکاریی حیزبهکانی کوردستانی
ئــێــران لـهگـهڵ ئـــهوەدا کــه تــا ئێستا باشترین و
مهشرووعترین چــوارچــێــوهی کــاری هاوبهش
بۆ الیهنهکانی ڕۆژه ـهاڵتــی کوردستانه و زۆر
زهرفییهتی له بهستێنه جۆراوجۆرهکانی خهباتدا
ههیه ،بهاڵم هێشتا له زۆر بواردا و یهک لهوان
لــهبــواری دیپڵۆماسیدا خــاوهنــی ســازوکــار و
مێکانیزمێکی تۆکمه و کــارا نیه .ئهمن ههمیشه
گوتوومه و لــێــرهش دووبــــارهی دهک ـهم ـهوه که
پێویسته کهرهسته و ڕێکاری ئهو ناوهنده زیاتر
قووڵ و فراوان بکرێنهوه .بواری دیپلۆماسی و
مێدیایی ڕوو به دنیای دهرهوهی خۆشمان یهکێك
له گرینگترین بوارهکان بۆ کاری هاوبهشی ئێمهیه
بهتایبهتی لهو قۆناغه ههستیار و چارهنووسسازهی
ئهمڕۆدا .لهو نێوهشدا بهكاربردنی هاوبهش و
بهبهرنامهی کاناڵه بهردهسته نێونهتهوهییهکان
لهبواری مافی مرۆڤدا دهبێ بهشێکی ئهم کار و
بهرنامانه بێ .دهبێ بزانین ئهگهر ههتا دوێنێ به
هۆکاری سیاسهتی نێودهولهتی زۆر له دهرگاکانی
دنیا بهسهرماندا داخرابوون ،لهدوای ئهو دۆخهوه
که له ئێراندا دروســت بــووه نهک ههر بۆ کۆی
خهڵکی ئــازادیــخــوازی ئــێــران ،بهڵکوو بــۆ ئێمه
وهک کوردیش دهرفهتێکی بێوێنه دروست بووه
ههتا سهرنج و پشتیوانیی نێودهوڵهتی بۆ پرسی
خهباتی خۆمان ڕابکێشین .سهرکوتی کۆماری
ئیسالمی لهو ماوهیهدا ئهگهرچی زۆر تاڵ بوو
و زۆر گیانی بهنرخی لێ ئهستاندین ،بهاڵم بهو
کاردانهوه جهماوهری و نێودهوڵهتییانهی که لێی
کهوتۆتهوه ،لهڕاستیدا ئێستا له زۆر گۆشهنیگای
سیاسی و ئهمنیهتی و مافی مرۆڤهوه جۆرێك له
شهرعیهت و ئهولهویهت بۆ وهرگرتن و گوێگرتن
له ئازادیخوازانی ئێران و تێکۆشهرانی گهالنی
ژێردهستهی ئهو واڵته لهسهر ئاستی نێودهوڵهتی
دروست بووه.
زۆر سپاس دوکــتــور بــۆ بــەشــداریــت لەو
دیمانەیەدا
سپاس بۆ ئێوەش

خالید عەزیزی وتەبێژی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران پاش
نیوەرۆی ڕۆژی سێشەممە٣ ،ی خەزەڵوەر (٢٥ی ئوکتۆبر) لە سەر
بانگهێشتنی حیزبی لیبراڵی سوئێد بۆ قسەکردن لە سەر دۆخی ئێران
و کوردستان ،شۆڕشی ژینا و شوێندانانی لەسەر کۆمەڵگەی ئێران
سەردانی پارلمانی ئەو واڵتەی کرد.
لە سەرەتای ئەو کۆبوونەوەیەدا خولەکێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە
گیانی پاکی شەهیدانی ڕاپەرینی گەالنی ئێران ڕاگەیەندرا .دواتر خالید
عەزیزی الیەنە جۆراوجۆرەکانی ڕاپەرینی گەالنی ئێرانی کە کوژرانی
ژینای کچە کورد بە دەستی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی
چەخماغەکەی لێدا ،بۆ بەشدارانی کۆبوونەوەکە شی کردەوە.
بەڕێز عەزیزی باسی لەوە کرد کە ناڕەزایەتیدەربڕین بە مەرگی ژینا
کۆدەنگییەکی بەرینی لەنێو خەڵک و جۆراوجۆرییەکانی ئێراندا دروست
کردوە و کاردانەوە جیهانییەکان لەدژی کۆماری ئیسالمیی ئێرانیش
هەر دێ و پتر دەبن .وتەبێژی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لەو کۆبوونەوەیەدا داوای لە نوێنەرانی پارلمان و دەوڵەتی سوئێد کرد
کە دیپلۆماتە ژنەکانتان بە حیجابەوە مەنێرن بۆ ئێران ،چونکی ئەوە
بێڕێزییە بە جوواڵنەوەی بەربەرینی ژنان لەو واڵتەدا.
لە بڕگەیەکی دیکەی ئــەو کۆبوونەوەیەدا پانێلێک بە بەشداریی
فرێدریک مالم ،نوێنەری پارلمان لە حیزبی لیبراڵ؛ هانس ئێکسترۆم،
نوێنەری پارلمان لە حیزبی سوسیاڵ دێموکرات و وتەبێژی پێشووی
وەزارەتــی دەرەوەی سوئێد؛ ماگنووس نورێل ،لێکۆلەر و کارناسی
ڕۆژهەاڵتی نێوەراست و خالید عەزیزی ،وتەبێژی حیزبی دێموکرات
پێکهات .لەو پانێلەدا بەشداران واڵمی پرسیاری زۆر و جۆراوجۆری
ئامادەبووانی کۆبوونەوەکەیان لەبارەی دۆخی ئێران و کوردستان
دایەوە.
جیا لە نوێنەرانی بەشدار لە پانێلەکەدا سێ نوێنەری پارلمان لە
حیزبی ســۆســیــال دێــمــوکــرات ،دوو نــوێــنــەری پــارلــمــان لــە حیزبی
مودراتەکان ،سێ نوێنەری پارلمان لە حیزبی دێموکراتەکانی سوئێد،
نوێنەرێکی پارلمان لە حیزبی ناوەند (سەنتەر) ،نوێنەرێکی پارلمان لە
حیزبی چەپ ،دوو نوێنەری پارلمان لە حیزبی لیبرال ،دوو نوێنەری
فیدراسیونی کۆمەڵە کوردییەکان لە سوئێد و هەیئەتی نوێنەرایەتیی
پارتی دێموکراتی کوردستان و کۆمەڵەکە کەسایەتییەکی سیاسیی
کورد و ئێرانی بەشداری کۆبوونەوەکە بوون.

خالید عەزیزی:
خەڵک هیچ ڕێگەیەکی تری نییە جگە لە
خۆپێشاندان و ڕاپەڕین
کۆمیتەی حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستانی ئێران لە ئاڵمان و ناوەندی
لێکۆڵینەوەی کوردی ڕۆژی شەممە٧ ،ی خەزەڵوەر سمینارێکی بۆ خالید
عەزیزی ،وتەبێژی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران پێکهێنا.
لەو کۆبوونەوەیەدا خالید عەزیزی بە هەڵسەنگاندنی تازەترین
گۆڕانکارییەکانی ئێران و ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان ،تایبەتمەندی و
فاکتەرەکانی دۆخی ڕاپەڕین لە واڵتی شی کــردەوە .بەڕێزیان لەنێو
ئــەو فاکتەرانەدا تیشکی خستە ســەر دوو فاکتەر ،یەکەم شکستی
نیزامی سیاسیی واڵت کە توانای چارەسەرکردنی کێشەکانی نییە،
هۆکارەکەشی ئەوەیە کە حکوومەت لە ڕێگەی هەڵبژاردنی ئازادەوە
نەهاتۆتە سەر کار و خەڵک هیچ ڕێگەیەکی تری نییە جگە لەوەی بچێتە
سەر شەقامەکان و ڕاپەڕین بکات .دووهەم فاکتەری یەکالکەرەوەش
بە میلیۆن کەس لە نەتەوە و پێکهاتەکانی جۆراوجۆرەکانی ئێرانی
فرەنەتەوەن کە بە درێژایی مێژوو هەموو جۆرە بێبەشی لە ماف،
سووکایەتی و پەراوێزخستنێکیان بینیوە.
وتەبێژی حیزبی دێموکرات لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا بە ئاماژە
بە پێویستیی ئاگاداربوونی کۆمەڵگەی جیهانی لەو دۆخەی لە واڵتدا
ڕادەبــرێ ،گوتی" :ئێمە نیگەرانیی خۆمان لەبارەی ئەگەری هێرشی
دووبارەی کۆماری ئیسالمی بۆ سەر حیزبەکانی کوردستان و هەرێمی
کوردستان بۆ نەتەوە یەکگرتووەکان دەربــڕیــوە و وەک ڕێکارێکی
مرۆڤی داوای ناوچەی دژە فڕینیشمان بۆ هەرێمی کوردستان بۆ
پارێزراوبوونی لە دەستدرێژییەکانی کۆماری ئیسالمی کردووە".
پێویستیی پاراستن و بەرینکردنەوەی هاوپەیمانیی نێوان نەتەوەکان
بۆ ڕووخاندنی کۆماری ئیسالمی تەوەرێکی دیکەی باسەکەی بەڕێز
عەزیزی بوو .وتەبێژی حیزبی دێموکرات لەو بەشەدا پێی لەسەر ئەو
بابەتە داگرت کە لەگەڵ زەروورەتــی هاوپەیمانی و یەکڕیزیی هێز و
الیەنە سیاسییەکان ،بەاڵم ئێمە بە ڕوونی گوتوومانە هەتا پرسی کورد
لە ئێران چارەسەر نەکرێت ،پرسەکانی ئێرانیش چارەسەر نابن ،پرسی
کوردیش پرسی ئازادی و مافی نەتەوایەتی و بەرانبەری نەتەوەیەکە.
ڕۆڵی دیاسپۆرای کورد و ئێرانی لە وەڕێخستنی شەپۆلی هاوپێوەندی
و لێکگرێدانی خەباتی دەرەوە و ناوەوەی ئێران بۆ ڕاکێشانی سەرنج و
پاڵپشتیی بیروڕای جیهانی تەوەرێکی دیکەی باسەکەی بەڕێز عەزیزی
بوو کە بەڕیزیان ئەو هەواڵنەی بە تەواوی بەرز نرخاند و داوای کرد
هەتا سەرکەوتنی ڕاپەڕین بەردەوام بن.
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شەهیدبوون لە پێناو ئازادیدا شانازی و جاشایەتی و نۆکەرییش سەرشۆرییە
مــــاوەی زیــاتــر
لــە نــیــو ســەدەیــە
وشــــــــەی جـــاش
هـــــاتـــــۆتـــــە نــێــو
ئــــەدەبــــیــــیــــاتــــی
ســـــیـــــاســـــیـــــی
عومەر باڵەکی
بـــــزوتـــــنـــــەوەی
م ــاف ــخ ــوازان ــەی
نــــەتــــەوەی کـــــــوردەوە .ل ــە فــەرهــەنــگــی
دەســتــەواژە سیاسییەکانی بزووتنەوەی
کورددا جاش بەو کەسانە دەگوترێ کە بە
ڕەگەز کوردن و کوردستان نیشتمانیانە،
بەاڵم بە دژایەتیی بزوتنەوەی نەتەوەیی
و نیشتمانی دەکــەونــە بــەرەی دوژمــن و
دەبــنــە چــاوســاغــی هێزە سەرکوتکەر و
داگیرکەرەکانی دوژمن و لەپێناو کەمەپارە
و پارووە نانێک ڕەحم بە برا و خۆشکی
هــاوخــوێــن و هـــاوزمـــان و ه ــاوش ــار و
هاوگەڕەک و هاوگوندیی خۆیان ناکەن و
تەنانەت زۆر جاران لە دوژمن زیاتر دەبنە
دوژمنی گەل و نیشتمانی خۆیان.
دیــــاردەی جــاشــایــەتــی لــە ڕۆژهــەاڵتــی
کوردستان بەداخەوە هەتا ئێستاشی لەگەڵدا
بێت ،هەر هەیە .لەو ماوەیەشدا کە بە هۆی
شەهیدکرانی ژینا ئەمینی ،کچە کوردی
سەقزی لە تاران بە دەستی پۆلیسی بەناو
گەشتی ئیڕشاد ،شۆرشێک لە کوردستان
و ئێران بەدژی دەسەاڵتداریەتیی کۆماری
ئیسالمی سەری هەڵدا کە لە  ٤٣ساڵەی
تــەمــەنــی کـــۆمـــاری ئــیــســامــیــی ئــێــرانــدا
بێوێنەیە و مـــاوەی زیــاتــر لــە مــانــگ و
نیوێکە سەرانسەری ئێرانی گرتووەتەوە
و لەالیەن خەڵکی ناڕازی لە شەقامەکانی
ئێران دروشمی پێکهاتەشکێنی وەک مەرگ
بــۆ ڕێــبــەری نــیــزام و بــڕووخــێ نیزامی
کۆماری ئیسالمی لە پاڵ دروشمی ئەسلی
ژن ،ژیــان ،ئــازادی دەگوترێنەوە؛ بەشی
زۆری سەرکوتی خەڵک لە کوردستان
لەالیەن هێزی جاشەکانەوە دەکرێت.
سروشتی ڕاپەڕینەکە لە کوردستان
جــیــاوازتــرە ،لــە کــوردســتــان بیجگە لەو

دروشمانەی لە هەموو شار و ناوچەکان
بــەرز دەکرێن ،دروشمی نەتەوەییش بە
زەقی دەبیسترێت کە دەرخەری ویست و
داخوازە نەتەوایەتییەکانی نەتەوەی کورد
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانە.
هــاوکــات لــە پــاڵ ئــەو دروشــمــانــەدا بە
پانتایی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دروشمی
"جاشی حرامزادە ،ڕەنجی کــوردی بە با
دا" و زۆر دروشمی دیکە کە ئەوپەڕی
بــێــزاری و نــەفــرەتــی خەڵک لــە کەسانی
جاشیان لێ دەخوێندرێتەوە ،لە هەموو
خــۆپــێــشــانــدانــەکــانــدا دەبــیــســتــرێــت .ئەمە
لەالیەک جێگەی داخە کە بۆ دەبێت لەو
هەلومەرجە ناسکەدا کە ورد و درشتی
خەڵکی ئێران بەگشتی و خەڵکی کوردستان
بەتایبەتی بە دژی نادادپەروەریی نیزامی
کۆماری ئیسالمیی ئێران ڕژاونەتە سەر
شەقام ،دەستەیەک خۆواڵتی لە جلوبەرگی
جــاشــایــەتــیــدا ڕووبـــــــــەڕووی خــەڵــکــی
خۆیان ببنەوە و سیلە لە خەڵک بگرن.
لــەالیــەکــی دیــکــەشــەوە جێگەی تێڕامانە
کە خەڵکی کوردستان وریــا و وشیارن
و بــە ب ــەرزک ــردن ــەوەی ئــەو دروشــمــانــە
دەیانەوێت پەیامێک بدەن بەو کەسانە کە
بە هەر هۆکارێک بوونە هاوکاری هێزە
سەرکوتکەرەکانی حکوومەتی کۆماری
ئیسالمیی ئێران .شیکردنەوەیەکی کورتی
ئەو دروشمانەش کە ڕوو لە جاشەکان
و لەدژی ئەوان دەگوترێت ،هەڵگری ئەو
پەیامەیە کە ئەی ئەو کەسەی بوویەتە
هـــاوکـــاری هــێــزە ســەرکــوتــگــەرەکــانــی
دەسـ ــەاڵت! ئــەگــەر بـــاوەڕت بــە ئەسڵ و
نەسڵی خــۆت هەیە دەبێت ڕیــزی خۆت
لــە ڕیــزی دوژم ــن پــاک و جیا بکەیەوە،
دەنــا لەو نەتەوە بێبەریت و حاشات لێ
دەکرێت .لەو بەشەی دروشمەکەشدا کە
دەڵێت "ڕەنجی کــوردی بە با دا" ،ڕاست
دەیهەوێت وەبیر ئەو کەسانەی بەرگی
جاشایەتییان کردووەتە بەر بێنێتەوە و
بڵێ ،ئەگەر ئەتۆ نەبی بە کــەواســووری
پێش لەشکر ،هێزی سەرکوتکەری ڕێژیم
لە کوردستان ناتوانێت بەرەنگاری خەڵکی

وەزاڵــەهــاتــووی سەرشەقام بێتەوە .واتە
ئــەوە ئەتۆی کە سیخوڕی بۆ دەکــەی و
دوژمن بە کەلێن و کەلەبەری شار و گوند
و کوێستانەکانی کوردستانی ئاشنا دەکەی!
ڕەنگە لە ماوەی ئەو مانگ و نیوەدا ئەو
کــوردانــەی چەکی جاشایەتییان لە شاندا
بــووە بەو دروشمانە زۆر تــووڕە بووبن،
بۆیە وابــاشــتــرە بــە جێگەی تــووڕەبــوون
و هــەڵــکــوتــانــە س ــەر خــەڵــک و شــەهــیــد و
بریندارکردنی گەنج و الوی ئەو کوردستانە،
ڕیزی خۆیان لە ڕیزی دوژمن جیا بکەنەوە
و ئەگەر لە کاتی ئێستادا بە هەر هۆکارێک
ناتوانن ئەو بڕیارە قورس و یەکالکەرەوەی
ژیان و چارەنووسیان بدەن ،خۆ دەتوانن
لــە ســەرکــوتــی ناڕەزایەتییەکانی خەڵکدا
بەشدار نەبن ،تەنانەت گەلێک جاران بتوانن
یارمەتیدەری هاوواڵتی و هاونیشتیمانیی
خۆشیان بن .واتە النی کەم ئەگەر ناتوانن
چەک دابنێن ،بە کــردار و هەڵسوکەوتیان
وا بکەن چەند خاڵێکی باش لە کارنامەی
ژیــانــتــانــدا تــۆمــار بــکــەن کــە لــە دواڕۆژدا
بەکاریان بێت.
ئـــەو کــەســانــە جــا بــە هـــەر هــۆکــارێــک
بــوونــەتــە جــاش و هــاوکــار و چاوساغی
هێزە سەرکوتکەرەکانی کۆماری ئیسالمی،
دەبــێــت بــەو یــاســا سروشتییە بــزانــن کە
دەوڵــەت و سیستمە سیاسییەکان ماوەی
بەسەرچوونیان هەیە ،جا دەرنگ یان زوو
لەسەر دەسەاڵت نامێنن و دەبن بە بەشێک
لە مێژوو ،بەاڵم نەتەوە و خەڵک دەمێنن،
ئــەویــش لــە ســەردەمــی ئێستادا زەحمەتە
خەباتی ڕزگاریخوازیی نەتەوەیەک لەنێو
بــچــێــت و لــە ئــاکــامــدا ســەرکــەوتــن هــەر
هــی گــەلــە .بۆیە ئــەگــەر بیر لــە خــۆیــان و
چارەنووسیان ناکەنەوە ،لە فکری خێزان
و منداڵەکانیاندا بن .ئەو مندااڵنە ناچارن
هەر لەنێو ئەو نیشتمانەدا بژین و لەگەڵ
ئــەو خەڵکە هەڵسوکەوت بکەن ،جا با لە
ڕوویان هەڵبێت نازناوی باوکیان هەڵبگرن
و بە ئاسوودەیی بژین ،نەک هەتا مردن ئەو
ناونیشانە دزێوە بە ناوچاوانیانەوە بێت.
هــەمــوو مرۆڤێک بــەشــی خــۆی هەست

و ســـۆزی مــرۆڤــایــەتــی هــەیــە ،ئــەگــەر
لــە بــەرانــبــەر خەڵکی دیــکــەشــدا نەیبێت
و کــــــردەوەی دڕنـــدانـــە دەرحــــــەق بە
هاونیشتمانییانی بکات ،لەو کاتەدا کە
خــۆی تــووشــی کــارەســات دەبــێــت ئەو
هەست و ســۆزە مرۆڤایەتییەکان سەر
هەڵ دەدات ،باشە ئەو جۆرە کەسانە بۆ
جارێکش بێ وێنەی ئەو هەموو گەنج و
الوە کەم تەمەنانە کە لەو ماوەدا بەدەست
و فیەشکی هــێــزە ســەرکــوتــکــەرەکــانــی
کۆماری ئیسالمی شەهید و بریندار و
نقوستان بوون ،بێنە بەرچاوی خۆیان و
پرسیار لە خۆیان بکەن ،چۆنیان لە ڕوو
هەڵدێت وەک هاونیشتمانی و هاوشاری
و هاوگەڕەک و هاوماڵی چاو لە چاوی
بنەماڵەی ئەو شەهیدانە بکەن .پرسیارە
و ب ــەرەوڕووی ئــەوان دەکــرێ کە ئێوە
چیتان بەسەر هاتووە و دەسکەوتتان
چ بــووە کە بێبەری بــوون لە هەست و
ســۆزی مرۆڤایەتی؟ بۆیە بــا جارێکی
دیکەش پێیان بڵێین کە ئێستا لە هەموو
کات گونجاوترە وێژدانی نووستووتان
وەخەبەر بێت و خۆتان لە شەرمەزاریی
گەل و نیشتمان ڕزگار بکەن.
بەڕاستی ئێوەی چەکی دوژمن لەشان
ئەو دەنگە دلێرانەی سەر گۆڕی شەهیدە
جــوانــەمــەرگــەکــانــی دەســتــی زۆرداری
نابیستن؟ نابینن کە دایکی جەرگسووتاو
و باوکی ڕۆڵە لەدەستچوو چۆن لەنێو
ئاپۆڕای هەراوی خەڵکی ماتەمگرتوو و
و دڵ پڕ لە قیندا هاوار دەکەن و دەڵێن
شانازی دەکەین ڕۆڵەکانمان لە ڕێبازی
بەختەوەریی خەڵک و نیشتماندا شەهید
بوون! گوێتان لە هاواری ئەو پیاوە نییە
لەسەر گــوڕی ژنــە شەهیدەکەی پڕ بە
گەرووی هاوار دەکات و دەڵێت "فریشتە"
چ شانازییەکی گەورەیە کە تۆ چوویە
نێو کاروانی شەهیدانی کوردستانەوە!
گوێتان لە دەنگی ئەو باوکە نییە کە لەسەر
گۆڕی کوڕە شەهیدە جوانەمەرگەکەی بە
شانازییەوە دەڵێت لە بەر خۆشەویستیی
حیزبی دێموکرات و ٢٥ی گەالوێژ ناوم

ناوبوو "کۆمار". ....
ئەگەر ئێوەی نــازنــاوی جاشایەتیتان
بۆ خۆتان بە خۆتان بڕاندووە تۆزقاڵێک
وێژدانتان بجووڵێت و گوێی بیستنتان
بکرێتەوە ،حەتمەن ئەو دەنگانە دەبیستن
کــە لــە گــــەرووی تــاک بــە تــاکــی خەڵکی
وەزاڵەهاتوو لە دەسەاڵتدارەتی کۆماری
ئیسالمی لــە ئــێــران و کــوردســتــان دێنە
دەرێ و نــەک پانتاییی ئــێــران ،بەڵکوو
سەرانسەری جیهانی تەنیوەتەوە .دڵنیا
بن ئەو ڕۆژەش دێت گەردەلوولی خەڵکی
وەزاڵەهاتووی ئێران و کوردستان تاج و
تەختی کۆماری ئیسالمی تێکەوە پێچێت.
ل ــە کــۆتــایــیــدا ب ــۆ ئـــــەوەی دیـــــاردەی
جاشایەتی لە کۆمەڵگەی کوردستان و
بەتایبەتی لە هەلومەرجی ئێستادا بنەبڕ
یــان ڕوو لــە کــزی ب ــدات ،تــاک بــە تاکی
خەڵکی کوردستان لە سەریانە لە هەموو
ئەو کەسانە نزیک ببنەوە کە کەوتوونەتە
بــەرەی دوژمــن و هەوڵیان لەگەڵ بدەن
واز لەو کردەوە قیزەونە و دوژمنکاریی
نەتەوەی خۆیان بێنن و النی کەم ئەگەر
ناتوانن هــاوڕێ و هاوبەمەستی خەڵکی
خۆیان بــن ،هــاوکــار و چاوساغی هێزە
سەرکوتکەرەکانی کــۆمــاری ئیسالمیش
نەبن و بەشداری ئەو جینایەتانە نەبن کە
لە کوردستاندا لەسەر دەستی ئەو هێزانە
دەرحەق بە خەڵکی کوردستان لە ئارادایە.
چونکە دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی
هەر لە سەرەتای بەدەسەاڵتگەیشتنیان
هەوڵیان داوە تۆوی نیفاق و دووبەرەکێی
لەنێو ڕیزەکانی گەلدا دروســت بکەن و
ئەگەر ئەو نیزامە توانیوویەتی ڕێژەیەکی
یەکجار کەم لە خەڵکی کوردستان بۆ الی
خۆی ڕابکێشێت و بە جۆرێک لە نێوان
ئــەو ڕادە کــەمــە و خەڵکی کــوردســتــان
دوژمـــنـــایـــەتـــی دروســــــت بـــکـــات ،ئــەو
هەلومەرجەی ئێستە باشترین دەرفەتە بۆ
ئەوانەی فریۆیان خواردووە تا بگەرێنەوە
باوەشی خەڵکی خۆیان ،چونکە سبەینێ
زۆر دەرنگ دەبێت.

زانکۆ و شۆڕش
زانــکــۆی ت ــاران
ل ــە ســاڵــی ١٣١٤
دامـــــەزرا ،ساڵێک
دواتــــر بــۆ یــەکــەم
جار خوێندکارانی
زانــــــــــکــــــــــۆ بــــۆ
ئەلبورز ڕۆئینتەن دابــــیــــنــــکــــردنــــی
هــــــــەنــــــــدێــــــــک
پــێــداویــســتــی نــاڕەزایــەتــیــیــان دەڕبــــری.
لــەو کــاتــەوە تــا بــە ئــەمــڕۆ بــزووتــنــەوەی
خوێندکاری بە شــێــوازی جیا هەبوون،
جا هەندێک جار زۆر بەهێز و هەندێک
جـــار الواز .هــەنــدێــک جـــار ل ــە چــەقــی
گۆڕانکارییەکاندا بوون و هەندێک جاریش
لە پەراوێزدا خۆیان دیوەتەوە؛ بەاڵم هیچ
کــات بــەتــەواوی لــە دڵــی ڕاستییەکان و
ڕووداوەکانی کۆمەڵگە دانەبڕاوە.
وشــیــاری و هەبوونی هێزی پرسیار
و لێپرسینەوە لــە خوێندکاری زانــکــۆدا
وای ک ــردوە کــە زانــکــۆ و خوێندکار بۆ
ه ــەر دیــکــتــاتــوریــیــەک پرسێکی گرینگ
بێت ،بە تایبەت ئەگەر ئەو دیکتاتورییە
دیکتاتوریی مەالکانی جەماران بێت ،ئەو
پرسە بۆ ئەوان ترسێکی گەورەشە .ئەو
ترسە هــەر لە ڕۆژی یەکەمەوە جێگای
سەرنجی ڕێــبــەرانــی کــۆمــاری ئیسالمی
بووە و تەنانەت هەر لە سەرەتای سااڵنی
بە دەسەاڵتگەیشتنیان بە پاکتاوکردنی
زانکۆ کە ناوی "شۆڕشی فەرهەنگی"یان
لــەســەر دانــا و بــە گۆڕینی بەرپرسانی
خوێندنی بــااڵ و زانــکــۆکــان ،دەرکــردنــی
خــوێــنــدکــارانــی غــەیــرەخــۆیــی و تەنانەت
گۆڕینی سەرچاوەکانی خوێندن بە تەواوی
دانــانــی میکانیزمی جــیــاوازی ئــیــداری و

لەشکری بۆ کۆنتڕۆلی قوتابیان هەوڵیان
دا ئەو ناوەندە گرینگە کە ڕۆڵی بەرچاوی
لە گۆڕانکارییەکاندا هەیە ،کۆنتڕۆڵ بکەن.
لەوانەیە هیچ بەڵگە و فاکتێک لەو قسەیەی
خومەینی دامەزرێنەری کۆماری ئیسالمی
تێڕوانین و ترسی کۆماری ئیسالمی لە
زانکۆ باشتر دەرنەخات کە بە ئاشکرا لە
تریبونەوە دەیگوت" ،زانکۆ لە بۆمبی ئەتۆم
مــەتــرســیــدارتــرە ".ب ــەاڵم ســــەڕەڕای ئەو
هەمووە پالن و پیالن و کۆنتڕۆڵکردنی
بــە زەب ــری ســەرکــوت ،دیــســان نەتوانرا
دەنگی زانکۆ و قوتابییان کپ بکرێت و
خوێندکاران و زانکۆ ب ــەردەوام لە هەر
گۆڕانکارییەکدا بە نرخی خوێن لە گەڵ
ئازار و ویستە ڕەواکانی خەڵک بەشدار
بــوون .وەک چۆن لەو خۆپێشاندانەشدا
کە نزیکەی دوو مانگە بەردەوامە ،ڕۆڵی
بەرچاویان گێڕاوە تەنانەت گەیشتووەتە
ئاستێک دەتوانین بڵێین ئەمڕۆ یەکێک
لە فاکتەکانی بەردەوامی شۆڕش زانکۆ،
خوێندکاران و قوتابییانن.
بزووتنەوەی خوێندکاریی کــورد هەر
لە سەرەتاوە دو ڕێگەی لە بەردەم بوو،
یان دەبــوا ببا بە بەشێک لە بزووتنەوە
جــیــاوازەکــانــی خــوێــنــدکــاری کــە لەنێو
نــەتــەوەی بــااڵدەســت هــەبــوون و ئەگەر
لەگەڵ ئەوان دژایەتی دەستەاڵتیشی کردبا،
نەدەبا باسی لە ڕاستی کۆمەڵگەی کوردی
و بە تایبەتی پرسی نەتەوەیەکەی کردبا.
چونکە هەموو ئاراستەکانی بزووتنەوەی
خوێندکاری بە چەپ و ڕاستەوە نەک لەگەڵ
داخوازییە ڕەواکانی گەلی کورد نەبوون،
بەڵکو زۆر جاریش دژیشی بــوون .یان
دەبوو ڕێگەی دووەم هەڵبژێرن ،ئەویش

پەیوەستبوون بە شۆڕشی کوردییەوە
کە ڕۆڵێکی تایبەتیان لەو بــوارەدا بینیوە،
نموونەی گرینگی ئــەو شــێــوازە چاالکییە
پــەیــوەس ـتبــوونــی سمایل شــەریــفــزادە و
هاوڕێکانی بە حیزبی دێموکرات بوو کە لە
ماوەیەکی کەمدا کاریگەرییەکی زۆریان دانا
و ئەو ڕەوتە لە کات و سەردەمی جیاوازدا
هەر بەو شێوەیە درێژەی هەبوو.
ئـــەوەی ئێستا لــە گــۆڕەپــانــی شــۆڕشــدا
دەبــیــنــیــن وێــــڕای ئــــەوەی کــە ســەرکــوتــی
ڕێــژیــم لــە زانــکــۆ بــە دڕنــدانــەتــریــن شێوە
بەردەوامە ،بەاڵم هەر لە ڕۆژەکانی یەکەمی
ئــەو خۆپێشاندانانەوە زانــکــۆ لــە شــۆڕش
دانەبڕاوە .ئەوەش نیشان دەدات کە زانکۆ
هەروەک پێشتر تەنانەت ئەو جار زیاتریش
گرینگە و دەبــێ بــە گرینگیەوە کــاری لە
سەر بکرێت ،لە ئێستا زیاتر لە  ١٥٠هەزار
خــوێــنــدکــار لــە زانــکــۆکــانــی پــارێــزگــاکــانــی
کوردستاندا دەخوێنن ،هەروەها ژمارەیەکی

زۆری خوێندکارانی کورد لە زانکۆکاکی
دەرەوەی کــوردســتــانــن ک ــە بــاشــتــر
پرسەکانی کورد بۆ ناوەند دەگوازنەوە
و ،ئــەو ژمــارەیــە زۆرەی خوێندکاری
زانــکــۆ ڕاســتــی گرینگی ئ ــەو نــاوەنــدە
زیادتریش دەردەخــات .ئەوەی تا ئێستا
دەبینین چاالکییەکانی نێوخۆی زانکۆکان
کە زۆرتر لە زانکۆکاندا ماوەتەوە زۆر و
کاریگەرن ،بەاڵم بەباشی بۆ شەقامەکان
نەگوازراونەتەوە و ،دەبێ کار بۆ ئەوەی
بکرێت ئەو چاالکییانە بگوازرێنەوە بۆ
سەر شەقەم .گواستنەوەی چاالکییەکانی
نێوخۆی زانکۆ بە پلەی یەکەم دەبێتە هۆی
پاراستنی زیاتری گیانی خوێندکاران،
چونکە لەنێو زانکۆ گەمارۆ دەدرێــن و
باشتر دەبنە ئامانجی هێزەکانی ڕێژیم و
ئەو بابەتەش زیانی گیانیی زیاتری لێ
دەکەوێتەوە.
لــە الیــەکــی دی ــک ــەوە گــواســتــنــەوەی

ئــەو چاالکییانە بۆ ســەر شەقام وێــڕای
پــاراســتــنــی گیانی خــوێــنــدکــاران دەبێتە
هۆی بەرفراوانبونەوەی خۆپێشاندەران
و کــاریــگــەریــی زۆرتــــر ،بــەتــایــبــەتــی کە
خوێندکاران لە هەموو بوارێکەوە دەتوانن
لەگەڵ خەڵک ئەو خۆپێشاندانانە بەڕێوە
ببەن .بۆیە پێموایە لە ڕۆژانی داهاتوودا
بەکردەوە پەیوەستبوونی زانکۆ و شەقام
زیادتریش دەبینین .ئــەو بابەتە زیادتر
بۆ قوناغی ئێستایە بــەاڵم لە داهاتووی
سەرکەوتنی شــۆڕش و بــە تایبەتی لە
ئازادیدا دەبێ ئەو بزووتنەوە ڕۆڵی جیدی
بگێڕێ بــۆ ئـــەوەی دوای سەرکەوتنی
شـــۆڕش شـــۆڕش بــــەرەو ئــاراســتــەیــەک
نەبردرێ کە مێژوو دوبارەببێتەوە .هەر
بۆیەش کارکردن لە سەر ئەو بزوتنەوەیە
بە دەرفەتێک بۆ شۆڕش و دوای شۆڕش
هەژمار دەکرێت و پێویستە ئەو دەرفەتە
کەڵکی لێ وەربگیرێ.

ژماره٨٣٤ :
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بارودۆخی هەنووکەی کوردستان و ڕۆڵ و بەرنامەی
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران

ئاماژە :لە پاش سەرهەڵدانی ئەم جارەی کوردستان و ئێران [شۆڕشی ژینا] کە نیزیک بە دوو مانگی تێپەڕ کردووە ،شۆڕشی نەتەوەکانی ئێران و بەتایبەت خەبات و شۆڕشی
لەمێژینەی نەتەوەی کورد لە کوردستانی داگیرکراو لەالیەن ئێرانەوە چووەتە قۆناغێکی نوێترەوە .بێگومان لەم شۆڕشەشدا کە هەنووکە لە کوردستان و ئێراندا ڕێژیمی داگیرکەری
ئێرانی وەزاڵە هێناوە ،ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران ،نەک تەنیا لە کوردستاندا ،بەڵکوو لە هەموو ئێراندا ڕۆڵ و دەوری سەرەکیی هەبووە و بەرچاوترین
بەڵگەش بۆ ئەم وابێژییە ڕاگەیەندراوەکانی ناوەندی هاوکاری بۆ مانگرتن و هاتنە سەرشەقامەکان و پێشوازیی خەڵکی کوردستانن .لەسەر ئەم پرسە و کۆمەڵێک پرسیار و دەنگۆ،
لەم ژمارەیەی ڕۆژنامەی "کوردستان"دا دیبەیتێکمان لەگەڵ بەرپرسانی هەیئەتەکانی حیزبەکانی ئەندام لە ناوەندی هاوکاریدا پێک هێناوە .لەم دیبەیتەدا بەڕێز حەمەنەزیف قادری،
ئەندامی ناوەندی بەڕێوەبەریی گشتی و بەرپرسی هەیئەتی حدکا لە ناوەندی هاوکاری ،ئەبووبەکر مودەڕسی ،جێگری سکرتێری گشتی و بەرپرسی هەیئەتی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕ
لە ناوەندی هاوکاری و هەروەها عەتا ناسری ،ئەندامی دەفتەری سیاسی و بەرپرسی هەیئەتی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان لە ناوەندی هاوکاری میوانی "کوردستان" دەبن.

دیبەیت :کاروان مێراوی
کوردستان :هاوڕێیانی بەڕێز سەرەتا
زۆر سپاس لەو دەرفەتەی کە بە ئێمەتان
دا و لەم دیبەیتەدا بەشدار بوون .کاک
محەممەدنەزیف ،ناوەندی هاوکاریی
حیزبەکانی کوردستانی ئێران لە کاتی
شەهیدبوونی شەهید ژینا بـــەدواوە
بــەردەوام لە ڕاگەیەندراوەکانیدا داوای
لە خەڵک کــردووە بڕژێنە سەرشەقام
و شەقامەکان چۆڵ نەکەن ،سیاسەتی
ئێوە لە ئێستەدا چییە و بەرنامەی
دیاریکراوتان بۆ درێژەدانی ئەم ڕەوتە لە
شەقامەکاندا چییە؟
محەممەدنەزیف قــادری :دوای گیرانی
ژیــنــاخــان و بــەرخــوردی دژی مرۆڤانەی
گــەشــتــی ئــیــرشــاد کــە لــەڕاســتــیــدا جــگــە لە
بــیــانــووگــرتــن هــیــچ هــۆکــارێــک بــۆ گرتن
و ئــــازاردان و سەرئەنجام بێبەزەیییانە
ش ــەه ــی ــدک ــردن ــی شــەهــیــد ژی ــن ــا ن ــەب ــوو،
بــاوبــوونــەوەی هەواڵی شەهیدکردنەکەی
سەرانسەری ئێران ،کوردستان و هەموو
دنــیــای ه ــەژان ــد و داکــۆکــیــکــارانــی مافی
مرۆڤ و بەتایبەت ژنان و کچانی بوێر و
بەهەڵوێستی یەکدەنگ هێنایە سەر خەت.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئــێــران ه ــەم وەک بــاوەڕمــەنــدبــوونــی بە
مافی ژن و بەها مرۆییەکان لــەالیــەک و
لەالیەکی دیکەوە کچە کوردێکی بێتاوان
کە دەبێتە قوربانیی سیاسەتەکانی ڕێژیمی
کــۆنــەپــەرســتــی ک ــۆم ــاری ئــیــســامــی و بە
دوور لە هەموو یاسا و ڕێسایەکی مرۆیی
و نــێــودەوڵــەتــی شەهید دەکــرێــت ،ئەرکی
شۆڕشگێڕانەی نەتەوەییە کە ئــەم تاوانە
مەحکووم بکات و داوا لە کۆمەاڵنی خەڵکی
کوردستان و گەالنی ئێران و ڕای گشتی
بکات کە بێدەنگ و بێهەڵوێست نەبن .بۆیە
هەر لەو پێوەندییەدا ڕاگەیەندراوێکی باڵو
کردەوە و داوای مانگرتن و خۆپێشاندانی لە
ئێران و کوردستان و دەرەوەی واڵت کرد
و بەخۆشییەوە بە وتنەوەی دروشمی "ژن،
ژیان ،ئازادی" پێشوازییەکی بەرین و بێوێنە
لەو ڕاگەیەندراوەی ناوەندی هاوکاری کرا.
ئەم مانگرتن و خۆپێشاندانانە کە دەربڕی
دەنگی میلیۆنان خەڵکی مافپێشێلکراوی
ئــێــران و شەهیدکرانی هــــەزاران خەڵکی
مافخواز و ئازادیخوازی گەالنی ئێران بوو،
وەرزێکی نوێی لە خەباتی جەماوەری کردەوە
و پەیامێکی یەکگرتوویی و پێکەوەبوون
و یەکگوتاریی بــۆ خــەبــات دژی ڕێژیمی
ئیسالمیی ئێران لەگەڵ خــۆی هێنا کە لە
مێژووی بزووتنەوەی ئازادیخوازیی گەالنی
ئێراندا کەموێنەیە .لــەم خۆپێشاندانانەدا
هەرچەند مرۆڤکوژانی ڕێژیمی ئیسالمیی
ئێران هەوڵیان دا بە هەڕەشە و گوڕەشە
ئــاوی چــاوی خۆپێشاندەران بگرن و بە
هێنانی هێزە دژەگەلییەکانیان ئاستەنگ
بۆ خۆپێشاندەران دروســت بکەن ،بەاڵم
ئــیــرادەی ژنــانــی مــافــخــواز و هەڵوێستی
کــوڕان و کچانی بوێر و بەگشتی گەالنی
ئێران و خەڵکی شۆڕشگێڕی کوردستان و
پێشوازیی سەرجەم ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی
و کوردەکانی دەرەوەی واڵت ،مێژوویەکی
درەوشـــــاوەی لــە ئاستی ئــێــران و دنــیــادا
تۆمار کــرد .سیاسەتی ناوەندی هاوکاری
و دیاریکردنی دروشمەکان کە سیاسەتێکی
ئەوڕۆیییانە و ئازادیخوازانە بوو ،هاندەر
بوو بۆ ئەو یەکیەتی و یەکگرتوییە و هەر
ئەوەش بوو زۆربەی زۆری ئۆپۆزیسیۆنی
ئێرانی و کوردستانی و کۆمەڵە ئێرانی

ئەبووبەکر مودەڕسی

و کوردستانییەکان و ڕاگەیاندنەکان لە
ڕۆشنایی ئەو پەیامەی ناوەندی هاوکاریدا
پــشــتــیــوانــیــیــان ڕاگــەیــانــد و هــاتــنــە ڕیــزی
خــۆپــێــشــانــدەران .ئــەو پــەیــامــەی نــاوەنــدی
هــاوکــاری لەڕاستیدا پەیامی پێکەوەژیان
و پێکەوە بوونیادنانی ئێرانی داهاتوویە.
بەگشتی سیاسەتی نــاوەنــدی هاوکاریی
حیزبەکانی کــوردســتــانــی ئــێــران پێکەوە
خەباتکردنە لەگەڵ هەموو حیزب و الیەنە
سیاسییەکانی ئێران لەسەر باوەڕمەندبوون
بــە ئــــازادی ،دێــمــوکــراســی ،مــافــی گەالنی
ئــێــران و بەها مرۆیییەکان ،ڕۆڵــی زیاتر
بەخشین بە ژنان لە هەموو ڕەهەندەکانی
سیاسی ،یاسایی و ...ئەم ئامانجەش تەنیا
بە ڕووخانی ڕێژیمی ئێران و دامەزرانی
سیستمێکی دێموکراتیک و پێشکەوتوودا
خۆی دەنوێنێت.
کوردستان :وێڕای تێپەڕبوونی زیاتر
لــە چــل ڕۆژی خــرۆشــانــی خــەڵــک لە
شەقامەکانی کوردستان و ئێران بە دژی
ڕێژیمی ئاخوندی ،ئێوە وەکوو ناوەندی
هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
پێتان وایە ئەم خرۆشانەی خەڵک لە
چوارچێوەی خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیدا
ماوەتەوە یان چووەتەوە چوارچێوەی
شۆڕشێکی سەرانسەرییەوە.
ئەبووبەکر مودەڕسی :بــە ب ــڕوای من
بێگومان ئەم ئاخێزە یان بە وتەی جەنابتان
خرۆشانە ،هەر زۆر زوو پەرەی سەند لە
سەرتاسەری ئێران و بوو بە جوواڵنەوەیەکی
ســیــاســی – نــاڕەزایــەتــیــی ســەرانــســەری.
ئــەوەنــدەی من ئــاگــادار بم بە ئێستاشەوە
کەس نییە لە ئێران و تەنانەت لە ئاستی
نێونەتەوەییشەوە حاشا لەو ڕاستییە بکات
کە ئێمە لەگەڵ شۆڕشێکی سەرانسەری
بەرەوڕووین و گەلی کورد نەتەنیا دەستپێکی
ئەو شۆڕشە سەرانسەرییە بــووە و وەک
جەرەقەیەک بۆشکەی بارووتی ناڕەزایەتیی
پەنگخواردووی خەڵکی ئێرانی تەقاندەوە،
بەڵکوو لــە درێـــژەی خــوێــدا وەک هێزی
بزوێنەری ئەو شۆڕشە دەوری نواندووە.
دروشمی "ژن ،ژیان ،ئازادی" و ژینا ئەمینی
وەک هێما و ڕەمــــزی ئ ــەو بــزووتــنــەویــە
قەبووڵ کراوە و نەتەنیا لە ئاستی ئێراندا،
بەڵکوو لە ئاستی نێونەتەوەییشدا سەلماوە.
ئــەســپــەردەکــردنــی ژیــنــا و خــۆڕاگــریــی
بنەماڵەکەی و پشتیوانیی بێوێنەی خەڵکی
شارەکەی (سەقز) و دواییش کوردستان
ئاگرەکەی بــەردا و بۆشکە بارووتەکە و
چلەکەشی بــوو بــە ســەرهــەڵــدانــەوەیــەکــی
بەتین و گوڕتر بۆ درێــژەدانــی ئاخێزەکە.
هەڵبەت لەو نــاوە ،بزووتنەوەی کوردیش
دەسکەوتی گــەورەی بۆ خــۆی دەستەبەر
کــرد و لــە ئاستێکی ســەرانــســەری وەک
بزووتنەوەیەکی پێشکەوتنخواز ڕەوایــی
خـــۆی ســەلــمــانــد .کــێ دەیــتــوانــی ساڵێک
لەوەپێش بیری لەوە کردبایەوە کە کورد

محەممەدنەزیف قادری

عەتا ناسری

بە ئااڵی خۆیەوە و شان بە شانی گەالنی
دیکەی ئێران و بە هەر بیروباوەڕێک ،لە
خۆپێشانداندا بەشداریی بکات .ئەم ئاخێزە
گەورەیە و ئەو دەور و ڕۆڵەی کورد گێڕای،
بەشی هەرە زۆری پروپاگەندە و تەبلیغاتی
کــۆمــاری ئیسالمیی ئێرانی بــەدژی کورد
پووچەڵ کردەوە .هەڵبەت دەبێت بزانین کە
ئەو ڕاستییانە بەو واتایە نییە کە هەموو
کەس لە ئێران ئەوەی پێ خۆشە .ئاشکرایە
کە دژایەتی لەگەڵ کورد هەیە و هەمیشە
کەسانێک هــەن دەیــانــهــەوێــت باوەشێنی
بکەن .بۆیەش پێویستە کە ئەو دەسکەوتە
واتە ئەو یەکگرتوویە لە نێوان بزووتنەوەی
سەرانسەری و بزووتنەوەی کورد دەبێت
بەردەوام کاری بۆ بکرێت و بپارێزرێت.

سەرهەڵدانی بزووتنەوەی نوێوە توانیویەتی
چەندین بەرانبەر ببێتە جێگەی متمانە و
بڕوای خەڵكی كوردستان و ناوچەكانی تری
ئێران .ئەمە لە دەرەوەی واڵت لە سازكردنی
ئاكسیۆن و خۆپیشاندانەكانی تاراوگەش بە
ئاشكرا بەرچاوە و كوردستانییانی تاراوگە
و ئەندامانی ناوەندی هاوكاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران شوێنپەنجەیان دیار
و بەرچاوە .ئەگەرچی هەموو ئەو بوارانە
بــەبــێ كــەمــوكــۆڕی نــیــیــە ،بـــەاڵم بەگشتی
ناوەندی هاوكاری توانیویەتی لەم قۆناغە
هەستیارەدا متمانەیەكی سەرانسەری بەرەو
الی خۆی ڕابكێشێت و ببێتە مەرجعەعێک
كە لە كاتە حەساس و چارەنووسسازەكاندا
جەماوەری خەڵک بجووڵێنێت.

کــوردســتــان :نـــاوەنـــدی هــاوكــاریــی
حیزبەكانی كوردستانی ئــێــران تــا چ
ئاستێک لــەســەر خرۆشانی شەقامی
شــارەكــانــی دەرەوەی ڕۆژهـــەاڵتـــی
كوردستان ،واتە شارەكانی تری ئێران،
كاریگەریی هەبووە؟
عەتا نــاســری :نـــاوەنـــدی هــاوكــاریــی
حیزبەکانی کــوردســتــانــی ئــێــران هــەر لە
ســەرەتــای دامــەزرانــدنــیــەوە دەنــگــدانــەوە و
كاریگەریی باشی لەنێو خەڵک و حیزب و
الیەنە سیاسییەكاندا دروست كرد .ئەوەی
كە هاوكاری و پێكەوەیی دوو كۆنسپێتی
كۆمەڵە و دێموكرات كە ئەوكات لە قاڵبی
چوار حیزبدا بوون و بەخۆشییەوە ئێستە
و پــاش یەكگرتنەوەی هــەر دوو حیزبی
دێ ــم ــوك ــرات ،وەک دوو هــێــزی خـــاوەن
ج ــەم ــاوەری لــەنــێــو خــەڵــكــی كــوردســتــانــدا
دەنــگــدانــەوەی بــاشــی هــەبــوو .ســـەرەڕای
كەموكۆڕییەكان ناوەند هەم لەناو خەڵكی
كوردستان و هەم لــەدەرەوەی كوردستان
و لەنێو الیەنە سیاسییەكانی كوردستان و
ئێرانیشدا توانی ببێتە مەرجەعێک.
پاش سەرهەڵدانی ئاخێزەكانی ئەم دواییە
و لە یەكەم هەڵوێستی ناوەندی هاوکاریدا
بەرانبەر بە شەهیدبوونی ژینا ئەمینی كە
داوای مانگرتنی سەرانسەری لە هەموو
خەڵكی كوردستان كرد ،بەخۆشییەوە خەڵكی
خەباتكاری كوردستان بەدەم بانگەوازەكەوە
هاتن و وەک بینیمان مانگرتنێكی گشتیی
ســـەرانـــســـەری ك ــوردس ــت ــان ــی گـــرتـــەوە.
دواتریش لە بەیاننامەكانی دیكەی ناوەندی
هــاوکــاریــدا ڕوو لــە الیــەنــە ئێرانییەكان و
ڕوو لە خەڵكی ناوچەكانی ئێران ،زۆربەی
شارەكانی ئێران بە شێوازی جۆراوجۆر
نــاڕەزایــەتــی و خۆپیشاندانیان ســاز كرد
و پشتیوانییان لەكوردستان ڕاگەیاند .لە
ئێستەدا كوردستان بووەتە مەكۆی هەموو
ئازادیخوازان ،لەخۆڕا نییە كە لە باكوور تا
باشوور و لە ڕۆژهەاڵت تا ڕۆژاوای ئێران،
كوردستان بە سەنگەری ئازادی و خۆڕاگری
دەناسرێت .حیزبەكانی ناوەندی هاوكارییش
كــە هــەڵــقــواڵی هــەر ئــەو كــۆمــەڵــگــەیــەن لە

کوردستان :دەنگۆی ئــەوە هەیە کە
نــاوەنــدی هــاوکــاری لــە مـــاوەی ئەو
ڕاپەڕینەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێراندا
لەگەڵ چەند کەسایەتی و ڕێکخراوی
ئۆپۆزیسیۆنی فارسدا کۆ بوونەتەوە و
ڕێککەوتننامەتان واژۆ کــردووە ،ئەمە
تاکوو چەندە ڕاستە؟
ئەبووبەکر مودەڕسی :ئــەو دەنگۆیانە
پێشتر لە ڕاگەیەندراوێکدا لەالیەن ناوەندی
هــاوکــاریــیــەوە و هــەروەهــا لــە وتــووێــژی
کەسایەتییەکانی حیزبەکانی ناوەنددا وەک
یەک لەوانە هــاوڕێ عەبدوڵاڵی موهتەدی
ڕەد کــراوەتــەوە ،بۆیەش من بە پێویستی
نازانم لێرەدا زۆرتــری لەسەر بڕۆم .تەنیا
ئــەوەی پێ زیــاد دەکــەم کە بزووتنەوەی
کورد و ناوەندی هاوکاری بە مافی خۆی
دەزانــێــت لــە پێناوی بــەرژەوەنــدیــی بــااڵی
نەتەوەی کورددا لەگەڵ الیەنەکانی دیکەی
بزووتنەوەی سەرانسەریی ئێران و هەر
کات پێویست بێت دیالۆگ و هاوکاری بێت.
کوردستان :لە ئەگەری سەركەوتنی ئەم
ڕاپەڕینە و ڕووخانی ڕێژیمدا ،ناوەندی
هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران
چە ئامادەكاریگەلێكی كردووە و بەگشتی
چ بەرنامەیەكی هەیە؟
عەتا ناسری :ناوەندی هاوكاری زیاتر
لە دوو ساڵە چەندین بەڵگەنامە و گەاڵڵەی
سەبارەت بە تەعامول و پێوەندیی ناوەندی
هاوکاری بۆ نموونە لەگەڵ ئۆپۆزسیۆنی
ئێرانی ،پێوەندیی نێودەوڵەتی ،پێوەندی
لەگەڵ حیزبە كوردستانییەكان و  ...هتد
ئامادە كردووە كە هەندێكیان پەسەندكراون
و هــەنــدێــكــیــان كــــاری لــەســەر دەكــرێــت.
یەكێک لــەو بەڵگەنامانە بــاس لــە پرسی
كــوردســتــان و ئــێــران لــە پــاش ڕووخــانــی
ڕێــژیــم دەكــــات و بــۆ پێشگرتنە لــە هــەر
ڕووداوێكی نەخوازراو لە داهــاتــوودا .ئەم
گەاڵڵەیە حیزبەكانی نــاوەنــدی هــاوکــاری
بەرپرسیار دەكات و مەترسییەكانی شەڕی
ناوخۆیی ناهێڵێت .كۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتی
كوردستان لە زۆر ڕووەوە پێشكەوتوو و

ئەمرۆیییە .هەر لە بزوتنەوەكەی كە بزاڤێكی
ئازادیخواز و سێكۆالر و پێشكەوتووە هەتا
بەرزبوونەوەی ئاستی رۆشنبیریی خەڵک
بۆ پاراستنی ژینگەی نیشتمانەكەی و ئەو
هــاوكــاری و ب ــەدەم یــەكــەوەبــوونــی خەڵک
لە كاتی قەیران و كارەساتەكاندا .ئەمە لە
كەم كۆمەڵگەدا بەتایبەتی لە دراوسێیەكاندا
بەرچاو دەكــەوێــت .بۆیە حیزبەكانیش كە
هەڵقواڵوی ئەو كۆمەڵگەیەن دەبێت لە ئاستی
ئەو بەرپرسیارەتییەدا بن ،نابێت و بۆ كەس
هەزم ناكرێت كە لە پاش ڕووخانی ڕێژیمەوە
لە شــاری سنە تا مەهاباد  6-7بازگەی
حیزبەكان ،هەر حیزبە و بۆخۆی دابنرێت.
هەر لە ئێستەوە دەبێت بیر لە یەكخستنی
هــێــزی پێشمەرگە بــكــرێــتــەوە و ك ــوردی
رۆژهەاڵتیش بە دەدری كوردی باشوورەوە
نەچێت كە هەر بەرپرس و دەسەاڵتدارێک بۆ
خۆی فەوجێک پێشمەرگەی هەبێت .گەاڵڵەكە
چەندین ڕەهەندی گرنگی دیكە وەک بواری
ئــابــووری ،یاسایی و  ...لەخۆ دەگرێت و
حیزبەكانی ئــەنــدامــی نــاوەنــدی هــاوکــاری
بەجیددی سەرقاڵی پێداچوونەوەیەن و لە
داهاتوویەكی نزیكدا پەسەند دەكرێت.
کوردستان :چل ڕۆژ لە ڕاپەڕینی خەڵکی
کوردستان و ئێران تێپەڕی ،ناوەندی
هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
چەندە توانیویەتی سەرەنج و پاڵپشتیی
کۆمەڵگەی جیهانی بۆ ئــەو ڕاپەڕینە
ڕابکێشێت؟
محەممەدنەزیف قادری :لە کەس شاراوە
نییە کە نــاوەنــدی هــاوکــاری و پشتیوانیی
حیزب و الیەنە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان و پشتیوانیی ڕای گشتیی ئێران،
کــوردســتــان ،کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی و
ڕۆڵی ڕێبەران و نوێنەرایەتی و ئەندامانی
تێکۆشەری حیزبەکان و کەسایەتییەکان،
هــــونــــەرمــــەنــــدان ،ڕۆژنــــامــــەنــــووســــان،
وەرزشــوانــان و هەموو چین و توێژەکان
بەتایبەت ڕۆڵ ــی مــێــژوویــی و چاالکانەی
ژنان ،ڕیژیمی ئیسالمیی ئێرانیان ئەوەندەی
ت ــر بـــێـــزراو کــــرد .ئـــەم خــۆپــێــشــانــدان و
چاالکییانە کاریگەریی بە ڕادەیەک بوو کە
لەالیەن چەندین واڵتــەوە گەمارۆی خرایە
ســەر و مــەحــکــووم کــرا و ژمــارەیــەک لە
بەرپرسانی سیاسی و ئەمنییەتی خرانە
لیستی گەمارۆکانەوە ،هەر لەو پێوەندییەدا
کۆمیسیۆنی مافی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوە
یەکگرتووەکان و نوێنەری مافی مرۆڤ و
نوێنەری تایبەتی ئەو ڕێکخراوە بەفەرمی
ئەم تاوانەیان مەحکووم کرد .ئەو ڕووداوە
بەگشتی ترسی خەڵکی لە ڕێژیم شکاند
و قۆناغێکی نوێی لە خەبات دژی ڕێژیم
کــردەوە کە هیوابەخشە بۆ گەشەکردن و
گشتگیربوونی خۆپێشاندانەکان.
گەلی کــورد و بزووتنەوەی کوردستان
ئەگەر لە ســەرەتــای شــۆڕشــەوە تا ئێستە
سمبۆلی بەرگری و خەبات و بەرخۆدان
لە بەرانبەر دیکتاتۆری و کۆنەپەرستیدایە،
لەم بڕگەیەش لە خەباتدا بوونەوە بە هێمای
یەکیەتی و یەکگرتوویی لە سەرانسەری
ئــێــرانــدا .مــن لــەو بـــــاوەڕەدام مــێــژوو ئەم
ڕۆڵگێڕانە بە شانازییەوە بــاس دەکــات و
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئێرانیش وەک ئــیــرادەی گــەلــی ک ــورد بە
بەرچاو ڕۆشنیی زیــاتــرەوە بە هاوکاریی
حیزبە نیشتمانپەروەرەکانی کوردستان،
گــەلــی کـــورد لــە ڕۆژهـــــەاڵت بــە ئـ ــاوات و
ئامانجەکانی دەگەیەنێت .خۆپێشاندانەکانی
چلەی شەهید ژینا ئەمینی و بەپیرەوەهاتنی
خەڵک بە بانگەوازی نــاوەنــدی هاوکاری،
جارێکی تر دەوری ناوەندی لە دەربڕینی
ئیرادەی گەلدا دەرخست.
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دیار زاگرۆس

ئێرە خاکی کوردستانە
پژمان شەریعەتی
شۆڕشیک کە کورد دیکتەی کرد بە هەموو ئێران و بووەتە
مەکتەبێک بۆ وانەوەرگرتنی گەالنی ئێران و قیبلەی ئازادیخوازان
لە ئێران و ناوچەکە و جیهان ،چەند خاڵی سەرەکیی تێدایە کە
خاڵی هەرە گرینگی هێز و ئیرادەی ژنە لەم شۆڕشەدا.
بەرەو پەنجا ڕۆژ دەڕوات کە بە پێشەنگایەتیی کوردستان،
هەموو نەتەوەکانی نێو قەوارەی جوغرافیای سیاسیی ئێران ،لە
خەباتێکی فرەڕەهەند و یەک ئامانجدا بەشدارن و بێوچان لە
شەقامدان بۆ گەیشتن بە ئازادی.
ئــازادی بە واتــای مودێرن ،کە هانا ئارێنت لەیەک جیایان
دەکاتەوە لە شێوە نەریتییەکەی و هەر بەو شێوە ڕوانینەی
مونتێسکیۆ دەتوانین ببینین کە ئازادی بە پاراستنی ماڵی و گیانی
دەزانێت ،بەاڵم لە شێوازی مودێرندا ئازادی هەموو بەشەکانی
ژیان لە خۆی دەگرێتەوە و بە نیسبەت داخوازییەکان بەشداری
لە دەسەاڵت و ئاڵۆگۆڕ پێکهێنان لە دەسەاڵتە و حکوومەت و
خەڵک لەیەک جیا ناکرێنەوە.
لەم ڕۆژانەدا کە دروشمی ئازادی دەدرێت ،ئەم ئازادییە زۆر
چەمک و بابەت لە خۆی دەگرێت وەکــوو :مافی دیاریکردنی
چارەنووس چ لە بواری نەتەوەیی چ لە بواری تاک و خۆڵقاندنی
داهاتوویەک کە کەرامەتی مرۆیی تێیدا بەدی بکرێت و ئینسان
بگاتە پلەی تەعالی ،بــەم هۆیەوە دەتوانین بڵێین لەنێو ئەم
شۆڕشەدا دەیان شۆڕشی دیکە لە ڕسکاوە.
شــۆڕشــی نــەتــەوەکــان بــۆ دیاریکردنی مافی چــارەنــووس،
شۆڕشی ڕەگەزی و سەرهەڵدانی ژنان ،شۆڕشی نەوەی نوێ،
شۆڕشی ئەندیشەیی و ...ئەم گۆڕانکاری و هەڵتەکانە ڕەوتێکی
پێک هێناوە کە چیی دیکە هیچ دەسەاڵتێک ناتوانێت بە قازانجی
خۆی قەبزەی بکات و بەالڕێدا بچێت ،لە چەشنی ئــەوەی لە
ڕێبەندانی ساڵی ٥٧دا بینیمان.
لێرەدا کە ئاور دەدەینەوە بۆ شۆڕشی نەتەوەکان بە تایبەتی
لە کوردستان ،باشتر بۆمان دەردەکەوێت شۆڕشێکی دیکە لە
فۆڕمی نەتەوەیی سەری هەڵداوە ،کە بە دروشمەکانی خەڵکی
بەئیرادەی سەر شەقامی کوردستانەوە دیارە .کاتێک دەبینین لە
دێهلوڕانی ئیالم دروشمی "قاسملوو ،قاسملوو ڕێگات دریژەی
هەیە" یان لە شابادی کرماشان دروشم دەدرێت " ئێرە خاکی
کوردستانە ،گۆڕستانی فاشیستانە" ،یان کاتێک دەگۆترێت "سنە
تەنیا نییە ،کرماشان پشتیوانییە"؛ بە ڕوونی بۆمان دەردەکەوێت
کە تەوەر و سەنگی کوردایەتی و پێشەنگایەتی لەو ناوچانەدا
فورمی گرتووە.
بەتەوەربوونی کوردایەتی چەندین زەروورەتــی ستراتژیکی
هەیە .کرماشان وەکوو شادەمارێک لە کوردستان ،بەردەوام
کراوەتە ئامانجی سیاسەتە نگریسەکانی ڕێژیمی پاشایەتی و
کۆماری ئیسالمی و ئــەوان بەباشی دەیانزانی کە ئەگەر ئەم
شــادەمــارە الواز بــکــەن ،خوێن بەباشی ناگەڕێتە جەستەی
شۆڕشی نەتەوەیی کوردستانەوە.
بە شێوازێکی دیکەیش لە بــواری هەڵکەوتەی جوغرافیایی،
حەشیمەت ،ئابووری و ڕابردووی سیاسی و کاریگەریدانان
لــەســەر سیاسەتی ئــێــران ،کرماشان دەبــێ بکرێتە تــەوەری
سەرەکی و لە ئیستادا دەتوانین ئەم تەوارەیەتییە ببینین .کاتێک
لەجیاتی دروشمی "جاوید شاه" ،دەگوترێت "ژن ،ژیان ،ئازادی"
بەو واتایەیە کە بۆ خەڵکی ئەو ناوچانە دەرکــەوتــووە کە لە
ناوەند و چاوڕوانی لە سیستمێکی ناوەندگەرادا تەنیا فەالکەت
دەبێتە بەرهەمی و تەنیا کوردایەتییە کە هەموو مافەکان بەدی
دێنێت.
لەالیەکی دیکەشەوە لە بەشەکانی دیکەی کوردستان دەبێت
بەو چاوکراوەییەوە بڕواننە محوەرییەت دروستکردن لە خەبات
و سەرهەلدان کە بە خۆشییەوە حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران ،بە بەردەوامی بە خوێندنەوەیەکی ورد و هەڵسەنگاندنی
ستراتژیک بــەردەوام لە هەوڵدا بووە کە سەنگەری سەرەکی
بکاتە کرماشان کە ئەمڕۆ بەرهەمەکەی دەبینین.
لــێــرەدا دەبــێــت ئــامــاژە بــەوە بکەین کــە کاتێک دەگوترێت
کرماشان ،تەنیا جوغرافیایەک و نێوی پارێزگایەک نییە ،بەڵکوو
مێحوەرێکی فەرهەنگی و بەرباڵوە کە باشووری زاگرۆس لە
خۆی دەگرێت و سنوور و ڕەمزی یەکگرتوویی کوردستانە.
لە الیەکی دیکەشەوە و لە ئاستی دەرەوەی کوردستان واتە
ئێرانیشدا ،محوەرییەتی کرماشان چارەنووسسازە بۆ گەلی
کورد و پاش ڕووخانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی و دامەزرانی
سیستمێکی دێمۆکراتیک ،ناوەند ناتوانێت بەئاسانی هەوڵی
قەبزەکردنی دەسەاڵت بدات ،کە بەداخەوە لە وێژمانی بەشێک
لە خەڵک و ئۆپوزیسیۆنی فارس بەردەوام باسی لێ دەکرێت
کە ئەوانن دیاریی دەکەن کە دەسەاڵت چۆن دابەش دەکرێت.
ئەزموونی شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی  ٥٧و نەبوونە
مــێــحــوەری کــرمــاشــان ب ــووە هــۆی ئــەوەیــکــە نــە تەنیا کــورد
بە ئامانجەکانی نەگات ،بەڵکوو بە هەلی دابــڕانــی کرماشان
و پیالنگێڕی ڕێژیمەوە خەباتی نەتەوایەتی لە ڕۆژهــەاڵتــی
کوردستان تا ڕادەیــەکــی زۆر ســنــووردار کــرا و بە قەتیس
مــانــەوەی لە هەندێک نــاوچــەدا لە فورمی کــەالنــەوە گەیشتە
فورمێکی ناوچەیی.
کۆی ئەم باسە بۆ ئەوە بوو تا بگوترێ کە لە ئیستادا دەبێت
بە پالنی تایبەت و وێژمانێکی کەالن و دیاریکردنی محوەرێکی
سەرەکی بۆ ئێرانی پاش ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئامادە بین.

كهریم پهرویزی
لهو كاتهدا كه دهسهاڵتی تێزاری نهخۆش بوو
و خۆپیشاندان و نــاڕهزایــی خهڵكی ڕووســیـه ب ه
گشتی ڕووی له ههڵكشان بوو ،لێنین كه ئهندامی
ڕێبهریی حیزبی سۆسیال دێموكراتی ڕووسی ه
بوو و ڕێبهری جهناحی بۆلشویك واته ئهقهلییهت
لهنێو ئهو حیزبه بوو ،وتارێك و دواتر نامیلكهیهكی
بهناوی "چی بكرێ؟" ،باڵو كردهوه كه تێیدا باسی
له ههنگاوهكانی حیزب و بزووتنهوهی كرێكاری بۆ
سهركهوتن و ڕووخانی دهسهاڵتی تێزاری كردبوو.
ل ـهو نامیلكهیهدا بهكورتی سێ شتی سهرهكیی
ڕوون كــردبــۆوه كه بریتین ل ه ڕوانینی سیاسی
كه به زمانی ئهو كات پێی دەگــوت ئاژیتاسیۆنی
سیاسی یان به زمانی ئهمڕۆیی بڵێین ڕوانگ ه و
دیمهنی سیاسی كه بۆ كــوێ دهڕۆیـــن .دووه ـهم
پرس ،دیاریكردنی ئهركی تهشكیالتی وهكوو خۆی
دهیگوت خهباتكارانی حیرفهیی ،و پرسی سێههم
ڕێكخستن و بهرنامه بۆداڕشتنی ئهو چینهی ك ه
بهشداری شۆڕشه.
دوای نزیك به سهد ساڵ بهسهر ئهو دۆخهی
ئهوكاتی ڕووســیــەدا ،ئێستا ڕێژیمی خومهینی-
خامنهیی ،گهیشتۆته وهها نوختهگۆڕانێك .ئێست ه
له ملهیهكی زۆر توندی مێژووییدایه و کۆمەڵگە
دهستی ل ه بینهقاقای دهسهاڵتی ویالیهتی فهقیهی
ناوە و به دروشــی "ژن ،ژیــان ،ئــازادی" دهیـهوێ،
ڕوونــاكــی بـهسـهر تاریكیدا زاڵ بكا .دهسـهاڵتــی
خامنهیی له دوای ئ ـهو ههموو ئاژاوهگێڕییه ل ه
نێوخۆ و دهرهوه و ناوچهكه ،ئێسته ههم نهخۆش
و الرهمله و ههم چارهنووسی خۆی گرێ داو ه
بهو دڕۆنــانـهوه كه به ڕووسیهی دهدا و خهڵكی
ئۆكراینی پێ بێئاو و بێكارهبا و بێژیان دهكا.
دهسهاڵتی نهخۆش له سهرهمهرگدایه و خهڵك
ڕۆژ ب ه ڕۆژ زیاتر وره دهگــرن و دهیانهوێ ئهم
ماڵوێرانی و نهگبهتییه له كۆڵی ئێران و ناوچ ه
و جیهان بــك ـهن ـهوه .ڕۆژانـــه هـــهواڵ و ڤیدیۆیی
خۆپیشاندانی خهڵك و ڕاپهرین ل ه كونج و قوژبنی
جۆربهجۆری ئێرانهو ه باڵو دهبێتهوه و ئیتر ل ه
قۆناخی ڕژانی ترسی خهڵك تێپهریوهو گهیشتۆت ه
قۆناخی ترسانی هێزهكانی ڕێژیم.
سروشتییه كـه ل ـهم دۆخـــهدا كـه كهشوههوای
شۆڕش و ڕاپهرین بهسهر ئێراندا زاڵه و ڕۆژان ه
و شهوانه خهڵك ههناسهی ئهوه ههڵدهمژن تاكوو
بزانن كهی بۆنی مزگێنینی ئــازادی دهبیسن ،ههر
الیهك و ههر بیركردنهوهیهكی سیاسی له بیری
ئــهوهدا بێ ك ه بۆ ئێستا و سبهینێی ڕاپـهریــن و
درێژهدان بهم ڕاپهڕین ه چی بكرێ؟
ئــهوهی خاڵی گرنگ و بنهماییه ،دۆزیــن ـهوهی
دیمهنی سیاسی ،یان ئهو خهونهیه كه کۆمەڵگەی
ئێران بهگشتی هان بدا یان قبووڵیان بێ و خۆی تێدا
ببیننهوه .ههروهك لێنین دهیگوت ،فاكتهری دیكه،
ئهركه تهشكیالتییهكانه ك ه تێكۆشهرانی حیرفهیی
دهبێ بهڕێوهی ببهن و خاڵی كۆتاییش ڕێكخستن و
بهرنامهرێژیی جهماوهری سهرشهقامه كه به كات
و به شوێن و به چین و به توێژی جیاوه ،لێییان
ڕوون بێ كه ههركهس چی بكا و چۆنی بكا.
بهاڵم لهم دۆخهی ئێستادا پێویست ه ڕاوهستهیهك
له سهر ههندێ شت بكهین كه بریتییه لهو شتانهی
كـه ئهنجامدانیان خ ـهســاری ههیه و نهكردنیان
باشتره .له ڕاستیدا چیكردنهكان ڕهنگ ه زۆر كهس
لێیان ڕوون بێ ،بهاڵم چی نهكردنهكان خاڵی گرنگن
كه ل ه ئێستا دهبێ خۆیانی لێ بهدوور بگرین.
ڕهنگ ه جێی پرسیار بێت ك ه له ڕهوڕهوهیـهكــی
بـ ـهرهو پێشدا كـ ه ڕاپهڕینیێك ڕوو بـه داهــاتــوو
گرتوویهته بهر ،دهبێ باس له داهاتوو و ههنگاو ه
كردهییهكان بكرێ و له حاڵهتی بزاوتنی بـهرهو
پێشدا ئیدی ئهوهی ك ه زێهنت پێوهی خهریك دهبێ

چی نهكردن؟
ڕۆیشتنه نهك بیركردنهوه ل ه شتی دیكه و نهڕۆیشتن!
بــهاڵم لـه ه ـهر قۆناخێكی شــۆڕش و خهباتدا ههندێ
كــردهوه و ههندێ ڕۆیشتن و بهرهو ال ڕۆیشتن ههی ه
كه خهسارهت دهگهینێ و هێزت بهالڕێدا دهبا و بیرت
پهرتهوازه دهكا .ههندێ كردهوهش ههیه كه گهر وشیاری
نهبی و له دۆخی ههستیاری جهماوهریدا ئهنجامی بدهی،
به قازانجی دوژمن تهواو دهبێ.
ئهو شتانهی ك ه نهكرێن باشتره ،چین؟
ههروهك لێنین لهو سێ خاڵهدا كورتی كردبۆوه ك ه چی
بكرێ ،پێویسته له ئێستا دا باسی سێ خاڵی سهرهكی
بكهین ك ه نهكردنهكان لهو خااڵنهدا كۆ بكرێنهوه.
خــاڵــی ی ـهك ـهم دیــم ـهنــی سیاسیی داه ــات ــوو بریتی
نهبێ له وێناكردنهوهی دیمهنی ترسناكی ڕاب ــردوو.
ڕوونتری بكهینهوه ،کۆمەڵگەی ئێران چۆن دهبینین؟
ئایا کۆمەڵگەیهكی یهكدهسته كه خهڵك ههمووی یان
زۆرینهی هـهرهزۆری یهك ڕهنگن و ئهوهی لهم چهند
ساڵهی ڕابردوودا ڕووی داوه ،تهنیا بریتی بوو ه لهوهی
دهسهاڵتێكی نهزان و سـهرهڕۆ لهسهركار بووه؟ گهر
وابێ ئیدی تهنیا باسكردن لهوهی ك ه دهسهاڵتی داهاتوو
ههموو خهڵك وهكــوو یهك دهبینێ و كهسانی زانــا و
پسپۆڕ بهكار دێنێ و له ڕێگهی ههڵبژاردنهوه بهرپرسانی
واڵت دیــاری دهكرێن ،وهاڵمــدهری پرسهكهیه و تهنیا
ههوڵدان بۆ ئهوهی كه ههڵبژاردنی ئازاد و دێموكراتیك
له واڵت ههبێ ،گرفتهكان چارهسهر دهكا.
لهكاتێكدا گهر به وردی چاو له کۆمەڵگەی ئێران بكرێ،
کۆمەڵگەیهكی فرهڕهنگ و فره پێكهاتهیه و تهنیا به یهك
ڕستهی ساد ه و ساكار وهاڵمی ههموو نههامهتییهكانی
ئهم کۆمەڵگەیه نادرێتهوه .نهتهوه جیاوازهكان به درێژایی
سهدهی ڕابردوو ستهمیان لێ كراوه .دهسهاڵتی پاڵهوی
و دهسهاڵتی خومهینی -خامنهیی ،ههموو نهتهوه غهیر ه
فارسهكانیان چهوساندۆتهوه .ئایا تهنیا ههڵبژاردنی ئازاد
وهاڵمی برینه قووڵهكانی ڕۆحی ئهم نهتهوانهیه؟
ژنان له دهسهاڵتی ویالیهتی فهقیهیدا وهكوو جێنسی
دووهــەمــیــش ههڵسوكهتیان لـهگـهڵ ن ـهكــراوه ،بهڵكوو
وهكوو كااڵیهكی بهردهست كه دهكرێ بهكار ببرێ و
دوایهش بێ هیچ نرخێك فڕێ بدرێ چاویان لێ كراوه و
سووكایهتی ب ه بوونیشیان كراوه .ئایا تهنیا ئازادكردنی
حیجاب ههموو دهرد و ئازارهكانی ژنانن چارهسهر
دهكا و ئیدی ژنان خۆشبهخت دهبن و بهختیاری بۆ
كۆمهڵ دابین دهبێ؟ ههروهها پێكهاتهكانی دیكه و ئایین
و ئایینزاكان و چین و توێژه جــیــاوازهكــان و نهسڵ ه
جیاوازهكان به شێوهی جیاواز ستهمیان لێ كراو ه و
چهوسێندراونهتهوه و پهراوێز خــراون .به ڕستهیهكی
ساده ناكرێ ههموویان تێراو بكرێن و سادهكردنهوهی
ڕستهی داخوازییهكان ،دووبــاره ئهوهیان ال دروست
دهكاتهوه كه خهریكن درۆیهكی دیكهیان لهگهڵدا دهكرێ
و لهباتی دیمهنی دڵڕفێنی داهــاتــوو ،فریوكارییهكی
تاوانبارانهی ڕابردوویان وهبیر دههێنرێتهوه .بۆی ه نابێ
ویست و داوا و ستهم و ئــازارهكــان ســاده بكرێنهوه
تاكوو كهسانێكی فێلباز سواری شهپۆلهكان بن ،دهبێ
وهاڵم و دیمهنی سیاسیی داهاتوو وهاڵمــی بۆ ههموو
پێكهاتهی کۆمەڵگەی فره نهتهو ه و فره ڕهنگی ئێران پێ
بێ و بهختهوهری و یهكسانی بۆ ههموو پێكهاتهكان ب ه
دیاری بێنێ.
خاڵی گرنگی دیكه له چی نهكردنهكان ،بریتییه ل ه
وهداوی پڕوپاگهندهی ڕێژیم نهكهوتنه .لهم دۆخ ـهدا
كه کۆمەڵگە به ههموو الی ـهك هــاوار دهكــهن كه ئهم
ڕێژیمهمان ناوێ ،دیار و ڕوونه كه ڕێژیمیش ههست ب ه
مهترسی دهكا و پهنا دهباته بهر ههموو جۆره سهركوت
و فرتوفێڵێك بۆ مانهوهی خۆی.
ڕێكاره فیزیكییهكانی بۆ سهركوت دیارن و ئهوهی ل ه
دهستی هاتووه بۆ ترساندن و زاڵكردنی دۆخی تۆقێنهر
كردوویه ،بهاڵم تاكتیكه چهپهڵهكانی بۆ بهالڕێدا بردنی
ڕاپهرین و سهرههڵدانی خهڵكانی ئێران ،زۆر و ئاڵۆزن

و دهبێ به وشیارییهوه ههموو ئهو تاكتیكانهی لهقاو
بدرێن.
لهقاودانی تاكتیكه فریوكارانهكانی ڕژیم زۆرن و
پێویستیان به وردبینی ههیه .ههر له مووشهكباران
كردنی بنكه و بنهماڵهكانی حیزبه كوردییهكانهو ه
بگرە تاكوو سووتاندنی زیندانی ئێڤین و تا كردهوهی
نمایشیی شاچراخ لهو تاكتیكانهن كه بۆ بهاڵڕێدابردنی
ڕای خهڵك و ئاژاوهنانهوه و تهنانهت زهمینگیركردنی
هێزهكانی ئاماده له گۆڕهپانی خهباتدا بهڕێوه بردووه.
یهكێك لهو تاكتیكان ه دهتوانێ ئاژاوهخستنه نێو
نهتهوه جیاوازهكان بێ ،یان سووتاندنی بهسیجییهك
و نیشاندانی ئهوهی ك ه خۆپیشاندهران له مرۆڤایهتی
بــــهدوورن یــان دهكـــرێ ژن ــان وا تــێ بگهیهنێ ك ه
داخوازیی ئــازدی تهنیا بۆ ئازادیی حهیوانییه وهك
ئهوی ئاخوندێكی نوێنهری خامنهیی وای گوت؛ یان
زۆر تاكتیكی دیكهی كه تهنیا و تهنیا بۆ ئاژاوهنانهو ه
و پهرتهوازهكردنی هێزهكان و بهگژیهكداكردنیان و
بهاڵرێدابردنی ویستهكان و زهمینگیركردنی هێزهكان
بێ.
بۆ پاتهك یان ئیفشاكردنی ئهو تاكتیكانهی ڕێژیم،
دهبێ یهك ئهسڵی سهرهكی لهبهر چاو بگیرێ كه ل ه
ههر كردهو ه و دهربڕینێكدا لهپێشدا لێی وردبینهو ه
و دوای ـه بزانین كه ئایا ڕژیــم قازانجی تێدا دهكــا و
خهباتكاران خهساری تێدا دهبینن یا بهپێچهوانهكهی؟
ههر كردهوهیهك وره و بڕوا به خهباتكاران ببهخشێ
وله سهر ڕێگهی دروست و شۆڕشگێرانه بیانهێڵێتهو ه
به قازانجه و ههر كردهوهیهك هێزهكانی ڕژیم قازانجی
تێدا بكهن و هێزی خهبات بـهالڕێــدا ببا مهترسیی
لهداوكهوتنی تاكتیكهكانی ڕێژیمی لێ به دی دهكرێ.
فاكتهری سێههم بۆ ئهوهی چی نهكرێ .بریتی ه ل ه
قهتیس نهكردنهوهی شۆڕش و ڕاپهرین چ ل ه نێو ئێران
و چ له دهرهوه .قهتیس نهكردنهوه به چ مانایهك دێ؟
گهر چاو له ڕووداوهكــان و سهرههڵدانهكانی خهڵك
بكهین كه له مێژوودا بهڕێوه چوون ،ههر ڕاپهڕینێك
له نوختهیهكی جوغرافیایی بهرتهسكدا بهڕێو ه چووبێ
یان تهنیا توێژێكی گرتبێتهوه شانسی سهركهوتنی
كهم بووه .ههر ڕاپهڕینێكیش له دهرهوهی جوغرافیا
سیاسیهكهدا نهیتوانیبێ پشتیوان پـهیــدا بكا ،یان
سهرنهكهوتو ه و یان به ههزینهی یهكجار زۆرتر و
درێژمهوداترهوه سهركهوتنی بهدهست هێناوه.
بۆ ئهو دوو مهبهست ه دهبێ دوو شت لهبهرچاو
بگرین:
گــهر دهم ــانـ ـهوێ ل ـه نوختهیەكی جوغرافیاییدا
بهرتهسك نهبێتهو ه و بــۆ وێنه تهنیا كــورد تێیدا
بهشدار نهبێ و تهنیا ژن و الو نهبن ،دهبێ پهیامێكی
سیاسی و دیمهنێكی وهها و كردهوهیهكی وههامان
نیشان بدهین كه نوختهكانی دیك ه بۆ نێو ڕاپهڕینهك ه
ڕابكێشین .ناكرێ به سیاسهتی پهراوێزخستنهو ه
پــێــمــان وابـــێ ئــــهوان وهدوامـــــان دهكـــــهون .نــاكــرێ
چاوهڕوانیمان بێ كه سووكایهتی به پێكهاتهیهك
یان بهشێك بكهین و لهكاتی تهنگانهشدا وهفریامان
بكهوێ! بۆی ه دهبێ زمانی ڕاپهرینمان زمانی ڕاكێشان
بێ نهك دوورخستنهوه و كردهوهكان جۆرێ پێناس ه
بكهین كه خهڵی زۆرتر و بهشی زیاتر پهیوسهت بن.
لـه ئاستی دهرهكــیــشــدا دهبــێ بـــهدوای پشتیواندا
بگهڕێین و ئـهركــی دیــاســپــۆرا و خهباتكارانی نێو
گۆڕهپانهكه ئـهوهیـه كه ئـهو پشتیوانیه بــدۆزنـهوه.
نابێ كـــردهوه و وپهیامێكمان پــێ بــێ كـه دونیای
دهرهوهمــــان لێ بسڵهمێنتهوه و نابێ تهنیا لهگهڵ
خۆمان قسه بكهین! ئێمه له قسهی یهك حاڵین! گهر
ناڕوونیهكیشمان ههبێ دوای ه دهرهتانی تێگهیاندنی
یهكترمان ههیه! ئێسته كاتی ئهوهیه كه ئهوانهی وا ل ه
ئێمه تێناگهن ئهوان تێ بگهیهنین .تێگهیاندنیش زمانی
سیاسی و تایبهتی خۆی ههیه.
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کوردستان ترپەی دڵی بزووتنەوەی بەرهەڵستیی ئێران
پــرســی نــەتــەوەیــی
پرسێکی گــریــنــگ له
واڵتێکی فرەنەتەوەی
لــە چــەشــنــی ئــێــرانــه.
لــــە درێـــــژایـــــی دوو
س ــەدەی ڕابــــردوودا،
د .کامران ئەمینئاوە دەسەاڵتدارانی ئێران
بــهــپــێــی بــــاوەڕیــــان به
یەک نەتەوە یان ئومەتی ئیسالمی ،نکۆڵییان
لە فرەنەتەوەیی بوونی ئەم واڵته کردووە.
ئەم ڕێژیمانه به چەواشەکاری و بیانووی
نــاڕاســتــی وەکــــوو مــەتــرســیــی تێکچوونی
یەکپارچەیی ئەرزیی واڵتی ئێران ،هەر لەجێدا
ڕیگای چــارەســەرکــردنــی ئاشتیخوازانەی
ئــەم کێشەیان بــەربــەســت کــــردووە و ،به
کەڵکوەرگرتن لە شێوە جۆراوجۆرەکانی
سەرکوتکردن ،بزووتنەوەی نەتەوایەتییان
به تایبەتیی له کوردستان ،ئازەربایجان،
خوزستان و بەلوچستان قەڵتوبڕ کردووە.
ئێستا  ٤٣ساڵ پاش دامەزرانی ڕێژیمی
ئــیــســامــیــی ئـــێـــران ،دەســتــپــێــکــی کــۆتــایــی
حکوومەتی ئیسالمی هەر لەو کوردستانەیەوە
ســەرهــەڵــدەدات که ڕێژیمی کۆنەپەرەستی
کۆماری ئیسالمی ئێران به سەرکوتکردنی
خوێناویی خەڵکەکەی ،ژیانی سیاسی خۆی
دەست پێ کرد .خەڵکی کوردستان لە ساڵی
١٣٥٨ی هــەتــاوی به بایکۆتی گشتپرسیی
"کۆماری ئیسالمی ئەرێ یان نا؟" یەکپارچە
"نا"یەکی گەورەیان به کۆماری ئیسالمیگوت.
دوو ڕێــکــخــراوی [نــوێــنــەری] ســەرەکــیــی
ســیــاســیــی کــــورد -حــیــزبــی دیــمــوکــراتــی
کوردستانی ئێران و کۆمەڵەی شۆڕشگێری
زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران -هەر لە
کاتی سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێرانەوە،
خوازیاری دابەشینی دەسەاڵت [سڕینەوەی
ناوەندگەرێتی] و دابینکردنی ماڤی نەتەوەیی
ک ــورد لــە چــوارچــێــوەی"خــودمــوخــتــاری بۆ
کوردستان و دێموکراسی بۆ ئێران" بوون.
ئەگەر ئەم ویسته وەدی هاتبایه ،بێگومان
ئەم ڕەوته نەک کوردستان بەڵکوو تەواوی
نــاوچــە نەتەوەییەکانی دیــکــەی ئێرانیشی
دەگـــرتـــەوە .قــەبــووڵــی ئ ــەم خــاڵــه لــەالیــەن
حکوومەتی ناوەندییەوە ،بیویستبایه یان نا،
به مانای قەبووڵی دەسەاڵتی ناکۆجێیی بۆ
گشت ئێران دەبوو.
کۆماری ئیسالمیی ئێران وێرای سەرکوتی
بــەردەوامــی بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد،
کــوشــتــاری بەکۆمەڵی خەڵکی کوردستان
بەتایبەتی لە قاڕنێ ،قەاڵتان و ئیندرقاش،
لــەســێــدارەدانــی بەکۆمەڵی ئــازادیــخــوازانــی
کورد لە دادگای سەرپێی و بەندیخانەکانی
ئــێــران ،تــێــرۆری ڕێــبــەر ،کــادر و ئەندامانی
حیزبە کوردستانییەکان لە ئێران و دەرەوەی
واڵت و هتد ،هاوکات پاڵپشت به سیاسەتی
"دووبــەرەکــی بنێوە و ئاغا بمێنەوە" و به
بهکاربردنی فێلوتەڵەکە و تاوانبارکردنی
ناڕاستی هێزە سیاسییەکانی کورد ،هەوڵی
دووبەرەکینانەوە و جیاییخستنی لە نێوان
کــورد و نەتەوەکانی دیــکــەی ئــێــران و ،به
تایبەتی تورکە ئازەربایجانییەکانی دەدا.
هەرچەند حکوومەتی ئێران لەم پێوەندییەدا
بۆ ماوەیەکیش دەستکەوتی هەبوو ،بەاڵم
بزووتنەوەی ئێستای خەڵکی ئێران کە به
ڕاپــەڕیــنــی قــارەمــانــانــەی خەڵکی ســەقــز لە
خەرمانانی ئەمساڵ و ،لە ڕێوڕەسمی ناشتنی
نەمر ژینا [مەهسا] ئەمینی دەستی پێ کرد
و ،لەگەڵ پشتیوانیی تەواوی نەتەوە و چین
و توێژە کۆمەاڵیەتییەکانی ئێران بەرەوڕوو
بــۆوە ،لە یــەک ڕۆژدا ڕیسەکەی کۆماری
ئیسالمیی کردە خوری .یەکیەتی و هاودەنگی
ب ـێهــاوتــای نــەتــەوە و چین و توێژەکانی
ئێران پیشاندەری ئاستی بــەرزی ئاگایی و
تێگەیشتنی سیاسیی خەڵک و هەرەسهێنانی
سیاسەتە دووب ــەرەکــین ــان ــەوەی ڕێژیمی
سیاسیی ئێرانه .ئەگەر به هەر هۆیەکیش،
ڕەوتــــی ڕووخــانــدنــی ئ ــەم ڕێــژمــە درێ ــژە
بکێشێ ،ئیتر کۆماری ئیسالمی قەت ناتوانێ
لــەوە زۆرتــر درز بخاته نێو ڕێــزی خەڵک.
حوکمی مێژوو بەرەو پێش دەڕوا و خەڵکی
یەکگرتووی ئێران درەنگ یان زوو کۆتایی
به ژیانی ئەم ڕێژیمە کۆنەپەرەستە دەهێنێ و
لە گۆڕستانی مێژووی دەپەستێون.
بێگومان ،پاش ڕووخانی ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی ،خەڵکی ئــێــران و دەوڵــەتــی نوێ
کاتیی بــــەرەوڕووی کێشەی دامــەزرانــدنــی
ســیــســتــمــێــکــی نــاکــۆجــێــیــی [المــــەرکــــەزی]

وێــــــــــستگە

مەرگی ژینا
ڕوحی بەو ژیانە
نوێیەدا کردەوە
ئاسۆ مینبەری

دێموکراتیک دەبێتەوە کە دەبــێ واڵمــدەری نەک تەنیا
مافی شــارومــەنــدی ،بەڵکوو پرسی نەتەوەییش بێ.
گەاڵلەکردنی دروست و چارەسەرکردنی دێموکراتیکی
ئەم پرسه ،چارەنووسی کۆمەڵگەی داهــاتــووی ئێران
و به میلیۆن کەس دیــاری دەکــات کە هەر لە ئێستاوە
ڕەنگدانەوەی ئاواته دێرین ،ڕەوا و ئینسانییەکانی خۆیانی
ی دەس ــەاڵت و نوێنەرانی
تێدا دەبینن .بــەاڵم ،پێداگری 
سیاسیی ئێران لە داهاتوو بۆ چارەسەرکردنی تەواوی
پرسە هەڵپەسێرا و حاشالێکراوەکان و یەک لەوان پرسی
نەتەوەیی به دابینکردنی مافی شارومەندیی ،ناتوانێ
وەاڵمدەری داخوازییه مێژووییەکانی کورد و نەتەوەکانی
ستەملێکراوی ئێران بێ.
چارەسەرکردنی هەر پرسێک لە سەرەتادا پێویستیی
به داننان بە بوونی پرسەکە هەیە .بەگشتی ،نەتەوە
نافارسەکانی ئێران وەکو هەر ئێرانییەکی دیکە ،وێرای
پێشێلکرانی مافه شارومەندییەکانیان لەالی حکوومەتی
نــاوەنــدیــیــەوە  ،بــە دەس ــت ستەمێکی دووهــێــنــدەیــی و
چەندقاتی دی ،واته نەتەوەیی دەچەوسێنەوە
خەڵکی ئێران ،بێ لەبەرچاوگرتنی میللیەتیان ڕیزە
داخوازییەکی هاوبەشیان هەیە ،وەکوو ئازادیی چاپەمەنی
و چاالکیی حیزبه سیاسییەکان ،یەکسانیی ژن و پیاو،
مافی دەرسخوێندنی به بەاڵش ،مافی بەربژێر بوون و
هەڵبژاردن ،کێشەی بێکاریی ،خۆشبژیویی و هەبوونی
ماڵ و هتد .بەاڵم ستەمی نەتەوەیی ،ستەمێکی دووقاته و
کەسێک تووشی ئەم هەاڵواردن و دووچاوەکییە نەبووبێ،
ئەستەمە تێی بگات یان هەستی پێ بکات .هۆیەکەشی
سادەیه ،ستەمی نەتەوەیی و کاردانەوەی نەرێنیی ئەم
چەوسانەوەیه قەت کێشەی و مەسەلەی ئەو نەبووە و
نابێت .یەکێک لەم نموونه بەرچاوەکانی ستەمی دووقات،
فێرکاری و خوێندنی مندااڵن به زمانی زگماکیی وەکوو
پێکهێنەری شوناسی نەتەوەیی و کۆمەاڵیەتیی ئەوان لە
داهاتوودایه.
بۆ وێنە ،ئەو منداڵه فارسزمانەی که یەکەم هەنگاوی
ئەزموونی فێرکاریی لە قوتابخانه به زمانی زگماکی
خۆیەتی ،ناتوانێ لەو کێشەیه و ،زەبر و ئازار ڕووحییە
تێ بگات که له ڕەوانی منداڵی کورد ،تورکی ئازەربایجانی،
بەلووچ و هتد له کاتی هەنگاونانی لە قوتابخانه دەدرێ.
ئــەو قــەت به هــۆی ج ـلوبــەرگ و هەبوونی زاراوە لە
کاتی قسەکردن به فارسی ،سووکایەتی پێ ناکرێ و،
هەر لە کاتی منداڵییەوە وەکــوو شارومەندی پلە  ٢لە
ئێران هەڵسووکەوتی لەگەڵ ناکرێ .ئەو لەبەر زاراوە و
هەڵە لە دەربڕینی وشەگەلی فارسی لەالیەن مامۆستای
زمــان و ئەدەبیاتی فارسییەوە سزا نــادرێ و لەالیەن
کەسانی دیکەوە گاڵتهی پێ ناکرێ .بێگومان پانتایی
ستەمی نــەتــەوەیــی زۆر بــەرفــراوانــتــر لــە مەسەلەی
فێرکارییه و ،ڕیشەی لە سیستمی حاکم بەسەر ئەو
واڵتــه فرەنەتەوەییەوە هەیە که نەتەوەی دەسەاڵتدار
بۆ پاراستنی نیزام و زاڵبوونی بەسەر تــەواوی بوارە
جۆراوجۆرەکانی ژیانی نێو کۆمەڵ ،وێرای دووچاوەکیی
کۆمەاڵیەتی ،سیاسی ،ئابووری و فەرهەنگی نەتەوەکانی
دیکە ،به شێوەی جۆراوجۆر سەرکوتیان دەکات.
مــێــژووی ئێران بهتایبەتی لە ســەردەمــی قــاجــارەوە
هەتا ئێستا شایەتی سەرکوتکرانی هێزە ئازادیخوازە
نافارسەکانی بەرهەڵستکار به ستەمی نەتەوایەتی له
ئێران به گشتی و ،لە کوردستان به تایبەتییه .حکوومەتە

ناوەندییەکانی ئێران هەمیشە به بیانووی پاراستنی
یەکپارچەیی تەواویەتی ئــەرزی ئێران و ،هەڵبەستنی
تــاوانــی نــاڕاســتــی ســەر بــه بێگانەبوونی نوێنەرانی
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد و نافارسەکانی دیکە،
هەر چەشنه داخوازی و بانگی ئازادیخوازی ئەوانیان به
زەبری زۆر سەرکوت کردووە .بەاڵم سەرەڕای تەواوی
ئەم سەرکوتکردنانهش ،خەباتی کورد و نەتەوەکانی
دیکە ئێران نەک کۆتایی پێ نەهاتووە ،بەڵكوو بەهێزتر
بووە و پەرەشی سەندوە.
ئــەزمــوونــی دوو ســـەدەی ڕابــــردوو پێشانی داوە
نکۆڵیکردن لە ڕاستییەکی بڕاوە و ،لەبەرچاونەگرتنی
پرسی نەتەوەیی نەک یارمەتی به چارەسەرکردنی ئەم
پرسە له کۆمەڵگە نادات ،بەڵکوو دەبێتە هۆی توندتر و
ئاڵۆزتربوونی گیروگرفتەکە .لەالیەکی دیکەشەوە ئەگەر
دابینکردنی مافی شارومەندیی وەاڵمــدەری ویست و
داخوازییەکانی تاکی ئێرانی بێ ،ناتوانێ ڕێگاچارەیەک
بۆ چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوەیی واته داخوازی
کۆی نەتەوەیەکی چەوساوە بێ کە دەیــەوێ وەکوو
بەشێک لە واڵتی پانو بەرینی ئێران مافی یەکسانی لە
ژیانی سیاسی و فەرهەنگیی خۆی لە ئاستی میللی به
تایبەتی و ،ئاستی ئێران بهگشتی بێ .نەتەوە و گەالنی
پێکهێنەری ئێران وێرای هەبوونی مێژوویەکی هاوبەش،
هاوکات تایبەتمەندیی نەتەوەیی وەکــوو واڵت ،زمان،
فەرهەنگ و داب و نەریتی نەتەوەییان هەیە و دەیانەوێ
لە چوارچێوەی جوغرافیای سیاسی ئێراندا بەشدار لە
کــاروبــاری ناوچەی خۆیان بن و ،به هەبوونی مافی
نەتەوەیی و دەسەاڵتی سروشتی ،لە واڵتێکدا بژین که
بە دوور لە دەسەاڵتی تەنیا ناوەندێک و نکۆڵیکردن له
مافی پەراوێزییەکان بێ.
ئەو دەسەاڵتە تەسکەی نێو یاسای بنەڕەتیی ئێران
که لە سەردەمی مەشروته به ناوی "بنەمای ئەنجومەنە
ئەیالەتی و ویالیەتییەکان" بۆ بەڕێوەبردنی کاروباری
ناوچەکان پەسەند کرا ،لە ترسی تێکچوونی پێکهاتەی
دەسەاڵتی ناوەند قەت به ئەیالەت و ویالیەتەکانی ئێران
و قۆناخی بەڕێوەبردن نەگەیشت ،بــەاڵم ئەمڕۆکه لە
زۆربەی واڵته پێشکەوتوو و فرەنەتەوییەکانی جیهان کە
سیستمی فیدرالیزم یاخود کۆنفیدرالیزم زاڵه ،بێئەوەی
یەکپارچەیی ئەرزیی ئەوان خەوشدار بێ و تێکبچێ،
نەتەوەکانیان لە چوارچێوەی جوغرافیایەکی سیاسیی
هاوبەشدا ،بە چەشنێکی چــاالک بەشدارن لە ژیــان و
کاروباری سیاسی ،ئابووری ،فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتیی
خۆیان .نابێ لەبیر بچێتەوە کە یاسای بنەڕەتیی ئێران
و یەکەم یاسای هەڵبژاردنی پەسەندکراو له سااڵنی
 ١٢٨٥-١٢٨٦هیجری ( ١٩٠٦-١٩٠٧زایینی) کە جاروبار
هێزە مەشروتە و سەڵتەنەت خوازەکانی ئێرانی وەکوو
سەرچاوەیەک بۆ چارەسەرکردنی پرسی "قەومی"ی
ئاماژەی پێ دەکەن ،بۆخۆی نیشانەی بەرچاوی ستەمی
نەتەوەیی و هەبوونی سەرپشکی تایبەتی بەبۆنەی
فارس و شیعەبوونه .بۆ وێنە لە نێوان  ١٥٦کورسی
بۆ تــەواوی نوێنەرانی ئێران لە مەجلیسی ئێران٦٠ ،
کورسی به تارانێک درابوو کە زۆرینەی دانیشتووانی
فارس بوون .ئەمە لە حاڵێکدابوو ،بە ئازەربایجان کە
دانیشتووانی گەلێک زۆرتر لە تاران بوون تەنیا مافی
 ١٢کورسی درابوو .بۆ کوردستان و...
درێژە بۆ ل ٨

مەرگ ،هەمیشە یەکێک لە وێستگەکانی ژیان بووە کە بۆ زۆربەی
مرۆڤەکان لێوڕێژە لە پرسیار ،پرسیارگەلی سەرسووڕهێنەر کە
ڕەنگە زۆر جاریش ئاوێتەیەک لە ترس و نیگەرانی بن؛ چونکە
لەو ڕووداوان ــەی ژیانە کە ڕەنگە کەمترین بایەخی پێ بدرێت و
کەمترین زانیاریی ڕاستەقینەی لە ســەر هەبێت ،ڕووداوێ ــک کە
وەکــوو ئەزموونێکی نەناسراو بۆ هەموو کەسێک ڕوو دەدات و
تەنیا شێوازەکەی جیاوازە.
لە هەر باوەڕ و ئایین و کۆمەڵگەیەکیشدا بێگومان پێناسەکردنی
مەرگ ،خاوەن تایبەتمەندیی خۆیەتی و هەر کۆمەڵگەیەک بەپێی
پارامێترە جیاوازەکانی خۆی پێناسەی بۆ دەکات .لە کۆمەڵگەیەکدا
ڕەنگە وەکوو ڕووداوێکی سروشتیی ژیان چاوی لێ بکرێت و بە
کۆتاییهاتنی ژیان ناوی لێ ببردرێت ،لە کۆمەڵگەیەکیشدا ڕەنگە
وەکــوو حەق و سەرەتای ژیانێکی دیکە ببیندرێت ،بەاڵم لە هەر
هەموویاندا نەمانی فیزیکیی مرۆڤەکان و بەجێهێشتنی جیهانی
مــاددی خاڵی سەرەکییە .زۆر کەس لە سەر ئەو بڕوایەن کە بە
مردن پێوەندیی مرۆڤ لەگەڵ جیهان دەپچڕێت و ئەو بوونە لە
جیهاندا بۆ هەمیشە دەسڕدرێتەوە.
بەاڵم زۆرجار پێناسە و باوەڕ و بایەخەکانی کۆمەڵگە وا دەکەن
کە هەندێک مەرگ جا بە هەر هۆکارێک بێت ببنە سەرەتا بۆ ژیانێکی
دیکە ،نەک ژیانێکی نوێ بۆ خودی ئەو تاکە ،بەڵکوو ژیانێکی مەزن
کە دەتوانێ مانای زۆر شت بگۆڕێ یان مانا و پێناسەی نوێ بۆ
هەندێ شتی تر بێنێتە ئاراوە!
لەم گۆشەنیگایەوە ئەگەر لە مەرگی ژینا بڕوانین دەتوانین ڕێک
ئــەو پێناسەیەی بۆ بکەین کە توانیی گۆڕانێکی ئێجگار گــەورە
درووســت بکات ،مەرگێکی جیاواز بوو کە ڕەنگە ئەزموونەکەی
بۆ ژینا قــورس و پــڕئــازار بووبێ و لە هەمان کاتیشدا نەمانی
ئازارێکی زۆر گەورەی بە بنەماڵە و دەوروبەرییەکانی گەیاندبێت،
بەاڵم توانیی ببێتە خاڵێکی دەسپێک ،خاڵێک بۆ سەرەتایەکی نوێ،
خاڵێکی وەرچەرخان لە مێژوویەکی پڕ لە ترس و سڵکردنەوە لە
داگیرکەردا کە ڕەنگە ڕووداوێکی تر نەیتوانیبا بەو ڕادەیە بزوێنەر
بێ و کۆمەڵگە بخاتە سەر هەست.
لە فەلسەفەی ژیاندا ،مانەوە و هەوڵدان بۆ پاراستنی ئەم مانەوەیە،
پارامێتری سەرەکین ،هەموو کردەوەیەک لەو پێناوەدا دێتە ئاراوە
کە بتوانێ مانەوە و ژیــان مسۆگەر بکات ،بۆیە لە چوارچێوەی
ژیانی شۆڕشگێرانەشدا هەمیشە باس لەوە دەکرێت کە مردن لە
پێناو ژیانی باشتر جێگای شانازییە ،بۆیە زۆر بوون و هەن ئەو
کەسانەی کە ئامادەن لەپێناو ژیانی باش و ئازادانەدا ،گیان بسپێرن
و هەموو گیانفیداییەک بکەن.
ژینا وەکوو هەموو کچەکانی ئەم نیشتمانە حەزی لە ژیان بوو و
بە خواستی خۆی باوەشی بە مەرگدا نەکرد ،بەاڵم مەرگی ژینا توانی
ببێتە خاڵێکی وەرچەرخان لە ژیانی تاکەکانی کۆمەڵگەی کوردستان
و ئێرانیشدا ،بە جۆرێک کە سەرەتا کوردستان و دواتــر هەموو
ئێران و دوای ئەوەش هەموو جیهانی بەنیسبەت دۆخی ئێران و
پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لەو جوگرافیایەدا هەستیار کردەوە.
خاڵی گرینگ لە مەرگی تراژیکی ژینادا ،هەستیارکردنەوەی باقی
توێژەکانی کۆمەڵگە بوو ،نەوەیەکی نوێ کە ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران
سااڵنێکی زۆر پارەی بۆ پەروەردەی ئیدئۆلۆژیکی تەرخان بوو ،بە
دژی خودی ئەو ڕێژیمە هاتە مەیدان و ئەمە کاردانەوەیەک بوو
بەرانبەر بە مەرگی ژینا ،ژینایەک کە نموونەیەک لە هەزاران کەس
لەو نەوەیە بوو ،ژینایەک کە نوێنەری هەموو خواست و ویستەکانی
نەوەیەکی ستەملێکراو بوو کە زۆر بێپەنا و دڕندانە و بێ هیچ
هۆکارێک بە دەستی هێزەکانی ڕێژیم شەهید کرا.
پیرۆزبوونی ژیان و ئامادەبوونی تاکەکانی کۆمەڵگە بۆ دانی
گرانترین نرخ بۆ دەستەبەرکردنی ئازادی ،لەم قۆناغەی دواییدا تەنیا
یەک سەرەتای هەبوو ،سەرەتایەک بۆ کۆمەڵگە کە هاوکات بوو
لەگەڵ کۆتایی فیزیکیی ژینا!
کاتێ لە سەر کێلی مەزاری ژینا نووسیان :ژینا گیان ،تۆ نامری،
ناوت دەبێتە ڕەمز ،پەیامێکیان بە گوێی جیهان گەیاند ،ئەویش ئەو
پەیامە گرینگە کە مردن کۆتایی نییە و هەندێ جار مەرگ جوانترین
سەرەتا و دەسپێکە؛ مەرگی ژینا دەسپێکی شۆڕشێک بــوو کە
کۆماری تەمەن  ١٦ساڵی هێنایە مەیدانی بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ
داگیرکەر و وای کرد کە کۆمار وا لە ژیان بڕوانێ کە لە هەر شتێک
زیاتر ئازادیی خۆش بوێ! کەوایە ئەمە بەو مانایەیە کە ژیان مانا
ڕاستەقینەکەی خۆی وەرگرتووەتەوە ،چیدیکە تاکەکانی کۆمەڵگەی
کوردستان و ئێران نایانەوێ بە بێ ئازادی بژین هەر بۆیە ئامادەن
لەم پێناوەدا ،واتە لەپێناوی ژیاندا ،بمرن!
مەرگی ژینا ،لەو ڕووداوە گرینگانە بوو کە پاش تێپەڕبوونی
 ٥٠ڕۆژ ،دیسان برینەکەی تازەیە ،بۆ ساڕیژکردنی ئەم برینەش
هەر ڕۆژ لە شوێنێکی ئەم کوردستانە گیانفیداییەکی تر ئەکرێت
و هەرجار و لە هەر سووچێکی ئەم نیشتمانە چیرۆکێکی تازە لە
قارەمانەتی و لەخۆبوردوویی تۆمار دەکرێت؛ ئێستا چیرۆکی ژیان
ئەو چیرۆکە مێژووییەیە کە پێشەکییەکەی بە مەرگی ژینا تۆمار
کرا و نێوەڕۆکەکەی پڕ بووە لە وێنەی لەبیرنەکراوی تێکۆشانی
بوێرانەی گەل و بێگومان کۆتاییەکەشی بەدەستی ئازادیخوازانی
ئەم نیشتمانە بە براوەیی دەنووسرێتەوە.
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شکۆی شەکانەوەی
ئااڵی خەبات
شەهید موزەفەر تابعی
کاتێک گەلێکی بندەستە دەیــهــەوێ لە دیلی
ڕزگــــاری بــێــت ،قوربانییەکانی بــە خوێنبایی
ســـەرکـــەوتـــن دادەنـــــــێ و تــــــارای ســــووری
بەمرادنەگیشتووی الوان ،بەپێی نەریتی کۆن
و لەمێژینە ،وەکــوو ئــااڵی ســووری خویناویی
شــۆڕش بــە ســەر گــۆڕی شەهیداندا دەکێشێ
و بەرەو پێشەوە دەڕوا .یەک لەو شەهیدانەی
برایم چووکەڵی
ڕێگای ڕزگــاریــی نەتەوەیی شەهید موزەفەر
تابعییە کــە لــە "هەگبەی شــۆڕش و ش ــاخ"ی ئــەم ژمــارەیــەدا یــادی
دەکەینەوە.
شەهید موزەفەر تابعی لە گوندە خنجیالنەکەی "لۆنەکۆن" لە ناوچەی
بێڵەوار لەدایک بــوو .ئەویش وهک زۆرب ـ ه 
ی مندااڵنی کــورد ههر له
ی نیشتمانهک ه 
منداڵییهوه لهگهڵ ئازار و مهینهتی و ئاواتهکان 
ی ئاشنا
ی بیرکردنهوهی زیاتر پەلوپۆی
بوو ،هەتا گهورهتر دەبــوو و توانا 
ی ژیانی واڵتەکەی تێدەگەیشت.
دەهایشت ،پتر ل ه ڕاستییهکان 
ی به خوێندن دا و لهگهڵ دهستپێکردنی
موزەفەر هەتا دیپڵۆم درێژه 
شۆڕشی گهالنی ئێران لهدژی ڕێژیمی پاشایهتی ،ئهویش ک ه الوێکی
تازهپێگهیشتوو ،لهسهر ههست و وریا بوو ،پێی نای ه گۆڕهپانی کاری
سیاسییهوه .لەگەڵ دەسپێکی شەڕفرۆشییەکانی ڕێژیمیشدا موزەفەر
ی کۆنهپهرهستی و
زوو تێگەیشت کە دەبــێ بۆ بـهرهنــگــاربــوونـهو ه 
ی ل ه دهسکهوت و بهرژهوهندییهکانی کوردستان چهک ههڵگرێ
بهرگر 
و ڕوو بکاته بهرهکانی شهڕی ڕێژیمی ئیسالمی .بۆیە بەرگی پڕ لە
شانازیی پێشمەرگەی حیزبی دیموکراتی لەبەر کرد و شانی وەبەر
ئەرک و بەرپرسایەتی دا.
ی ههژاران 
ی بهوهفا 
ڕۆڵ هی كوردی زهحمهتكێش و یار 
ی ناوچەکانی
سنە کە به دنیایەک ئاواتەوە بۆ داهاتووی دەڕوانی ،زۆر زوو لهنێو
ی كردهوه .مزەفەر پێشمهرگهیهكی بهئهخالق
ی خۆ 
هاوسهنگهرانیدا جێگا 
ی
و لهبهرداڵن و له شهڕهكانیشدا ئازا و بەدەستوبرد بوو .قارهمانهتییهك ه 
ی زێڕین ل ه
ی ٥٩ی شاری سنهدا وهك الپهڕهیهك 
ی نـهورۆز 
له شهو 
ی
ی خۆی كردهوه و موزەفەر 
ی دێموكراتدا ،جێ 
ی پێشمهرگه 
كارنام ه 
گهیانده فهرماندهری لك .ئەو لهو بەرپرسایەتییەشدا ههموو وزه و
ی بۆ بەرەوپێشبردنی ئەرکە حیزبییەکان بەکار
ی خۆ 
تواناییو پسپۆڕی 
ی
هێنا .شەهید موزەفەر بهوپهڕی بیروباوهڕو ئیمانهوه ئاماد هی فیداكار 
ی حیزبی گهیشتبوو و وهك فەرماندەیەکی
بوو .باش له ئوسوولهكان 
ی لـێدهكرا .لە چاالکییەکدا لەنێو شاری سنە و
نموونه و بهنهزم چاو 
ی
لە شەڕێکی سەختدا ههر چوار دهوری موزەفەر گیرا و به تهواو 
ی
ی دوژمنهوه .ههرچهند لهو شهڕهدا كهوت ه بهر پڕیشك 
كهوتە گهماڕۆ 
نارنجۆكو برینداریش بوو ،بهاڵم بێئهوهی ور ه بهربدا و ل ه بهرانبهر
ی
ی بهرزهو ه گهماڕۆ 
ی قایمو ورهیهك 
دوژمندا بهچۆك دابێ ب ه ئیمانێك 
ی تێك شكاند.
ی گهلییهكان 
پاسداره دژ 
دڵسۆزی ،قارەمانەتیو ژیریی سیاسیی بوونە هۆی ئەوەی شەهید
موزەفەر وەک جێگری هێزی شەهید شەریفزادە دیاری بکرێ و تا
ی شههیدبوونی لهو ئهركهشدا ڕووسور هات ه دهر.
كات 
رۆژی  ٢٧هەتا ٢٩ی گــەالویــژی  ١٣٦٢نــاوچـهی لهیالخی سنه،
گۆڕهپانی حهماس ه و ههڵمهتی دهستهیهک ل ه پێشمهرگ ه فیداکارهکانی
هێزی شهریفزاد ه بوو ک ه جوامێرانە و ئازایان ه لهبهرانبهر هێرشی
دڕندانهی بهکڕێگیراوانی کۆماری ئیسالمیدا ،سهنگهری دیفاع ل ه بوون
و مانی نهتهوهکهیان ڕاگرت ،و تا دوا فیشهک و دوا دڵۆپی خوێن و
دوا ههناسهی ژیانیان ،لهگهڵ داگیرکهرانی کوردستان شهڕیان کرد
ک دانههاتنیان وەک وانەیەک بۆ هاوسهنگهرانیان
و کۆڵنهدان و بهچۆ 
تۆمار کرد.
لەو سێ ڕۆژەدا هێزێکی لە ئەژمارنەهاتووی ڕێژیمی ئیسالمی ب ه
ک و تۆپ و خۆمپارە و کاتیوشا ،له ههموو الیهکهو ه
پشتیوانیی تان 
بە خەیاڵی خۆیان ب ه مهبهستی تهفروتونا کردنی هێزی پێشمهرگه ل ه
ناوچهی سنه ،دڕندان ه پهالماری ناوچهی "ڕمشت و میراوه"ی دا .دوژمن
ههموو ڕێگاکانی له پێشمهرگه گرتبوو و هیچ بوارێکی دهربازبوونی
بۆ نههێشتبوونهوه .پێشمهرگهی دیموکرات دوو ڕێگای لهبهر بوو،
یا تهسلیم بوون یان مهرگی سهربهرزانه ،بۆیه وهک ههمیش ه ڕێگای
ن دا به شانازییهو ه گیانی خۆیان فیدا
دووههمیان ههڵبژارد و بهڵێنیا 
بکهن ،بهاڵم له بهرانبهر دوژمندا سهر نهوی نهکهن .پاش ئهو بهڵێنییه
ب ه مهبهستی شکاندنی گـهمــارۆی دوژمــن دهســت بهکار بــوون .لەو
شەڕەدا کە بە بەشداریی چەندین فهرماندهی قارەمانی وەک سەروان
ئیقباڵ کەریمنژاد کرا ،پێشمەرگەکان بە چڕی هێرشیان کرد ه سهر
سهنگهرهکانی دوژمن و چهندین کوژراویان پێ بهجێهێشتن.
ی و
ناوچهی "ڕەمشت و میراوه" ئاگر و ئاسنی بهسهردا دهبــار 
نوقمی گڕ و دووکهڵ بوو .ل ه ههموو الیهک گرمهی تۆپ و قریشکهی
بیکەیسی ،هــاژهی کاتیوشا و لــوورهی خۆمپاره دهنگی دهدای ـهوه
ی و بهرهو سهنگهری ڕۆڵهکانی دێموکرات
و شاخ و پێدهشتی دهدڕ 
دهچــوو ،ب ـهاڵم هێزی پێشمهرگه کە قهت له ئــاور و ئاسنی دوژمن
نهترساوه ،ههر بهرهو سهنگهری دوژمن پێشڕهوییان دهکرد.
سـهرئــەنــجــام پــاش ســێ ڕۆژ شـ ـهڕی دهســت ـهوی ـهخــه و سهنگهر
ب ه سهنگهر ،سێ ڕۆژ حهماس ه خوڵقێنی و قارهمانهتینواندن ب ه
ی و سهروان ئێقباڵ کهریمنژاد گهمارۆی
فهرماندهریی موزەفەر تابع 
دوژمن تێک شکێندرا .لهماوەی  ٣ڕۆژ شهڕدا بهداخهوه سینگی پڕ ل ه
ورە و غیرهتی فهرماندهری لێوهشاوهی حیزبهکهمان موزەفەر تابعی ل ه
گهل  ١٥هاوسهنگهری دیکهی کە بەشیکیان فەرماندە بوون ،کهوتنه بهر
گوللهی دوژمنی کۆنهپهرهستی و تێکهڵ به کاروانی ب ه خوێن سووری
شههیدان بوون.
ئەوان شەهید بوون ،بەاڵم ڕێبوارانی ئەو کاروانە و قوتابییانی ئەو
شەهیدانە هەر ئێستاکە ئاگریان لەسەر پشتی دوژمن کردۆتەوە و هەتا
سەرکەوتنی یەکجاری هەدا نادەن.
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کورد ،بوونە نەک فۆرم
هۆی خستنەڕووی ئەم بابەتە ،سەرلێشێواویی
ئەوانیتر بۆ لەقاڵبدانی کورد و ناپوختەییی بەشێک
لە کوردە کە لە دەالقەی بەدەر لە خۆی ،سەیری
بوونی دەکــات .الی نووسەری ئەم دێڕانە ،کورد
تەنیا هەقیقەتێکی زاتییە؛ واتە نە نکۆڵی هەڵدەگرێت
کەیوان دروودی و نە ئەوەندە بەردەستە کە بیخەیتە چوارچێوەی
ئایدئۆلۆژییەکەوە .ئەوەی زۆرتر حاشا لە کورد
بکات ،زیاتر گیرۆدەی هێزی هەقیقەتی کــوردە و ئــەوەی دەیخاتە نێو
ئایدئۆلۆژی و ڕێکخراوەوە ،تەنیا پەرژین بەدەور خۆیدا ئەکێشێت.
وەک لەو ڕۆژانە دەیبینین ،هەموو پێکهاتەکانی نێو ئێران ،هەر یەکە و
بە جۆرێک ئەم وزە و گڕوتینەی کورد لێک ئەداتەوە .بەشێک لەوانەی
سەرسامن ،ئەم مەیلە بۆ ئازادی وەکوو هەوڵێکی هەڕەشەئامێز بۆ سەر
خۆیان دەبینن ،بەشێکیتر ،دەرفەتێک بۆ "ئێرانی یەکپارچە"! کەچی کورد
نە هەڕەشەی کــردووە و نە هیچ کاتێک پێی ناوەتە ماڵی ئەوی تر ،لە
هەمان کاتدا پێملی ڕێسای هێزی پەتی (زۆرداری)ی دەوڵەت نەبووە تا
بە بیانووی پاراستنی یەکپارچە پێداگری لەسەر بوونی خۆی و فرەیی
بهگشتی نەکات .نە خۆی بەرانبەر بە کەسێک دەناسێنێت و ڕێگە ئەدات
کەسێک بەو جۆرە پێی خۆشە یان پێی باشە بیناسێنێت ،نە بەشداریی
دەسەاڵتە و نە پشکی لە داهات دەوێت .هاوکات نە ڕووی دەسەاڵتخوازیی
پێوە دیارە و نە داوای ئاوێتەبوونی بە سیستەمی ئابووری دەکات .ئەم
دینامیزمە ،تەنیا لە خۆبوونی کــوردەوە سەرچاوە دەگرێت .جۆرێک لە
ڕوحی گشتی کە مەیلی سەردەستبوون (زاڵیەتی) پێ نییە و ژێردەستبوون
(کۆیلەیی) بە شوورەیی دەزانێت.
هەر ئەمەش کــوردی کــردووە بە چەقی ڕووداوەک ــان ،لە کاتێکدا ،بە
هیچ شێوازێک ناکرێت ئەم دیــاردە بە داڕێــژراو بزانین .کورد بە هیچ
جۆرێک پالنێکی بۆ ئەوە نەبووە هەمووان لە پەراوێزی خۆی کۆ بکاتەوە،
کەچی بێ کورد ،ئەوانی تر مەیلی پەرتەوازەییان زاڵترە تاکوو خواستی
پێکەوەبوونیان.
ئەوە ئەویترە کە پێی ناوەتە خاکی کورد ،کەچی دەرکەوتنی بوونی
هەقیقەتی کورد وای لێ دەکــات ،بکەوێتە پەلەقاژەی دوورخستنەوەی
کورد لە خۆی .ئەمە بە ڕێسا باوەکانی دیاردەناسی لێک نادرێتەوە ،کە
چۆنە کورد لە خۆیدا تەبایی دەوێت ،هەمووانیش بە ناوی تەبایی دەدوێن،
بەاڵم تێگەیشتنێکی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی فۆرماڵیان بۆ ئەو تەباییە پێیە.
با هەر باسی ئورمیە بکەین ،تا لەم هێزی هەقیقەتە بگەین.
لە ڕۆژانی ڕابردوودا شەهید و بریندار و گیراوانی کورد لەو شارە ئەو
ڕاستییەی درخست کە لەوێ بوونی کورد خۆی دەنوێنێت و بەوەشەوە
کە دەزانین ئەوانەی دەستیان لە گرتن ،کوشتن و ئەشکەنجەی کورد
لەو شــارە هەیە ،بە زۆری هەر لە تۆرەمەی ئەوانەن کە دژی کورد
هەڵوێست دەگرن ،کەچی ئەم شوورەیییە لە خۆیان دوور ئەکەنەوە .بەاڵم
سەیر دەکەین کە کورد ناپەڕژێتە سەر ئەوەی تاوانباران کێن ،چونکە
لە بنەڕەتەوە بەالیەوە گرینگ نییە کێن! ئەو تەنیا خۆی دەردەخــات و
ئەوانی تر بە شاراوە چەکی بەرانبەر ڕادەکێشن و بەئاشکرا چاوی لێ
سوور دەکەنەوە! ئەی چی وا دەکات بە پشتیوانیی هێزی نێوخۆی ئەو
واڵتە و پشتگیریی دو واڵتی تر ،هێشتا ئەوان کورد بە مەترسی بزانن؟!
سەیر نییە کە کوردی بێدەوڵەت ،ئەوی تر بە هەڕەشە نازانێت ،کەچی
ئەوان لە دەستی بەتاڵی کورد تووشی هیستریا ئەبن! و تەنانەت بەشێک
لە کوردەکان بێ ئەوەی بیر بکەنەوە و لە قاڵبی فۆرمە باوە ئایدئۆلۆژیک
و ڕێکخراوەیییەکاندا ،باوەش بۆ مەیلی هێرشبەرانەی ئەوی تر ئەکەنەوە!
لێرەوە پێویستە ئەمانەی بەناوی پێکەوەژیان ،خەریکن دەســت بە
ڕووی کوردەوە دەنێن ،بێژین؛ کامە کورد گوتوویە تورک دەسڕمەوە؟
بۆچی ناوهێنانی ئورمیە بە ئازەربایجان بەئاسایی وەردەگــرن ،کەچی
لەالیەکی تــرەوە ناوهێنانی بە کوردستان ،گرێ دەدەن بە ڕێکخراو و
ئایدئۆلۆژیی "ســەرەڕۆیــانــە"وە! ئاخۆ باوەڕیان بە سنووردانانی تاران
هەیە کە کوردستانی خستووەتە نێو چوارچێوەی پارێزگای سنەوە؟! جا
ئەگەر وایە خۆ دەبێت دەست لە کرماشانیش هەڵگرن ،ئەی بۆ دەستی لێ
هەڵناگرن؟ بەدڵنیاییەوە کورد بێ ئەوەی مەیلی گرژی و بەریەککەوتنی
تێدا بێت ،لە بوونی کورد لە ئورمیە پاشەکشە ناکات ،چونکە هەقیقەت
پێڕەوی لە یاسای هێز ناکات .وەکوو خۆر چۆن هەر دەبێت هەڵبێ و
گرینگ نییە ،ئاسمان وەشت بێت یان ساماڵ ،سەرما بێت یان گەرما ،هەر
تیشکی ڕۆشنایی خۆی دەرئەخات ،کوردیش بێ ئەوە بۆ بەزاندنی ئەوی
تر هەنگاو هەڵبگرێت ،ڕووگەی خۆی کە دەرکەوتنی بوونییە بەر نادات.
درێژەی

کێیە نەزانێت ،دەوڵەت-نەتەوەی ئێرانی و تورکی و سووریەی و عێراقی ،بە
زێڕی ڕەش (نەوت) خۆی لەسەر پێ ڕاگرتووە؟! ئەگەر ئەو داهاتە لە خەزێنەداریی
واڵتانەوە نەڕژێتە گیرفانیان و بەوەش هێزی سەرکوت دروست نەکەن ،کوا پێیان
دەکرێت درێژە بەم فۆرمە هەنووکەییە بدەن؟ هێزی ئەوان لە زۆرداری و هێزی
کورد لە هەقیقەتدایە .وەک چۆن کەسی بێتاوان بێباکە لــەوەی بەهۆی یاسای
نادروستەوە تووشی تۆمەت بێت ،کوردیش هیچ ترسێکی لــەوە نییە کە لەبەر
پێداگری لەخۆی لە بەرانبەر فراوانخوازیدا ،قسەی هەڵبەستراوی وەپاڵ بخرێ.
چونکە بە وردی لە خۆی دڵنیاییە و دەزانێت سنووری تۆمەت و تاوان چییە.
جا بۆیە هەرکات مرۆڤی تۆمەتبار لە خۆی دڵنیا نەبوو و لە یاسا (کە هێز
دروستی دەکات) ترسا ،ئەوە دیارە ملی بۆ ئەو یاسا ڕاکێشاوە و تووشی سزاش
دەبێت .بەاڵم ئەوەی ملمالنێی هێزی ڕەت کردووەتەوە ،یان تووشی تاوان نابێت،
یان ئەگەریش بەتاوانبار ناسێندرا ،ئەوە دڵنیایە یاساکە ناڕەوایە نەک کردەوەی
خۆی.
ئەوە کورد نییە کە دەستی داوەتە ناساندن و دابەزاندنی بوونی ئەویتر ،بەڵکوو
ئەوە ئەوانن لە سەدان دامەزراوەی نیزامی ،سیاسی ،ئابووری و  ..بەکار دێنن تاکوو
بوونی مێژوویی کورد لێژ بدەنەوە نێو دەفری دەوڵەت-نەتەوەی سەد ساڵەوە.
بە دیوێکی تردا ئەوە کێشەی کورد نییە کە دەرکەوتنی بە سادەیی ،ڕاستەوخۆ
مەترسیی لەسەر فۆرمی ساختەی هێز دروست دەکات ،ئەوە زۆردارییە کە دەبێت
مل بۆ هێزی هەقیقەت ڕابکێشێت! هەر بۆیە لێرەدا پێویستە دووپاتی بکەینەوە ،کورد
بوونێکە کە بەرگەی فرەڕەنگی و فرەالیەنی دەگرێت ،بۆیە دەست نابات بۆ ناسنامە
و سنووری ئەوی تر و ئەوە ئەوانن دیواری بوونیان لەسەر کورد هەڵچنیوە و بەر
س و لەرزەوە چاویان لەسەر کوردە ،بەشکم
لەوەی خۆیان بناسێنن ،بەوپەڕی تر 
بە ملدان بەهێز و هەڕەشە ،ئەو کەالوە بنلەق و لە ڕواڵەتدا ڕازاوەیە هەڵنەتێکێنێت
و لە بوونی خۆی پاشەکشە بکات.
ئەگەر ئەمریکا لەسەر تەرمی سوورپێستەکان بونیاد نرا ،واڵتانی باکووری
ئافریقا بە ناسنامەی ساختەوە ،حاشا لە بوونی ئامازیغی دەکەن .ئەگەر چین هەمان
هەنگاو دژی تەببەتییەکان هەڵدەگرێت و دەنگێکی بەهێز ئەو ڕاستییە نادرکێنێت،
ئەوە دەنگی کورد شەپۆلێکی دژەستەمە کە بێ ئەوەی خۆی وشیارانە بڕواتە پێش،
سنوورەکان کاڵ دەکاتەوە و کۆی ئەم نەزمە داسەپاوە لە چوارچێوەی ئەزەلی-
ئەبەدی و بێ کەموکورتی بۆ حاڵەتی ڕاستەقینەی خۆی کە فۆرمێکی ساختەی هێزە
دەگەڕێنێتەوە .ئەگەر ئەم هێزی هەقیقەتە ئەوەندە پێشخانی دەوڵەمەند و قووڵی
هەیە ،کەواتە دەبێت بەدەمیەوە بچین و بەجێی ئەوەی لە دەالقەیەکی تەسکەوە و
لە دوورەوە سەیری بکەین ،لە نزیکەوە ڕێگە بدەین ڕەوایەتی خۆی ،وەک ئەوەی
هەیە ،بگێڕێت.

کوردستان ترپە دڵی بزووتنەوەی بەرهەڵستیی ئێران

هــەمــەدان  ٦کورسی و ،خوزستان ،لوڕستان و
بروجێردیش لەسەریەک  ٦کورسی درابوو.
مافی بەربژێربوونیش تەنیا بە کەسێک دەدرا کە
ش ــارەزای زمانی فارسی بایە .هــەروەهــا لــەو یاسا
بنەڕەتییه و ،یاساکانی دوایــی ئێران ئایینی شیعه،
هەمیشە وەکو ئایینی فەرمی ئێران پێناسه کراوە و،
تەنانەت لە کۆماری ئیسالمیی ئێراندا تەنیا کەسێک
مافی سەرۆک کۆماربوونی هەیە که شیعه بێت.
نەتەوە نافارسەکانی ئێران لە تــەواوی بوارەکانی
ژیان وەکوو وەبەرهێنان و گەشەکردنی دامــەزراوە
و پیشەسازییە ئابوورییەکان تا دامەزرانی قوتابخانه
و زانکۆ ،هەروەها گرنگیدان به زمانی زگماکی و هتد
بەر تیغی دووچاوەکی کەوتوون .ستەمی نەتەوەیی و
هەاڵوارنی سیستماتیکی ڕێژیمەکانی قاجار ،پەهلەوی
و ئیسالمیی ئــێــران هەمیشە لــەگــەڵ خــۆڕاگــری و
خەباتی نەتەوەکانی ستەملێکراو بەڕەوڕوو بوونەتەوە
و نــوێــنــەرە سیاسییەکانی ئـــەوان بــۆ گەیشتن به
دێموکراسی ،ئازادی و مافی بەشداری لە چارەنووسی
خۆیان و ئێرانێکی بهدوور له ستەمی نەتەوایەتی
خەباتیان کردووە و ،قوربانیی زۆریان داوە .بێگومان
قەبووڵی ڕەنگاڵەیی کۆمەڵگەی فرەنەتەوەی ئێران و
تەیارکردنی بارودۆخی شیاو بۆ ژیانی خۆویستانهی

نەتەوەکان پێکهێنەری بەستێنی شیاو بۆ گەشەسەندن و
پێشکەوتنی ئابووری ،کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی تەواوی
ناوچەکانی ئێران و بەشداریی خەڵکی ئەو ناوچانه به
هەر میللیەت و ئایینێکەوە لەم ڕەوتە بێ .ئەم دیاردەیە
تەنیا لە واڵتێک دەرفەتی سەرهەڵدانی هەیە که ناکۆجێی
[المەرکەزی] و دێموکراتیک بێ.
نەمر پێشەوا قازی محەممەد ،یەکەم سکرتێری حیزبی
دێموکراتی کوردستان و هەوەڵین سەرۆککۆماری
کوردستان نزیک به  ٨دەیــە لەوەپێش ،لە یەکێک لە
نوتقەکانی خۆی لە جۆزەردانی ١٣٢٥دا وێرای باسکردن
لــه ژیــانــی نــەتــەوەکــانــی یەکیەتیی سۆڤییەتی ،واڵتــە
یەکگرتووەکانی ئەمریکا و سوئیس ،دەبێژێ "ئەگەر
بیتوو ئازادی له ئێراندا بەرقەرار بێ ،چه مانعێک هەیە
ئەوی لە ئێرانیدا دەژین تێکڕا دەستی برایەتی بدەن به
یەکتری".
ئەم وتانەی پێشەوا قازی محەممەد هەڵگری پەیامێکی
تایبەت و ڕوونه .هەر کاتێک دەوڵەتی ناوەندی پابەند
به دێموکراسی ،ئازادی و مافی نەتەوەیی گەالنی ئێران
بێت ،ئەوان دەتوانن لە چوارچێوەی یەکێک لە سیستمە
ناناوەندییەکان وەک فیدرالیزم یان کۆنفیدرالیزم به
هەبوونی مافی یەکسان بژین ،بەاڵم بێگومان پێداگریی
دەوڵــەتــی نــاوەنــدی بــۆ درێــژپــێــدان بــه سەرکوتکردن

و پێشێلکردنی مــافــی نــەتــەوەیــی گـــەاڵن ،جیایی و
دووربــوونــەوەی ئەوانی لە ناوەند لێ دەکەوێتەوە.
نەبوونی بەستێنی پێویست بۆ ژیانێکی خۆویستانه
و بەشداریی نەتەوەکانی ئێران به مافی بەرامبەر لە
دەسەاڵت و ،دابەشنەکردنی دادپەروەرانەی سەروەت
ن و بەرینی ئێران ،هەروەها نەبوونی
و سامانی واڵتی پا 
ســازوکــاری دێموکراتیک بۆ کۆنترۆڵی دەسەاڵتی
ناوەند لەالیەن نوێنەری نەتەوە و چین و توێژکانی
خەڵک ،ڕێ بۆ جوواڵنەوە سەربەخۆییخوازیەکانی
گەاڵنی ژێر ستەم وەکــوو مافێکی ڕەوای ئــەوان بۆ
دیاریکردنی چارەنووسی خۆیان دەکاتەوە .ئەوانەی
به درێژەدان به سیاسەتی ستەمی نەتەوەیی دەیانەوێ
واڵتی فرەنەتەوەی ئێران بەرێوە بەرن ،لە ڕاستیدا
ڕێگا بۆ هەڵوەشانەوەی ئەم واڵته ئامادە دەکەن.
لەم پێوەندییەدا پێویسته لە ئەزموونی ڕابردوو بۆ
سازکردنی ئێرانێکی نوێ کەڵك وەربگیرێ کە تەواوی
نەتەوە ستەملێکراوەکان و چین و توێژەکانی کۆمەڵگە
وەدیهاتنی ئاواتە نەتەوەیی ،چینایەتی و جنسیەتی
خۆیان تێدا ببینن.
نــــکــــۆڵــــیکــــردن لــــە کـــێـــشـــەی نــــەتــــەوەیــــی و
چارەسەرنەکردنی دێموکراتیکی ،ڕێگا بۆ دریژەپێدان
به گیروگرفته نەتەوایەتییەکان لە داهاتوودا دەکاتەوە.

ژماره٨٣٤ :
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زانکۆکانی من

ڕەزا دانشجوو

ماکسیم گــۆرکــی ،نــووســەری شۆڕشگێڕ
و بــەنــاوبــانــگ ،دام ــەزرێ ــن ــەری ڕیئالیزمی
کۆمەاڵیەتی لە ئەدەبی ڕووسیدا ،یەکێکە لە
نووسەرە کاریگەرەکانی مێژووی ئەدەب نەک
تەنیا لە ڕووسیە ،بەڵکوو لە جیهاندا .ڕوانینی
قووڵ و ڕەخنەگرانەی گۆرکی لە چینەکانی
خوارەوەی کۆمەڵگە و ئەوەی لەڕاستیدا لەژێر
پێستی شــاردا ڕوو دەدات ،وێنەیەکی تەواو
باوەڕپێکراو لە خۆی و کتێبەکانی دەخاتە ڕوو.
بەبێ گوێدان بە مەکتەبی بیرکردنە گۆرکی،
کە ڕەگ و ڕیشەی لە سۆسیالیزمی کرێکاری
و خەباتی چینی خــوارەوە دژ بە ڕووسیەی
ژێردەسەاڵتی تــزارەکــاندایــە ،نووسینەکانی
گۆرکی ڕەنگدانەوەی ڕاستییەکانی کۆمەڵگەیە
و بە جۆرێک ژیان لە خودی ڕووداوەکاندایە.
"زانــکــۆکــانــی م ــن" بــەرهــەمــێــکــی ماکسیم
گۆرکییە کە دەرئەنجامی ئەزموونەکانی ئەو
لە تەمەنی گەنجیدایە ،ماکسیم گۆرکیی گەنج
کە بە هیوای خوێندن لە زانکۆ دەچێتە "کازان"،
بەهۆی بارودۆخی ئابوورییەوە خوێندنەکەی
بە نیوەتەواو بەجێ دەهێڵێت و ناچارە دەبێت
وەک کرێکارێک کار بکات .ئەوەی گۆرکی لە
ماوەی ئەم سااڵنەدا لەنێو خەڵک و لە پێوەندی
لەگەڵ کەسانی جۆراوجۆر و لە دۆخی جیاوازدا
فێر دەبێت ،لەالی گۆرکیی گەنج گەورەترین
زانکۆیە .لە ڕاستیدا ئەم جارە دوور لە ڕێکارە
ئاساییەکانی فــێــربــوون لــە زانــکــۆ ،گۆرکی
ڕاستەوخۆ لە ڕێگەی ئەزموونی مرۆڤەوە فێر
دەبێت ،ئەم جارە ئامرازی فێربوون وەشانێکی
کۆپیکراوی ڕووداوەکانی کۆمەڵگە نییە ،بەڵکو
فێربوون دیتنی ڕاستییەکانە لەسەر شەقام
و کۆاڵنەکانی شــار .وەک نــمــوونــەیــەک ،لە
گێڕانەوەی هەژاری و بێبەشیی ئەو خێزانەی
کە لە سەرەتای هاتنی بۆ "کازان" ،گۆرکی لە
گەڵیاندا دەژی ،دەنووسێت" :پیرەژن ناچار
بوو سکی منداڵەکانی کە هەموو بەیانییەک
بەبێ بیرکردنەوە داوای نانیان لێ دەکــرد،
هەڵبخەڵەتێنێت .هــەر بــیــرکــردنــەوەیــەک ،بە
شێوەیەکی سروشتی هــەر پـــارووە نانێک
کە لەالیەن ئەم خێزانەوە پێم دەدرا ،کێشی
وەک بەردێک لە سکمدا بوو ،هەربۆیە هەموو
بەیانیەک زوو بە بیانووی دۆزینەوەی کار لە
ماڵەوە دەهاتمە دەرەوە بۆ ئەوەی نانی بەیانی

لەگەڵیان هاوبەش نەبم!".
بـــەڵـــێ ،گـــۆرکـــی بــەبــاشــی تـــێ گــەیــشــت کە
هەندێک جار مرۆڤ ناتوانێت ڕاستییەکان نە لە
کتێبدا بدۆزرێتەوە و نە لە زانکۆکاندا ،بەڵکوو
ڕاستییەکان لەنێو شەقامەکاندا دەژیــن ،هەندێک
جار توێژینەوە کۆمەاڵیەتی و کۆمەڵناسییەکان
ناتوانان لە لێکدانەوەی ڕووداوەکان ،تەنها بە چەند
ژمارە و ڕەقەم یان گریمانەیەکی ئەگەری قەناعەت
دەکەن .هەندێک جار ڕەوتی پێشهاتەکان ئەوەندە
خێرا دەڕوات کە کات بۆ شیکردنەوەی ئەکادیمی
ناهێڵێتەوە ،هەندێک جار شەقام خودی زانکۆیە.
شۆڕشی ژینا کە بە کوشتنی کچێکی بێتاوان
لەالیەن حکوومەتەوە دەستی پێ کرد ،ئێستا نە
تەنیا جوغرافیای ئێران ،بەڵکوو جیهانی داگیر
کــــردووە .شۆڕشێک کــە خــاوەنــەکــانــی ئــەوەنــدە
هەمەچەشن و فراوانن کە جگە لە شەقامەکان هیچ
شوێنێکی تر نییە بۆ تێگەیشتن لێی .شۆڕشی ژینا
شۆڕشی ڕەنگ و جیاوازییە .شۆڕشی ئەو ئازار
و دەردەی ــە کە سااڵنێکە دەســەاڵتــی دیکتاتۆری
ویالیەتی فەقیهـ بەسەر خەڵکدا سەپاندوویەتی.
ئەو ئازار و دەردانەی کە هێندە گەشەیان کردووە
کــە کچێکی تــەمــەن  ١٦-١٥ساڵیان کـــردووە بە
ڕەخنەگری سیاسی ،ئەو کچانەی ئێستا باس لە
مافی هەڵبژاردن دەکەن و گەندەڵی و هەاڵواردن
مەحکووم دەکەن!
ئێستە بە دڵنیایییەوە خوێندنەوەی فەلسەفەی
سیاسیی "هــانــا ئــارێــنــت" ی ــان خ ــود بــۆچــوونــە
شۆڕشگێڕەکانی "ک ــارل مــارکــس" یارمەتیدەر
نابێت بۆ شیکردنەوەی شۆڕشی ژینا و ئەوەی
لــە شــەقــامــەکــان ڕوو ئــــەدات .بــۆ تێگەیشتن لە
شۆڕشی ژینا ،پێویستە گوێ لە قسەی قوتابییانی
قوتابخانەکان و زانکۆکان بگرێت ،دەبێت گوێبیستی
ژان و ئــازاری دەیــان ساڵەی کرێکارانی "نیشکر
هفت تپە" بیت .بۆ شیکردنەوەی ترس ،پێویستی بە
تێئۆرییە دەروونییەکانی "شۆپنهاوەر" نییە ،مانای
ترس دەبێت لەو کەسانە بپرسیت کە بە ئاگایانە
بەرەوپیری گوللە و مردن دەڕۆن ،ئەم ئازار و
دەردانە بە فێرکارییەکانی مەسیح دەرمان ناکرن،
پێویستە لە دایکی ژینا بپرسیت مانای ئــازار و
ژان ،لە دایکی سارینا ،لە "دایکانی خەزەڵوەر" و
هەموو ئەو دایکانەی کە تا هەمیشە دڵبریندارن.
ئیتر خوێندنەوەی نــووســراوەیــەکــی فێمینیستی
لــەالیــەن چەند کەسێک لە کــۆبــوونــەوەی ڕۆژی

جیهانیی ژن وەاڵمی ڕاستی ئەم ڕۆژانە نییە ،ئێستە
لە سەردەمی پێوەندییە بێسنوورەکان و میدیا لە
ڕێگەی بیستن و بینینەوە کچان فیر بوون کە بۆ
گەیشتن بە داواکارییەکانیان لە جیاتی قسەکردن
و دەرکردنی چەند نوسراوە ،ڕەفتار بکەن .ئەوان
بە ئاگادارییەوە ڕۆیشتوون بۆ شەڕکردن لەگەڵ
هەموو نۆرمەکانی ڕێژێمی دەســەاڵتــدار ،ڕەنگە
تەنانەت ناوی "کۆنڤانسیۆنی نەهێشتنی هەاڵواردن
لە دژی ژنان"یان نەبیستبێت .ئەو نەوە ئازایەی
کە لە جیاتی قسەکردن فێری کردار بوون ،دەزانین
دەبێت بە زمانێکی جیاواز لەگەڵ دیکتاتۆر قسە
بکەی .بەڵێ شۆڕشی ژینا زانکۆیەکی تــەواوە،
زانکۆیەک کە تێدا وشیاری تەنیا بۆ بزووتنەوەیەکی
سیاسی یان فیکرێکی دیاریکراو نییە ،بەڵکوو بە
شێوەیەکی بەرفراوان لە سەرانسەری کۆمەڵگەدا
باڵو بووەتەوە.
بەپێچەوانەی پڕوپاگەندەی ڕێژێمی ویالیەتی
فەقیهـ ،ئەوەی کە ئێستە کچانی بوێری شەقامەکان
بەدوایدا دەگەڕێن ،دووبارە پێناسەکردنەوەی ژنان
وەک هاندەرێکی نایاب و بەهێزی کۆمەڵگەیە بۆ
گەیشتن بە کەرامتی مرۆڤایەتی ،بەبێ گوێدان بە
ڕەگەز و هەر فاکتەرێکی جیاکەرەوە .لەم زانکۆیەدا
دەتــوانــیــت هــەمــوو ڕۆژێــــک چ ــاوەڕێ ــی شتێکی
تــازە بیت ،جوواڵنەوەیەکی نــوێ ،کردەوەیەکی
چاوەڕواننەکراو ،داهێنانێک بۆ پێشکەوتن .بەڵێ،
هەموو ڕۆژێــک دەتوانیت چەکێک بدۆزیتەوە بۆ
بــەرەنــگــاربــوونــەوەی دیکتاتۆر .شەقام پــڕە لەم
کەسانەی کە ڕێگەی بەرەنگاربوونەوەی لەگەڵ
دیکتاتۆریان دۆزی ــوەت ــەوە ،ڕێگەیەک کــە نــە لە
نووسراوە زانستییەکان و نە لە هیچ زانکۆیەکدا
ئاماژەی پێ نەکراوە ،ڕێگەیەک کە ئاکامی ژیانی
چەندین ساڵە لەگەڵ ئازار و ژان و جیاکارییەوە،
لە شۆڕشی ژینا ،ژن ڕەگەزی بەرانبەر نییە ،ژن
وتەبێژی یەکسانی و پێکەوەبوونە .لێرەدا ژیان بە
هەموو دژواری و ئازارەکانییەوە بەردەوامە ،ئێتر
ئــازادی تەنیا چەمکێکی فەلسەفی و سیاسی بۆ
نووسین و خوێندنەوە نییە ،ئازادی درێژکراوەی
ژن و ژیانە ،سێ وانەی ڕزگاری و پێکەوەبوون.
ئەمە شەقام نییە ،ئەمە زانکۆیە ،زانکۆیەکی
بــێــســنــوور بــۆ فــێــربــوون و دووپـــاتـــکـــردەوەی
ڕاستییەکان.

بهشداریی ههیئهتێکی حیزبی دێموکرات له کۆبوونهوهی
دهستهی سهرۆکایهتیی "یوو ئێن پی ئۆ"
له ڕۆژانــی  ٢٢و ٢٣ی ئۆکتۆبری ٢٠٢٢ی
زایینی ،ههیئهتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران پێکهاتوو له د .ئاسۆ حهسهنزاده و مهندانه
کاکهیی له کۆبوونهوهی دهستهی سهرۆکایهتیی
ڕێکخراوی گهالنی بێدهوڵهت واته "یوو ئێن پی
ئۆ" که له شاری "ستراسبۆرگی" فهرانسه و له
ناوهندێکی سهر به شوڕای ئورووپادا بهڕێوه
چوو ،بهشدار بوون.
بهشی یهکهمی کارهکانی ئهو کۆبوونهوهیه
بۆ باس و گفتوگۆ لهبارهی بارودۆخی گهالنی
ئهندام لهو ڕێکخراوهدا تهرخان کرابوو .لهو
بهشهدا هاوڕێیانی حیزبی دێموکرات وێــڕای
ئــامــاژه بــه دۆخــی ئێستای نێوخۆی ئــێــران و
ڕاپ ـهڕیــنــی گ ـهالنــی ئــهو واڵت ــه دژی کــۆمــاری
ئیسالمی ،به وردی ئاماژهیان به بارودۆخی
ئێستای ڕۆژهـهاڵتــی کوردستان و سهرکوتی
توندتری ئەو ڕێژیمە به دژی گهلی کورد کرد.
ئهوان ههروهها وێڕای سپاس و پێزانین له
"یوو ئێن پی ئۆ" سهبارهت به ههڵوێستهکانی
تا ئێستای بۆ پشتیوانی له خهباتی کــورد له
ئێران بهتایبهتی ئهو ههنگاوانهی له پاش قهتڵی
حکوومهتیی "ژینا ئهمینی"یهوه ههڵیناوهتهوه،
جهختیان لهسهر پێویستیی کــار و ههنگاوی
زیاتر بۆ وهدهنگهاتنی کۆمهڵگەی نێودهوڵهتی
و دامــــەزراوە پێوهندییدارهکان لــه بهرامبهر
ڕهفـــتـــاری کـــۆمـــاری ئــیــســامــی دهرهـــــهق به

خۆپێشاندهران و خهڵکی ڕاپهڕیو له ئێران ،بهتایبهتی
گهالنی ژێردهستهی ئهو واڵته کرد و کۆمهڵێک ڕێکار
و پێشنیاریان خسته ڕوو.
لــه بڕگهکانی دواتـــری کــۆبــوون ـهوهی دهســتـهی
سهرۆکایهتیی ڕێکخراوی گهالنی بێدهوڵهتدا ڕاپۆرتی
کاری شهش مانگی ڕابردووی ئهو ڕێکخراوه لهالیهن
"ڕالــف بانچه" سکرتێری گشتیی ئهو ڕێكخراوهوه
خرایه بهر باس.
دواتــر پرسهکانی پێوهندییدار به ڕێکخستنهوهی

کاروباری ڕێکخراوهکه و پرۆژهکانی پ ـهروهردهی
دیپلۆماسی و دهستڕاگهیشتنی چاالکانانی سهر
به گهالنی بێدهوڵهت به ناوهنده نێودهوڵهتییهکان
و وهرگرتنی ئهندامانی نــوێ ،ڕاوێــژ و گفتوگۆیان
لـهسـهر کــرا .ه ـهروههــا دام ـهزرانــدنــی کۆمیتهیهکی
تایبهت به الوانی گهالنی بێدهوڵهت و بهشدارکردنی
ڕێکخراوهکانی الوانــی سـهر به الیهنهکانی ئهندام
له ڕێکخراوهکه له کۆبوونهوهکانی داهاتووی ئهو
ڕێکخراوهدا ،بڕیاری لهسهر درا.

مــســتــەفــا س ــەب ــزی خــەڵــکــی
مــــاکــــۆ ،ی ــەک ــێ ــک ــی دیـــکـــە لــە
زیندانییانی سیاسیی کــوردە
کـــە لـــە جـــــۆزەردانـــــی ســاڵــی
١٣٩٣ی هەتاوی و لە تەمەنی
 ١٨س ــاڵ ــی ــدا ،لـــە یــەکــێــک لە
گــونــدەکــانــی دەورووبــــــــەری
مـــاکـــۆ لــــەالیــــەن هــێــزەکــانــی
حــیــفــازەتــی ئــیــتــاعــاتــی سپای
پاسدارانەوە دەستبەسەر کرا.
مــســتــەفــا ب ــۆ مـــــاوەی دوو
مانگ لە گرتنگەکانی حیفازەت
مستەفا سەبزی
ئــیــتــاعــاتــی شــــــاری ورمــــێ
ل ــەژێ ــر لــێــپــرســیــنــەوەدا ب ــوو،
پاشان بۆ زیندانی ناوەندیی ئــەو شــارە گــوازرایــەوە و دواتــر لەالیەن
لقی دووی دادگای شۆڕشی ورمێوە بە تۆمەتی "ئەندامەتی لە حیزبی
ژیانی ئــازادی کوردستان (پ ــژاک)" ســزای  ١٥ســاڵ زیندانی بەسەردا
سەپا .مستەفا و پارێزەرەکەی تانەیان لەو حوکمە دا ،بەاڵم ئەو حوکمە
لە دادگــای پێداچوونەوەی پارێزگاشدا وەک خۆی پشتڕاست کرایەوە.
مستەفا سەبزی لە ماوەی ئەو چەند ساڵەدا کە لە زیندانە دەستەمالنی
زۆر ئازار ،ئەشکەنجە و مەینەتی بووە و بۆ ماوەیەکی زۆر لە بەندی
زیندانییانی تاوانە مەترسیدارەکاندا ڕاگیراوە .ئەو لەو سۆنگەیەوە لە ٢٢
بەفرانباری ساڵی ١٣٩٤دا بۆ ناڕەزایەتیدەربڕین بە ڕێگریی بەرپرسانی
زیندان لە گواستنەوەی بۆ بەندی تاوانبارانی سیاسی مانی لە خواردن گرت.
بەرپرسانی زیندان سەرەڕای بایەخنەدان بە داواکەی ،ئەوەندەی دیکەش
ئازار و ئەشکەنجەیان دا و بۆ سللوولی ئینفڕادییان ڕاگواست .دواجار ١٣ی
خاکەلێوەی ساڵی  ١٣٩٥هەتاوی لە بەندی زنیدانیان تاوانە ئاساییەکان
لەالیەن چەند زیندانی بە چەقۆ هێرشی کرایە سەر و بەتوندی بریندار بوو.
مستەفا ڕۆژی ١ی گــەالوێــژی ساڵی  ١٣٩٨بۆ جــاری دوویـــەم ،بۆ
ناڕەزایەتیدەربڕین بە دژایەتیی دەفــتــەری بەڕێوەبردنی حوکمەکان
لە دادگــای شۆڕشی ورمــێ لەسەر گواستنەوەی بۆ زیندانی ناوەندیی
شاری ماکۆ کە زیدی خۆیەتی ،مانی لە خواردن گرت .پێداگریی ئەو لە
مانگرتنەکەی بووە هۆی ئەوەی کە لە ڕۆژی ٢٨ی گەالوێژدا و لە ٢٥مین
ڕۆژی مانگرتنەکەیدا لە هۆش بچێت و بۆ بێهداریی زیندان بەڕێ بکرێت.
پاش گەڕاندنەوەی مستەفا لە بێهدارییەوە بۆ زیندان ،بەرپرسی زیندانی
ورمێ لە پێوەندییەکی تەلەفوونیدا هەڕەشەی ئەوەی لێ کرد بێتوو واز لە
مانگرتنەکەی نەهێنێ؛ بۆ ناوچەیەکی دەرەوەی کوردستان دوور دەخرێتەوە.
مستەفا لە کۆتاییەکانی خەرمانانی ئەو ساڵەدا ( )١٣٩٨بە دانی وادە و
بەلێنی بەرپرسانی زیندان لەسەر پێڕاگەیشتن بە داواکارییەکانی کۆتایی بە
مانگرتنەکەی هێنا .بەاڵم پاش ئەوەی دەفتەری بەڕێوەبەریی حوکمەکانی
دادگای شۆڕشی ورمێ هیچ گرینگییەکی بە داواکەی نەدا ،دیسانەکەش مانی
گرتەوە و لە ئاکامدا ڕۆژی ٧ی سەرماوەزی هەمان ساڵ ڕێگە درا بۆ زیندانی
ناوەندی شاری ماکۆ بگوازرێتەوە .کەچی پاش دوو ڕۆژ (٩ی سەرماوەز)
ئەمجارەیان بەرپرسانی زیندان بوون کە ڕێگەیان لەو جێبەجێبوونی
ئەو بڕیارە گرت و سەرباری ئەوە بۆ قەرنتینەی زیندانیان ڕاگواست.
پێداگریی مستەفا لەسەر گواستنەوەی بۆ زیندانی ماکۆ و مانگرتنە
بــەردەوامــەکــانــی هەتا ساڵی دواتــریــش هــەبــوو .مستەفا ساڵی ١٣٩٩
پــاش ئ ــەوەی بــراکــەی بــەهــۆی پــەتــای کــۆڕۆنــاوە گیانی لــە دەســت دا،
بنەماڵەکەی بۆ بەشداریی ئەو لە ناشتن و پرسەی براکەی بارمتەیەکی
یەک میلیارد تمەنی دادەنــێــن ،کەچی ئەمجارەش ئەو مافەشی بەهۆی
ڕێگریی قــازی چــاوەدێــر و بەرپرسانی زنــیــدان پێشێل کــرا و ئــەوەش
بووە هۆی دیسان مانگرتنی ناوبراو .دواجار مستەفا ڕۆژی یەکشەممە
٨ی خاکەلێوەی ساڵی ١٤٠٠ی هەتاوی پاش  ٧ساڵ مانەوە لە زیندان
لەژێر ئــازار و جــەزرەبــەدا ،بۆ چەند ڕۆژێــک نێردرایە مەرەخەسی.
ئەو زیندانییە سیاسییە کە لە کاتی دەسبەسەرکرانیدا تەمەنی  ١٨ساڵ
بووە ،لە هەشتەمین ساڵی بەندکرانیدا داوای کەمکردنەوەی سزاکەی بەپێی
گەاڵڵەی دوو فەورییەتیی کەمکردنەوەی تاوانەکانی تەعزیری کرد .ئەو داوایە
پاش بەدواداچوونی زۆری پارێزەرەکەی بەپێی گەاڵڵەی کەمکردنەوەی
سزای تەعزیری ،بۆ  ١٠ساڵ و  ١ڕۆژ زیندانیی تەعزیری کەم کراوەتەوە.
بێبەشبوونی مستەفا سەبزی و زیندانییانی سیاسیی دیکەی کورد لە
مافەکانیان لە حاڵێکدایە کە ئێستاش دەزگای قەزایی کۆماری ئیسالمی
تاوانی سیاسیی پێناسە نەکردوە و زیندانیانی سیاسیی کورد هەمووی
بە تۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی دهگیرێن و حوکم دهدرێن .پێناسەنەکردنی
«تاوانی سیاسی» لەو واڵتە دەستیان بۆ ناوەندە ئەمنییەتیەکان ئاوەاڵ
ک ــردووە بۆ ئــەوەی چی نەیار و دژبــەر و رەخنەگر و ئۆپۆزیسیۆن
هــەیــە لــەو واڵتــــەدا ،تـــاوان «هــەوڵــدان بــە دژی ئەمنیەتی واڵت»یـــان
بدرێت ه پاڵ و؛ ســزای قورسیان لەو سۆنگەیەدا بەسەردا بسهپێندرێ.
بەمجۆرە کۆماری ئیسالمیی ئێران هەم دژبــەران و ڕەخنەگرانی خۆی
دەمــکــوت دەکــا و ڕاپێچی ســووچــی زیندانیان دەک ــا ،هــەم بــەو پــەڕی
ڕووهەڵماڵراوی دێ و دەڵێ واڵتەکەی تاقە یەک زیندانیی سیاسیی نییە!
لە کوردستان ئەو دۆخە بۆ چاالکانی سیاسیی کورد و رەخنەگرانی
کۆماری ئیسالمی بە جۆرێکی دیکەیە ،واتە تێچووی چاالکیی سیاسی و
بەرهەڵستکاری… لەچاو ناوچەکانی دیکەی ئێران گەلێ قورسترە .وەک
چۆن بۆ کاری وەک یەک ،سزای وەک یەک نییە و چاالکی سیاسی هەیە
لە کوردستان بە تاوانی! ڕوماڵکردنی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ سزای 11
ساڵ زیندانیی بەسەردا سەپاوە ،بەاڵم هەر هەمان کار لە تاران سزاکەی
 6مانگ بــووە .ئــەوە جیا لــەوەی لە هەموو ئــەو ســااڵنــەدا کوردستان
لە ڕووی سەپاندن و جێبەجێکردنی سزای ئێعدام بە سەر زیندانیانی
سیاسیدا پشکی شێری بــەرکــەوتــوە ،هــەروەهــا لــە ڕووی سەپاندنی
ســزای زیندانیی درێــژمــاوەی  25ساڵ زیندان تا زیندانی هەتاهەتایی.
ل ــەو ســۆنــگــەیــەوە ئــەرکــی پــشــتــیــوانــی لــە خــەڵــکــانــی ئــازادیــخــوازی
ئــێــران و بــەتــایــبــەت پــشــتــیــوانــی لــە زیــنــدانــیــانــی ســیــاســی ئەرکێکی
گشتگیر و جیهانییە و پێویستە هــەمــوو ئ ــازادی ــخ ــوازان و هەموو
کــۆڕ و کــۆمــەڵــە نــێــونــەتــەوەیــیــەکــان گــوشــار بــۆ ڕێــژیــمــی ســـەرەڕۆی
کــۆمــاری ئیسالمی بێنن و دەنــگــی بێبەشیی زیندانیانی سیاسی بن.
ئا :دیاکۆ دانا
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ژن،
فەلسەفەی ئازادیی واڵت
ئاکام ڕۆژهەاڵت
مادام ڕەهەندی سەرەکیی تێکۆشان بۆ ئازادی بە ژن و پرسی ژنەوە
دەستی پێ کردووە ،دەتوانین لە هەموو بوارێکەوە بە چاوی ئەرێنی
و خۆشبینانە سەیری بکەین .ئەگەر بــەردەوام ژن ناوەند و چەقی
پرۆسەکە بێت ،ئیتر لە ڕەوتی چاالکییەکاندا بێجگە لەوەی وێسمان و
ڕاوەستان ڕوو نادات بەڵکوو دووپاتەکاری و هەڵە و خەسارەکان کەم
و کەمتر دەبێتەوە.
هۆکارەکانی تەندروستیی ئــەو ڕاپــەڕیــن و سەرهەڵدانەی ئێستە
ئەوەیە کە ڕەگەزێک لە گۆڕەپاندا نییە و ڕەگەزێکی دیکە سەیری بکات،
بەڵکوو ژنان و پیاوان وەکوو یەک بەشدارن و هەروەها هەتا کۆتایی
و پاشان بەردەوامکردنی ڕەهەندەکانی دیکەی ژیان ،ژنان شەریک و
هاوبەشی پیاوان دەبن.
ئەگەر بــزاڤ و بیرۆکە و فەلسەفەیەکی سیاسی لە قۆناغەکانی
دووهەم و سێهەمدا ژنان بهێننە ناو پرۆسەی کار و تێکۆشانەوە ،ئەوە
لەوێدا پیاو ئەسڵ و ژن فەرعە و هەروەها بۆشاییی ڕەگەزایەتی بە
هەموو شێوازێک بۆ هەمیشە لە ئارادا دەبێت .شکۆدان بە ژن و گەورە
و بەڕێزکردنی ،چەندە پێوەندی بە پیاوانەوە هەیە ،ئەوەندەش ژنان بۆ
خۆیان ڕۆڵیان هەیە؛ واتە ژنانی خۆبەکەمزان و تەمبەڵ ،نەک ئاستی
شکۆ و هەیمەنەیان لە بەرانبەر ڕەگەزی نێرینەدا دادەبەزێت ،بەڵکوو
دەبنە داردەست و هۆکاری ڕابواردنی پیاوان.
ئەگەر بۆ یەکجار ژنان پلە و شکۆی ڕاستەقینەی خۆیان بە دەست
بێنن ئــەوە بۆ هەمیشە لە دەستی نــادەن ،چونکە بــەردەوام و نەوە
بۆ نەوە پەروەردە و ڕاهێنانەکان درێژە دەکێشێت و سەقامگیری و
ئاشتەوایی ڕەگەزی دابین دەبێت .بیرۆکەی ئازاد و لیبراڵی فمێنیستی
وەک بەرباڵوترین و ڕێخکراوترین ڕەوتی ژنانە لە جیهاندا بەدوور لە
هەر چەترێکی ئایدۆلۆژیکی ڕۆژ بە ڕۆژ لە گەشە و نەشەدایە ،ئەو
ڕەوتە لە کوردستان و ئێراندا بەپێی هەلومەرج و واقیعی سیاسی،
فەرهەنگی ،کۆمەاڵیەتی و هتد ،بە شێوەی خۆڕسک و تەندروست لە
کوردستانەوە دایک بوو .پشتیوانیی پیاوان لەو بیرۆکە و بزاڤە ،هەم
بوو بە مایەی دڵگەرمیی ژنان و هەم ئاستی وشیاری و پاڵپشتیی
پیاوانی نیشان دا.
یەکێک لە خاڵە گرینگەکانی هیواداربوون بەو ڕاپەڕینە ئەوەیە کە ژنان
بەشێکن لە بزاڤ و ڕێکخستنەکان و چەندە پیاوان قورساییان لەسەر
شانە ژنانیش ڕاستەوخۆ ،بگرە زیاتر زەخت و ئەرکیان لەسەر ئەستۆیە
و بە کــردەوە لە گۆڕەپاندان .ئەو تایبەتمەندییە پۆزەتیڤە هۆکارێکه
بــۆ بــەالڕێــدانــەچــوون و چەواشەنەبوونی ڕاپــەڕیــنــی ســەرانــســەری.
دەرەتان و گۆڕەپاندان بە ژن لە مێژووی ئێراندا ئەوەندەی ڕاپەڕینی
ئەم جارە ڕاستەقینە و بێخەوش نەبووە ،چونکە لەالیەن پیاوان و
ئایدئۆلۆژیایەکی تایبەتەوە شرۆڤە و نەخشەڕێگە بۆ ژن دیــاری
نەکراوە ،بەڵکوو چەخماخەکە سەرەتا لە هەناوی ژنەوە دەست پێ کرد
و بێگومانیش بۆ هەتاهەتایە پاشگەزبوونەوە و گەڕانەوەی نییە .دەیان
ساڵ مێژووی چاالکی سیاسی و فەرهەنگی چەپ و الئیک لە سەردەمی
شا و حیزبی توودەدا نەیتوانی چین و بەرەیەکی ژنانە پەروەردە بکەن
کە لە سەردەمی شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی ١٣٥٧دا بۆ ماوەیەکی
کورت لە شەقامەکاندا لە دژی دەسەاڵتی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێراندا
مانۆڕ و خۆپیشاندان بکەن.
گرینگی و بایەخی پرسی ژن دەکرێت لەنێو پرسە ستراتیژیک و هەرە
بەرباڵوەکانی ژیانی مرۆڤایەتییدا خوێندنەوە و حەسابی بۆ بکرێت.
ئــەوەی پێوەندی بە پرسی ژن و ڕاپەڕینی نێوخۆی ئەم جارەی
کوردستان و ئێرانەوە بێت ،ئەوەندە جێگە تێڕامان و سەرنجە کە
بێجگە لەوەی کە بووەتە ترس و دڵەڕاوکێی دەسەاڵتی سیاسیی واڵت،
سەرسوڕمانی جیهانی لێ کەوتووەتەوە .بێ هیچ دەمارگرژییەکی
سیاسی دەبــێ بوترێت کــە ئــەگــەر ڕووداوی کوشتنی ژینا لەنێو
شارێکی دیکەی دەرەوەی کوردستاندا بوایە ،بێگومان ئەو دەنگدانەوە
و هەرایەی لێ نەدەکەوتەوە .کوردستان بە هۆی پێشینەی سیاسیی
ڕەسەن و دیموکراتیکەوە ،هەلومەرجی بۆ هەموو سەرهەڵدان و بزاڤ
و ڕێکخستنێک ئامادەیە .سروشتی کوردستان سروشتێکە کە خۆی
یارمەتییدەری هەموو ڕەوتێکی دێموکراتیکە .لەمێژە کوردستان بە هۆی
جوگرافیا سروشتییەکەیەوە بەبێ جیاوازی و هەاڵواردنی ڕەگەزی،
ژنانی لەنێو پرۆسەی ژیاندا وەکوو پیاوان بەشدار کردووە ،هەر بۆیە
دەتوانین بڵێین کە ژن ،هەم مایەی ژیان بووە و هەم سیمبۆلی ئازادی.
هەرێمی زاگرۆس ئەزموونی دەسەاڵتداریی دەیان ئایین و مەزهەب و
شاخەی ڕەسەن و ناڕەسەنی بە خۆیەوە دیوە و خەڵکەکەی بە ژن و
پیاوەوە لەنێو کوانووی مێژوودا برژاوە.
دروشمی "ژن ،ژیان ،ئازادی" ،دەبێت بە حورمەتی ژینای کوردەوە
بۆ [ژن ،ژینا ،ئازادی] بگۆڕدرێت .وشەی ژینا لە زمانی کوردیدا مانای
نوێبوونەوە و نۆژەنبوونەوەی ژیان ئەدات و تۆمارکردنی ئەو دروشمە
بۆ ژنی کــورد ،هەم لە ئاستی جیهاندا و هەم بۆ مێژوو بایەخێکی
نــەبــڕاوەی مەعنەویی دەبێت .قامووسی ژنی کــورد دەوڵەمەندە بە
سەدان شانازی و ڕووداوی وەک مەرگی ژینا ،هەر بۆیە ژنی کورد
دەبێت هەوڵ بدات ڕۆژبەڕۆژ شکۆ و مەزنایەتیی خۆی بەردەوام لە
لووتکەدا بهێڵێتەوە.
هیچ فەلسەفەیەکی فمێنیستی لەو چەند دەیەی دوایییانەدا نەیتوانیوە
بــەو شێوەیە کۆمەڵگەی ژنــان لە ئاستی جیهانیدا بخرۆشێنێت و
یەکڕیزیان بکات .فەلسەفەی فمێنیستیی ژنی کورد لەسەر بنەمایەکی
ئازاد و دێموکراتیک پێی گرتووە و هیچ ئایدئۆلۆژی و بیرۆکەیەکی
پیاوڕەهەند و دەرەکی ناتوانێت نە بەالڕێیدا ببات و نە ژێردەستەی
بکات .کۆتا وتــە ئەوەیە کە ئاسۆی ڕزگــاریــی ئــازادی واڵت ڕوون
و ئاشکرایە ،چونکە ڕێبەرایەتیی ڕاپەڕین لە دەستی ژنانی ،بوێر،
کوردپەروەر و ڕووناکبیردایە.
 #ژن ،ژینا ،ئازادی. ...

ئازایەتیی بێوچانی خۆپێشاندەرە ئێرانییەکان،
تاقیکارییەکی ئەخالقیی بۆ دنیای ڕۆژاوایە
سی ئێن ئێن -فریدا غیتیس
چل ڕۆژ دوای کوژرانی مەهسا ئەمینی دوای گیرانی
لەالیەن گەشتی خۆتێهەڵقوتێنەری ئیرشادی ئێرانەوە،
ئــەو خۆپیشاندانەی مردنی نــاوبــراو چەخماخەکەی
لێدا ،بەرباڵوتر ،سەرکێشانەتر و بڕوابەخۆتر بووە.
ئەوان هەروەها ئەرکی ئەخالقیی دنیایان بۆ هەڵگرتنی
هەنگاوی زیاتر قورستر کردووە.
لــە شــاری شوێنی لــە دایکبوونی ئەمینی ،سەقز،
شوێنی ناشتنی ئەو کچە  ٢٢ساڵەیە ،هــەزاران کەس
سەرپێچییان لە پۆلیس کرد و کۆ بوونەوە تا ڕۆژێکی
گرینگ لە پرۆسەی ماتەمینەکەدا تۆمار بکەن ،ئەگەرچی
هێزە ئەمنییەتییەکان گولـلە و گازی فرمێسکڕێژیان
پێوە دەنـــان .هــەروەهــا خۆپیشاندان لــە ژمــارەیــەک
شاری دیکەش بەڕێوە چوون :لە ئیسفەهان ،ژنان بە
بڕوابەخۆبوونەوە لەچکەی ڕەشیان هەڵدەسووراند و
هاواریان دەکرد "ئازادی ،ئازادی!" .لە شیراز ژنی الو
بە متمانەوە بە پیادەڕۆیەکانی شاردا بە سەری ڕووت
دەگــەڕان و پرچەکانیان بە شنەی با دەشەکایەوە کە
ئەمە پێشێلکردنی یاسای ئێرانییە .لە ئامۆل ،شوێنێک
کە کاربەدەستان تەقەیان لە خۆیشاندەران کرد و لێیان
کوشتن ،ژن و پیاوی بەبێ چەک ڕاستەوخۆ بەرەو
هێزی ئەمنیەتی چەکدار دەڕۆیشتن ،چۆکیان دادەدا،
دەستەکانیان بەرز دەکردەوە و ڕایاندەگەیاند ئامادەن
لەپێناو مافەکانیاندا بمرن.
لە کاتێکدا کوژرانی ئەمینی بۆتە چەخماخەی ئەو
سەرهەڵدانە ،ئەوە لەچکەی زۆرملێ ،یان حیجابە کە
بۆتە سیمبۆلەکەی ،چونکە تێکهەڵچوونەکەی دەگەڵ
گەشتی ئیرشاد بۆ ژمارەیەکی زۆر ژن ئاشنا بوو.
ئەو مانگی ڕابردوو کاتێک لە شاری خۆیەوە لە ناوچە
کوردییەکانی ئێران بە س ــەردان چوبوو بۆ تــاران،
بە بیانووی دانەپۆشینی خــۆی بە شێوەی گونجاو،
سووکایەتییەک کــە ژنــانــی ئێرانی بــــەردەوام لەبەر
پێشێلکردنی بچووکی یاسای حیجاب ب ــەرەوڕووی
دەب ــن ــەوە ،دەســتــبــەســەر کـــرا .دواتـــر کــاربــەدەســتــان
ئیدیعایان کرد ئەمینی ،کاتێک لە "ناوەندێکی ڕاهێنانەوە"
بوو لەبەر نەخۆشی مــردووە .بنەماڵەکەی دەڵێن ئەو
تەندروستییەکی بێخەوشی هەبوو.
لــە حــەوتــووەکــانــی دوای ئــەو ڕووداوەوە ،ڕێژیم
ســەدان خۆپیشاندەری ئاشتیخوازی کوشتووە ،لە
نێویاندا ڕێژەیەکی زۆر منداڵ و لەپێش هەمووانەوە
ژنی الو .یەکێک لەو هــەرزەکــارانــەی بوێرییەکەی و
کوژرانەکەی بۆتە هۆی هاواری خۆپیشاندانەکان نیکا
شاکەرەمی-یە ،کیژێکی  ١٦ساڵە کە مانگی ڕابردوو
دوای ڕاوەشــانــدنــی لەچکەکەی لــە خۆپیشاندانێکی
تاران و پاشان ئاگرتێبەردانی لەچکەیەک لەبەر چاوی
تاقمێکی بچووک ،بێ سەرو شوێن بوو.
دواتـــر نیکا بــە مــردوویــی دۆزرایـــــەوە .ئەگەرچی
مێدیاکانی دەوڵەتی ئێران ئیدیعایان کردووە مردنەکەی
هیچ پەیوەندییەکی بە خۆپیشاندنەکانەوە نەبووە،
بەگوێرەی لێکۆڵینەوەیەکی سی ئێن ئێن ،گرتەیەکی
ڤیدیۆیی و شایەتیی کەسێک ئاشکرای دەکەن ئەو دوای
خۆپیشاندانەکە لەالیەن بەسیجی لیباس شەخسییەوە،
هێزی ئەمنیەتی کە ڕێژیم کەڵکی لێ وەردەگ ــرێ تا
خۆپیشاندانەکان سەرکوت بکات ،ڕاوەدوو نراوە.
شایەتحااڵن بە سی ئێن ئێنیان گــوت ئــەوان ئەو
شــەوی دوای خۆپیشاندانەکان نیکایان لەنێو تاقمی
خۆپیشاندەراندا دیتووە کە دەستبەسەر کراوە .ئەوە

و لە ئینگلیزییەوە :کەماڵ حەسەنپوور
دوایین جار بوو کە ناوبراو دیتراوە ،چەند ڕۆژ
بەر لەوە جەستەی ئەشکەنجە کراوەکەی بدرێتەوە
بنەماڵە تازیەبارەکەی .ئێستا دایکی نیکاش دەچێتە
خۆپیشاندانەکان.
بوێریی ئێرانییان ،الو و بەساڵداچوو ،کە هەموو
شتێکیان دەخەنە مەترسییەوە بۆ ئەگەری ئازادی،
بەپێچەوانەی پێشبینییەکانی چاودێرانی بیانییە .بە
وەبیرهێنانەوەی سەرهەڵدانە ناسەرکەوتووەکانی
پێشوو ،زۆریــان دەلیلیان دەهێناوە کە هێزی ئەو
یەکەیان ،بە هاواری "ژن ،ژیان ،ئازادی "،کەمێک لە
تراویلکەی مەحکووم بە شکستی سۆشیال مێدیا
بەهێزترە.
بەاڵم ناڕەزایەتییەکان بەردەوامن .دوای حەوت
حــەوتــوو ،ئ ــەوان لــە ســەرجــەم سەرهەڵدانەکانی
دوای شۆڕشی ساڵی  ١٩٧٩کە ڕێژیمی پەهلەویی
ڕووخاند و بووە هۆی هاتنەسەرکاری حکوومەتی
ئایینیی هــەنــووکــەیــی ،بــەردەوامــتــر بــوون و ئەو
ناڕەزایەتییانە لە ئەوانی پێشووتر جیاوازن .لە ،٢٠٠٩
جــوواڵنــەوەی ســەوز پشتیوانیی لە کاندیدایەکی
ڕێفۆرمخواز دەکرد .لە  ،٢٠١٩خۆپیشاندەران باسی
مەرجە دژوارەکانی ئابوورییان دەکــرد .ئەمجارە،
ژنان و ئەو پیاوانەی تێکەڵیان بوون هاوار دەکەن،
"مردن بۆ دیکتاتۆڕ ".ئەوە پرسی رێفۆرم نییە .ئەوە
ئاڵوگۆڕێکی بنەڕەتییە.
بــــا ڕووڕاســــــــــت بـــیـــن .لــــە یــــەکــــەم ڕۆژی
خۆپیشاندانەکانەوە ،ئەوە ئیلهامدەر ،بەاڵم هاوکات
ترسێنەر بووە چاوی لێ بکەی .ئێمە نەماندەزانی
کۆماری ئیسالمی توانایی ئەنجامدانی چ کارهایەکی
هــەیــە .ئێمە بــۆ ســەالمــەتــیــی ئ ــەو خــەڵــکــە ئــازایــە
بەپەرۆشین و ،هاندانیان نابەرپرسانە دێتە بەرچاو.
هەر چۆنێک بێ شانسی سەرکەوتنیان زۆر نییە.
لەگەڵ ئەوەشدا ،ئــەوان هەڵیانبژاردووە درێــژە بە
خەباتیان بدەن .ئەوان شایانی هاوپشتیی ئێمەن.
وەک تاقمێکی  ١٢کەسیی وەزیرانی ژنی کاروباری
دەرەوە لە لێدوانێکدا لە ٢٦ی ئۆکتۆبر ڕایانگەیاند،
"ئێمە ئــەرکــی ئەخالقیمان هــەیــە" پشتیوانی لەو
جوواڵنەوە بە ڕێبەریی ژنان بکەین .بەاڵم خەڵکی
خوازیاری ئازادیی لە ئێران پێویستییان بە شتێکی
زۆرتــر لە پشتگیریی سیمبۆلیک هەیە ،ئەگەرچی
سیمبۆلیش گرینگە.
واڵت ــە یــەکــگــرتــووەکــان و زلهێزەکانی دیکەی
ڕۆژاوایــی هەمیشە لە پشتگیریی خۆپیشاندەرانی
ئێرانی نیگەران بــوون ،چونکە ڕێژیم هــەر ئێستا
ئەوانەی دژایەتی دەکــەن ڕەت دەکــاتــەوە و دەڵێ
ئەوانە دەسکیسی ڕۆژاوان.
بەڕێوەبەرایەتی ئۆباما ئیزنی دا نیگەرانییەکی
ئەوتۆ پێشی بە وەاڵمدانەوە لە کاتی ناڕەزایەتییەکانی
 ٢٠٠٩بگرێ .بەڕێوەبەرایەتیی بایدن هەوڵ دەدا
خۆ لە دووپاتکردنەوەی ئەو هەڵەیە ببوێرێ .هەر
ئێستا ،واشینگتۆن چەند جار پشتگیریی خۆی بۆ
جوواڵنەوەی ئەمجارە دەربڕیوە .ڕۆژی چوارشەممە،
وەزارەتــی کاروباری دەرەوە ئابلۆقەی نوێی دژی
ئەو ئێرانییانەی لە سەرکوتی خۆپیشاندانەکانەوە
تێوەگالون ڕاگەیاند.
ئــەوە دەستپێکێکی باشە .هــەر کاربەدەستێکی
ڕێــژیــم ،میلیشیای بــەســیــج ،ســوپــای پــاســدارانــی

شــۆڕشــی ئــێــران ،کــە دەســتــیــان لــە سەرکوتی
خۆپیشاندانەکاندا هــەبــووە دەب ــێ پێشیان پێ
بگیرێت بێنە نێو خاکی ئەمریکا .واڵتانی دیکەش
دەبێ ئەو هەڵوێستە بگرنە بەر.
بەاڵم دەکــرێ زۆر کاری دیکەش بکرێن .ئەو
حەوتوویە ئاڵمان ڕایگەیاند ،بە لەبەرچاوگرتنی
دۆخــەکــە ،چیدیکە ناتوانن "وەک نە بــای هاتبێ
و نە بــاران" دەگــەڵ ئێران هەڵسوکەوت بکەن،
بۆیە وەاڵمێکی بەربەرینی دیپلۆماتیک دەداتەوە
کــە پــێــداچــوونــەوە بــە پەیوەندییە بــازرگــانــی و
دارایــــی دووالیـــەنـــە ،پشتگیریی لــە ڕێــکــخــراوە
ناحوکوومییەکانی چــاودێــری تاوانەکانی دژی
خۆپیشاندەران و پەرەپێدان بە پارێزگاریی لە
"ئەو ئێرانییانەی ئەگەری زەرەرمەندبوونیان لە
سەرێیە "،لەگەڵ هەوڵی دیکە ،دەگرێتە خۆ.
واڵتە یەکگرتووەکان و هاوپەیمانەکانی دیکەی،
دێموکراسییەکان لە سەرانسەری دنیا و هەر
واڵتێک کە دژی ئاکارەکانی ڕێژیمن دەبێ یەک
بگرن تا ئێران لە ڕوانگەی دیپلۆماتیکەوە تەریک
بخەنەوە.
پەیوەندییە دیپلۆماتیکەکان دەبــێ درێژەیان
هەبێ ،بەاڵم تا ئەوکاتەی ئێران خۆپیشاندەران
دەکووژێ ،پەیوەندییەکان دەبێ لە ئاستێکی نزمدا
بن .هەروەها ئێران دەبێ لە کۆمیسیۆنی نەتەوە
یەکگرتووەکان بــۆ دۆخــی ژنــان وەدەر بنرێ،
چونکی بوونی ئەو لەویدا گاڵتەجاڕییە.
ئــەوســا دەگــاتــە پرسی وەالنــانــی ڕێککەوتنی
ناوکی  ،٢٠١٥بەرجام ،کە بەرێوەبەرایەتیی بایدن
لە هەوڵی زیندووکردنەوەیدا بــووە .هەنووکە،
دانوستانەکان بــۆ ژیــانــدنــەوەی ڕێککەوتنەکە،
کە بەمەبەستی وەدوا خستنی توانایی ئێران بۆ
دروستکردنی چەکی نــاوکــی داڕێــــژراوە ،بۆیە
ڕاوەستاون چونکە ئێران بــەردەوام مەرجەکان
زیاتر دەکات .وەزیری کاروباری دەروە ،ئانتۆنی
بلینکەن گوتوویەتی ئەو چاوەڕوانی گەڕانەوە بۆ
بەرجام لە "داهاتوویەکی نزیکدا" ناکات .لێدوانێکی
ئەوتۆ بــەو مانایەیە کە هەوڵی ژیاندنەوەکەی
بەتەواوی کۆتایی نەهاتووە.
واڵتــــە ی ــەک ــگ ــرت ــووەک ــان و هــاوپــەیــمــانــانــی
دەیانهەوێ پێش بە ئێران بگرن تا دەستی بە
چەکی ناوکی ڕابــگــات ،ئــەوە شتێکە کە ناکرێ
بخرێتە ژێر پرسیار .بــەاڵم دەستپێکردنەوەی
ڕێککەوتنەکە دەتوانێ سەدان میلیارد دۆاڵر بداتە
رێژیمێک کە هەنووکە خۆپیشاندەری ئاشتیخواز
دەکـــووژێ ،ڕووسیە بە درۆنــی کوشندە تەیار
دەکات کە بۆ کوشتنی خەڵکی بێ تاوانی ئوکراین
کەڵکیان لێ وەردەگرێت و درێژە بە پشتیوانیی
لە تاقمی تێرۆریست لە سەرانسەری خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست دەدا.
النــی کــەم ،ئاقاڵنەبوونی زیــنــدووکــردنــەوەی
ڕێککەوتنی ناوکی دەبێ دیسان هەڵسەنگێندرێتەوە.
ئازایەتیی بێوچانی ژنانی ئێرانی ،خەڵکی ئێران،
تاقیکارییەکی بەوەختە بۆ باقی دنیا .ئەوان شایانی
شتی زۆرتر لەوەن کە تا ئێستا پێیان دراوە.

چلەیەک بۆ کۆتایی
ئێستاش هــەر ئــەو ڕۆژەیـــە
کاتێک لە تاران سەفەرێک بوو بۆ
ناسینەوە ژوانێکی پڕ دهۆ وەک
یەکەم ڕۆژی وانیار ،دانیشتنێک
لە ڤییەن و میکۆنووسی ئازاد
و سەربەست ،دەیــان و سەدان
مەرگی ناوخەت بە مەودایەکی
سەلیم حەقیقی
ن ــزی ــک لــــەوبــــەری ئـــاوەکـــان
هەتا هەتەر کا مەرگ و کوشتن و مووشەک بەسەر
جەستەی نەچەماوی کورد ،نامرێ قەت هەر زیندوو
دەمێنێ لەنێو گڕ و ڕەشاش و بەند و سێدارە دەپچڕێ،
لە ترسی سەرهەڵدانەوەی ژیانێکی بەختەوەر بەگژم
دادێ بــەکــرە شــۆفــارەی شەوێکی مەیو لــە وەرزی
هەموو ساڵێک و لە ڕۆژیــی هەموو دەمێک بێوچان
ناکەوم ،نانەوێ قەت ئەژنۆی ئااڵیەکم.
ئەو ڕۆژانــە بێتۆیی وەک ژنێکی تینووی خولیای
ئازادی و سەوداسەری ئەوین لە پێدەشتەکانی ڕەشماڵ
و بێر بە سەر پشتی هەسپێکی قەدەم هەموو گەردوون
و شــارەکــان دەپــێــوم .بە چل ڕۆژ کۆشک و تــەالری
درونجێکی نامۆ بە پەڕۆکێکی ڕەشی چڵکن گڕ دەگرێ
و بە چل کەزی و پرچی هۆنراوەی شابەیتێکی وەکوو
ژینا ژینی نوێ وێنا دەکــەم ،ژان دەگرێ نیشتمان بە

کۆرپەیەک ،لەسەر خوانی ژنێکی خولیای ئازادی،
چۆپییەکی چل گەڕ بە سێپێ بەسەر کەالکی بۆگەنی
ڕدێن چەرمووکی خەرفاوی سەرشێت و پیس ...ئیتر
چل مۆم داناگیرسێم ،گەڕیان دەگێڕم بۆ چلەیەک لە
نەمانی تەواری کوردستان کە بە مەرگی خۆی ژن
و ژیان و ئازادی دەهۆنێتەوە بۆ گەالنی جیهان؛ بۆ
مەرگێکی پیرۆز و چ بەختەوەر و ڕووسوورە ئەو
ژینایانەی ئاخ لە باوەش دەگرن و بە بۆنی پەرێز
بەکاتی باران سەرمەستی بۆنی ژیان دەیانگرێ و
هەدا نادەن ،ڕا دەبن سەر هەڵدەدەن .وەک ئاژێرێک
دەژینەوە وەک شەتاو دەبنە خۆزگە و تینوایەتی
دەشکێنن ،دەبنە تۆشە ڕێگا دەبڕن و دەبنە ئاسمان
بۆ فڕین و هەوایەکی ئازاد بۆ هەڵمژتن...
چــل ســوار بــەســەر خاکی نیشتمان دەئـــاژوون
لە ڕۆژمێرێکی دژواری ڕابــوون ،چل هەناسە بۆ
داگرتنی چاوێکی چــاوەڕێ ،چەمەری دێتە گۆ چل
چەمە و چلوورە و چاوانی پڕ لە خولیای درێژەدان
بۆ هەتا گەیشتن.
هەر ئەو چوارانەی دەبنە یەک و چڕ ،چیا ،چنار
هــەمــوو چێوێک بــەدەســت بــۆســەری هــەژدیــهــا لە
زەماوەند و شایی و هەڵپەرکێی سەرشەقام بەگژ
شین و شــەپــۆڕ و شــەو دادەچــیــنــەوە .کاتێک لە

شەقام هۆتاڤ و دروشمی ئازادی دەبێتە هەور
و وەک ڕێژنەیەک باران بەسەر شار دادەبارێت و
نەمانی مرۆڤێکی دڵڕەشی گەنیو دەبێتە سروودی
پێکەوەبوونمان هەتا چــوارســووچ دادەگـــرێ و
ڕزگاری و سەربەستی دەبێتە مزگێنیی چلەیەک
لە نەمان و خەونێک بۆ ژیان.
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"کۆمار"ە کەمتەمەنەکانی شۆڕشی "ژینا"
ڕێفراندۆمی باشووری کوردستانیشدا جارێک
دەستبەسەر کرا ،پێش ئەوەی کە ڕۆژی شەممە
١٦ی ڕەزبەر لە خۆپێشاندانەکانی سنەدا شەهید
بــێ ،لــە ژێــر تیتری "ئـــەوە دەب ــێ بــە باشترین
شەممەی مێژوو" لە ستۆریی ئینستاگرامەکەیدا
ئاوای نووسی:
ناڕەزایەتی دەردەبڕین
مان دەگرین
تەنانەت وەک خۆیان دەڵێن
تێکدەدەین
ئاژاوە دەگێڕین
کەسێ کە بێتە سەر ڕێمان
بەرەنگاری دەبینەوە
با بریندار بین
با شەهید بین
شەقامەکانی شاریان لێ دەکەین بە دۆزەخ
تا گەیشتن بە سەربەستیی یەکجارەکیی
خەڵکەکەم
بنەماڵەکەم و شارەکەم
بەردەوام دەبم.
لە ڕۆژەکانی سەرەتای
ســـەرهـــەڵـــدانـــی دوای
مــەرگــی ژیــنــا ،بابەتێکی
سەرنجڕاکێش سەبارەت
بــەو الوە بــەشــدارانــەی
کە داینامۆی سەرەکیی
ئەو خۆپێشاندانانەن ،لە
تاهیر قاسمی
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا
دەستاودەستی دەکرد .بابەتەکە ناوی کەسی بە
سەرەوە نەبوو بەاڵم خۆی وەک باوکی الوێکی
هاوتەمەنی ئــەو الوانــە ناساندبوو .بــەڕواڵــەت
لێکۆڵینەوەیەکی مەیدانی بوو .لە نێوەرۆکدا ئەو
الوانەی وەک وەچەی ئینترنێت و گەیم و یاریی
کۆمپیۆتێری پێناسە کردبوو.
بەپێی بابەتەکە ئــەوان کەمتر وەک مرۆڤی
ئاسایی و زیاتر وەک مرۆڤێکی بێڕۆح و وەک
ڕۆبۆت بەشداریی لە سەرهەڵدانەکاندا دەکەن و
شەهیدبوونیشیان لە ڕوانگەی خۆیانەوە هەروەک
کوژرانی کاراکتەرێکی ناو گەیم و یاری وایە .ڕەنگە
هەر ئەو بابەتە و ئەو ڕوانینە بوو کە دواتر وەک
ڕوانــگــەی حکوومەتی لەسەر کــۆی شۆڕشەکە
و ئــەو توێژە پێشڕەوەی خۆپێشاندانەکان لە
زمان کاربەدەستانی ڕێژیمەوە خۆی نواند .یان
ڕەنگە بابەتەکە هەر لە بنەڕەتدا لەالیەن دەزگای
پڕوپاگاندای کۆماری ئیسالمییەوە نووسرابوو
بۆ ئەوەی خۆپێشاندەران لە مرۆڤی ئاسایی و
لە خەڵک هەاڵوێرێ و لە ئاکامدا سەرهەڵدان و
شۆڕشەکە بە کارێکی مندااڵنە" ،ماجەراجوویانە"
و بێئامانج لە قەڵەم بدا.
سروشتی ســەرهــەڵــدان و شۆڕشەکان وایە
کە الوان داینامۆی سەرەکیی ســەرهــەڵــدان و
بەرەوپێشچوونن .لە ئاکامیشدا زیاترین خوێن و
قوربانی پێشکەش دەکەن .ئەوەش لە سروشتی
الوان خــۆیــاندایــە .تایبەتمەندیی مــرۆڤ وایــە
کــە تــا تەمەنی زیــاتــر هەڵدەکشێ ،خۆپارێزتر
دەب ــێ و هــاوکــات هێز و وزەی الوانــــەش ،بە
هەڵکشانی تەمەن کز و کزتر دەبێتەوە .ئەوەش
پێوەندی بە ســەردەمــی ئینترنێت یــان گەیم و
یاریی کۆمپیۆتێرەوە نییە .پێشتریش وا بووە و
دواتریش هەر وا دەبێ و شۆڕشی ژیناش لەوە
بەدەر نییە.
ئــەم وەچــەیــەی کــە ئێستا لــە شەقامەکانی
ئێران و ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا پێشەنگایەتیی
خۆپێشاندان و ناڕەزایەتییەکان دەکا وەچەی لە
دایکبووی دەیەکانی حەفتا و هەشتای هەتاوییە
کە تەمەنیان لە نێوان پــازدە بۆ بیست و پێنج
ساڵدایە و لە باری کۆمەڵناسییەوە بە وەچەی Z
یش بە ناوبانگە .حاشاهەڵنەگرە کە ئەوان وەچەی
سەردەمی پەرەگرتنی کۆمپیوتێر و گەیم و ئینترنێت
و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانن ،لێ ئەو ئامرازانە نەک
هەر ئەو الوانەیان نەکردووە بە مرۆڤی بێڕۆح
و ڕۆبۆت بەڵکوو لێکۆڵینەوەیەکی سەرەتایی و لە
دووریشەوە ئەوە دەردەخا کە بەپێچەوانە ئەوانە
ئەوانیان کردووە بە وەچەیەکی زۆر تێگەیشتوو
و لە وادەی خۆیان پێگەیشتووتریش .بە داخەوە
بارە ئەمنیەتییەکە ئەوەندە قورسە کە مرۆڤ لە
دوورەوە نازانێ کێ لەو خۆپێشاندانانەدا بەشدارە
و پێکهاتەکەیان چۆناوچۆنە بەاڵم هەر ئینترنێت و
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان ئەو ئیمکانەیان پێکهێناوە
کە دوای شەهیدبوونی هــەر خۆپێشاندەرێک،
سەرەتایەک لە بیرکردنەوەی ،ئاستی زانیاری و
چۆنیەتیی ژیانی بزانین .بۆ وێنە شەهید پەیمان
منبەری تــەمــەن  ٢٥ســاڵ کــە لــە بنەماڵەیەکی
تێکۆشەردا لەدایک بووە و لە کاتی پشتیوانی لە

هێندێکیان پێش ئــەوەی شەهید بــن ،هەستی
خۆیانمان بە شێعری شاعیرێک لە ئەکاونتەکانیاندا
بۆ بە جێ دەهێڵن .کۆپلەیەک لە شێعری "تا نیوەی
ڕێگە هاتووین"ی عەبدوڵاڵ پەشێو ،دوا ستۆریی
شەهید زەکەریا سولەیمانی تەمەن  ١٦ساڵ پێش
شەهید بوونی بوو:
تا نیوەی ڕێگە هاتووین
بیر لە چی دەکەنەوە؟
تازە بۆ کوێ؟ بۆ دواوە؟ !
دە تەماشای دواوە کەن،
چ شوورەیەک بە هێسکی
شەهیدان هەڵچنراوە!
شەهید شاهۆ خــزری بە بەیتێک شێعری "لە
بەندیخانە"ی قانعەوە بــەرەو پێشوازی مەرگ
چوو:
"گەر بە ئازادی نەژیم مردن خەاڵتە بۆ لەشم
نۆکەری و سەر دانواندن کاری نامەردانەیە"
دیـ ــارە هــەمــوو ئ ــەوان ــەی کــە ب ــەش ــدارن یــان
شەهید دەبن ئۆگری شێعر و ئەدەبیات نین بەاڵم
زۆربەی هەرە زۆریان بە جۆرێک هەستی پاکیان
لە ئەکاونتەکانیاندا ڕەنگی داوەتــــەوە .شەهید
سمکۆ مەولوودی دوا جار ســروودی "بە تەنیا
جێم مەهێڵن"ی هونەرمەند "عەلی عابدی" گوتەوە
کە ســروودی کاتی ناشتن و یــادی چلەی ژینا
بوو .شەهید فەرجاد دەروێشی بە جامانە و جلی
پێشمەرگانەوە وێنەی بەجێ هێشت.
شایەتیدانی بنەماڵەی شەهید لەنێو ئەم دۆخە
ئەمنیەتییەدا کە کۆماری ئیسالمی پێکی هێناوە،
ڕێگایەکە کــە دوای شەهیدبوونیان ،بتوانین
سەرەتایەک لە ڕوانین و بیرکردنەوەی شەهیدەکان
بزانین .باوکی شەهید ڕەزا شەهپەرنیا لە چلەی
مەرگی کوڕەکەیدا گێڕایەوە؛ ئەو هەم زۆرانباز
بوو و هەم حافزی قورئان .پێم گوت؛ مەچووە
نێو ئەم ئاڵۆزییە .خۆ من کەسم نییە ،تۆ لە جێگای
باوک و برامی .پێی گوتم؛ باوکە! ئەمە چ قسەیەکە
تۆ ئەیژی؟ مەهساش هەر یەک دانە بوو .ئەگەر
خوێنێک نەڕژێ ،شۆڕشێکیش ڕێک ناخرێ!
بنەماڵە زۆر جــار ســەرچــاوەی هــزر و بیری
ڕۆڵەکانیانن .ئــەوە تەنیا بــاوکــی شەهید ڕەزا
شەهپەرنیا نەبوو کە لە چلەی مەرگی ئازیزترین
کەسیدا شۆڕشگێڕانە هاتە ســەر گــۆڕی ڕۆڵە
شەهیدەکەی .تا ئامادەکردنی ئەم بابەتە لە سەقز
بنەماڵەی شەهید فــەرەیــدوون مەحموودی ،لە
دیواندەرە بنەماڵەی شەهید فوئادی قەدیمی ،لە
قەسری شیرین بنەماڵەی شەهید ئەفشینی ئاشام،
لە سنە بنەماڵەی شەهید سارینا ساعێدی و لە
شائاباد بنەماڵەی شەهید سەعید محەممەدی
شۆڕشگێڕانەترین بــۆنــەیــان لــە کــاتــی ناشتن
ی ــان لــە چــلــەی شــەهــیــدەکــانــی ئ ــەم شــۆڕشــەدا
پێکهێنا و بۆنەکەیان کرد بە مەیدانێکی دیکەی
بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ دەسەاڵتی کۆنەپەرەستی
کــۆمــاری ئیسالمی .بنەماڵەی شەهید پەیمان
مینبەری لــە سنە بــە ســــروودی ئــەی ڕەقیب
تەرمی ئازیزی ڕۆڵەکەیان ناشت .لە مەهاباد
سەرجەم شەهیدەکان بە سروودی ئەی ڕەقیب
نێژران و بە سروودی ئەی شەهیدان مااڵواییان
لێ کرا .لە سەر داوای بنەماڵەی شەهید کوبڕا
شێخە ،سروودی "شەهید" لە بڵیندگۆی مزگەوتی
سەعدیی مەهابادەوە باڵو کرایەوە .هاوسەری
شەهید فریشتە ئەحمەدی بە شانازییەکی گەورەی

زانــی کە ئیدی نــاویــان چــووە ڕیــزی بنەماڵەی
شەهیدانەوە و ماڵی باوکی شەهید فریشتەش
الفیتەیەکی گەورەیان بە هەیوانی ماڵەکەیانەوە
هەڵواسی و شەهیدبوونی کچەکەیان لە خەڵکی
سەردەشت و سەرجەم گەلەکەی پیرۆز کرد.
بــەاڵم لە نێو ئــەو شەهیدانەدا ،نــاو ،ژیــان و
شەهیدبوونی الوێکی مێرمنداڵ زۆر سەرنجی
ڕاکێشا؛ شەهید کۆمار دەرئۆفتادە .ناوی کۆمار بە
تەنیاش جێگای سەرنج و تێفکرین بوو کە باوکی
کۆمار لە کاتی ناشتنەکەیدا زۆر زوو واڵمی
پرسیاری نەکراوی خەڵکی دایەوە؛ "کوڕەکەم لە
ڕۆژی ٢٥ی گەالوێژ [ڕۆژی دامەزرانی حیزبی
دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان] لــە دای ــک ب ــوو ،بۆیە
نــاوم لێنا کۆمار" .کاک حەسەن دەرئۆفتادە لە
خۆشەویستیی کــۆمــاری کوردستاندا نــاوی لە
کوڕەکەی نا .کۆماریش وەک کۆماری کوردستان
تەمەنی کەم و زۆر زوو شەهید بوو .بەاڵم ئەویش
لە دوای خــۆی کۆمەڵێک یادگاریی وردیــلــە و
شیرینی بۆ بە جێ هێشتین .لە ئاڵبۆمی وێنەکانیدا،
کوڕێکی جوانی کورد و پڕ لە هەستی کوردانە
دەبیندرێ .وێنەیەکی پێمان دەڵێ کۆمار هێشتا
دە سااڵنەیە کە لە گوندی قاسملوو ،لە نیزیک
ماڵی باوکی قاسملووی ڕێبەر ،بە جلی کوردییەوە
ڕاوەستاوە .وێنەکانی دیکەشی بە جلی کوردییەوە
دەربڕی شوێنەواری ئەو ناوەن کە بنەماڵەکەی
بۆیان هەڵبژاردووە و ئەو هەستەن کە مام و
ئامۆزاکانی لە ڕیزەکانی پێشمەرگایەتییەوە پێیان
داوە و دایکی کە دواج ــار لە ڤیدیۆیەکیدا ئااڵ
و جامانە بە سەر گۆڕی نەمامە شەهیدەکەیدا
دەکێشێ.
کۆمار لەو تەمەنە کەمەدا خۆی فێری نووسینی
کوردییەکی پاراو بە بنزاراوەیەکی دوورتریش
کــردووە .ستۆریەکانیشی هەڵگری ئەو هەستە
پاکەن .وەرگێڕاوی شێعرێکی "نەزار قەببانی" کە
ڕەنگە لە فارسییەوە وەریگێڕابێ لە یەکێک لە
ستۆرییەکانیدا سەرنج ڕادەکێشێ:
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستیان هاوشێوەی
چاوەکانی سەرنجڕاکێشی تۆ
دروست کردووە
بە پەرۆش
خەمبار
ماندوو
و جوان
لــە ســتــۆریــیــەکــی دیــکــەیــدا ڕەنــگــە بــە ئیلهام
لــەو شێعرەی ن ــزار ،ئ ــازار و نەهامەتییەکانی
مرۆڤێکی کــورد کــە بــــەردەوام لــە گــەڵ مــەرگ
بەرەوڕوویە ڕەنگی داوەتەوە .لەوێدا مەرگی بە
پێشمەرگایەتی ،بە دیلی ،لە خۆپێشاندان ،لە کاتی
کۆچ و لە کۆڵبەریدا وێکڕا وێنا کراون و هەستی
شۆڕشگێڕانە ،ئازادیخوازانە و کوردانەی خۆی
تێدا دەربڕیوە:
ئێمە خەڵکی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستین
هێندێکمان لە جەنگ(دا) ئەکوژرێین
هێندێکمان لە بەندیخانە
هێندێکمان لە شەقام ئەمرین
هێندێکمان لە دەریا(دا) نوقم ئەبین
تەنانەت کەژە بەرزەکانیش
تۆڵەی تەنیاییان لە ئێمە ئەکەنەوە
چون ئێمە کارمان مردنە
ئەو نموونانەی کە لەم بابەتەدا باسیان کرا
تەنیا مشتێ لــە خــەرمــانــی دەوڵــەمــەنــدی ئەو
الوە کەم تەمەنانەن کە بە ئازایی و زاناییەوە
پێشەنگایەتیی ئەو شۆڕشە دەکەن و لە پێناویدا
خوێن دەدەن و قوربانی دەبن .ئەوان نەک هەر
لە ناو کۆمپیوتێر و گەیم و یاریی کۆمپیۆتێریدا
نوقم نەبوون و نەک هەر شۆڕشەکەیان بە گەیم
و یاری نازانن بەڵکو ڕێگای خەباتی خۆیان زۆر
بە زانایی هەڵبژاردووە و زۆر بە ئازاییەوە بەرەو
شەقام و ئەگەری بە هێزی بەرەوڕوو بوونەوە لە
گەڵ مەرگ دەچن .بۆیەشە تا کاتی نووسینی ئەم
بابەتە ،ئەوە نیزیک بە پەنجا شەو و پەنجا ڕۆژە
کە بەگژ یەکێک لە فێڵبازترین ،بێ بەزەییترین
و بــێ حــەیــاتــریــن دیــکــتــاتــۆرەکــانــی ســەردەمــدا
چوونەتەوە و کۆڵیان نەداوە و شەقامیان چۆڵ
نەکردووە .ئەو یادگارانەی ئــەوان بۆمانیان بە
جێ هێشتووە پێمان دەڵێن کە بۆ الوانی ئێران
ئــــازادی و بــۆ الوانـ ــی کـــورد ئــــازادی و مافی
نەتەوایەتی لە سەرەوەی هەموو ئەو خواستانەن
کە بۆی تێدەکۆشن .هەر بەو جۆرەی کۆماری
مێرمنداڵ لە یەکێک لە دوا ستۆرییەکانیدا وەک
مامۆستایەکی ئەم شۆڕشە بۆمانی نووسی:
"لە هەموو شت زیاتر ،ئازادیتان خۆش
بوێ".

بۆ خوێندنەوەی ئەم بابەته
دەست بە چاوتانەوە بگرن
غـــوالمڕەزا حەسەنی ،ئیمام جومعەی سەپێنراوی شــاری ورمێی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،سااڵنی ڕابردوو خومەینی وەک ئیمام جومعەی
ئــازەریــیــە شیعەکان و نوێنەری خــۆی لــە نێوەندی ئــەم پارێزگایە
دەستنیشانی کردبوو .حەسەنی ،چەند ساڵ لەمەوبەر بە نەخۆشیی
شێرپەنجە مرد و تەمەنی درێژی دا بە تۆی خوێنەر و ئەوەندەی ئەو
تۆزقاڵە خۆاڵنەی لەسەر گۆڕیەتی ،تەمەنی پڕ لە شانازیی ئێوە درێژ
بێت.
"ئایتوڵە" حەسەنی ئەوەندەی بڵێی دەمشڕ و هەموو گیانی "پێکەنینۆک"
بوو" .پێکەنینۆک" ئەو دەستەواژەیەیە لە پەنا گێڕانەوەی بەسەرهاتی
ئیمام جومعەی مردووی ورمێدا دەمهەوێت وەک هاومانای "جۆک"ی
ئینگلیسان و "لطیفە"ی فارسان و "نکته"ی عەرەبان دەرخواردی مێشکی
خوێنەری هێژای بدەم ،بەڵکوو جێ بە وشە هاومانا بێگانەکان لەق بکات.
ئەم حەسەنییەی لێرەدا هاتە بەرباس ،لە ژیانی ڕابــردووی خۆیدا،
دوای ئــەوەی وازی لە نۆکەری و خەزمەتکاریی زیرۆبەگی ژەنراڵی
سەردەمی کۆماری کوردستان هینا ،پاش ڕووخانی ڕێژێمی پاشایەتی
لە سایەی فەرمانی خومەیندا بوو بە دەمڕاست و کەیخودای دەستەاڵت
لــە ورمــێ و بــۆ هــەمــوو الیــەک بــوو بــە ســەرچــاوەی "پێکەنینۆک"ان
و هەموو جــاران دوای ئــەوەی خوتبەی نوێژی هەینیی دەخوێندەوە،
فەرمایشتەکانی دەبوون بە گاڵتەجاڕی ڕۆژنامە و مۆژنامەی ئەوکاتی
سەر بە دەستەاڵتدارانی ئێرانیش.
حەسەنی ڕۆژێک لە خوتبەی نوێژی هەینیدا داوا دەکات بۆ هەفتەی
دواتر ژنان بەشداریی نوێژی هەینی نەکەن و دەڵێت داوا لە خوشکان
دەکەم هەفتەی داهاتوو نەیەنە نوێژی هەینی و تەنیا پیاوان بەشدار بن،
چونکە من دەمهەوێ جوێنی نامووسی بە ئەمریکا بدەم.
نووسەری ئەم دێرانەش لەکاتێکدا پێیوایە دەبێت هەر نەبێت وەک
حەسەنی پابەندی بنەما ئەخالقییەکان بێت ،بەاڵم دەترسێت لە درێژەی
ئەم بابەتەدا دوو لەڕووی ئێوە تووشی زمانشڕی بێت.
خۆتان باش ئاگادارن دروشمدان چەکێکی گرنگی ئەو خۆپێشاندەرانەیە
لە ئێران کە بە دەستی بەتاڵ دەستەویەخەی دەستەاڵتداران بوونەتەوە
و دەڵێن هەتا نەیانخنکێنن وازیــان لێ ناهێنن .ئەگەر خۆپێشاندەر بە
دەستی بەتاڵەوە دروشم نەدات ،چۆن دەنگی بە بەردەنگان و بە دۆست
و دوژمنانی بگەیەنێت؟ منیش بە بیرهێنانەوەی تێبنییەکەی حەسەنی
دەترسم لە درێژەی ئەم دێڕانەدا لەکاتێکدا بەتەمام هەر نەبێت لە بەر
دڵــی ئــەم هەموو خۆپێشاندەرانەش بێت ،دژی دەستەاڵتی کۆماری
ئیسالمی دروشم بدەم ،بە دووری نازانم لە درێژەی دروشمداندا گەرم
دابێم و لە چەند دێڕی داهاتوودا خوای نەخواستە هێڵی سوور ببەزێنم.
هەر لەبەر ئەمەشە لە سەرەتاوە گوتم ،کاتی خوێندنەوەی ئەم بابەتە
دەست بە چاوتانەوە بگرن با دێڕەکانی نەبینن.
ئــەو کەسانەی گوێم پێ نــادەن و هەرچی من دەیڵێم پێچەوانەی
دەکەن و بە چاوی کراوە و دەنگی بەرزەوە ئەم بابەتە دەخوێننەوە ،لە
کەمدەستەاڵتیی خۆمەوە پێیان دەڵێم دەتوانن بە دوای مندا بە دەنگی
بەرز هەموو دروشمەکان بڵێنەوە .بۆ ئەوەی دەستەاڵتی کوردینەزان و
دانیشتووانی ناوچەکانی فارسنشین و ئازەرینشین و بەلووچنشین و
عەرەبنشین و تورکماننشینی ئێران لە دروشمەکانم تێبگەن ،جگە لە
دروشمی "ژن ،ژیان ،ئازادی" ئەوانی دیکە بە زمانی "کەڵەگا" دەڵێمەوە:
"ژن ،ژیان ،ئازادی"" ،زن زندگی آزادی"" ،مرگ بر دیکتاتور"" ،مرگ
بر خامنهای"" ،ننگ ما ،ننگ ما ،رهبر الدنگ ما" " ،بجنگ تا بجنگیم"" ،
امسال سال خونه ،سەید علی سرنگونە"" ،بسیجی جیرهخور ،آخرشه
سیر بخور"" ،تــوپ ،تانک فشفشە ،آخوند باید گم بشە" "،توپ تانک
فشفشه ،خامنەای...کشە"" ،توپ تانک نفربر هر سه تو ...رهبر"" ،نە این
ور نەآن ور ....تو بیت رهبر".
لەبەر ئەوەی خۆ سانسۆڕکردن لە سانسۆڕی دیکتاتۆڕ و میکتاتۆڕ و
زۆر تۆڕی دیکە بەرفراوانتره و ئەم خۆسانسۆرکردنە ئەوەندە بەهێزە،
بەشی زۆری بابەتی نووسەر و مووسەرانیش دەگرێتەوە و تەنانەت
گێڕانەوەی "پێکەنینۆک"انیش زۆر جار لە دڵی خۆیانیدا خۆیان سانسۆڕ
دەکەن .هەر لەبەر ئەمە منیش ناچار بووم لە جیات هەندێک وشەی نێو
ئەم دروشمانەی سەرەوە سێ خاڵی لە دوای یەک یان وەک فارسان
دەڵێن نوقتەچین دابنێم.
ئــەرێ هەتا ئێستا بیرتان لــەوە کــردووەتــەوە خۆسانسۆڕکردنیش
ئەگەر پەنگی خــــواردەوە ،وەک بــەنــداوی پڕ دەتەقێتەوە و چۆڵیان
و ئاوەدانیان دەگرێتە بەر؟ ئەوە نییە کچان و کوڕانی ئێرانیش پاش
دەیان ساڵ خۆسانسۆڕکردن هەرچی لە دەمیان دەرچوو بە ئاخوندان
و لە ســەرووی هەموویانەوە بە ڕێبەرە دەستنایلۆنەکەی کۆماری
ئیسالمییان گوت؟ چاویان نووقاند و دەمیان کردەوە و به بێسانسۆڕی
دوندی دەستەاڵتدارانیان جنێوباران کرد.
لە کۆتاییدا پرسیارێک لەو خوێنەرانە دەکەم گوێیان بە فەرمایشتی
من نەداوە و کاتی خوێندنەوەی ئەم دێڕانە دەستیان بە چاوانیانەوە
نەگرتووە و لێیان دەپرسم ئــەرێ ئێوەش وەک من لە بەرانبەر ئەم
دروشمە بێسانسۆڕەی فارساندا هەست بە کەمی و کووڕی ناکەن؟
ئەرێ ئێوەش وەک من پێتان خۆش نەبوو دروشمی جوێنی کوردیشمان
بوایە؟
خۆم ئەوەندەی بیری لێ دەکەمەوە تەنیا دروشمێکی لەو شێوەیەی
کــۆن و تــەنــانــەت مێژووییشم لەبیرە و ئــەویــش "پێشمەرگەی نێو
تەاڵشان"ە و سەرواکەی دەگــەڵ وشەی "جاشان" دێتەوە .من لەبەر
ئەوەی لە ترسی سیاستەتوانان خۆم سانسۆر کردووە ئەم دروشمە
بێسانسۆڕە لە دڵی خۆمدا دەڵێمەوە و ئێوەش هیمەت بکەن و چەند
دروشمی نوێی لەم شێویە بڵێنەوە با ناوچە کوردنشینەکانی ئێرانیش لە
ناوچە فارسنشینەکان دوا نەکەون.
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مەاللە بۆ ژنانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان:

لەگەڵتانین

م ــەالل ــە ی ــوس ــف ــزای ،ژنــە
چاالکی پاکستانیی مافەکانی
م ــرۆڤ و بــــراوەی خەاڵتی
ئاشتیی نۆبێل پشتیوانیی
خۆی بۆ ژنانی رۆژهەاڵتی
کوردستان و ئێران دەربڕی.
ئــەو خــاتــوونــە کــە ساڵی
 2014لە تەمەنی  17ساڵیدا
لــەســۆنــگــەی داکــۆکــیــکــردن
لە مافی کچان بۆ خوێندن
لــەو نــاوچــە پاکستانییانەی
لــەژێــر دەســەاڵتــی تاڵیباندا
بـــــوون ،بـــــووە گــەنــجــتــریــن
بـــــــراوەی خـــەاڵتـــی نــۆبــڵــی
ئاشتی ،بزووتنەوەی ژنان لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران بە «بزووتنەوەی ئــازادی» ناو دەبات .مەاللە
ڕوو بە ژنانی ئێران و ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان دەڵێت« :ئێوە بە دەربڕینی
ناڕەزایی و پێشاندانی بوێری ،جیهان دەگۆڕن .ئێمە لەگەڵتانین ،هاوسۆزتانین و
بزووتنەوەکەتان بە زیندوویی دەهێڵینەوە».
مەاللە پێش ئەوەی بە دروشمی «ژن ،ژیان ،ئازادی» کۆتایی بە پەیامەکەی
بهێنێت ،داوا لە خەڵکی دەرەوەی ئێران دەکات پشتیوانی خۆپێشاندانەکانی ئێران
بن چونکی ئەو «خەڵکە شەڕ بۆ ئازادیی خۆیان دەکەن».
لە دوای دەستپێکی «شۆڕشی ژینا»وە تا ئێستا زیاتر لە هەزاران سینەماکار،
هونەرمەند ،گۆرانیبێژ ،بــراوەی خەاڵتی ئۆسکار ،چاالکڤان و سیاساتەڤانی
بیانی بە ناردنی پەیام ،قژبڕین و شێوازی دی هاوسۆزی و پشتیوانییان بۆ
خۆپێشاندانەکان دەربڕیوە.

بهر ل ه مااڵوایی

«با» و «ئانارشیزم»
لێنا ستێفانوو /و :عەلی فەتحی

ژنان قژیان پەخشان دەکەن
تا بەدەم ڕۆیشتن بالێی دا
دەیلەرێننەوە
دەیالوێننەوە
ئەوان قژی ڕەشی پڕیان
ڕێک و شانەکراوە
تا شێوەی قژی سوورپێستەکان بدا
یا وەکوو هی هیندییەکانی لێ بێ
هــەروەهــا چەشنی قــژی چینییەکانی
سەردەمی کۆن
بڕازێتەوە و
لە جــۆری قژی داپیرە بڕازیلییەکان
بچێ
قــژی ئ ــەوان هەرتەنیا پــۆڕێ مــووی
ئاسایی نییە
کە بە ڕووناکیی مانگ بدرەوشێتەوە
بەرهەمی نێوەندە جوانکارییەکانیش
نییە،
بەڵکوو میراتێکی نهێنییە
قژی ئەوان هێالنەیەکە بۆ باڵندەکان
پەرتووکخانەیەکی جادووییە
کە حەز دەکا شنەی «با» بەهەڵکەوت

الپەڕەکانی هەڵداتەوە.
مانگێکی وردیلە،
لەنێو قژی ئەواندا خۆی حەشار داوە
«دالیدا « ،شاجوانی میسری
دەرکـــەوت جوانییەکەی چیرۆکێکی
دەستکردە
ڕوخساری کیژۆڵەکانی ئێستا بەاڵم،
ڕاستەکین،
خودایەکی سەردەمی باستان
ئەژدادی ئەو ڕوخسارانەیە
ئــــاخــــوونــــدەکــــان چـــیـــرۆکـــی ئـــەو
کیژۆاڵنەیان بەراوەژوو کرد
بۆوەی ڕاستییەکان وەشێرن
قژی ئەو خاتوونانە وەختی هەنگاونان
لە هەوادا دەلەرێنەوە،
نهێنیی یــەکــگــرتــوویــی و خــوشــک و
برایەتییان
لە هەناویاندا پاراستووە
کە خەنجەرێ خــۆی دەخزێنێتە نێو
تاریکی بێهوودەیی
قژی ئەو خاتوونانە بەهێزتر و خێراتر

لە ئەسپەکان
چیرۆکی
دەهۆننەوە
لــە چــارەنــووســی «وەشــتــی « ژنی
خەشایارشای یەکەمەوە
هەتا دەگاتە مەهسا (ژینا)ی ئەمینی،
مێژوو فەرامۆشیان ناکا
ی بــەســەرهــاتــی ئــەوان
خــۆی ڕاســتــیـ 
وردورد دەچنێ و
لە داو و تەون ڕزگاریان دەکا و
بــــە ســـوێـــنـــدی ب ــێ ــدەن ــگ ــی دی ــس ــان
دەیانڵێتەوە.
ئەگەر تۆش لەو ڕاستییانەورد بیەوە
بــۆت دەردەکـــــەوێ ئــەوانــەی کــووڕ
بوونەتەوە و
بــە خــەنــجــەرێ دوای قوربانییەکان
کەوتوون
زۆربەیان ڕدێنتاشراون
گەلێک جاریش سەرتاسن
ڕەنگە خاوەن ڕیش و پەشمیش بن.
دیارە ئەگەر سەرتاسیش نەبن
ئەوەندە بە ترسەوە دەژین
ڕۆژێ لە ڕۆژان قژیان بە ســەرەوە
نامێنێ و
شێتدەبن لە ترسی ئەو جینایەتانەی
کردوویانە
بۆ خاتری چەند تاڵە موویەک.
ئەوانە لەبەر ئەوەی ژنان بەبەردەمیاندا
ڕادەبرن و
گرینگیان پێنادەن،
ئەفسانەیی

یەکگرتوویی

دەیانکوژن.
(پێشکەش بە مەهسا (ژینا) ئەمینی و ژنانی ئێران و هەموو جیهان)
چل ڕۆژ بەسەر کوژرانی مەهسا ئەمینی  ٢٢ساڵەدا تێپەڕی .ئەو خاتوونە بەدەست
گەشتی ئیرشادی ئێران کوژرا ،چونکە بــەڕادەی «پێویست» بە حیجاب قژەکانی
دانەپۆشیبوو .مەنجەڵەکە هەروا لە کوڵە (دۆخەکە هەروا شێواوە).
تێبینی:
 aئانارخییا (ئانارشیزم) ئامانجی پێکھێنانی کۆمەڵگەیەکە تێیدا کەسەکان بە شێوەیەکی
ئازادانە و یەکسان ھاوکاری یەکتر دەکەن .ئانارشیزم دژ بە ھەموو جۆرە سیستەمێکی
قوچکەیی کۆنترۆڵە ،چ لەالیەن دەوڵەتەوە بێت ،چ لە الیەن سەرمایەدارەکانەوە.
 bوەشتی ،ژنی خەشایارشای یەکەم .خەشایاری هیخامەنیشی لە جێژندا داوای
نیوەڕووتبوون لە شاژن ،واتە لە «وەشتی» دەکا .بەاڵم شاژن بەرهەڵستیی مێردەکەی
دەکا و هەربۆیە پاشا لێی جیا دەبێتەوە.

