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دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
ژمارە 8٣8

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

داننانە بە فرەنەتەوەبوونی ئێران و مافە نەتەوایەتییەکانمان
مەرجی هاوبەشیمان لە هەر هاوپەیمانییەک دا

مستەفا هیجری:

باڵڤۆکی شارلی ئێبدۆ و کاریکاتۆری خامنەیی
باڵڤۆکی »شارلی ئێبدۆ« لە فەرانسە لە یەکەمین ژمارەی خۆیدا لە ساڵی 
باڵو  خامنەیی  کاریکاتۆری  کێشانەوەی  کێبڕکێی  کۆتایی  وێنەکانی  ٢٠٢٣دا، 
کردەوە. باڵڤۆکی شارلی ئێندۆ لە وێنەکانیدا دەڵێت خامنەیی سەمبولی کەسێکی 
قاتڵە. لە وێنەکاندا خامنەیی بە پرچی ژنانەوە هەڵواسراوە و کۆتایی بە تەمەن 

و دەسەاڵتەکەی هاتووە.
بەڕێوەبەری ئەو باڵڤۆکە گوتوویەتی بەهۆی بایەخی ڕاپەڕینی خەڵکی ئێران 
ئێندۆ گرینگی  تایبەتی هەیە، دەبوا شارلی  ئاستی جیهاندا گرینگییەکی  لە  کە 
١٨ی  هەینی،  ڕۆژی  ژمــارەی  لە  ئیبدۆ  شارلی  باڵڤۆکی  بــدات.  ڕاپەڕینە  بەو 
سەرماوەزیدا وێڕای ناوبردنی عەلی خامنەیی بە ڕێبەرێکی ئایینیی دواکەوتوو 
بوونەتە  کە  کەسانەیە  ئەو  تەنیا  ڕێبەری  خامنەیی  گوتبووی  بێ مێشک،  و 

کۆیلەی. هەر لەو ژمارەیەشدا ڕایگەیاندبوو کە پێشبڕکێیەکی نێونەتەوەیی کێشانەوەی کاریکاتۆری خامنەیی بەڕێوە دەبا و داوای 
کردبوو کە دەبێ کاریکاتۆریستەکان، بە گاڵتەپێکردنی خامنەیی وێنەیەکی ڕێبەرێکی ئایینیی دواکەوتوو لە سەردەمی ئێستادا وێنا بکەن.

بەرپرسی  هیجری،  مستەفا  کــاک 
حیزب  گشتی  بەرێوەبەریی  ناوەندی 
دێــمــوکــراتــی کــوردســتــانــی ئــێــران لە 
»کــوردکــانــاڵ«  لــەگــەڵ  دیمانەیەکدا 
ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  ڕایگەیاند 
هەرەسی  ئیدئۆلۆژییەوە  ــواری  ب لە 
ــی  ــن ــوەری ــی هــەڵ ــووشـ هــێــنــاوە و تـ
ــرســی  ــەرپ هــێــزەکــانــیــشــی بـــــووە. ب
حیزب  گشتی  بەرێوەبەریی  ناوەندی 
پێشەنگایەتیی  و  ڕۆڵ  دێــمــوکــرات 
ژنان لە ڕاپەڕینی ژینای بەرز نرخاند 
ژنان  کە  ئــەوە  ئێمە  ڕەنگە  گوتی  و 
سەرپۆشی ئیجباری لەسەر خۆیان ال 
دەبن بە شتێکی کەم بزانین، بەاڵم ئەوە 
ئیدئۆلۆژییەکانی  کۆڵەکە  لە  یەکێک 
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمییە کە ژنان 
بــە دەســتــی خــۆیــان ڕووخــانــدیــان و 
یەک لە بەها سەرەکییەکانی ڕێژیمیان 

خستە ژێر پێی خۆیان.
درێــژەی  لە  هیجری  مستەفا  کاک 
ــدا تــیــشــکــی خــســتــە ســەر  ــەی ــاســەک ب
بۆ  ڕێژیم  ساڵەی  ــان  دەی سیاسەتی 
نانەوەی ئاژاوە و دووبەرەکی لەنێوان 
گوتی  و  ئێران  جیاوازەکانی  پێکهاتە 
ئەزموونی ئەو سەد ڕۆژەی ڕاپەڕین 
سیاسەتەکانی  نــەک  کە  نیشانی  دا 
بەڵکوو  نـــەکـــەوتـــوون،  جــێ  ــم  ــژی ڕێ
دروست بەپێچەوانەی ئەوان، نەتەوە 
جیاوازەکان و ئایینەکانی جیاوازەکان 
دروشمیان  یەکتر  لــە  الیەنگری  بــە 
و  یــەکــڕیــزی  و  یەکیەتی  ــەو  ئ و  دا 
یەکدەنگییە کە بە مانای هەرەسهێنانی 
دەسکەوتێکی  ڕێژیمە،  ویستەکانی 

زۆر گەورە بوو.
مامۆستایانی  بـــەرچـــاوی  ــی  ڕۆڵـ
ڕاپەڕیو  پشتگیریی خەڵکی  لە  ئایینی 
ئیسالمی  کــۆمــاری  لــە  پشتکردن  و 
بەرپرسی  کــە  ــوو  ب دیکە  بابەتێکی 
حیزب  گشتی  بەرێوەبەریی  ناوەندی 
کرد.  باسی  بایەخەوە  بە  دێموکرات 
وتووێژەکەیدا  درێــژەی  لە  بەڕێزیان 

لەو  کوردستان  کە  کرد  لەوە  باسی 
ڕاپەڕینەدا تێچووی مرۆیی زۆری دا 
و ئەوە بە ئاماری شەهیدەکان، گرتن 
میلیتاریزەکردنی  و  بریندارەکان  و 
هۆکارەکەشی  دیــارە،  کوردستانەوە 
لە  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک قــیــن لــەدڵــیــی 
ــورد و  ــ ــنـــەوەی ســیــاســیــی ک بـــزووتـ
ــی جـــوواڵنـــەوەی  ــن ــەهــات ــەچــۆکــدان ب

شۆڕشی کوردە.
و  ــا  ــوان ت یەکخستنی  پێویستیی 
و  کوردستان  لە  خەباتگێڕی  وزەی 
تەوەرێکی  سەرانسەریدا  ئاستی  لە 
مستەفا  کــاک  وتــووێــژەکــەی  دیکەی 
بایەخەوە  بە  بەڕێزیان  بوو.  هیجری 
باسی لە یەکگری و یەکڕیزیی کورد 
کرد و لەسەر پێویستیی هاوخەباتی 
ــوان هــەمــوو  ــێ ــەن ــدی ل ــوەن ــێ ــاوپ و ه
جۆراوجۆرەکانی  پێکهاتە  و  نەتەوە 
ــرت. بــەرپــرســی  ــ ــ ئــێــرانــدا پــێــی داگ
حیزب  گشتی  بەرێوەبەریی  ناوەندی 
پێکهێنانی  بۆ  ئێمە  گوتی  دێموکرات 
ڕێژیمێکی  ــەر  ــب ــەران ب ــە  ل ــوگــۆڕ  ــاڵ ئ
ئێراندا،  ئیسالمی  کــۆمــاری  وەکـــوو 
هەیە  یەکگرتوویی  بە  پێویستیمان 
لە  ئێمە  دایە.  یەکگرتوویی  لە  هێز  و 
یەکگرتووش  هەرچەند  کوردستان 
بەتەنیا  ناتوانین  ــەوەی  ئ لەبەر  بین 
ڕێژیم بڕووخێنین و لە تاران ناتوانین 
بە  ئەرکە  ئەو  دەبێ  ئاڵترناتیو؛  ببینە 
خەڵکی  لــەگــەڵ  زیــاتــر  یەکگرتوویی 

ئێران بە ئەنجام بگەیەنین. )٣-٢(

تێچووی زۆری کوردستان لە شۆڕشی ژینادا 
نیشانەی ڕقی ڕێژیم و بەچۆکدانەهاتنی کوردە

)4(

شەهیدبوونی ١٢١ کەس لە کوردستان 
لە ١٠٠ ڕۆژەی ڕاپەڕینی سەرانسەری لە کوردستان و ئێراندا، ١٢١ 
کەس لە کوردستان بە دەستی هێزەکانی ڕێژیم شەهید کراون. بەپێی 
ئەم ئامارە ١٢ کەس لە شەهیدانی راپەڕینی ژینا تەمەنیان کەمتر لە ١٨ 

ساڵ بووە و ٥ کەسیشیان ژن بوون.
ڕاپۆرتی ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ لە کوردستان باس لەوە دەکەن 
چەندین کەس لە شەهیدانی ئەم ڕاپەڕینە بە لێدانی باتۆم لەالیەن هێزە 
سەرکوتکەرەکانی ڕێژیمەوە شەهید کراون و زۆرینەشیان بە فیشەکی 

جەنگی کراونەتە ئامانجی هێزەکانی ڕێژیم.
بەپێی ئەم ڕاپۆرتانە، ٤٠ کەس لەو شەهیدانە لە پارێزگای سنە، ٤٩ 
یەک  و  کرماشان  پارێزگای  لە  کەس   ٢٩ ورمێ،  پارێزگای  لە  کەس 
کەس لە پارێزگای خوراسان و لە درێژەی راپەڕینی ژینادا چوونەتە 
ڕیزی شەهیدانی کوردستانەوە کە سێ کەسیان خەڵکی سونقوڕ بوونە 

و لە شارەکانی کەرەج، قەرچەک و قەزوین شەهید کراون.

هێمن بایەزیدپوور:
زانکۆکان 

سەنگەری ئاوەدانیی 
شۆڕشی ژینا

٨
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ڕەزا دانشجوو:
تایبەتمەندییەکانی 

شۆڕشی ژینا لە ڕۆژهەاڵت
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شاهۆ حوسێنی:
من کوردانە بیر 

دەکەمەوە 
کە واتە هەم
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برایم چووکەڵی:
سترانبێژەکەی نێو خەون 

و خوێن
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ڕێژیم لە بواری ئیدئۆلۆژییەوە ڕووخاوە و 
هێزەکانی خەریکە هەڵدەوەرن

کاک مستەفا ١٠٠ ڕۆژ لە ڕاپەڕینی ژینا تێ پەڕیوە. 
لە  تایبەت  پرسیارێکی  و  پرس  چەند  بەرلەوەی 
باشە  پێمان  گــۆڕێ،  بێنینە  جەنابتدا  خزمەت 
لێکدانەوەی جەنابت لەسەر دۆخی ئێستای ئێران 
بزانین. ئێرانی دوای ئەم ڕاپەڕینە چ جیاوازییەکی 

لەگەڵ دۆخی پێش ئەو ڕووداوە هەیە؟ 
ئەوەی لەو پێوەندییەدا دەبێ باس بکرێ دوو بەشە، 
نیسبەت  بە  دەســەاڵت.  و دۆخی  واتە دۆخی خەڵک 
ئەو  دوای  ڕێژیمدا  لە  هەڵوەرین  ئیسالمیی  کۆماری 
پێشتر گرووپێک،  ئەگەر  و  بووە  سەد ڕۆژە زۆرتر 
یان بە نیسبەتی کەم خەڵکێک بە دەوریانەوە مابوون 
و باوەڕیان پێ دەکردن، ئەوەش زۆر لە کەمی داوە. 
بەتایبەتی  سەرکوتکەر،  هێزەکانی  لەنێو  تەنانەت 
ڕێژیمی  پشتیوانی  کە  شیعەدا  مەرجەعەکانی  لەنێو 
کۆماری ئیسالمی ئێران بوون، لەنێو ئەوانیشدا درزی 
تێ کەوتووە و ئەو یەکدەستییەی لە هێرەمی دەسەاڵتی 
ڕێژیمدا هەبوو، ئێمە ئێستا ئەوە نابینین. بێجگە لەوە 
ئیدئۆلۆژیشەوە  باری  لە  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی 

شکستێکی تەواوی خواردووە. 
ئەگەر سەرنجتان دابێ، ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی 
لە سەرەتای هاتنەسەرکاریەوە، بەشێکی زۆر لە وزە، 
سامان و دارایی ئەو واڵتەی تەرخان کرد بۆ ناوەندە 
بەهاگەلەی  و  نــۆڕم  ئەو  بتوانێ  بــۆوەی  ئایینیەکان 
بۆخۆیان وەکوو نۆڕم و بەهای ئیسالمی دەیناسن، 
قوتابخانەکان،  لــە  بــکــەن.  گــۆش  پــێ  نوێی  نــەوەیــی 
کارخانەکان  و  کارگە  تەنانەت  و  ئیدارە  زانکۆکان، 
بەر.  گیرایە  سیاسەتە  ئــەو  شوێنێک  هەموو  لە  و 
هەموو  ــەو  ئ کــە  نەسڵە  ــەو  ئ دەبینین  ئێستا  بــەاڵم 
سەرمایەگوزارییەیان لەسەر کردووە و، بە تەمابوون 
ئەوانن  ئــەوە  ڕێژیمەکەیان،  پشتیوانی  ببێتە  بۆیان 
ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  دژی  لەسەر شەقامەکان 
ئێران دروشم دەدەن و خوازیاری ڕووخانی ڕێژیمن. 
بەرچاو  دەوری  بە  بکەم  ئاماژە  دەمــەوێ  بەتایبەت 
خەڵکی  لە  زیاتر  کە  ئێران  ژنانی  قارەمانانەی  و 
ژنان  کە  ئەوە  ئێمە  ڕەنگە  بوون.  ستەملێکراو  دیکە 
سەرپۆشی ئیجباری لەسەر خۆیان ال دەبن بە شتێکی 
لە  یەکێک  ئەوە  بۆچوونی من  بە  بەاڵم  بزانین،  کەم 
کۆڵەکە ئیدئۆلۆژییەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمییە 
کە ئەو خەڵکە بە دەستی خۆیان ڕووخاندیان و یەک 
پێی  ژێــر  خستە  ڕێژیمیان  سەرەکییەکانی  بەها  لە 

خۆیان و ئەوانە دەستکەوتی زۆر گرینگن. 
سااڵنێکە  ئێران،  ئیسالمی  کۆماری  لەوانە  بێجگە 
پــڕوپــاگــەنــدە دەکــا بــۆ ئـــەوەی شیعە و ســوونــی و 
پێک  ئێران  پێکهاتەی  کە  جیاوازەکان  نەتەوەکانی 
دێنن، لەبەرامبەر یەکتردا ڕابگرێ؛ بە نانەوەی ئاژاوە 
لێدانی  بە  هــەاڵواردن،  سیاسەتی  بە  دووبەرەکی،  و 
تۆمەتی جیاییخوازی و... . بەاڵم ئەزموونی ئەو سەد 
ڕێژیم جێ  نەک سیاسەتەکانی  کە  نیشانی  دا  ڕۆژە 
ئەوان،  بەپێچەوانەی  دروســت  بەڵکوو  نەکەوتوون، 
بە  جیاوازەکان  ئایینەکانی  و  جیاوازەکان  نەتەوە 
و  یەکیەتی  ئەو  دا.  دروشمیان  یەکتر  لە  الیەنگری 

مستەفا هیجری: 

ئەوەی  بۆ  بوو  باش  دەرفەتێکی  ژینا  ڕاپەڕینی  بەسەر  ڕۆژ   ١٠٠ تێپەڕینی  ئاماژە: 
بکرێت،  بەهێزەکانی  و  الواز  خاڵە  تاوتوێیی  و  ڕاپەڕین  دۆخی  بۆ  هەڵسەنگاندێک 
دەسکەوت و کەم وکوڕییەکانی لێک بدرێتەوە و وێنایەک لە دوورەدیمەنەکانی بەدەستەوە 
لەو  کۆمەڵگەکە  کە  بگەڕێین  پرسیارێکدا  کۆمەڵە  وەاڵمی  بەدوای  هەروەها  بدەین. 
چەقبەستووییە ڕزگار بکات. "کوردکاناڵ" بۆ ئەو مەبەستە هەڤپەیڤینێکی لەگەڵ بەڕێز 
مستەفا هیجری، بەرپرسی ناوەندی بەڕێوەبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 

کردبوو کە "کوردستان" پوختە و کاکڵی ئەم دیمانەیە بۆ خوێنەرانی باڵو دەکاتەوە. 

هەڤپەیڤین: عەلی بداغی

هەرەسهێنانی  مانای  بە  کە  یەکدەنگییە  و  یەکڕیزی 
بوو.  گەورە  زۆر  دەسکەوتێکی  ڕێژیمە،  ویستەکانی 
سیاسەتی  و  ئابووری  وەک  دیکەش  بەشەکانی  لە 
بووە.  هــەرەس  داڕمــان و  ــی، ڕێژیم تووشی  دەرەک
لەگەڵ  خەڵکە  ئــەو  خەڵک،  ســەر  بێینە  ئەگەر  بــەاڵم 
خۆشەویستەکانیانن،  لەدەستدانی  تازیەباری  ئەوەی 
زۆر  خەڵکێکی  زۆرن،  برینداریان  لــەوەی  ناڕاحەتن 
گیراون و بێ سەروشوێن کراون؛ بەاڵم خەڵک براوەن 
دەتوانێ  خەڵک  کە  کرد  دروســت  وێنایەیان  ئەو  و 
ئەو ڕێژیمە بڕووخێنی و نیزامی سیاسیی دڵخوازی 
بەتەواوی  ئیدی  ئێستا  خەڵک  ئــاراوە.  بێنێتە  خۆی 
ترسیان لە ڕێژیم شکاوە و درێژە بە خەباتی خۆیان 
دەدن. بەتایبەتی دەبینین خەڵکی دنیا لە پاڕلمانەکان، 
دەوڵەتەکان لە نێو ڕۆژنامەنووسەکان، هونەرمەندان 
شوێنێک  هەموو  لە  سلیبریتییەکان،  ئیستالح  بە  و 
ڕێژیم  دژی  ئاشکرا  بە  و  خەڵک  پشت  هاتوونەتە 

هەڵوێست دەگرن. 
لە  ئەگەر  ئەوەیە  دیکەش  گەورەی  دەستکەوتێکی 
ساڵەکانی ڕابردوودا، دەماندیت خەڵک دەهاتنە سەر 
یان  دواکەوتوو،  مووچەی  بۆ  داواکــان  شەقامەکان، 
ڕۆژەدا  لەو سەد  بەاڵم  هەبوو؛  سینفییان  داخوازیی 
کۆماری  تەواوەتیی  و  تێپەڕین  لــەوە  دروشمەکان 
ئیسالمی ئێرانیان کرد ئامانج و دروشمی مەرگ بۆ 
ڕێبەری ڕێژیم بەرز کرایەوە. ئەوە پێمان دەڵێ کە ئەو 
خەڵکە ئیدی هیچ هیوایەکی بە ڕێژیم نەماوە و ئەو 
قەناعەتەی لەال دروست بووە کە بۆ ساڕێژکردنەوەی 
دەبێ  سەربەرزانەتر  ژیانێکی  بۆ  و،  برینەکانەکانی 

ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی، بڕوا. 

کاک مستەفا باستان لە دۆخ و دەسکەوتەکانی 
ئەم  چی؟  دەرفەتەکان  بەاڵم  کرد.  ڕاپەڕینە  ئەم 
دەرفەتانە چین کە بۆ پرسی کورد لە ئێران دروست 
بووە؟ هەروەها کورد چۆن دەتوانێ ئەم دەرفەتانە 
گەورەکەی  پرسە  و  دۆز  لەپێناو  و  بقۆزێتەوە 

خۆیدا بەکاری بێنێ؟ 
گرینگتر لە هەموو شت ئەوە کە ڕێژیمی کۆماری 
ئیسالمی ئێران، تەنانەت پێش کۆماری ئیسالمی و لە 
ڕێژیمی پەهلەویشدا کورد وەکوو خەڵکێکی یاخی و 
سەربڕ پێناسە دەکرا. کورد لەو سۆنگەیەوە بەتوندی 
نەیاندەهێشت  و  دەکرا  لێ  زوڵمی  دەکــرا،  سەرکوت 
لە  تەورێز،  لە  تــاران،  لە  ئێستا  بەاڵم  هەڵێنێ،  سەر 
کوردستان  لــە  پشتیوانی  بــۆ  خەڵک  بەلووچستان 
دروشم دەدەن. ئەوە دەرفتێکی باشە بۆ ئەوەی کورد 
جارێکی دیکە و بەشێوەیەکی دروست و ئوسوولی 
لە زمان خەڵکی دیکەوە دەناسرێ. ئەوە دەرفەتێکی 
زێڕینە و ئێمە هان دەدا بۆ ئەوەی بتوانین لەگەڵ ئەو 
خەڵکە ڕاپەڕیوەی غەیری کوردستان پێوەندی بگرین 
و ئەو پێوەندییە، مەعنەوی و سیاسییە کە هاتووەتە 
پێم خۆشە  لێرەدا  بکەین.  بەهێزتری  بتوانین  پێش 
بەتایبەت  کوردستان  تێکۆشەری  خەڵکی  لە  داوا 
یەکگرتووییە  و  دەســکــەوت  ئــەو  کە  بکەم  الوەکــان 

کێشاوە،  زۆری  ماوەیەکی  وەربــگــرن.  هەند  بە 
ئازادیخوازی  تاوەکوو  داوە  خوێن  زۆری  کورد 
و  ئێران  خەڵکی  بە  خــۆی  مرۆییەکانی  بەها  و 
ئەگەر  نەچێ  لەبیریشمان  بسەلمێنێ.  جیهان 
بەشێوەی  ئێراندا  خەڵکی  لەنێو  ڕاپەڕینە،  ئــەو 
بەرباڵو دەنگی داوەتەوە و دنیا هاتووەتە پشتی؛ 
بە  شــان  ئێمە  یەکگرتووییەیە.  ئــەو  لەسۆنگەی 
شانی خەڵکی ئێران دەتوانین، ڕێژیم بڕووخێنین 
و ویست داخوازییەکانی خۆمان بێنییە دی، بۆیە 
لەو پێوەندییەدا ئەوەندی ئیمکانمان هەیە و بۆمان 
لەو  پتر  کەلکی  و  تێ بکۆشن  پتر  دەبــێ  دەلــوێ 

دەسکەوتە وەرگرین.
مەسەلەی  پێشێ  دێتە  کــە  دیکە  دەرفەتێکی 
ئێستا  ئـــورووپـــاوە.  و  ئەمریکا  بــە  ڕۆژئـــاوایـــە 
جیهان دەزانێ کە ئەو ڕاپەڕینە، یەکەم هەنگاو لە 
کوردستانەوە دەستی پێ کرد. ئێستا دەزانن کە 
کە  بوون  کورد  ئۆپۆزیسیۆنی  حیزبەکانی  ئەوە 
داوایان کرد خەڵک بێنە سەر شەقام و مان بگرن و 
خەڵک بە گوێیان کردن. ئەوە ئێعتبارێکی تازەتری 
داوە بە کورد و هێزە سیاسییەکانی کوردستان 
بۆ  بــاش  دەسمایەیەکی  بیکەینە  دەبــێ  کە  داوە 
سەفەرە  لەو  هەر  ئەمن  بەهێز.  دیپلۆماسییەکی 
کورتەی بۆ بەشداری لە کۆنگرەی ئینترناسیۆنال 

سۆسیالیست هەمبوو، ئەو تامەزرۆییەم بینی.

کە  باسانەی  ئەو  تەنیشت  لە  کاک مستەفا 
ئەم  دەرفەتەکانی  و  دەسکەوتەکان  لەسەر 
ئاشکرایە  هەمووان  بۆ  کردتان،  جوواڵنەوەیە 
کــوردســتــان هێندێک  لــە  کــە جــوواڵنــەوەکــە 
ڕۆڵی  نموونە  بۆ  هەیە  خۆی  تایبەتمەندیی 
مامۆستایانی ئایینی. واتە ئەگەر لە دەرەوی 
کوردستان دەبینین دیاردەی مەندیل فڕێدان هەیە 
ئاخوندەکان  لە  بێزراوییەوە  بە  خەڵکەکە  و 
رەفتاری  هەم  کوردستان  لە  بەاڵم  دەڕوانــن، 
مامۆستاییانی ئایینی جیاواز بووە و خەڵکیش 
ڕێزێکی زۆر تایبەتیی بۆ ڕۆڵی مامۆستایانی 
خوێندنەوەیەکتان  چ  بەڕێزتان  هەیە.  ئایینی 

بۆ ئەو جیاوازییانە هەیە؟ 
جیاوازییەکی گرینگ هەیە لەنێوان ئەو دوو تەیفە 
لە کوردستان و دەرەوی کوردستان. ئەوەی کە 
کەسایەتییە ئایینییەکانی شیعە بەتایبەتی ئەوانەی 
کە موجتەهیدن خەڵک چاوەڕوانی ئەوەی هەبووە 
کە لەسەر ئەو زۆڵم وزۆرییەی ڕێژیم لەو ماوەیەدا 
لە خەڵکی کردووە بێنە جواب. ئەوان بەپێی بنەما 
ئایینییەکانی خۆیان، دەبێ داکۆکی لە ستەملێکراو 
بکەن. بەاڵم هەتا ئێستاشی لەگەڵ بێ، بێجگە لە 
هێندێک لە کەسایەتییە ئایینییەکانی شیعە، ئەوانی 
خەڵک  لە  پشتیان  و  ڕێژیمن  لەگەڵ  هــەر  دیکە 
لە  بەپێچەوانەیە.  کوردستاندا  لە  بەاڵم  کــردووە. 
کوردستان کەسایەتییە ئایینییەکان لەگەڵ خەڵکن، 
نیشتمانپەروەرن و لەو ماوەیەدا پشتی خەڵکیان 
هەرچەند  ڕاوەســتــاون.  ڕێژیم  دژی  و  گرتووە 
ئەوە ڕەنگە بۆ ئەوان تێچووی زۆریشی هەبێت و 
لەو سۆنگەیەوە تووشی زیندان و لێپرسینەوە و 
سزای جۆراوجۆر بن، بەاڵم ئەوان ئەرکی ئایینی 
بەرگرییان  و  هێناوە  بەجێ  خۆیان  ئەخالقیی  و 
لە خەڵک کردووە، قازانج و بەرژەوەندیی خۆیان 
لە  بێجگە  و  کـــردووە  فیدا،  خەڵکەکەدا  لەپێناو 
ژمــارەیــەکــی کــەم ئــەوانــی دیکە لــەو بـــارەوە بۆ 
یەکجار  ڕێزی  ئەمن  بۆیە  ڕێــزن.  جێگای  خەڵک 
ئایینییانە  کەسایەتییە  و  مامۆستا  ئەو  بۆ  زۆرم 
هەر  دەڵێم  و  دەکــەم  لێ  دەستخۆشیان  و  هەیە 
خەڵکەکەیان  بــەرانــبــەر  کــە  شایستەیانە  ئـــەوە 
و  کەسایەتی  بێگومان  فیداکارین؛  ئامادەی  ئاوا 

خۆشەویستی ئەوان ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر دەبێ. 

کاک مستەفا ئەم ڕاپەڕینە تێچووی زۆریشی 
کوردستان  خەڵکی  بــۆ  بەتایبەت  بـــووە، 
قورس  دی  شوێنەکانی  لەچاو  تێچووەکان 
ژمارەی  ئاماری کوشتنەکان،  بە  ئەوە  بووە، 
و  ڕەشبگیرەکان  و  گرتن  زۆریی  برینداران، 
کوردستانەوە  لە  خەڵک  سەرکوتی  شێوەی 

دیارە. بۆ؟ لەبەرچی؟ 
کۆماری  هاتنەسەرکاری  ســەرەتــای  لە  هــەر 
کــورد،  بەتایبەتی  ــان  ــەوەک ــەت ن ئیسالمییەوە، 
ئەوەش  بووە.  ئاشکرادا  زۆر  هەاڵواردنی  لەژێر 
هۆکارەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەوە کە کورد هەر 
لە ڕۆژی یەکەمەوە، ئەو ڕێژیمەی باش ناسیوە 

و دەسکەوتەکانی ١٠٠  ئەزموون 
ژینا،  ڕاپەڕینی  ڕابــردووی  ڕۆژی 
بە  خەڵک  ئــیــرادەی  سەرکەوتنی 
سەر ڕێژیمی دیکتاتۆریدا دەنوێنێ

ناوەندی بەڕێوەبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ــەوەی خــۆیــدا ئــیــرادەی  ــوونـ ــۆبـ ــیـــن کـ ئــێــران لــە دوایـ
بەردەوامبوونی گەالنی ئێران لە درێژەدان بە ڕاپەڕین و 
هەڵوێستی وشیارانەی کوردستانی لەم پێوەندییەدا بەرز 

نرخاند.
١٤٠١ی  بەفرانباری  ٣ی  ڕێکەوتی  شەممە،  ڕۆژی 
ناوەندی  زایینی(  ٢٠٢٢ی  دیسامبری  )٢٤ی  هــەتــاوی 
ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  بەڕێوەبەریی 
هاوکات لەگەڵ تێپەڕینی ١٠٠ ڕۆژ بەسەر ڕاپەڕینی گەالنی 
ئێران دژ بە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی، ئەم ڕاپەڕینەی لە 
ڕەهەند و بەستێنی جۆراوجۆری کوردستانی، ئێرانی و 

نێونەتەوەییدا تاوتوێ کرد.
لە سەرەتای کۆبوونەوەی بەڕێوەبەریی حیزبدا بەڕێز 
بەڕێوەبەریی  ناوەندی  بەرپرسی  هیجری،  مستەفا  کاک 
دانەوەی  وێڕای  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی 
واڵت  دەرەوەی  بۆ  سەفەری  دوایین  لەسەر  ڕاپۆرتێک 
و بەشدارییان لە کۆنگرەی ئینترناسیونال سۆسیالیست 
ئورووپایی  پارلمانتارانی  و  کۆڕ  لەگەڵ  دیدارەکانی  و 
جوواڵنەوەی  ڕەوتــی  لەسەر  حیزب،  بەڕێوەبەریی  بە 
مافخوازانەی خەڵکی ئێران و کوردستان دژ بە دیکتاتۆری 
لە ماوەی ١٠٠ ڕۆژەی ڕاپەڕینی ژینا دا باسێکی سیاسیی 

پیشکەش کرد.
لە سەرەتای  بەڕێوەبەریی حیزب  ناوەندی  بەرپرسی 
باسەکەیدا بە ئاوڕدانەوەیەک لە ڕوانگە و هەڵوێستەکانی 
ئــەم ڕاپــەڕیــنــە و واڵمــدانــەوەی خەڵکی  لــەســەر  حیزب 
کوردستان بە داوا و بانگەوازەکانی ناوەندی هاوکاریی 
حیزبەکانی کوردستانی ئێران لە چەند مانگی ڕابردوودا، 
کــۆمــاری  پیالنگێڕییەکانی  و  ســیــاســەت  بــە  ــاژەی  ــام ئ
و  حیزب  و  کوردستان  خەڵکی  بە  دژ  ئێران  ئیسالمیی 
الیەنە سیاسییەکان کرد. هەروەها بەڕێزیان لە درێژەی 
دەسکەوتە  دەستنیشانکردنی  لەگەڵ  هاوکات  باسەکەیدا 
کورتی  ماوەی  لە  ڕاپەڕینە  ئەم  پڕبایخەکانی  و  گرینگ 
ڕەخنەگرانەوە  ڕوانگەیەکی  لە  ڕابــردوودا،  مانگی  چەند 
ڕووداوەکانی  بە  پێوەندیدار  الوازەکانی  خاڵە  لە  باسی 

ئەم دواییانە کرد.
بەڕێوەبەریی  ناوەندی  کۆبوونەوەکەدا  ــژەی  درێ لە 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بە وردبوونەوە لە 
ئاستی بەشداریی خەڵک لە مانگرتن و خۆپێشاندانەکان، 
سەرکوتی  ئاستی  داخوازییەکان،  و  دروشم  نێوەڕۆکی 
توێژە  و  چین  بەشداریی  ڕێژیم،  ئەمنییەتییەکانی  هێزە 
جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگە، ڕۆڵ و کاریگەریی کوردستان 
پشتیوانیی  ئاستی  ــردوودا،  ڕابـ مانگی  چەند  مــاوەی  لە 
حیزب  تەشکیالتی  دەوری  ئێرانی،  و  کورد  دیاسپۆرای 
دژ  ڕاپەڕیو  خەڵکی  لە  نێودەوڵەتی  کۆمەڵی  و  کۆڕ  و 
بە دیکتاتۆری لە ئێران، هاوپێوەندیی و هاوکاریی نێوان 
ئێرانی  بۆ  ئاڵترناتیڤ  پرسی  و  ئۆپۆزیسیۆن  هێزەکانی 
دواڕۆژ، لەو باوەڕەدا بوو کە ڕەوتی ڕاپەڕینی ژینا دژ بە 
دیکتاتۆری لە ماوەی ١٠٠ڕۆژەی خۆیدا گەلێک هەنگاوی 
پڕ لە دەسکەوت و ئەزموونی بڕیون و ئەوەی تا ئێستا 

براوەی ئەم گۆڕەپانەیە، گەالنی مافخوازی ئێرانن.
لە پێوەندیی لەگەڵ کوردستاندا ناوەندی بەڕێوەبەریی 
حیزب وێڕای قورس و گران بەراوەردکردنی تێچووەکانی 
تا ئێستای ئەم ڕاپەڕینە کە بریتین لە شەهید و برینداربوونی 
سەدان و هەزاران کەس و دەستبەسەرکرانی هەزارانی 
کۆمەڵگەی  وشیارانەی  ڕۆڵی  نیشتمان،  الوانی  لە  دیکە 
کوردستانی لەم ڕاپەڕینەدا بەرز و بەرچاو لە قەڵەم  دا 
بەپێی هەڵسەنگاندنی بەڕێوەبەریی حیزب، کۆمەڵێک  کە 
کۆمەڵگەی  خودی  و  سیاسییەکان  حیزبە  بۆ  دەرفەتی 

کوردستان خوڵقاندووە.
ناوەندی بەڕێوەبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران هاوکات لەگەڵ بەدەسکەوت گرتنی ڕۆڵی بەرچاوی 
بەرچاوی  ڕۆڵــی  و  خۆپێشاندانەکان  لە  الوان  و  ژنــان 
کاسبکاران و بازاڕییان لە داخستنی دووکان و بازاڕ و 
مانگرتنەکان، هاتنە مەیدانی خوێندکاران، مامۆستایان و 
قوتابیان لە زانکۆ و قوتابخانەکان و هەڵوێستی نەتەوەیی 
و پشتیوانیی دەروەستانەی مامۆستایانی ئایینی لە خەڵکی 
ڕاپەڕیو، نەبوونی ڕێبەرییەکی گشتگیر بۆ قۆناغی ئێستای 
سیاسیی  بەڕێوەبەریی  بۆ  ئاڵترناتیڤ  و  ڕاپەڕینەکە 
زانی.  کەمایەسییەکان  لە  یەکێک  بە  ئێرانی  لە  دواڕۆژ 
لەم پێوەندییەدا بەسەرنجدان بە ڕۆڵ و قورسایی حیزب 
و الیەنەکانی کوردستان و چاوەڕوانییەک کە لە حیزبی 
بەڕێوەبەریی  ــرێ،  دەک ئێران  کوردستانی  دێموکراتی 
حیزب لە هەر دوو بەستێنی نێوخۆ و دەرەوەی واڵتدا 
زەرووری  بە  کەمایەسییەی  ئەم  البردنی  بۆ  کارکردن 

زانی.

ناوەندی بەڕێوەبەریی حیزبی دێموکرات: 
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ویست  ناتوانێ  ڕێژیمە  ئەو  کە  زانیویەتی  و 
و داخــوازیــیــەکــانــی خــەڵــک دابــیــن بــکــا، بۆیە 
لــە هەموو  ــاوە. گەلی کــورد  لـــەدژی ڕاوەســت
خەباتی  لە  ڕێژیمدا  دەسەاڵتدارەتیی  مــاوەی 
بــەردەوام بووە. بۆیە ڕێژیمی کۆماری  خۆی 
ئیسالمی لە تەواوی ئەو ماوەیەدا بە نیسبەتی 
ــەر پــیــالنــگــێــڕی کــــردووە،  ــورد هـ ــ خــەڵــکــی ک
کوشتووە،  خەڵکی  ــدووە،  ــوان ن ــم وزۆری  ــ زوڵ
کردووە  تێرۆر  جوواڵنەوەکەمانی  ڕێبەڕانی  
کــورد  لــەگــەڵ  تایبەتی  دوژمــنــایــەتــیــیــەکــی  و 
و  تێکۆشان  و  لەو سۆنگەیەوە خەبات  بووە. 
پڕ  هەمیشە  ئێران  لە  کورد  ناڕەزایەتییەکانی 
ئەوانەدا  هەمووی  لەگەڵ  بەاڵم  بووە.  تێچوو 
کۆماری ئیسالمی نەک هەر نەیتوانییوە خەڵکی 
کورد بەچۆک دابێنی، بەڵکوو دەبینین کە ئەو 
بەورەتر  و  ژیرانەتر  ڕۆژ  بە  ڕۆژ  نەتەوەیە 
دێنە مەیدان و هەتا ڕووخانی ڕێژیمی کۆماری 

ئیسالمی کۆڵ نادەن. 

بە  تێچووانە  ئەو  کە  دەڵێن  ئێوە  واتە 
هیچ شێوەیەک خەڵک چاوترسێن ناکەن و 

پاشگەزیان ناکەنەوە؟ 
ئەو  ئێستا  هــەر  پێموابێ  ئەمن  بێگومان. 
خەڵکە کە تێچووی زۆریشیان داوە، ئەوان بە 
ئیرادەترن. ئەگەر سەرنجتان دابێ، ئەوەی ئێمە 
بینیمان،  شەهیدان  بنەماڵەی  لە  ماڵەیەدا  لەو 
و  خوشک  و  دایــک  لە  شەهیدەکان،  بابی  لە 
هەمووی  ــەوان  ئ شەهیدەکان،  منداڵی  و  بــرا 
الاڵنەوە  لەباتی  بوون.  وەرەبەخش  و  هاندەر 
و پاڕانەوە، لەباتی الوازی و کەساسی، بەاڵم 
وەک لیدێرێکی سیاسی خەڵکیان بۆ درێژەدانی 
خەڵک  دەدا،  نیشان  ئــەوە  دەدا.  هان  خەبات 
لە  ــەاڵم  ب تــازیــەبــارە،  نــاڕەحــەتــە،  دڵبریندارە، 
عەینی حاڵدا، ورەی بەهێزتر و هیوای قاییمترە. 

ئەم  کرد،  باستان  وەکــوو  مستەفا  کاک 
کورد  پرسی  بۆ  زۆری  دەسکەوتی  ڕاپەڕینە 
بووە، بەاڵم لە تەنیشت ئەو دەستکەوتانە 
بێگومان ڕەنگە کەم وکووڕی و کەمایەسییش 
جەنابت  ئەگەر  بێ،  دیار  ڕاپەڕینەکەوە  بە 
جوواڵنەوەیە  ئەم  الوازەکانی  خاڵە  بتەوێ 
دەستنیشان بکەی، ئەوانە لە چیدا دەبینی؟ 
گرینگ  زۆر  تاقیکارییەکی  ڕۆژە  سەد  ئەو 
خەڵکی  و  گەلەکەمان  بــۆ  ــوو  ب مــێــژوویــی  و 
لەوەڕاش کە ئەو خەباتە  بە تەواوەتی.  ئێران 
خاڵە  چۆن  وەک  پێویستە  نەهاتووە،  کۆتایی 
خاڵە  دەکەین،  باس  دەسکەوتەکان  و  بەهێز 
بۆ  ئەوەیە  بۆ  ئەمەش  ببینین.  الوازەکانیش 
هەتا  بکرێن  بنەبڕ  ــان  الوازەکـ خاڵە  داهــاتــوو 
تێچوومان کەمتر بێ. خاڵێکی الوازی بنەڕەتی 
لــە ئاستی ســەرانــســەریــدا ئــەوەیــە لــە شــارە 
میلیۆنی  خۆپێشاندانەکان  هێشتا  گــەورەکــان 
نین، تەنانەت چەند سەت هەزار کەسییش نین. 
ئێران  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  ئــەوەی  بۆ 

بڕووخێ پێویستە هەمووان بەشدار بن.
ــوو  ــەمـ لــــە کـــوردســـتـــانـــیـــش لــــەگــــەڵ هـ
ــەاڵم ئێمە  ــە، بـ ســەرکــەوتــنــەکــان کــە بــوومــان
تێفکرین  ــر،  زۆرتـ وردبینیی  بــە  دەمــانــتــوانــی 
لــە هەست و ســۆز و بە  ــەوە  ــن و دوورکــەوت
لێکدانەوە و مشوورخۆریی زیاترەوە تێچووی 
ڕاپەڕینەکەمان کەمتر بکەین و ئەوەندە شەهید 
خەڵکی  ــوو  وەک ئێمە  نــەدابــا.  بریندارەمان  و 
کورد کەممان نەهێناوە لە خەباتدا. ئەو دەمەی 
کە بەشێکی زۆر لە خەڵکی ئێران خومەینییان 
بۆ  ئاسمانی  پیرۆزییەکی  و  دەدیت  مانگدا  لە 
ئەو ڕێژیمە قاییل بوون، کورد ئەوکاتە لەدژی 
 ٤٤ ئێمە  یانی  ــردووە.  ک خەباتی  ڕێژیمە  ئەو 
دەڵێین  ئێمە  دەدەین. ٤٤ ساڵە  قوربانی  ساڵە 
ئەو ڕێژیمە کۆسپی سەر ڕێگای ئازادییە، ئەو 
ڕێژیمە زاڵمە و دەبێ بڕوا و و نەمێنێ. ئیدی 
خەباتەکماندا،  درێــژەی  لە  ئێمە  ناکا  پێویست 
و  شــۆڕشــگــێــڕ  کــە  بیسەلمێنین  ــەوێ  ــان ــم ب
خەڵک  شانبەشانی  دەبێ  بەڵکوو  خەباتگێڕین. 
نە  پێشێ،  بڕۆینە  ئێران  دیکەی  بەشەکانی  لە 
الوەکانمان  دەزانم  ئەمن  کەمتر.  نە  و  زۆرتر 
تووڕەن، بێزان لەو ڕێژیمە، چونکە گەورەترین 
زوڵم لە الوەکانمان کراوە بە کچ و کوڕەوە. 
بەاڵم خەباتکردن دژی ڕێژیمێکی ئاوا پێویستیی 
ئەوە  هیوادارم  هەڵسەندگاندنە.  و  تێفکرین  بە 
ببێتە دەرسێک لە داهاتوودا، لەگەڵ بەشداری 
زۆر چاالکمان لە خەبات دژی ڕێژیمی کۆماری 
ئێران  خەڵکی  شانبەشانی  ــەاڵم  ب ئیسالمی، 
بچینە پێشێ، بۆ ئەوەی تێچوومان کەمتر و لە 

ئەنجامدا دەسکەوتمان زیاتر بێ. 
هێشتا  ــە  ــەوەیـ ئـ ــە  ــک دی الوازی  خــاڵــێــکــی 

ــووە و  ــ ــەب ــ ــڤــی ڕێـــژیـــم دروســــــت ن ــی ــات ــرن ــت ــاڵ ئ
ئۆپۆزیسیۆنیش هەتا ئێستا نەیتوانیوە بە پالن و 
بەرنامەکانی  توێژی خۆڵەمێشیی کۆمەڵگە بێنێتە 
سەر شەقام کە هیوادارم لە بەردەوامیی خەبات 
هەمووان  جــوواڵنــەوەکــەدا  بەرەوپێشچوونی  و 

بتوانین ئەو کەمایەسییانە چارەسەر بکەین.

لە دەرەوی ئەو هیوادارییە بەڕێزتان کە زۆر 
جێگای سەرنجن، بەاڵم پرسیاری خەڵک ئەوەیە 
ئەم  نابێ.  دروســت  بۆ  ئاڵترناتیوە  ئەم  کە 
ئۆپۆزیسیۆنە بۆ بارتەقای گۆڕانکارییەکانی، 
کۆمەڵگەی ئێران ناجووڵێتەوە و ئەو کێشە و 
باروودۆخێکی  لە  ناتوان  کە  چین  ناکۆکییانە 
لێواری  لە  ڕێژیم  کە  هەستیاریشدا  ــاوا  ئ
خاڵە  النی کەمی  دەوری  لە  ئەوان  ڕووخانە؛ 

هاوبەشەکان ساغ ببنەوە؟
ئەو  دەرەوەی  لە  کوردستان  سەرەتا  ئەمن 
لە  سەرانسەریدا  ئاستی  لە  بەاڵم  دادەنێم.  باسە 
ئێمە سیستمێکی  ڕابــردوودا،  ماوەی سەد ساڵی  
دێموکراتیکمان لە واڵتدا نەبووە کە خەڵک فێری 
کاری هاوبەش بکا. هەر کەس بۆخۆی، خۆی بە 
لە خەڵک و  بێ نیاز  جەمسەرێک دەزانێ. خۆیان 
ڕاوێژی خەڵکی زانا و دڵسۆز و نیشتمانپەروەر 
دیوە. بەرژەوەندییەکان تەسک و سنووردار بوون، 
بۆیە لەگەڵ ئەوەدا و لە دۆخێکدا کە نوخبەکانی 
ئێرانی باس لە دێموکراسی دەکەن، خوێندەوارن 
و لە جیهانی ئازادی دەرەوەدا دەژین و ئەزموونی 
پێشکەوتووی ئەو واڵتە دێموکراتانەشیان هەیە؛ 
کەچی ناتوانن پێکەوە کار بکەن. بەداخەوە هەتا 
نییە  قبووڵ  ئەویدیی  بیروبۆچوونی  ئێستا کەس 
و هەر کەس پێی وایە بۆخۆی حەقیقەتیی موتڵەقە 
ئەو  دەوری  لە  دەبێ  کە  دیکەن  ئەوانی  ئەوە  و 
ئۆپۆزیسیۆنی  واقعی  داخــەوە  بە  ئــەوە  بهاڵێن. 
لە  بەاڵم  واڵتــە.  دەرەوەی  لە  ئیسالمی  کۆماری 
دۆخەیە.  ئەو  بەپێچەوانەی  ڕاســت  کوردستان، 
لە کوردستان خەڵک لە ماوەی ئەو چل و چەند 
ساڵەدا، ئەزموونی گەورەیان لە خەباتدا وەدەست 
لە  ئەزموون  بووە.  زۆریان  تاقیکاریی  و  هێناوە 
یەکتر  بوغزاندنی  و  کوشتن  لە  یەکتر،  شکاندنی 
و هەموو ئەوانەی تاقی کردووەتەوە. بەاڵم بەو 
ڕێگای  لەوانە  هیچ کام  گەیشتوون  دەرەنجامە 
ڕزگاری نین. ڕێگای ڕزگاری لە یەکگرتوویی  و لە 
ڕامانگەیاندووە،  پێشتریش  ئێمە  بەهێزبوون دایە. 
خەڵکی ڕۆژهەاڵت دەبێ ببێتە هێزی شوێندانەر. 
دەبــێ  شوێندانەر  هێزی  ببێتە  کــە  ئـــەوەش  بــۆ 
بۆ  و  یەکگرتوویی دایە  لە  هێز  بــێ.  یەکگرتوو 
یەکگرتوویی  دیکە  الیەنی  لەگەڵ  بتەوێ  ئەوەی 
لێ  بــیــری  کــە  حەقانییەتێک  دەبـــێ  بێنی،  پێک 
لە خۆتدا  هەمووی  دەکــەی  لێ  باسی  و  دەکەیە 
بــۆوەی  بیبینی  دیکەشدا  خەڵکی  لە  و  نەیبینی 
هەبێت.  لەگەڵی  هــاوبــەشــت  بــەرنــامــەی  بتوانی 
ئێستا پێچەوانەی ئۆپۆزیسیۆنی سەرانسەری لە 
کوردستان یەکگرتوویی بەکردەوە هەیە و ئەوە 
جیاوازییەکی گەورەیە لەنێوان ئەو دوو بەشە لە 

ئێراندا.

واقعی  ماوەیەدا  لەو  جیاوازییانە  ئەم  هەر 
سیاسیی گرینگی لێ کەوتووەتەوە. بۆ نموونە 
مانگرتنی  دوای  هاوکاریی  ناوەندی  هەرکات 
خەڵکەوە  لەالیەن  خــۆی  ــی  وەاڵم کـــردووە، 

ئایا  بەڕێز  مستەفای  کاک  بەاڵم  وەرگرتووە. 
یان  ئێران،  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
ناوەندی هاوکاری هەر بەو مێتۆدە لە خەبات 
و  پالن  یان  دەبــێ،  ــەردەوام  ب کوردستان  لە 

بەرنامەیەکی دیکەتان بۆ ڕاپەڕین هەیە؟
ڕێوشوێن  خەبات،  لە  قۆناغێک  هەر  بێگومان 
بەو  هــەر  هەیە.  خــۆی  بە  تایبەت  بەرنامەی  و 
ڕەنگی  خەبات  دەگـــۆڕێ،  کۆمەڵگە  کە  شێوەیە 
ــرێ و دروشــمــەکــان  جــیــاواز بــە خــۆیــیــەوە دەگـ
دەگۆڕدرێن  خەڵکیش  داخوازیی  و  دەگۆردرێن 
ئــەوە  بەپێی  پــێ  سیاسییەکان  حیزبە  ــێ  دەب و 
ئاڵوگۆڕ لە بەرنامەکانی خۆیاندا پێک بێنن. ڕەنگە 
ئەو شێوە خەباتە لە ماوەی ئەو سێ مانگە یان 
بەجێمان  خۆمان  ســەری  پشت  لە  ڕۆژەدا   ١٠٠
هێشت، نەتوانین بە عەینی، ئەو مێتۆدە دووبارە 
سەرکەوتن بەدەست بێنێ. بۆیە ئێمە ئێستا هەم 
لە ڕێبەرایەتیی حیزبەکەمان و، هەم لە ناوەندی 
تاوتوێکردنی  و  لێکدانەوە  خەریکی  هاوکاریی 
ئــەزمــوونــی ئــەو مــاوەیــەیــن، بــۆ ئـــەوەی بزانین 
پێشی  بێنینە  دەتوانین  دیکە  ڕێگەچارەیەکی  چ 
خەڵکیش  هەم  بێ،  ــەردەوام  ب خەباتەکە  هەم  کە 
ماندوو نەبێ و بتوانی بچێتە لە خەباتەکە بچێتە 

پێش. 

کاک مستەفا جەنابت دەورە دیمەنەکانی ئەو 
ڕاپەڕینە چۆن دەبینی؟

من ئەوە قسە و بیرباوەڕی ئێستام نییە، بەڵکوو 
زۆر لەمێژە گوتوومە لەوەدا کە ڕێژیمی کۆماری 
ئیسالمی، دەڕووخێ و ناتوانێ درێژە بە مانەوەی 
بــاوەڕەم و  خۆی بدا، ئێستاش هەر لەسەر ئەو 
ئەو باوەڕەم بەهێزتر بووە. ئەوەی ئێستا بڕوای 
منی بەهێزتر کردووە ئەو دەستکەوتانەیە کە لەو 
١٠٠ ڕۆژەدا بەدەست هاتووە زۆر گرینگ بوون. 
بەتایبەتی لە کوردستان و باقی ناوچەکانی دیکەی 
ئێران وەکوو بەلووچستان  کە پێویستە، ڕێزی لێ 
بگرین. بۆیە من ئاراستەکە ئاوا دەبینم، ڕۆژبەڕۆژ 
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی، بەرەو الوازیی زیاتر 
دەڕوا و لە ڕووخان نیزیکتر دەبێتەوە. هۆکاری 
کە  ــەوەی  ئ بۆ  دەگەڕێنمەوە  زۆرتـــری  ــەوەش  ئ
نییە  ئەو ڕێژیمە عەقڵییەت و تێگەیشتنی ئەوەی 
گوێی لە خەڵک بێ و هەنگاوێک لەپێناو ویست و 
تایبەتمەندیی  ئەوە  هەڵێنێتەوە.  خەڵکدا  داخوازی 
دیکتاتۆرەکانە لەباتی ئەوەی گوێ لە خەڵک بگرن 
بەرنامەی  بکەن،  جێبەجێ  خەڵک  داخــوازیــی  و 
عامیلی  دەبێتە  ــەوە  ئ و  پێشێ  دەبــەنــە  خــۆیــان 
ڕووخانەکەیان.  لەالیەکی دیکەوە بەو وشیاری و 
ئاگاییە کە خەڵکی ئێران بەگشتی و خەڵکی کورد 
ئەم ڕێژیمە چیدی  هێناوە،  بە دەستی  بەتایبەتی 
ناتوانێ بەو عەقڵییەتەوە درێژە بە دەسەاڵتەکەی 
بدا. جا هۆکاری دیکە زۆرن، ئەوەش کە جیهان 
پشتی کردووەتە کۆماری ئیسالمی ئێران و ڕۆژ 
فشارانە  ئەو  و  دێنن  بۆ  فشاری  زیاتر  ڕۆژ  بە 
لە داهاتوودا زیاتر کاریگەرییان لەسەر کۆماری 

ئیسالمی دەردەکەوێ.
 

کاک مستەفا پرسیار زۆرن، بەاڵم کات کەم. 
بابەتێکی  یان  پەیامێک،  کۆتاییدا  لە  ئەگەر 
نەگوتراو و باس نەکراوتان مابێت بفەرموون. 
لەسەر  پێداگریی  ــەوێ  دەم کە  شتێکی  من 
بکەمەوە، مەسەلەی یەکگرتوویییە. داوام لە خەڵکی 
یەکگرتووی  فکری  لە  ئــەوەنــەدی  ئەوەیە  کــورد 
ــدەش  ــەوەن ــورد و نــێــومــاڵــی خــۆمــانــدا هـــەن ئ کـ
بەشەکانی  لــەگــەڵ  بــن  یەکگرتوویی  فــکــری  لــە 
ئێمە،  فــارس.  نەتەوەی  بەتایبەت  ئێران،  دیکەی 
ڕێژیمێکی  بەرامبەر  لە  ئاڵوگۆڕ  پێکهێنانی  بۆ 
پێویستیمان  ئێراندا،  ئیسالمیی  کۆماری  وەکوو 
کــردن  ــەرزم  عـ ــوو  وەکـ هــەیــە  یەکگرتوویی  بــە 
کوردستان دا  لە  ئێمە  یەکگرتوویی دایە.  لە  هێز 
تەنیا  بە  ناتوانین  بین  یەکگرتووش  هەرچەند 
بە  ببین  ناتوانین  تاران  لە  و  بڕووخێنین  ڕێژیم 
خەڵکی  لەگەڵ  یەکگرتوویی  بە  بەاڵم  ئاڵترناتیو. 
ئێران دەتوانین بە ئامانجەکانمان بگەین. بۆ ئەوە 
هەم دەبێ ئەو سیاسەتەمان درێژە پێ بدەین و 
لەالیەکی  هەم  بپارێزین،  دیکە  خەڵکی  حورمەتی 
دیکە نابێ هیوا و ئومێدمان لە دەست بدەین پێمان 
ئەمجارەش،  ئەگەر  ئیسالمی  کۆماری  نەبێ  وا 
تـــەواوە.  هەمووشتێک  کــرد  ســەرکــوت  خەڵکی 
چونکە لە ڕاپەڕینەکانی پێشوودا لەو جارەشیان 
خەڵکیان زیاتر کوشت. بەاڵم بەو حاڵەش خەڵک 
هاتنە مەیدان. ئەو خەڵکە بەو ئاگاییە گەیشتووە 
لە  دەســت  ئیسالمی  کۆماری  ڕووخاندنی  هەتا 
خەبات هەڵناگرێ. بەاڵم دەبێ پێداچوونەوە بکەین 
بە هەڵەکانمان، کەم وکووڕییەکانمان و بەتایبەتی 
ئەو یەکگرتووییە بپارێزین و بەرفراوانتری بکەین.  

***

بۆچی کوردستان کۆڵ نادا؟

ــر لە  ــات ــادا" زی ــ "کــوردســتــان کـــۆڵ ن
دونــیــای  ڕۆژانــــەی  ئــەم  هەشتەگێکی 
ــری ڕاســتــیــیــەکــانــی  ــگ ــەڵ ــازی، ه ــەجــ ــ م
کۆمەڵگەی کوردەوارییە، واتە کۆڵنەدان 
دیاردەیەکی  ئازادی  وەدەستهێنانی  بۆ 
نوێ نییە، بەڵکوو سەدان ساڵە بە بەژن 
دوای سەد  بڕاوە.  کوردستان  بااڵی  و 
ئازادییش  ژیان،  ژن،  لە شۆڕشی  ڕۆژ 

دەبینین کوردستان سەرچاوەی سەرەکیی ترسی ڕێژیمە و چین 
و توێژی جیاجیا هەر بە هەمان هەستی یەکەم ڕۆژەوە بە گۆڕ 

و تینن بۆ بەردەوامیی شۆڕش.
زێدەڕۆیی نییە بگوترێ کەم نەتەوە لە دونیادا هەیە بە قەت 
ژێنوسایدی  ڕووبـــەڕووی  مێژوو  درێژایی  بە  کــورد  نەتەوەی 
فیزیکی و فیکری و هەروەها سەدان جۆری دژایەتی و سیاسەتی 
وەک  دیسان  و،  بووبێتەوە  جــۆرە  هەمە  لەنێوبردنی  چەپەڵی 
گڕکانی چاالک بۆ وەدەستهێنانی ئازادی بە دم چاوی داگیرکەردا 
دوژمندا  مێشکی  و  دڵ  لە  ــەردەوام  ب ترسەی  ئەو  و  بتەقێتەوە 
دروست کردبێت کە کورد لە پێناو دەستەبەری مافەکانیدا کوڵ 

نادات.
ئێستاش ئەو گڕکانەی کوردستان زیاتر لە هەر کاتێکی دیکە 
ژیان  ژن  دیکە، شۆڕشی  تەقینەوەیەکی  بە  ئەوەی  بۆ  ئامادەیە 
ئازادی لە قوناغێکەوە بەرەو قوناغێکی دیکە ببات. بەاڵم چی وای 
کردووە کە کوردستان کوڵ نەدات؟ گەلێک فاکتەری مێژوویی، 
سیاسی، کۆمەاڵیەتی، کۆمەڵناسی، ڕۆشنبیری هەن کە هەر کام 
لەوان لە بەستێنی جیاوازدا کاریگەریی یەکجار زۆریان هەیە و 
پێداویستیەکانی  لە  یەکێک  فاکتانەش  ئەو  لێکۆڵینەوەی  و  باس 
پێداویستیی  هەروەها  ڕەواکەیین،  و خەباتە  کوردستان  ناسینی 

دانانی پالن و بەرنامەش بۆ داهاتووی کوردستانن.
یەکێک لەو سەدان فاکتانەی کە هەن و لەو بابەتەدا سەرنجی 
سەربەرزی  بنەماڵەی  هەڵسوکەوتی  ڕادەکێشێن،  بۆ  خوێنەری 
شەهیدانە لە سەد ڕۆژی ڕابــردوودا کە یەکێک لە هۆکارەکانی 
بەردەامیی شۆڕش و بەڵگە بۆ ئەوەیە کە "کوردستان کوڵ نادات". 
کاتێک ڕێژیم الوێکی ڕاپەڕیو یا هەر الوێکی دیکەی کوردستان 
دەکاتە ئامانج، یەکەمین ئامانجی نەهێشتنی پوتانسیلی بەرخودان 
و بەرەوڕووبوونەوەی ڕێژیمە، دووەم دەیهەوێ ترس و توقاندن 
باڵو  کۆمەڵگەدا  لەنێو  دیکتاتورێکە  هەر  تایبەتمەندییەکانی  کە 
بکاتەوە کە ئەوە سەرئەنجامی ئەوانە کە ڕادەپەڕن و بە شێوەیە 
دەبنە هۆکارێک بۆ ئەوەی پێش لە چەکی گەرمی ڕێژیم، یەکێک 
شۆڕش  کۆمەڵگاو  توقاندن  و  ترس  واتە  نەرمەکانی  چەکە  لە 

بکاتە ئامانج.
بە درێژایی سەدان ساڵی ڕابردوو و بە تایبەتی سەد ڕۆژی 
بنەماڵەی سەربەرزی  ئــازادی  ژیــان،  ژن،  ــردووی شۆڕشی  ڕاب
ئازارێکی  کە  ئازیزانیان  لەدەستدانی  بە  کــات  هیچ  شەهیدان 
یەکجار زۆرشیان هەبووە ورەیان نەڕووخاوە، بەڵکوو هەر یەک 
لەو بنەمااڵنەی سەربەرزی شەهیدان بوونەتە کانیاوی ورە بۆ 
هەموو کۆمەڵگە و لەو کانیاوانەش ڕووباری بەخوڕ هەڵستاون 
بوونەتە  و  دوژمــن  بەرانبەر  پیرۆز  ڕقی  شەپۆڵی  بوونەتە  کە 

هێزی بەردەوامیی شۆڕش.
لەالیەن زۆربــەی هەرە  کە  بابەتە  ئەو  ــردوو  ڕاب مــاوەی  لەو 
دیتومانە  کوردستان  لە  شەهیدان  سەربەزی  بنەماڵەی  زۆری 
ئەو ڕاستییە دەسەلمێنێن کە ئەوان بە ورەی بەرزی کە هەیانە، 
بەرانبەر  لە  هەیانە،  کە  خۆڕاگری  و  شۆڕشگێڕانە  هەستی  بە 
توقاندن  و  تــرس  دەیــانــهــەوێ  کە  دیکتاتورەکان  چەکەی  ئــەو 
توانیویانە  و  ڕاوەستاون  بەهێز  قەڵغانێکی  وەک  بکەن  دروست 
بە  بەردەوامیدان  بۆ  شۆڕشگێڕان  و  سەرمەشقی شۆڕش  ببنە 
شۆڕش؛ ئەوان ترس دەڕەوێنن و تۆوی ئازایەتی و هیوا و ورە 

دەچێنن.
بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان نەک ورەیان بەر نەداوە، بەڵکوو 
لە هەمان کاتدا بە وتار و کرداریان هەوڵ دەدەن ببنە هیوایەک بۆ 
گەلی زامدار، هەر یەک لەو وشانەی کە بە کاری دەهێنن، لەسەر 
قەبران، لە کۆڕی هاودەردی و هاوخەمیی خەڵکدا، هەڵێنجراوی 
مێژووی سەدان ساڵەی کوردن، کە بە بیستنیان دەتوانی تابلوی 
قارەمانی و حەماسەی مێژووی کورد ببینیەوە، تەنانەت هەستی 
ئەوە کە بۆچی کورد و کوردستان کوڵ ناداتت بۆت دەردەکەوێ، 
شەهید  سەربەرزی  بنەماڵەی  کونی"  کون  "جەرگی  ئەگەر  جا 
ئاوا بێت، کەواتە چۆن گەل چۆن خۆڕاگر و بەردەوامی پێدەری 

ڕێبازی ئەو شەهیدانە نابێت!
بنەماڵەی  گــــەورەی  لــەنــێــو کــەســانــی  تــەنــیــا  ئـــەو ڕاســتــیــیــە 
مندااڵنی  ڕامانی  لە  تەنانەت  بەڵکوو  نا  شەهیدان  سەربەرزی 
بچووکی شەهیدانیشدا دەبیندرێ؛ ڕامانێک کە خۆڕاگرە، ڕامانێک 
کە هیوایەکی مەزن لەنێو گەلدا دروست دەکات. شەهید ڕێبازی 
بەردەوامیی  شەهیدیش  ڕێــبــازی  بــەردەوامــیــی  و،  ــەردەوامــە  ب

شۆڕش هەتا سەرکەوتنی لێ دەکەوێتەوە.
هێز  لەالیەن  کە  سیاسییانەی  بەرنامە  ئەو  هەموو  لە  بــەدەر 
و الیەنە سیاسیەکاندا هەیە، جیا لە هەموو ئاجێندایەک کە هەر 
هێزێکی دیکە بە نیسبەت کوردستان هەیەتی، ئەو ڕاستییەی کە 
کوردستان کوڵ نادات زیاتر لە هەموو بابەتێک خۆی دەنوێنێ، 
ئیرادەی  قارەمانەتیی  و  خۆڕاگری  بەرهەمی  کە  کوڵنەدانە  ئەو 
شەهیدانە،  سەربەرزی  بنەماڵەی  و  کوردی  کومەڵگەی  بەرزی 
زیاتر لەوەش ئاکامی ئەو کوڵنەدانە تەنیا ئامانج و تاکە ئاکامی 

ئەو کوڵنەدانە، ئازادیی کورد و کوردستانە.

***

خەبات و تێکۆشانی کورد بۆ مافەکانی لە ئێران هەمیشە پڕ تێچوو بووە، بەاڵم لەگەڵ هەمووی ئەوانەدا 
کۆماری ئیسالمی نەک هەر نەیتوانییوە خەڵکی کورد بەچۆک دابێنی، بەڵکوو دەبینین کە ئەو نەتەوەیە 

ڕۆژ بە ڕۆژ ژیرانەتر و بەورەتر دێنە مەیدان و هەتا ڕووخانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمییش کۆڵ نادەن

ڕابردوودا،  ساڵی   سەد  ماوەی  لە 
لە  دێموکراتیکمان  سیستمێکی  ئێمە 
واڵتدا نەبووە کە خەڵک فێری کاری 
بۆخۆی،  کەس  هەر  بکا.  هاوبەش 
خۆی بە جەمسەرێک دەزانێ. خۆیان 
خەڵکی  ڕاوێژی  و  خەڵک  لە  بێ نیاز 
زانا و دڵسۆز و نیشتمانپەروەر دیوە. 
بەرژەوەندییەکان تەسک و سنووردار 
لە  و  ئەوەدا  لەگەڵ  بۆیە  بوون، 
دۆخێکدا کە نوخبەکانی ئێرانی باس 
خوێندەوارن  دەکەن،  دێموکراسی  لە 
و لە جیهانی ئازادی دەرەوەدا دەژین 
و ئەزموونی پێشکەوتووی ئەو واڵتە 
کەچی  هەیە؛  دێموکراتانەشیان 

ناتوانن پێکەوە کار بکەن

ئەلبورز ڕۆئین تەن
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کۆژیتۆی کوردی
)من کوردانە بیر دەکەمەوە، کە وابێ هەم(

لەبری پێشەکی:
بوونێک  وەک  ــان  ــوردســت ک ــە  ل کـــورد 
ــی  ــوون ــات لـــەنـــێـــوان ســـێ ب ــ زۆربــــــەی ک
و  لێنینیستی  ئــیــســالمــی،  کلۆنیالیستی  
کەماڵیستی، ئێرانیستی و عەرەبیسمدا گێژی 
خواردۆتەوە، واتە حەولی داوە بوونی خۆی، 
مسۆگەربوونی  و  قەیرانەکانی  و  کێشە 
لـــەڕێـــی ئـــەم زەیـــنـــە کــلــۆنــیــالــیــســتــیــانــەدا 
ئەمە  بکات،  چارەسەریان  و  بخوێنێتەوە 
تایبەمەندیی  گرینگترین  کە  کاتێک دایە  لە 
)مەعرفەت ناسی(  ئێپیستمۆلۆژیی  نیزامی 
ئۆبژێکتیڤیستیانە  ڕوانینی  زەینانە،  ئــەم 
ــورد و  ــ ــورد، کــێــشــەی ک ــ بـــە نــیــســبــەت کـ
بەردەوامی  بە  ئــەوان  کــوردە.  بوونناسیی 
حــەولــی ســڕیــنــەوەی کـــورد وەک بــوون 
دەدەن لەڕێی تواندنەوەی کورد لەنێو ئەو 
شوناس و چوارچێوە زەینیەدا کە بوونێکی 
مەسخ کراو لە کورد دەردەخات. ئەم زەینە 
کلۆنیاالنە حەول دەدەن لەڕێی بەرگرتن بە 
دەرکەوتنی کۆژیتۆی کوردی و سەپاندنی 
کۆژیتۆی ئیسالمی، لێنینستی، کەمالیستی، 
دەسکرد،  بوونێکی  عەڕەبی  و  ئێرانیستی 
دەستەمۆ و ملکەچ لە کورد بەرهەم بهێنن. 
واتە لەڕێی داگیرکردنی زەینی و مەعریفیی 
لە  بــوون  وەک  کــورد  بەتاڵکردنی  ــورد،  ک
بە  نێوئاخن کردنی  و  کـــوردی  کۆژیتۆی 
زەینێکی دەرەکیی داگیرکەر، سەربەخۆیی 
لە کورد داماڵن و بەر بگرن بە دەرکەوتنی 
لەڕێی  واتە  کورد.  لە  سەربەخۆ  بوونێکی 
بیر،  وەک  کورد  دەرکەوتنی  بە  بەرگرتن 
ئەندێشەی  مــانــای  بــە  فەلسەفە  و  زەیــن 
بوون  لە  فۆرمێک  پاساوکەری  و  لۆژیکی 
بوونێکی  مانای  بە  کوردی  کۆژیتۆی  یان 
خۆپێناسەکەر، خۆدەرخەر و خۆڕێکخەری 
سەربەخۆیی  بە  دەگــرن  بــەر  سەربەخۆ، 
کۆمەاڵیەتی،  ــری  ت بــوارەکــانــی  لــە  کـــورد 
ســیــاســی، کــولــتــووری و ئـــابـــووری. ئا 
لێرەڕایە کە گرینگایەتیی کۆژیتۆی کوردی 
بخرێتە  تیشکی  پێویستە  و  دەردەکــەوێــت 

سەر و شرۆڤە بکرێت.

کۆژیتۆ دەستپێکی سەربەخۆیی
ئەساسی  و  بنەما  دەست پێک،  کۆژیتۆ 
تەنیا  وەک  مــرۆڤ  ڕا  ــەو  ل کــە  هەستیە، 
سوژەی ڕاستەقینە بەو هۆیەوە کە مرۆڤ 
بیر دەکاتەوە و لەڕیی بیرکردنەوە خۆی، 
ئەویتر و جیهان دەردەخات، دەردەکەوێت، 
ئەو  دەگــاتــە  مــرۆڤ  کۆژیتۆ  لەڕێی  ــە  وات
هەموو  کــە  ــوژە  سـ وەک  بــایــەخــە  و  پلە 

بوونەکانی تر بوونیان دەروەست بە بوونی 
مرۆڤە. کۆژیتۆ لەڕێی "من بیر دەکەمەوە"ڕا 
دەردەکەوێت، ئەو ئەندێشە، زەین و هزرەی 
کە پێداگری دەکات لە ڕەسەنایەتی، هێز و 
حزووری مرۆڤ وەک تەوەرە و ناوەندی 

جیهان بەگشتی.
ــەڕێــی مــنــی بــیــرمــەنــد و  ــە ڕاســتــیــدا ل  ل
وەک  خــۆم  هــەم  کە  بیرکەرەوەڕایە  منی 
من  دەرەوەی  جیهانی  هەموو  و  جیسم 
مەجالی دەرکەوتن و مسۆگەر بوون پەیدا 
مرۆڤ  بگوترێ  دەشــێ  بەگشتی  ــەن.  دەک
بیر  دەرکەوتنی"من  بە  و  بیرکردنەوە  بە 
تەوەریی  نەخشیکی  و  دەور  دەکــەمــەوە" 
بۆخۆی  بــوونــەکــانــی تــردا  هــەمــوو  لەنێو 
بیر  "من  چەمکی  لەڕێی  و  کرد  مسۆگەر 
دەکەمەوە کە وابێ هەم" سەرکەوتنی منی 
مرۆڤ و پێگەی منی مرۆڤ کە لەخۆگری 
بوونەکانی تردا  بەسەر  منە  سەربەخۆیی 
یەقینە  ئــەو  گومان  بێ  دەبــێــت.  مسۆگەر 
بە بوونی خود و بە من وەک کۆژیتۆ لە 
شک و گومانەوە دەست پێ دەکات، مرۆڤ 
لەڕیی گومان خستنە سەر ئەو دیاردانەی 
دەکــەن  پێناسەی  دەگـــرن،  لەخۆ  ئــەو  کــە 
ــەن، دەتــوانــێ  ــ و شــونــاســی بــۆ ســاز دەک
خۆبنیادنەری  و  ڕاستەقینە  خـــودی  بــە 
خستنەسەر  گومان  ڕێی  لە  مرۆڤ  بگات، 
ئەویتری  کــە  ــاوەی  داســەپ شوناسە  ئــەو 
ــەر و داپــڵــۆســێــنــەر  ــرک ــی پـــاوانـــخـــواز، داگ
ــە خــودی  ــات ــدەوە دەگ ــان ــدا ســەپ بــە ســەری
دەشــێ  پێیە  بــەو  ڕاستەقینە.  گــەوهــەری 
کۆژیتۆ  وەک  من  دەرکەوتنی  کە  بگوترێ 
ئەندێشەی  و  هزر  خــاوەن  منی  مانای  بە 
منی  لۆکاڵی  بەرهەمێکی  وەک  سەربەخۆ 
بۆ  ڕێگا  کە  ئەویترە  لە جەغزی  ڕەخسیو 
سەربەخۆیی لە بوارەکانی تر دەڕەخسێنیت 

و بنەمای سەربەخۆییەکانی ترە.

دەرکەوتنی  بۆ  سەرەتاییەکان  هەوڵە 
کۆژیتۆی کوردی

کۆتاییەکانی سەدەی نۆزدهەم کە هاوکاتە 
کوردستان،  ڕۆژنامەی  دەرچوونی  لەگەڵ 
ــەن مــێــقــداد مــەدحــەت بـــەدرخـــان، و  ــەالی ل
کە  زایینی  بیستەمی  سەدەی  سەرەتاکانی 
هاوکاتە لەگەڵ دەرکەوتنی کۆڕ و کۆمەڵە 
دەستپێکی  وەک  ــێ  دەشـ ــەکــان،  ــی کــوردی
بۆ  حــەول  زەینی،  ئاڵوگۆڕی   دەرکەوتنی 
کورد،  لە  کوردانە  ڕوانینێکی  دەرخستنی 
بونیادنانی کوردبوونێکی لۆکاڵی بەدەر لە 
ڕوانگەی داگیرکەران و یۆریانتالیستەکان، 

ــوگــۆڕی کــۆمــەاڵیــەتــی و کــولــتــووری  ــاڵ ئ
بکرێت.  پێناسە  کــوردیــدا  کۆمەڵگوی  لــە 
بەهۆی ئەوەی کە ئاڵوگۆڕ لە ئیمپراتوریی 
و  ڕێــفــۆرمــخــوازی  بــەشــێــوەی  عوسمانی 
کۆمەڵە  و  کۆڕ  دەرکەوتنی  و  اللە  بزاڤی 
لە  ئاڵوگۆر  بەرهەمی  کە  کۆمەاڵیەتییەکان 
کۆمەاڵنی  هاموشۆی  فێرکاری،  سیستمی 
بۆ ڕۆژئاوای مۆدێڕن، خوێندن  خوێندکار 
ــاوادا،  ــ ڕۆژئـ مــۆدێــرنــەکــانــی  خویندگە  لــە 
ــووری کــۆمــەڵــگــە و  ــت ــول ــە ک ــوگــۆڕی ل ــاڵ ئ
وەها  لە  کرد،  ساز  کۆمەڵگەدا  ئەندێشەی 
کۆمەڵە  و  کــۆڕ  یەکەم  کە  بــوو  دۆخێکدا 
کۆمەڵە  و  کــۆڕ  دەرکــەوتــن.  کوردییەکان 
گرینگیان  دیــــاردەی  دوو  کــوردیــیــەکــان 
هەبوون، یەکەم ئەوە کە فۆرماسیۆن گەلێکی 
ڕووناکبیرانە بوون و دووهەم، نەتەوەخواز 
بۆ  بنەما  وەک  کە  دیـــاردەی  )دوو  بــوون 
ــوردی دەوری  دەرکــەوتــنــی کــۆژیــتــۆی کـ
سەرەکی دەگێڕن(. بنیادنەرانی ئەم کۆڕ و 
کۆمەاڵنە کەسانی خوێندکار و خاوەن هزر 
و ئەندێشەی نوێ بوون. ئەوان بە حەول و 
کۆشش بۆ پەرەپێدانی هزر و ئایدیای نوێ 
ئایدیای نەریتی و  لە ڕاستیدا بەگژ بیر و 
کۆنی کۆمەڵگەدا ڕۆ چوون و ڕەخنەگری 
کولتوور و ئایدیای نەریتی کۆمەڵگە بوون. 
هەروەها ئەوان بە بنیادنانی کۆڕ و کۆمەڵی 
کوردی و بزاڤێکی کۆمەاڵیەتی بە کردەوە 
هەنگاویان  کۆمەڵگەدا  لــە  و  تێکۆشاون 
بە  هەڵێناوەتەوە.  ئاڵوگۆڕ  وەدیهێنانی  بۆ 
کورتی دەشێ بگوترێ کە ئەندێشەی نوێ، 
کردەوە بۆ ئاڵوگۆڕی و کۆششی مەدەنیانە 
)ڕووەو کۆمەڵگە خەبات کردن نەک حەول 
گرینگی  تایبەتمەندیی  سێ  دەســەاڵت(  بۆ 
و  کــۆڕ  ڕێکخەڕانی  لە  کە  ڕووناکبیرانن 

کۆمەڵە کوردییەکاندا هەبوو.
ئەم ڕەوتە بە زۆر هۆکار و یەک لەوان 
ئیمپڕیالیستیە  دەســـەاڵتـــە  ــی  ــن ــەوت دەرک
ئێران،  لە  ڕەزاخانی  مۆدێڕنەکانی  شێوە 
لە  و  کۆمۆنیستی  تورکیە،  لە  کەماڵیستی 
لە  ســووریــە  و  عێراق  لە  بەعسی  پاشان 
ئــایــدۆلــۆژی،  هێژمۆنی  و  ــەرە  پ تەنیشت 
لێنینیستی  دەسەاڵتی چەپی  و  عەقاڵنییەت 
ئەو  هێژمۆنی  و  نــاویــن  ڕۆژهــەاڵتــی  لــە 
و  خــوێــنــدکــار  چینی  لەنێو  ئــایــدۆلــۆژیــیــە 
مایەوە  ناکام  کــورد،  ڕووناکبیری  شێوە 
ئــەوەدا ڕەوتی  لەگەڵ  و کۆتایی پێ هات، 
نەتەوەخوازی حەولی ڕێکخستنی کۆمەڵگە 
ــۆ مــافــەکــانــی کـــوردی  و بــەدواچــوونــی ب
پۆزیتیڤسیم  هێژمۆنیی  بــەداخــەوە  دەدا، 

و  حەول  هەموو  نەتەوەخوازەکاندا  لەنێو 
کۆششەکانی لەنێو چوارچێوەی دەسەاڵتی 

سیاسیدا قەتیس کردبۆوە.

 ئاڵوگۆڕ لەئاگایی تاکی کورد دا
دابڕانی کۆمەڵگەی کوردی پاش شەڕی 
ڕوانگەی  و  ئەندێشە  لە  جیهانی  یەکەمی 
نەریتی، دەشێ وەک یەکەم چرۆی فام و 
خۆئاگایی لەنێو تاک و کۆمەڵگەی کوردی 
بەشی  خۆئاگاییە  و  فــام  ئــەم  ببیندرێت، 
ژینگەی  لــە  ئــاڵــوگــۆڕی  بەرهەمی  زۆری 
ئەم  کولتووری  و  سیاسی  کۆمەاڵیەتی، 
شــەڕی  لــەپــاش  کــە  ــوو  ب ژێئۆپۆلەتیکانە 
پارچە  تــێــدا  ــان  ــوردی ک جیهانی  یــەکــەمــی 
دامەزراندنی  بۆ  کورد  خەونەکانی  و  کرا 
نێژرا.  تیا  ــوردی  ک سەربەخۆی  کیانێکی 
بێگومان ئەم تێگەیشتن و فامە لەم دۆخە 
خوێندنی  پەرەی  بەرهەمی  قەیراناوییەش 
نوێ، ڕۆژنامەگەری کوردی و دەرکەوتنی 
کۆڕ و کۆمەڵە کوردییەکان بوو. تێگەیشتن 
لەوە کە کورد تورک، فارس و عەڕەب نییە 
و ژینگەی ڕواڵەتی و زەینیی ئەو جیاوازی 
لە ڕاستیدا  لەگەڵ ئەم سێ ژینگەیە؛  هەیە 
یەکەم هەنگاوی دەرکەوتنی کۆژیتۆی کورد 
کە  قەیرانەکە  زۆری  بەشێکی  بەاڵم  بوو. 
دەگەڕاوە سەر بنیاتنانی زەین و کردنەوەی 
کێشەکاندا  بەڕوی  کوردانەی  دەالقەیەکی 
هەر مــاوەتــەوە، کــورد لە درێــژەدا لەگەڵ 
ئەوەدا حەولی دەرخستنی جیاوازیی خۆی 
عەڕەب  و  فارس  تــورک،  ئەویتری  لەگەڵ 
زەینی  جوگرافیای  لەنێو  ڕێک  بەاڵم  دەدا، 
ئەوی تردا خوێندنەوەی بۆخۆی و ئەوی تر 
نەتەوەخوازانی  لە  بەشێک  واتــە  دەکــرد، 
کورد، حەولی پاساوکردنی نەتەوەخوازیان 
شێوەیە  بەم  و  دەدا  ئایین ڕا  ــەی  دەالق لە 
بۆ  چــوارچــێــوەیــەک  بــە  بــوو  ئایینخوازی 
ــوردی.  ــ ــوازی ک ــەوەخـ ــەتـ پـــــــەروەردەی نـ
کێشەی گرینگی ئەم ڕەوتە لەوەدا بوو کە 
ئایین وەک زەین و فۆڕمێک لە عەقاڵنییەت، 
هــاوردەیــەکــی عــەڕەبــی و نــاکــوردی بوو. 
ــوردی لە  ــ ــگــەی کـ بــەشــێــکــی تــری کــۆمــەڵ
)لێنینیسم،  چــەپ  ئەندێشەکانی  دەالقـــەی 
مائۆئیسم و ئانارشیسم( ڕا خوێندنەوەیان 
بــۆ قــەیــرانــەکــانــی کــۆمــەڵــگــەی کـــوردی و 
ــەک لـــەوان قــەیــرانــی نــەتــەوەیــی دەکــرد.  ی
تاقمێکیان  تاقم:  دوو  بوونە  بەشەش  ئەم 
ــەتــەوەخــوازی  ن لــە  نکۆڵییان  ئــەســاســەن 
دەکـــرد و وەک دیــاردەیــەکــی بـــۆرژوازی 
تاقمی  دەکــرد،  پێناسە  ئیمپریالیستییان  و 

وەک  ــەپ  چـ ــان  دا  ــی حــەول دووهــەمــیــش 
نەتەوەخوازیی  پەرەی  بۆ  چوارچێوەیەک 
ــەم  ــشــەی ئ ــێ ــن. ک ــن ــێ کــــــوردی بـــەکـــار ب
دیاردەیەش ئەمە بوو، کە ئەساسەن چەپ 
وەک ئەندێشە و زەین هیچ تایبەتمەندێکی 
تاکی  لەگەڵ کۆمەڵگە، ژینگە و  وێکچووی 
کورد نەبوو، واتە تاک و کۆمەڵگەی کورد 
لەوەکە  بــەر  کــوردانــە  زەینێکی  غیابی  لە 
وەک سوژەیەکی کوردی دەربکەون، بوونە 

ئۆبژە و کەرەسەی بیرۆکەی چەپ.
ــوردی  ــ ــری کــۆمــەڵــگــەی ک ــی ت ــک ــەشــی ب
لە  کــوردی  نەتەوەخوازی  دەدا  حەولیان 
دەالقەی زەین، فام و تێگەیشتنی نەتەوەی 
بــااڵدەســتــی تـــورک، فـــارس و عـــەڕەب ڕا 
تورکی،  نــەتــەوەخــوازی  واتــە  بخوێننەوە، 
مەعریفی  جیهانێکی  عــەڕەبــی  و  فــارســی 
خەریکی  لــەودا  کە  بوو  چوارچێوەیەک  و 
بوون،  کوردی  نەتەوەخوازی  پەروەردەی 
لــەوەدا  ڕەوتــەش  ئەم  کێشەی  گرینگترین 
بـــوو کــە ئــەســاســەن ئـــەم ســێ فـــۆڕم لە 
نەتەوەخوازییە هیچ باوەڕێکی بە کۆژیتۆی 
ڕوانگەیەکی  ئەساسەن  و  نــەبــوو  کــورد 
و  کــورد  نیسبەت  بە  ئۆبژێکتیڤیستانەیان 

ئەوییتری خۆیان هەبوو.

ئاکام
لە  ســەربــەخــۆیــی  دەستپێکی  بێگومان 
سەربەخۆیی  بەرهەمی  سیاسیدا  ڕواڵەتی 
و  فــام  لە  سەربەخۆیی  و  ئاگایی  زەینی، 
مەعریفی  دەالقــەیــەکــی  واتــە  تێگەیشتنە، 
ــە و فــامــی "خـــۆد"،  ــن، شــرۆڤ ــی ــی ــۆ ڕوان ب
ژینگەی  بەرهەمی  کە  جیهان  و  "ئەویتر" 
دەرکەوتنی  واتە  بێت،  "خود"  کۆمەاڵیەتی 
ــا و چــەخــمــاخــەی هەر  "کــۆژیــتــۆ" ســەرەت
کۆژیتۆیە  ئەم  سەربەخۆییەکە،  لە  فــۆڕم 
کە  مەعریفیە  و  زەینی  جیهانێکی  خاوەنی 
تی گەیشتن  و  فام  لە  هەیە  سنووربەندی 
سنووری  دەرەوەی  لە  و  ئەویتر  لەگەڵ 
ــات. کۆژیتۆ  ــ زەیــنــی ئــەویــتــردا کــایــە دەک
ــەوە و ســەرەتــا  ــاتـ بــیــر دەکـ وەک خـــۆی 
بنیاد  مەعریفی  و  زەینی  ژیئۆپۆلۆتیکێکی 
دەنێت و هەر ئەمەش دەبێتە نەخشە ڕێگای 
کۆژیتۆی  غیابی  لە  کردەوەکانی.  و  کردە 
کوردی "بوونێکی کە کوردانە بیر دەکاتەوە 
ــری کــوردانــەیــدا  ــی و لــەژێــر ڕێــنــمــایــی ب
وەک  کــورد  مافی  دەکـــات"  هەڵسوکەوت 
بوونێکی کورد کە نە تورکە، نە فارسە و 

نە عەڕەب دەستەبەر نابێت.

شاهۆ حوسێنی

خالید عەزیزی

چارەسەری پرسی کورد دەرفەتێکە بۆ جێگیرکردنی دێموکراسی لە ئێراندا
حیزبی  وتەبێژی  عەزیزی،  خالید  کاک 
ــران، لە  ــێـ ــی ئـ ــی کــوردســتــان دێــمــوکــرات
تیشکی  "ڕووداو"دا  لەگەڵ  وتووێژێکدا 
سیاسییەکانی  دەسەکەوتە  ســەر  خستە 
ــی  ڕۆژهــەاڵت تایبەتی  بــە  ئــێــران  گــەالنــی 
زایینیدا.  ٢٠٢٢ی  ساڵی  لــە  کــوردســتــان 
بەڕێزیان پێداگریی لەسەر ئەوە کرد کە لە 
ساڵی ڕابردووی زایینیدا ڕاپەڕینی گشتیی 
ئێران دژی دەسەاڵت ڕووداوێکی  گەالنی 
گرینگ لە مێژووی دەسەاڵتدارەتیی ڕێژیم  
بوو، و کوردستان لەو ڕاپەڕینەدا نەخشی 

سەرەکی دەگێڕێ.
وتەبێژی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ــژەدا ڕایــگــەیــانــد ئەو  ــووێـ ــێــران لــەو وتـ ئ
ڕاپەڕینە لە ئێران بەگشتی و لە کوردستان 
بەتایبەتی یەکگرتوویی و یەکدەنگی دژی 
ــا بۆ  ــەروەه ڕێــژیــمــی پــێــوە دیـــار بـــوو. ه
یەکەمجار پاش هاتنەسەر کاری کۆماری 
ئیسالمیی ئێران هەموو نەتەوەکانی ئێران 
یەکدەنگ و یەکهەڵوێست و بە یەک دروشم 
ڕووبەڕووی هێزەکانی ڕێژیم بوونەوە و 
پەیامەی  ئەو  جیهانی  کۆمەڵگەی  بەوەش 
لە  تەنیا  ئێران  کێشەکانی  کە  وەرگـــرت 
ڕێککەوتنی  و  ناوکی  بەرنامەی  پرسی 

بەرجامدا نەبینن.

لە دەستنیشان کردنی ڕۆڵی  کاک خالید 
نەتەوەکان لەو ڕاپەڕینەدا گوتی کوردستان 
نەخشی سەرەکیی هەیە و ئاخێزی خەڵکی 
بەرجەستەبوونی دروشمی  و  کوردستان 
ــان و  ــە کــوردســت ســەرەکــیــی ڕاپـــەڕیـــن ل
دیــکــەی  نــاوچــەکــانــی  ــۆ  ب پەلهاویشتنی 
خستووە  جــێ  تێگەیشتنەی  ــەو  ئ ئــێــران 
ــورد و پرسی  ک کــە چــارەســەری پرسی 
گرینگە  دەرفەتێکی  ئێران  لە  نەتەوایەتی 
بۆ جێگیرکردنی دێموکراسی لەو واڵتەدا. 
بــەڕێــزیــان نــەیــشــاردەوە کــە ڕوانــگــەکــان 
گــۆڕاون  کــوردســتــان  نیسبەت  بــە  ئێستا 
ئێران  دیکەی  نەتەوەکانی  ئیدی  ئێستا  و 

وەکوو پێشوو چاو لە کوردستان ناکەن.
ئەم  بەشێکی  لە  عــەزیــزی  خالید  کــاک 
وتووێژەدا گوتی: "گەالنی ئێران بە هەموو 
چین و توێژەکانەوە، تێچوویەکی زۆریان 
داوە و، لە ئێستادا پێویستە و ئەرکە لەسەر 
دەرەوەی  لە  ئێران  ئۆپۆزیسیۆنی  شانی 
بێنن  پێک  یەکگرتوو  بەرەیەکی  کە  واڵت 
و ببینە ئاڵترناتیڤێک بۆ کۆماری ئیسالمیی 
وەبیرهێنانەوەی  بــە  بــەڕێــزیــان  ــێــران".  ئ
بــارەگــاکــانــی  و  بنکە  ــی  ــاران ــووشــەک ب م
لە  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی 
ڕێژیمی  لەالیەن  زایینیی  ٢٠٢٢ی  ساڵی 

بەئاشکرا  ئێران  "ڕێژیمی  گوتی:  ئێرانەوە 
پێشێل  عــێــراق  واڵتــی  خاكی  ــی  ســەروەری
دەکا و ئەوە ئەرکی حکوومەتی ناوەندی و 
حکوومەتی هەرێمی کوردستانە کە پێش بە 
سەرەڕۆییەکانی ئەو ڕێژیمە بگرن و ئێمەش 
وەکوو حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
ســەروەریــی  پاراستنی  هەوڵی  بـــەردەوام 
خاكی هەرێمی کوردستان و عێراقمان داوە 
بەردەوام  خۆمان  پڕەنسیپەکانی  لەسەر  و 

دەبین."
کاک خالید عەزیری لە وتووێژێکی تایبەتدا 
ڕاپەڕینی  بە  ئاماژە  بە  "کوردکاناڵ"  لەگەڵ 
ئیسالمیی  کــۆمــاری  دژی  ئــێــران  گــەالنــی 
بەردەوامە  ڕۆژە  سەد  لە  زیاتر  کە  ئێران 
گوتی: "ئەو شۆڕشە کە لە ماوەی ٤٤ ساڵی 
خەباتی  لووتکەی  بووە،  بێوێنە  ڕابــردوودا 
گەالنی ئێران دژی کۆماری ئیسالمیی ئێران 

بووە".
وتەبێژی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
دیمانەیەکدا  لــە  دیکە  بەشێکی  لــە  ئــێــران 
ســـەبـــارەت بـــە هــەڵــوێــســتــی کــۆمــەڵــگــەی 
ــنـــی  ــەڕیـ نـــێـــودەوڵـــەتـــی لـــەهـــەمـــبـــەر ڕاپـ
کۆماری  دژی  ئێران  گەالنی  سەرانسەریی 
نێودەوڵەتی  "کۆمەڵگەی  گوتی:  ئیسالمی 
گەیشتوونەتە ئەو باوەڕەی کە ئەوە گەالنی 

ئێرانن قسەی کۆتایی دەەکن و ئەوە ئەوانن بۆ ڕووخاندنی کۆماری ئیسالمیی ئێران 
دوابڕیار دەدەن، نەک کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی".

وتەبێژی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران دروست بوونی ئاڵترناتیڤێک وەکوو 
بەو  ئێران  گەورەکانی  شارە  پەیوەست بوونی  گرینگیی  ئێران،  ڕێژیمی  جێگرەوەی 
ڕاپەڕینەی بە دوو ئەرکی هەنووکەیی لە ڕاپەڕینەکە زانی و دەور و نەخشی حیزبی 

دێموکراتی کوردستانی ئێرانی لەو ڕاپەڕینەدا بەباش وەسف کرد.
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ئاماژە:
)وتاری دوکتور ئاسۆ حه سه ن زاده له   
وێبیناری ئه نستیتۆی کورد له پاریس و 
ئه نیستیتۆی کورد له واشینگتۆن له باره ی 
ــی کــوردســتــان، ١٥ی  ــه اڵت دۆخــی ڕۆژه

دێسامبری ٢٠٢٢(

ــه ردوو  ــا ده مــــه وێ ســوپــاســی هـ ســه ره ت
واشینگتۆن  و  پاریس  کوردیی  ئه نستیتۆی 
ده زانم  وێبیناره.  ئه م  ڕێکخستنی  بۆ  بکه م 
ئه وه یه که مین کاری وان له پێوه ندی له گه ڵ 
ــه ی ڕۆژهـــه اڵتـــی  ــاوه یـ ــه و مـ ــی ئـ ـــارودۆخـ ب
پێم وایه  حــاڵــه ش  بــه و  نییە.  کــوردســتــانــدا  
له و  زۆرتر  چاالکیی  به  پێویستیمان  هێشتا 

پێوه ندییه دا هه یه.
ــه رده م و  ــ ــن بــه پــێــی سـ ــ ــه روه ک ده زانـ ــ هـ
هه لومه رج، ناوه ندی قورسایی پرسی کورد 
کوردستاندا  پارچه یه کی  له  جــاره ی  هــه ر 
نــاوه نــدی  ــه م  ئ ئێستادا  لــه  چــڕ ده بــێــتــه وه. 
یان  کــوردســتــانــه،  ڕۆژهــه  اڵتــی  قورساییه 
کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  ده بوو  بڵێم  باشتره 
– کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  به وحاڵه ش،  بێ. 

هێشتا  ئێستادا-  هه لومه رجی  له   ته نانه ت 
و  سیاسی  پشتیوانیی  ــی  الوازیـ بــه ده ســت 
النیکه م  یان  ده ناڵێنێ،  مێدیاییه وه  سه رنجی 
ده گرێ  وه ری  و سه رنجه ی  پشتیوانی  ئه و 
گه لی  که  نییە  سه رکوته دا  ئــه و  ئاستی  له 
ئێمه له و پارچه یه ی کوردستاندا ئه م ڕۆژانه 
ــه ڕووی ده بــێــتــه وه و ڕه نــگــدانــه وه ی  ــ ڕووبـ
نییە که ئه و گه له له  ئه و ڕۆڵه مه یدانییەش 
ئێراندا  له  خه ڵک  ئه مجاره ی  بزووتنه وه ی 

ده یگێڕێ.
سه ره تاییه مدا  وته  له م  ده مــه وێ  ئــه وه  ی 
باسی بکه م، دوو خاڵی سه ره کییه . له پێشدا 
بــزووتــنــه وه  کــه  گۆشه نیگای  لــه  ــه وێ  ــ ده م
چونکه  بکه م،  پێ  ده ست  ئێرانه وه  له ئاستی 
ته نانه ت ئه گه ر ئه وله وییه تمان کوردستانیش 
بێ، هه موومان کۆکین له سه ر ئه وه که کورد 
له ئێران به ته نیا ناتوانێ کۆماری ئیسالمی 
بڕووخێنێ و پێویسته هه وڵ و هه نگاوه کانی 

خۆی له گه ڵ باقیی ئێران ڕێک بخا.
سێ مانگ پاش ده سپێکی ئه م بزووتنه وه  

کۆچکردنی خەڵکی کوردستان کێشەیەکی 
قورس و چارەسەر نەکراوە. زۆرن ئەوانەی 
بەاڵم  هەیە،  ئێرانیان  لە  ڕاکــردن  خولیای 
پارەی  نەبوونی  و  ڕێگە  سەختیی  بەهۆی 
بڕیارەکەیان  هێشتا  هەندێکیان  پێویست 
لە  ــا الدێ  ــەروەهـ هـ ــەر.  ســ نـــەبـــردووەتـــە 
بیرەوەریی  و  چیرۆک  لە  پڕە  کوردستان 
داب ونەریتی  و  فەرهەنگ  و  دووپاتنەکراو 
و  پارێزراوە  زۆرتــر  دێهاتەکان  لە  کــوردی 
مێژووی  لە  گوندەکان  لە  زۆر  خەڵکانێکی 
کورددا خزمەتێکی بەرچاویان کردووە؛ بەاڵم 
بەهۆی پەرەسەندنی تەکنۆلۆژی و زانست و 
پیشە، گۆندەکان تایبەتەن لە کوردستان هەر 
دێن و چۆڵتر دەبن کە ئەوەش مەترسییەکی 

دیکە بۆ سەر داهاتووی کوردستانن.
کۆچکردن بۆ ئێمەی کورد وشەیەکی دوور 

د. ئاسۆ حەسەن زادە

له م شۆڕشه نوێیه ی ئێراندا
 ڕۆئیه تی سیاسیی کورد له  ئاستی ڕۆڵی مه یدانیی ویدا نییه

ــه تــی و  ــاڕه زای جــه مــاوه ریــیــه  بــێ وێــنــه یــه ی ن
له باری  ته نیا  نــه ک  که  ئێران  له  ڕاپــه ڕیــن 
به ڵکوو  مــه یــدانــیــیــه وه،  ــه وه ی  ــ ــه ڕوون ــ ڕووب
به ها  به رهه مهێنانی  و  دنیابینی  لـــه ڕووی 
ده وڵــه مــه نــده،  زۆر  سه مبوله کانیشه وه  و 
تایبه تمه ندییه کانی  هــه مــوو  بــارودۆخــه کــه 
ــه.  ــه ی پـــرۆســـه یـــه کـــی شـــۆڕشـــگـــێـــڕانـــه ی ه
بۆ  ده ست  ده توانێ  هێشتا  ڕێژیم  بێگومان 
ئێعدامی  له  )وه ک  ببا  زیاتریش  سه رکوتی 
دیتمان(.  حه وتوویه دا  له م  خۆپێشانده ران 
و  ــه وراز  ه ده کــرێ  خه ڵکیش  بزووتنه وه ی 
نشێوی دیکه  به خۆیه وه ببینێ و ناچار بێ 
شکڵ و شێواز و ئاقاری خۆی بگۆڕێ. به اڵم 
شه پۆله کانی  له  که  تایبه تمه ندی  هێندێک 
ئێراندا  لــه  خــه ڵــک  نــاڕه زایــه تــیــی  پێشووی 
نه بوون،   )١٣٩٨ و    ١٣٨٨ له  نموونه  )بــۆ 

به خۆشییه وه ئه مجاره حازرن:
بــه رده وامــیــی  و  ــژی  ــه ردرێ ب نموونه  بــۆ 
بزووتنه وه که له    مه ودای کات و جوغرافیادا؛ 
بزووتنه وه   به رفراوانی  جه ماوه ریی  پێگه ی 
ئێتنیکی  و  جێنده ری  جیاوازییه  به سه ر  که 
ده دا؛  باز  کۆمه اڵیه تییه کاندا  و  سیاسی  و 
ویسته کانی  ڕادیکاڵی  و  گشتی  سروشتی 
خه  ڵک که چیدیکه ویستی سینفی و ڕۆژانه 
نین هه تا به هێندێک ڕیفۆرم چاره سه ر بکرێن، 
به ڵکوو ویستی بنه ڕه تیی گشتگیرن که ته نیا 
وه دیهاتنیان  زه مینه ی  ڕێژیم  ڕووخانی  به 
له  خه ڵک  بێ وێنه ی  یه کگرتوویی  دی؛  دێته 
ڕێژیم  له  چیدیکه  خه ڵک  که  ــه وه  ئ ئــێــران؛ 
نه دیتراوی  پێشتر  هاوپێوه ندیی  ناترسن؛ 
ئه و  )هــه رچــه نــد  نێونه ته وه  یی  کۆمه ڵگەی 
که موکوڕیی  کۆمه ڵێک  هێشتا  هاوپێوه ندییه 

بنه ڕه تیی هه یه(، ... هتد.
به هێزانه،  خاڵه  ئــه و  هــه مــوو  ســه ربــاری 
که مایه سییه کی گه وره هه یه که ئه مجاره ش 
ــه وه  کـــه وێـــڕای  ــ بــــه رده وامــــه، ئـــه ویـــش ئ
مه یدانی،  و  مەحه للی  ڕێکخه رانی  هه بوونی 
ئاستی واڵتدا خاوه نی  له  بزووتنه وه یه  ئه و 
ڕێبه رییه کی سیاسی نییە. ئه  مه له  الیه که وه 
ئــه وه  هــۆی  ده بێته  چونکه  بــاشــە،  شتێکی 
به  ــه ر  زه فـ به ئاسانی  نــه تــوانــێ  ڕێــژیــم  کــه 
سه رهه ڵدان  له   پێش  و  ببا  بزووتنه وه که 

ده گــرێ  ڕێبه رانێکیش  ــه وه ی  ــوون گــه وره ب و 
خه ڵک  شۆڕشی  به رهه می  دواتر  ده کرێ  که 
ئینقالبی  لــه  خومه ینی  )وه ک  بکه ن  زه وت 
ــه اڵم بۆ  ب ــه الی دیــکــه وه  ل ــردی(.  کـ پێشوودا 
بنه ڕه تی  گۆڕانی  الیه نگری  هێزه کانی  ئه وه ی 
که  ــڕۆن  ب ئه  نجامێکدا  و  ئاقار  به   ئێران  له 
ئالترناتیڤێک  و  بێ  الیــه  ک  هه موو  دڵخوازی 
له دووره دیمه ندا شکڵ بگرێ، النی که مێک له 
کاری  و چوارچێوه ی  نه خشه ڕێگای سیاسی 

هاوبه ش پێویسته.
بێگومان  کوردستان،  به  سه باره ت  ئێستا 
پێ  ده ستی  کوردستانه وه  له  شتێک  هه موو 
ئه و  پێشه نگی  بــه  ــوو  ب کــوردســتــان  و  کــرد 
شۆڕشه له ئێراندا، نه ک ته نیا له به ر ئه وه که 
ژینا ژنێکی کورد بوو، به ڵکوو له پێشدا له به ر 
ئــه وه که کــورده کــان له ڕۆژی ئــه وه ڵــه وه تا 
ئێستا هه رگیز حوکمی ئه و ڕیژیمه یان قبووڵ 
نه کرد و هه رگیز له خه بات به دژی نه وه ستان. 
لــه  شــۆڕشــی تــــازه ی خــه ڵــکــی ئــێــرانــیــشــدا، 
وشیاریی  کــورده کــان،  سه ره کیی  دروشمی 
مه ده نییان، ڕوانگه ی سیاسی و به ها ئینسانی 
و سێکوالره کانیان، له سه رووی هه مووشیه وه 
توانای وان بۆ خۆڕێکخستن و ئازایه تییان بۆ 
به ره نگاربوونه وه ی زوڵم و سه رکوت هه وێنی 

دایه سه رجه م خه ڵکی ئێران.
هــه ربــۆیــه ش ســه رکــوت لــه کــوردســتــان له 
قورستره  ئــێــران  دیــکــه ی  ناوچه یه کی  هــه ر 
گــه رم  چــه کــی  لـــه وێ  ئیسالمی  کــۆمــاری  و 
لـــه دژی خــه ڵــک به کار  و جــبــه خــانــه ی شــه ڕ 
ژێر  ده خاته  کوردستان  شاره کانی  و  ده بــا 
ــم بــه و  ــژی ــزامــی. ڕێ ــی ــورســی ن ــارۆی ق ــه مـ گـ
ــێ بــزووتــنــه وه کــه  ــوان کـــاره ی پێی وایـــه ده ت
و  بکا  ســه رکــوت  له دایکبوونیدا  شوێنی  لــه 
ــووردار نییە  ئــه م هــه وڵــه دڕنــدانــه یــه شــی ســن
له م  کــوردســتــان.  ڕۆژهــه اڵتــی  نێوخۆی  بــه 
که  ئــه وه  به  له به رچاوگرتنی  مانگه دا،  سێ 
کوردستانی  حیزبه کانی  هاوکاریی  ناوه ندی 
بزوتنه وه که دا  له  کاریگه ری  ڕۆڵێکی  ئێران 
بانگه وازه کانی بۆ مانگرتنی گشتی  گێڕاوه و 
لێ  پێشوازیی  کوردستانه وه  خه ڵکی  له الیه ن 
کراوه، کۆماری ئیسالمی بنکه و باره گاکانی 
کــوردســتــان  ــاشــووری  ب لــه  حیزبانه ی  ــه و  ئ

مـــووشـــه ک بـــاران کــــردووە و  تــه نــانــه ت 
له دژی  زه مینییش  ئۆپه راسیۆنی  به نیازه 
له و کاره  ئامانجی ڕێژیم  ببا.  وان به ڕێوه 
ــه کــه ســه رنــجــی بـــیـــروڕای گشتی  ــه وه ی ئ
ــی نــێــوخــۆی ئــێــران  ــ ــان ــ ــه ســه ر ڕووداوه ک ل
مه ترسیی  بــۆ  ــه وه  ــردن ــاب ــه ن پ ــه  ب و  البــبــا 
له به ریه کهه ڵوه شانی ئێران و ده ستێوه ردانی 

ده ره کی، یه كێتیی گه النی ئێران تێک بدا.
ــانـــۆره سیاسی  مـ ئـــه و  بـــه رامـــبـــه ر  لـــه 
ئیسالمیدا،  کــۆمــاری  ســه ربــازیــیــانــه ی  و 
حیزبه کانی ئێمه سوور بوون له سه ر ئه  وه 
به رده وامیی  بده نه  ئه وله وییه ت  هه روا  که 
بزووتنه وه ی جه ماوه ری له نێوخۆی واڵت 
ئێران  له  خه ڵک  یه کگرتوویی  پاراستنی  و 
به دژی ڕێژیم. ئه وان ته نانه ت پاش هێرشه 
پێشمه رگه یان  درۆنییه کان  و  موشه کی 
ــۆی ڕۆژهــــه اڵتــــی  ــوخـ ــێـ نــــــه نــــــارده وه نـ
ئه و  ده یــانــتــوانــی  له کاتێکدا  کــوردســتــان، 
ــه ڕووی ســیــاســیــیــشــه وه،  ــ ــه ن. لـ ــک ــاره ب ــ ک
ــه دا زۆرتـــر  ــاوه یـ ــه وان لـــه و مـ ــ گــوتــاری ئ
پاراستن  زه رووره ره تـــی  له سه ر  جه ختی 
هاوخه باتیی  و  یه كگرتوویی  په ره پێدانی  و 
خودی  ته نانه ت  کــردوه.  ئێران  له  خه ڵک 
چه مکی "ڕۆژهه اڵت" که ئێوه له تایتڵی ئه  و 
هه روه ک  و  بــردووه  به کارتان  وێبیناره دا 
به کوردستانی  پێوه ندیی  له  وێشدا هاتووه 
گه وره وه هه یه، له و ماوه یه دا به کرده وه له 

گوتاری سیاسیی کوردی ئێران الچووه.
پۆتانسیه لی  کــه  ئــه وه یــه  ڕاستییه که ی 
کوردستان  له  خه  ڵک  ئه نگیزه ی  و  جووڵه 
ــاران یــان  ــ ــه ت ــرێ خــه ڵــک ل ــ ــه وه کــه ده ک لـ
ئێران  په راوێزخراوه کانی  که متر  گرووپه 
هه یانبێ، زۆر جیاوازه. ناوه ندی هاوکاری 

له  داوا  بووه  ناچار  ته نانه ت  ماوه یه دا  له و 
حه ره كه تی  له  که  بکا  کوردستان  خه ڵکی 
خۆیاندا له خه ڵکی شاره کانی دیکه ی ئێران 
تێچووی  هــه م  ئـــه وه ی  بــۆ  نـــه ڕۆن  خێراتر 
هه م  و  بێته وه  که م  کوردستان  له  ئینسانی 
ڕێژیم نه توانێ ئه م گوڕ و تینه  زۆر زیاتره ی 
کورد بکاته  ده سمایه ی هه وڵ و پروپاگاندای 
گه النی  لێک جیاکردنه وه ی  و  دابه شکردن 
ماوه یه دا  له و  ئه گه رچی  به وحاڵه ش،  ئێران. 
ئێران  باقیی  هاوپێوه ندیی  و  تێگه یشتن 
باشتر  زۆر  ڕابـــردوو  له چاو  کــورد  له گه ڵ 
هێزه کانی  زۆرینه ی  ڕوانینی  هێشتا  بــووه، 
بۆ  ئێمه  کــه  ــه وه  لـ ــێــران  ئ ئۆپۆزیسیۆنی 
ده که ینه وه،  لێ  بیری  ــه  واڵت ئــه و  ئاینده ی 
گه وره  پارادۆکسی  له ڕاستیدا  دووره.  زۆر 
ڕۆڵی  و  فیداکاری  حاڵێکدا  له   که  ئــه وه یــه 
مه یدانیی کوردستان له  هه ستانی ئه مجاره ی 
به رچاوه،  و  گه وره  یه کجار  ئێراندا  خه ڵکی 
دڵنیا نیم که له وێنه  گشتییه که دا قورسایی و 
ڕۆئیه تی سیاسیی ئێمه وه ک کورد له ئێران 

له و ئاسته دا بێ که ده بێ ببێ.
ــه وێ بــڵــێــم ئــێــمــه وه ک  ــ ــی، ده مـ ــورت ــه ک ب
کـــورد لــه  ئــێــران هــاوکــات لــه دوو بـــه ره دا 
به  یارمه تی  ده بــێ  لــه الیــه ک  پێش:  ده چینه 
و  به  هێزتر  یه کیەتییه کی  دروســتــبــوونــی 
مانادارتری سه رجه م ئێرانییه کان بۆ گۆڕینی 
سیستمێکی  ــاری  ســه رک هێنانه  و  ڕێــژیــم 
بکرێ  ئه گه ر  و  پلۆرالیست  و  دێموکراتیک 
له هه مان  له الیه کی دیکه و  فیدرالی بکه ین. 
گوتارێکی  هه ڵگری  تێ بکۆشین  ده  بێ  کاتدا، 
ــی  ــه بــیــن کـــه بـــه دروســت ــاســخــوازان شــون
نوێنه رایه تیی تایبه تمه ندی و پێویستییه کانی 

کوردستان و گه لی کورد بکا.

و بێگانە نییە. لە ماوەی سااڵنی ڕابردوودا 
و  خوێندەوار  کەسانی  بەتایبەت  و  الوان 
دەرەوە  چوونە  هەوڵی  زۆرتر  زانکۆدیتوو 
لەم  نیشتمانە دەدەن، بەاڵم بەداخەوە کەم 
هەندەران  بۆ  چوون  ڕێی  لە  ئەوانەی  نین 
لە  یان  دەخنکێن  دەبــن،  کارەسات  تووشی 
واڵتانی دراوسێ دەسبەسەر دەکرێن و بۆ 

ئێرانیان دەنێرنەوە.
کار،  هەلی  نەبوونی  بــەر  لە  کۆچکردن 
و  ــازادی  ئـ نــەبــوونــی  ئەمنییەت،  نــەبــوونــی 
دادپـــەروەری و دەیــان هۆکاری دیکە ڕوو 
کەسانەی  ئەو  هەموو  کە  جۆرێک  دەدات. 
خاوەن بڕوانامەی زانکۆ گرنگەکانی ئێرانن، 
بە دوایی تەواوکردنی زانکۆ هەوڵی چوونە 
دەرەوە لە واڵت دەدەن. ئەمە لە حاڵێک دایە 
کە زۆرترین توێژی بێکاری لە واڵت تایبەتە 

بڕوانامەی  خــاوەن  و  زانکۆ  دەرچــووانــی  بە 
بەرزی زانکۆکان لە ئێران!

کوچی  هــەنــدەران،  بۆ  کۆچکردن  لە  جگە 
ــەاڵت بـــەرەو  ــ ــە گــۆنــدەکــانــی ڕوژهـ خــەڵــک ل
شارەکانیش دەبێ وەک خەسارێک چاوی لێ 
بکرێت. لە ماوەی ٢٠ ساڵی ڕابردووەوە تاکوو 
سەرسووڕهێنەری  کۆچی  شایەتی  ئێستا 
کە  حاڵێک دایە  لە  ئەمە  گۆندەکانین.  خەڵکی 
ئەم دیاردەیە ساڵ بە ساڵ زۆرتر دەبێت و 
شاریش  هەژارنشینەکانی  ناوچە  حەشیمەتی 
دیاردەیە  ئەو  هەر  الیەکیشەوە  لە  و  زۆرتر 
بەپێی  دەدات.  بــێــکــاری  قــەیــرانــی  بــە  پـــەرە 
ئامارەکان تاکوو ئێستە هەندێک لە گۆندەکان 
بەتەواوەی چۆڵ بوون و هەندێکیش لە پاییز 
و زستاندا بەرەو خەڵوەتی دەچن و جگە لە 
تێدا  کەسی  نەبێت،  بەسااڵچوو  کەسی  چەند 
لەبری  حکوومەتیش  سیاسەتەکانی  نامێنێت. 
قوڵبوونەوەی  و  خەسار  لە  ڕێگری  ئــەوەی 
ئەو قەیرانە بکەن، هاندەر و پەرەپێدەری کۆچ 
بۆ  و  بەرەو شار  گوندەکانەوە  لە  نێوخۆ  لە 

دەرەوەی واڵتیشن.
زانیارییە  بەپێی  بــچــووک:  نموونەیەکی 
ــە ٥٧٠ بــنــەمــاڵــە لە  ــر ل ــ کــۆکــراوەکــان زۆرت
ناوچەی  بە  "ئەوێهەنگ" سەر  خەڵکی گوندی 
لە  سنە،  پارێزگەی  لە  مــەریــوان  ژاوەرۆی 

ــاران  ــدی پــارێــزگــای تـ ــ ــاوەن ــ ــاری دەم شــ
هەر  دەژیـــن،  لـــەوێ  و  بـــوون  نیشتەجێ 
دیکەی خەڵکی  بنەماڵەی  لەو شوێنە ٢٥٠ 
هەروەها  و  مــەریــوان  و  سنە  شارەکانی 
نیشتەجێن.  کوردستان  دیکەی  شارەکانی 
جیددیشی  مەترسییەکی  ــە  ــاردەی دی ئــەو 
خــســتــووەتــە ســەر فــەرهــەنــگــی نــەتــەوەی 
شارە  نافەرمییەکان  ئامارە  بەپێی  کــورد. 
تــاران  شــاری  بەتایبەت  فارس نشینەکان 
ڕووی  کورد  کۆچەری  خەڵکی  زۆرترین 
تێ دەکات و مندااڵنی ئێمەی کورد تێکەڵی 
دێهاتانەش  ئەو  دەبن.  بێگانە  فەرهەنگێکی 
کە خوار ١٠٠ ماڵ دەبن، لە مەترسییەکی 
گەورەدان، چونکە الوەکان دوای پێکهێنانی 
ژیانی هاوبەش لەوێ نامێننەوە و خەڵکانی 
دیکەش بەرەوپیری دەڕۆن و تاکوو چەند 
لەوە  دەبــن.  چوڵ  یەکجاری  بە  تر  ساڵی 
لە  بڕێک  قوتابخانەی  کە  ئەوەیە  گرینگتر 
دیکە  ـ چوار ساڵی  تاکوو سێ  گۆندەکان 
ژێر  منداڵی  چونکە  دادەخــرێــن،  بەگشتی 

تەمەن ٧ ساڵ کەسیان تێدا نییە.
حەشیمەتی  کە  دەرکــەوتــووە  بەڕوونی 
تــەنــانــەت کەمتر  ــوە و  ــەزی گــۆنــدەکــان داب
کەسانێک لە گوند ماونەتەوە و هیوایەک بۆ 
داواکارییەکانی  کە  کاتێک  نەماوە.  مانەوە 

منداڵەکان  و  دەمــێــنــنــەوە  بـــێ واڵم  خــەڵــک 
یاریکردن،  کات بەسەربردن،  بۆ  شوێنێکیان 
پەروەردە و بارهێنان نییە و دەبێت لە ١١ 
خەوتنگەی  لە  ڕوو  خوێندن  بۆ  ساڵییەوە 
کەرەستەی  هیچ  کە  بکەن  قوتابخانەکان 
... لەوێ نییە، چونە دەروە لە  بێهداشتی و 

مانەوە باشترە.
جــوراوجــور  شێوەگەلی  بــە  حــکــوومــەت 
کــوردە.  خەڵکی  ئاسێمیلەکردنی  خەریکی 
ــە  ــات ــکــاری لـــە کـــوردســـتـــان دەب ــێ ــرخــی ب ن
سەرەوە و خەڵک ناچار بە کۆچی زۆرەملێ 
بە  بەمجۆرە  و  دەکا  ژیاندا  بژیوی  لەپێناو 
تر  ژینگەیی  جوغرافیایەکی  دروستکردنی 
لە درێژخایەندا کورد لە مێژوو و فەرهەنگ 
و  دەخـــاتـــەوە  دوور  کــوردانــە  هەستی  و 
فەرهەنگی فارسی زاڵ دەکات بەسەریاندا. 

ــە و  ــەو دۆخــ ــری لــە هــەمــبــەر ئـ ــۆڕاگـ خـ
ڕێژیم  سیاسەتەکانی  بــەرپــەرچــدانــەوەی 
لەقاودانی  و  سیاسی  ژیریی  بە  پێویستیی 
کۆماری  ڕووخــێــنــەرەکــانــی  و  نــەرم  پالنە 
ئیسالمی هەیە. ڕوون و ئاشکراشە هەتا ئەو 
ئابووری  قەیرانە  بێت،  کار  لەسەر  ڕێژیمە 
لە  بەتایبەت  واڵت،  لە  کۆمەاڵیەتییەکان  و 

کوردستان چارەسەر نابن.

یه کیەتییه کی  دروستبوونی  به  یارمه تی  ده بێ  له الیه ک  ئێران  له   کورد  وه ک  ئێمه 
سه رکاری  هێنانه  و  ڕێژیم  گۆڕینی  بۆ  ئێرانییه کان  سه رجه م  مانادارتری  و  به  هێزتر 
دیکه  له الیه کی  بکه ین؛  فیدرالی  بکرێ  ئه گه ر  و  پلۆرالیست  و  دێموکراتیک  سیستمێکی 
به  که  بین  شوناسخوازانه  گوتارێکی  هه ڵگری  تێ بکۆشین  ده  بێ  کاتدا،  هه مان  له  و 
بکا کورد  گه لی  و  کوردستان  پێویستییه کانی  و  تایبه تمه ندی  نوێنه رایه تیی  دروستی 

کۆچ وەک قەیران و مەترسییەک بۆ سەر فەرهەنگی کورد
وانیار ئەهوورایی
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وەک  ئیسالمی  کۆماری  نیزامی  کە  کاتەوە  لەو 
سیستمی سیاسیی و بەرێوەبەری لە ئێران هاتۆتە 
ئەوە  نیزامە  ئەو  دەسەاڵتدارانی  هەوڵی  سەرکار، 
بووە کە خۆیان و دەسەاڵتەکەیان وەک نوێنگەی 
هەموو  لە  ئەوە  و  بناسێن  دنیا  بە  ئیسالم  ئایینی 
قانوونە  لــە  تایبەتی  بــە  کــردەوەکــانــیــانــدا  و  کــار 
بەرکارەکانی ئەو نیزامە بە قانوونی بنەڕەتییشەوە 
ئێرانی  قانوندانەری  مانایە  بەو  داوەتــەوە،  ڕەنگی 
لە  قانوونی  سەرچاوەکانی  ئیسالمیدا  کۆماری  لە 
خۆیان  کە  مەزهەبی  و  ئایینی  حوکمی  و  شــەرع 
باوەریان پێیەتی وەرگرتووە. ئەوەش وای کردووە 
کە کۆمەڵگەی جیهانی بەگشتی و  کۆمەڵگەی ئێران 
بەتایبەتی لە ماوەی ئەو ٤٣ ساڵەدا لەنێو نێوەرۆکی 
قانوونەکانی کۆماری ئیسالمی بەتایبەتی قانوونی 
دەســتــەواژەیــان  کــۆمــەڵــێــک  ئیسالمی  ســـزادانـــی 
بەرچاو بکەوێ کە سەردەمانێکی زۆریان بەسەر 
نیاز  بۆ  سەردەمانێک  ئەگەر  واتا  بــووە.  تێپەر  دا 
و پێویستیەکی کۆمەڵگەی سەردەمی خۆیان وەک 
ــەزم بـــوون، لە  قــانــوون و ڕێــکــاری دابــەزانــدنــی ن
و  قانوونییەکان  پێوانە  لەگەڵ  ئێستادا  سەردەمی 
نیازی کۆمەڵگە یەک ناگرنەوە و ناتوانن قانوونێک 
بن کە کۆمەڵگەیان پێ ڕێک  بخرێ. بۆیە زۆر جاران 
دادگاکانەوە  لەالیەن  قانوونانە  ئەو  پیادەکردنی 
لەنێو کۆمەڵگە و تەنانەت زانایانی بواری دینی و 
دەکەوێتەوە،  لێ  جۆراوجۆری  باسی  قانوونییەوە 
بە چەشنێک کە ئەسلی قانوونەکە دیتە ژێر پرسیار 
و مادام لەنێو کۆمەڵگەدا پرسیاری لەسەر دروست 
دەبێ، بەپێی هەموو پێوانەیەک ئەو قانوونە ئەسلی 
قانوونی بوونی خۆی لە دەست دەدا و کۆمەڵگە پیێ 

پابەند نابێ.  
لە  هــەم  ماوەبەماوە  کە  قانوونانە  لــەو  یەکێک 
جیهانیدا  ڕادەی  لە  هەم  و  ئێران  نێوخۆی  ڕادەی 
مشتومڕی زۆری لێ دەکەوێتەوە چەند ماددەیەک 
لە قانوونی سزادانی ئیسالمییە کە باس لە پێناسەی 
محاربە و سزاکانی پێوەندیدار بە ئیستالح بەو تاوانە 
دەکەن! بە تایبەتی لەو ماوەیەدا کە ڕاپەرینی ژینا 
ئازادی"سەرانسەری  ژیان،  "ژن،  دروشمی  لەژێر 
ئێرانی گرتەوە و ئەسلی ساختاری نیزامی کۆماری 
کە  دەریــخــســت  و  پرسیار  ــر  ژێ هێنا  ئیسالمیی 
ئامانجی ڕاپەڕینی "ژینا" نەمانی تەواوەتیی نیزامی 
تــاران  دەســەاڵتــدارانــی  بۆیە  ئیسالمییە.  کۆماری 
خۆپێشاندەران  بێ بەزەیانەی  سەرکوتی  لە  بیجگە 
و بە قسەی خۆیان لە ڕێگای قانوونەوە بە تۆمەتی 
ــی تــونــدی ئەو  "مــحــاربــە" کــەوتــنــە بــیــری ســزادان
وخۆف  ترس  لەالیەک  ئەوەی  بۆ  خۆپێشاندەرانە، 
لە الی خۆپێشاندەرانی دیکەدا پێک بێنن و لەالیەکی 
دیکەوە بە بیروڕای گشتیی کۆمەڵگەی جیهانی بڵێن 
نێوخۆی  قانوونەکانی  پێچەوانەی  کەسانە  ئەو  کە 
ئێران جوواڵونەوە و بەپێی قانوون سزا دەدرێن. 
زیندانیی  باسی سزادانی کۆمەڵێک  بۆیە ماوەیەکە 
الو تەنیا بە تاوانی ئەوە کە بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین 
ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتدارەتیی  شێوازی  بە 
ئەمنییەتییەکانی  هێزە  لەالیەن  هەڵبریوە،  دەنگیان 
ئەو نیزامە دەستبەسەر کراون و لە بێدادگایەکاندا 
توندترین و بێبنەماترین سزا واتا سزای "محاربە"یان 
لە  بەرگری  بتوانن  ئــەوەی  بێ،  سەپاوە  بەسەردا 

خۆیان بکەن ویا دەستیان بە پارێزەر ڕابگا.
بواری  زانایانی  لێدوانی  و  بەپێی سەرچاوەکان 
قانوون سزای "محاربە" میژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ 
نزیک بە ١٤٠٠ساڵ لەمەوبەر، واتا سەرچاوەکەی 
ــاوەڕە  ب بەپێی  کــە  ئیسالمە،  دینی  قانوونەکانی 
دینی و ئایینیەکان مرۆڤ ناتوانی دەستکاری ئەو 
قانوونانە بکا. لە حاڵێکدا بەپێی پێناسەی قانوون لە 
قانوون  نێوەرۆکی  و  قانوون  ئێستادا،  سەردەمی 
لە  کۆمەڵگە  تاکەکانی  نێو  لە  ڕێککەوتنە  جۆرێک 
لە  ــەت  گــەڵ دەوڵ لە  بە گشتی  الیــەک و کۆمەڵگە 
دەستکردی  قانوون  مانایە  بــەو  دیــکــەوە.  الیەکی 
مرۆڤە و بەپێی هەلومەرج و سەردەمی جیاواز و 
نیازی کۆمەڵگە ئالوگۆڕی بەسەردا دێ. لە هەمان 
بە  ــژێ  دادەڕێـ قــانــوون  کاتێک  قانووندانەر  کاتدا 
کۆی  یا  تاک   ، کۆمەڵگە  نیازی  چاوگرتنی  بەر  لە 
کۆمەڵگە مەنع دەکا لە کردنی کارێک یا ڕادەسپێرێ 
بە کردنی کارێک ، بەو مانایە کردنی کارێک یا نە 
کردنی بە تاوان دادەنێ ولە بەرانبەر ئەو تاوانەش 
دەکا.  نیشان  دەســت  بۆ  خۆی  شیاوی  ســزای  دا 
بە  ئێسالمی  کۆماری  نیزامی  قانوونەکانی  بــەاڵم 
تایبەتی لە نێوەرۆکی  قانوونی سزادانی ئیسالمی دا 
کۆمەڵێک ناتەبایی وناڕوونی تێدا بەرچاو دەکەوێ 
کە لە کاتی بەناو دادگایی کردندا بە زیانی کەسی 
دەســەاڵت  قازانجی  بــە  و  دەشکێتەوە  تۆمەتبار 
ماددەکانی  نموونە  بــۆ  وەردەگــیــرێ.  لــێ  کەڵکی 
کە  ئیسالمی  سزادانی  قانوونی  لە   ٢٨٨ ٢٧٩هەتا 
فی  "مفسد  و  "محاربە"  حوکمی  و  ــاوان  ت باسی  
لە  ماددەیە  ئەو چەند  نێوەرۆکی  دەکــەن.  االرض" 
نێوەرۆکی ئایەکانی ٣٣ی سوورەی مائدەی قورعان 
وەرگیراوە کە شارەزایانی بواری دینی سەبارەت 
لە  تەفسیر و شێوازی جێبەجێ کردنی  مانا و  بە 
سەردەمی ئێستادا لەسەری کۆک نین. چونکە هەر 
وەک گوترا قانوون بەپێی هەلومەرج و نیازەکانی 
کۆمەڵگە و سەردەم بۆ ڕێکخستنی کۆمەڵگە لەالیەن 
شارەزایانی ئەو بوارەوە ڕێک دەخرێ و هیچ جۆرە 

پیرۆزیکی نییە و هەرکات نیازی کۆمەڵگە پێویستی 
بەاڵم  دێنێ.  بەسەردا  ئاڵوگۆڕی  بە گۆڕینی هەبوو، 
دەقە  ناتوانن دەستکاری  هەروەک گوترا مرۆڤەکان 

ئاینیەکان بکەن. 
سەردەمی ئێستا سەردەمی وێژمانی مافی مرۆڤە 
دەبێ  ســەردەمــە  ئــەو  پێداویستی  و  نیاز  بەپێی  و 
قانوونەکان دابڕێژرین، بنەمای قانوون لە سەردەمی 
لەسەر سێ  بابەتێک  هەموو  پێش  پێویستە  ئێستادا 
ڕێکخستنی  و  پاراستن  یەکەم  بخرێ.  ڕێک  بابەت 
پاراستنی  ــەم  دووهـ کۆمەڵگە.  ئاسایشی  و  نــەزم 
کەرامەتی ئینسانەکان، سێهەم پارێزگاری وبایەخدان 
ــەوە بــە نێو  ــوون ــان. بــە شــۆرب ــەک ــانــی مــرۆڤ بــە ژی
ناوەرۆکی قانوونی سزادانی ئیسالمی ئێراندا بۆمان 
دەردەکەوی کە قانووندانەری ئێرانی بایەخی بۆ هیچ 
برگە  لەو  بەتایبەتی  دانەناوە.  بابەتە  سێ  لەو  کام 
لە قانوونەکاندا کە باس لە پێناسەی تاوانی محاربە 
و سزاکانی دەکا دەڵی: "محاربە تاوانێکە لە فیقهـ و 
بە  چەک  بەکاربردنی  مانای  بە  ئیسالمیدا  قانوونی 
خەڵک  ترساندنی  و  جەردەیی  و  ڕێگری  مەبەستی 
بە شێوازێک کە ئەمنییەتی گشتی و کۆمەڵگە بخاتە 
مەترسییەوە؛ وەک ئەوە وایە کە ئەو کەسە چووبێتە 
شەڕی خوا و پیغەمبەری خوا. تاوانی محاربە کاتێک 
دێتە دی کە "ترس و خۆف الیەنی گشتی بەخۆیەوە 
ئەمنییەتی  تێکدانی  تــوانــای  کــەســە  ــەو  ئ و  بــگــرێ 
بەپێی  تــاوانــە  ئــەو  ســزای  و  ــێ...."  ــەب ه کۆمەڵگەی 
نێوەرۆکی ماددەکانی ٢٧٩-٢٨٨لە قانوونی سزادانی 
پەڕاندنی دەست وپێی  لەخاچدان،  "ئێعدام،  ئیسالمی 
تاوانبار بە پێچەوانەی یەکتر و دەرکردن لە واڵت"ە 
کە هەر بەپێی نێوەرۆکی ئەو قانوونە دادوەر لە کاتی 
لەو  یەک  کام  کە  کــراوە  کــردن سەرپشک  دادگایی 

سزایانە بۆ تاوانبارکراو دەست نیشان دەکا. 
پێوەرە  لــەگــەڵ  قانوونە  ئــەو  نــێــوەرۆکــی  کاتێک 
دەدینەوە  لێک  قانوونییەوە  بــواری  لە  جیهانییەکان 
بۆمان دەردەکەوێ کە ئەو قانوونە چەندە ناتەبایە لە 
گەڵ ئەو پێوەرە جیهانییانە کە بنەماکانیان پاراستنی 
مافەکانی مرۆڤە. چونکە یەکەم: بەپێی نێوەرۆکی ئەو 
قانوونە کە باسی محاربە دەکا، قانوندانەر نەیتوانیوە 
وردکاریی تاوانەکە دەست نیشان بکا، بەڵکوو زیاتر 
کــردووە  بــاس  گشتی  بابەتێکی  وەک  حاڵەتەکەی 
لەسەر  "فساد"  کردنەوەی  باڵو  لە  باس  نموونە  بۆ 
لە ڕوانگەی  کــردار  کام  نییە  دەکــا کە ڕوون  ئــەرز 
قانووندانەر "فساد" ە و ڕوون نییە مەبەست لە "سەر 
جارنامەی  بەپێی  ــەم:  دووه ناوچەیە!  کام   " زەوی 
و  پەیماننامە  هەموو  و  مــرۆڤ  مافی  گەردوونیی 
مافەکانی  پاراستنی  بە  پێوندیدار  کۆنڤانسیونەکانی 
هەر  مافێکی سروشتی  هەناسەدان  و  ژیان  مرۆڤ، 
ئەو  کە  نییە  الیەنێک  و  کەس  هیچ  بۆ  و  ئینسانێکە 
دادگایی  دادگایەک  لە  و  بستێنێ  مرۆڤەکان  لە  مافە 
تێدا  دادپــەروەرانــەی  ڕێوشوێنێکی  هیچ  کە  بکرێ 
ڕەچاو نەکرێ و بۆ سەڵماندنی تاوان لەسەرتۆمەتبار 

بەڵگەی پێویست لەبەردەستی دادگادا نەبێ.
قــەزایــی  بـــەنـــاوی  ــای  ــ ــە دەزگـ ل ئێستا  ئــــەوەی   

ــران ســـەبـــارەت بــەدەســتــبــەســەر کــراوەکــانــی  ــێ ئ
دەچی  بەڕێوە  "ژینا"  شۆرشی  خۆپێشاندانەکانی 
حوکمیان  محاربە  تاوانی  بە  کەسیان  چەندین  و 
حوکمەکەیان  کەسیان  چەند  و  سەپاوە  بەسەردا 
لەسەر بەڕێوە چووە، واتا گیانیان لێ ئەستێندراوە، 
تاوانێکی گەورەیە دەرحەق بەو گەنج و  غەدر و 
الوانەیە بە ناوی قانوونەوە دەکرێ. بە چەند هۆکار، 
یەکەم: هیچ کام لە دەستبەسەر کراوان کە حوکمی 
"محاربە"یان بەسەرداسەپاوە، هەر بەپێی پێناسە و 
تاوانی  باسی  ٢٧٩-٢٨٨کــە  ماددەکانی  نێوەرۆکی 
بەسەردا  حوکمەیان  ئەو  ناتوانرێ  دەکا  محاربە 
نەکردووە  شتێکیان  ئەوانە  چونکە  بسەپێندرێ؛ 
لەنێو  ببنە هۆکاری خوڵقاندنی ترس و خۆف  کە 
کۆمەڵگەدا، بەڵکوو ڕەفتاری ئەو کەسانە کە ناڕازی 
جێگای  دەوڵــەت،  حوکمرانیی  شێوازی  لە  بــوون 
ئێرانیش  کۆمەڵگەی  هەموو  هەر  ئەگەر  پەسندی 
نەبێ،  لە حاڵی ئێستادا جێگای پەسندی زۆرینەی 
کۆمەڵگەی ئێرانە، هەربۆیە کۆمەڵگە دوای ئەوە کە 
حکومەت حوکمی محاربەی لەسەر جێبەجێ کردن 
نازناوی شەهیدیان پێ دەبەخشێ و بە حورمەتەوە 
یادیان دەکاتەوە. دووهەم: هەر وەکی پێشتر باس 
کرا  لە بواری زانستی تاوانناسی و بەپێی قانوونە 
قانوونی  ئێستادا  لەسەردەمی  نێودەوڵەتییەکان 
محاربە نەک پێویستی کۆمەڵگە نییە، بەڵکوو  ئەو 
بێت،  کۆمەڵگە  یارمەتیدەری  ئەوە  لەبری  قانوونە 
زیاتر زیان لە جەستە و ڕوحی کۆمەڵگەی ئێران 

دەدات. 

ئاکامگیری: 
و  محاربە  قانوونی  پێناسەی  خوێندنەوەی   لە 
ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتدارانی   هەڵسوکەوتی 
"محاربە"  قانوونی  کە  دەگەین   ئاکامە  بەو  ئێران 
و "مفسد فی االرض" بە جێی ئەوە لەسەر خەڵکی 
نارازی لە نیزام بەڕێوە بچی، وا دروستە و بەجێیە 
ئێران  ئێستای  حکومەتی  دەسەاڵتدارانی  لەسەر 
بەڕێوە بچی، چونکە لە ماوەی ٤٣ساڵی ڕابردوودا 
جۆراوجۆر  چەکی  وبەکارهێنانی  زبروزەنگ  بە 
بەدژی گەاڵنی ئێران ترس و خۆفیان لە کۆمەلگەی 
لە  "فــســاد"یــان هــەم  ئــەوانــن  ئێراندا چــانــدووە و 
ئێران  سنوورەکانی  دەرەوەی  لە  هــەم  و  ئێران 
پەرە پێداوە. بێگومان ئەگەر توندوتیژی، ترس و 
لە ماوەی ٤٣ساڵی  ئێران  لەنێو کۆمەڵگەی  خۆف 
ڕابردوودا دروست بووە هۆکاری  دەسەاڵتدارانی 
ئەگەر سزای  و  هەن  و  بوون  ئیسالمی  کۆماری 
"محاربە" پێوەندی بە توندتیژی و خوڵقاندنی ترس 
و خۆف لەنێو کۆمەڵگەدا هەیە، پێش هەموو کەس 
و الیەنێک دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی ئێران 
دەبێ بە سزای "محاربە" و "مفسد فی االرض" سزا 
بدرێن، نەک ئەو گەنج و الوانەی خەون بە ژیانێکی 
ئاسوودە و بەدوور لە شەڕ و ئاژاوەوە دەبینن.       

محاربە و فەساد لەسەر عەرز 
حوکم و ڕەفتارێکی پێچەوانە

عومەر باڵەکی

لە نێوەرۆکی  قانوونی سزادانی ئیسالمیدا کۆمەڵێک ناتەبایی وناڕوونی هەیە کە لە کاتی 
بەناو دادگایی کردندا بە زیانی کەسی تۆمەتبار دەشکێتەوە و بە قازانجی دەسەاڵت کەڵکی 
لێ وەردەگیرێ. بۆ نموونە ماددەکانی ٢٧٩هەتا ٢٨٨ لە قانوونی سزادانی ئیسالمی کە باسی  
تاوان و حوکمی "محاربە" و "مفسد فی االرض" دەکەن، شارەزایانی بواری دینی سەبارەت 
نێوەرۆکی ئەو چەند ماددەیە بە مانا و تەفسیر و شێوازی جێبەجێ کردنی لە سەردەمی 
و  کۆمەڵگە  نیازەکانی  و  هەلومەرج  بەپێی  قانوون  چونکە  نین.  کۆک  لەسەری  ئێستادا 
هیچ  و  دەخرێ  ڕێک  بوارەوە  ئەو  شارەزایانی  لەالیەن  کۆمەڵگە  ڕێکخستنی  بۆ  سەردەم 
جۆرە پیرۆزییەکی نییە و هەرکات نیازی کۆمەڵگە پێویستی بە گۆڕینی هەبوو، ئاڵوگۆڕی 

بەسەردا دێنێ؛ بەاڵم هەروەک گوترا مرۆڤەکان ناتوانن دەستکاری دەقە ئاینیەکان بکەن

ناوەندی بەڕێوەبەریی حیزب: 
عەبدوڵاڵ عیزەت پوور، ئەندامی بەوەجی 

ڕێبەری و تێکۆشەرێکی ڕاستەقینە بوو

)ڕاگەیەندراو بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک عەبدوڵاڵ 
عیزەت پوور لە واڵتی ئاڵمان(

خەڵکی خەباتکاری کوردستان!
ئەندامان و تێکۆشەرانی دێموکرات!

بەداخەوە ڕۆژی چوارشەممە، ٧ی بەفرانبار )٢٨ی دێسامبری 
٢٠٢٢( کاک عەبدوڵاڵ عیزەت پوور، ئەندامی پێشووی ڕێبەریی 
ڕۆژە  پێشمەرگەی  و  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی 
ئاڵمان  واڵتــی  لە  ئێران،  لە  کــورد  جــوواڵنــەوەی  سەختەکانی 

کۆچی دوایی کرد.
کاک عەبدوڵاڵ عیزەت پوور خەرمانانی ساڵی ١٣١٣ی هەتاوی 
)١٩٣٤ی ز( لە گوندی حاجی بەرکەولیی گەڵی قاسملوو لەدایک 
لە بنەماڵەی گەورەی قاسملوو بوو. کاک عەبدوڵاڵ،  بوو. ئەو 
تێکۆشەری دێرینی حیزبی دێموکرات دوای ڕووخانی کۆماری 
کوردستان و لە تەمەنی ١٤ ساڵید لەژێر ڕێنوێنیی شەهید د. 
قاسملوو پێوەندیی بە حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە گرت و 
سەرەڕای تەمەنی کەمی، شانی وەبەر ئەرک و بەرپرسایەتیی 
بەشدارانی  لە  یەکێک  ئــەو  نــا.  حیزبی  هەستیاری  و  گرینگ 
کۆنفڕانسی یەکەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان )١٣٣٤( بوو 
کە لە بووژاندنەوەی حیزبی دێموکرات و گڕوتین بەخشێنەوە 
بە خەباتی نەتەوەییدا خاڵ وەرچەرخانێکی گەورە لە مێژووی 
کودەتای  ــی  ڕەوت لە  پێشتر  نــاوبــراو  دێموکرات دایە.  حیزبی 
١٣٣٢ و پاشان ڕەشبگیری دەزگای سەرکوتی حەمەڕەزاشای 
پەهلەویدا کەوتبووە زیندان و لەسۆنگەی بیروباوەڕە سیاسی 
گوشاری  و  ئەشکەنجە  ژێــر  خــرابــووە  نەتەوەییەکانیەوە  و 
قورسەوە. کاک عەبدوڵاڵ عیزەت پوور لە دەیەی ٥٠ی هەتاویشدا 
جارێکی دیکە کەوتەوە بەڕ ڕقی ساواک و خرایەوە بەندیخانە 
و، ماوەی پێنج ساڵ لەگەڵ زیندانییە بەناوبانگەکانی وەک عەلی 
ساڵی  لە  زیندان  لە  ئازادبوونیشی  دوای  کرا؛  بەند  عەموویی 
١٣٥٦دا، لەسەر داوای شەهید دوکتور قاسملوو بۆ کاروباری 
هەتا  ڕێکخراوە سیاسییەکانەوە  و  بە کەسایەتی  پێوەندیگرتن 
تاران  شــاری  لە  ئێران  گەالنی  شۆڕشێ  سەرکەوتنی  دوای 

مایەوە.
نێو  بیروباوەڕی  بە  تێکۆشەرانی  لە  یەکێک  عەبدوڵاڵ  کاک 
ڕیزەکانی حیزبی دێمۆکرات بوو کە تەواوی تەمەنی لە سەنگەری 
مرۆڤێکی  ئــەو  بــرد.  بەسەر  گەلەکەیدا  نەتەوایەتیی  خەباتی 
سەربەخۆ،  بۆچوونی  خــاوەن  بەئیرادە،  خــاکــەڕا،  خەباتکار، 
بەورە و دڵسۆزی دۆزی مافخوازیی ڕەوای نەتەوەکەی بوو. 
کاک عەبدوڵاڵ هاوکات کادرێکی سیاسیی بەوەجی حیزب بوو 
ئەرک وەخۆگرییەوە  و  شارەزایی  لێهاتوویی،  لەسۆنگەی  کە 
کۆمیتەی  ڕاوێژکاری  ئەندامی  وەک  شەشەمدا  کۆنگرەی  لە 
ناوەندی هەڵبژێردرا و لە کۆنگرەی حەوتەمی حیزبیشدا وەک 

ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی دەنگی متمانەی کۆنگرەی پێ درا.
ــوور کــەســی جــێــگــەی متمانەی  ــزەت پ ــی نــەمــر عــەبــدوڵــاڵ ع
کۆمیتەی  بەرپرسایەتیی  بــوو.  دێموکرات  حیزبی  ڕێبەریی 
حیزب لە ورمێ، کادری سیاسی لە هێزی باپیر )نحۆ شکاک(، 
بەرپرسایەتیی نەخۆشخانەی حیزب، بەرپرسایەتیی ڕێکخراوە 
دێموکراتیکەکانی حیزب، کادری ڕاگەیاندن، بەرپرس لە بەشی 
کۆمەاڵیەتیی حیزب بەشێک لەو ئەرک و بەرپرسایەتییانە بوو 
کە نەمر عەبدوڵاڵ عیزەت پوور لە قۆناغە جۆراوجۆرەکانی ژیانی 
سەرکەوتووییەوە  بە  و  گرتبوو  وەئەستۆی  پێشمەرگانەیدا 

ڕایپەڕاندبوون.
بەهۆی  هەتاوی  ١٣٧١ی  ساڵی  عیزەت پوور  عەبدوڵاڵ  کاک 
نەخۆشی و لەسەر بڕیاری د. شەرەفکەندی نێردرایە دەرەوەی 
واڵت و لە واڵتی ئاڵمان نیشتەجێ بوو؛ بەاڵم ئەوە بە مانای 
لــەکــاروەســتــان و کــۆتــایــی خــزمــەتــە ســیــاســی، نــەتــەوەیــی و 
نیشتمانییەکانی نەمر عیزەت پوور نەبوو. ئەو تا دواهەناسەی 
بە خەبات و  دێموکراتدا درێژەی  لە سەنگەری حیزبی  ژیانی 

پێگەیاندنی الوانی وشیاری نەتەوەکەی دا.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بە مەرگی کاک عەبدوڵاڵ 
کەسایەتییەکی  و  بـــەوەج  سیاسیی  کادرێکی  عــیــزەت پــوور، 
شوێندانەری خۆی لەدەست دا. هاوکات بەڕێوەبەریی حیزبی 
دێموکرات بەو بۆنەیەوە سەرەخۆشی لە بنەماڵە و کەسوکاری 
ــێ و  ــاوچــەی ورمـ نــەمــر عــەبــدوڵــاڵ عــیــزەت پــوور، خــەڵــکــی ن

تێکۆشەرانی حیزبی دێموکرات دەکات.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

 ناوەندی بەڕێوەبەری 
٧ی بەفرانباری ١٤٠١ی هەتاوی
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ژینای ئێمە 
یان مەهسای ئەوان؟

ــەوەتــەی کــورد وەکـــوو نــەتــەوەیــەکــی ژێــردەســت لــەالیــەن هێزە  ل
و  هــەاڵواردن  بــەرەوڕووی جۆرەکانی  کوردستانەوە  داگیرکەرەکانی 
سڕینەوەی شوناس و لە هەمووی گرینگتر پێناسەی بێگانەبوون لە ئاو 
و خاکی خۆی بووەتەوە، پرسی کورد و ئەوی تر _دوژمن_ هاتووەتە 

ئاراوە و زۆر جار هەوڵ دراوە کە شەڕ لەگەڵ ئەم پێناسانە بکرێ.
ژینا ئەمینی کچە کوردێک بوو کە وەکوو هەزاران منداڵی کوردستان 
ئەو  بـــەرەوڕووی  ناودێرکرانیەوە  و  لەدایکبوون  سەرەتای  لە  هەر 
ــەوی تــر نــاســرا؛ هەربۆیە نــاوی  ــووەوە کــە وەکـــوو ئ ــە بـ ــەاڵواردن ه
پاش  ئەمڕۆ  کە  ناوێک  مەهسا،  بە  بوو  ژینا  ناسنامەی  تۆمارکراوی 
لە  خەڵک  بەرخودانی  و  ڕاپەڕین  لە  ڕۆژ   ١٠٠ لە  زیاتر  تێپەڕبوونی 
کوردستان و ئێران هێشتا مشتومڕی لەسەرە و ئەوەی کە ئاشکرایە 
زەوتکردنی شوناس و بوونی ژینا لە ژێر ناوی داگیرکراوی مەهسایە!
گەشتی  هێزەکانی  لەالیەن  دڕندانەیە  شیوازە  بەو  ژینا  کە  کاتێک 
ئیرشادی ڕێژیمەوە گیانی لێ ئەستێندرا، پێداگربوون لەسەر ناسنامە 
کێڵی  لە سەر  بەخاکسپاردنیەوە  یەکەم چرکەکانی  لە  ڕاستەقینەکەی 
نووسرابوو،  ژینا  بە  ناوی  کێلەکەی  لەسەر  نواند،  خۆی  گۆڕەکەی 
ژینایەک کە کورد بوو و تا کاتی شەهیدبوونیشی هەر بە ناوی ژینا 
بوو.  داگیرکەر  ویستی  و  خواست  پێچەوانە  ئەمەش  کرابوو،  بانگ 
ئاماژەی پێ بکرێت ئەو  لەم  بارەوە دەبێ  بابەتێکی گرینگ کە  بەاڵم 
ڕووبەڕوبوونەوەیە بوو کە لەنێوان خەڵکی کوردستان و خەڵکی باقی 
بە دوو  ئەو کچە  پێناسەکردنی  ئەویش  دا،  ئێراندا ڕووی  بەشەکانی 

ناوی جیاواز بوو کە ئێستاکەش هەر بەردەوامە!
لە کوردستاندا، ژینا بە ژینا دەناسرێت چونکە بەم ناوە کوردییەیە 
کە ژینا دەتوانێ ببێتە سیمبول بۆ کوردستان و خەڵکی کوردستانیش 
کورد  کچێکی  لە  خاوەندارەتی  دەتوانن  نــاوەوە  ئەم  ڕێگەی  لە  هەر 
بکەن، کە لە ڕاستیدا خاوەندارەتی کردن لە ژینا وەکوو کچێکی کورد، 
خاوەندارەتی کردن لە شوناسی ڕاستەقینەی نەتەوەیەکە، بەو مانایە کە 
ژینا دەتوانێ وەکوو نوێنەری نەتەوەیەک چاوی لێ بکرێ! ژینا لەم 
پەراوێزخراو،  بەشخوراو،  نەتەوەیەکی  نوێنەری  دەتوانێ  پێناسەیەدا 
ماف پێشێلکراو و لە هەمانکاتدا، توێژێکی ستەملێکراو و چەوساوە بە 

ناوی ژن بێت.
ئەمە ئەو ڕاستییەیە کە بە زەقکردنەوەی ناوی مەهسا لە بەرانبەر 
ناوی ژینادا زیاتر هەستی پێ دەکرێت. لە ڕاستیدا زەقکردنەوەی ناوی 
مەهسا، کەمڕەنگکردنەوە و لە زۆرحاڵەتیشدا سڕینەوەی پرسێک بە 
ناوی پرسی کورد بوو؛ هاوکێشەکە ئەمەیە: مەهسا لە بەرانبەر ژینا، 

کورد لە بەرانبەر ئەوی تر!
حیزبەکانی  پالنی  و  بەرنامە  سەرنجدانی  و  خوێندنەوە  النیکەم 
کوردستان دەتوانێ ڕوونی بکاتەوە کە ئەوان لە چوارچێوەی ئێرانێکی 
دێموکراتیکدا داوای مافی خۆیان دەکەن، بۆ نموونە حیزبی دێموکرات 
بە داواکردنی فێدراڵیزم و هەوڵدان بۆ جێگیرکردنی لە داهاتووی ئێرانی 
ئێران  ئازاد و دێموکراتیکدا سەلماندوویەتی کە پرسی کوردستان و 
هەر دوو گرینگ و جێی بایەخن و لەم چوارچێوەیەدا وەکوو حیزبێکی 
خۆشی  خەڵکەکەی  مافی  دەستەبەرکردنی  بۆ  هــەوڵ  کوردستانی 
دەدات، لەم چوارچێوەیەشدا بەپێی پێویست لەگەڵ الیەن و هێزەکانی 
دواییانەدا  لەم  کە  ئەوەی  بەاڵم  وتووێژەوە،  کەوتووەتە  ئۆپۆزسیۆن 
ڕووی دا، نیشان دەدات کە ئەم ویست و داخوازییە لەالیەن حیزبەکانی 
کوردستانەوە تاکوو ئێستا نەیتوانیوە جێگای خۆی بگرێتەوە! هەر بۆیە 
بەپێچەوانەی ئەوەی کە الیەنە کوردستانییەکان هەوڵیان دا ڕاپەڕینەکە 
ڕێبەری بکەن و کوردستان وەکوو سەرجاوەکەی بناسن، الیەنەکانی 
دیکە وەکوو ئەوی تر لە پرسی کورد دەڕوانن و پاش زیاتر لە ١٠٠ ڕۆژ 
بەردەوامبوونی کوردستان لە ڕاپەڕین و هاتنە سەرشەقام، شارەکانی 
ئەرێنییان  هەنگاوێکی  تاران  وەکوو  گەورەشارێکی  بەتایبەت  و  دیکە 
حاڵەتیشدا  زۆر  لە  هەڵ نەگرتووە،  یەكڕیزیدا  درووستکردنی  لەپێناو 
تەنانەت نکۆڵی لە بەستێن و کانتێکستی ڕاپەڕینەکە واتە کوردستان 
ئەوان  کە  ئەو چوارچێوەیەوە  ئەمە هەر دەچێتە  بێگومان  کە  کراوە، 
سووتەمەنیی  ببنە  نایانەوێ  و  دەزانــن  خۆیان  تری  ئەوی  بە  کورد 

ڕاپەڕینێک لە دەسپێشخەرەکەی کورد بووە!
زۆر کەس لە چاالکانی کورد لە ماوەی ڕابردوودا داوایان کرد کە 
هەوڵ بدرێ ژینا لە دنیای دەرەوەدا بە ناوی خۆیەوە بناسرێت، بەاڵم 
بەداخەوە هەوڵەکانیان جێگای نەگرت و ئێستا زیاتر لەوەی کە ژینا 
وەکوو کچێکی کورد بناسرێ کە بووەتە ئامانجی هێرشی نەتەوەیی و 
ڕەگەزی لەالیەن ڕێژیمەوە، مەهسا بووەتە کچێکی ئێرانی کە بەداخەوە 
ئەمە  بکات،  خۆی  نەتەوەکەی  نوێنەرایەتیی  ناتوانێ  لەڕاستیشدا  کە 
لە کۆمەڵگەی کوردستانیشدا تا ڕادەیەکی بەرچاو دیارە، زۆر کەس 
ناوە دەتوانێ  لە کوردستاندا بە بێ سەرنجدان بەو ڕاستییە کە ئەم 
بێت  کوردستان  ژینای  شوناسی  سڕینەوەی  بۆ  گرینگ  هۆکارێکی 
کەوتنە داوی پڕوپاگەندەکانی الیەنەکانی دیکەوە و بە جەختکردنەوە 
بوونی  لە  ژینایان  ئێران  ناوی  بە  هاوبەش  جۆگرافیایەکی  سەر  لە 

ڕاستەقینەی خۆی تا ڕادەیەک داماڵی!
ئەوەیە  بدرێت  پێ  بایەخی  و  گرینگی  لەمبارەوە  ئەبێ  کە  ئــەوەی 
کە ژینای ئێمە و مەهسای ئەوان نوێنەرایەتیی دوو گوتاری لێک جیا 
سەرەکییانە  هۆکارە  لەو  ژینا،  ژن بوونی  و  کوردستانیبوون  دەکەن، 
ئەم  هــەر  ــەوە،  ــەوت ک لــێ  ژیــنــایــان  حکوومەتیی  کوشتنی  کــە  بــوون 
هۆکارانەش بوون کە ژنانیان هێنایە سەر شەقام و ڕۆڵی سەرەکیی 

ڕاپەڕینەکەیان پێ دان.
بۆیە  گرینگە،  زۆر  بابەتە  ئەم  لەسەر  پێداگری  و  جەختکردنەوە 
پێویستە هەر تاکێکی کورد و بەتایبەتیش ژنان لە پێشەنگایەتیی ئەم 
ڕاپەڕینەیان لە ئەستۆیە بە وردبین ییەوە لەم بابەتە بڕوانن و کار بۆ 
جێگیرکردنی شوناسی ڕاستەقینەی ژینا و خۆیان وەکوو ژنی کورد 

لەم ڕاپەڕینە سەرانسەرییەدا بکەن.

وێــــــــــستگەوێــــــــــستگە

ئاسۆ مینبەری

تاکتیکە  و  ــەکــە  کــۆڵ لــە  یــەکــێــک  بــە  مــانــگــرتــن 
سەرەکییەکانی ڕاپەڕین و شۆڕشەکان دادەنرێ کە 
هەر لە سەرەتای سەرهەڵدانی ڕاپەڕینی "شۆڕشی 
ژینا" لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە ناوچەکانی تری 
بەردەوامیی  و  تەنییەوە  ئێرانیشی  جوگرافیای  نێو 
ــن و شــۆڕشــە نــزیــک لــە چـــوار مانگ  ــەڕی ــەم ڕاپ ئ
بووەتەوە، لەسەر داوا و بانگەوازی حیزبە سیاسییە 
هاوکاریی  ناوەندی  بەتایبەت  و  کوردستانییەکان 
حیزبەکانی کوردستانی ئێران مانگرتن بەردەوام لە 
نێو  ناوچەکانی تری  لە  کوردستان و جاروبارەش 
جوغرافیای ئێران بەڕێوە چووە. ئەم مانگرتنانەش 
گوشارێکی سیاسی و ئابووریی زۆریان خستووەتە 
ڕێژیمی  نـــاڕەوای  و  فۆرماڵیتە  دەســەاڵتــی  ســەر 
چەواشەکارانەکانی  هەوڵە  و  ئێران  داگــیــرکــەری 
ڕێژیم بۆ کۆتایی هێنان بە مانگرتنەکان تەنانەت بە 
هاتنی ئیبراهیم ڕەئیسی، سەرۆککۆماری ڕێژیم بۆ 
کوردستان و شاری سنە بێ ئاکام و مایەپووچ مایەوە 
هێرش  وێڕای  بوو  ناچار  ڕێژیم  کە  ئەوەی  تاکوو 
بە شێوەی  ڕاپەڕێوی کوردستان،  بۆ سەر خەڵکی 
فەرمی بڕیار و فەرمانی هێرش بۆ سەر دووکان، 
ترۆمۆبیل، شوێنی کار و تەنانەت دەکە و سەرجەم 
بدات  کوردستان  کاسبکارانی  کاسبیی  کەرەستەی 
خۆی  جێگیرکراوەکانی  ســەرکــوتــکــەرە  هــێــزە  بــە 
لــە شــارەکــانــی ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــانــدا و پاش 
شێوە  دڕندانەترین  بە  هێزانەش  ئەو  بڕیارە  ئەم 
و  بڕیار  ئەم  بــوون.  هارتر  خەڵک  پەالماردانی  لە 
ئیرادەی  تەنیا  نەک  پەالمارانە  و  فەرمان و هێرش 
نەهێناوە،  بەچۆکدا  بەرخۆدانی خەڵکی کوردستانی 
بەڵکوو خەڵکی لە ڕاپەڕین و بەتایبەت مانگرتنەکان 
شێلگیرتر کردووە. بۆ نموونە لە ماوەی یەک مانگی 
شارەکانی  لە  مانگرتن  جــار  چەندین  ــردوودا  ــ ڕاب
کوردستان بە شێوەیەکی بەرباڵو بەڕێوە چووە  و 
هێزەکانی ڕێژیمیش لە بەرانبەر خۆراگریی خەڵکی 

کوردستاندا دەستەوستان دۆشداماو ماون.
هەنووکە ئەو پرسیارە دێتە پێش، ئەرێ گەلۆ لەم 
پێویستە  بۆچی  ژینادا  شۆڕشی  ئێستەی  قۆناغەی 
و  بچن  بەڕێوە  چڕوپڕ  شێوەیە  بەم  مانگرتنەکان 
وەاڵمــی  لە  لەچی دایە؟  مانگرتنانە  ئــەم  پێویستیی 
ئەم پرسیارەدا حەسەن قادرزادە، ئەندامی ناوەندی 
بەڕێوەبەریی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران و بەرپرسی ناوەندی گشتیی تەشکیالتی حیزب 
بە "کوردستان"ی ڕایگەیاند: "سەرەتا دەبێت ئاماژە 
دەسەاڵتداریی  ٤٣ ساڵ  ماوەی  لە  کە  بکەین  بەوە 
ڕێژیمی  گەلیی  دژی  کاربەدەستانی  و  ڕێــبــەران 
ئیسالمی، جگە لە زوڵم و زۆری و بێدادی، گرتن، 
بێبەشکردنی  لەسێدارەدان،  ئەشکەنجە،  بەندکردن، 
خەڵک لە مافە سەرەتایییەکانیان و بێڕێزیکردن بە 
ئەوانەش،  بیروباوەڕەکانیان و سەرباری هەمووی 
برسییەتی و بێدەرەتانی و ... کۆمەلێک هۆکار بوون 
بەهۆی ئەوەی کە مەرگی ژینا ئەمینی ببێتە ڕق و 
پەرە  ڕاپەرین  و  ڕێژیم  دژی  بە  ئاگر  و  تووڕەیی 
بستێنێت و لە شێوەی جۆراوجۆردا بەڕێوە بچێت. 
و  مانگرتنی گشتی  کاریگەرترینیان  و  بەرچاوترین 
داخستنی دووکان و بازاڕەکان بە شێوەیەکی گشتی 
لە زۆربەی شارەکانی کوردستان بوو. یەکگرتوویی، 
هاوپێوەندی و پشتیوانیی دووکانداران و کاسبکاران 
زۆری  نیگەرانییەکی  و  تــرس  ژینا  ڕاپــەڕیــنــی  لــە 
بۆیە  هەر  ڕێژیم،  کاربەدەستانی  دڵی  خستووەتە 
دەزگاکانی  و  ئەماکن  ڕێگەی  لە  دا  هەوڵیان  زۆر 
و  دووکــان  داخستنی  بە  پێش  ڕێژیمەوە  ئەو  تری 
نیشان  وا  دەیانویست  کارە  بەو  بگرن.  بازاڕەکان 
بانگەوازی  نین و وەاڵمی  نــاڕازی  کە خەڵک  بدەن 
حیزبە سیاسییەکان و بەتایبەت ناوەندی هاوکاریی 
الیەکی  لە  نادەنەوە.  ئێران  کوردستانی  حیزبەکانی 
و  دووکان  داخستنی  کە  ئەوەی  لەگەڵ  دیکەشەوە 

بازاڕەکان قورسایی دەخاتە سەر ژیان و بژیویی خەڵک 
جیا  ئیسالمییە.  ڕێژیمی  ســەرەکــی،  زیانمەندی  ــەاڵم  ب
هێناوەتە  نەگریسەکەیانی  دەسەاڵتە  ڕەواییی  کە  لەوەی 
واڵتیش  ئــابــووریــی  کــراوەتــەوە،  ڕەت  و  پرسیار  ژێــر 
دەستیان  ڕێژیم  دەزگــاکــانــی  و  پــاســداران  سوپای  کە 
بەسەردا گرتوون و قازانجەکەی دەچێتە گیرفانی مافیا 
زیاتر  ــی  الوازی تووشی  رێژیم،  خــودی  ئابوورییەکانی 
و داڕمــان بووە. بۆیە مانگرتن و داخستنی دووکــان و 
دەربڕینی  نیشانەی  ئێران  و  کوردستان  بــازاڕەکــانــی 
و  ســەرەڕۆ  دەسەاڵتە  لەو  خەڵکە  بێزاریی  و  تووڕەیی 
یەکڕیزیی  و  یەکگرتوویی  هــەروەهــا  و  کۆنەپەرستە 

هەموو چین و توێژەکانی خەڵکی کوردستانە".  
پەرەیان  دوایییانەدا  لــەم  کوردستان  مانگرتنەکانی 
گرت بۆ دەرەوەی کوردستان و کۆمەڵێک لە شارەکانی 
ناوچەکانی تری ناو جوگرافیای ئێرانیشی گرتەوە، بۆیە 
بووەتە  کە  کوردستان  ڕۆڵــەی  لەم  ئاخوندی  ڕێژیمی 
لە  مانگرتنانە  ئــەم  بەتایبەت  و  شــۆڕش  سەرباشقەی 
زۆرتر  و  نیشتووە  لێ  ترسی  ئێران،  تری  ناوچەکانی 
سەرکوتکەرەکانی  هێزە  و  ــووە  ب هەستیار  و  تــووڕە 
کاسبکارانی  خستووەتە  زۆریان  گوشارێکی  حکوومەت 
تووڕەبوونەی  و  هەستیاری  ئــەم  لەسەر  کوردستان. 
لەسەر  و  کوردستان  مانگرتنەکانی  بەنیسبەت  ڕێژیم 
بەو  وا  بــوو  چی  لە  ترسی  ڕێژیم  کە  پرسیارەی  ئــەو 
شێوەیە گوشاری خستە سەر دووکاندار و کاسبکارانی 
کوردستان؟ بەڕیز قادرزادە گوتی: "هەستیاریی ڕیژیم و 
هێزە سەرکوتکەرەکانی بەنیسبەت مانگرتنی دووکانداران 
لە  شتێک  هــەمــوو  پێش  کــوردســتــان،  کاسبکارانی  و 
چین  هەموو  یەکریزیی  و  هاوپێوەندی  و  یەکگرتوویی 
و توێژەکانی خەڵکی کوردستان بەیەکەوە و پێوەندی و 
پشتیوانیی هێزە سیاسییەکان و وەاڵمدانەوە بە پەیام و 
هەموو  لە  کوردستانییەکان  حیزبە سیاسییە  بانگەوازی 
شتێک زیاتر ڕێژیمی نیگەران و هەراسان کردووە و لە 
پەرەستاندن و بەردەوامبوونی ڕاپەڕین، تووشی ترس و 
لەرزە بووە، هەروەها مانگرتنی دووکاندار و کاسبکاران 
مایەپووچی  و  ئــاوســان  تــووشــی  ڕیژیمی  ئــابــووریــی 
کردووە. هاوکات تووڕەیی و بێزاریی چین و توێژەکانی 
دیکە، خۆپیشاندان و هاتنە سەر شەقامی بەدواوە دەبێت 
هاتنە  و  شــەقــام  خرۆشانی  هــۆی  دەبێتە  ئـــەوەش  کــە 
مەیدانی هەموو کۆمەاڵنی خەڵک بە دژی سیاسەتی گرتن، 
دوژمنایەتیی  قووڵبوونەوەی  و  لەسێدارەدان  کوشتن، 
خەڵک لەگەڵ ڕێژیم و سەرەئەنجام ئاکامی ئەو خەبات، 
هۆی  دەبێتە  قوربانیدانە  و  خوێنڕشتن  بــەرخــۆدان، 
داڕووخانی ورە و پاشەکشەی هێزە سەرکوتکەرەکانی 
ئەو ڕێژیمە دیکتاتۆر و خوێنڕێژە و ڕێژیم بەرەو نەمان 

و ڕووخان دەبات".
مانگرتنە سەرانسەرییەکانی ئەم دوایییانەی کوردستان 
و ئێران کە لە کوردستانەوە سەرچاوەی گرتووە، بوو بە 
بەڵگەیەک بۆ ئەو وابێژییەی کە دەگوترێ کوردستان لە 
ئێراندا هەردەم ڕۆڵی پێشەنگ دەگێڕێت و هەروەها بوو بە 
هۆکاری یەکڕیزیی زیاتری چین و توێژەکانی کوردستان 
ئێران  ناو جوگرافیای  نەتەوەکانی  لێک نزیکبوونەوەی  و 
و کاریگەرییەکی باشی لەسەر یەکگرتووییی زیاتری ئەو 
جیاوازەکانی  نەتەوە  ئۆپۆزیسیۆنی  تەنانەت  و  نەتەوانە 
کاک  پێوەندییەشدا  لەم  هەبووە.  ئێران  جوگرافیای  ناو 
گەلیی  دژی  و  ســـەرەڕۆ  "ڕێژیمی  ڕاگــەیــانــد:  حەسەن 
گەالنی  بێبەزەییی  و  ســەرەکــی  ــی  دوژمــن ئــاخــونــدی، 
ڕەواکانیان  مافە  داواکــردنــی  تاوانی  بە  و  بــووە  ئێران 
نەتەوانەی  ئەو  و  داوە  پەالماریانی  شێوە  توندترین  بە 
سەرکوت کردووە و هەمووشیانی لە بێبەشی و بێ مافیدا 
لێیان  مرۆڤایەتییەکانی  مافە  و سەرەتاییترین  ڕاگرتووە 
زەوت کردووە و خەڵک و ناوچەکانیان لە دواکەوتووییدا 
ــا خەڵکی لــە هــەمــوو بــوارەکــانــی  ــەروەه ڕاگـــرتـــووە، ه
خزمەتگوزارییە  و  کۆمەاڵیەتی  فەرهەنگی،  ئــابــووری، 
لە  هــەمــوویــان  هــەر  ــردووە،  ــ ک بێبەش  سەرەتاییەکان 
هاوچارەنووسن.  و  هاوبەش  مەینەتییەکانیاندا  و  دەرد 

دەربڕینی  و  خۆپیشاندان  و  مانگرتن  هــەر  بۆیە 
هۆی  دەبێتە  ئێران  شوێنێکی  هەر  لە  نارەزایەتی 
لە  پشتیوانی  و  یــەکــگــرتــوویــی   و  هــاوپــێــوەنــدی 
کە  سەلماندووە  ئەوەیان  خۆپیشاندانەکان  یەکتر. 
ئازەربایجان  و  بەلووچستان  لەگەڵ  هــاودەردی  بۆ 
و  خۆپیشاندان  کوردستان  لە  دیکە  ناوچەکانی  و 
مانگرتن کرا و جینایەتانەکانی ڕێژیمیان ئیدانە کرد. 
ئازەربایجان  و  بەلووچستان  لە  بەپێچەوانەکەشی 
لە  ئێران پشتیوانی  و تاران و زۆر شوێنی دیکەی 
خەڵکی کوردستان کرا و ئەو هێرش و خوێنڕێژییەی 
لە  سەرکوتکەرەکانیان  هێزە  و  پاسداران  سوپای 
کوردستان مەحکووم کرد و هاودەردی و هاوخەمیی 
هاوپێوەندی،  بەدڵنیایییەوە  بۆیە  دەربــڕی.  خۆیان 
یەکگرتوویی و پشتیوانیی گەالنی دیکە بەتایبەتی و 
خەڵکی ئێران و الیەنە سیاسییەکان بەگشتی لەگەڵ 
خەڵکی کوردستان لە هەموو کات و قوناغێکدا پێگە 
و خۆشەویستیی کوردستانی بەهۆی پێشەنگبوون، 
لە  یەکگرتوویی، لەخۆبردوویی و بەردەوامبوونیان 

ڕاپەڕیندا بەهێزتر و پتەوتر بووە".
کوردستان کە چەخماغەی شۆڕشی ژینا بووە و 
هەنووکەش لەژێر دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی" و 
بەکردەوە بووەتە ناوەندی ئەم شۆڕشە، نموونە و 
بەڵگەی ئەو وابێژییەیە کە دەبێژین لە ماوەی پەنجا 
ــردوودا نــەتــەوەی کــورد لە ڕۆژهــەاڵتــی  ــ ساڵی ڕاب
نەتەوە  کوردستان پشەنگ و سەرباشقەی خەباتی 
جوگرافیای  ــاو  ن لــە  خــۆی  هــاوچــارەنــووســەکــانــی 
ــاری ئــەم ســەربــاشــقــەبــوون و  ئــێــران بـــووە. هــۆک
خەڵکی  تۆکمەی  ڕێکخستنی  بۆ  پێشەنگبوونەش، 
سیاسییەکانی  حیزبە  لــەالیــەن  شــارەکــان  و  گوند 
کوردستان و تا ڕادەیەک هاوئاهەنگیی نێوان الیەنە 
سیاسییە کوردستانییەکان کە لەم سااڵنەی دواییدا 
حیزبەکانی  هاوکاریی  ناوەندی  پێکهێنانی  پاش  و 
الیەنی  دوو  یەکگرتنەوەی  لــە  )پێش  کــوردســتــان 
کۆمەڵە و دوو الیەنی حیزبی دێموکرات( و لە گشتی 
گرنگتر، یەکڕیزی و یەکگرتوویی و کۆدەنگیی خەڵکی 
بــاوەڕە  و  توێژ  و  چین  ســەرجــەم  بە  کوردستانە 
دەگەڕێتەوە.  کوردستان  کۆمەڵگەی  جیاوازەکانی 
سیاسییەکانی  الیەنە  کۆدەنگیی  ئـــەوەش،  وێــڕای 
کوردستان لە شۆڕشی ژینادا زیاتر پەرەی سەند و 
گەیشتە ئاستێک کە ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستان و سەرجەم حیزبەکانی تری ڕۆژهەاڵتی 
کــوردســتــان ڕاگــەیــەنــدراوی هــاوبــەشــیــان لەسەر 
مانگرتن و هاتنە سەرشەقامە خەڵکی کوردستان باڵو 
یەکگرتوویی  پتەوکردنی  لە  ئەمەش جیا  کردەوە و 
پێشوازیی  سیاسییەکان،  الیەنە  نێوان  یەکڕیزیی  و 
ڕۆژهەاڵتی  خەباتکاری  خەڵکی  بێوێنەی  و  گــەرم 
بانگەوازە  ئــەو  بەرەوپیریی  هاتنە  و  کوردستان 
ئیرادەی  و  کەوتەوە  لێ  حیزبەکانی  یەکگرتووانەی 
خەڵکی کوردستانی بۆ بەرەنگاربوونەوەی ڕێژیمی 
و  دووکــان  داخستنی  بەتایبەت  ئێران  داگیرکەری 
بازاڕەکان و هاتنە سەر شەقام پتەوتر و پۆاڵیینتر 
کــردووە، بۆیە خەڵکی ڕۆژهــەاڵت بە دەستی خاڵی 
بەربەرکانێ  مانگە شەڕ و  بە چوار  نزیک  بەتاڵ  و 
دیکتاتۆری  ڕێژیمی  فاشیستترین  و  دڕنــدە  لەگەڵ 
کردووە  وای  هۆکارانە  ئەم  کۆی  دەکەن.  سەردەم 
و  نۆڕگە  ئێران  ئیسالمیی  داگیرکەری  ڕێژیمی  کە 
بە  هەبێت،  کوردستان  لەسەر  تــری  ڕوانگەیەکی 
واتایەکی تر دڕندەتر لە جاران خۆی تەیارتر بکات 
 )Hybrid warfare( بۆ شەڕێکی گشتگیر و تێکەاڵو
بە دژی خەڵکی کوردستان، بەاڵم ئەم جارەش و لە 
کۆتاییی ئەم شەڕەشدا وەک هەمیشە ئەوە ئیرادەی 
کوردستانە  شۆڕشگێڕی  خەڵکی  ڕزگاریخوازانەی 

براوە و سەرکەوتوویە.

ترسی ڕێژیم لە مانگرتن و هێرشی هێزە 
سەرکوتکەرەکانی بۆ سەر خەڵکی کاسبکاری کوردستان

ئا: کاروان مێراوی
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مه زنی   نــاوی   له   پڕه   مرۆڤایه تی   مێژوویی  
ئازادی   تاسه باری   كه   مرۆڤه  گه ورانه ی   ئه و 
بوون و ژیانیان به بێ  ئازادی  نه ویستووه . ئه و 
كه سانه ی  كه  به  تێگه یشتن له و ڕاستییه ی  "كه  
سه ربه سته  و  ئازاد  ژیانێكی   شیاوی   مرۆڤ  
ئەوانە  جوڵه یه ".  به   مه رگێكی   دیلێتی   ژینی    و 
ئامانجه   ئه م  وه دیهێنانی   پێناو  له   ڕاپــه ڕیــون 
پیرۆزەدا. دیاره  زۆربه ی  هه ره  زۆری  ئه وانه ی  
بۆ وه دیهێنانی  ئازادی  و خه ونه  سه وزه كانی  مرۆڤ خه باتیان كردووه  
بیریان له وه  كردۆته وه  كه  له  وانه یه  خۆیان هیچ كات به رووبوومی  
ئه م داره  پیرۆزه یان پێ نەبڕێ، كه چی  دیسانیش به  تین وگوڕتر له  
جاران ڕێگه ی  سه خت و پڕ له  كه ندولەند  و هه ڵدێری گه وره یان بڕیوه ، 
تاكه كه س  وه ك  خۆیان  ڕانه په ڕیون  ئه وه   بۆ  مرۆڤانه   ئه م  چونكی  
ئازاد بكه ن به ڵكوو ئه وان به  مه به ستی  ئازادكردنی  نیشتمان و نه ته وه  
بنده ست و چه وساوه كه یان ڕێگه ی  خه باتیان گرتۆته  پێش و ئیمانیان 
به و ڕاستییه  هێناوه  كه  ڕێبازەکەیان بە پیرۆزی بۆ نه وه ی  داهاتوو 

دەمێنێتەوە؛ کە شەهید حەسەن جەمشیدی یەک لەوانە.
گوندی   له   هه تاوی   ١٣٣٧ی   ساڵی   جەمشیدی  حه سه ن  شەهید 
قه اڵجوغه  له  بنه ماڵه یه كی  هه ژار له دایك بوو . تا پۆلی  ٦ی  سه ره تایی  
ده رسی  خوێند و به هۆی  نه داریی  بنه ماڵه كه ی  ڕێگای  خوێندنی  لـێ 

 به سترا. دواتر ماڵیان به ره  و شاری  بۆكان كۆچی  كرد.
حه سه ن جه مشیدی  ژیانی  منداڵی   و الویی  به  ڕه نج  و كوێره وه ری  
وه زعیه تی   زیاتر  خه ڵك  له گه ڵ   په یداكردن  تێكه اڵوی   به   كرد.  تێپه ڕ 
ناله باری  ژیانی  ئه وانی  بۆ ڕوون بۆوه   و هه ستی  به  زوڵم  و زۆری  
كــاری  شۆفیری   دواتــر  كــرد.  ئێراندا  به سه ر  حاكم  ده ســه اڵتــدارانــی  
ئه و  ئێران  گه النی   ڕاپه ڕینی   تا سه ركه وتنی   و  پیشه  ،  كرده   تاکسی 
و  ئێران   گه النی   ڕاپه ڕینی   دوای  سه ركه وتنی   پــێ دا.  درێــژه   كــاره ی  
له  سەرەتای  تێكۆشانی  حیزب، حه سه ن جه مشیدی   بوونی   ئاشكرا 
ساڵی  ١٣٥٨ی  هه تاوی دا هاته  ڕیزی  پیشمه رگه كانی  حیزب. لە شه ڕی  
مانگی جۆزەردانی ساڵی  لە  و  نواند   لێوه شاوه یی  خۆی   مانگەدا    ٣
١٣٥٨ وێڕای کۆمەڵێک قارەمانی دیکە لە مەڵبەندی موکریان هێزی 

کۆنەپەرەستیان لە شاری بۆکان وەدەرنا.
هیزی  دووهـــەم  جــاری  بــۆ  کــە   ١٣٦٠ ساڵی  پاییزی  ســەرەتــای 
پارتیزانێكی   وه ك  حەسەن  کــردەوە،  داگیر  بۆکانی  شاری  دوژمــن 
به ئه زموون زۆر جاران ڕووی  له  شار ده كرده وه   و زه بری  له  دوژمن 
ده وه شاند. به هۆی  لێوه شاوه یی   و فیداكاری  وه ك سه رپه لی  په لێك له  
پێشمه رگه كان دیاری  كرا  و پاشان بوو به  فه رمانده ری  لكی  یه كی  
هێزی  به یان. حه سه ن جه مشیدی  له  كه مترین ماوه دا نیشانی  دا كه  
ته رح   خــاوه ن  فه رمانده رێكی   و  هه یه    مه سئوولییه ته ی   ئه و  توانای  
هیزی  ٤ جار  لەماوەی ساڵێکدا  تەنیا  گه اڵڵه ی  سه ركه وتووانه یه .  و 
حەسەن  لەخۆبوردوویی  شارەزایی  و  بە  بەیان  ١١٠ی  قارەمانی 
 ١٢ لە  زیاتر  جارێ  هەر  بۆکان  و  نێوشاری  چوونەوە  جەمشیدی 
شه ڕه كانی   گۆڕستان.  دەکردە  داگیرکەر  لەهێزی  شاریان  سەعات 
 - بۆكان  جــاده ی   شــه ڕی   قۆچاغ،  پایگای   گرتنی   بۆكان،  ناوچه ی  
سه قز، شاریكه ند ، قەرەکەند و داربەسەر به  فه رمانده ری  ئه و به ڕێوه  
چوون. تێکشکاندنی گوردانی ٨٠١ی هەوابوردی شیراز شانازییەکی 
دیکەی پێشمەرگایەتیی حەسەنە کە تەنیا بە ٢٧ پێشمەرگە لە ڕۆژی 
ستوونێکی  حوسێن مامە  ئاوایی  لەنێو  ساڵی١٣٦٠  بەفرانباری  ٥ی 

زەبەالحیان لە جادەی بۆکان میاندواو لێک  باڵو کرد. 
شەهید حەسەن جەمشیدی خاوەنی خوو ڕەوشتی شۆڕشگێڕانە 
ــەو تــرس  و  بــوو، چقڵی چــاوی دوژمــنــی داگــیــرکــەر بــوو، نــاوی ئ
بــواری   له   ئــەو  ڕێــژیــمــەوە.  دڵــی هێزی  نێو  دڵــەخــورپــەی دەخستە 
هاوینی  لە  بۆیەش  بوو.  به ئه زموون  و  ئاگا   كادرێكی   سیاسییشدا 
١٣٦١ وەک جێگری هیز و فەرماندەری عەمەلیات دیاری کرا. ئەو 
کاتێک کۆبوونەوەی بۆ بەڕێوەبردنی عەمەلیاتێک دەگرت  و قسەی 
بە  ئێمە  ئێمەین،  خەڵک  "هێزی  دەیگوت  دەکــرد،  پیشمەرگەکان  بۆ 
خەڵکەوە دەژین، بۆیە تا خەڵک هەبێ ئێمەش هەین، ژیان بۆ خەڵکە، 
و  مییللەت دا  لەنێو  سەربەرزین  هەر  بین  شەهیدیش  ئەگەر  بۆیە 

هەمیشە بە سەربەرزی دەمێنینەوە." 
ڕۆژی ٥ی  بەفرانباری ١٣٦١ هەتاوی لە حاڵێکدا بەفر لووتکەی 
چیاکانی کوردستانی داگرتبوو، سەرماوسۆڵە، شارودێ و دەشت و 
پێدەشتەکان و چیا و دۆڵ و لێرەوارەکانی کوردستانی دەبڕی، بەفری 
دەشتی ئاڵەشین لە ئەژنۆ سەر کەوتبوو. پێشمەرگە تێکۆشەرەکانی 
لکی یەک  و دووی هێزی١١٠ی بەیان بەپێی بەرنامەیەکی ڕێکوپێک 
مۆڵگه ی   سه ر  کردە  هێرشیان  جه مشیدی   حه سه ن  فه رمانده یی   به  
ڕێژیم له  گوندی  "سه راو" له  ناوچه ی  ئاڵه شینی  بۆكان. له م هێرشه دا 
كه  دوا فیداكاریی  حه سه ن جه مشیدی  بوو ٢٥ كه س له  هێزی  ڕێژیم 
كوژران، بەاڵم بەداخەوە دڵی حه سه ن جەمشیدی کەوتە بەر گوللەی 

داگیرکەران.
لە  ئیسالمی  بەیانیی ڕۆژی دواتر هێزی دژی گەڵی کۆماری  بۆ 
میاندواو هێزێکی زۆریان ناردە ئاوایی "سەراو"، کە هەر کەسیان لە 
کۆاڵن  و شەقام دیتبوایە بەر دەسرێژیان دەدا و ٦ کەسی بێتاوانی 
محەممەدی،  عەلی  زەنجەفیلی،  یوسف  ناوەکانی  بە  گوندەیان  ئەو 
مستەفا مام مەولودی، حەلیم  مام حوسێنی، سەعید شابازی و ئایشێ 
شابازی شەهید کرد. کاتێک تەرمەکان لە مزگەوت دانرابوون، ئایشێ 
کە  بینییان  ئاوایی  خەڵكی  هەبوو،  مانگەی   ٤ منداڵێکی  کە  شابازی 

چۆن منداڵەکە مەمکی دایکی بێ گیانی دەمشت... .
و  فەرماندە  ئــەو  نــاوی  بــەاڵم  بــوو،  شەهید  جەمشیدی  حەسەن 
مامۆستای خەباتی پێشمەرگایەتی و ئازایەتی، وتەکانی و وانەکانی 
خەباتی  کاروانی  بە  بەخشین  گوڕوتین  مایەی  بوونە  هەمیشە  بۆ 

حیزب  و ڕێبوارانی ڕێگای ڕزگاریی نەتەوەکەی.

برایم چووکەڵی
لە کاتێکدا کە ١٠٠ ڕۆژ 
نوێترین  دەســتــپــێــکــی  ــە  ل
ــە کــوردســتــان  ڕاپـــەڕیـــن ل
کە  دەبێت  تێپەر  ئێران  و 
ــاســان و  ــڕوای کــارن ــ ــە ب ب
کۆمەڵناسی  ــی  ــژەران ــوێ ت
نـــێـــوخـــۆیـــی  و  بـــیـــانـــی 
وەک  ڕاپــــەڕیــــنــــە  ئـــــەو 
ڕێنێسانسێک دەتوانێ پێناسە بکرێت کە لە دوو 
خستۆتە  کۆمەڵگەی  نێوەڕۆک  و  فۆڕم  ئاستی 
نییە  گــەڕانــەوەی  ســەری  کە  نوێیەوە  ئاستێکی 
بنچ  کە  بێت  ســەرەتــای شۆڕشێک  دەتــوانــێ  و 
تێک  ــوودا  داهات لە  ئیسالمی  بنەمای کۆماری  و 
حەول  ــارەدا  وتـ لــەو  دەیرووخێنێت.  و  دەدات 
یان  ئاخێز  ئەو  سەرەکییەکانی  بنەما  کە  دراوە 
کە  ئاماژەیە  جێگای  بکرێت.  پێناسە  ڕاپەرینە 
سەرنجی سەرەکی وتارەکە لەسەر خوێندکاران 

و زانکۆکان دەبێت.
سەرەکیی  دروشــمــی  لــە  چاوخشاندنێک  بــە 
دەردەکەوێت  بۆ  ڕاستییەمان  ئەو  ئەو شۆڕشە 
لە  ئیجابییە،  شــۆڕشــێــکــی  شــۆڕشــە،  ئـــەو  کــە 
یان  درووشمەکان  ئێراندا  پێشووی  شۆڕشی 
بـــوون کە  ئـــەوە  لــەســەر  داخــوازیــیــەکــان تەنیا 
ڕوانگەیەکی  هیچ  و  بڕوات  موستەقەر  ڕێژیمی 
ــەوەی ڕێــژیــمــی جێگرەوە  ئـ لــەســەر  ســەرەکــی 
دەبێت چ تایبەتمەندییەکی ببێت نەبوو. دیارە ئەو 
ڕوانگەیە کوردستان ناگرێتەوە و لە کوردستان 
بوو  داواکارییەکان ڕوون  و  ئەو دۆخە جیاواز 
و گەلی کورد دەیزانی چی دەوێ. بۆیە هەر لە 
نەکەوت و  سەرەتاوە شوێن کۆماری ئیسالمی 
وێنەی خومەینیی خوێنمژی لەنێو مانگدا نەدیت، 
بەاڵم ئەوەی کە لە دەرەوەی کوردستان دەبیندرا 

سەراسەر پێچەوانەی کوردستان بوو. 
ژن، ژیان ئازادی وەک سێ وشەی بەڕواڵەت 
مانیفێستی  کە  قووڵ  نێوڕۆکی  بە  بەاڵم  کورت 
کە  مانایەیە  بــەو  ــات،  دەکـ پێناسە  شۆڕشەکە 
خەڵک دەزانن چ جۆر حوکمڕانی و دەسەاڵتێکیان 
ئارمان  ئەو  یان  تایبەتمەندییەکانی  یان  دەوێ 
ئەمانە  بێت.  ئیدەئاالنە بۆ داهاتــوو دەبێ چی  و 
و،  ــەن  ڕۆژانـ ئــەو  ڕاپەڕینی  جــەوهەریــی  خاڵی 
شۆرشی  لەگەڵ  ــەراوەرد  ب بە  دەستکەوتە  ئەو 
توێژ  و  چین  کە  ئەوەی  لەگەڵ  ئێران  پێشووی 
بەشدار  تێیدا  ئێران  نەتەوە جۆراوجۆرەکانی  و 
بوون، بەاڵم خاڵی جەوهەری ون بوو، و ئیدەئاڵ 
بۆ  شۆڕشە  ئەو  داواکارییەکانی  و  بەرنامە  و 
لە  بەاڵم  بوو.  پاشایەتی  پاش ڕووخانی ڕژیمی 
ئازادی  پلۆرالیسم،  ڕەگەزی،  بەرابەری  ئێستادا 
وەک  کۆمەاڵیەتی  دادپــەروەریــی  و  یەکسانی  و 
تــەوەرگــەلــی ســەرەکــیــی ئــەو شــۆرشــە ئەوینی 
درووستکردنی ئێرانێکی نوێ دەدات، ئەوەی کە 
ئێستا لە کوردستان و ئێران ڕوو دەدات نەتەنیا 
لە مێژووی ٤٣ ساڵەی کۆماری ئیسالمی بەڵکوو 
مێژووی هاوچەرخی ئێران و ڕۆژهەاڵتی ناوین 

بێوێنەیە.
ئەو ڕاپەرینە، ڕاپەرینی ژنان نییە بەاڵم ژنان 
ئەو  هەر  شۆرشەن،  ئەو  سەرەکیی  پێکهێنەری 
ئێران  ڕۆژانــەی  ئەو  شۆڕشی  تایبەتمەندییەش 
سەدەی  لە  ناویندا  ڕۆژهەاڵتــی  چوارچێوەی  لە 
ــەوە  ئ ــۆ  ب ــەوەش  ــ ئ دەکــــات؛  بێوێنە  ــردوو  ــ ڕابـ
بەرابەریی  کە  شۆڕشە  یەکەم  کە  دەگەرێتەوە 
ڕەگەزی پێناسەی سەرەکییە، ئەوە  لە کاتێک دایە 
تێگەیشتوویی  لە  ئاستە  ئەو  ناوچەکەدا  لە  کە 
کە  ئەوەیە  سەرەکیتر  خاڵی  بێوێنەیە.  سیاسی 
پێکهێنەرانی سەرەکی ئەو شۆڕشە گەنجن، کە لە 
ئێران بە دەیەی هەشتایی یان چینی z ناسروان 
سایکۆلۆژیکەوە  و  کۆمەڵناسی  بــاری  لــە  کــە 
تایبەتمەندیی خۆیان هەیە، وەک بوێری کۆڵنەدان 
بە  دڵخۆشییەکیان  هیچ  کە  چینێک  و....  وزە  و 
شێوازێک  هیــچ  بــە  و  نییە  ئیسالمی  کــۆمــاری 
ئیسالمیدا  کۆماری  ئایینیی  پارادایمی  لە  خۆیان 
نابیننەوە. بەشداری هەموو چین و توێژەکانە لەو 
ئاخێزەکانی  لەگەڵ  تایبەتی  جیاوازیی  شۆڕشە، 
ــە،  پێشتر لــە ســااڵنــی ڕابــــردوو لــە ئــێــران هەی
ئابووری  و  کۆمەاڵیەتی  سیاسی،  ــی  داواکــاری

زانکۆکان 
سەنگەری 
ئاوەدانیی 
شۆڕشی ژینا

هێمن بایەزیدپوور

سترانبێژەکەی نێو 
خەون و خوێن

شەهید حەسەن جەمشیدی

تێدایە، شۆڕشێکە لەسەر ئەساسی یەکسانیخوازی 
لە ئێران.

و  یەکگرتوویی  شــۆڕشــەکــە  ــری  ت ئاکامێکی   
ئێران  سەرانسەری  چوارچێوەی  لە  یەکدەنگی 
دیاسپۆراشی  کــە  ئێرانی  درەوەی  تــەنــانــەت  و 
ــەو ڕادەیـــــە لــە یــەکــگــرتــوویــی و  گـــرتـــۆتـــەوە. ئـ
دەرەوەی  لە  خەڵک  کۆمەاڵنی  لەنێو  یەکدەنگی 
ــەوەی  ئ لــەگــەڵ  ئــێــرانــی  ئۆپۆزیسیۆنی  و  واڵت 
ــری بکرێت و  ــات ــاری زی ــوودا کـ ــاتـ ــە داهـ ــێ ل دەبـ
زۆر  یەکگرتووییە  ــەو  ب شــۆڕشــەکــە  پێویستی 
لەگەڵ  ئیستاشی  تا  بــەاڵم  زیــاتــرە،  هەیە  ــەوەی  ل
تا  هیچ کات  مێژووییە،  دەستکەوتێکی  ئــەوە  بێت 
نەبوونەتەوە  نزیک  پێک  ئێرانییەکان  ڕادەیــە  ئەو 
هەر  ئیسالمی  کۆماری  کە  کاتێک دایە  لە  ئەوە  و 
دا  حەولی  خــۆی  کــاری  هاتنەسەر  ســەرەتــای  لە 
درووستکردنی  کۆمەڵگە،  لێک دوورکردنەوەی  بە 
و  خەڵک  ئەتۆمیزەکردنی  و  نــاخــودی  و  خــودی 
حەولی  خەڵکدا  لە  بێ متمانەیی  درووستکردنی 
بکات،  درووســت  خەڵکدا  لەنێو  جــیــاوازی  ــوو  داب
ــەن  ــە الی ــە ل ــ ــەو ڕادەیـ ــا ئـ کـــۆمـــاری ئــیــســالمــی ت
گشتی  بیری  نێو  لە  چ  نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی 
واڵتانی دەرەوە چ لەنێو هێز و الیەنە سیاسییەکان 
ئــەوەش دوو  دیــارە  گــوشــارەوە،  نەکەوتۆتە ژێر 
هۆکاری هەیە. دروشمی ئازادیخوازانە و مودێرنی 
بێ ڕوحمانەی  کوشتنی  هەروەها  و  شۆڕشەکە، 
منااڵن و ژنان لەالیەن کۆماری ئیسالمی کە لەگەڵ 
لە  ئیسالمی  کۆماری  ناموتەعارفەکانی  ڕەفتارە 
ساالنی ڕابردوو چ لە ڕووی تێکدانی ناوچەکە و چ 
نەسازان لە کەیسی ئەتۆمی و بەشداری لە شەری 
ڕووسیە و ئوکراین، بەرژەوەندییەکانی ڕۆژئاوا و 

خەلکی خستۆتە یەک ڕێڕەوەوە.
شۆڕشە  ئەو  تری  سەرەکی  تایبەتمەندییەکی 
وەک نێوەرۆکی سەرەکی ئەو بابەتە زانکۆکان و 
خوێندکارانی زانکۆکانن کە  وەک خوێن و وزەی 
کۆماری  دەکرێن.  پێناسە  ماوەیەدا  لەو  شۆڕش 
ئیسالمی لە سااڵنی ڕابردوو حەولی دابوو زانکۆکان 
کۆمەاڵیەتییەکان  و  سیاسی  گــۆڕانــکــاریــیــە  لــە 
لە  دابــوو  حەولی  مــاوەیــەدا  لەو  و  بخات  تەریک 
دەرکردنی  خــود  یــان  دەستبەسەرکردن  ڕێگەی 
و  لەنێوبردن  زانکۆکان،  لە  پێشەنگ  خوێندکارانی 
داخستنی ڕێکخراوە سەربەخۆکان لە زانکۆکان و 
پێکهێنانی ڕێکخراوەگەلی دەستکرد و حکوومەتی 
و  داخوازییەکانیان  ئاراستەکردنی  و  تێکەڵکردن 
ئاراستەی  بەجۆرێک  و  چــوارچــێــوەدارکــردنــیــان 
بە  ــرەوە  ــ ت لــەالیــەکــی  ببخشێت.  ــێ  پ سێنفییان 
زۆرکردنی فیزیکیی زانکۆکان و خۆجێیی کردنییان 
کەم  پێشەنگەکان  و  گــەورە  زانکۆ  قورسایی  لە 
بکاتەوە، مەخابن تا ڕادەیەکیش سەرکەوتوو بوو؛ 
دووبــارە  هەناسەیەک  وەک  ژینا  شۆڕشی  بــەاڵم 
خوێندکاران و زانکۆکانی لە پەراوێزەوە خستەوە 
نێوەرۆکی کۆمەڵگە و پاشان پێشەنگی ئاخێزەکە.

ئەو  دەستپێکی  ماوەی  لە  زانکۆکان  لە  ئەوەی 
ڕۆڵی  زانکۆکان  بــوو.  بێوێنە  گــوزەرا  شۆڕشەدا 
پاشان  و  ئێران  گەالنی  شۆڕشی  لە  سەرەکییان 
لە  گێڕا،  هەتــاویــدا  نـــەوەدی  و  ــەی هەشتا  دەی لە 
ساڵی ٧٨ ی هەتاوی یەکەم بزووتنەوەی بەرینیان 
خست  وەڕێ  ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتی  پاش 
بــزووتــنــەوەی ســەوز  لــە ساڵی ٨٨ و  پــاشــان  و 
لە  ئــەوە  پــاش  بــەاڵم  بــوو،  سەرەکییان  دەوری 
لە  خوێندکاری  ڕەنگی  و  دەنگ  ڕابــردوو  سااڵنی 
ئاستی ئێراندا زۆرتر دەنگێکی داخوازی تەوەر بۆ 
بەشێک لە مافە سێنفییەکانیان دەگەڕاوە و کەمتر 
سیاسیی بوو، بەاڵم لەگەڵ دەستپێکی شۆڕشەکە 
زانکۆکان کەوتنە ڕیزی یەکەم یان خود سەنگەری 
زانکۆکان  تایبەتنەندییەکانی  شۆرشەکە،  یەکەمی 
بەشدا  چەند  لە  دەتــوانــێ  زانکۆ  خوێندکارانی  و 

ئاماژەی پێ بکرێت:

بەشداریی خوێندکارانی زیاتر لە ٨٠ زانکۆ لە 
شۆرشی ژینادا

ــەی  زۆربـ ــردوو  ــ ڕابـ ڕۆژی   ١٠٠ ــاوەی  ــ م ــە  ل
لە  کــە  پزشکییەکان  زانــکــۆ  تەنانەت  زانــکــۆکــان 
لە  دەبوون  بەشدار  کەمتر  پێشووتر  ئاخێزەکانی 
مەیداندا بوون و بەشداریی فیزیکیان بووە. لەگەڵ 
ئـــەوەی زانــکــۆکــان لــە ســەرەتــای شــۆڕشــەکــەوە 
کەوتوونەتە بەر پەالماری هێزە سەرکوتکەرەکان 
و  دەستبەسەرکراون  کراوەتە سەر،  هێرشیان  و 
بووە؛  بەخت  گیانیانیشیان  بریندار و چەن کەس 
بەاڵم تا ئەوڕۆکەشی لەگەڵ بێت بۆ یەک ڕۆژیش 
نەبووە کە بە شێوازگەلی جۆراوجۆر ئاکسیۆنیان 

بەڕێوە نەبردبێت و دەنگیان کز بووبێت.

و  ــم  درووش لە  زانکۆکان  ئاوانگاردبوونی 
داخوازی

بەڕێوە  ــەدا  لەو ڕۆژان زانکۆکان  لە  کە  ئــەوەی 
بــەشــداریــی مــەیــدانــی بەڵکوو  نــەتــەنــیــا  دەچــێــت 
شۆڕشەکەیە.  لە  پێشەنگبوون  و  پێشرەوبوون 
ڕادیکاڵەکانی  درووشــمــە  زۆربـــەری  خوڵقاندنی 
سەر شەقام کە لەالیەک ساختارشکێنەر و لالیەک 
داهاتووتەوەر و خەسارناسانەیە. لە زانکۆکان بوو 
کۆماری  ڕێبەری  بە  دژ  ڕادیکاڵی  درووشمی  کە 
ئیسالمی خوڵقێندرا و لە سەر زاری خوێندکارانی 
زانکۆی شەریفی تاران وەک یەکەم زانکۆی ئێران 

لە بواری زانستییەوە بەرز کرایەوە.
 

ئیدئۆلۆژیکی  و  ڕەگــەزی  نەزمی  تێکدانی   
کۆماری ئیسالمی لە زانکۆکان

یەکسانی ڕەگەزی وەک داخوازییەکی سەرەکی 
کــە خــۆی لــە درووشــمــی ژن، ژیــان ئــازادیــشــدا 
تێکەڵبوونەوەی  لە  جــار  یەکەم  بۆ  دەبینێتەوە 
سێلفی  لە  زانکۆکان  لە  کور  و  کچ  خوێندکارانی 
یەکەم  وەک  ئـــەوەش  بینییەوە.  خــۆی  خـــواردن 
ــاژەی بـــەکـــردەوەکـــردنـــی ئــەو  ــامـ ــان ئـ ــوود یـ ــم ن
ئەوە  دەکرێت،  پێناسە  کۆمەڵگەدا  لە  درووشمە 
لە کاتێک دایە کە کۆماری ئیسالمی لە ڕابردوودا 
لە  خوێندکارانی  جوداکردنەوەی  لەیەک  خەونی 

پۆلەکانی خوێندنیشدا دەبینی.

 بەردەوام بوونی خۆپیشاندانی خوێندکاران 
بکرێت  پێناسە  پرۆسەیەک  ئەگە شۆڕش وەک 
لە  خەڵک  مەیدانی  بەشداریی  ڕەنگە  زۆرجــار  و 
بووبێت،  الواز  و  کز  مــاوەیــەک  بۆ  شەقامەکان 
لە زانکۆکان زۆر کەمتر  تایبەتمەندییە  ئەو  بەاڵم 
ــەوە کە  ــت ــەڕێ ــەوە دەگ ــەوەش بــۆ ئـ ــ ــدراوە. ئ ــن ــی ب
خوێندکاران ترسێکیان لە هەزینەدان بۆ ئاخێزەکە 
نییە لە سااڵنی ڕابردوو زۆربەی خوێنکاران پاش 
تەواوبوونی خوێندن نەیانتوانیوە جەزبی بازاری 
لەژێر  ــوو  داهاتـ بۆ  هیوایەکیش  هیــچ  و  بن  کــار 
سێبەری کۆماری ئیسالمی بۆ دۆزینەوەی کارێک 
بۆیان نییە، زیاتر لە ٤٠ لەسەدی خوێندکاران بە 
حەولی  لە  ئیسالمیش  کۆماری  ئامارەکانی  پێی 
کۆچ بۆ دەرەوەی ئێرانن و کۆماری ئیسالمی لە 
لە  بیرمەندان  کۆچی  ڕێزبەندی  دوویەمی  پلەی 
ئاستی جیهان دایە بە واتایەکی تر بۆ خوێندکاران 

هیچ داهاتوویەک لە ئێراندا نییە.
بکرێت  پێ  ئاماژەی  دەبێت  کۆتاییدا  لە  ئەوەی 
بە  گەیشتن  تا  ژینا  شۆڕشی  ڕەنگە  کە  ئەوەیە 
ئاکامی سەرەکیی خۆی کە لەنێو چوونی کۆماری 
بەاڵم  نەگەیشتووە،  ئاکام  بە  هێشتا  ئیسالمییە 
بێوێنەیە.  ــووە  هات بەدەست  ئەوڕۆکە  تا  ئــەوەی 
خۆی  فیزیکی  بوونی  ڕەنگە  ئیسالمی  کۆماری 
بەڕواڵەت ڕاگرتبێ بەاڵم لە مێنتالیتەی کۆمەاڵنی 

خەڵکدا ١٠٠ ڕۆژە لەنێو چووە.

***

چوونی  لەنێو  کە  خۆی  سەرەکیی  ئاکامی  بە  گەیشتن  تا  ژینا  شۆڕشی  ڕەنگە 
کۆماری ئیسالمییە هێشتا بە ئاکام نەگەیشتبێ، بەاڵم ئەوەی تا ئەوڕۆکە بەدەست 
هاتووە بێوێنەیە. کۆماری ئیسالمی ڕەنگە بوونی فیزیکی خۆی بەڕواڵەت ڕاگرتبێ 

بەاڵم لە مێنتالیتەی کۆمەاڵنی خەڵکدا ١٠٠ ڕۆژە لەنێو چووە
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ئێران  ئیسالمیی  کــۆمــاری 
ــەو حــکــوومــەتــە  ــ یـــەکـــێـــک لـ
ماوەی  لە  کە  سەرەڕۆیانەیە 
دەسەاڵتی  دەیە  چوار  لە  پتر 
ــای  ــوان خـــۆیـــدا بـــە هـــەمـــوو ت
ــەی خــۆیــەوە  ــگــەران ســەرکــوت
لەدژی جیابیرانی جواڵوەتەوە. 
گرتن، ئەشکەنجە، سەپاندن و 
ئێعدام  ســزای  جێبەجێکردنی 
بە تۆمەتەکانی دژایەتی لەگەڵ 
عەرز  لەسەر  فەساد  و  خودا 
و  سیاسی  چاالکانی  بەسەر 
تەمەنی  بــەدرێــژایــی  مــەدەنــی 
ڕێژیم درێژەی بووە. ئێعدامی 

بەندکراوانی سیاسی کە لە کوردستان بە ئێعدامی ٥٩ الوی مەهابادی 
دەستی پێ کرد و بە کۆمەڵکوژییەکەی ساڵی ١٣٦٧ – کەبەپێی ئامارەکان 
کران-  ئێعدام  ساڵەدا  لەو  سیاسی  بەندکراوی  هەزار  چوار  لە  زیاتر 
بووە. ئیسالمی  کۆماری  نەگۆڕی  سیاسەتی  خۆی،  لوتکەی  گەیشتە 
بەرچاو کە کەسی  دێتە  لە زیندان و زیندانی دەکــرێ، وا  کە باس 
گیراو حەتمەن دەبێ کەتنێکی کردبێ و زیانی بە کەس یان کەسان و 
هەربۆیەشە  گەیاندبێ؛  بەرژەوەندییەکانی  و  کۆمەڵگە  بە  نیهایەتدا  لە 
سزاکەی بەندکرانە و بەندیخانەش شوێنی ڕاگرتنی کەسانی تاوانبارە. 
ئەو  دەبینین  دەبینەوە،  ورد  سیاسی  زیندانیی  بابەتی  لە  کە  بــەاڵم 
کەسانە نەک هەر لە ڕوانگە خۆیانەوە، بەڵکوو لە ڕوانگەی کۆمەڵگە 
کە  نــەکــردوە  تاوانێکیان  هیچ  نێونەتەوەییەکانیشەوە  پڕەنسیپە  و 
بە  کۆمەڵگە  کەسانە  ئەو  هەربۆیەشە  بکرێن.  بەند  سۆنگەیەوە  لەو 
زیندانیی سیاسیی دەیانناسێ و زیندانیی سیاسیی بریتییە لەو کەسەی 
و  مافەکانیان  بە  کۆمەڵگە  ئاشناکردنی  و  ڕۆشنگەری  لەسۆنگەی 
گیراوە،  دەسەاڵتەوە  لەالیەن  ئامانجانە  ئەو  بۆ  بەکردەوە  تێکۆشانی 
ئــەو کەسە  دەســەاڵتــێــک کــە بیر و هــزر و جــمــۆجــۆڵ و چــاالکــیــی 
ئەو  نــەکــردووی  تــاوانــی!  دەزانـــێ.  خــۆی  بەرژەوەندییەکانی  ــەدژی  ل
بە  ئیسالمیدا  کۆماری  وەک  سیاسیی  سیستمی  هەندێک  لە  کەسانە 
ئازادبیر  نابڕێتەوە، بەڵکوو وەک دەزانین هەزاران کوردی  بەندکردن 
و  سەپاوە  بەسەردا  ئێعدامیان  ســزای  چەشنە  لەو  ئازادیخوازی  و 
دەناسێ،  تاوانبار  بە  کەسانە  ئەو  ڕێژیم  ئەستێندراوە.  لێ  گیانیان 
دەزانێ.  خەباتیان  سەرچەشنی  و  ڕێبەر  قارەمان،  بە  کۆمەڵگە  بەاڵم 
هاوکات  و  ئێمەدا"  "زیندان بەزێنەکانی  گۆشەی  بــەردەوامــیــی  لە 
ــە دروشـــمـــی ژن، ژیـــان،  ــە ب ــژەی شــۆڕشــی ژیـــنـــادا ک ــ ــەڵ درێـ ــەگ ل
ــە پــێــشــێ ئــەمــجــارەیــان بـــاس لە  ــت ــەروا بـــەگـــوڕ دەچــێ ــ ئـــــازادی هـ
دەکــەیــن. خـــەدیـــرزادە  ســوعــدا  خــاتــوو  ژن،  سیاسیی  زیندانییەکی 
٢٢ی  ڕۆژی  پیرانشار  خەڵکی  ساڵ،   ٣٣ تمەن  خەدیرزادە  سۆعدا 
کــۆمــاری  ئەمنییەتییەکانی  هــێــزە  لــەالیــەن   ١٤٠٠ ســاڵــی  ــەری  ــ ڕەزب
ــە کــاتــێــکــدا کــە دووگـــیـــان بـــوو دەســتــبــەســەر کــرا.  ئــیــســالمــیــیــەوە، ل
ئەمنییەتییەکانی  هێزە  گرتنەگەکانی  لــە  یەکێک  بــۆ  دواتـــر  ســۆعــدا 
و  لێپرسینەوە  ڕۆژ   ٢٥ پــاش  و  ڕاگــوێــزرا  ورمــێ  شــاری  لە  ڕێژیم 
کرا.  بەڕێ  ورمێ  ناوەندیی  زیندانی  ژنانی  بەندی  بۆ  ئەشکەنجەدان 
مەهاباد  کەیفەریی شاری  دادگای  لقی سێی  لەالیەن  دواتر  سۆعدا 
بەتۆمەتی کوشتنی ئەندامێکی سوپای پاسداران، تۆمەتێکی وەپاڵدراو کە 
بەخۆی لە هەموو قۆناغەکانی بازجوویی و دادگادا حاشای لێ کردووە، 
کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  لە  ئەندامەتی  تۆمەتی  بە  هەروەها 
بــەســەردا سەپا.  زیندانی  مانگ  شــەش  و  ســال   ١٢ ســزای  ئــێــرانــدا، 
ــە لــە  ــ ــوەدا ک ــ ــیـ ــ ــاڵ ونـ ــ ــەک سـ ــ ــەو یـ ــ ــەی ئـ ــ ــاوەیـ ــ ــە مـ ــ ــدا ل ــ ــۆع ســ
زیــــنــــدان دایــــە، ســــــــەرەڕای ئــــــەوەی دووگــــیــــان بــــــووە، ئـــــازار، 
بـــووە. ــەســەر  ل مــەیــنــەت و گــۆشــاری ڕوحـــی و ڕەوانـــیـــی زۆری 
سۆعدا لە ڕێکەوتی ٦ی بانەمەڕی ئەو ساڵ بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین 
مانی  زینداندا  لە  خۆی  نالەباری  دۆخــی  و  پەروەندەکەی  دۆخــی  بە 
ــەو ئــازادبــوونــی  ــواردن گـــرت. یەکێک لــە داواکــانــی دیــکــەی ئ لــە خــ
ساڵی  بانەمەڕی  ی   ١٠ ڕۆژی  لە  دواییدا  لە  بــوو.  بارمتە  دانانی  بە 
ئیتالعاتی  ئیدارەی  ئەوە  ڕاگەیاند کە  پێیان  بەرپرسانی زیندان   ١٤٠١
ــات.  دەک بارمتە  دانــانــی  بــە  ئــەو  ئــازادبــوونــی  لــە  ڕێــگــری  پیرانشارە 
بەڕێی  ئەمساڵ  جۆزەردانی  ٣٠ی  ڕێکەوتی  لە  خەدیرزادە  سوعدا 
نەخۆشخانەیەکی ورمێ کرا و لەوێ منداڵەکەی لەدایک بوو. گوشاری 
ڕوحی و ڕەوانی بەرپرسانی زیندان بۆ سەر سۆعدا هەروەها دواتر 
کە  کرد  وای  باڵوکردنەوەی،  و  دوربین  لەبەر  زۆرەملی  دانپێدانانی 
بە  حــەب  دانــی  و  خــۆی  هەڵواسینی  بە  گــەالوێــژ  ٢٧ی  ڕێکەوتی  لە 
منداڵەکەی هەوڵی خۆکوشتنی بدا، کە هەوڵەکەی سەرکەوتوو نەبوو. 
ئــەو پێشتریش چەند جــار لە زیــنــدان بە هــۆی گــوشــاری ڕوحــی و 
کە  دابوو  خۆکوشتنی  هەوڵی  زیندانەوە،  بەرپرسانی  لەالیەن  ڕەوانی 
ڕوحیی  گوشاری  سۆنگەی  لە  هەر  نەببوو.  سەرکەوتوو  هەوڵەکەی 
بەرپرسانی زنیدان بۆ سەر سۆعدا بە فایلێکی دەنگی ڕایگەیاند، هێزە 
ئەمنییەتییەکانی کۆماری ئیسالمی پێشنیاری دوور لە ڕەوشتیان پێداوە. 
عەتباتی، سەرۆکی  ناسر  کە  زانیویانە  مافی مرۆڤ  ڕێکخراوەکانی 
گشتی دەزگای دادی ورمێ، داریوش بەخشی، بەرپرسی بەندیخانەی 
ئیتالعاتی  ــدارەی  ــی ئ کــادیــری  »بــابــەکــی«  نــاســنــاوی  بــە  کەسێک  و 
ناچار  خەدیرزادەیان  سەعدا  کە  بــوون  گــرووپــەدا  ئەو  لەنێو  ورمــێ 
ئەمنییەکان  ناوەندە  هەروەها  کــردووە.  کامێرا  لەپێش  دانپێدانان  بە 
سوعدایان لە ژێر گوشار داناوە کە ئەگەر لە پێش کامێرا ئەم قسانە 
پــەروەنــدەی نەخۆشیی دەروونـــی بۆ دروســت دەکــەن  ئــەوە  نەکات 
ــەن.  دەک بێهزیستیی  ڕادەســتــی  و  وەردەگـــرنـــەوە  لــێ  منداڵەکەی  و 
ســوعــدا لــە ڕۆژی ٣ی خــەرمــانــانــەوە لــە بــەنــدی ژنــانــی زنــدانــی 
ماوەی  لە  ئەو  ڕاگواسترا.  نادیار  شوێنێکی  بۆ  ــێ وە  ورم ناوەندیی 
مەرەخسی  بۆ  چوون  لە  زیندان دایە،  لە  کە  نیوەدا  و  ساڵ  یەک  ئەو 
بــووە.  بێبەش  بنەماڵەکەشی  لەگەڵ  چاوپێکەوتن  مافی  تەنانەت  و 

ئا: دیاکۆ دانا

تایبەتمەندییەکانی 
شۆڕشی ژینا لە 

ڕۆژهەاڵت

ــە کــاتــێــکــدا ســـەد ڕۆژیـــی  شــۆڕشــی ژیــنــا ل
تێپەڕاند کە خرۆشی دووبــارەی شەقام  خۆی 
دەمــارەکــانــی  نێو  ــدە  ــ ڕژان تـــازەی  خوێنێکی 
شۆڕشەوە و ڕێگای ئازادیی هەموارتر و ڕژێمی 
تاوانکاری پەرێشانتر کرد. چاوخشاندنێک بەو 
ڕووداوانەی کە لەم سەد ڕۆژەدا ڕوویان داوە، 
ناوازەمان بۆ دەردەخات  تایبەتمەندیی  تاقمێک 
بــزووتــنــەوەی  بەهێزکردنی  لــە  دەتــوانــێــت  کــە 
کوردستان  و  ئێران  خەڵکی  ئازادیخوازانەی 

زۆر کاریگەر بێت.
 ئەگەرچی پڕۆسەی بزووتنەوەی شۆڕش لەم 
نشێوی جۆراوجۆری  و  هەوراز  ڕۆژەدا  سەد 
دەسەاڵتی  بەرانبەر  لە  ئەمەش  کە  هــەبــووە، 
تاوانکار و جینایەتکاری کۆماری ئیسالمیدا کە 
هەر ڕەخنەیەک بە گوللە وەاڵم دەداتەوە، تەواو 
دەستکەوتی  کاتدا  هەمان  لە  بــەاڵم  ئاساییە. 
ناوازەی زۆریشی هەبووە، کە لە گرنگترینەکان 
دەکرێ ئاماژە بکرێت بە یەکگرتوویی بێوێنەی 
ــی بەهێزی  ــەشــداری ب ئــێــران،  ــی  گــەاڵن ــوان  ــێ ن
تێکاڵویی گرووپە جیاوازە  گەنجەکان و ژنان، 
گــوتــرا  کــۆمــەاڵیــەتــیــیــەکــان. وەک  و  ســیــاســی 
بە  شەقامەکان  لە  خەڵک  بوونی  چــاوەڕوانــی 
ســەرەوە  بـــەرەو  هێڵی"  "هێڵکارێکی  شــێــوەی 
هیچ  فەقێهـ  ویالیەتی  ڕێژێمی  ناڕاستە،  تــەواو 
پێویستە  ناکات،  قەبووڵ  ناڕەزایەتییەک  جۆرە 
نە  و  "تونس"ە  نە  ئێرە  بگرێت،  سەبر  مــرۆڤ 
"میسر" ، تەنانەت نە "لیبی". ئەوەی لە شۆڕشی 
"هێڵکارێکی سینوسی"یە  ئێستا دیتراوە  تا  ژینا 
بارودۆخەکە،  بەپێی  نایەکسانەوە.  شەپۆلی  بە 
گەورەیی ئەم شەپۆالنە جیاوازە، ئەمە واقیعی 
شەقامە، کە لەسەر بنەمای هۆکاری جۆراوجۆر 
لــەم جــووڵــەدا،  دروســت دەبــێــت. خاڵی گرنگ 
مەودای نێوان زۆرترین خاڵ و کەمترین خاڵە، 

کە کەم و قبوڵ کراوە. 
خاڵێکی تری گرنگ ئەوەیە کە بە پێچەوانەی 
ــنــەوەی  دۆزی بــە  دەیهەویست  ڕێــژیــم  ئـــەوەی 
بزووتنەوەیە  ئەم  ڕاگرتنی  هەوڵی  لوتکەکان 
ــەم شــەپــۆالنــە بـــەتـــەواوی نــاڕێــکــن و  بـــدات، ئ
ــاری  دیـ ــۆ  ب ڕێکخستنێکی  هــیــچ  ــرێــت  ــوان ــات ن
بکرێت. هەروەک گوترا بەهۆی ئەو بارودۆخە 
کــردووە،  دروســتــی  ڕێژیم  کە  ئەمنییەتییەی 
ــە خــۆپــیــشــانــدانــەکــان بــەبــێ پالنی  ــک ل ــ زۆرێ
دەدەن،  ڕوو  سەربەخۆ  و  لەپێش داڕێژراوە  
ئەمەش وایکردووە ڕووبەڕووبوونەوەی ڕێژیم 
پێشەنگی  وەک  کوردستان،  بێت.  الواز  تــەواو 
ئێران،  گەاڵنی  شۆڕشگێڕانەی  بــزووتــنــەوەی 
داستانە  خوڵقاندنی  شوێنی  ڕۆژەدا  سەد  لەم 
بێ هاوتاکان بووە، کە لە درێژەدا بەکورتی باس 
بزووتنەوەی  تایبەتمەندییەکانی  لە  هەندێک  لە 

شۆڕشگێڕانەی ڕۆژهەاڵت دەکەین.

یەکگرتوویی ناوازەی خەڵکی ڕۆژهەاڵت
لە  ڕۆژهــەاڵت  بڵێین  دەتوانین  بەدڵنیاییەوە 
لێکنزیکبوونەوەیەکی  شاهیدی  قۆناغێکدا  هیچ 
لەو شێوەیە نەبووە، چ لە سەردەمی کۆماری 
ــەی کــە بۆ  ــان و ئـــەو کــەشــوهــەوای کــوردســت
بووە،  دروست  هاوبەشەکان  بەها  پەرەپێدانی 
ــی دوای شــۆڕشــی  ــ ــان ــ کــاتــی ڕووداوەک ــە  ل چ 
مافە  بەدەستهێنان  بــۆ  خەڵک  بــوونــی  و   ٥٧
داواکراوەکان، ئەم ڕادە لە پێکەوەبوون هەرگیز 
سەرەتای  لە  ئاوڕدانەوەیەک  نەبووە.  بوونی 
شارەکانی  بااڵدەستی  پاڵپشتی  ژینا،  شۆڕشی 

کوردستان بۆ یەکتر، الپەڕەیەکی زێڕینی مێژووی 
ــە سەختترین  ل ــە  ک ئـــەو خــەڵــکــەی  ــە.   ــ ــەاڵت ــ ڕۆژه
داگیرکەران کرد  لە گوللەی  پێشوازییان  ڕۆژەکاندا 
تر  شارەکانی  لە  براکانیان  و  خوشک  ئــەوەی  بۆ 
ئەم  دەر.  بێنە  ڕژیم  سەرکوتکردنی  فشاری  لەژێر 
دیمەنە دەگمەنە چەندین جار بیندرا، کاتێک شارێکی 
ڕۆژهەاڵت لەژێر فشاری سەرکوتکردن و کوشتاری 
ڕێژیم بوو، شارەکانی تر شەقامەکانیان خرۆشاند 
ڕێژێمیان  ســەرکــوتــکــاری  ماشێنی  جــۆرە  ــەم  ب و 
یەکتر  بۆ  مرۆڤەکانی  کە  جوغرافیایەک  ڕاگـــرت. 
و  ئازادی  ئیلهامبەخشی  مێژووە،  دەمرن، شەرەفی 

ژیانبەخشینە.
کوردستان  ناڕەزایەتییەکانی  بە  چاوخشاندنێک 
جیا لەو لێکنزیک بوونەوەیە کە لە سەرەوە باسمان 
و  گرنگ  زۆر  دیکەی  خاڵێکی  دەمانگەیەنێتە  کرد، 
شۆڕشی  لە  کە  جوغرافییەیە  بــەربــاڵوی  ئەویش 
ژینادا بەشدارە. لە ورمێ تا ئیالم هیچ شوێنێک نییە 
کە لە شۆڕشی ژینادا ئامادە نەبێت، ئەندامانی یەک 
دەمــرن.  یەکتر  بۆ  و  دەژیــن  یەکتر  بۆ  کە  جەستە 
بەشێک  ــاوازەی  ن بەشداریی  گرینگتر  هەمووی  لە 
سایەی  لە  سااڵنێکە  کە  ڕۆژهەاڵتە  جوغرافیای  لە 
هەوڵی  ئیسالمیدا  کۆماری  دژەئینسانیی  سیاسەتی 
و  کوردستان  جوغرافیای  لە  دوورکــەوتــنــەوەیــان 
بەستنەوەیان  و  دایکیان  نیشتیمانی  لەبیربردنەوەی 
دراوە.  دیــکــە  شــونــاســێــکــی  و  نــیــشــتــمــانــێــک  بـــە 
و  قوروە  وەک  شارگەلێک  مێژوویی  ئامادەبوونی 
چەندین  دووپاتکردەوەی  و  شەقام  سەر  لە  بیجاڕ 
جارەی پاڵپشتییان بۆ شۆڕشی ژینا، فۆرم و جۆری 
بــەشــداری و بــەرخــۆدانــی قــارەمــانــانــەی خەڵک لە 
ڕێژێمی  کە  ئابدانان،  سەرابڵە،  چــەرداول،  شیروان 
کۆماری ئیسالمیی تەواو ناهۆمێد کرد، دەسکەوتێکی 
بێوێنەی شۆڕشی ژینا بوو. ئەو شارانەی سااڵنێکە 
و  ئاسیمیالسیۆن  شــێــوەی  تــونــدتــریــن  شــاهــیــدی 
جــۆرە  هــەمــوو  و  بــوون  نــەتــەوەیــی  پاکتاوکردنی 
جوگرافیای  لــە  بــێــکــاریــگــەربــوون  بــۆ  پیالنێکیان 
ئااڵ هەڵگری  کوردستاندا ئەزموون کردووە، ئێستا 
شۆڕشی ژینا و بزووتنەوەی ئازادیخوازی خەڵکی 
ڕۆژهەاڵتن.  ئەو مرۆڤانەی داستانی نەسرەوتن و 
بەرخۆدانیان کۆشکی دیکتاتۆری درۆ و سێدارەی 
نیشتمانێکی  جەستەی  پارچەی  پارچە  لــەرزانــد،  

خەمگین کە جگە لە باوەشی دایکدا ئارام ناگرن.

هەماهەنگیی نێوان الیەنە کوردییەکان
هاوکاری و هەماهەنگیی الیەنە کوردستانییەکان، 
چ لە چوارچێوەی ناوەندی هاوکاری چ لە شێوەی 
خستە  زیاتری  توانای  جۆراوجۆردا،  کۆبوونەوەی 
بەردەستی سیاسەتمەدارانی کوردستان. بە بەراورد 
و  نیزیکی  ــەو،  ئ دوای  ساڵەکانی  و   ٥٧ شۆڕشی 
باشتره.  زۆر  ڕۆژهــەاڵت  حیزبەکانی  هەماهەنگیی 
و  هــەن  الوازیــش  خاڵی  دڵنیاییەوە  بە  هەرچەندە 
بگیرێتەبەر،  چارەسەرکردنیان  بۆ  هەنگاو  دەبێت 
ڕێگای  کوردییەکان  الیەنە  گرینگە  ــەوەی  ئ بــەاڵم 
دیالۆگ و گفتوگۆیان بۆ گەیشتن بە چارەسەرێکی 
کــە دەتوانێت  ڕێــگــایــەک  ــژاردووە،  ــب ــەڵ ه هــاوبــەش 
سیاسیی  داهــاتــووی  لە  کاریگەرییان  و  قورسایی 

ئێراندا زۆر زیاد بکات.

تێڕوانینی سیاسی لە ڕۆژهەاڵت
ئەوەی ناسنامەی بە شۆڕشی ژینا بەخشی و وای 
کرد لە سنوورە جوغرافییەکان تێپەڕێنێت، فۆرم و 
لەسەر  کە  شۆڕشێک  شۆڕشەیە.  ئــەم  سروشتی 
لە  دوور  و  مرۆڤایەتی  بەرزەکانی  بەها  و  بنەما 

هەر دروشمێکی سۆزداری دامەزراوە.  "ژن، ژیان، 
ئازادی"، "کوردستان، گۆڕستانی فاشیستان"، "کورد، 
بەلووچ، ئازەری، ئازادی، بەرابەری"، دروشمگەلێک 
کوردستان  خەڵکی  بــااڵی  سیاسی  ــگــەی  ڕوان کــە 
شۆڕشی  بۆ  ڕوونیان  ڕێگایەکی  و  دەدەن  پیشان 
دێموکراسی  بەرەو  ،ڕێگایەک  کردووە  دیاری  ژینا 
خەڵک  جــۆراجــۆری  کــۆمــەاڵنــی  ئاسایی  ژیــانــی  و 
بنەمای  لەسەر  و  نەتەوە  و  بە زمان  بەبێ گوێدان 
پێکەوەژیانێکی ئاشتیانە. جگە لەوەش بوونی ژنانی 
کورد وەک پێشەنگی شۆڕشی ژینا نیشانەی پێگەی 
ژنانە لە کۆمەڵگای کوردستان و وێنەیەکی ڕوونی 
پێشەوەی  بــە  ڕوو  جــووڵــەی  و  سیاسی  دیــدگــای 
ئــەوەیــە کە ســەرەڕای  ــە.  خاڵی گرینگ  ڕۆژهــەاڵت
هەموو هەوڵەکانی ڕێژیم بۆ بەالرێدابردنی شۆڕشی 
تاقمێک  بێ بنەمای  قسەی  هەندێک  هەروەها  ژینا، 
خەڵکی  پاوانخواز،  و  بیرتەسک  سیاسییە  الیەنی 
کوردستان بە جەختکردنەوە لە ناسنامەی نەتەوەیی 
خۆیان وبە دوور لە هەر کەشێکی سۆزدارییەوە بە 
ئاراستەیەکی ڕاستدا دەڕۆن و سووڕن لەسەر ڕێگا 

و ڕێبازیان.
پێشەنگیی  و  ــە  ــ ــاوازان ــ ن تــایــبــەتــمــەنــدیــیــە  ئـــەم 
خەڵکی کــوردســتــان و ئــامــادەبــوونــی وشــیــارانــە و 
ــادا وای کرد  ــن لــە شــۆڕشــی ژی ئــامــانــجــدارانــەیــان 
خەڵکی بەشەکانی دیکەی ئێران کە سااڵنێک لەژێر 
وێنەیەکی  دیکتاتۆردا  دەســەاڵتــی  دوو  دروشــمــی 
لە  باشتر  زۆر  هــەبــوو،  کــورد  لە  ناڕاستەقینەیان 
واقیعی ئازادیخوازیی خەڵکی کوردستان ئاگادار بن. 
ئەم تێگەیشتن و حاڵیبوونە دەتوانرێت بەباشی لەو 
دراون  ماوەیەدا  لەم  کە  جۆراوجۆرانەی  دروشمە 
بدۆزرێتەوەوە.  ئێستا "جیاییخوازی" و هەوڵدان بۆ 
چاندنی ئەو عەقڵییەتە لە خەڵکی پارچەکانی دیکەی 
ڕێبەرانی  و  بێ ئەنجامە  و  بێهودە  هەوڵێکی  ئێراندا 
دەزانن  باشتر  کەس  هەموو  لە  ئیسالمی  کۆماری 
کە قسەکانیان ئیتر هیچ کڕیارێکی نییە. خاڵێکی تر 
کرانەوەی ڕێگایەک بۆ گەیشتنی گوتاری بنیاتنەری 
جیهانە،  واڵتانی  لە  زۆرێــک  بۆ  کوردستان  خەڵکی 
ئێستا هەموو جیهان شۆڕشی ژینا بە دروشمی"ژن، 
ژیان، ئازادی" دەناسێت. دروشمێک کە چەندین جار 
کەناڵە  و  ڕۆژنامە  ڕووبــەرگــی  لەسەر  کــوردی  بە 
تەلەفزیۆنییەکان و شوێنەوارە بەناوبانگەکانی دونیا 
نووسراوە.  کوردستان و شارەکانی چەندین جار 
و  جیهانییەکان  هەواڵە  لوتکەی  بگەنە  توانیویانە 
باسیان  جیهان  سیاسەتمەدارەکانی  بەناوبانگترین 
لە  کوردستان  خەڵکی  قورسایی  ئێستا  کـــردووە، 
و  بــەرچــاوە  زۆر  ئێراندا  سیاسییەکانی  هاوکێشە 
باشی  بە  ئەمریکیش  و  ئەوروپی  سیاسەتمەدارانی 

ئاگاداری ئەم بابەتەن. 
لە  کــورد  ئۆپۆزیسیۆنی  ــی  ڕۆڵ بە  ئــامــاژەکــردن 
لەوتارەکانی  کە  گرنگە  خاڵێکی  ئێرانیشدا  ئایندەی 
دەبینرێت،  بیانیدا  سیاسەتمەدارانی  لــە  زۆرێـــک 
لە  ئەڵمانی  الیــەنــی  هەندێک  پالنی  لــە  نموونە  بــۆ 
ــەدا بــەڕوونــی بــاس کــراوە کە  پەرلەمانی ئــەم واڵت
پێویستە حکومەتی ئەڵمان پشتیوانی لە ئۆپۆزسیۆنی 
ئەم  بکات.  کــورد  ئۆپۆزسیۆنی  تایبەتی  بە  ئێران 
سەرنجە دەتوانێ زۆر کاریگەر بێت بۆ چارەسەری 
ئێراندا. ئاشکرایە کە سەرکەوتنی  لە  کێشەی کورد 
ڕەواکــانــی  خواستە  بەدیهێنانی  و  ژینا  شــۆڕشــی 
پاراستنی  بــە  بــەنــدە  ئــێــران  و  کــوردســتــان  خەڵکی 
تایبەتمەندییانەی  ئەم  ناوازانەوە،  تایبەتمەندییە  ئەو 
لەوپەڕی  و  دەترسێ  لێیان  ئیسالمی  کۆماری  کە 

نیگەرانیدایە و هەوڵی پەکخستنیان دەدات.

ڕەزا دانشجوو

سوعدا خەدیرزادە

ناوەندی هاوکاری: 
تەقەکردن لە خۆپیشاندەرانی جوانڕۆ مەحکووم دەکەین

ڕۆژی شەممە، ١٠ی بەفرانباری ١٤٠١ی هەتاوی، ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی 
ئێران، تەقەکردنی هێزە داگیرکەرەکانی ڕێژیم لە خەڵکی جوانڕۆی مەحکووم کرد و ڕایگەیاند؛ 
ئەلیاسی، بە تەقەی  لە خۆپیشاندانی شاری جوانڕۆ الوێکی تەمەن ٢٢ ساڵ بە ناوی بورهان 
ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی ڕێژیم شەهید کرا و زیاتر لە ١٠ خۆپیشاندەری دیکە بریندار و 
ژمارەیەکی زۆریش دەسبەسەر کران، بەو بۆنەیەوە سەرەخۆشی لە بنەماڵەی شەهید بورهان 

دەکا و تەقەکردن لە هاوواڵتییان لەالیەن هێزەکانی ڕێژیمەوە مەحکووم و شەرمەزار دەکا.

لە  هاتووە:  هاوکاریدا  ناوەندی  پەیامەی  لەو 
کاتێکدا شۆڕشی ژن، ژیان، ئازادی زیاتر لە سێ 
هێزە  بــەردەوامــە،  ئێران  و  کوردستان  لە  مانگە 
بەتایبەتی  ئیسالمی  کۆماری  سەرکوتکەرەکانی 
خۆپیشاندەران  لە  تەقە  دڕندانە  کوردستان  لە 
وەک  ئێمە  دەکــەن،  خوێنیان  خەڵتانی  و  دەکــەن 
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران 
خوێناویی  سەرکوتی  مەحکوومکردنی  ــڕای  وێ
خۆپیشاندەرانی جوانڕۆ، سەرەخۆشی لە بنەماڵە 
و کەسوکاری شەهید بورهان ئەلیاسی و خەڵکی 
ــوای  خــۆڕاگــری شـــاری جــوانــڕۆ دەکــەیــن و هی

چاکبوونەوەی خێرا بۆ بریندارەکان دەخوازین".
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کاریگەرییەکانی وەئەستۆگرتنی سیاسیی 
پارلەمانتارانی جیهان

وەئەستۆگرتن )کەفالەت(ی سیاسی بۆ یەکەمجار 
لە واڵتی ئاڵمان و پارڵەمانی ئەو واڵتە هاتە بەرباس 
و بە پێشنیاری دەوڵەتی ئاڵمان لەالیەن کۆمیسیۆنی 
مافی مرۆڤی ئەو واڵتە لە توێی گەاڵڵەیەکدا پێشکەش 
کرا و لە ساڵی ٢٠٠٣ی زایینیدا لەالیەن ئەو پارڵەمانەوە 
پارڵەمانی  نوێنەرانی  یاسایە  ئەو  بەپێی  کرا.  پەسند 
ئەو واڵتە دەتوانن پشتیوانی لە نوێنەرانی پارلەمانی 
واڵتانی دیکە بکەن کە لەژێر گوشار یان قاچاخ بوون 
سەربازییەکانی  و  ئەمنییەتی  دەزگا  لەالیەن  و  دان 
لەسەرە.  هــەڕەشــەیــان  و  مەترسی  واڵتــەکــەیــانــەوە 
ئەمەش جێی سەرنە کە واڵتی ئاڵمان لە باسی ئەسڵی 
لە ڕەوتی یاساییدا یەکێک  سەاڵحییەتە جیهانییەکان 
و  مێکونووس  دادگــای  پێشەنگەکانە  واڵتە  هەرە  لە 
سزادانی تێرۆریستەکانی کۆماری ئیسالمی سەبارەت 
بە تێرۆری ڕێبەرانی حیزبی دێموکرات نموونەیەکی 
لەو  مــەبــەســت  پێشەنگایەتییەیە.  ــەو  ئ ــاوی  ــەرچ ب
بابەتەیە کە کەفالەت و  ئەو  نووسینە شیکردنەوەی 
وەئەستۆگرتنی سیاسی یانی چی و کاریگەرییەکانی 
بۆ سەر واڵتانی دیکە و سیاسەتی نێودەوڵەتی چییە؟
هەر  و  نوێیە  چەمکێکی  سیاسی  وەئەستوگرتنی 
ئاڵمان هاتە گۆڕێ  لە واڵتی  یەکەم جار  وەک گوترا 
و هەوڵ درا لە حقووقی نێودەوڵەتیدا جێگیر بکرێت. 
لە  پشتیوانیکردن  بۆ  تەنیا  لە سەرەتادا  یاسایە  ئەو 
بەاڵم  بوو،  دیکە  واڵتانی  پارڵەمانتارانی  نوێنەرانی 
پانتایی  و  درا  پــێ  گــەشــەی  پالنە  و  بەرنامە  ئــەو 
کارایی ئەو چەمک و دەستەواژەیە بەرفراوانتر بوو، 
و  کۆمەاڵیەتی  مەدەنی،  چاالکانی  پشتیوانییە  ئەو  و 
هێنایە  دیکەی  کەسانی  و  هونەرمەندەکان  سیاسی، 
و  گوشار  لەژێر  وا  ئــەوانــەی  خــۆی؛  ژێــر سێبەری 
هــەڕەشــەی  و  دەســبــەســەرکــران  دوای  مەترسیی 

جۆراوجۆر بوون.
وەئەستۆگرتنی سیاسی لە یاسای واڵتی ئاڵماندا بە 
مانای پشتیوانییەکی ئەخالقییە و پشتیوانیی حقووقی 
ناگرێتە خۆ؛ بۆیە پشتیوانییەکی ڕاستەوخۆی حقووقی 
دەسبەسەرکراودا  کەسی  لەبەرانبەر  پارلەمانتار  بۆ 
)کەفیل(ی  وەئەستۆگر  دی  مانایەکی  بە  پێك ناهێنێ. 
سیاسی سەبارەت بەو کەسەی وەئەستۆگرییەکەیی 
قەبوڵ کردووە، وەک پارێزەرێکی یاسایی لە دادگای 
فەرمی بۆ بەرگری لە کەسەکە توانای جێبەجێکاریی 
نییە، بەاڵم ئەو هێز و تواناییە بۆ وەئەستۆگر هەیە و 
دەتوانێ بە کەڵکوەرگرتن لە جێگە و پێگەی سیاسی 
و یاسایی خۆی، ببێتە دەنگی تاکی دەسبەسەرکراو 
کە لە مەترسی دایە و بە وشیارکردنەوەی بیروڕای 
گشتی بەنیسبەت دۆخی بریگرتەکەی و بۆ مافەکانی 
لە ڕێگەی کۆمەڵگە نێودەوڵەتییەکاندا بەدواداچوونی 

بۆ بکات.
نوێنەری پارلەمان دەتوانێ یەک یان چەند زیندانیی 
سیاسیی  پێگەی  و  جێگە  بە  و  هەڵبژێرێ  سیاسی 
هەوڵ  هەڵبژێردراوەکانی  مافی  پاراستنی  بۆ  خۆی 
بدات و داوا لە باڵوێزخانەی واڵتی بەردەنگ بکات کە 
لە دۆخ و چۆنیەتیی پرۆسەی گیران و دادگاییکردنی 
بریگرتەکەی ئاگاداری بکاتەوە و هەروەها داوا لەم 
واڵتە بکات کە هەموو مافەکانی بریگرتەکەی بپارێزێ و 
بەپێی ڕیوشوێنی دیاریکراو لە جاڕنامەی گەردوونیی 
مافی مرۆڤ و کۆنڤانسیۆنە نێودەوڵەتییەکان ڕێز لە 
ئازادییەکان بگرێت و بەزووترین کات بریگرتە یان 
بریگرتەکانی ئازاد بکرێن و هەڕەشە و مەترسییەکان 
لەسەریان البچێت، یان ئەگەر حوکمێکی دژەمرۆیی 
هەڵیوەشێننەوە.  کــات  زووتــریــن  بە  ــراوە،  دەرکـ بۆ 
کەوابوو وەئەستۆگری سیاسی توانایی بەرگریکردن 
وەک  نییە  فــەرمــیــدا  ــای  ــ دادگ لــە  جێبەجێکاری  و 
کە  کاریگەرییانەی  ئەو  بــەاڵم  بریگرتە،  پــارێــزەری 
و  نێودەوڵەتییەکان  ڕێــکــخــراوە  لــەســەر  ــێ  ــوان دەت
نوێنەرانی واڵتی بەردەنگی دابنێ، زۆربەی کاتەکان 
زۆر زیاتر لە کاریگەرییەکانی پارێزەرێکی حقووقییە 
حاشا  ڕاستییەکی  ئەوە  دیکتاتۆردا.  سیستمێکی  لە 
جینایەت  بۆ  دەستی  واڵتێک  هەرکات  کە  هەڵنەگرە 
یان جینایەتگەلێك برد، کاتێک بوود هۆی دەنگدانەوە 
لە ئاستی نێودوڵەتیی و مێدیاییدا و کەسانی ناسراو 
و بەجێگە و پێگەی سیاسی-حقووقی هاتنە سەر هێڵ، 
یان گۆڕینی  بە پاشەکشە  ئەو جۆرە واڵتانە ملکەچ 
جۆری هەڵسوکەوتیان بەنیسبەت تاکەکان یان هێندێک 
وەک  حکوومەت گەلی  چوونکی  دەبن؛  بابەتەکان  لە 
کە  ئەوەدایە  هەوڵی  لە  هەمیشە  ئیسالمی  کۆماری 
ڕواڵەت و ڕوخسارێکی یاسایی و پێبەندانە لەخۆیان 

پێشان بدەن لە بەرانبەر کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا.

نوێیانە  ــەواژە  دەســت و  چەمک  ئــەو  گرینگیی 
لەوەدایە کد بێتوو لە هاوکێشە نێودەوڵەتییەکاندا 
جێ بکەوێ و ببێتە بابەتێکی گشتگیری نێودەوڵەتی 
لە ئەسڵی سەالحییەتی جیهانیدا، ئەوکات دەکرێ 
لەگەڵ بابەتە نێودەوڵەتییەکانی دیکە وەک ئەسڵی 
جیهانیی دادگایی کردن و واڵمدەرکردن لەبەرانبەر 
جینایەتە پێناسەکراوەکان لەنێو کۆنڤانسیۆنەکان 
و جاڕنامە جیهانییەکاندا گرێ بدرێ و هەوڵ بۆ 
چەمکە  جۆرە  ئەو  زیاتری  هەرچی  پتەوکردنی 
نێودەوڵەتییەکان بدرێ و خۆی دەبێتە هۆی پێکانی 
بازنەی  چکۆلەترکردنەوەی  وەکوو  ئامانج  چەند 
ئەمنییەتی بۆ جینایەتکارەکان، دابەزاندنی ئاستی 
لەبەرانبەر  جینایەتکاران  توانایی خۆشاردنەوەی 
یاسا و چەمکەکانی مافی مرۆڤ و ئازادییەکاندا، 
بەجیهانیترکردنی پرسە حقووقییەکان لە بازنەی 
واڵتانی جۆراوجۆردا،  و سیاسەتوانانی  سیاسی 
گرێدانەوە و لکاندنی زیاتری جیهانی سیاسەت و 
جیهانی حقووق و یاسا بە مەبەستی جێگیرکردنی 
باشتری ئازادییەکان و پشتیوانیکردن لە ئەسڵ و 
بنەما ئەخالقییەکان، گەورەترکردنەوەی سنوورە 
حقووقی و یاساییەکان بە مەبەستی بردنە سەرەی 
و  جینایەتکاران  بۆ  جینایەت  ئەنجامی  تێچووی 

پێشێلکارانی مافەکانی مرۆڤ و هتد.
مانگەی  سێ  شۆڕشی  و  خەبات  ڕەوتــی  لە 
ــە چــوارچــێــوەی  ــی ڕاپـــەڕیـــو ل ئــەمــجــاری گــەالن
لەسەر  بەهێزەکان،  میدیا  بوونی  ئێراندا  واڵتــی 
سیاسییەکان،  و  مــەدەنــی  چــاالکــە  خــەتــبــوونــی 
بە  ســـەبـــارەت  گشتی  بـــیـــروڕای  هــاتــنــەدەنــگــی 
جینایەتەکانی  و  پێشێلکارییەکان  ســەرکــوت، 
کۆماری ئیسالمی، بووەتە هۆی پاشەکشەکردنی 
و  تــاران  لە  دەســەاڵتــداران  لەجارانی  بەرچاوتر 
جینایەتە  بۆ  دەستبردن  تێچووی  بردنەسەرەی 
سەرخەتی  هاتنە  بە  هاوکات  هەمیشەییەکانی. 
یاسای  بــەهــۆی  ئاڵمان  پــارلــەمــانــی  نــوێــنــەرانــی 
ڕێگەپێدراوی ئەو واڵتە، کەند و کۆسپێکی زۆرتر 
هاتۆتە سەر ڕێی جینایەتکارانی ئەو دەسەاڵتە و 
خۆی ئەو هاتنەدەنگە و وەئەستۆگرتنە سیاسییە 
بووەتە هۆی لەسەر خەتبوونی زیاتری میدیاکان 
و  دیکە  واڵتانی  مەدەنی  و  سیاسی  چاالکانی  و 
لە چوارگۆشەی گۆی  وای کردوە ئەو شۆڕشە 
پارلەمانتارانی  هەروەها  بداتەوە.  دەنــگ  زەوی 
دەست ئاوەڵەییان  ڕادەی  بەپێی  ئاڵمان  ــی  واڵت
دەرەوەی  وەزارەتـــــی  ــە  ب ــێــوەنــدی  پ دەتـــوانـــن 
واڵتەکەیان بگرن و داوا بکەن کە گوشاری زیاتر 
بخەنە سەر دەسەاڵتی بەردەنگ بۆ واڵمدەربوون 
لەبابەت بریگرتەکەیان و بۆخۆشیان ڕاستەوخۆ 
بچنە  سیاسی  پــارێــزەری  و  وەئەستۆگر  وەک 
پاراستنی  داوای  و  واڵتـــە  ــەو  ئ بــاڵــوێــزخــانــەی 
مافەکانی بریگرتەکەیان و ئازاد کردنی لە زیندان 

بکەن.
پارلەمانی  لە  دەتوانن  وەئەستۆگرانی سیاسی 
ــان بـــە پــێــشــکــەشــکــردنــی گـــەاڵڵـــە و  ــەیـ ــەکـ واڵتـ
بکەن  حکومەتەکەیان  لــە  داوا  پــەســنــدکــردنــی، 
ڕادەی  و  ئاست  بازرگانی،  سیاسی،  بــواری  لە 
واڵتــی  لــەگــەڵ  ــیــان  جــۆراوجــۆرەکــان پێوەندییە 
لە  هێندێک  یان  بکەن  پێداچوونەوەیە  بەردەنگدا 
گرێبەستەکان ڕابگرن، یان خود هەڵیوەشێننەوە. 
بێ سزا  بۆ  جیهانی  بەپێی سەالحییەتی  هەروەها 
لەالیەن  نێودەوڵەتییەکان  جینایەتە  نەمانەوەی 
جینایەتکارانەوە، داوا لە دەزگای دادی واڵتەکەیان 
و  بکەن  دادگاییان  پاشملە،  بەشێوەی  کە  بکەن 

حوکمیان بۆ دەربکەن.
پارلەمانتاری   ١٠٥ لە  زیاتر  ڕێکەوتە  ئەو  تا 
سۆسیال  حیزبەکانی  لە  زۆربــەیــان  کە  ئاڵمانی 
دێموکرات و ســەوزی ئــەو واڵتـــەن  ودەتــوانــن 

زۆر  جێبەجێکاریشەوە  و  ئیجرایی  بـــواری  لــە 
ــەدژی دەســەاڵتــی  ــاری یــاســایــی و بــەجــێ بـ ــڕی ب
بــواری  لە  تەنانەت  و  دەربــکــەن  ــاران  ت ئێستای 
یاساییەوە واڵتەکەیان پێبەند بە ئەنجامی هێندێک 
هەڵسوکەوتی کردەیی بکەن. لە جەریانی چەمکێکی 
حقووقی  ڕەوتــی  لە  یاسایی  یان  حقووقی  نوێی 
باشی،  ڕادەی  و  چونیەتی  لە  جگە  نێودەوڵەتی 
و  جێکەوتن  بۆ  بەشداربووانیش  ئاستی  و  ڕێژە 
جێگیربوونی گرنگە؛ جیا لەوەی پرسە ئەسڵییەکە 
و  ڕێــرەوان  بۆ  زیاتر  بەرچاوڕوونییەکی  دەبێتە 
کە  مــرۆڤ  مافەکانی  و  ئەخالقیات  بە  پێبەندان 
و  دەبێتەوە  بەخۆی  تایبەت  و  زیاتر  لێکەوتەی 
و  میدیاییەکان  سیاسییەکان،  گــوشــارە  لە  جیا 
بیروڕای گشتی لە ئاستی جیهانیدا، خۆی دەبێتە 
ــی گــوشــارەکــان لــەالیــەن  ــەکــردەوەکــردن ــۆی ب ه
دەوڵەتان یان وەزارەتــی دەرەوەیــان و دەزگای 
دادیان؛ شەپۆلێکی پێکهێنراو لە ئاگایی و لەسەر 
زۆرجــار  کە  جــۆراوجــۆرەکــان  الیەنە  هێڵبوونی 
تەنیا ڕێگەیەک لەپێش دەسەاڵتێکی جینایەتکار و 
لەبەرانبەر  پاشەکشەکردن  دەهێڵێتەوە،  تۆتاڵیتێر 
ئەو الیەنانەیە و ئەوەش دەبێتە هەوێنی پێشڕەوی 
کردنی زیاتری خەڵک، ویست و داخوازییەکانیان 

و ڕێکخراو و چاالکە سیاسی و مەدەنییەکان.
ــی جــیــنــایــەتــکــار و  ــک ــێ ــارە هـــەر دەســەاڵت ــ دیـ
جۆرە  ئەو  لەبەرانبەر  لەدەسپێکدا  نابەرپرسیار 
ڕەوتە نوێیانەدا هەوڵ دەدات کە هێز و توانایی 
جینایەتکارانەی خۆی بسەپێنێ و نیشان بدات کە 
بە  بتوانن پێش  لــەوەن کە  ئەو ڕەوتانە الوازتــر 
ویست و بڕیارەکانیان بگرێت، بەاڵم هەر لە ماوەی 
بۆ زۆرینەی خەڵک دەرکەوت  مانگەدا  ئەو یەک 
نێودەوڵەتیدا  حقووقی  لە  نوێیە  چەمکە  ئەو  کە 
بــەهــۆی ڕادەی دەســت ئــاوەڵــەیــی داهــێــنــەران و 
بەکارهێنەرانی تا چ ئەندازە توانیویەتی کاریگەر 
کۆماری  سەرەڕۆییەکانی  بە  پاشەکشە  و  بێت 
ئیسالمی بکات؛ ئەوەش تا جێیەک چووەتە پێشێ 
و  دەسبەسەرکراوەکان  بنەماڵەی  ئەندامانی  کە 
چاالکانی مەدەنی بەردەوام لە هەوڵی زیاترکردنی 
زیندانییە  بۆ  سیاسیدان  وەئەستۆگرانی  ڕێــژەی 
دەسەاڵتە.  ئەو  سیاچاڵەکانی  ناو  سیاسییەکانی 
سوئێد،  وەک  دیکە  واڵتانی  لە  کە  بەشێوەیەک 
نۆڕوێژ و بێلژیکیش هەر بە پشت قایمی ئەو ئەسڵە 
و  سەرهێڵ  هاتوونەتە  جیهانگرەکەی،  تاریفە  و 
ڕاستەوخۆ بە کاربەدەستانی دەسەاڵتی ویالیەتی 
خۆمەینیزم دەڵێن بوەستە! و ئەو وەستانەش بە 
دەسەاڵتی  چوارچێوەی سنووری  بە  پشتبەستن 
بەکارهێنەرانی ئەو چەمکەیە کە دەتوانێ شێوازی 
ئەو  سەرەڕۆییەکانی  لەبەرانبەر  هەڵسوکەوت 
و  جــیــاوازتــر  قۆناغێکی  ــاو  ن بەڕێتە  دەســەاڵتــە 

جیددیتر.
دەسکەوتەکانی  لە  یەکێک  کە  بگوترێ  مــاوە 
هەرە گرینگ و بەرچاوی سەرهەڵدانی شۆڕشی 
ژن، ژیان، ئازادی لە خۆپێشاندانەکانی ئەو ماوەیە 
ئەمینی،  ژینا  بەئانقەستی  کووشتنی  بــەهــۆی 
چەمکە  ــەو  ئ بــەتــاقــیــکــردنــەوەی  و  بەکارهێنان 
نێودەوڵەتیدا  ڕێسای  و  یاسا  ڕەوتی  لە  نوێیەیە 
کە بەشێوەیەکی بەرفراوان کەڵکی لێ وەرگیراوە 
وەخۆگرییەدا  ئــەرک  لــەم  بەکارهێنەرانیشی  و 
بۆ  نیگەرانی  تەنیا  بابەتەش  ئــەو  ــن؛  ــەردەوام ب
و  ــردوە  ــەک ن ســاز  ئیسالمی  کــۆمــاری  ڕێژیمی 
بەدڵنیاییەوە دیکتاتۆرەکانی دیکەی چوارگۆشەی 
بەنیسبەت  مەترسییەوە  خستۆتە  زەوییەی  ئەو 
دژە  حوکمە  لەمەوبەدوای  بێ کاریگەری بوونی 

مرۆییەکانیان لە دادگا نایاساییەکان.
***

پرسی فێرکاری  و 
شۆڕشی ژیان لە کوردستان

لە نوێترین هەواڵەکاندا و بۆ یەکەمین جار لە مێژووی سەرکوت و هێرش 
بۆ سەر چینی مامۆستایانی ئێران ، دەسەاڵت ئەمجارەیان شێوازێکی دیکەی 
بۆ بێدەنگکردنی مامۆستایانی مافویستی کوردستان بەکار هێناوە کە ئەویش 
مامۆستایانی  پــەروەردەی  لەنێو  زاندراوە  وەک  موچەکانیانە.  بۆ  دەستبردن 
پارێزگای سنە و ئەندامانی یەکیەتییە  پیشەییەکان ، مووچەی ٢٢٠ مامۆستا کەم 
کراوەتەوە، نێزیکەی ٥٠ مامۆستا لە نیزامی پلەبەندیی مووچە بێبەش کراون، 
زیاتر لە ١٥ مامۆستا دەستبەسەر کراون، بێجگە لە چەندین حاڵەتی هەڕەشە، 
بەبیانووی ئەمنیەتی دۆسیەی بەناو قەزایی بۆ دەیان مامۆستا کراوەتەوە و 
لە ڕەوتی کار و چاالکییە پیشەییەکانیاندا مەرجدار کراون. جێگەی ئاماژەیە کە 
پێگەی پارێزگای سنە لە بواری بەرباڵویی چاالکییە پیشەییەکانی مامۆستایاندا 
شێوەیەکی  بە  دەســەاڵت  هەربۆیە  دەبینێتەوە،  لوتکەدا  لە  خۆی  بــەردەوام 
تایبەتی و دوژمنکارانەتر لە هەر شوێنێکی دیکە چاوی لەم ناوچەیە بڕیوە. 
و  نین  باشتر  لەو  هیچ  کوردستانیش  دیکەی  پارێزگاکانی  دۆخــی  هەڵبەت 
پالنی  خۆیان  تایبەتمەندییەکانی  بەپێی  هەتا  پێیە  لەسەر  هەردەم  دەسەاڵت 
دەنگێکی  هەر  بەرزبوونەوەی  ئەگەری  لە  و  دادەبڕێژێ  بۆ  دوژمنکارانەیان 

جیاواز لە جێدا کپی بکات. 
خەبات و تێکۆشانی مامۆستایانی کوردستایان لەمەڕ دەستەبەربوونی ماف 
 و ئازادییەکانیان زیاتر لە دوو دەیەی تێپەڕاندووە و لەم ماوەیەدا جیالەوەی 
هەوراز و نشێوی زۆری بە خۆیەوە دیوە و خەساری جیددی وەبەر بەشێک 
لە ئەندامە هەرە دڵسۆز و کاراکانی کەوتووە، لە بەرانبەردا ناکرێ چاوپۆشی 
لە دەستەکەوتەکانیان بکەین و ئەم ڕۆژانە شوێنەواریان بەڕوونی لە شۆڕشی 
ژینادا دەردەکەون کە ڕەنگە بەرچاوترینیان هاندان  و فێرکردنی قوتابیان بۆ 

سووربوون لە داوا و مافەکانیان بێت. 
لە ڕاستیدا هەر مامۆستایەک وەختێک سەرەتای ساڵەکانی خزمەتی لە شار 
و گوندە بێبەشکراوەکانی کوردستان دەست پێ دەکا، بە شێوەی سروشتی 
هەست بەو کەم وکووڕی و هەاڵواردنانە دەکا کە دەسەاڵتی داگیرکەر بە سەر 
مامۆستاکان  لە  بەشێک  لێرەدا  جا  هێناوە.  ئێمەی  گەلی  و  فێرکاری  پرسی 
زاڵمانە  سیاسەتە  ئەم  هەمبەر  لە  کە  هیچ  زیندوون،  ویژدانێکی  خاوەنی  کە 
ڕێــدۆز  و  ستراتێژ  مامۆستایەکی  وەک  بەڵکوو  نابن،  بێدەنگ  چــەوتــەدا  و 
قوتابخانە دەکەنە مەتەرێزی خەبات و خۆیان لە ڕیزی مامۆستایانی مافخواز 
و  بەرز  کورد  مافخوازی  مامۆستای  دەبیننەوە.  کوردستاندا  دەروەستی  و 
دوور لە پرسەکان دەڕوانێ و ژینی هەڵۆیی دەکاتە سیمبولی ژیانی خۆی و 
لە مەیدانی کردەوەدا ڕوو لەگەلی ستەملێکراوی خۆی  و پشت بە دوژمنی 
داگیرکەر هەڵوێست دەگرێ. ئەو ڕاستیەش دوژمنی هەراسان کردووە، بۆیە 

سزای فرەجۆر بۆ مامۆستایانی کوردستان دەبڕێتەوە.  
و  قوتابخانەکان  دەرودیـــواری  دێکۆراسیۆنی  جــاران  دەزانین،  هــەروەک 
کالسەکانی دەرس بە دڵی دەسەاڵت چندرابوو. بۆ وێنە، لە وێنەی فەرماندەرانی 
قاتڵ و جینایەکارەوە بگرە هەتا دوو گەورە دیکتاتۆری ناحەز -خومەینی و 
خامنەیی- یان بە قسە بێ ماناکانیان تێکڕای فەزای قوتابخانە و کالسەکانیان 
ناشیرین کردبوو. هەروەها ئەگەر قوتابیەک دەنگی لەمەڕ مافەکانی هەڵبدایە، 
خۆف  بەبێ ترس  و  قوتابخانەکان  بەرێوەبەری  یان  دەستەمۆ  مامۆستایانی 
جینایەتکارەکانیان،  بااڵسەرە  بە  خۆشخزمەتی  بۆ  سەری  دەکوتایە  هەڵیان 
ئێستا و داهاتوویان لێ وێران دەکرد. بەاڵم ئەمساڵ، واتە ساڵی خوێندکاری 
ژینا، ئەم پرسانە چیتر وەک سااڵنی ڕابردوو نەماون. هەڵسوکەوتی دەستەی 
چییەتیی  و  چۆنیەتی  ڕادەی  دێکۆراسیۆن،  قوتابخانەکان،  بــەڕێــوەبــەری 
بابەتەکان،  لە قوتابیان، دروشمی سەر دەرو دیوارەکان، مژارو  چاوەڕوانی 
ڕەفتاری مامۆستایانی دەستەمۆی دەسەاڵت یان بەرژەوەندخوازەکان، بەشێک 

لەو پرسانەن کە دەکرێ جێگەی سەرنج و ئاماژە بن.
لەگەڵ سەرەتای  ئێران هاوکات بوو  لە   دەستپێکی ئەمساڵی خوێندکاری 
ڕووداوی دڵتەزێنی ژینا، هەر بۆیە ١ی ڕەزبەری ئەمساڵ بە ڕەنگ و بۆیەکی 
تا  قوتابخانەکانی کوردستان  کرد و جەرگەی  پێ  دەستی  تەواو جیاوازەوە 
ئێستاشی لەگەڵ بێ، بەشێکی گرینگ لە ڕەوتی بزوتنەوەی ئازادیخوازنە پێک 
دێنن. ئێستا کە شۆڕشی ژینا چوارەمین مانگی خەبات  و ملمالنێ تێپەڕ دەکا، 
کوردایەتی  و  ڕۆحی  لە  تەژی  کورد  چاونەترسی  کوڕانی  و  کچان  ئەوەتا 
ڕەواکانیان  مافە  لە  بەرگریی  مەتەرێزی  کردۆتە  قوتابخانەکانیان  ئازایەتی، 
بە  و  دەشەکێننەوە  سەرکەوتن  تا  نەسرەوتن  ســرودی  ئااڵی  بەکردەوە  و 
دنیایەک هیوا و ئاواتەوە لە داهاتووی گەشی خۆیان دەڕوانن. ئەگەر بە هندێک 
وردەکاری تایبەتەوە زیاتر لە قوتابخانەکانی کوردستان وردببینەوە، بۆمان 
دەردەکەوێ کە هەر ئێستا شوڕشێکی فێرکاری  و خوێندکاری لە ئارادایە کە 
لە چەندین ڕەهەندەوە نێوەڕۆکی دەسەاڵتی ئیدیۆلۆژیکی خوێنمژی ئاخوندی 

نیشانە گرتووە. بۆ وێنە: 
- دەرو دیواری کالسەکانی دەرسی بە دروشمی هەمەڕەنگ تا بن میچ بە 
دروشمی ڕۆژ نەخشێندراون، تەنانەت لە سەر مێز و کورسی مامۆستاکانیش 
جێگەی  باشەرەفە(.  مامۆستای  جێگەی  )ئێرە  دانراوە  مامۆستاکان  بۆ  پەیام 
پێرسنێلی  لــە  هیچکام  کــە  چاونەترسن  ــەک  ــ ڕادەی بــە  قوتابیان  ئــامــاژەیــە 

قوتابخانەکان لە خۆیان ڕانابینن دروشمەکان بسڕنەوە. 
ڕێژیمی  داســەپــاوی  حیجابی  قوتابخانەدا  و  کالسەکان  لەنێو  کچان   -

خومەینی یان فڕێ داوە و چیتر ناخوازن دیلی دەسەاڵتی داعشی ئێرانی بن.
- وێنەی گەورە جینایەتکاران خومەینی و خامنەیی کە جاران سەرتابلۆی 
بە  داوە  زبڵدانەکان و جێگەی خۆیان  نێو  ئێستا چوونەتە  بوون،  کالسەکان 

دروشی "ژن، ژیان، ئازادی".
دەزگــای  بە  ســەر  ئەندامانی  و  مــودیــران  قوتابخانەکاندا  زۆربـــەی  لە   -
سیخوڕی )بەسیج و حەراسەت( لە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ قوتابیانی بوێری 
کوردستان دەستەوەستان ماونەتەوە. بە واتایەکی دیکە، ئەم کەسانەش بۆیان 
دەرکەوتووە کە ئاهەنگی ئازادی نیزیکە و چیتر ناخوازن ببنە دەستەچیلەی 
ئاگری جینایەتکاران. ئەو مامۆستایانەی دڵ و جوربزەی ئەوەیان نییە خۆیان 
لە شەپۆلەکانی دەریای ڕاپەڕین بدەن و دەنگیان بخەنە پاڵ دەنگی قوتابیان، 
کۆنتڕۆڵی کار لە دەستیان دەرچووە و لەگەڵ دژکردەوەی جیددی قوتابیان 
ڕووبەڕوو دەبنەوە. تەنانەت لە چەند حاڵەتێک دا مامۆستایان لە ناچاری دا 

داوای خانەنشینی پێشوەخت دەکەن.
ڕۆڵە  بە  شانازی  بــارودۆخــدا  دژوارتــریــن  لە  ئەمڕۆ  کە  ئێمە  کۆمەڵگەی 
دەکــا،  ــەرەوەدەدا  ــ پ پرسی  قوتابخانەو  پانتایی  لە  خــۆی  چاونەترسەکانی 
پێویستە لەم بوارەدا دوو خاڵ لەبەر چاو بگرێ: یەکەم لە جیاتی ترساندن و 
پاشەکشە پێکردن، پێویستە پشتیوانی لە داوا ڕەواکانی منداڵەکانیان بکەن هەتا 
داهاتوویەکی باشتر لە گەورەکانیان هەبێت، لە هەمان کاتیشدا دەبێ بە چڕی 
پارێزگارییان لێ بکەن مەبادا دەستی ناپاکیان پێ بگات و کارەساتی دڵتەزێنی 
لێ بکەوێتەوە. دووهەم گەلی ئێمە لە باری پرسی فێرکارییەوە دەبێ خۆی بە 
قەرزداری ئەو مامۆستایانە بزانێ کە شان بەشانی بزوتنەوەی ڕزگاریخوازی 
کوردستان، مندااڵنی کۆمەڵگەی ئێمەیان بۆ ڕۆژێکی وەک ئەمڕۆ ڕاهێنا هەتا 
لە بەرانبەر بە بێ رەوشت ترین دەسەاڵتەکانی مێژووی مرۆڤایەتی ڕاپەڕن و 

بۆ داهاتوویەکی باشتر تێ بکۆشن.  

حەسەن ساڵح زادە

زانیار حوسێنی
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شێوازیک بۆ بێزارکردنی
 خەڵکی لە گۆشت خواردن

ئازەری نشین،  کوردنشین،  ناوچەی  لە  ئێران  دانیشتووانی  ئێستا 
ــیـــن، لــوڕ نــشــیــن، قــەشــقــایــی نــشــیــن،  تــورکــمــان نــشــیــن، عـــەرەب نـــشـ
نەتەوە سیخاخ کراوە  بە  واڵتە  ئەم  گیلەکی نشینی  و  تاتی وتالشین نشین 
هەموویان لە یەک خاڵی هاوبەشدا کۆ دەبنەوە. ئەم خاڵە هاوبەشەش 

دابەزین و نزم بوونەوەی توانای گۆشت کڕینە.
ئەم خەڵکە زۆر و جــوداوازەی لە ناوچەی جۆراجۆری ئێراندا هەر 
کامیان بۆخۆیان شتێک نشینن، لەم چەند ڕۆژەی دواییدا ژمارەی "دوو" 
کەمێک پشووی پێ سوار کردوون. بەرپرسانی خاوەن ڕاوتەکبیر و چازان 
و لێزانی ئەم ئێرانە هەموو شتێک  نشینە، زۆر تامەزرۆی کەڵک وەرگرتن 
ئەم  لەگەڵ  دێڕانە  ئەم  نووسەری  منی  هەرچەند  "دوو"ن.  ژمــارەی  لە 
نووسینەی بەرچاوتاندا سەر بە هەموو کون و قوژبنی مااڵندا ناکەم و 
لە سەر الپەڕەی ڕۆژنامە و ڕووبەری کامپیۆتێر و موبایالنەوە ناتانبینم، 
بەاڵم سوور سوور سوور یانی سوورێکی وەک دڵۆپی خوێن دەزانم 
ئێوەش وەک من و بەرپرسانی کـۆمــــــــــــــــــــــاری ئیسالمی حەزتان لە 
بژیێن،  دووجار  جارێک  لەجیاتی  پێتان خۆشە  ئێوەش  دووە.  ژمارەی 
سامانتان دوو ئەوەندەی ئێستا بێت و زۆر شتتان دوو دوو بن. دەی 
بەرپرسانی کـۆمـــــاری ئیسالمییش بەم جۆرەن و پێیان خۆشە تەمەنی 
خۆیان هەشتا ساڵ تێپەڕێنێت و هی خۆشیان ١٥٠ ساڵ. ئەوانیش پێیان 
بێت. دوو  ئێستا  ئەوەندەی  تەمەنی خۆیان و دەسەاڵتیان دوو  خۆشە 
ئەوەندەی  مندااڵنیان دوو  بپیتێنن،  یۆرانیۆمی خالیس  ئێستا  ئەوەندەی 
ئێستا پارە ببەنە بانکەکانی دەرەوەی ئێران. دوو ئەوەندەی ئێستا پارە 
بگەیەننە حیزبەاڵی لوبنان و دوو ئەوەندەی دیکە فرۆکەی بێ فڕۆکەوان 
بدەنە حروسان )ڕووسیە(. بەاڵم لەم هەموو دووە جارێ خەریکی دوو 
دووی زۆر سەیر و سەمەرەن. بۆ ئەوەی باسەکەمان بکرێتەوە و باشتر 
لێکی بدەینەوە، وەک شارەزایانی لێکدانەوە و شیکردنەوە دەڵێن پێویستە 

ئەم ٢ دووە بەجیا شی بکەینەوە.
هێڵی  بە  پێوەندیی  ئێمەدا  پۆلێن کردنی  لە  دووە  ئەم  یەکەم:  دووی 
بە  سەر  بەرپرسانی  ــردوودا  ڕاب ڕۆژەی  چەند  لەم  هەیە.  هەژارییەوە 
ئێران  لە  خەڵکەی  ئەو  گوتیان  ئیسالمی  کۆمــــــــــــــــــاری  دەستەاڵتی 
عەرەب نشین،  تورکمان نشین،  ئازەری نشین،  کوردنشین،  ناوچەی  لە 
ئێران،  گیلەکی نشینی  و  تاتی وتالشین نشین  قەشقایی نشین،  لوڕ نشین، 
لەژێر هێڵی هەژاریدا دەژیێن، ژمارەیان لەم ساڵەی دواییدا گەیشتووەتە 
دوو ئەوەندەی خۆی. هەر لە درێژەی ئەم بابەتەدا فەرموویان ژمارەی 
ئەو خەڵکەی لەژێر هێڵی هــەژاری دان، یەک لەسەر سێی دانیشتووانی 
سەوزەکەی  دۆالرە  شتومەک  نرخی  هەڵکشانی  بەگوێرەی  ئێرانن. 
هێڵی  ژێر  داهاتووشدا خەڵکی  لە ساڵی  جیهانی،  ئیستکباری  سەرۆکی 
هەژاری زیاد دەکەن و ئەگەر ئەوەندەی دیکە زیان بکەن بە حیسابی 
زیادیان  ئــەوەنــدە  دوو  دەڵێین  هــەر  ئەمساڵیش  ئــابــووری نــەزان  منی 
کردووە، بەاڵم دوو ئەوەندەی یەک لەسەر سێش دەکاتە دوو لەسەر 
دیکە  واڵتانی  بۆ  ئەگەر  هەڵبەت  کاخ نشینان  ژمارەی  بەمجۆرە  و  سێ 
دەبێتەوە و ژمارەی  کەم  نەکەن، زۆر  ئەوەیە کۆچ  مەبەستم  ڕانەکەن 
زیاتر  برسی  پیاوانی  ئــەودەم  و  خۆی  ئەوپەڕی  دەگاتە  کۆخ نشیانان 
و  سنگن  لەسەر  دەســت  یەمەن  و  عێراق  و  سووریه  بۆ  ناردنیان  بۆ 
بەشێکیشیان ئامادەن بە پارەی کەم لە نێوخۆ لەسەر شەقامان بکەونە 
دوای کیژان و کوڕانی خۆپێشاندەر. ئەمانە هەموو لە جێگەی خۆیاندا 
ئیسالمی  کۆمـــــاری  بەرپرسانی  دەگەڵ  چاکەیەک  لێرەشدا  و  ڕاستن 
دەکەین و باس لە چەند ئەوندە زیادبوونی خێڵی الیەنگرانی دروشمی 

"نە این وەری و نە اون وەری" ناکەین.
دووی دووهەم: ئەم دووەیان هەر بۆ دڵخۆشییە و سەرانی نیزام پێی 
دڵخۆش دەبن، ئەویش جێبەجێ کردنی سیاسەتی حەکیمانەی دوو جار 
لە سێدارەدانی ئەو ئاژاوەگێڕانەیە قسەی سووک بە وەلیی ئەمر دەڵێن و 
تەنانەت پارێزەرکانیانیشیان نەیانتوانیوە لە دادگا سەیری دۆسیەکانیان 
ئەم مەبەستەش الوێکی  بۆ  بۆ دەرچــووە.  بکەن و حوکمی کوشتنیان 
ناوچەکە  نەکراوە  دیار  کاتێکدا  لە  ئێران  باکووری  خەڵکی  سااڵنی   ١٨
دەرکــردنــی  هــۆکــاری  ــەاڵم  ب تالشی نشین،  و  تاتی   یــان  گیلەکی نشینە 
حوکمەکە وەک ڕۆژی ڕوون ئاشکرایە و حوکمێکی ڕەواشە. ئەم کورە 
الوە کیوسک یان "ژۆرۆکەیکی سەر شەقامی" هێزی ئینتزامیی ئاگر داوە 
و ئەمە هۆکاری دەرکردنی حوکمی دووجار کوشتنیەتی. ئەگەر باس لە 
ئەو زیانە زۆرەی ئاگردانی ژوورۆکە یان کیوسکەکەی هێزی ئینتزامی 
خەڵکی  هەموو  پێویستە  بەڵکوو  شــارەکــە،  خەڵكی  هــەر  نــەک  بکەین، 
ئێران ئەوانەی لە دەسەاڵت نین و دوور نییە لە داهاتوودا بکەونە ژێر 
هێڵی هەژاریی سااڵنی داهاتوو، پێویستە هەموویان لە سێدارە بدرێن. 
بەاڵم هۆکاری دوو جار ئێعدامەکە بۆ دوو هۆ دەگەڕێتەوە. یەکەمیان 
خەڵکیش  و  نامێنێت  نیزام  بۆ  مەترسیدار  کەسێکی  لە نێوبردنی  بە 
یان  کوشتن  مەبەستی  بە  کوشتنیشی  دووهەمجار  و  دەترسن  پێیەوە 

کەمکردنەوەی ترسی بەرپرسانی نیزام و ورەپێدانیانە.
باسێکی دیکە لەم ڕۆژانەدا لە سەر زار و زمانانە. ئەویش باسی قیمە 
و شفتە و کۆتلێتە. دوای ئەوەی سەردار قاسم سولەیمانی ئەو قاسم 
سولەمیانیەی خودییەکان پێی دەڵێن ژێنڕاڵ و دوژمنان دانی پێدانانێن، 
لە پێش فرۆکەخانەی بەغدا پارچە پارچە کرا، نەیاران ناوی قیمە و شفتە 
شتێکی  دۆستانی  الی  ئەمە  هەرچەندە  بڕیوە.  بەسەردا  کۆتلێتیان  و  
خەڵکی  ئەمەیە  ئەوشی  هەیە.  نادیاریشی  سوودێکی  بــەاڵم  ناشرینە، 
ئەو  ڕووداوە،  ئەم  بیرهاتنەوە  بە  بــەردەوام  ڕووت  و  ڕش  و  برسی 
و  دەکەوێت  چاو  لەبەر  )هزینە بردار(انەیان  و  گرانبەها  خوردەمەنیە 
ئەودەم خەڵک ڕوو دەکەنە خواردنی دانەوێڵە و مانەوێڵە و ئەحشام و 
ئاژەڵیش هەناردەی دەرەوە دەکرێن و دۆالری سەوز لە ئابووریی واڵتدا 

بەرچاوی هەموو الیەک ڕوون دەکاتەوە.

و: کەماڵ حەسەن پوور

پۆلیتیکۆ – ماتیو کارنیشنیگ

 چۆن ئورووپا ڕێگا بە 
ئێران و ڕووسیە دەدا
 بێ سزا مرۆڤ بکوژن
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مۆڵەتی کوشتن:

کارتی گفتوگۆ
ــی  ــنـ ــرتـ ــاوگـ ــەرچـ ــەبـ بــــە لـ
ئــورووپــا،  لــە  ئــێــران  نزیکیی 
زۆر  ڕێـــژەیـــەکـــی  بـــوونـــی 
و  ــەوێ  ل تــاراوگــە  لە  ئێرانی 
هێندێک  دڵفراوانیی  زۆرجــار 
ــی ئــورووپــایــی  ــان ــەت ــە دەوڵ ل
ــا  ــاران، ئــورووپ ــەر تــ ــب ــەران ب
ــرۆری کــۆمــاری  ــێ گــۆڕەپــانــێــکــی ســروشــتــی بــۆ ت

ئیسالمییە.
دەڵــێ،  ڕۆژاوایـــی  هەواڵگریی  کاربەدەستێکی 
و  زانیاریی  ــی  وەزارەتـ بە  کە  ئێران  هەواڵگریی 
ئاسایش ناسراوە، ڕایەڵەی ئامادەی ئۆپەراسیۆنی 
دامــەزرانــدووە  ویشکاڕۆیەکە  ســەرانــســەری  لــە 
ئــامــرازی  بــە  کوشتنی  و  ــانــدن  ڕف ڕاهێنانی  کــە 

جۆراجۆریان پێ کراوە. 
ئێران  لە  ناڕەزایەتییەکان  سەرهەڵدانی  لەگەڵ 
ــادبــوونــن، خێرایی  زی لــە  بـــەوالوە  لــە ١٣٨٨  کــە 
مەبەستی  بە  واڵت  دەرەوەی  ئۆپەراسیۆنەکانی 
ورووژێــنــەرانــی  بە  ڕێژیم  ئــەوانــەی  لەنێوبردنی 
ــەرەی  پ ــات  دەکـ تۆمەتباریان  نــاڕەزایــەتــیــیــەکــان 
ئاستی  لە  کوشتنی  چەند  کاتێکدا  لە  ئەستاندووە. 
دژی  هولەند  لە  لە ١٣٩٤  ئەوەی  بچووکدا، وەک 
محەممەدی  نــاوی  بە  تاراوگەنشین  ئێرانییەکی 
ــەوتـــوو بــــوو، ئــۆپــەراســیــۆنــە  ــەرکـ ــی، سـ ــوالهـ کـ

بەرزەفڕەکانی دیکەی تاران تووشی هەڵە بوون.
بۆ  دەگــەڕێــتــەوە  بــەرچــاو  هــەرە  نموونەیەکی 
پیالنێک لە ١٣٩٧ بۆ تەقاندنەوەی کۆبوونەوەیەکی 
شوڕای بەرگریی نەتەوەیی ئێران، هاوپەیمانییەکی 
گرووپی تاراوگە کە بەتەمای ڕووخاندنی ڕێژیمن. 
لەنێو بەشدارانی کۆبوونەوەکە، کە هەزاران کەس 
شارەداری  جولیانی،  ڕودی  بوون،  بەشدار  تێیدا 
سەرکۆماری  پــارێــزەری  و  نیویۆرک  پێشووی 

واڵتە یەکگرتووەکان دۆناڵد ترامپ هەبوو.
ــی زانــیــاریــی لـــەالیـــەن هــەواڵــگــریــی  ــ ــاش دان پـ
ئەمریکاوە، کاربەدەستانی ئورووپایی پیالنەکەیان 
دەستبەسەر  کەسیان  شــەش  کـــردەوە،  پووچەڵ 
لە  کــە  ئێرانی  دیپڵۆماتێکی  نێویاندا  لــە  کـــردن، 
چاشنیی  کە  بوو  کەسێک  و  دەکــرد  کاری  ڤییەن 
بۆمبەکە و کەرەستەی دروستکردنی بۆمبی دابوو 
بۆ  هێرشەکە  بــوو  قــەرار  کە  مێردێک  و  ژن  بە 
کاربەدەستان  بەرن.  بەڕێوە  کۆبوونەوەکە  سەر 
لە  پیتزاهاتێک  لە  شتانەیان  ئەو  دانی  چاودێریی 
دیپڵۆماتەکەیان،  ئاکامدا  لە  و  کرد  لوکزەمبورگ 
بە ناوی ئەسەدوڵاڵ ئەسەدی، لە ئوتۆبانی ئاڵمان 
ڤییەن،  بــۆ  دەگـــەڕایـــەوە  خێرایی  بــە  کاتێکدا  لــە 
شوێنێک کە لەوێ پارێزراویی دیپلۆماتیکی هەبوو، 

دەستبەسەر کرد. 
لە  تێرۆر  تاوانی  بە  ئەسەدی  ڕابــردوو،  ساڵی 
بــڕایــەوە.  بۆ  زیندانی  ســاڵ   ٢٠ حوکمی  بێلژیک 
زینداندا  لە  تەنانەت دوو ساڵیش  ناوبراو  ڕەنگبێ 
دیپڵۆماتەکە  مــەحــکــومــکــرانــی  ــە  ب نــەمــێــنــێــتــەوە. 
لەبەر  ئێرانی  سیخوڕێکی  بــوو  یەکەمجار  ئــەوە 
کردەوەکانی لەالیەن دادگایەکی ئورووپاییەوە، لە 
سەرەتای شۆڕشی ئیسالمی بەوالوە،  بەرپرسیار 

کرا. 
کرێکارێکی  ئــێــران  ئــەمــســاڵــدا،  بــانــەمــەڕی  لــە 
ئۆلیڤیەر  ــاوی  ــ ن بــە  بێلژیکیی  فــریــاگــوزاریــی 
ــە تــۆمــەتــی هــەڵــبــەســتــراوی  ڤــانــدێــکــاســتــیــل-ی ب
سیخوڕی دەستبەسەر کرد و ناوبراوی گواستەوە 
بۆ زیندانی ئینفڕادی لە بەندیخانەی بەدناوی ئێڤین 
نووسینگەی  بەرپرسی  ڤاندێکاستیل  تـــاران.  لە 
ئەنجومەنی  ــاوی  ن بــە  فــریــاگــوزاری،  گرووپێکی 

پەنابەریی نۆروێژ بوو.
لەمەڕ  زانــیــاریــیــەکــان  بــاڵوبــوونــەوەی  دوای 
ڤاندێکاستیل و  تەندروستیی  خراپتربوونی دۆخی 
داوای گشتیی فرمێسکاوی لەالیەن بنەماڵەکەیەوە، 
دەوڵەتی بێلژیک، بە پاشگوێ خستنی هۆشدارییەکان 
ئەوە  کە  دیکە  دەوڵەتانی  و  واشینگتۆن  لەالیەن 
زیاتر،  بارمتەگرتنی  بــە  بـــرەودان  هــۆی  دەبێتە 
بە  ئــەســەدی  گۆڕینەوەی  بناغەی  و  هێنا  وازی 
دەتوانێ  گۆڕینەوەکە  دامەزراند.  فاندێکاستیل-ی 

لە هەر ڕۆژێکدا ڕوو بدات.

چاالکی  ئێرانی  ژنێکی  عەلینژاد،  مەسیح 
"هەنووکە،  گوتی:  ژنــان،  مافەکانی  بــواری 
شارۆمەندانی فەڕانسەیی، سویدی، ئاڵمانی، 
کە  بێلژیکی،  و  ئەمریکایی  بریتانیایی، 
بەندیخانەکانی  لە  بێ گوناهن،  هەموویان 
گفتوگۆ  کــارتــی  وەک  ــەوان  ئـ ــێــرانــی دان.  ئ
کەڵکیان لێ وەردەگیرێت." ئەو گوتی: "ئەوە 

کاریگەریشە."

شانۆگەریی ئاماتۆڕان
سەرلێشیوایی  شێوەیەش،  بەو  تەنانەت 
شی  بتوانی  ڕەنگبێ  ئەسەدیدا  کەیسی  لە 
بکاتەوە بۆچی ئۆپەراسیۆنەکانی ئێران لەو 
بچووکەوە  تاوانکارانی  لەالیەن  دواییانەدا 
جێبەجێ کراون کە هیچ زانیارییەکیان نییە 
بۆ کێ کار دەکەن. بۆ وێنە، ئەندامانی تیمی 
لە  ڕابـــردوو  ساڵی  هێرشی  جێبەجێکاری 
قوبرس، چەند کوڕی گەیاندنی کااڵ، خەڵکی 
بێتوو  کاتێکدا  لە  ــوون.  ب تێدا  پاکستانیان 
توانایی  بکرێن،  دەستبەسەر  بــکــەرەکــان 
حاشاکردنی دەدا بە ئێران، ئەوە لە هەمان 
ئۆپەراسیۆنەکە  شکستی  ئــەگــەری  کــاتــدا 

زیاتر دەکات. 
"ئەوە  گوتی،  هەواڵگریی  کاربەدەستێکی 
بــەدواداچــوونــی  ــەاڵم  ب ئاماتۆڕانەیە،  زۆر 
کەسێکی ئاماتۆڕ دەتوانێ دژوار بێ. ئەوان 
بێتوو  دەبـــن.  قوربانیکردن  بــۆ  هــەروەهــا 

بگیرێن، کەس باکی نییە."
دژبــەران  فریودانی  لە  ئێران  هەواڵگریی 
لە ئورووپاوە بۆ واڵتێکی سێهەمی دۆستی 
ئێران، بۆ دەستبەسەر کردن و ناردنەوەیان 
بۆ ئێران، سەرکەوتووتر بووە. ئەوە شتێک 
بوو کە بۆ ڕوحوڵاڵ زەم، ڕۆژانامەنووسێکی 
ــا،  ڕەخــنــەگــری ڕێــژیــم کــە لــە پــاریــس دەژی
نــاوبــراو  ڕفــانــدنــی  ــارودۆخــی  ب دا.  ڕووی 
هێشتا ناڕوونە، بەاڵم ئەوەی زانراوە ئەوەیە 
 ،١٣٩٨ لە  هێنا  پێ  قەناعەتی  کەسێک  کە 
سەفەر بۆ عێراق بکات و لەوێ دەستبەسەر 
کرا و نێردرایەوە بۆ ئێران. ئەو بە تاوانی 
ورووژاندن دژی ڕێژیم مەحکوم کرا و لە 

دێسامبەری ١٣٩٩ لە سێدارە درا.
واڵتە  کاربەدەستانی   ،١٤٠٠ جــوالی  لە 
یەکگرتووەکان پیالنێکی سیخوڕانی ئێرانیان 
بۆ ڕفاندنی عەلینژاد لە ماڵی خۆی لە بروکلین 
قەرار  پیالنە  ئەو  گوێرەی  بە  کرد.  ئاشکرا 
بگەیەندرێتە  خێرا  بەلەمی  بە  ناوبراو  بوو 
تانکەرێک لە بەندەری نیویۆرک، بەر لەوەی 
هاوپەیمانی  واڵتێکی  ڤێنێزوئێال،  بۆ  بینێرن 
کۆماری  بــۆ  بینێرنەوە  لــەوێــوە  و  ئــێــران، 

ئیسالمی.
ساڵێک دواتر، پۆلیس هەوڵێکیان پووچەڵ 
بۆ  ئای  ئێف بی  بە بۆچوونی  کــردەوە کە 
بە  کابرایەکیان  و  بوو  عەلینژاد  کوشتنی 
تفەنگێک و ٦٠ فیشەکەوە دەستبەسەر کرد 

کە لە دەرگای ناوبراوی دەدا.
هەروەها کاربەدەستانی ئەمریکایی دەڵێن 
ئەستاندنەوەی کوژرانی  تۆڵە  پیالنی  تاران 
میلیشیای  ســەرۆکــی  سولەیمانی،  قــاســم 
ترسناکی سوپای قودس کە لە بەفرانباری 
یەکگرتووەکانەوە  واڵتــە  لــەالیــەن   ١٣٩٨
ــژکــاری  ڕاوێ کوشتنی  بــە  گــیــرا،  بەئامانج 
بۆڵتۆن  جان  پێشوو،  نەتەوەیی  ئاسایشی 
پێشوو،  دەروەی  ــاری  کــاروب ــری  وەزیـ و 
مایک پۆمپێئۆ، لە ناو کاربەدەستانی دیکەدا، 

ــە، نە  ــەوان ــەرەڕای هــەمــوو ئ داڕشــتــووە. ســ
یەکیەتی ئورووپا  نە  یەکگرتووەکان و  واڵتە 
دەستبەرداری هیوادار بوون بە ڕێککەوتنێکی 

ناوکی نەبوون.
بارنیا، سەرۆکی موساد گوتی، "لە ڕوانگەی 
ئێرانییەکانەوە، لەالیەکەوە ئەوە بەڵگەیەکە کە 
دەیسەلمێنێ دەکرێ بە ڕواڵەتێکی فریودەرانەی 
لەسەر  شارستانییانە  گوتارێکی  ڕۆژاوایـــی 
ڕێککەوتنی ناوکی جیا بکرێتەوە و بپارێزرێت 
تێرۆریستی  پیالنی  دیکەشەوە  الیەکی  لە  و 
دژی کاربەدەستانی پلەبەرز و شارۆمەندانی 
ــت. لــێــک جــیــاکــردنــەوە  ــژرێـ ئــەمــریــکــایــی داڕێـ
پێ  ئیزنی  دنیا  کاتەی  ئەو  تا  دەستکردەکە 

بدات درێژەی دەبێ."

هەموو شتێک دەتوانێ ڕوو بدات
لەمەڕ  قــووڵــی  وانـــەی  ئــوکــرایــن  جەنگی 
مەترسییە قووڵە خۆڕسکەکانی نەرمی نواندن 
کــرد.  ئاشکرا  دیکتاتۆڕەکانی  بــە  بــەرانــبــەر 
گازی  بۆ  تینوویەتی  بە  ئاڵمان،  ئەگەرچی 
ڕەخنەی  ڕوانگەوە  لەو  جار  زۆر  ڕووسیە، 
لێ گیراوە، ئەو لە ئورووپا بە تەنیا نەبووە. 
پێداگریی ئورووپا لە دانی سوودی گومان بە 
پوتین لە سااڵنی ڕابردوودا لەمەڕ تاوانەکانی، 
کردنی  داگیر  لەبەر  کە  کرد  دڵنیا  ناوبراوی 
ئوکراین، لە ڕۆژاوا بەرەوڕووی دەرئەنجامی 
بوو کە هەڵەیە؛  ئاشکرا  ئەوە  دەبێتەوە.  کەم 
بەاڵم کێ دەتوانی گلەیی لە ڕێبەری ڕووسیە 

بکات کە بەو شێوەیە بیری کردبۆوە؟
لە پەیوەندی لەگەڵ ئێران، ئەو بەسەرهاتە 
ئورووپا  بە  مێژوو  لە  بــوون  فێر  دەرفــەتــی 
ــگ بێ  ــ ــەوەی درەنـ ــ ــەخــشــێ تـــا پــێــش ئـ دەب
نیشانەی  بەاڵم  ببێتەوە.  تــاران  ــەرەوڕووی  ب
کەم ئاماژە بەوە دەکەن کە ڕۆژاوا بەڕاستی 
کــاربــەدەســتــانــی  بـــێ.  سەختگیر  ــە  ــادەی ــام ئ
گرتنەبەری  لە  "بیر"  دەڵێن  ئورووپا  یەکیەتی 
دەستنیشانکردنی  بۆ  واشینگتۆن  ڕێچکەی 
بەرینی  ڕێکخراوێکی  پـــاســـداران،  ســوپــای 
ئابووری  زۆربــەی  هەروەها  کە  سەربازیی 
ڕێکخراوێکی  وەک  دەکــات،  کۆنتڕۆڵ  ئێران 
ڕابردوو،  حەوتووی  دەکەنەوە.  تێرۆریستی 
ئاننا  ئاڵمان،  دەرەوەی  کاروباری  وەزیــری 
لە  هەوڵێکی  بــەرێــوەبــەریــی  بــەیــربــوک،  لێنا 
ــی  ــدن ــەوە یــەکــگــرتــووەکــان بــۆ دامــەزران ــەت ن
لــێــکــۆڵــیــنــەوەیــەکــی فــەرمــی بــۆ ســەرکــوتــی 
ناڕەزایەتییەکانی  دژی  ئــێــران  دڕنـــدانـــەی 

هەنووکەیی لەو واڵتە گرتە ئەستۆ.
تاران  ڕێژیمی  کاتێکدا  لە  ئەوەشدا  لەگەڵ 
جێبەجێ  و خەریکی  دەکــووژێ  دوژمنەکانی 
کردنی  ــت  دروسـ بــۆ  ئامانجەکانی  کــردنــی 
بگەنە  دەتوانن  کە  هاژەکە  و  ناوکی  چەکی 
هەر خاڵێکی ویشکاڕۆیەکە، وێدەچێ هێندێک 
ڕێبەری ئورووپایی لە دیتنی چوارچێوەیەکی 
بەرفراوانتر کوێر بن و بەتەمای ژیاندنەوەی 

گرێبەستی سڵی ناوکین. 
بورێل کە لەو دواییانەدا دەوری سەرەکی 
لەمەڕ  بــیــنــەوە،  گرێبەستەکە  بــە  ــارت  ســەب
هێشتا  ئەو   " گوتی،  کردنەوەکەیدا  زیندوو 
هەیە،" و ئاماژەی بەوەشکرد کە، "ئەوە هیچ 
بە  کە  دیکەوە،  پرسەکانی  بە  پەیوەندییەکی 
دڵنیاییەوە پەیوەندییان بە ئێمەوە هەیە، نییە."

بە واتایەکی دیکە، لێ گەڕێ با کوشتنەکان 
درێژەیان هەبێ.

و  دەکوژێ  دوژمنەکانی  تاران  ڕێژیمی  کاتێکدا  لە  ئەوەشدا  لەگەڵ 
خەریکی جێبەجێ کردنی ئامانجەکانی بۆ دروستکردنی چەکی ناوکی و 
هاژەکە کە دەتوانن بگەنە هەر خاڵێکی ویشکاڕۆیەکە، وێدەچێ هێندێک 
و  بن  کوێر  بەرفراوانتر  چوارچێوەیەکی  دیتنی  لە  ئورووپایی  ڕێبەری 

بەتەمای ژیاندنەوەی گرێبەستی سڵی ناوکین
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دەرکەوتنی ڕووی ڕاستەقینەی کۆماری ئیسالمیی ئێران

ئێعدام کرانی ٥٢ کەس، دەسبەسەرکرانی
 ٧ هەزار کەس، کوژران و برینداربوونی 

٢٩٠ کۆڵبەر لە کوردستان

لە شۆڕشی ژینادا 4٩ ڕۆژنامەنووس گیراون، ٢٢ کەسیان ژنن

به ر له  مااڵوایی

کـــۆمـــاری ئــیــســالمــیــی ئــێــران 
النیکەم لە ساڵی ٢٠٢٢ی زایینیدا 
النی کەم ٥٦٥ کەسی بە تۆمەتی 
کە  داوە  لە سێدارە  جۆراوجۆر 

٥٢ کەس لەوان کوردن.
کــەســەی  النــیــکــەم ٥٦٥  لـــەو 
بــە تــاوانــی جــۆراوجــۆر و زۆر 
سیاسی  هـــۆکـــاری  بــە  لــــەوان 
کەسیان   ٥ دراون،  لــەســێــدارە 
ساڵن   ١٨ تەمەن  خــوار  منداڵی 
ڕاپەڕینی  لە  دواییانە دا  لەم  کە 
ــی ئــێــران  ســەرانــســەریــی گــەالن
بـــەدژی ڕێــژیــم دەســبــەســەر و 
ــزای ئــێــعــدامــیــان بـــەســـەردا  ســ
باس  زانیارییەکان  سەپێندرا. 
لەسەدی   ٦٥ کــە  دەکـــەن  لــەوە 
کەسانە  ئــەو  ئێعدامی  ــزای  سـ
چــاوی  لــە  دوور  و  بــەنــهــێــنــی 
ڕاگەیاندن لەدار دراون و سزای 

بــە درێــژایــی 
مـــــــــێـــــــــژووی 
ــەر  ــەســ ــ ــن ــ ــات ــ ه
دەســـــــەاڵتـــــــی 
کـــــــــۆمـــــــــاری 
ــی،  ــ ــالم ــســ ــ ــی ــ ئ
ــی  ــنـ ــرتـ ــگـ ــەڵـ هـ
ــی  ــ ــ ــم ــ ــ درووش
سیاسەتی  گرتنەبەرت  و  توندوتیژ 
چەوت و دانانی ستراتێژی ناڕیالیستی، 
کۆڕ  لە  ڕێژیمی  ڕۆژ  دوای  لە  ڕۆژ 
دوور  نێودەوڵەتییەکان  کۆمەڵە  و 
بەرپرسانی  تێوەگالنی  و  خستۆتەوە 
ــردوە  ــ ــە کـ ــ ــمـــە ل ــەم ڕێـــژیـ ــ ــااڵی ئـ ــ ــ ب
تێرۆریستییەکان و هاندانی الیەنگرانی 
خۆیان بۆ نانەوەی ئاژاوە و بشێوی 
ــت و  ــرێ ــی تـــا بــڵــێــی ک ــک ڕووخــســارێ
دزێــویــان لــە ڕێــبــەرانــی ئــەو ڕێژیمە 
ئەو  دیکەی  ڕوویــەکــی  داوە.  پێشان 
واقعە مامەڵەی واڵتانە کە لە سۆنگەی 
و  ئابووری  بەرژەوەندییە  پاراستنی 
ئەمنیەتییەکانیان هەوڵیان داوە لەگەڵ 
ڕێژیم هەڵ بکەن و بە گوشاری کەم 
ڕێژیم  ڕەفتاری  بدەن  هەوڵ  زۆر  تا 
گۆڕانی بەسەردا بیت. بەاڵم ڕاپەڕینی 

ژینا ئەم واقعەی گۆڕی.
جیهانی  کۆمەڵگەی  نیگای  گۆڕینی 
ــی  ــوژران ــەگــەرچــی کــارتــێــکــەریــی ک ئ
وەڕێ کــەوتــنــی  و  ژینا  حکوومەتیی 
ڕاماڵینی  بۆ  خەڵک  تووڕەیی  الفــاوی 
بێگومان  ــەاڵم  بـ لـــەســـەرە،  ڕێــژیــمــی 
کۆمەڵە فاکتەرێکی دیکەش هەن کە وا 
بە  نەبن  ئامادە  واڵتان چیدی  دەکەن 

ئامانج زیبایی

پێوەندییە  بە  درێژە  تێچوویەک  هەموو 
کۆماری  لــەگــەڵ  خــۆیــان  پڕکێشەکانی 
ئیسالمی بدەن.  هەرشە کردن لە واڵتان، 
دەســتــێــوەردانــی ڕێــژیــم لــە کــاروبــاری 
بــە بەرنامەی  پــەرەپــێــدان  ــر،  ت واڵتــانــی 
پێشێلکردنی  ئــەتــومــی،  و  مــووشــەکــی 
سەرکوتکردنی  مــرۆڤ،  مافی  هــەراوی 
پشتیوانیی  خۆپێشاندانەکان،  لە  خەڵک 
میلیشیا  ــە  لـ مـــاڵـــی  و  لــۆجــێــســتــیــکــی 
وەک  بەکارهێنانیان  و  چــەکــدارەکــان 
ناوچە  واڵتانی  سەر  بۆ  فشار  کارتێکی 
خۆکوژەکان  ــە  دڕۆن پێدانی  جیهان،  و 
لە شەری  بە ڕووسیە و بەشداریکردن 
ڕووســیــەدا،  بــەرژەوەنــدیــی  لە  ئوکراین 
تەنیشت  لە  کە  فاکتەرانەن  لەو  بەشێک 
ــاخــێــزی ئــەمــجــارەی خــەڵــکــی ئــێــران  ئ
بەنیسبەت  دەرەوەی  دنیای  ڕوانــگــەی 

کۆماری ئیسالمی گۆڕیوە.
ــابــووری و سیاسی  ئ ــدیــی  بــەرژەوەن
بەهێزەکانی  هــەرە  پارادایمە  لە  یەکێک 
پێوەندیی  داڕشتنی  و  کــردن  سیاسەت 
ــەاڵم بــە شــێــوەیــەکــی  ــ ــە، ب ــەیـ ــەنـ دووالیـ
هەردەم  بەرژەوەندی  پاراستنی  گشتی 
بەردەوامیی  بۆ  هۆکار  ببێتە  دەتوانێت 
پێوەندییەکانی نێوان دوو الیەن یان خود 
نەمانیان، واتا بێتوو بەرژەوەندی واڵتێک 
یان چەند واڵتێک لە مەترسییش بکەوێت 
ئەوە هۆکاری سەرەکییە بۆ پچران یان 

کەمکردنەوەی پێوەندیی نێوانیان. 
ڕووداوەکــانــی  گرینگترین  لە  یەکێک 
ئەم دواییانە سەردانی بەرپرسانی چین 
کە  چین  عەرەبستانی سعودی.  بۆ  بوو 
دواییدا وەک هێزێکی  لەم چەند ساڵەی 

ڕکەبەری  وەک  و  جیهاندا  لە  کاریگەر 
ــت، بــۆ پــاراســتــنــی  ــ ــاوی دێ ــ ئــامــریــکــا ن
هاوسەنگیی خۆی لە ئاستی نێودەوڵەتیدا 
سەقامگیرییەکی  و  ئارامی  بە  پێویستی 
درێژمەودا هەیە بەتایبەت لە ڕۆژهەاڵتی 
نێوەڕاستدا. کاتێکیش هەست بە وەکرا کە 
کۆماری ئیسالمی و هەوڵە تێکدرانەکانی 
ئەم  بااڵکانی  بەرژەوەندییە  دەتوانێت 
لە بواری وزەدا بخاتە  تایبەت  واڵتە بە 
لە  وازی  دڵی  دوو  بەبێ  مەترسییەوە، 
الیەنە الوازەکە )ئێران( هێنا و ڕووی لە 
واڵتانی عەرەبی کرد کە کەرتی وزەیان 
کاتێک دایە  لە  ئەمەش  بەردەست دایە،  لە 
ئاستی  لە  ئێران  ئیسالمی  کۆماری  کە 
سیاسەتی  خۆیدا  دەرەوەی  سیاسەتی 
نیزیکبوونەوە لە بلۆکی ڕۆژهەاڵتی )چین 
و ڕووسیە( لە دەستووری کاری خۆیدا 
بابەتەش خۆی  ئەم  و  کردوە  پەیڕەوی 
لە خۆیدا ئاماژەیەکە بە دوورکەوتنەوەی 
لەو  ڕۆئــاوایــی.  واڵتانی  لە  خۆویستانە 
لە  شێوەیەک  بە  دەبینین  سۆنگەیەوە 
ئــێــران  ئیسالمی  کــۆمــاری  شــێــوەکــان 

گرەوی لەسەر ئەسپی تۆپیو کردووە. 
ــڕ لە  ــژووی پ ــێ ــە م ــجــدان ب ــە ســەرن ب
هــــەوراز و نــشــێــوی پــێــوەنــدیــی نــێــوان 
عەرەبستان و کۆماری ئیسالمی گرینگیی 
بۆ  زیاتر  چینمان  وەرچــەرخــانــەی  ئــەم 
و  هێرش  کە  ڕوونــە  دەبــێــتــەوە.  ڕوون 
هەڕەشە بەردەوامەکانی ئێران بۆ سەر 
عەرەبستان و دامودەزگاکانی ئەو واڵتە 
مەترسی  لــە  چین  بــەرژەوەنــدیــیــەکــانــی 
بە  بــواری وزەدا  لە  نائارامی  و  داوێــت 
تایبەت لە کەنداو و گەرووی هوورموز 

لە پێش هەموو الیەنێکدا زیان بە واڵتێکی 
وەک چین دەگەیەنێ و گرینگتر لە هەموو 
ئەم بابەتانش ئەوەیە کە نیزیکبوونەوەی 
و  بایدن  ئیدارەی  چین  لە  عەرەبستان 
سەرسوورمان  تووشی  دێموکراتەکانی 
ــۆ ئـــەوەی  ــردووە. بــۆیــە ئــەوانــیــش ب ــ کـ
سعوودی  وەک  گرینگی  هاوپەیمانێکی 
لە  زیاتر  دەبێ  نــەدەن،  لە کیس خۆیان 
جاران ئاور لەم واڵتە بدەنەوە و بابەتی 
بابەتێکی  دەبێتە  واڵتــش  ئەم  پاراستنی 
هەستیار و پاراستنی بەرژەوەندییەکانی 
ویالیەتەیەکگرتووەکان  و  چین  نێوان 

دەبێتە کێبڕکێی نیوانیان.
ئیسالمی  کۆماری  تەریککەوتنەوەی 
سیاسیی  ژیانی  لە  قۆناغە  بەم  تایبەت 
سەرەتای  لە  هــەر  و  نییە  ڕێژیمە  ئــەم 
ــە بە  ــم ــژی ــەم ڕێ ــ ــەســەر کــــاری ئ ــن ــات ه
ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک پشتیوانیی  هـــۆی 
لــە تــێــرۆریــزم و هــێــرشــکــردنــە ســەر 
ئەم  خــاکــی  لــە  ئەمریکا  بــالــیــۆزخــانــەی 
واڵتە و هەوڵدانیان بۆ نانەوەی بشێوێ 
پێ  دەستی  ناوچە  لە  ناسەقامگیری  و 
بەردەوامییان  بەهۆی  ئێستاش  و  کرد 
لەو سیاسەتە و پەرەپێدان بە سیاسەتی 
تێرۆر لە نێوخۆ و دەرەوە و سەرکوتی 
متمانەیەکیان  نێوخۆییەکان  ناڕەزایەتییە 
بۆخۆیان الی هیچ واڵتێک نەهێشتۆتەوە.
لــەنــدەن،  لــە  ئــابــان  دادگــایــی خەڵکیی 
نــووری  حەمید  بەندکردنی  و  دادگــایــی 
کۆمیتەی  دانانی  ئێستاش  و  سۆئێد  لە 
نەتەوە  ڕاستییەکانی  ــی  ــەدواداچــوون ب
کوشتاری  بە  سەبارەت  یەکگرتووەکان 
لە  نموونەیەکن  چەند  خۆپێشاندەران 

کە  جیهانی  کــۆمــەڵــگــەی  ــەوەی  ــاردانـ کـ
ڕێژیمە  ئــەو  بــۆ  سنوورێک  ــانــەوێ  دەی
کۆمیسیۆنی  لە  ئێران  دەرکرانی  دابنێن. 
پێگەی ژن لە نەتەوە یەکگرتووەکان کە 
یەکێک لە لێکەوتەکانی ڕاپەڕینی ژینا بوو، 
لەسەر  جیهانی  کۆمەڵگەی  گشتیی  ڕای 
دۆخی ڕاستەقینەی واقعە سیاسییەکانی 

نێوخۆی ئێران چڕ کردۆتەوە.
تــێــوەگــالنــی کـــۆمـــاری ئــیــســالمــی لە 
دڕۆنــی  فرۆشتنی  و  ئــوکــرایــن  شــەڕی 
ترە  هۆکارێکی  ڕووسیەش  بە  خۆکوژ 
تەریککەوتنەوەی  زیــاتــر  هــەرچــی  بــۆ 
ئێران لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی. بوونی 
تریبوونی  بــە  ــا  ــورووپ ئ پاڕلمانەکانی 
خــۆپــێــشــانــدەران و پــرســی وەکــالــەتــی 
سیاسیی دەسبەسەرکراوەکانی ڕاپەڕینی 
ئورووپاوە  پاڕلمانتارانی  لەالیەن  ژینا 
تەریککەوتنەوەی  دیکەی  نیشانەکانی 
بــۆنــبــەســت گــەیــشــتــنــی  بـــە  ئـــێـــران و 

سیاسەتەکانی ڕێژیمن.
هــاوکــێــشــەکــە ڕوونـــــە: بـــەرجـــام بۆ 
ــان لــە ڕۆخــی  ــەک ــی ــاوای هــاوبــەشــە ڕۆژئ
مردن دایە. ئێران کە بەتەما بوو پشکێکی 
زۆری لە بازاڕی گازی ئورووپا هەبێت، 
بەهۆی پشتیوانیی لە ڕووسیە لە شەڕی 
ئۆکڕاین ئەو دەرفەتەشی بۆخۆی لەبار 
بــرد کــە بێگومان لــە غــەیــری ئــەوەشــدا 
سپای  نــەدەدایــە.  ئیزنەی  ئەو  ڕووسیە 
لەسۆنگەی  پتر  دێ  هــەتــا  پـــاســـداران 
مەترسییەکانی بۆ سەر ئەمنییەتی جیهانی 
نیشانەکانی  ئەوانەش  و  دەکرێ  ئیزۆلە 
پتر داڕمانی هەیکەلی کۆماری ئیسالمی 

وەک واڵتێکی یاخی و سەرەڕۆیە.

لە ساڵی ٢٠٢٢ی زایینیدا

لەسێدارەدان بە بەراوەرد بە ساڵی 
ڕابردوو سەتا ٨٨ زیادی کردووە.

مرۆڤی  مــافــی  ڕێــکــخــراوەکــانــی 
مــاوەی  لــە  دەڵــێــن  کوردستانیش 
ســاڵــی ڕابــــــردوودا ٥٢ کـــەس لە 
کوردستان، بە تۆمەتی جۆراوجۆر 
زیندانیی  لـــەوان  ژمـــارەیـــەک  کــە 
کـــراون.  ئــێــعــدام  بـــوون،  سیاسی 
هەر لە ساڵی ڕابــردووی ٢٠٢٢ی 
کەس  هــەزار   ٧ لە  زیاتر  زایینیدا 
دەسبەسەر کراون کە ١٥٥ کەس 
بەسەردا  ئێعدامیان  سزای  لــەوان 
ســەپــاوە. هــەروەهــا لــە درێـــژەی 
ئیسالمیدا،  کۆماری  جینایەتەکانی 
کورد،  کاسبکاری  و  کۆڵبەر   ٢٩٠
ــەی هــێــزە  ــەقـ ــە تـ ــۆ بـ ــەوخـ ــتـ ڕاسـ
لە  ئێران  ڕێژیمی  داگیرکەرەکانی 
گیانیان  کوردستان  سنوورەکانی 

لەدەست داوە یان بریندار بوون.

کـــــۆمـــــیـــــتـــــەی پــــاراســــتــــنــــی 
ڕۆژنـــامـــەنـــووســـان و ڕێــکــخــراوی 
هــەواڵــنــێــرانــی بــێ ســنــوور کــە دوو 
دامەزراوەی جیهانی بواری ئازادیی 
ڕاگــەیــانــدنــن ڕێــژیــمــی ئــێــرانــیــان لە 
پلەبەندی  واڵتانەدا  ئەو  ســەرەوەی 
کرد کە وەک زیندان بۆ ڕۆژنامەوانان 

دادەنرێت.
ڕۆژنامەوانان  پاراستنی  کۆمیتەی 
ڕایــگــەیــانــدووە کــە ئــێــران لــە ساڵی 
چــیــن،  ــی  ــ ــان ــ واڵت دوای  ٢٠٢٢دا 
لە  بــێــالڕووس  و  تورکیە  میانمار، 
سەرووی ئەو واڵتانەدا جێ دەگرێ 
ڕۆژنامەنووسان  بۆ  زیندان  بە  کە 
دادەنرێت و لە ئێستاشدا ژمارەیەکی 
بەرچاو لە ژنانی ڕۆژنامەنووس لەو 

واڵتە زیندانی کراون.
ــەکــی دیـــکـــەوە ڕێــکــخــراوی  ــەالی ل
ڕاپۆرتی  لە  بێ سنوور  هەواڵنێرانی 
کــردەوە کە  بــاڵوی  سااڵنەی خۆیدا 
لە سەرەتای ڕاپەڕینی گەاڵنی ئێران 
ڕێژیمە  ئەو  ئەمساڵەوە  پاییزی  لە 
بــە شــێــوەیــەکــی بـــەربـــاڵو دەســتــی 
ــی  ــردن ــەســەرک ــردووە بـــە دەســب ــ ــ ک
ــووســان و هــەواڵــنــێــران،  ــەن ــام ڕۆژن
ــراوی  ــخـ ــکـ ــە ڕێـ ــ ــە ڕادەیـــــــــەک ک ــ ب

هێزە  کــارەی  ئەو  بێ سنوور  هەواڵنێرانی 
»سەرکوتی  بە  ڕێژیمی  ئەمنییەتییەکانی 

گەورە« ناو بردووە.
ــووە کــە ڕێژیمی  ــات ــەدا ه ــۆرتـ لــەو ڕاپـ
ڕاپــەڕیــنــی  دوای  مانگێک  تــەنــیــا  ــران  ــێ ئ
بە دەسبەسەرکردن  وەزاڵەهاتوو،  خەڵکی 
ڕۆژنـــامـــەنـــووس   ٤٩ زیــنــدانــیــکــردنــی  و 
ــی گــــــەوەری  ــ ــدان ــ ــن ــ بــــە ســێــیــەمــیــن زی
ــی جــیــهــان دادەنـــرێـــت.  ــووســان ــامــەن ڕۆژن
یەکەمی  ســەرۆکــی  ــوار،  ــ دول کریستۆف 
لەو  بێ سنوور  هەواڵنێرانی  ڕێکخراوی 
بارەوە ڕایگەیاند کە »تەنیا واڵتانی دیکتاتۆر 
دەسبەرسەرکردن  بە  کە  ــەرەڕۆن  سـ و 

زیندانەکانیان  ڕۆژنامەنووسان،  بەندکردنی  و 
ئەم  بەرانبەر  لە  دەبێ  ئێمە  و،  دەکەن  سیخناخ 
کارانەیان  بــەو  پێش  و  ڕاوەســتــیــن  ڕێــژیــمــەدا 
لە  کە  ڕایگەیاندووە  ڕێکخراوەیە  ئەو  بگرین«. 
ڕۆژنــامــەنــووس   ٥٣٣ زایینیدا  ٢٠٢٢ی  ساڵی 
ــراون،  لــە ســەرتــاســەری جیهان دەســبــەســەر ک
داوە،  لەدەست  گیانیان  ڕۆژنامەنووسیش   ٥٧
گیراون  بەبارمتە  ڕۆژنامەنووس   ٦٥ هەروەها 
و ٤٩ ڕۆژنامەنووسیش بێسەروشووین کراون.

ــی ڕۆژنـــامـــەنـــووســـان  ــن ــاراســت ــتــەی پ کــۆمــی
ڕۆژنامەنووسەی   ٤٩ ئەو  لەنێو  ڕایگەیاندووە 
ــی خــۆپــیــشــانــدانــە جــەمــاوەریــیــەکــانــدا  ــ ــە ڕەوت ل

دەسبەسەر کراون، ٢٢ کەسیان ژنن.
 

خەاڵتی سیمۆن دوبووار بە یادی ژینا ئەمینی دەدرێتە ژنانی کوردستان و ئێران 
هەیئەتی داوەرانی خەاڵتی سیمۆن 
دوبووار ڕایانگەیاند ئەوان پشتیوانی 
ئــازادی«  ژیــان،  »ژن،  ڕاپەڕینی  لە 
بە  ئەمساڵیان  خــەاڵتــی  و  دەکـــەن 
یادی ژینا ئەمینی پێشکێش بە ژنانی 

کوردستان و ئێران دەکەن.
خەاڵتی سیمۆن دوبووار لە ساڵی 
٢٠٠٨ی زایینیەوە هەموو ساڵێک بە 
داکۆکیکاری  گرووپێکی  یا  کەسێک 

بەیاننامەی  لــە  دەدرێــــت.  مـــرۆڤ  مــافــی 
ئەمڕۆکە  ــووە  ــات ه داوەرانـــــدا  هەیئەتی 
لەالیەن  ــازادی«  ئ ژیــان،  »ژن،  دروشمی 
هەزاران هەزار کەسی خۆپیشاندەر بە ژن 

و پیاوەوە دەگوترێتەوە.
ئەو ڕێکخراوەیە دەڵێ ڕاپەڕینی ژنان لە 
ئێران بووەتە سیمبولێک بۆ ئازادی و ئێمە 
ئەو خەاڵتە بە یادی ژینا ئەمینی دەدەین بە 

ژنانی کوردستان و ئێران.
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