
w w w . k u r d i s t a n m e d i a . c o m
سێ شەممە 1٥ی سەرماوەزی 1401  _ ٦ی دێسامربی 2022

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
ژمارە 83٦

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

سەرمان بەرز و قەاڵی هیوامان هەر بەپێوەیە
کوردستان دوای ٨٠ ڕۆژ ڕاپەڕین و خوێندان:

»تاران ببتە کوردستان، ئێران بۆتە گوڵستان« 

لـــە مـــــاوەی نــزیــک بـــە ٨٠ 
ڕۆژی ڕابردوودا لە شارەکانی 
کوردستان زیاتر لە ٣٠٠ قوتابی 
لەالیەن هێزە سەرکوتکەرەکانی 
ئێرانەوە  ئیسالمیی  ڕێژیمی 
ئێستا  تا  کە  دەسبەسەرکراون 
ناو و ناسناوی ١٣٠ کەس  بە 
ــەو ١٣٠  لــــەوان زانـــــــدراوە. لـ
ئاشکرا  شوناسیان  کــەســەی 
کراوە، ٢٧ کەسیان کچ و ١٠٣ 

کەسیشیان کوڕ بوون.
بەپێی ئامار و زانیارییەکانی 
ــن کــەس  ــری ــات »هـــەنـــگـــاو« زی
ــەو مــنــدااڵنــە لــە شـــاری سنە  ل
ــان ١٧  ــ ــارەی ــ ــراون کـــە ژم ــیـ گـ
کەس بووە و، زۆرترین منداڵە 
لە  دیکە  دەسبەسەرکراوەکانی 

بیست  کۆتایی  و  سێهەم  ڕۆژی  لە 
ئینترناسیۆناڵ  کۆنگرەی  شەشەمین  و 
ســۆســیــالــیــســت دا کـــە لـــە مـــادریـــد، 
بــەڕێــوە  ئیسپانیادا  ــی  واڵتـ پێتەختی 
لەگەڵ  لەپێوەندی  بڕیارنامەیەک  چوو، 
ــدا پــەســنــد کـــرا. لە  ــران ــێ ــی ئ ــارودۆخـ بـ
بڕیارنامەیەدا  ئەو  پەسندکرانی  ڕەوتی 
سەرماوەز  ٦ی  یەکشەممە،  ئەمڕۆ  کە 
سەرەتا  کــرا،  تاوتوێ  نۆڤامبر(  )٢٧ی 
ڕێبەریی  ئــەنــدامــی  ســـوارە،  ــوود  مــەول

ناڕەزایەتییەکان  ڕۆژ   ٨٠ مــاوەی  لە 
ــدی  ــون ــەت ــەوە ب ــمـ ــژیـ ــە لـــەالیـــەن ڕێـ کـ
سەرکوت کراون، دەیان کەس بە تەقەی 
ڕاستەوخۆی هێزەکانی ڕێژیم کوژراون 
 ١١٣ شوناسی  و  نــاو  بە  ئێستا  تا  کە 

کەس لەوان زاندراوە. 
بــەپــێــی زانــیــاریــیــەکــانــی »کــوردپــا« 
کەسیان   ١١ النیکەم  کەسە   ١١٣ لــەو 
تــەمــەنــیــان خـــوار ١٨ ســاڵــە و ٥ کەو 
ئاکامی دەستڕێژی  لە  لەوان ژنن. هەر 
هێزەکانی ڕێژیمدا زیاتر لە ٣٠٠٠ کەس 

بە ساچمە و فیشەک بریندار بوون کە 
ناوی زیاتر لە ٦٠٠ کەس لەوان ئاشکرا 
برینەکانیان  سەختیی  بەهۆی  کە  بووە 
ناچار بە سەردانکردنی نەخۆشخانەکان 

بوون.
بەپێی ئامارەکان لەو زیاتر لە ٥ هەزار 
کەسەش کە لە کوردستان دەسبەسەر 
لــە ١٠٠٠ کەس  کـــراون، نــاوی زیــاتــر 
ــەوان ئاشکرا کــراوە کە دەیــان کەس  ل

لەوان ژنن.

ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی 
ــزب لە  ــرســی کـــاروبـــاری حــی ــەرپ و ب
ڕێکخراوی ئەنترناسیۆنال سۆسیالیستدا 
ئێران  لــە  کــورد  دۆخــی  شیکارییەکی 
ئێستای  ســەرانــســەریــی  ڕاپــەڕیــنــی  و 
بڕیارنامەکە  ــر  دوات کــرد و  ــە  لــەو واڵت
کۆنگرە  بەشدارانی  دەنگی  تێکڕای  بە 

پەسند کرا.
دا   ٣ ــەڕەی  الپ لە  بەیاننامەکە  دەقــی 

بخوێننەوە.

زستانێکی تووش
لە بەردەم کۆماری ئیسالمیدا

عەلی بداغی
ڕابــردوودا  ساڵی  لە  ئۆکراین  دژی  ڕووسیە  شــەڕی  دەسپێکی  ــەدوای  ب
لەمەڕ  ڕۆژئاوا  کێشەی  گەورەکردنەوەی  بە  ئیسالمی  کۆماری  بەرپرسانی 
دابینکردنی وزە و سووتەمەنیی هاوردە لە ڕووسیەوە؛ پێشبینیی زستانێکی 
ئەوپەڕی ساردیان بۆ ئورووپا دەکرد، زستانێکی سارد کە ئورووپا بەچۆک 
دادێنی و بەوە بەرەی ڕووسیە-ئێران لە هاوکێشە ناوچەیی و جیهانییەکاندا 
بەهێز دەبێت و گرەوەکە دەباتەوە. بەاڵم »شۆڕشی ژینا« هەر لە هاوینەوە 

ئەو تووش و بەستەڵەکەی تووشی کۆماری ئیسالمیی ئێران کردوە.
نیزیک بە سێ مانگ دوای دەسپێکی شۆڕشی ژینا ڕەنگبێ باشترین بەڵگە 
ناوەندە  دانیشتنی  لە  درکاوەکان  نهێنییە  شۆڕشە،  ئەو  دەسکەوتەکانی  بۆ 
سپای  فەرماندەی  بۆ  تایبەتی  بۆڵتەنی  بەتایبەت  ئەمنیەتییەکان،  و  نیزامی 
پتر  ڕێژیم  ئەگەرچی  دانــراوە  بەوە  ددان  بەئاشکرا  لەودا  کە  بێت  پاسداران 
لە ناڕەزایەتییەکانی خەزەڵوەری ٩٨ خەڵکی کوشتووە، بەاڵم ئەو کوشتارە 
ڕێکخراوی  کە  ئەوە  نەکردووە.  ناڕەزایەتییەکان  و  ڕاپەڕین  بە  پاشەکشەی 
بەسیج هڵۆڵ بووە و توانای ڕێکخستنی الیەنگرانی ڕێژیمی            ....... ٢

شارەکانی جوانڕۆ )١٥ کەس( و سەقز )١٤ 
حاڵەتەکانیشدا  زۆربــەی  لە  بوون.  کەس( 
و  کــراون  ئەشکەنجەش  هەڕەشە،  لە  جیا 
هیچ کام لە مافە یاساییەکانی مندااڵنیان بۆ 

لەبەرچاو نەگیراوە.

ئێران  پێتەختی  لە  شەوانە  دروشمانەی  لەو  یەکێک 
ببتە  »تــاران  ئەوەیە:  دەکرێتەوە،  بەرز  بەردەوامی  بە 
ڕێکەوت  بە  ئەمە  گوڵستان«.  بۆتە  ئێران  کوردستان، 
لەسەر  چــاوی  ئێران  هەموو  ئێستادا  لە  چونکی  نییە، 
ئیسالمیی  کۆماری  زراوی  ئەوەش  هەر  و  کوردستانە 

بردووە. 
نەریتی خەباتگێڕیی خەڵکی کوردستان، ڕەگداکوتانی 
نافەرمانیی  دەیــە  چــوار  لە  پتر  و  ڕێکخراوەیی  کــاری 
هەڵوێستە  لەسەر  مکوڕبوون  و  پێداگری  و  مەدەنی 
سیاسییەکان و »نا«گوتن بەو ڕێژیمە، »کوردستان«ی 
سەرانسەری.  خەباتێکی  بۆ  سەرچەشن  بە  کــردووە 
هەموو  خوڵقاندنی  بــە  ئیسالمی  کــۆمــاری  بــۆیــەشــە 

جینایەتێک دەیەوێ لەو سەرچەشنە عیبرەتێک بۆ ناوچەکانی 
دیکەی ئێران دروست بکات، هەوڵێکی نەزۆک کە بە درێژایی 
تەمەنی خۆی بۆ بەالڕێدابردنی پرسی کورد لە ئێران داویەتی.

دەسبەسەرکردنی النیکەم
 ١٣٠ منداڵ لە کوردستان 

)4(

کۆنگرەی ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست:
دەبێ ڕێوشوێنی کاریگەرتری نێونەتەوەیی دژی ئێران بگرینە بەر 

کوژرانی ١١٣ کەس لە ڕاپەڕینی کوردستان 
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... درێژەی الپەڕی ١

لێکدانەوەی  بەپێی  کە  ئەوەش  و،  نەماوە 
دەزگــــــا هــەواڵــگــریــیــەکــانــی ڕۆژئــــــــاوا و 
ڕووســیــەش واڵت لە دۆخــی ڕاپــەڕیــن دایــە. 
ئەو  دیکەی  زانیارییەکی  و  ئامار  چەند 
باسە  لەو  ئاکامگیری  بۆ  نێوخۆییە  بۆڵتەنە 
ڕەسمی  مێدیای  کە  ئەوەدا  لەگەڵ  گرینگن: 
سەرشەقامی  ــاڕازیــی  ن خەڵکی  ــەژمــاری  ئ
ــا،  ــ ــەزار کـــەس دادەن ــ ــە ٤٠ ه ــە کــەمــتــر ل ب
حەشیمەتی  گوتراوە  بۆڵتەنەدا   لەو  بەاڵم 
لــە ٦٠٠ هــەزار  ــاڕازیــی ســەرشــەقــام پتر  ن
کــەســن، نــاڕەزایــەتــیــیــەکــان ٢٢ پــارێــزگــای 
مانگرتنی  لــە  جیا  و  گــرتــۆتــەوە  ــان  ــی واڵت
کوردستان  لە  زۆر  بەشێکی  لە  ــەردەوام  بـ
و  مانگرتن  کــۆبــوونــەوەی  ــەزار  ه لە  زیاتر 
نــاڕەزایــەتــی لــە زانــکــۆکــان بــەڕێــوە چــوون. 
و  سەرانسەرین  ناڕەزایەتییەکان  کە  ئــەوە 
دەسبەسەرکراوان  زۆری  بەشێکی  تەنانەت 
لە بنەماڵەی کوژراوەکانی شەڕی ٨ ساڵەی 
ئێران و عێڕاق و لە کارمەند و مووچەخۆرانی 
خەڵک  ٨٤ی  سەتا  کە  ئــەوەش  و  دەوڵەتن، 
نــاڕەزایــەتــیــی ســەرشــەقــام بــە چــارەســەری 
و  دەزانـــن  کۆمەڵگە  قەیرانەکانی  و  کێشە 
سەتا ٧٠ی خەڵکی ئێران هیچ مەیلێکیان بۆ 
پشتیوانی لە ڕێژیم نییە، واتە شەرعییەت و 
یەکجاری  بە  ئیسالمی  کۆماری  ڕەواییەتی 
هەرەسی هێناوە. گرینگتر لە هەموو ئەوانەش 
ئەوە کە ترسی خەڵک لە هێزە چەکدارەکان 
شکاوە. ڕێژیم  ئەمنیەتییەکانی  نــاوەنــدە  و 

تەنگانەوە،  کــەوتــوونــەتــە  ڕێــژیــم  هێزەکانی 
چەندقاتکردنی  بە  لەالیەک  خامنەیی  بۆیەشە 
ــەکــی دیــیــشــەوە  ــەالی ــان و ل ــەی ــووچ ــز و م م
ــدن بــۆ خــۆڕاگــری  ــرســان بــە هـــەڕەشـــە و ت
دەدات. هانیان  خەڵک  شــۆڕشــی  لەهەمبەر 
ئێستا  هەتا  ــازادی"  ئ ژیــان،  "ژن،  ڕاپەڕینی 
ــە ئاستی  ــران ل ــێ تــوانــیــویــەتــی کــۆمــەڵــگــەی ئ
لەدژی  بەردەوام  خەباتێکی  بۆ  سەرانسەریدا 
دەسەاڵت ڕێک بخات، ترسی الوان و ژنان لە 
بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ هێزە ئەمنیەتییەکاندا 
هاوبەشی  ئامانجێکی  لەپێناو  و   نەهێڵی 
و  چین  نێوان  هاوپێوەندیی  چارەنووسسازدا 
لە  ڕێژیم  بەرهەڵستکارەکانی  نەتەوە  و  توێژ 
بێ وێنە  و  بەرینتر  واڵت  دەرەوەی  و  نێوخۆ 
بکات؛ بە جۆرێک کە هیچ کام لە سیاسەت و 
بەرنامە کردەیی و سەرکوتکارییەکانی ڕێژیم 
یەکڕیزی و  ئەو  نێوان  نەیتوانیوە درز بخاتە 
ئاشکراشە  و  ڕوون  هەروەها  هاوپێوەندییە. 
هەتا  کە  دەکــەن  ئیدیعا  ئــەوەی  پێچەوانەی 
بە نەرمی نواندن کۆتایی  ئێستا هەوڵیان داوە 
بە ناڕەزایەتییەکان بێنن، ئەو قسانە نیشانەی 
دەستەوەستانی و بێ تواناییانە، ئەگینا هەموو 
ئەمنییەتییەکان  و  ســەربــازی  هێزە  هــەوڵــی 

زووتـــر بــنــەبــڕکــردنــی ڕاپــەڕیــنــەکــەیــە، بۆیە 
ســەر  بیانییەکانی  هــێــزە  و  تــاقــم  تــەنــانــەت 
ــەرەی مــقــاومــەت"یــشــیــان بــە خــڕی لە  ــ بــە "ب
ســەرکــوتــی خــەڵــکــدا بـــەشـــدار کـــــردووە، یا 
ــدەن بۆ  ــێ بـ ــەش کــە ڕێــگــەیــان پ ــ ئـــەو ڕادەیـ
قــەڵــتــوبــڕی خــەڵــکــی بــێــدیــفــاعــی کــوردســتــان 
لــەســەر شەقامەکانن،  بــەتــاڵ  بــە دەســتــی  کــە 
ــەکــار بێنن. چــەکــی نــیــوەقــورســی دۆشــکــا ب
وەڕێ  ئیسالمی  کۆماری  ڕاماڵینی  الفاوی 
ــووە. کـــورد و نــەتــەوە بــێ مــافــەکــانــی  ــەوتـ کـ
بانگی  لەمێژساڵە  کە  بــەلــووچ  وەک  دیکەی 
دەزگــای  پێچەڵپێچەکانی  لە  ئازادیخوازییان 
لێک  جیاییخوازی  بــە  ڕێــژیــمــدا  چــەواشــەی 
دەدرایـــەوە و دەرخـــواردی بــیــروڕای گشتی 
خــۆی  وەک  ــگــیــان  دەن نـــەک  ئێستا  دەدرا، 
و  پێشەنگ  بــوونــەتــە  بــەڵــکــوو  دەبــیــســتــرێ، 
هەموو  هاوپشتیی  و  هاودەنگی  و  ئیلهامدەر 
خۆیان  ڕەگــەڵ  ئێرانیان  جۆراوجۆرییەکانی 
خــســتــووە. نــاڕەزایــەتــیــیــەکــانــی ســەرشــەقــام 
مــانــگــرتــنــی  و  ــاران  ــدکـ ــنـ ــوێـ خـ ــاواری  ــ ــ هـ و 
بــــــازاڕ، ئـــاوێـــتـــەی مــانــگــرتــنــی کـــرێـــکـــاران، 
سەنعەتکاران، بارهەڵگران و زۆربەی جومگە 
سۆنگەیەوە  لەو  هەر  و  بووە  ئابوورییەکان 
داڕمــــــاوە. بـــۆرســـەی واڵت  ــاوە  ــســت ــێ ئ لـــە 
 سەرهەڵدانی ئەمجارەی ئێران بارودۆخی 
ــوە و  ــۆڕیـ ــی بـــە شـــێـــوەی بــنــەڕەتــی گـ ــ واڵت
گەیوەتە خاڵی بێ گەڕانەوە. ئەم ڕاپەڕینە هەم 
دەیەی  چوار  ناڕەزایەتییەکانی  کەڵەکەبووی 
ڕابردوو، و هەم لێک گریدانی ناڕەزایەتییەکان بۆ 
مافی نەتەوایەتی، ئازادیی سیاسی، یەکسانیی 

ــی ئـــابـــووری و  ــەزی، بــاشــبــوونــی دۆخـ ــ ڕەگـ
کۆمەاڵیەتییە کە ڕیزی پیاوان و ژنان، قوتابییان 
ــکــاران و وەرزێــــڕان،  و مــامــۆســتــایــان، کــرێ
خەباتکاری  وەرزشــکــارانــی  و  هونەرمەندان 
یەک خستووە و کردوونی بە ئۆپۆزیسیۆنێکی 
ــی. ــســالم ــی ــاری ئ ــ ــۆمـ ــ ــر لــــــــەدژی کـ ــگـ ــەکـ یـ
کۆماری ئیسالمی لە کوێرەکۆاڵنی ئێستای 
بە  نەک  ناڕەزایەتییەکان  چەقیوە.  دۆخەکەیدا 
و  سەرکوت  ناوەندەکانی  هەموو  ڕیزکردنی 
و سەپاندنی  زەبروزەنگ  و  زەبری چەک  بە 
دەسبەسەرکراوەکاندا  بەسەر  ئێعدام  سزای 
ئابوورییەکان  قەیرانە  بەڵکوو  دانەمرکاون، 
ــوودا هــیــنــدەی دیکە  ــ ــات ــ ــە مــانــگــەکــانــی داه ل
نەک  کــە  ڕێژیمیش  دەکـــەن.  بــڵــیــســەدارتــری 
چاکسازییەکی  و  پاشەکشە  هیچ  دەرفــەتــی 
جێدا  لە  هەر  بەڵکوو  نەهێشتۆتەوە،  بۆخۆی 
زەرفییەتی بادانەوە و الکردنەوە لە خواستەکانی 
خەڵکی نییە، چونکی خۆیشی دەزانێت کە ئەو 
نەمانی  هەڵدێری  بــەرەو  یەکسەر  دۆمێنۆیە 
نەبات. لە ئاستی نێونەتەوەییشدا گوازرانەوەی 
بابەتێکی  لە  مافی مرۆڤ  پێشێلکردنی  پرسی 
لێژنەی دەرخستنی  "پێکهێنانی  بۆ  ڕا  مێدیایی 
نێودەوڵەتی  بەرگژەیەکی  وەک  زانیارییەکان" 
وەالنرانی  تەنیشت  لە  ئیسالمی  کۆماری  بۆ 
لە  ڕێــژیــم  هاوبەشیی  قەیرانی  و  ــەرجــام"  "ب
تەواوەتیی  بۆ  دۆخەکەی  ئۆکڕاین دا  شــەڕی 
ــردووە. کـ ــەواو شــپــرز  تـ ئیسالمی  کــۆمــاری 
چــاوەڕوانــیــی  ــووش  ت و  ســارد  زستانێکی 
ــران دەکــــــات. ــ ــێ ــ ــی ئ ــی ــســالم ــی ــاری ئ ــ ــۆمـ ــ کـ

دیکە  گرینگی  بابەتی 
ــنــان  ــتــەنــەدا دان لـــەو بــۆڵ
ــیــی  بـــە ئــاســتــی تــەمــەن
گوتراوە  کە  بەشدارانە 
هــــــــەزار   ٣٠ لــــــــــەو  
سەرەتای  هەتا  کەسەی 
ـــاوەز بە  مــانــگــی ســـەرم
ــی بــــەشــــداری لە  ــ ــاوان ــ ت
کەسیان   ٢٥٠٠ ــراون  ــی گ خۆپێشاندانەکاندا 
قوتابین و پتر لە سەتا ٤٠یان خوار تەمەن ٢٠ 
ساڵن، هەروەها سەتا ٩٣ی دەسبەسەرکراوەکان 
هیچ پێشینەیەکی گرتن و تاوانکارییان نەبووە. 
یەکەم  هــەیــە:  دەرهــاویــشــتــەی  دوو  ئــەمــەش 
پــەرورەدەکــردنــی  لــە  ڕێــژیــم  مایەپووچ بوونی 
ــزام ســــــەرەڕای  ــیـ ــگـــری نـ ــەنـ ــی الیـ ــەکـ ــەوەیـ نـ
و  ــاددی  م ئیمکاناتێکی  هەموو  تەرخانکردنی 
ــەی ڕابـــردوو.  مێدیایی بە درێــژایــی چــوار دەی
دووهــــــــەم، وەدرۆکـــــەوتـــــنـــــەوەی دەزگـــــای 
پڕوپاگەندەی ڕێژیم کە گوایا دەسبەسەرکراوان 
کەسانی  و  بیانییەکان  بەکرێگیراوی  هەموو 
بوون!  کۆمەڵگە  الت ولووتەکانی  و  الپرەسەن 
ڕاپەڕین  دەنێن  پێدا  دانی  بۆخۆیان  وەک  بۆیە 
ئەوە  تەنیوە و  هەموو کەلێن و قوژبنی واڵتی 

بەڕێزان!
ئێمە بە چەند هۆ شاهیدی سەرهەڵدانێکی بێ وێنە لە ئێرانین.
یەکەم، خۆپیشاندانی ئاشتیخوازانە لە پتر لە ٣١ پارێزگای 
خەڵک  میلیۆنان  بە  کە  کاتێکدا  لە  چــوون.  بەڕێوە  واڵت 
بەشداری خۆپیشاندانەکانی ٢٠٠٩ )١٣٨٨ی هەتاوی( بوون، 
بەاڵم ئەوان بە شارە گەورەکانەوە بەسترابوونەوە. ڕێبەرانی 
جــوواڵنــەوەی ســەوز وەفـــادار بە رێژیم بــوون و داوای 
ئاڵوگۆڕی بنەڕەتییان نەدەکرد، چ بگات بە گۆڕینی ڕێژیم. 
لەبەر ئەو هۆیە، جوواڵنەوەی سەوز مەحکوم بە شکست 
بوو، و قەت نەبوو بە جوواڵنەوەی زۆرینەی خەڵک لە ئێران.
داوای  ئێستا  خــۆپــیــشــانــدەران  گرینگتر،  و  ــەم،  ــ دووه
دواییانە  ئەو  سەرهەڵدانی  بۆیە  دەکــەن.  ڕێژیم  گۆڕینی 
جیاواز و جێگای دڵخۆشییە. سەرجەم چین و توێژەکانی 
و  تەمەن  ئایین،  ئەتنیک،  گرتنی  لەبەرچاو  بەبێ  کۆمەڵگە، 
الوان  ژنان،  سەرهەڵدانەکەن.  بەشداری  چاالکانە  زایەند، 
و کەمینە نەتەوەییەکانیش پێشڕەوی سەرهەڵدانەکە بوون.
ئازادی  و  شکۆمەندانە  ژیانی  ژنــان،  ڕزگاریی  سێهەم، 
نەریتیی  ئایدیۆلۆژیکی  ــکــی  ــدێ دوورەدی هــەر  جــیــات  لــە 
خستووە.  یەک  رێژیم  گۆڕینی  بۆ  هەوڵ  لە  ئێرانییەکانی 
لە  ئامانجەکانی  و  پێشکەوتنخوازانەیە  سەرهەڵدانە  ئەو 
جاڕنامەی  و  ڕۆژاوایـــی  دێموکراسییەکانی  بایەخەکانی 
یەکگرتووەکان دایە.  نەتەوە  مرۆڤی  مافەکانی  گەردوونیی 
کەمینە  لەنێو  ســەرەتــایــی  یەکگرتووییەکی  ــوارەم،  چــ
ئەتنیکییەکانی ئێران سەری هەڵداوە، سەرەڕای سیاسەتی 
دوژمنایەتی  نانەوەی  بۆ  ئیسالمی  ڕێژیمی  ساڵەی  دەیان 
لەنێوان فارس، کورد، عەڕەب، توک و بەلووچاندا. بە تایبەتی، 
و  کورد  گەلی  دەگەڵ  هاوپشتی  دەربڕینی  شاهیدی  ئێمە 
واڵتین. ناوەندییەکانی  ناوچە  لە  ئــازادی  بۆ  خەباتەکەی 
سەرهەڵدانە  ئــەو  کە  هێنانەوەیە،  وەبیر  بە  پێویست 
ئـــێـــران، دوای کـــوژرانـــی کــچــەکــورد،  ــانــی  ــە کــوردســت ل
ــتـــی پـــێ کــــرد. مــەرگــی  ژیــنــا )مـــەهـــســـا( ئــەمــیــنــی دەسـ
نێوان سەرکوتی  یەکتربڕینی  بەجوانی  ژینا  کارەساتباری 
ــێــرانــی ئــاشــکــرا کــرد. ــی ئ ــان ــەوەک ــەت ــان و کــەمــیــنــە ن ــ ژن
دیکە  کوردییەکانی  سیاسییە  حیزبە  و  ئێمە  حیزبی 
خۆپیشاندانەکان  ڕێکخستنی  ــە  ل ســەرکــیــیــان  دەوری 
ــر بۆ  ــ ــ ــە دوات ــڕا، کـ ــێـ ــانـــدا گـ ــتـ ــی کـــوردسـ ــانـ ــارەکـ ــە شـ لـ
ــد. ــان ــەســت ــی دیـــکـــەی ئـــێـــران پــــەرەیــــان ئ ــانـ ــەکـ ــاوچـ نـ

بەڕێزان!
دیکە،  شوڕشێکی  دەستپێکی  وێدەچێ  سەرهەڵدانە  ئەو 
بێت.  ــاوی(  ــەت ه )١٣٥٧ی   ١٩٧٩ شــوڕشــی  شــێــوەی  لــە 
ماوەیەکی  ئێران،  کوردستانی  دێموکڕاتی  حیزبی  ئێمە، 
ئیسالمیمان  کۆماری  ڕووخانی  چاوەڕوانی  دوورودرێــژە 
کە  دڵــنــیــایــن  پــێــشــوو  ــە  ل ــر  ــ زۆرت ئێمە  ئێستا  ــردووە.  ــ کـ
ــوەکــان تێک  ــە شــێ ــەک ل ــوەی ــە شــی ڕێــژیــمــی ئــیــســالمــی ب
ئێوە  دەمــهــەوێ سەرنجی  مــن  بــەکــورتــی،  دەڕووخــێــت. 
بکەمەوە  شیی  تا  ڕاکێشم  خــوارەوە  فاکتەرانەی  ئەو  بۆ 
ــەن: ــژیــم دەکـ ــی ڕێ ــۆڕان ــێــران داوای گ بــۆچــی خــەڵــکــی ئ
ــەڵ تــێــپــەڕیــنــی کــات  ــەگ یـــەکـــەم، ڕیــژیــمــی ئــیــســالمــی ل

مستەفا هیجری:

وەفــادارانــی  تەنانەت  سەرکوتکار.  و  هــەاڵواردنــکــار  بۆتە 
نەوەدەکانی  نێوەڕاستەکانی  لە  دەخرێن.  پەراوێز  ڕێژیم 
هەڵبژاردنە  لە  ئێران  لە خەڵکی  ژمارەیەکی زۆر  زایینییەوە 
ئاڵوگۆڕ  هیوای  بە  و  دەبوون  بەشدار  ڕێژیمدا  ساختەکانی 
دەدا.  ڕێفۆرمخوازەکان  بەناو  بە  دەنگیان  ڕێژیمدا  لەنێو 
بوون  ڕێژیم  ــی  ــاداران وەف ڕێفۆرمخوازەکان  بەناو  ــەاڵم،  ب
خــوازیــاری  ئیسالمی  کــۆمــاری  لــە  ئــاڵــوگــۆڕ  لەجیاتی  کــە 
لەو  زاینییەوە  نەوەدەکانی  لە  ئێمە  بوون.  ڕێژیم  پاراستنی 
لەناوخۆی  خەڵک  وردە،  وردە  داوە.  هۆشداریمان  بــارەوە 
نابێ.  چاکسازیی  بــۆ  ڕێژیمە  ــەو  ئ کــە  تێگەیشتن  ئــێــران 
دەرەوەی  و  ناوخۆیی  تێکدەرانەی  سیاسەتی  دووهــەم، 
سیاسی،  قەیرانە  ــەوەی  ــوون ب قووڵتر  هــۆی  ــووە  ب ڕێــژیــم 
لە  بۆوە.  بەرەوڕوویان  واڵت  کە  ژینگەییەکان  و  ئابووری 
کاتێکدا کە هەژاریی و بێکاری پەرەی ئەستاندووە، گەندەڵی 
دارایــی  پشتیوانیی  ئیسالمیدا،  کۆماری  لە  پەتایەک  بۆتە 
ڕێژیم لە میلیشیا جۆراجۆرەکان و تاقمە تێرۆریستییەکانی 
مرۆڤکوژی  ڕێژیمی  نێویاندا  لە  نێوەڕاست،  خۆرهەاڵتی 
ــی جـــەمـــاوەری.  ــی ــەت ــاڕەزای ــەشــار ئــەســەد، بــۆتــە هـــۆی ن ب
هاوکات بەرنامەکانی ناوکی و هاژەکیی ڕێژیم و هەروەها 
پشتیوانیی لە تێرۆریزم بوونە هۆی گەمارۆی ناونەتەوەیی.
سێهەم، لەگەڵ وشیار بوونەوەی خەڵکی ئێران لەو ڕاستییە 
ئاسایشی  و  خۆشبژیویی  نەتەنیا  ئیسالمی  کــۆمــاری  کە 
بەڵکو بەکردەوە بۆتە هەڕەشە بۆ  ئەوان پاشگوێ دەخات، 
گۆڕی  هێنانە  لە  ئــەوان  ئاسایشیان،  و  خۆشبژیویی  سەر 
ئەوان  بێ تاقەتیی  و  بوون  لێبڕاوانەتر  داواکارییەکانیاندا  
لەمەڕ دۆخی هەنووکەیی پەرەی ئەستاند. ئەگەرچی ڕێژیم 
جیلەکانی  مێشک شۆردنەوەی  لە  بەرچاوی  وەبەرهێنانی 
دوای شۆڕش بە بۆچوونەکانی ئیسالمیی کردووە، ئەوان بە 
کردەوە بوونە دژی ئیسالمی. ژنان و کەمینە نەتەوەییەکان لە 
ئێران بە شێوەی سیستماتیک سەرکوت دەکرێن. ڕاشکاوانە 
بدوێم، جیلی الو لە ڕێژیم وەڕەز بووە و دەیهەوێ ژیانی 
بەکورتی،  هاوێ.  لەمەترسی  ئازادیی  بە  گەیشتن  بۆ  خۆی 
لە هەر ڕوانگەیەکەوە، ڕێژیمی ئیسالمی شکستی خواردووە 
و ئاسەواری ئەو سیاسەتە وێرانکەرانە لە ژیانی ڕۆژانەی 
خەڵکی ئێراندا هەستی پێ دەکرێت. لەبەر ئەو هۆیە، ئێمە نابێ 
لە داوای خەڵکی ئێران بۆ گۆڕینی ڕێژیم سەرمان سوڕ بمینێ.
ئێمە  ــێ.  ب هێمنانە  ڕێــژیــم  تێکڕمانی  ــواداریــن  هــی ئێمە 
کەتوارگەراین و پێمان وایە ئەو ڕێژیمە تا کۆتایی کەڵک لە 
لەگەڵ ئەوەشدا ئەوە ڕاستییەکی  توندوتیژی وەر دەگرێت، 
حاشا هەڵنەگرە کە بەشێک لە ئەندامانی هێزە چەکدارەکان 
سەرپێچی لە بەکارهێنانی هێزی کوشندە دژی خۆپیشاندەرانی 
لە  چەکدارەکان  هێزە  هیوادارین  ئێمە  دەکــەن.  ئاشتیخواز 
کۆتاییدا واز لە ڕێژیمی ئیسالمی بێنن و تێکەڵی خەڵک بن.
بۆ پێشگرتن بە دووپات بوونەوەی هەڵەکانی پێشوو، ئێمە 
لەسەر ئەو بڕوایەین کە سەرهەڵدانی جوواڵنەوە بۆ گۆڕینی 
یەکسانیی  ئــازادیــی،  بە  بێ  پابەند  دەبــێ  ئێران  لە  ڕێژیم 
ڕەگەزی، سێکوالریزم و دێموکڕاسی. بێ ئەرکداریی بەرانبەر 
بە دێموکڕاسی و دامەزراندنی ئۆپۆزیسیۆنێکی گشتگیر، بە 

جوواڵنەوە بۆ گۆڕینی ڕێژیم لە ئێران دەبێ پابەند بێ بە ئازادی،
 یەکسانیی ڕەگەزی، سێکۆالریزم و دێموکراسی

)دەقی قسەکانی مستەفا هیجری، 
بەرپرسی ناوەندی بەڕێوەبەریی گشتیی حیزبی دێموکرات 
لە بیست و شەشەمین کۆنگرەی ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست دا(

دەکــات  فێرمان  ئێران  سیاسی  مێژووی  ــەوە  داخ
ئازادی  بۆ  شۆڕش  بارمتەگیرانی  بە  مەترسی  کە 
بە  دێموکراتیکەکان  دژە  هێزە  الیــەن  لە  دەتوانێ 
بارمتە بگیرێت. ئەوە شتێک بوو کە لە ١٩٧٩)١٣٥٧ی 
دیکتاتۆریی  ئیسالمییەکان  کــاتــێــک  ــەتـــاوی(،  هـ
قــەومــا.  ســەپــانــد،  ئــێــرانــدا  ســـەر  ــە  ب ئیسالمییان 
ئەوە لە پێش هەموو شتێکدا ئەرکی ئێمە ئێرانییەکانە 
کە دڵنیا بین شۆڕشی داهاتوو پارێزەری ئازادی و 
دێموکڕاسی بێ. لەگەڵ ئەوەشدا، ئێمە پێویستیمان 
بە پشتگیریی سیاسیی دێموکراسییە ڕۆژاواییەکانە 
پێشکەوتنخوازانە. ئــامــانــجــە  بـــەو  گەیشتن  ــۆ  ب

بەڕێزان!
دێموکڕاتی  حیزبی  ڕێبەری  وەک  بــدەن،  ڕێگام 
کە  بگەیەنم  ئێوە  ئاگاداریی  بە  ئێران،  کوردستانی 
حیزبی ئێمە لە ١٩٤٥ )١٣٢٤ی هەتاوی( بەو الوە 
لە ئێران و خۆبەڕیوەبەریی گەلی  بۆ دێموکراسی 
کورد خەباتی کردووە. ئێمە، بە پێچەوانەی تەبلیغاتی 
کۆماری ئیسالمی، بە تەمای دابەش کردنی ئێران نین. 
ئــێــران  ــووی  ــ ــات ــ داه بـــۆ  ئــێــمــە  دووری  ــدی  ــ دی
فێدڕاڵە  و  دێموکڕاتیک  سێکوالر،  دێموکڕاسییەکی 
و  دەکرێت  جێبەجێ  یاسا  سەروەریی  لەویدا  کە 
کەمینە نەتەوەییەکانی ئێران، کە بە یەکەوە نیوەی 
خۆیاندا  نــاوچــەکــانــی  لــە  دێــنــن،  پێک  حەشیمەت 
ــەن. لــە ڕوانــگــەی سیاسەتی  خــۆیــان بــەڕیــوە دەبـ
دەرەوە، ئێمە لەسەر ئەو بڕوایەین کە ئێران دەبێ 
نێوەڕاست  ــی  لــە ڕۆژهــەاڵت لــەگــەڵ دراوســێــکــانــی 
دەگــەڵ  بنیاتنەری  پەیوەندیی  و  بــژی  ئاشتی  بە 
بە  هــەبــێ،  دنــیــا  ســەانــســەری  دێموکراسییەکانی 
تایبەتی دێموکڕاسییەکانی ڕۆژاوایی. بۆ وەدیهاتنی 
دەگــەڵ  ئێران  پێویستە  ئــەوتــۆ،  دووری  دیدێکی 
سێکۆالریزم،  ئــازادی،  بێ  بــژی.  ئاشتی  بە  خۆی 
دێموکڕاسی و سیستەمێکی فێدڕاڵ کە ڕەنگدانەوەی 
فرەڕەنگیی ئێران بێ، گەیشتن بە ئاشتی لە نێوخۆ 
بگا  چ  نییە،  مومکین  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  لە  و 
ڕۆژاوا. دنیای  دەگەڵ  بونیاتنەرانە  پەیوەندیی  بە 
دەکەین  دێموکڕاتیکەکان  ــە  واڵت لــە  داوا  ئێمە 

تـــا هــەنــگــاوی بـــە کـــــردەوە بـــۆ پــشــتــیــوانــیــی لە 
دەبێ  ئــەوان  هەڵگرن.  ئێران  خەڵکی  سەرهەڵدانی 
دەبێ  ئــەوان  بکەنەوە.  نزیک  لێک  ئۆپۆزیسیۆن 
دێموکڕاتیکە  هــێــزە  ــەگــەڵ  ل ــۆگ  ــال دی بــە  ــت  دەسـ
ــدەن. ــ ــان بـــکـــەن و یــارمــەتــیــیــان ب ــەکـ ــیـ ــوردیـ کـ
واڵتانی دێموکڕاتیک دەبێ دەستبەجێ هەنگاوی 
دەستڕاگەیشتنی  کــردنــی  جێبەجێ  بــۆ  پێویست 
ئینتەرنێت  بــە  ئــێــران  خەڵکی  متمانەی  جێگای 
ڕێــژیــم  ــدار دژی  ــج ــان ــام ئ گـــەمـــارۆی  ــێــنــن.  هــەڵ
ــێ بـــــــەردەوام بـــن و پـــەرەیـــان پـــێ بـــدرێ. ــ دەب
کۆماری  دەگەڵ  خەریکە  کە  ناوکی  ڕێککەوتنی 
بە  تــەنــیــا  ــرێ  ــ دەک ــەســەر  ل وتـــووێـــژی  ئیسالمی 
چۆن  وەک  ــەر  ه ئیسالمییە،  ڕێــژیــمــی  قــازانــجــی 
 ٢٠١٥ لــە  ــەکــان  ــی ڕۆژاوای زلهێزە  کاتێک  دیتمان 
)١٣٩٤( دەگەڵ ئێران گەیشتنە ڕێککەوتن، سوودە 
بۆ  پێشوو  نــاوکــی  ڕێککەوتنی  ئــابــووریــیــەکــانــی 
لێ  کەڵکی  سەربازییەکان  بەرنامە  پێدانی  گەشە 
بەهێزتر  و  هــاژەکــی  بەرنامەی  وەک  گیرا،  وەر 
کــردنــی ســوپــای پــاســدارانــی شــۆڕشــی ئیسالمی 
سەرکوت  ئێران  خەڵکی  کە  دیکە  الیەنەکانی  و 
تاقمە  لە  ــی  دارای پشتیوانی  بۆ  هــەروەهــا  ــەن،  دەک
نێوەڕاست.  ڕۆژهەاڵتی  لە  دیکە  تێرۆریستییەکانی 
لەبەر ئەو هۆیە ئێمە داوای ئاڵوگۆڕ لە سیاسەتی 
لــە جیاتی  ــن.  دەکــەی ئــێــران  بــە  بــەرانــبــەر  ڕۆژاوا 
دێموکڕاسییەکانی  ناوکی،  پرسی  بە  پێشتریەتیدان 
ئێران  خەڵکی  خەباتی  لە  پشتیوانی  دەبێ  ڕۆژاوا 
بە  تەنیا  ــەوە  ئ بکەن.  دێموکڕاسی  و  ئـــازادی  بۆ 
و  ئاشتییانە  ڕێگاچارەیەکی  کە  ڕێژیمە  گۆڕانی 
بەردەوام بۆ پرسی ناوکی دابین دەبێ. ئێران تەنیا 
ئەو کاتە کۆتایی بە ناسەقامگیر کردنی ڕۆژهەاڵتی 
بێ. دێموکڕاسی  خــاوەنــی  کــە  دێنێ  نــێــوەڕاســت 

بەڕێزان!
پشتیوانی لە دێموکڕاسی لە ئێران نەتەنیا لە 

ڕوانگەی ئەخالقییەوە ڕەوایە؛ بەڵکو سیاسەتێکی 
وشیارانەشە!

سوپاس بۆ سەرنجدانتان.  

زستانێکی تووش
لە بەردەم کۆماری ئیسالمیدا

عەلی بداغی
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کۆنگرەی بیست و شەشەمی ئینترناسیۆنال 
سۆسیالیست

٢٥-٢٦-٢٧ی  ئیسپانیا،  مــادریــد، 
نۆڤەمبەر، ٢٠٢٢

توندوتیژیی  سۆسیالیست  ئینترناسیۆنال 
دەوڵەتی ئێران مەحکووم دەکات و هاوپشتیی 

خۆی لەگەڵ خۆپیشاندەران دەردەبڕێ
پتر لە دوو مانگە خۆپیشاندانی جەماوەری 
ــەوەکــە بە  ــن. جــوواڵن لــە ئــێــران بــەڕێــوە دەچـ
)مەهسا(  ژینا  کــورد،  الوی  کیژێکی  کوژرانی 
لە  ئیرشاد  گەشتی  لێدانی  هــۆی  بە  ئەمینی، 
بە  کرد.  خۆپیشاندانەکان  پێ  دەستی  تــاران، 
سەرانسەری واڵتدا باڵو بوونەوە و زۆربەی 

کاری  دەستووری  بەپێی  مەولوود  کاک 
سۆسیالیست،  ئینترناسیۆناڵ  کۆنگرەی 
ئەم  خواستەکانی  و  ــاس  ب گرینگترین 

کۆنگرەیە چ بوون؟
کۆنگرەکانی  هەموو  وەك  کۆنگرەیەش  ئەم 
دیکە باسەکان زۆرتر لەسەر پرسە گرینگەکانی 
خواسەکانی  و  ــاس  ب و  ســیــاســەت  و  ژینگە 
واڵتەکانی  رەوشــی  لەسەر  ئەسڵی  ئەندامانی 
خۆیان بوو. بەاڵم لە هەمووی ئەوانە گرینگتر 
کاروباری  لە  بنەرەتی  گۆڕانکاریی  هەندێك 
سۆسیالیست  ئینترناسیۆناڵ  ڕێــکــخــراوەیــی 
کران. بۆ نموونە لە ساڵی ٢٠٠٦وە کە جۆرج 
پاپاندریۆ سەرۆکی ڕێکخراوەکە هەتا کۆنگرە 
زایینینەوە  ١٩٨٩ی  ساڵی  لە  هــەروەهــا  بــوو، 
بــوو؛  ئــای  ئێس  سکرتێری  ئــەیــاال  لویس  کــە 
گـــۆڕدران.  بەرپرسایەتییەکان  کۆنگرەدا  لە 
وەزیرانی  سەرۆك  سانچێز،  پێدرۆ  بەمجۆرە 
ئینترناسیۆنال  ســەرۆکــی  بــە  ــوو  ب ئیسپانیا 
سۆسیالیست و هەروەها خاتوو بێنێدیکتا السی 
بوو بە سکرتێری ئێس ئای کە ئەم گۆرانکاریە 
بە خاڵ وەرچەرخانێك لە چارتی ڕێکخراوەیی 

ئینترناسیۆنال سۆسیالیستدا دادەنرێت.

گرینگترین بڕیارەکانی کۆنگرە چ بوون؟ 
ــی  ــە چــارت ــە گـــۆڕانـــکـــاریـــیـــەکـــان لـ جــگــە لـ
بەرپرسایەتییەکان  گۆڕینی  و  ڕێکخراوەیی 
کرد،  باسم  پێشوودا  پرسیاری  لە وەاڵمی  کە 
پەسەندکردنی بڕیارنامەکانی کۆنگرە کە یەك 
و  ئــێــران  دۆخــی  لــەســەر  بڕیارنامانە  لـــەوان 
کوردستانی ئێران بوو، دەتوانین بە گرینگترین 
بڕیارەکانی کۆنگرە دابنێین کە لە دڵی باس و 

خواسە سیاسییەکانەوە دەرکەوتبوون..
ئەم  زیــاتــر  کەمێك  ــدەن  ب ئیجازەم  ئــەگــەر 
باسە بکەمەوە، دوای کۆنگرەی بیست و سێ 
)٢٠١٢ - ئەفریقای جنوبی- کەیپ تاون( کیشە 
لەمەر  ئینترناسیۆنال سۆسیالیست  نێو  کەوتە 
ئەم  ئەیاال.  لویس  دووبــارەی  هەڵبژاردنەوەی 
لە  هەڵدا،  ســەری  کۆنگرەدا  لــەم  کە  کێشەیە 
کۆبوونەوەی شوڕای IS لە لێزبۆنی پۆرتۆغال 
بەشێکی  و  تەقییەوە   )٢٠١٣ فێبریوێری  )٣ی 
ئورووپا  و  ئیسکاندیناوی  واڵتانی  لە  بەرچاو 
یا  کــۆمــەڵ گــرووپ   ٢٠١٣ مــەی  ٢٢ی  ڕۆژی 
ڕێکخراوێکیان بە ناوی پرۆگرێسیف ئەالینس 

مەولوود سوارە:

و  لەنێوخۆ  ئــێــرانــی،  کۆمەڵگەی  الیەنەکانی 
هاوپشتیدا،  بێوێنەی  ڕاپسکانێکی  لە  دەرەوە، 

تێکەاڵوی جوواڵنەوەکە بوون.
ــران لــەجــیــاتــی بــەرێــوەبــردنــی  ــێ ڕێــژیــمــی ئ
بکوژانی  لە  لێپێچینەوە  و  شیاو  لێکۆڵینەوەی 
ژینا ئەمینی، پەنای بۆ سەرکوتی خۆپیشاندەران 
خۆپیشاندەر  سەدان  هۆیەوەش  بەو  بــردووە. 
ــوژراون  کـ ئەمنیەتییەکانەوە  هــێــزە  ــەالیــەن  ل
ــدار یــان  ــن ــری و هـــــەزاران کــەســی دیــکــەش ب
دەستبەسەر کراون.  سەرکوت لە ناوچەکانی 
جێی نیشتەجێبوونی نەتەوە و کەمینەکان، وەک 
کوردستان و بەلووچستان، تەنانەت توندتریش 
بووە. بێجگە لەوە، بۆ بەالڕێدابردنی سەرنجی 
ڕای گشتی لە ڕووداوەکانی نێوخۆی ئێران و 

کۆماری  ئێرانییەکان،  نێوان  یەکیەتیی  تێکدانی 
ئیسالمی دەستی داوەتە کەمپەینێکی بۆمبارانی 
کوردستانی  سیاسییەکانی  حیزبە  بنکەکانی 
لەبەر  عێراق.  کوردستانی  هەرێمی  لە  ئێران 
پەنابەرانی  کەمپی  هێرشانە  ــەو  ئ کــە  ئـــەوە 
قوتابخانەکانیانی  و  ئێران  کــوردی  سیاسیی 
کردوونە ئامانج، لە نێو کوژراو و بریندارەکاندا 
ڕێژەیەکی زۆر ژن و منداڵ دەبیندرێن.  لەگەڵ 
ئەوەشدا، حیزبە کوردییەکانی ئێران، ئەگەرچی 
پشتگیری لە خۆپیشاندانی هێمنانەی جەماوەر 
دەکەن، لەو ماوەیەدا بیریان لە هیچ چاالکییەکی 
سەربازی دژی کۆماری ئیسالمی نەکردۆتەوە.
جوواڵنەوەکە  دەستپێکی  هــۆی  کاتێکدا  لە 
سنووردارییەکانی  دژی  ناڕەزایەتی  دربڕینی 
ژنانەوە  بەسەر  ڕێژیمەوە  لەالیەن  سەپێندراو 
جوواڵنەوەی  پێشڕەوی  هێشتا  ژنان  و  بووە 
خۆپیشاندەران  داواکارییەکانی  ناڕەزایەتین، 

پشتیوانی لە هەنگاوەکان و داواکان 
بۆ گرتنەبەری ڕێوشوێنی کاریگەرتری نێونەتەوەیی دژی ئێران دەکەین

کۆنگرەی ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست:

لە  کە  سۆسیالیست دا  ئینترناسیۆناڵ  کۆنگرەی  شەشەمین  و  بیست  کۆتایی  و  سێهەم  ڕۆژی  لە  ئــامــاژە: 
ئێراندا  بــارودۆخــی  لەگەڵ  لەپێوەندی  بڕیارنامەیەک  چــوو،  بەڕێوە  ئیسپانیادا  واڵتــی  پێتەختی  مــادریــد، 
نۆڤامبر(  )٢٧ی  سەرماوەز  ٦ی  یەکشەممە،  ئەمڕۆ  کە  بڕیارنامەیەدا  ئەو  پەسندکرانی  ڕەوتــی  لە  کــرا.  پەسند 
بەرپرسی  و  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  ڕێبەریی  ئەندامی  ســوارە،  مەولوود  سەرەتا  کــرا،  تاوتوێ 
ڕاپەڕینی  و  ئێران  لە  کورد  دۆخی  شیکارییەکی  سۆسیالیستدا  ئەنترناسیۆنال  ڕێکخراوی  لە  حیزب  کاروباری 
کرا. پەسند  کۆنگرە  بەشدارانی  دەنگی  تێکڕای  بە  بڕیارنامەکە  دواتــر  و  کرد  واڵتە  لەو  ئێستای  سەرانسەریی 

لە  سەرماوەز(  )٤-٦ی  یەکشەممە،  هەتا  هەینی  ڕۆژانی  لە  سۆسیالیست  ئینترناسیۆناڵ  کۆنگرەی  شەشەمین  و  بیست  ئاماژە: 
نێونەتەوەیی  ڕێکخراوی  ئەسڵیی  ئەندامی  وەک  ئێران،  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  شاندێکی  چوو.  بەڕێوە  ئیسپانیا  مادریدی 
کۆنگرەکەدا  لە  گشتیی حیزب  بەڕێوەبەریی  ناوەندی  بەرپرسی  هیجری،  مستەفا  کاک  بە سەرپەرستیی  ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست 
بەشدار بوو. کاک مستەفا هیجری لە دووهەمین ڕۆژی کاری کۆنگرەدا وتارێکی پێشکێش کرد و بڕیارنامەیەکیش لەپێوەندی لەگەڵ 
دۆخی ئێران و ڕاپەڕینی ژینادا پەسند کرا. هەروەها لە کۆنگرەی ئینترناسیۆناڵ سوسیالیستدا بۆ ڕێزگرتن لە خەبات و تێکۆشانی 
کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  بە  پێشکەش  سپاسنامەیەک  کۆمەاڵیەتی،  دادپەروەریی  و  ئازادی  ئاشتی،  لەپێناو  دێموکرات  حیزبی 
سوارە،  مەلوود  لەگەڵ  وتووێژێکی  دەرەنجامەکانی  و  باس  و  کۆنگرە  کاروباری  لەسەر  زیاتر  زانیاریی  بۆ  "کوردستان"  کرا.  ئێران 
پێک هێناوە: سۆسیالیست  ئینترناسیۆناڵ  کاروباری  بۆ  حیزب  نوێنەری  و  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  ڕێبەریی  ئەندامی 

بۆ  ئـــەوان  ڕادیــكــاڵــتــرن.  و  گشتگیرتر  گەلێک 
مافەکانی مرۆڤی خۆیان و ئازادییە بنەڕەتییەکان 
دەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە  لە  دەکــەن.  خەبات 
داوای  ئێرانییەکان  ڕێژیم،  سەرکوتی  و  حاشا 
ڕێژیمێکی  هاتنەسەرکاری  و  ڕێژیم  گۆڕانی 
دێموکڕاتیک دەکەن، کە نوێنەری هەمووان بێ 
و ڕێز لە مافە ڕەواکانی هەموو خەڵکەکە بگرێ.
بوێریی  ــردوودا،  ڕابـ مانگی  دوو  مــاوەی  لە 
ــان لــە خــەبــاتــی  ــی ــری ئــێــرانــیــیــەکــان و خــۆڕاگ
ــۆ ئــــازادی و دێــمــوکــڕاســیــدا  یــەکــگــرتــووانــە ب
هاوپشتیی  و  ستایش  پەرەگرتنی  هۆی  بۆتە 
هێندێک  هۆی  بۆتە  کە  بێ وێنە،  نێونەتەوەیی 
ــی بـــە مــەبــەســتــی زەخـــت  ــردەیـ هــەنــگــاوی کـ
لە  پشتیوانی  و  ئــێــران  ڕێژیمی  خستنەسەر 

خەباتی ڕەوای ئێرانییەکان. 
پشتیوانی  سوسیالیست  ئینترناسیۆنال 
گرتنەبەری  بــۆ  ــان  ــ داواک و  هــەنــگــاوەکــان  لــە 

ڕێوشوێنی کاریگەرتری نێونەتەوەیی دەکات.
لە  هەڵوێستمان  ــەوەی  ــردنـ ــات کـ دووپـ ــە  ب
لێدوانی پێشوودا، ئینترناسیۆنال سۆسیالیست 
لەالیەن  بەڕێوەچوو  توندوتیژانەکانی  کردەوە 
هێزەکانی ئێران، لە نێویاندا دژی کوردانی ئێران 
لەگەڵ  خۆی  هاوپشتیی  و،  دەکــات  مەحکووم 
بۆ  خەبات  کە  ئاشتیخوازەکان  خۆپیشاندەرە 
ئازادی و دێموکراسی دەکەن ڕادەگەیەنێت. بە 
تایبەتی، ئینترناسیۆنال سۆسیالیست پشتیوانی 
تەواوی خۆی لە دوو حیزبی سەرەکیی کوردی 
ئینترناسیۆنال  بنەماڵەی  ئەندامی  کە  ئێران 
ــە حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی  ــ ســۆســیــالــیــســتــن، وات
ــران و حــیــزبــەکــانــی دیــکــەی  ــێ کــوردســتــانــی ئ
بۆ  بەرپرسیارانەیاندا  خەباتی  لە  ــەاڵت  ڕۆژه
گەیشتن بە مافە ڕەواکانی گەلی کورد لە ئێران 
دێموکڕاتیکی  چوارچێوەیەکی  کایەی  هێنانە  و 

سیاسی لە ئێران، ڕادەگەیەنێت.

ڕاپەڕینی ژینا و دروشم و بایەخەکانی لە کۆنگرەی SI دا ڕەنگیان دابۆوە

کۆنگرەی  و  ڕاگەیاند  پێشڕەو(  )هاوپەیمانی 
یەکەمی خۆشیان لە ڕۆژانی ١١و ١٢ی مارسی 

٢٠١٧ لە ئالمان- بێرلین گرت. 
لە حیزبی سۆسیال  الیەنانە جیا  ئەو  دیارە 
یەکجاریی  کشانەوەی  کە  سوئید  دێموکراتی 
حیزبەکانی  باقی  ڕاگەیاند  ئای  ئێس  لە  خۆی 
بەاڵم  مابوونەوە،  ــای"دا  ئ "ئێس  لە  هەر  دیکە 
بەشداری کۆبوونەوەکان نەدەبوون. بۆیە بەو 
ئاڵوگۆڕانەی کە لە بیست وشەشەمین کۆنگرەی 
مــادریــد  ــە  ل سۆسیالیستدا  ئینترناسیۆنال 
دیکەش  الیەنانەی  ئەو  هەموو  وایە  پێـم  کرا، 
هەر  ئای.  ئێس  نێو  دەگەرێنەوە  دی  جارێکی 
لەوێش نوێنەری حیزبی کرێکاری بریتانیا لۆید 
بریتانیاشە،  پارلمانی  ئەندامی  کە  مۆیل  ڕاسڵ 
حیزبەکەی  ئەندامەتیی  داوای  وتارەکەیدا  لە 
گــەرانــەوەی  بۆ  دەسپێكێكە  ــەوە  ئ و  کـــردەوە 

هەموو حیزبەکانی دی.

لەالیەن  دێموکرات  وتاری شاندی حیزبی 
بەشدارانی کۆنگرەوە چۆن وەرگیرا؟

خەباتی دێموکراسیخوازی کورد لە ئێران و 
ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  پێگەی 
سۆسیالیست  ئینترناسیۆنال  ڕێکخراوی  لە 
ئەو ستاتویەی بە حیزبی دیموکرات بەخشیوە 
زۆرەوە  بەبایەخی  بابەتەکانی  و  ــاس  ب کــە 
وەرگیرێن. ئەوە جیا لەوەی لە ئێستا ڕاپەڕینی 
"ژن،  دروشمی  و  ژینا  ناوی  و  ئێران  خەڵکی 
ژیان، ئازادی" و ئامانجی ڕاپەڕینەکە سنووری 
کاکڵ  ئــەوانــەش  هەموو  و  بــەزانــدووە  ئێرانی 
مستەفا  کاک  بەڕێز  پەیامەکەی  جەوهەری  و 
بەڕێز  وتــارەکــەی  بۆیە  دێنا.  پێ  هیجری یان 
زۆر  گشتی  بەڕێوەبەری  ناوەندی  بەرپرسی 
کە  بڵێم  دەتوانم  تەنانەت  وەرگیرا.  ئەرێنی  بە 
باسانەی  و  بایەخ  و  بەها  ئەو  ئەویش  دوای 
لە  هــاتــبــوون،  مستەفادا  کــاک  ــەی  ــارەک وت لــە 
وتاری جێگر و سەرۆك و بەرپرسانی یەکەمی 

حیزبەکانی دیکەشدا ڕەنگی دایەوە.
 

کۆنگرەدا  لە  دێموکرات  حیزبی  شاندی 
دیدار و کار و چاالکییەکانی چۆن بوو؟ 

خــۆتــان دەزانـــن لــەم کــۆبــونــەوە و کۆنگرە 
دیــــدارو  دا  ئـــای  ــیــس  ئ کــۆبــونــەوەکــانــی  و 
بــەاڵم  ــەوە،  ــن دەب ــارە  ــ دووب چاوپێکەوتنەکان 

ــی دیـــدارەکـــانـــی ئـــەم جـــارە لــەگــەل  ــاوازی جــی
یەکەم  کە  بوو  ئــەوە  پێشوو  کۆبوونەوەکانی 
ئەوە  و  گرتۆتەوە  یەکی  دێموکرات  حیزبی 
دێموکرات  حیزبی  پێگەی  بە  پتری  قورسایی 
نێونەتەوەییە  ڕێکخراوە  ئــەو  ئەندامانی  الی 
ــز  ــەرێ ــە ب ــوو، دووهـــــــەم ئـــــەوە کـ ــب ــەخــشــی ب
نــاوەنــدی  بــەرپــرســی  هیجری  مستەفا  کــاك 
کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  بەڕێوەبەریی 
کۆنگرەیەدا  ــەم  ل یــەکــەم  کەسی  وەك  ئــێــران 
بە  پتری  گرینگیی  ئـــەوەش  کــە  بــوو  بــەشــدار 
دیدار و چاوپێکەوتنەکانی شاندی حیزب لەگەڵ 

الیەنەکانی دیکە دابوو. 
باڵو  بــەوەخــت  هەواڵەکانیشدا  لە  هـــەروەه 
کە سەرپەرستیی  هیجری  مستەفا  کاک  بۆوە، 
ئینترناسیۆناڵ  کۆنگرەی  لە  حیزبی  شاندی 
سۆسیالیست دەکرد، لە ڕۆژی دووهەمی کاری 
کۆنگرەدا و لە چەند دیدارێکدا دۆخی سیاسیی 
دواگۆڕانکارییەکانی  و  کوردستان  و  ئێران 
ڕاپەڕینی نوێی خەڵکی ئەم واڵتەی لەگەڵ چەند 
بەر  هێنایە  ــان  واڵت سیاسیی  کاربەدەستێکی 
باس. شاندی حیزب لەو دیدارانەدا بەجیا لەگەڵ 
ئوروپا،  پارلەمانی  نوێنەری  لۆکاتێللی"،  "پیا 
"لۆید ڕاسڵ مۆیل"، ئەندامی پارلەمانی بەریتانیا 
سولتانبەکۆڤ"،  "تەمیرالن  و  کــار  حیزبی  لە 
ــی  ــمــوکــرات ــال دێ ــارتـــی ســۆســی ســـەرۆکـــی پـ
چاوپێکەوتنانەدا  لــەو  ــۆوە.  ب کۆ  قرقیزستان 
وێــــڕای ئــاڵــوگــۆڕی بـــیـــروڕا لــەســەر پرسە 
مستەفا  کاک  جیهان،  ئێستای  هەستیارەکانی 
لە  پشتیوانی  بۆ  ئەوانی  هەڵوێستی  سپاسی 

ڕاپەڕینی خەڵکی ئێران کرد. 
نامیلکەیەك  کۆنگرەیە  ــەم  ئ بــۆ  هــەروەهــا 
ئامادە  الپـــەڕەدا   ٥٠ لــە  ئینگلیزی  زمــانــی  بــە 
بارەگا  و  بنکە  موشەک بارانی  بابەتی  لەسەر 
ــمــوکــرات بــەهــۆی  مــەدەنــیــیــەکــانــی حــیــزبــی دێ
ئــامــادە  ئیسالمییەوە  کــۆمــاری  هێرشەکانی 
تایبەت  بەڵگەنامەی  کۆمەڵێک  لەگەڵ  کرابوو، 
ــێــران و ڕاپــەڕیــنــە  ــی کــوردســتــانــی ئ بــە دۆخـ
ــوو دیــــدار و  ــەم ــە ه ــە ل ســەرانــســەریــیــەکــە ک
ئەو  مستەفا  کــاك  بــەڕێــز  چاوپێکەوتنەکاندا 
ئەمن  بۆیە  دەکـــردن.  پێشکەش  نامیلکەیەی 
باش  زۆر  هــەم  حیزبیمان  شــانــدی  پێـم وایە 
وەرگیرا و هەم توانی هەیئەتێکی سەرکەوتوو 
و  کۆنگرەکەدا  کاروباری  ڕاپەڕاندنی  لە  بێت 

شۆڕشی  و  خەڵک  قسەی  و  پەیام  گەیاندنی 
گرینگە  ڕێـــکـــخـــراوە  ــەو  ــ ب ئـــێـــران  ئــێــســتــای 

نێونەتەوەییە.
لە کۆنگرەدا ڕێز لە خەبات و تێکۆشانی 
حیزبی دێموکرات گیرا، لەو بارەیەوە ئەگەر 

ڕوونکردنەوەی زیاترمان بدەیتێ.
دوورودرێــــژی  مــێــژوویــەکــی  ئێمە  حیزبی 
و  هەیە  سۆسیالیستدا  ئینترناسیونال  لەگەڵ 
دوکتور قاسملوو و دوکتور سەعید هەردووك 
سکرتێری حیزبمان دوای کۆبوونەوەکانی ئێس 
حیزبی  کەواتە  بــوون.  شەهید  بەداخەوە  ئای 
ئێـمە لەو ڕێگەیەدا بەهای یەکجار زۆر گەورەی 
دێموکرات  حیزبی  دیکەشەوە  لەالیەکی  داوە. 
ــەروەری و  دادپ ئای کە  ئامانجەکانی ئێس  بۆ 
مافەی  و  دێموکڕاسی  و  ــازادی  ئ و  یەکسانی 
مرۆڤە، هەم خەباتێکی دوورودرێژی کردووە، 
حیزبەشمان  خەباتی  سەرەکیی  تــەوەری  هەم 
ئەو بەها و بایەخانەن کە قوربانیی زۆرمان بۆ 
ڕێکخراوەکەش  ئەسلی  ئەندامی  وەك  و  داون 
هەمیشە پایەندیان بووین. کۆی هەمووی ئەوانە 
کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  کە  کرد  وای 
لەو شوێنە  ئێران شانازیی ئەوەی بدرێتێ کە 
بۆ  هەر  دیــارە  بگیردرێ.  لێ  ڕێــزی  گرینگەدا 
کاک  بەڕێز  "کوردستان"  خوێنەرانی  زانیاریی 
مستەفا ڕێزنامەکەی لە دەست پێدرۆ سانچێز 
و خاتوو بێنێدیکتا السی، سەرۆک و سکرتێری 
جۆرج  هەروەها  و  ئای  ئێس  هەڵبژێردراوی 
پاپاندریۆ و لویس ئەیاال، سەرۆک و سکرتێری 

پێشووی ڕێکخراوەکە وەرگرت.

ــدا باسی  ــەم ــەک ی ــاری  ــرســی پ ــە  ل هـــەر 
پێوەندیدار  بڕیارنامەیەکی  پەسندکرانی 
کۆنگرەکەدا  لە  ئێران  لە  کــورد  دۆخــی  بە 
کرد، بەاڵم ئەم بڕیارنامەیە چەندە و چۆن 
واڵتان  بڕیاری  لەسەر  کاریگەریی  دەتوانێ 

هەبێت؟
ئەو  بەخۆشییەوە  بڵێم  دەمـــەوێ  لەپێشدا 
بڕیارنامەیە کە لەسەر داوای حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێرانەوە پێشکێش بە کۆنگرە کرا 
و دواتر لەالیەن منەوە لە تریبوونی کۆنگرەوە 
تێکڕای  بە  درا،  لەسەر  پتری  شیکردنەوەی 
دەنگی ئەندامانی کۆنگرە پەسند بوو؛ کە ئەمە 

خۆی دەسکەوتێکە.

سروشتییشە کە ئەم بڕیارنامانە بێ تەئسیر 
لە  ــەرچــاو  ب بەشێکی  ــەوەی  ئـ بــەهــۆی  نــابــن، 
یا  خۆیاندا  واڵتەکانی  لە  ئای  ئێس  ئەندامانی 
لە  لەنێو حکوومەت دان و یا الیەنی دووهەمن 

حکوومەتدا.

ڕێکخراوەیەشدا  ئەو  ژنانی  کۆنگرەی  لە 
کە چەند ڕۆژ پێشتر گیرابوو، خاتوو گواڵڵە 
ژنانی  یەکیەتیی  ــادری  ک شەرەفکەندی، 
سکرتێری  جێگری  بە  حیزب  دێموکراتی 
ڕێکخراوەکە هەڵبژێردرا، گرینگی و بایەخی 

ئەو ستاتویە لە چیدا دەبینن؟
 کاتی خۆی دوکتور قاسملوو جیا لەوەی کە 
بیرو باوەرێكی قوولی بە سۆسیالیسم هەبوو 
خەسارەتی  حیزبەکەمان  پێوەندییەشدا  لەم  و 
ــەاڵم چــوونــی دوکتور  ب دا  بــۆ  گـــەورەی  زۆر 
بیروباوەڕێك  لە  جیا  ئای  ئێس  بۆ  قاسملوو 
قاسملوو  دوکتۆر  وایــە  پێم  من  بــوو،  پێی  کە 
پێویستی بە تریبونێك بوو بۆ زیاتر ناساندنی 
دەنگ و ڕەنگی کورد و گرینگیی ئەم سەکۆیە، 
جا بۆیە من پێـم وایە دوکتور توانی هەم لەم 
ڕایەڵەیەکی  هەم  و  وەربگرێت  کەڵك  سەکۆیە 
هاوڕێی  هەڵبژاردنی  بکات.  دروســت  بەهێز 
لەم  دەبــێ  شەرەفکەندیش  گواڵلە  بەڕێزمان 
ڕاستایەدا هەلسەنگێن کە بێ شك دەتوانی هەم 
لە ستاتوی خۆی و  هەم لەم سەکۆیەدا زیاتر 
کەوتۆتە  کە  بەرپرسایەتییەکی  بە  جــاران  لە 
سەرشانی کەڵك وەربگرێت بۆ زیاتر ناساندنی 
ــی نــێــوەڕاســت و  ــەاڵت کێشەی ژنــان لــە ڕۆژه

بەتایبەت کوردستان. 

بفەرموون  ئــەگــەر  ــار،  ــرســی دواپ وەک 
چ  کۆنگرە  لــە  دیکە  کـــوردی  بــەشــدارانــی 

الیەنێک بوون؟
حیزبی  وێــڕای  کە  الیەنانەی  و  حیزب  ئەو 
بوون،  بەشدار  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی 
بریتی بوون لە: یەکیەتیی نیشتیمانی کوردستان، 
ــەی شــۆڕشــگــێــڕی زەحــمــەتــکــێــشــانــی  ــەڵ ــۆم ک
کوردستانی ئێران و پارتی یەکیەتیی دێموکراتی 

سووریە.

سپاس بۆ بەشداریتان لەو دیمانەیەدا
سپاس بۆ ئێوەش.

بڕیارنامە لەسەر بارودۆخی کوردی ئێران 
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مــــــاوەی نـــزیـــک بە 
ســـێ مــانــگــە خــەڵــکــی 
نیزامی  لە  وەزاڵەهاتوو 
ئیسالمیی  کـــۆمـــاری 
سەر  هاتوونەتە  ئێران 
ڕاپەرینێکی  و  شــەقــام 
ســــــەرانــــــســــــەریــــــی 
هەموو  لــە  پێک هاتوو 
و  ئـــایـــیـــن  و  نــــەتــــەوە 
کۆماری  دەسەاڵتدارەتیی  بەدژی  ئایینزاکان 
ئەنجامی  لە  و  پێ  ســەر  کەوتۆتە  ئیسالمی 
ــدی هـــێـــزە نـــیـــزامـــی و  ــونـ دژکـــــــــردەوەی تـ
هەموو  خەڵك  نیزامە،  ئەو  ئەمنییەتییەکانی 
و  تێپەراندووە  نیزامیان  سوورەکانی  خەتە 
توندوتیژی  نیزامەن.  ئەو  نەمامی  خوازیاری 
نیزامییەکانی  و  ئەمنی  هێزە  دژکـــردەوەی  و 
بەرانبەر خەڵکی  لە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
دەست بەتاڵ  کاتدا  هەمان  لە  و  وەزاڵەهاتوو 
ــووە کــە لــە هێندێک  ــ ــد ب ــون بــە ڕادەیـــــەک ت
بەلووچستان  و  کوردستان  وەک  نــاوچــەی 
پەیمانە  و  کۆنڤانسیۆن  پــێــنــاســەی  بــەپــێــی 
کوشتاری  خانەی  دەچێتە  نێونەتەوەییەکان، 
کاتێک  نەتەوەیەک.  لەنێوبردنی  و  بەکۆمەڵ 
باس لە کوشتاری بەکۆمەڵ دەکرێ بابەتەکە 
نییە،  پێوەندیی بە ڕادەی کوژراو بریندارەوە 
دەبێتە  بابەتەکەیە  کـــرداری  نییەتی  بەڵکوو 
جینایەتە.  ئەو  خوڵقاندنی  ئەسڵیی  هۆکاری 
ئاسان  کارێکی  نییەتە  ئەو  سەلماندنی  ڕەنگە 
نەبێ، بەاڵم کردەوەکانی کۆماری ئیسالمی لە 
ماوەی ٤٣ ساڵی ڕابردوودا دەرحەق بە گەاڵنی 
بەلووچ خۆی  بەتایبەتی گەلی کورد و  ئێران 
بەکۆمەڵن.  کوشتاری  جینایەتی  سەلمێنەری 
دژکــردەوەی  جۆری  لە  خێرا  تێڕوانینێکی  بە 
لە  ئیسالمی  کۆماری  هێزە سەرکوتکارەکانی 
ماوەی نزیک بە سێ مانگی ڕابردوو دەرحەق 
گەلی  و  بەگشتی  ئێران  ڕاپەریوی  گەالنی  بە 
کورد و بەلووچ بەتایبەتی دەتوانرێ باشترین 
بەڵگە بۆ سەلماندنی کوشتاری بەکۆمەڵی ئەو 
داوای  ئەوەیە  تاوانیان  تەنیا  کە  گەلە  دوو 
لەو  و  دەکــەن،  خۆیان  سەرەتاییەکانی  مافە 
نییەتە  ئــەو  دەتوانین  سەرکوتکردنە  شێوە 
بخوێنینەوە کە دەسەاڵتدارانی ئەو نیزامە هەر 
دژە ئینسانییەکانی  کــردەوە  بە  سەرەتاوە  لە 
ئێران  گەالنی  لەگەڵ  دوژمنایەتییان  خۆیان 

دوای گیا بەختکردنی ژینا ]مەهسا[ ئەمینی 
و دەستپێکردنی شۆڕشی"ژن، ژیان، ئازادی"، 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان به تایبەتی و، ئێران 
به گشتی بۆته گۆڕەپانی خەباتی جەماوەریی 

خەڵک. کوردستان لە ڕەوتی گەشەکردن و 
پەرەسەندنی ئەم شۆڕشە لە ئاست ئێراندا 

ڕۆڵی تایبەت دەگێڕێ و بۆتە جێی سەرنجی 
گشت ئێرانییه ئازادیخوازەکانی نێوەوە و 

دەرەوەی واڵت. بوێری و قارەمانیی خەڵکی 
کورد و بەشداریی تەواوی توێژ و چینەکانی 

کوردستان لەم بزووتنەویەدا ، دیاردەیەکی 
بێ هاوتایه لە ئاستی تەواوی ئێراندا. 

خەڵکی کورد وێڕای هێرشی دڕندانەی هێزی 
ــەی  ڕۆژان گیان بەختکردنی  و،  سەرکوتکەر 
و،  خــۆی  خەباتی  لە  بــەردەوامــه  ڕۆڵەکانی، 
نەخوڵقێنێ.  گــەورە  حەماسە یەکی  نییه  ڕۆژ 
بەخۆشییەوە حیزبه کوردستانییەکانیش هەتا 
بەرپرسیایەتییە وە  لەوپەڕی  و  ژیرانه  ئێستا 
کردووە  هەڵسوکەوتیان  ڕاپەڕینه  ئەم  لەگەڵ 
کۆماری  بــەردەوامــی  پیالنگێڕانی  وێــرای  و، 
بنکەکانیان  مووشەک بارانی  وەکــو  ئیسالمی 
نێو  نەکەوتوونەتە  کوردستان،  باشوری  لە 
ئێران  سەرکوتکەری  هێزی  که  داوەی  ئــەو 

جینایەتەکانی کۆماری ئیسالمی 
لە شەقامەکانی ئێراندا کۆمەڵکوژین

بەرەی گشتگیری هێزەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان وەک پێویستییەکی مێژوویی
)ئەرکی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەم پێناوەدا(

د. کامران ئەمین ئاوە

بەلووچ  بەتایبەتی گەلی چەوساوەی کورد و 
بە ئاشکرا سەلماندووە. 

خەڵکی  ڕابـــردوودا  مانگی  مــاوەی سێ  لە 
جۆراوجۆرەکانی  توێژە  و  چین  لە  نــاڕازی 
دەســەاڵتــدارەتــیــی  بـــەدژی  ئــێــران  کۆمەڵگەی 
و  شەقام  سەر  هاتوونەتە  ئیسالمی  کۆماری 
دەنگی ناڕەزایەتییان بە شوعاری "ژن، ژیان، 
ئازادی" گەیاندۆتە گوێی هەموو ئازدیخوازانی 
دنیا، بەاڵم بەرپرسانی نیزام خۆیان لە ئاستی 
ئەو دەنگە بەرزە ئازادیخوازییە کەڕ کردووە 
ــردەوە  ک لــە  دیــفــاع  و  پاکانە  کەوتوونەتە  و 
دژەئینسانییەکانی هێزەکانیان. لەو پێوەندییەدا 
قسە و پاساوی ئەوەندە نامرۆڤانە و نایاساییان 
ــرداری هــێــزە نــیــزامــیــیــەکــانــی خــۆیــان  ــ ــۆ کـ ب
دادپەروەر  دادگایەکی  لە هەر  هێناوەتەوە کە 
و جێگای باوەڕدا، دەتوانن بەڵگەیەکی قورس 
و قایم بن بۆ مەحکووم کردنی دەسەاڵتدارانی 
بەشیک  بە  ئاماژە  دەتوانین  میناک  بۆ  تاران. 
جەهرۆمی،  بــەهــادوریــی  علی  قسەکانی  لــە 
بــەرچــاوی  لــە  کــە  بکەین  ــەت  دەوڵـ وتەبێژی 
سەرکوتی  بە  ســەبــارەت  ڕاگەیەندکارەکاندا 
ــەت وەک  ــ ــۆ دەوڵ ــێ: "ب نــاڕەزایــەتــیــەکــان دەڵـ
ڕۆژەکانی  یەکەم  لە  کە  بوو  ئاوخواردنەوە 
لەگەڵ  بــەربــەرەکــانــێ  بــۆ  ناڕەزایەتییەکاندا 
بازاڕ  ناڕازیی سەرشەقام و زانکۆ و  خەڵکی 
ئیزن بە هێزە ئەمنییەتی و نیزامییەکان بدا لە 
وهەرکەس  وەربگرن  کەڵک  جەنگی  فیشەکی 
بە ناڕەزایەتی هاتبایە سەرشەقام بە فیشەکی 
ئەو  دەنگی  زوو  هەر  و  درابــا  لێیان  جەنگی 
ئەو  کاتێک   ". دەکــرد...  ناڕەزایەتییانەمان کپ 
وتەبێژی  لە  دەربڕینانە  و  قسەکردن  شێوە 
و  دەوڵـــەت  ــەو  ئ ناخی  دەبیستین،  دەوڵـــەت 
کە چەند  دەردەخـــا  بــەتــەواوی خــۆی  نیزامە 
دەردەکەوێ  بەڕوونی  و  ئێرانن  گەاڵنی  دژی 
کە ئەو نیزامە چەندە خۆسەپێن و ستەمکارە 
و دوور لە شەرعییەتی خەڵکە بەگشتی، چونکە 
هیچ دەوڵەتێک لە زمانی هیچ کاربەدەستێکەوە 
دەسەاڵتیشدا  خــوارەوەی  ڕەدەی  لە  تەنانەت 
هێزە  دەمانتوانی  بڵێ  نادا  بە خۆی  ئیزن  بێ 
خەڵکی  بە  ڕوو  بدەین  ئێزن  ئەمنییەتییەکان 
جەنگی  فیشەکی  ــە  ل ســەرشــەقــام  نــاڕازیــی 
بە دەسەاڵتداریی  کەڵک وەربگرن و شانازی 
خۆیان بکەن کە ئەو ئیزنەیان نەداوە و لەسەر 
دەمانتوانی  بڵێ  و  منەت  بە  بیکەن  خەڵكیش 

بیکەین بەاڵم نەمانکردووە.
هەیە  پەندیەک  کوردەواریدا  پێشینیانی  پەندی  لەنێو 
ــا درۆزن  ــە"، "ی ــەودای درۆ بــەری کــورت ــ کــە دەڵــێ "م
ئیسالمی  لە کۆماری  دەوڵەت  وتەبێژی  زەینی کوێرە". 
درۆیــەکــەی  چونکە  زەیــن کــوێــرە،  درۆزنێکی  ــارە  وادیـ
لەگەڵ  بەربەرەکانێ  لە  هێزەکانیان  کردەوەکانی  بەپێی 
خەڵکی ناڕازیی سەرشەقام مەودای ئەوەندە کورتە کە 
بە هیچ پاساوێک بۆیان ڕاست نابێتەوە، ئاماری شەهید 
پێچەوانەی  بــە  ئــەوجــارە  ڕاپــەریــنــی  بریندارەکانی  و 
دەسەلمێنن؛  دیکە  شتێکی  دەوڵــەت  وتەبێژی  قسەکانی 
هەر بە قسەی کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی ئاماری 
سێ  بــە  نــزیــک  ــاوەی  مـ لــە  لێ ئەستیندراوەکان  گــیــان 
ئاماری  کە  داوە  کەس   ٣٠٠ لە  ڕابــردوو خۆی  مانگی 
پێچەوانەی  بە  مرۆڤ  مافی  پاراستنی  ڕێکخراوەکانی 
ئامارەی حکوومەت باس لە ٥٠٠ کەس شەهیدی بێ تاوان 
دەکەن کە لەنێو ئەو شەهیدانەدا بە ڕادەیەکی بەرچاو 
برینداربوونی  لە  بێجگە  ئــەوە  دەبیندرێن،  مێرمنداڵ 
لە  سەدان کەس و دەستبەسەرکردنی هەزاران کەسە. 
بۆڵتەنە لەقاودراوەکەی سپای پاسدارانیشدا باس لەوە 
کراوە کە ژمارەی کوژراوەکانی ڕاپەڕینی ئەمجارە پتر 
لە ئاخێزەکەی خەزەڵوەری ٩٨ی هەتاوییە کە ئەوکات 
مــاوەی چەند  لە  لە ١٤٠٠ کــەس  پتر  ــەوە کــرا  ل بــاس 

ڕۆژێکی ئەو مانگەدا گیانیان لێ ئەستێندرا. 
ئەوەی لێرەدا جیگای سەرنجە لەو کوشتارەی هێزە 
بەشی  کردوویانە  ئیسالمی  کۆماری  سەرکوتکارەکانی 
کەوتووە  بەلووچستان  و  کوردستان  ــەر  وەب شێری 
دەسەاڵتدارانی  کە  ڕاستییەیە  ئەو  دەرخــەری  ئــەوە  و 
خەڵکی  بەکۆمەڵ  کوشتنی  نییەتی  ئیسالمی  کۆماری 
ــەی  ــردەوەیـ ــورد و بــەلــووچــیــان هــەیــە و ئـــەو دژکـ کـ
بەپێی  خــۆپــیــشــانــدەران  دژی  ــاران  تـ ــی  ــداران دەســەاڵت
قانوونە نێونەتەوەییەکان بەتایبەتی کۆنڤانسیۆنی مەنعی 
کۆمەڵکوژی دەچێتە خانەی جینایەتی دژی مرۆڤایەتی. 
ماددەی دووی کۆنڤانسیۆنی مەنعی کۆمەڵکوژی دەڵێ:" 
بەو  بەکۆمەڵ  کوشتاری  پێناسەی  کۆنڤانسیۆنەدا،  لەو 
مانایەیە، کوشتاری بەکۆمەڵ بە هەریەک لەو کردارانە 
یا  بەشێک  لەنێوبردنی  مەبەستی  بــە  کــە  ــرێ  دەگــوت
مەزهەبی  یا  قەومی،  نەتەوەیی،  گرووپێکی  هەمووی 
ئەو  سێهەمیشدا  مــاددەی  لە  دەگوترێ".  بچێ،  بەڕێوە 
ئەنجام  ئەگەر  کە  کــردوون  دەستنیشان  کــردەوانــەی 

بدرێن سزایان لەسەرە. 
لە سەردەمی ئێستادا کە ئێران وەک واڵتێک ئەندامی 
یاساوڕیسا  بەپێی  یەکگرتوەکانە  نەتەوە  ڕێکخراوی 
پابەند بێ بە هەموو پەیماننامە  نێونەتەوەییەکان دەبێ 
ڕێکخراوەیە.  ئــەو  پەسندکراوی  کۆنڤانسیۆنەکانی  و 

 ٤٣ مــاوەی  کە  دەبینین  جیهانییەوە  کۆمەڵگەی  چــاوی  لەپێش  و  بەئاشکرا  بــەاڵم 
ساڵە دەسەاڵتدارانی تاران نەک پابەند نەبوون بەو یاساوڕێسایانە بەڵکوو بوونەتە 
ئەو  جێگایەکی  هەر  لە  چەشنێک  بە  جیهانی،  نەزمی  بۆ  گــەورەش  سەرئێشەیەکی 
جیهانە پان وبەرینە کردەوەیەکی تێرۆریستی و تێکدەرانە ڕوو بدا حەتمەن پەنجەی 

تاوان بۆ الی کۆماری ئیسالمی ڕادەکێشرێ.
 لەو پێوەندییەدا دەتوانین ئاماژە بە پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ هەتا سنووری 
کوشتاری بەکۆمەڵ لە سەرکوتی ڕاپەرینەکانی ئەو سێ مانگەی ڕابردوو بکەین کە 
لە هەمان کاتدا ئەو شێوازە سەرکوتەی ناڕەزایەتییەکان پیشێلکردنی کۆنوانسیۆنی 
مەنعی کوشتاری بەکۆمەڵە کە لەسەرەوە باس کرا ئەو کۆنوانسیۆنە لە ٩ی دێسامبر 
١٩٤٨ لە کۆڕی گشتیی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان پەسند کراوە و کوشتاری 
ئێران بێ  نێونەتەوەیی خستۆتە ڕیزی جینایەتی گەورە و  یاسای  بەپێی  بەکۆمەڵی 
و  کــردووە  ئیمزا  ١٩٤٩دا  ساڵی  لە  کۆنڤانسیۆنەی  ئەو  ژێر  شەرتێک  و  قەید  هیچ 
ئەو کۆنڤانسیۆنە وەک هەموو یاساوڕێساکانی نیونەتەوەیی بە گۆڕین و الچوونی 
حکوومەتەکان لەنێو ناچێ و هەر دەوڵەتێک جیگای دەوڵەتی پێشوو بگرێتەوە ناچار 
ئیسالمییش  کۆماری  بۆیە  کۆنڤانسیۆنەیە،  ئەو  ماددەکانی  و  بڕگە  پابەندبوونی  بە 
نێودەوڵەتییەکان  و  نێونەتەوەیی  قانوونە  بەپێی  ئێران  لە  دەسەاڵتدار  نیزامی  وەک 
لەسەریەتی پابەندی پاراستنی نێوەرۆکی ئەو کۆنڤانسیۆنە بێ. بوونی ئەو کۆنڤانسیۆنە 
هەلومەرجی  لە  نێونەتەوەییەدا  کۆنڤانسیۆنە  لەو  ئیسالمی  کۆماری  ئەندام بوونی  و 
سازمانە  و  حیزب  و  مــرۆڤ  مافی  پاراستنی  ڕێکخراوەکانی  بۆ  دەتوانێ  ئێستادا 
سیاسییەکانی دژبەری ئێران و بەتایبەتی بنەماڵەی شەهیدانی دەستی تاوانی کۆماری 
ئیسالمی ڕێگاخۆشکەر بێ  بۆ ڕووکێش کردنی دەسەاڵتدارانی ئەو نیزامە بۆ دادگا 
نێونەتەوەیەکان بەتایبەتی کە لەو ماوەدا شوڕای مافی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتووەکان 
ڕێکارێکی تایبەتیان بۆ لێکۆڵێنەوە لە شێوازی بەرەنگاربوونەوەی هێزەکانی کۆماری 

بەاڵم هاوکات، ڕۆڵەکانی کورد  ئاواتیەتی.  به 
شەقامەکانی  لەسەر  جۆراوجۆر  شێوازی  به 
ــزی تــا ددان  ــێ کــوردســتــان بـــەرەنـــگـــاری ه
تەنانەت  کە  بوونەتەوە  ئیسالمی  چەکداری 
نایه  مندالیشدا  و  دووگیان  ژنی  بە  بەزەییان 
و  ماڵ  و  خەڵکەکە  دڕندانە  ناکات  و  کات  و 

دووکانیان گولـله باران دەکات.
کورد  کە  هەستیارە دا  کاته  و  ســات  لــەم   
ئێران  ئاستی  لە  گشتیی  بیروڕای  سەرنجی 
ئەرکی  ــشــاوە،  ــێ ڕاک بـــەرەوخـــۆی  جیهان   و 
کوردستانیەکان،  هێزە  ــەوالی  ئ و   ئــەم ال  بێ 
ڕێکخستنی بەرەیەکی گشتگیر لە تەواوی هێز 
و کەسایەتییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بۆ 
و،  واڵت  نێوخۆی  لە  بەهێزتر  کاریگەرییەکی 
نوێنەرایەتیی ئەم خەڵکه بەالنیکەم له دەرەوەی 

ڕۆژهەالتی کوردستان و ئێرانه. 
 ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی 
کــوردســتــان دەتــوانــێ بـــەردی بــنــاغــەی ئەم 
بەرەیه بێ و، ناتوانێ و نابێ تەنیا لە دۆخی 
دواییانە دا،  لەم  بمێنێتەوە.  قەتیس  ئێستایدا 
کۆمەڵەی  و  نــاوەنــد  شــانــدی  کــۆبــوونــەوەی 
بــەالم  خۆشحاڵیی،  جــێ  بــۆتــه  کۆمۆنیست، 
هێزەکانی  ڕەوتــه  ئەم  پێویسته  و  نییه  بەس 
دیکەش بگرێتەوە. لەم پێناوەدا، یەکگرتنەوەی 
و  ــان  کــوردســت زەحمەتکێشانی  کــۆمــەڵــەی 
ــری زەحــمــتــکــێــشــانــی  ــێ کــۆمــەڵــەی شــۆڕشــگ
کــوردســتــانــی ئــێــران  لــە ٢٠ی خــەزەلــوەری 
ــەرچــاو لە  ئــەمــســاڵــدا، بــێ گــومــان ڕۆڵــێــکــی ب
بەهێزترکردنی ناوەند و بزووتنەوەی کوردی 
ڕۆژهەاڵت دەگێڕێ. ئێستا ناوەندی هاوکاریی 
بەپێی  کــوردســتــان  ــی  ڕۆژهــەاڵت حیزبەکانی 
ــمــوکــرات و  ــی دێ ــەن یــەکــگــرتــنــەوەی دوو الی

دەنگی  دوو  بوونی  به  و،  کۆمەڵه   الیەنی  دوو 
بەهێز به جێگای چوار دەنگی جیا، دەتوانێ به 
قورساییەکی زۆرتر هەول بۆ دانوستان لەگەڵ 
و  کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی  دیکەی  هێزەکانی 

حیزبه سەرتاسەرییەکانی ئێران بدات. 
یەکێک لە خاڵه الوازەکانی ناوەندی هاوکاریی 
نەبوونی  کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی  حیزبەکانی 
دەرەوەی  لە  هاوکاری  ناوەندی  نوێنەرایەتیی 
لــەگــەڵ دەوڵــــەت،  ــن  ــدی گــرت ــوەن ــێ پ بــۆ  واڵت 
مەدەنییەکانی  و  سیاسی  ڕێکخراوە  پەرلەمان، 
بیانی و تەنانەت دیاسپۆرای کوردی ڕۆژهەاڵت 

و هێزە سەرتاسەرییەکانی ئێرانه. 
نــاوەنــد بــۆ ئـــەوەی بتوانێ ڕۆڵـــی خــۆی لە 
لە  ئەندامانی  پێویسته  بگێرێ،  واڵت  دەرەوەی 
سیاسیی  رێکخراوە  و  حیزب  لەگەڵ  پێوەندیی 
وەک  نــەک  جیهان  و  ئــێــران  مەدەنییەکانی  و 
نوێنەری تەنیا حیزبێک، بەڵکوو وەک نوێنەری 
نـــاوەنـــد کـــار و چــاالکــیــی ســیــاســی بــکــەن و، 
نزیک کردنەوەی  بۆ  بەستێنێک  ــە دا  ڕەوتـ لــەم 
بێنن  پێک  ناوەند  کوردەکانی دەرەوی واڵت و 
کە بەشێکی بەرچاویان به هۆی جۆراوجۆر لە 
حیزبه چەپە سەرتاسەرییەکان یان له ڕێکخراوە 
کوردستانییەکان دابڕاون، بەاڵم بەهەڵویستن و 
ڕۆژهەاڵتی  داهاتووی  و  چارەنووس  بۆ  دڵیان 
بــەرچــاوی  بەشێکی  دەدات.  لــێ  کــوردســتــان 
کوردەکانی تاراوگه، خاوەن ئەزموونی سیاسی، 
کۆمەاڵیەتی، فەرهەنگی و زانستین و لە ئەگەری 
هــاوکــاری،  بــۆ  بــاش  سازوکارێکی  پێکهێنانی 
ــێ نەک  ــوان بــەشــداریــی چــاالکــانــەی ئـــەوان دەت
ڕۆژهــەاڵتــی  داهــاتــووی  بۆ  بەڵکوو  ئێستا،  بۆ 

کوردستانیش به قازانج بێ.
خاڵێکی گرینگی دیکه کە دەتوانێ پیشاندەری 

چــاالکــی و هــاوکــاریــی کــردەوەیــی نــاوەنــد 
و وانـــەیـــەک بـــۆ بـــەرەیـــەکـــی یــەکــگــرتــوو 
لـــە داهــــاتــــوودا بـــێ، ڕێــکــخــســتــنــی هــێــزی 
ڕێبەرییەکی  ژێر  لە  پێشمەرگە  یەکگرتووی 
ــارە لــە درێــژخــایــەن و  هــاوبــەشــدایــه. ئــەم ک
لە  چــاوەروانــنــەکــراو  ئاڵوگۆڕێکی  کاتی  له 
تایبەت ڕووخانی  به  ئێران و کوردستان و 
بێ  بناخەیەک  دەتوانی  ئیسالمی  دا  کۆماری 
و  کــوردســتــان  میللی  سپای  پێکهێنانی  بــۆ 
تێپەربوونی هێزە کوردستانییەکان لە ئاستی 
بۆ ڕێکخراوەیەکی  هێزێکی سیاسی–نیزامی 
دووپــات نــەبــوونــەوەی  و  سیاسی–مەدەنی 
ــی تــاڵــی بـــاشـــووری کــوردســتــان  ــەزمــوون ئ
ئاکامە  ــە،  دەیـ چەندین  ــاش  پ ئێستاش  کــە 
یەکگرتووی  هێزی  نەبوونی  نەرێنییەکانی 
ــر کــۆنــتــرۆڵــی وەزارتــــی  ــەژێ پــێــشــمــەرگــە ل
وەک  و  ــەداون  ــەرن ب داوێــنــی  پێشمەرگه دا، 
هەرێمی  الوازەکــانــی  هــەرە  خاڵه  لە  یەکێک 

کوردستان ماوەتەوه. 
چـــارەنـــووســـی داهـــاتـــووی کــوردســتــان 
هێزە  هاوکاریی  و  یەکگرتن  به  پێوەندیی 
لە  هەیە.  ڕۆژهــەاڵتــەوە  کوردستانییەکانی 
بوونی  داهاتوودا،  ئازادکراوی  کوردستانی 
لە  دوور  بــه  یــەکــگــرتــوو  میللی  سپایەکی 
کاریگەریی حیزب و ڕێکخراوەکان و، چاالکیی 
سیاسی و مەدەنیی حیزبە کوردستانییەکان 
نێوخۆیی  شـــەری  ــی  ــدان ســەرهــەڵ ــای  ــگ ڕێ
بەربەست دەکات و، ڕێگا بۆ چارەسەرکردنی 
ئاشتی خوازانە و ئەمڕۆیانەی کێشە نیوخۆیی 
و  وتووێژ  ڕێگای  لە  سەرانسەرییەکان  و 
بەو  گەیشتن  بۆ  ــەوە.  ــات دەک دانوستانەوە 
شتێک،  هەموو  لە  بەر  دەبێ  کورد  قۆناغه، 

بکات  بەهێزتر  خــۆی  ماڵی  ئێستاوە  لە  هــەر 
درێــژخــایــەن،  بەرنامەیەکی  هەبوونی  بــه  و 
ڕووداوەکــانــی  ــەرەوڕووی  بـ وشیارییەوە  به 

داهاتوو بێتەوە.

بەکورتی:
١.  وتووێژی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
ــخــراوە و  ــک ــەڵ ڕێ ــەگ ــران ل ــێ ــانــی ئ کــوردســت
کــەســایــەتــیــیــە ســیــاســی و مــەدەنــیــیــەکــانــی 
ڕێکخستنی  و  پێکهێنان  بــۆ  کــوردســتــان 

بەرەیەکی گشتگیر،
لە  هـــاوبـــەش  نــاوەنــدێــکــی  پێکهێنانی    .٢
دەرەوەی واڵت بۆ لۆبیگەری و نوێنەرایەتیی 

بزووتنەوەی کوردی ڕۆژهەاڵت،
ویــســتــە   گـــەاڵلـــەکـــردنـــی  و  دارشـــتـــن   .٣
مێژووییەکانی گەلی کوردی ڕۆژهەاڵت بەپێی 
هاوسەنگیی  زەیــنــی،  و  عەینی  بــارودۆخــی 
هێزەکانی نێو ئێران و ئەگەری جێبەجێ  بوونی 

داخوازییەکان، 
یــەکــگــرتــووی  ــێـــزی  هـ ڕێــکــخــســتــنــی   .٤

پێشمەرگەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان،
ــەگــەڵ  ل ــاری  ــ ــاوک ــ ه و  ــی  ــان ــم ــەی ــاوپ ه  .٥
ــەو هێزە  ئـ ــران و  ــێ ئ ــەی  ــک ــی دی ــان ــەوەک ــەت ن
بڕوایان  که  سەرتاسەرییانه  پێشکەوتنخوازە 
به مافی چارەی خونووسینی نەتەوەکان هەیە، 
لە  کــورد  گەلی  مێژوویی  پێویستییەکانی  لە 

ڕۆژهەاڵتی کوردستانه. 
ڕەوتی ڕووداوەکان چاوەڕێی بێ هەڵوێستیی 
ــەو دەســتــکــردنــی ئــەوانــە  ــەم دەســـت و ئ و ئ
نامێنێتەوە کە خۆیان به نوێنەری بزووتنەویەک 
و  هێز  یەک نەگرتوویی  و  ناتەبایی  دەزانـــن. 

کەسایەتییەکانی ڕۆژه

عومەر باڵەکی
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هەڤپەیڤین: کوردستان

ئەو ڕاپەڕینە بە درێژەدان و مانەوە
 لە شەقام سەر دەکەوێ

کاک شاڕوخ با باسەکەمان بە تازەترین 
ئامارەکانی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ 
کوردستان  ڕاپەڕینی  ڕۆژ   ٨٠ نزیک  لە 
دەست پێ بکەین، لە کوردستان چ باسە؟

هەتا  ڕۆژەدا   ٨٠ ئــەو  مــاوەی  لە  بەڵێ، 
 ١١٤  )١٤٠١ ســەرمــاوەزی  )١٥ی  ئــەمــڕۆ 
کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی  لــە  هاونیشتمانی 
گیانیان  سەرکوتکەرەکانەوە  هێزە  لەالیەن 
ــەوان  ــەس لـ ــدراوە کــە ١٤ کـ ــن ــێ ــەســت لــێ ئ
کەسیان   ٥ ــووە،  ب ســاڵ   ١٨ ژێــر  تەمەنیان 
ساڵەیە،   ٧٠ تــەمــەنــی  کەسێکیش  و  ژنــن 
هــەروەهــا لــەو ئــامــارەی باسم کــرد چــوار 
کەسیان بەهۆی ئەشکەنجە و لێدان و کوتان 
کەسیشیان   ٤ و  داوە  لــەدەســت  گیانیان 
لە  گیرابوون،   برینداری  بە  ئــەوەی  دوای 
نەخۆشخانەکان کۆتایی بە ژیانیان هاتووە. 
شیمانەی ئەوەش دەکرێ لەبەر زۆربوونی 
زیاتر  ئێستا  هەتا  کە  بریندارەکان  ڕادەی 
لــە ٤٠٠٠ کــەس لــە کــوردســتــان بــە تەقەی 
ساچمەیی،  چەکی  وەک  جۆراوجۆر  چەکی 
پێکراون،  قنناسە  کەاڵشینکۆف،  دەمانچە، 

ژمارەی کوژراوەکان زیاتریش بن. 
بەپێی زانیارییەکان بەشی هەرە زۆری ئەو 
ئەوەیکە  لە ترسی  بریندار بوون  کەسانەی 
لە چوون  خۆیان  نەگیرێن،  و  نەناسرێنەوە 
بۆ نەخۆشخانەکان بواردووە و لە ماڵەکان 
دەرمان دەکرێن کە ئەمەش ئاستەنگی جددی 
بۆ ڕەوشی تەندرووستیی ئەوان درووست 
کردووە لە بواری داودەرمان و پێڕاگەیشتن 
مەزندە  هەروەها   . و...  پزشکی  بابەتی  و 
دەکەین هەتا ئێستا ٥٠٠٠ کەس دەسبەسەر 
کرابن کە ئێمە لە ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ 
توانیومانە  ڕۆژهەاڵتی کوردستان"چاونیوز" 
هەتا ئێستا ناوی زیاتر لە ١٣٥٠ کەس لەوان 
الی خۆمان تۆمار بکەین، لەو ئامارەش زیاتر 
لە ٢٠٠ کەسییان ژنن، نزیک ٢٥٠ کەسیان 
تەمەنیان ژێر ١٨ ساڵ و قوتابین؛ هەروەها 
قــوتــابــخــانــەن  ٣٠ کــەســیــیــان مــامــۆســتــای 
دەســبــەســەرکــراوان  لــە  دیــکــە  بەشێکی  و 
بریتین لە لە چاالکانی مەدەنی، کولتووری، 
هونەرمەند،  ژینگەپارێزی،  ئەدەبی،  زمانی، 

وەرزشڤان و... .

مافی  دیکەی  ڕێکخراوەکانی  لە  زۆرێک 
کوردستان  و  ئێران  ئاستی  لە  مرۆڤی 
لێنزیک  و  هەیە  جۆراوجۆریان  ئاماری 
هاوشێوەن بەتایبەت لە کوردستان، ئایا 
هەر ئەوەندە پێشێلکارییانە کراون و ئێوە 

هەر لەو سێ بوارەدا ئامارگیری دەکەن؟
ئەم سێ بوارە واتە کوشتن، بریندارکردن 
و گرتن لە بەشە زۆربەرچاو و ئاشکراکانی 
پێشێلکارییەکانە. کە دەڵێم پێشێلکاری ڕێک 
لە  کە  ــم  دەدوێ ماددانە  و  بڕگە  ئەو  بەپێی 
جۆراوجۆرەکانی  کۆنڤانسیۆنە  و  جاڕنامە 
واتە  کراوە.  باسیان  مرۆڤدا  مافی  جیهانیی 
یان  کەرەسەیەک  لە  نابێ  حکوومەتەکان 
چەکێک کەڵک وەربگرن کە گیانی ناڕازییان و 
خۆپیشاندەران بخاتە مەترسییەوە، یان دەبێ 
ڕادەربڕین  ئازادیی  بە  ڕێگا  حکوومەتەکان 
کەسێک  نابێ  و  بــدەن  خۆپێشاندانەکان  و 
لەسۆنگەی بیروڕای جیاوازیەوە دەسبەسەر 

ــەمــە الیــەنــی  ــکــرێ و بــگــیــرێ، کـــەواتـــە ئ ب
پێشێلکارییانەیە،  ئەو  دیــاری  و  زۆر  هەرە 
کۆماری  ڕێژیمی  لەالیەن  نێوەدا  لەم  بەاڵم 
لە  ئــیــســالمــی و دەســتــوپــێــوەنــدیــیــەکــانــی 
مرۆڤایەتی  ــەدژی  ب کــارەســات  کوردستان 
و  ــەر  ڕەزبـ مانگی  لــە  بەتایبەت  خــوڵــقــاوە. 
شارەکانی  لە  سەرماوەز  مانگی  سەرەتای 
جوانڕۆ  بۆکان،  مەهاباد،  پیرانشار،  وەک 
بە شێوازی  هێزە سەرکوتکەرەکان  و سنە 
کە  نامرۆڤانە  و  بێ بەزەییانە  زۆر  یەکجار 
پڕەنسیپەکانی  و  یاسا  هەموو  پێچەوانەی 
سەر  ــە  ــردووەت ک هێرشیان  نێودەوڵەتین 
پەنجەرەیان  و  دەرگــا  خەڵک،  حاڵی  و  ماڵ 
سەر  چوونەتە  ئیزن  بەبێ  و  شــکــانــدووە 
بە  مااڵن و وێڕای سووکایەتی و بێ ڕێزی 
دەسبەسەر  خەڵکیان  منداڵ،  و  پیاو  و  ژن 
کردووە، کوڕ و باوک و دایکیان گرتووە و 
بــردووە، تااڵن و دزییان کــردووە و ژیانی 
خەڵکیان تێک داوە. یان بەشێک لەو الوانەی 
کچ و کوڕ لە گرتنگەکان ئەشکەنجە کراون 
و سووکایەتییان پێ کراوە. ئەمانە هەمووی 
پێشێلکاریی بەرچاو و ئاشکرای مافی مرۆڤە 
ــەردەوام  ب خۆمان  ناوەندەکەی  لە  ئێمە  و 
بابەتانە  ئــەو  هەموو  کە  پێوەندین داین  لە 

بەڵگەمەند بکەین و باڵویان بکەینەوە.

مافی  شــوڕای  لە  ــردوو  ڕاب حەوتووی 
بڕیارێک  یەکگرتووەکان  نەتەوە  مرۆڤی 
بڕیاری  ئێران دەرچوو، هەروەها  بەدژی 
ناوی  بە  کۆمیتەیەکی  کە  درا  ــەوەش  ئ
دۆزیــنــەوەی  و  لێکۆڵینەوە  کۆمیتەی 
زۆرینەی  بە  و  دابــمــەزرێ  ڕاستییەکان 
دەنگ، پەسند کرا. ئەم کۆمیتەیە دەتوانێ 

چ بکا و ڕێکارەکانی چۆنن؟
لە ماوەی ٤٣ ساڵی ڕابــردووی کۆماری 
هەموو  ئەگینا  نــەبــێ  دووجـــار  ئیسالمیدا 
ساڵێک کۆمیسیۆن و شوڕاکانی مافی مرۆڤی 
بڕیارنامەیەک  بە  یەکگرتووەکان  نــەتــەوە 
پــیــشــێــلــکــاریــیــەکــانــی مـــافـــی مــرۆڤــیــی لە 
ئەمجارە  ــەاڵم  ب کـــردووە،  مەحکوم  ئــێــران 
جیاوازییەکەی لەوەدا بوو کە بۆ یەکەم جار 
بوو ٢٥ واڵتی جیهان دەنگ بەو بڕیارنامەیە 
بدەن و هەروەها کۆمیتەیەک بۆ دۆزینەوەی 
ڕاستییەکانی ئەم ڕاپەڕینە دابمەزرێنن. کاری 
سەرەکیی ئەم کۆمیتەیەش ئەوەیە کە بەبێ 
هاوکاری ڕێژیمیش کە چاوەڕوان دەکرا و 
هەرواش دەرچوو کە بڵێ هیچ هاوکارییەکی 
ئەو کۆمیتە جیهانیە ناکات، ناوی سەرجەم 
ئەو کەسانەی لەالیەن ڕێژیمەوە کوژراون، 
ــەالیــەن  ــان ل ــراون، گـــیـــراون یـ ــ ــدار کـ ــن ــری ب
ــن و بە  ــای قــەزایــیــەوە حوکم دەدرێـ دەزگـ
نایاسایی  و  توندوتیژی  شێوازێکی  هــەر 
بەرەوڕوویان  نێودەوڵەتی  پێوەرەکانی  بە 
بناسێندرێن.  و  بــکــرێــن  ــۆمــار  ت دەبـــنـــەوە 
ئــەو  کـــاری  بڵێم ســەرەکــیــتــریــن  دەتـــوانـــم 
کۆمیتەیە ئەوەیە بە ناساندنی ئەو هەمووە 
باڕستاییەی سەرکوت و توندووتیژی ڕێژیم 
ــی، ڕێژیم  ــەت ــەق بــە خــەڵــک کــردووی دەرحــ
ڕیسوا بکڕی و هەروەها هەموو ئەو بەڵگانە 
حقوقی  و  بەڵگەمەند  سەرچاوەیەکی  دەبنە 
بۆ لێپرسینەوە و دادگایی کردنی بەرپرسانی 

یەکەمی کۆماری ئیسالمی.

لەو ماوەیەدا باس لەوە دەکرێ ئەوەی 
لە کوردستان و ناوچەکانی دیکەی ئێران 
بە  جینایەت  کــراوە  بەلووچستان  وەک 

دژی مرۆڤایەتی بووە؟ ئێوە لەو بارەیەوە 
دەڵێن چی؟

جینایەت بەدژی مرۆڤایەتی بەپێی پێناسە 
دیار  کردەوەی  نێودەوڵەتییەکان  و  جیهانی 
شێوەی  بە  واڵتێک  لەالیەن  کە  ئاشکرا  و 
ڕێکخراو و بەرباڵو بەڕێوە بچێ کە زۆرتر 
بەدژی خەڵکی ئاسایی و لە سەردەمی شەڕ 
کوشتن،  وەک  ــێ؛  دابـ ڕووی  ئاشتی  ــان  ی
ڕەگەزی،  پاکتاوی  ژینۆساید،  کۆمەڵکوژی، 
چەکی  لە  کەڵک وەرگرتن  زۆرەملێ،  کۆچی 
ــی یان  ــەت ــراو، تــێــرۆریــزمــی دەوڵ ــەدەغــەک ق
پشتیوانی لە تیرۆریزم، بێسەروشوێن کردنی 
ــە،  ــەروەران ــادادپ ن زیندانیکردنی  ــەزۆری،  بـ
سێکسی،  دەستدرێژیی  ئەشکەنجە،  ئێعدام، 
ڕەگــەزی،  هەاڵواردنی  سیاسی،  سەرکوتی 
هــەمــوو  و...،  ئــایــیــنــی  و  ــی  ــۆل ئ ئـــــازاری 
لە  زۆری  هەرە  بەشێ  کرد  باسم  ئەوانەی 
بەدژی  ئیسالمیدا  کۆماری  دەسەاڵتدارەتیی 
نەتەوەکانی ئێران کراوە و بەتایبەت لەالیەن 
لەم  هەر  هاتووە.  کورد  بەسەر  ڕێژیمەوە 
نــاوی  ــان"  "آبـ دوایــیــانــەدا دادگـــای خەڵکیی 
١٦٠ تاوانبار کە بریتی بوون لە بەرپرسانی 
وەزیــری  و  خامنەیی  لــەوانــە  ڕێژیم  بــااڵی 
سپای  فەرماندەرانی  لە  زۆرێــک  و  نێوخۆ 
بە جینایەتکاران بەدژی مرۆڤایەتی ناساند. 
دادگاییانە  و  بەڵگانە  ئــەو  هــەمــوو  کاتێک 
کەڵەکە دەبنە سەر یەک و بەردەوام بەڵگە 
دەبن،  زیــاد  ئێران  تاوانەکانی  و  شاهید  و 
ــک کــە ڕەنــگــبــێ زۆر  ــ ــە ڕۆژێ بــــاوەڕم وایـ
جددی  لێپرسینەوەی  هــەر  نــەک  بێ  نزیک 
پرەنسیپییانەیدا  بێ  هەموو  بەگژ  بەڵکوو 
بەها  دژی  کە  ڕێژیمە  ئەو  تەمەنی  و  بێن 
چوونکە  بێ.  پێ  کۆتایی  مرۆڤایەتییەکانە 
هەر بەپێی یاسا نێودەوڵەتییەکان حکومەتێک 
خەڵکی واڵتی خۆی بکوژێ یان ئەوەی پێی 
دەگوترێ جینایەت بەدژی مرۆڤایەتی بکات، 
ئەرکی واڵتانی ئەندام لە ڕێکخراوی نەتەوە 
ئەمنییەت  شوڕای  بەتایبەت  یەکگرتووەکان 
کە ئەو حکوومەتە بە شێوازی جۆراوجۆر 
ــان گــۆڕیــن، جــا چ بە  وەک گـــەمـــارۆدان ی

خۆشی چ بە ناخۆشی البەرن.

خۆپیشاندانەکان،  سەر  بگەڕێینەوە 
جەنابت وەک کەسێک کە جیا لە چاالکی 
بــزووتــنــەوە  لەهەمبەر  مــرۆڤــی  مافی 
ــردووە  ک ــارت  ک کۆمەاڵیەتییەکانیشدا 
نــووســراوەت  و  توێژینەوە  چەندین  و 
چۆن  ئێستا  ڕاپــەڕیــنــەی  ــەو  ئ هــەیــە، 

هەڵدەسەنگێنن؟
ــا دەبــــێ پــێــنــاســەیــەکــی کـــورت  ــەرەتـ سـ
بــزوتــنــەوەی  بــکــەیــن.  سڤیلەکان  بــزاڤــە  لــە 
کۆمەاڵیەتی جۆرێک لە ئاکاری کۆمەاڵیەتییە 
یان  بەشێک  جــۆراوجــۆر،  هــۆکــاری  بە  کە 
ــردەوە و  ــ ــەرەزۆری جــڤــاک دژکـ ــ بــەشــی هـ
هەوڵی  چوارچێوەی  لە  خۆیان  ناڕەزایەتی 
و  ئاگاهانە   collestiv actin بەکۆمەڵ 
ــڕن.  دەردەبـ ئــارایــی  دۆخــی   لە  مەبەستدار 
بەرباڵو  شەبەنگێکی  دەتوانێ  ڕابوونە  ئەم 
لە بابەتە سەرەکییەکانی وەک، نابەرابەریی 
ڕەگەزی،  هەاڵواردنی  ئایینی،  کۆمەاڵیەتی، 
ئابووری  دۆخی  تەناهی،  ئەتنیکی،  ئایینی، 
)هــــەژاری(، کــولــتــووری و... بــێ. کــە باس 
دەکەین  کۆمەاڵیەتییەکان  بــزووتــنــەوە  لــە 
ــەم پــێــواژۆیــانــە  ــی ئـ ــی پـــاڕادایـــمـــی ســەرەک
ناڕەزایەتی ئاشتییانە و سڤیلمەندە، هەرچەند 
نافەرمانیی  ــە  ل تــریــش  ــوازی  شــێ و  جــۆر 

مەدەنی هەر لە ڕێپێوانی پڕ لە توندوتیژی 
کۆاڵن  و  شەقام  سەر  تێکهەڵچوونی  هەتا 
لەو  سەرەکی  ئامانجی  دوو  هەیە.  بوونی 
نزمترین  )لە  چاکسازی  یەک:  بزوتنەوانەدا 
بــەرزتــریــن  )لــە  گـــۆڕان  ویــســتــدا( و دوو، 
ئەوەی  بڵێم  دەتوانم  دەبــن.  خۆیا  حاڵەتدا( 
ئێستا لە ئێران و بەتایبەت ئاخێزگەکەی واتە 
بزووتنەوەیەکی  داوە،  ڕووی  کوردستان 
یەکەم  بۆ  چوونکە  جیهانییە.  میناکی  بێ 
جارە بەو شێوازە بەرباڵوە و لەو ئاستەدا 
درووشمی: ژن، ژیان، ئازادی" لە ناوچەیەک 
بە تایبەتمەندی ئۆلیی وەک ڕۆژهەاڵتی ناڤین 
دوای  جارە  یەکەم  هەروەها  ڕەمز،  دەبێتە 
ڕاپەڕینی گەالنی ئێران سەرجەم نەتەوەکانی 
ئەو جوغرافیایە ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ 
حکوومەتە  ــەو  ئ ــەدژی  بـ گــرتــووە  یەکیان 
ئامانجی  و  بــەرچــاوە  زۆر  ــان  ژن ــی  ڕۆڵ و 
گشتی ئەم ڕاپەڕین و بزووتنەوەیە نەمانی 
ژینا  یان شۆڕشی  بزووتنەوە  واتە  ڕێژیمە 
بە تەواوەتی لەبواری پێوەرەکانی بەشداری، 
و  بەشداربوان  ڕادەی  خواستەکان،  جۆری 
واڵتانی  هەڵوێستی  هەروەها  درووشمەکان 
ڕۆژئاوایی جیاوازە و دەتوانێ بە درێژەدان 
وەدەست  سەرکەوتن  شەقام  لە  مانەوە  و 

بێنیت.

کە  توێژینەوەکانتدا  لە  یەکێک  لە 
کردووە  لەوە  باست  بۆوە  باڵو  پارەکە 
ڕاپەڕینەکانی  زۆری  هەرە  بەشی  لە  کە 
ناڤین  ڕۆژهەاڵتی  لە  ڕابــردوو  ساڵی   ١٥
و تەنانەت چەند نموونە لە ڕۆژئاواش، 
ڕاپەڕینییان  پاییز  وەرزی  لە  خەڵک 
ئەوەی  لە  بەتایبەت  کردووە  پێ  دەست 
بە بەهاری عەرەبی ناسراوە. ئێستا ئەو 
ڕاپەڕینەش لە کۆتاییەکانی وەرزی هاوین 
و بە شێوەیەکی پڕ گڕوتین لە سەرەتای 
باست  ئێوە  ئــەوەی  وەک  پاییز  وەرزی 
بەڕای  ئایا  کردووە،  پێ  دەستی  کردووە 
ئێوە تایبەتمەندییەکانی ئەو ڕاپەڕینە لە 

چ دایە؟ 
پــایــیــز  وەرزی  ــە  ــکـ ــەوەیـ ئـ ــاری  ــ ــۆک ــ ه
و  مــــەدەنــــی  ــی  ــاتـ ــەبـ خـ وەرزی  وەک 
بە  گەیشتن  بۆ  بزووتنەوەکان  تێکۆشانی 
خواستەکانیانی لێ هاتووە زۆرتر بۆ الیەنی 
نەریتییەکان  کۆمەڵگە  ڕەوشی  و  ئابووری 
و ئەو هەالنەی لەو مەودایەدا دێتە ئاراوە، 
لە کۆتایی  ئەمینی  دەگەڕێتەوە. ڕاستە ژینا 
مانگی خەرمانان بە دەستی هێزە تەناهییەکان 
کــوژراو، بەاڵم بەدەر لە هەست و سۆز و 
ڕقی کۆمەڵگە لەو شێوازە قیزەونەی ڕێژیم 
بەناوی حیجاب ڕەچاوی کردووە هەر خێرا 
بکەرانی  لە  لێپرسینەوە  بۆ  خواستی خەڵک 
خواستی  ــۆ  ب حکومەتییە  کــوشــتــنــە  ئـــەو 
گۆڕانی ڕێژیم چوو. هەرچەند حکوومەتیش 
بکەرانی  هەر  نەک  بــاوی  کولتووری  وەک 
نەناساند و سزای نەدان بەڵکوو حاشای لێ 
کرد و وەک هەمیشە بە توندوتیژی هێرشی 
درووشـمەکان  هەربۆیە  خەڵک،  کردە سەر 
یان  خامنەیی"  ــەر  ب ــەرگ  "مـ بــوونــە  خــێــرا 
ــازادی  ئ ــان  ژی خــودی دروشمـی ژن  هــەر 
و  پشتی  لە  جوانی  زۆر  فەلسەفەیەکی  کە 
ڕێک پێچەوانەی ئایدۆلۆژیای ڕێژیمی ئێران 
بوو. بەاڵم تایبەتمەندییە سەرەکییەکانی ئەو 
ئەمانە  هەر  کە  خاڵێکن  چەند  سەرهەڵدانە 
بزاڤە سەرکەوتوو  ئەو  ئەوەیە  سەلمێنەری 
دەبێ. یەکەم، بەشداریی سەرجەم نەتەوە و 

فارس،  کورد،  بە  ئێران  ئایینزاکانی  و  ئۆل 
بەلووچ، تورک، عەرەب، سووننی و شیعە لە 
ڕاپەڕینەکەدا. دووهەم، بەشداریی بەرچاوی 
تەنانەت  خۆپێشاندانەکان  لە  کچان  و  ژنان 
دەکەین  گیراوەکانیش  ئاماری  لە  چاو  کە 
لەوانەی دەسبەسەر کراون  ڕادەیەکی زۆر 
و النیکەم ٥ کەس لەوانەی گیانیان لەدەست 
خوێندکاران،  بەشداریی  سێهەم،  ژنن.  داوە 
بزووتنەوەی  گەڕانەوەی  بڵێم  باشترە  یان 
بــزووتــنــەوە  شــانــۆی  بــۆســەر  خوێندکاری 
ئێستا  هەتا  بەجۆرێک  سەرهەڵدانەکان  و 
زیاتر لە ١٠٠ زانکۆ تەڤلی ئەو خۆپێشاندان 
١٨ی  لە  دەزانــیــن  ئێمە  ــوون.  ب مانگرتنە  و 
دوای  یەکەمجار  بۆ  ١٣٧٨دا  پووشپەڕی 
لــەالیــەن کۆماری  ڕەوگــیــرکــردنــی شــۆڕش 
دەست  بەرباڵویان  چاالکیی  ئیسالمییەوە 
ــەوەی  ــن ــزووت ــە ب ــریـــش ل ــرد و دواتـ ــێ کـ پ
و   ٩٦ سەرماوەزی  و  خەرمانان  و  سەوز 
ــاراوە،  ئـ هــاتــە  جموجۆلێک  ئــەگــەرچــی   ٩٨
نەیانهێشت  سەرکوتکەرەکان  هێزە  بــەاڵم 
فاکتەر،  چــوارەم  ببزێون.  پەل  خوێندکاران 
ئەمە  قوتابخانەکان.  قوتابییانی  بەشداری 
یــەکــەمــجــارە بـــەو شــێــوە بــەربــاڵو و لــەو 
ئاستەدا قوتابییان بەشداری بزووتنەوەیەکی 
ناڕەزایەتی بن، لە ئاستی ئێران هەتا ئێستا 
تــەمــەن ژێــر ١٨ ساڵ  لــە ٦٠ مناڵی  زیــاتــر 
کوژراون و لە کوردستان ١١ هاونیشتمانی 
تەمەن ژێر ١٨ ساڵ کە قوتابی بوون لەالیەن 
لەدەست  گیانیان  سەرکوتکەرەکانەوە  هێزە 
بە  بگوترێ  ئەگە  سەرنجە  جێگای  داوە، 
ئاشکرا  کە  ڕێژیم  بەرپرسانی  بەڵگەی  پێی 
بووە لە ١٤ هەزار قوتابخانەی ئێران نزیک 
بەشدارییان  ڕاستەوخۆ  قوتابخانە   ٢٠٠٠
کردووە  ناڕەزایەتییەکان  و  لە خۆپێشاندان 
قوتابی  ٢٥هــەزار  گشتی  کۆی  لە  هەروەها 
لەم  تەنای  پارێزگای سنە ١٧هەزار قوتابی 
ناڕەزایەتییەکانییان  بــەشــداری  پارێزگایە 
بەشداریی  فاکتەریش  پێنجەم  ــردووە.  ــ ک
ئایینی  مامۆستایانی  شەبەنگی  بــەرچــاوی 
چینانە  لەو  دوو  لەهەر  کە  فەرهەنگییانە  و 

دەسبەسەرکراویان هەیە.
شێوازەکانی  لە  کەلک وەرگرتن  هەروەها 
ئاگاهانە  زۆر  کۆمەاڵیەتییەکان  بزووتنەوە 
دیاری  ڕێبەرییەکەی  ئەگەرچی  ڕێکخراو  و 
نییە و جگە لە کوردستان نەبێ ئاڵتێرناتیڤ 
کوردستان  )لە  مانگرتن  وەک  نییە؛  بوونی 
بەتایبەتی  کوردییەکان  حیزبە  لەالیەن  و 
نــاوەنــدی هــاوکــاری لــەو مــاوەیــەدا ٩ جار 
و  دابخرێن  بــازار  و  دووکـــان  کــراوە  داوا 
لە  جار   ٩ هەر  کە  بکرێ  گشتی  مانگرتنی 
دایــەوە  واڵمــی  خەڵک  کوردستاندا  ئاستی 
ــران(، هــەروەهــا شیوازی  و شــارەکــان داخـ
وەک گەڕەک تەوەر بوون بۆ بەرباڵوبوونی 
کۆنتڕۆڵ نەکردنی  لەبەر  خۆپیشاندانەکان 
مانگرتنی  ئەمنییەکانەوە،  هــێــزە  لــەالیــەن 
قوتابییان و خوێندکاران، مانگرتنی شۆفیران 
و... . کەواتە ئەگەر پیشتر هەرکام لەو توێژانە 
بە جیا چاالکییان دەکرد ئێستا پێکەوە و بۆ 
تێ دەکۆشن.  و  دەدەن  هــەوڵ  ئامانج  یەک 
ئەو  ســەرەکــی  تایبەمەندیی  لــە  ئــەمــە  کــە 
دەبەخشێت  ئەوە  هیوای  کە  سەرهەڵدانەیە 

خەڵک بە ئامانج و خواستی خۆیان بگەن.

زۆر سپاس کاک شاڕوخ بۆ کات دانانت 
بۆ ئەو هەڤپەیڤینە

سپاس بۆ ئێوە

شاڕوخ حەسەن زادە:

ئێران  لە  ژینا"  "شۆڕشی  دامرکاندنی  بۆ  زەبروزەنگەکان  و  سەرکوت  زۆرترین  ئاماژە: 
کوژراو  ئاماری  حەشیمەت،  بەنیسبەت  کرا.  بەلووچستان  و  کوردستان  ناوچەکانی  لە 
کوردستان  لە  توندوتیژییەکان  هەروەها  و  دەسبەسەرکراوان  و  گیراوان  بریندارەکان،  و 
کردوە.  دروست  تایبەتیی  دۆخێکی  کوردستانیش  میلیتاریزەکردنی  و  بوون  زیاتر  زۆر 
ئامارەکان و جۆرەکانی پێشێلکاریی مافی مرۆڤ لە کوردستان لەالیەن کۆماری ئیسالمی، کاریگەریی بڕیاری 
شوڕای مافی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانانی کۆمیتەی گەڕان بەدوای ڕاستییەکان لەسەر ڕەوشی 
مافی مرۆڤ لە ئێران و دوورەدیمەنی ڕاپەڕینی ژینا تەوەرە سەرەکییەکانی ئەم هەڤپەیڤینەی "کوردستان" 
لەگەڵ شاڕوخ حەسەن زادە، بەرپرسی ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان )چاونیوز(ن. 
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شۆڕشی ژینا، هاوکێشەکانی شۆڕشێکی فێمینیستی
 لە ڕاپەڕینێکی سەرانسەری و مافخوازیدا

ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی پاش گەیشتنە دەسەاڵت و پێش لەو 
متمانەی  و  دەنــگ  کــردنــەوەی  بۆ  درۆشمێکی  کۆمەڵە  قۆناغەش 
بە  هیچیان  کە  دەدان  سیاسییەکانی  هاوپەیمانە  و  ئێران  خەڵکی 
کردەیی نەکران، چ ئەوانەی لە بواری چاکسازی بۆ ژیانی گەالنی 
ئێران دەیانگوت، چ ئەو دروشمانەی لە چوارچێوەی بیری تەسکی 

ئیدئۆلوژیکیاندا بوو.
دروشمانەیە  لەو  یەکێک  ئیسالمی"  شۆڕشی  کردنی  "هەناردە 
و  کــردووە  باسی  بــەردەوامــی  بە  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  کە 
چۆن  وەک  بــووە.  ڕێژیمە  ئەم  دەرەوەی  سیاسی  ئەستۆندەکی 
خامنەیی هەمیشە خەونی بە ڕێبەریکردنی دنیای ئیسالم )شیعی(
ویستوویانە  دروشـــمـــەدا  ــەو  ئ چــوارچــیــوەی  لــە  و  بینیوە  ەوە 
ئیمپراتورییەکی ئیسالمی بە سەرکردایەتیی خۆیان لە ناوچەکە و 

جیهاندا پێک بیهێنن.
ئیدئۆلۆژیکییە بووە کە کۆماری  هیاللی شیعی ئەو ستراتیژییە 
ئیسالمی لەو پێناوەدا هەتا ئیستاش وەبەرهێنانێکی زۆری لەسەر 
کردووە. لەسەر حسێبی سامانی گشتیی واڵتی ئێران و ژێرخانی 
ئابووریی ئەم واڵتە بە دەیان میلیشیا و گرووپی تێرۆریستیی لە 
ناوچەکە و جیهاندا پێک هێناوە و سپانسەریی تێرۆریزمی دەوڵەتیی 
لەپێناو گەیشتن بەو خولیایە کردووە. ئەم ستراتیژییە زۆر قۆناغی 
بڕیوە، کەچی سەرەڕای تەرخانکردنی سەدان میلیارد دۆالر هەتا 
پێگەیەکی  ئێران  سنوورەکانی  دەروەی  لە  نەیانتوانیوە  ئیستایش 
بۆی  و  بکا  بەرزەفڕییەکانیدا چێ  جێگیربوونی  لەپێناو  سەقامگیر 

نەکراوە لە واڵتێک بناخەی دەسەاڵتە ئیدئۆلۆژیکەکانی قایم بکات.
ئاکامی هــەنــاردەکــردنــی شــۆڕش لــەالیــەن ئــەم ڕێــژیــمــەوە کە 
بە  سەر  تێرۆریستانەی  گرووپە  و  میلیشیا  بەو  پشتی  ئەمە  بۆ 
ئاژاوەنانەوە و قەیرانخوڵقێنی لە واڵتانی وەکوو  خۆی بەستووە، 
عێراق، سووریە، لوبنان و یەمەن بووە کە لە بنەڕەتدا واڵتانێکی 
پێگەیەکی  وەکـــوو  ڕێژیمیش  و  بــوون  سیاسی  ناسەقامگیری 
تێرۆریستی بەدژی واڵتانی دیکەی ناوچە و جیهان بەکاری هێناون. 
هەر بەو پێیەش بەگشتی پرۆژەی هەناردەکردنی شۆڕش لەالیەن 
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی چ لە ڕوانگەی هزری و چ لە ڕوانگەی 
ناسەرکەوتوو  ترۆریستییەکانی(  )گرووپە  ڕەق ئامێرییەوە  هێزی 

بووە.
قوربانیی  کاتێک  هەموو  کە  کوردستان  بــەرانــبــەردا  لە  بــەاڵم 
شۆڕشێکی  مانگ  دوو  بە  بــووە،  ئیسالمی  کۆماری  تێرۆریزمی 

فکریی مەزنی هەناردە کرد بۆ هەمووی ئێران!
پاش کوشتنی حکوومەتیی ژینا ئەمینی و سەرهەڵدانی شۆڕشی 
توێژەکانی  و  چین  هەموو  هاتنەمەیدانی  و  کوردستان  لە  ژینا 
ئەندیشەیەکی  و  ــەرز  ب ئیرادیەکی  بــە  ــوردەواری  ــ ک کۆمەڵگەی 
کەرامەتی  پاراستنی  بۆ  کە  سەلماندیان  کوردستانیان  گــەورەوە، 
مرۆڤ و بەدەست هێنانی ئازادی و گەیشتن بە تەعالی، لە بەرامبەر 
هەر زۆردارێک ڕادەوستن و بوێرانە مافی خۆیان دەستێنن و لە 

بەرانبەر هیچ ستەم و زۆردارییەکدا بێدەنگ نابن.
بە  کوردستان  شەقامی  خۆڕاگریی  و  بــەردەوامــی  مانگ  دوو 
ئینسانی،  ئەندیشەی  مۆدێرنترین  و  خەبات  شێوازی  مۆدێرنترین 
ئــێــران و تــەنــانــەت نــاوچــەکــە و  سەرنجی نــەتــەوەکــانــی دیــکــەی 
جیهانیشی بۆ الی خۆی ڕاکێشا و بە پێشەنگایەتیی ژنانی بوێری 
کورد، کوردستان بووە سەنگەری ئازادیی ئێران. دوای تێپەڕینی 
سێهەم،  مانگی  نێو  نایە  پێی  کاتێ  و  مانگ  دوو  لە  ئەم شۆڕشە 
لە  بەشێک  و  سیاسی  جەریانی  هەندێک  گاردگرتنی  ســەرەڕای 
هیچ  ئاکامدا  لە  دی،  نەتەوەکانی  و  ئێران  ناوەندیی  کۆمەلگەی 
کام لەو هێز و ڕەوتانە نەک نەیانتوانی حاشا لەو بنەڕەتە بکەن، 
بەڵکوو وەریان گرت و کوردستانیان کردە پێوەری سەرەکی بۆ 

شۆڕشێکی سەرانسەری لە ئاستی هەموو ئێراندا.
خۆپێشاندانە  و  مانگرتن  لــە  کــوردســتــان  حیماسەخوڵقێنیی 
جەماوەرییەکان و هەر ئێستا کە مانگرتنەکانی ١٤-١٦ی سەرماوەز 
کە  بڵێین  ئــەوەی  بۆ  ئاشکران  و  ڕوون  بەڵگەیەکی  ئــارادایــە،  لە 
و  هێز  و  ئێران  هەموو  بۆ  کــردوە  هەناردە  کوردستان شۆڕشی 
کۆماری  بەدژی  نەتەوەکاندا  هەموو  لەنێو  جەماەریی  ئیرادەیەکی 

ئیسالمی ڕێک خستووە.
ڕێژیمی  ڕوانگەی  لە  شۆڕش  هەناردەکردنی  جیاوازیی  لێرەدا 
کۆماری ئیسالمی و لە ڕوانگەی کوردییەوە، چەند خاڵێکی سەرەکی 

لە خۆی دەگرێت:
ــات و هــەنــاردەی کــردووە بۆ  شۆڕشێک کە کــورد باسی دەک
ڕووی  لە  و  مۆدێڕنەکانە  بایەخە  شۆڕشی  ئێران،  سەرانسەری 
هزر و ئەندیشەیە و بە بەیانکردنی و خۆڕاگری لەسەر شەقام بە 
ڕاشکاوانە و ڕوون وەکوو پەکەیجێکی کۆنکرێت و داڕێژراو لەبەر 
دەستی هەموو ئێراندا دانرا و کۆمەڵگەی ئێران بە کراوەیی وەری 
گرت و مانەوە و ڕزگاریی خۆی لەو شۆڕشەدا دەبینێ. لە الیەکی 
دیکەشەوە کورد هیچ هێزێکی سەختی بۆ سەپاندنی شۆڕشی ژینا 
بەکار نەهێناوە و ئەم شۆڕشە بە گیانفیدایی، خۆڕاگری و ئیرادەی 

بەرزەوە ئەم ڕەوتەی بڕیوە و هیچ الیەنێکی نەکردە قوربانی.
ئەندیشەی  کە  بکرێت  بەوە  ئاماژە  دەبێ  دیکەشەوە  لەالیەکی 
کوردی و خەباتی کوردستان بناغەیەکی نزیک بە سەد ساڵی هەیە 
و زۆر هەوراز و نشێوی بڕیوە و بووەتە ئەزموونێکی پڕبایەخ بۆ 
هزری  مەکتەبێکی  بووەتە  کوردستان  ئاکامدا  لە  و  کوردستانیان 
و  ئێران  هەموو  بە  دەکــات  دیکتە  هزرەکانی  دەبینین  ئیستاکە  و 
و شۆڕشی  داڕشتووە  ئێرانی  گەالنی  بۆ  ڕزگاریی  نەخشەڕێگای 

سەردەمیانەی خۆی هەناردە دەکات. 

هەناردەکردنی شۆڕش، 
ئەوەی ڕێژیم دەیویست و 

ئەوەی کورد کردی
پژمان شەریعەتی

دیار زاگرۆسدیار زاگرۆس

مافی دەنگدان و مافی بەرانبەر هەبووە و داوای ڕێفورم 
دەســەاڵتــی  چــوارچــێــوەی  لــە  ــردووە  کـ چاکسازییان  و 
ژنانی  ژینا،  شۆڕشی  ئەمرۆ  ــەوەی  ئ بــەاڵم  ــەتــدا،  دەوڵ
دەروون مایەی  دەکــەن  داوای  ئێرانی  و  بەلوچ  و  کورد 
شۆڕشێکی ژنانەیە کە داوای گوڕینی دەسەاڵتێکی ژنکوژ 
و منداڵکوژ لە واڵتێکی فرەنەتەوە و نەریتیی وەک ئێران 

لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا دەکات. 
هــەروەک  بێ،  ژنــان  شۆڕشی  دەتوانێ  شۆڕشە  ئەم 
چۆن ئێستا بە "شۆڕشی ژینا" ناو دەبرێ، بەاڵم ناکرێ 
ئــەوەش  با  بکەین،  پێناسەی  فێمێنیستی  شۆڕشی  بە 
عاملییەتی  و  ژنان  بنەڕەتییەکی  داخــوازە  و  ویست  کە 
واتایەکی  بە  داوە.  لێ  ڕاپەرینەی  ئەم  ژنان چەغماغەی 
دیکە ئەم ڕاپەڕینە بزووتنەوەیەکی فێمێنیستیی ڕادیکاڵ 
فێمینیستیشدا  شۆڕشێکی  پێناسەکانی  لە  ئەگەر  و  نییە 
دەشكێتەوە؛  لیبراڵدا  فێمینیستی  الی  بە  پتر  بگرێ،  جێ 
بەو  فێمینیستییە  شــۆڕشــە  ــەم  ئ کــە  ــەوەشــدا  ئ لــەگــەڵ 
توێژە  و  چین  بەشداریی  فرەڕەهەندییەی  و  بەرباڵوی 
لە  ئێستا  کردووە؛  دروستی  کۆمەڵگە  جۆراوجۆرەکانی 
خاڵی  دەرکــەوتــووە.  مافخوازانەدا  ڕاپەڕینێکی  بەرگی 
دەبی  هاوکێشەکان  ڕاپەڕینەدا  لەم  کە  ئەوەیە  گرینگ 
هاوسەنگییان بۆ بکرێت و ئەگەر چاوەڕێی دەسکەوتی 
گەیشتن  بۆ  بین،  ڕاپەڕینە  لەو  هەمەالیەنەش  دڵخوازی 
و دەستەبەری ئەو دەسکەوتانە نابێ شۆڕشەکە بخەینە 

بازنەی پێناسەیەکی تەنگەبەرەوە.
خەڵکی ئێران لە بەردەم ئەزموونێکی تازەدان. بەشێک 
لەوەپێش  ساڵ   ٤٣ ئێستا،  ڕاپەڕینەی  ئەم  هەیکەلی  لە 
گۆڕی،  واڵتیان  سیاسیی  نیزامی  مەزندا  شۆڕشێکی  لە 
لێ  ئیسالمیی  کۆماری  هاتنەسەرکاری  کە  شۆڕشێک 
دەسەاڵتێکی  بەرهەمەکە  دواتر  کە  کەوتەوە. شۆڕشێک 
پەراوێزخەر  سەرکوتگەر،  ئیدئۆلۆژیک،  نادێموکراتیک، 
ئێستا خەڵک  هەر  کە  کەوتەوە  لێ  منداڵکوژی  و  و ژن 
دەزانن  هەمووان  ئێستا  هەڵماڵیوە.  ڕاماڵینی  لە  قۆڵیان 
بوو،  جەماوەری  شۆڕشێکی  بەرهەمی  کە  دەسەاڵتێک 
خەڵکی  خوێنی  کە  هاتوە  بەرهەم  لێ  دیکتاتۆرییەکی 
لە شووشە کــردووە، وەاڵمــی بۆ هیچ کام لە داخــوازە 
ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکانی خەڵکی  سیاسی، مەدەنی، 
لە  کە  ساڵ   ٢٠ خوار  مندااڵنی  تەنانەت  نییە،  پێ  واڵت 
نیزامی پەروەردەی ئیدئۆلۆژیکی ڕێژیمدا پێ گەیشتوون، 
جێیان  سیستمەدا  ئــەو  دژبــەرانــی  پێشەوەی  ڕیــزی  لە 
گرتووە. ڕیژێمێکی گەندەڵ کە لەالیەگ گەندەڵی هەموو 
واڵتە  سامانی  چی  دی  لەالیەکی  و  داگرتووە  هەیکەلی 
بۆ شەڕانشۆییەکانی داناوە و بۆ ئەو ئامانجەش خەڵکی 
کە  ــە  ڕەوای بەحەق  ئەو  بۆیە  گرتووە.  بەبارمتە  واڵتــی 
خەڵک هەم بە هەموو توانایانەوە لەدژی ڕابن و هاوکات 
بیانەوێ لە نیزامی سیاسیی داهاتووی واڵتدا ئاسەواری 
هیچ کام لەو هەاڵواردن و کەمایەسییانە نەمێنن. ئەوەی 
مافخوازانەی  ڕاپەڕینێکی  تـــەواو  ڕادەبـــڕێ  ئــێــران  لــە 
لە  ناهاوسەنگ  ملمالنێیەکی  هــاوکــات  پێکهاتەشکێنە، 
ڕووی هێزی جەماوەری و ئیرادەی سەرکوتی ڕێژیمە. 
بەرچاوی  بە  چۆنە  کە  بەجێیە  پرسیارەش  ئــەو  بۆیە 
جینایەتانە  ئەو  دەتوانێ  ڕێژیم  جیهانییەوە  کۆمەڵگەی 
جینایەتەکانی  بە  واڵتان  کاردانەوەی  بۆچی  بخوڵقێنێ؟ 
ئێراندا  خەڵکی  چاوەڕوانیی  لەئاست  ئیسالمی  کۆماری 

نییە؟ وەاڵمەکەش بۆ چەند فاکتەرێک دەگەڕێتەوە:
ڕووسیە  شەڕی  و  کۆڕۆنا  پەتای  دوای  لە  یەکەم، 
و  ئێران  لە  چین  پشتیوانیی  هــەروەهــا   و  ئۆکراین  و 
لە  تەواو  فوکوسی  جیهاندا  لە  ئێستا،  هاوسەنگییەکانی 
سەر یەک شوێن و بابەت نییە، بەڵکوو وزە و فوکوسی 
ــی  ــدی ــەرژەوەن ــات ب ــاوک نــێــودەوڵــەتــی دابـــەش بـــووە. ه

نێوخۆیی  بەرژەوەندیی  یان  یەکتری،  لەگەڵ  واڵتــان 
بۆ  بەربەست  و  ڕێوشوێن  کۆمەڵێک  واڵتــێــک  هــەر 
و  ئۆپۆزیسیۆن  نەبوونی  لە  بەتایبەت  جووڵەکانی، 
بەدیلێکی بەهێز بۆ دەستاودەست کردنی دەسەاڵت لە 

واڵتە قەیران لێدراوەکاندا دەستنیشان دەکا.
دووهەم، لە پێناسەکردنی کێشەکانی ئێران تەنیا بە 
لە  ئیسالمی  کۆماری  دەستێوەردانەکانی  و  "بەرجام" 
ناوچەدا، خەڵکی ئێران و پرسە گرینگەکانی ئەو واڵتە، 
وەک پرسە نەتەوەیی و مەزهەبی و هەاڵواردنە ئایینی 
و ڕەگەزییەکان و ستەمکارییەکانی کۆماری ئیسالمی 
ئێراندا  لەگەڵ  واڵتــان  پێوەندییەکانی  هاوکێشەی  لە 
غایب بوون. بەاڵم ڕاپەڕینی ژینا تا ڕادەیەک خەریکە 
پێوەندییەدا دەگۆڕێ و هەڵپەساردنی  لەو  ڕوانگەکان 
دانوستانەکانی بەرجامیش دەتوانێ لەو خانەیەدا جێ 

بگرێت. 
بەردەوامیی  واتە  نوێیەکان،  هاوکێشە  بەپێی  ئێستا 
گۆڕینی  ئێران،  نێوخۆی  لە  ڕاپــەڕیــن  و  ناڕەزایەتی 
بۆ  جیهانی  کۆمەڵگەی  و  ــاوا  ڕۆژئ ڕوانگەی  ڕێژەیی 
بابەتەکانی ئێران دەکرێ باس لە سێ سێناریۆ بکەین:

نیزامی  چوارچیوەی  لە  ئاڵوگۆڕ  پێکهاتنی  یەکەم: 
بە  کــە  مــانــایــە  بـــەو  ئــیــســالمــیــدا،  کــۆمــاری  ئێستای 
و  حکوومەتییەکان  ڕێفورمخوازە  لەگەڵ  ئاشتەوایی 
گۆڕانکارییەک  کۆمەڵە  و  دەســەاڵت  لە  دابــڕاو  هێزی 
ناوکی  بتوانن  ڕێژیمدا  ڕەفتارەکانی  و  سیاسەت  لە 
دەسەاڵت بۆ ماوەیەکی دیکەش بەهێزتر و یەکگرتووتر 
بکەن و بە بەردەوامییان لە سەرکوتی ناڕەزایەتییەکان 
ــدا بکڕن.  لــە دەســەاڵت مــانــەوەیــان  بــۆ  زیــاتــر  کاتێکی 
و  خەڵک  سەرکوتی  و  زیاتر  توندوتێژیی  دووهــەم: 
سەختتر  لەئێستا  نیزامیی  حکوومەت  فــازی  چوونە 
تــا لــە ڕێــگــەی ســەرکــوت و زەبــروزەنــگــی زیــاتــرەوە 
بسەپێنن.  دۆخەکەدا  بە سەر  خۆیان  ئیرادەی  بتوانن 
لە  یەکگرتوو  و  بەهێز  ئۆپۆزیسیۆنێکی  سێهەم، 
بەرگی ئاڵترناتیڤی کۆماری ئیسالمیدا دەربکەوێ و بە 
بەردەوامی لە ڕاپەرین و خۆپێشاندانەکان لە نێوخۆی 
لە  ئەمە  کە  دەرەکــی  پشتیوانیی  ڕاکێشانی  و  واڵتــدا 
سەرکەوتنی  دەوڵــەت،  گۆڕینی  بۆ  ڕێگا  درێژخایەندا 
ڕاپەڕین و گۆڕینی نیزامی سیاسی و یاسای بنەڕەتیی 

واڵت خۆش دەکا.
پوختەی مەبەست: ڕاپەڕینی ژینا ئاوێنەی هەست 
و سۆزی ژنان و ئەم ستەمانەیە بە درێژایی مێژوو 
و  دا  لێیان  ژنان  بۆیە چەخماغەکەی  کراوە،  ژنان  لە 
ژنانیش چ لە پێشەنگایەتی و چ لە بەشداریی هەراودا 
کۆمەڵگەی  دۆخــی  ڕاپەڕینەکەن.  سەرەکیی  توخمی 
ناگەڕێتەوە  ئیسالمییش  کۆماری  دەسەاڵتی  و  ئێران 
و  ســنــوور  ئــیــدی  ئێستا  و  ژیــنــا  کوشتنی  پێش  بــۆ 
لە  کــراونــەتــەوە.  جیا  تــەواو  ئێران  لە  سەنگەرەکان 
ژنانی  دەبێت،  فراوانتر  ڕۆژ  بە  ڕۆژ  کە  بەرەیەکدا 
سەرکوتکراوەکانی  مافویستە  نــەتــەوە  ئــازادیــخــواز، 
مافە  بەرانبەریی  و  یەکسانی  الیەنگرانی  ئێستا،  هەتا 
گۆڕانخوازە  و  ئایینییەکان  و  کۆمەاڵیەتی  مەدەنی، 
ئــەوان  دەستی  چەکی  وەســتــاون.  دێموکراتیکەکان 
بەرەی  لە  گۆڕانکارییە.  و  خەبات  ئیرادەی  و  بــاوەڕ 
ئیسالمی  کۆماری  الیەنگری  کەمایەتیی  بەرانبەریشدا 
ئامرازەکانی  و  واڵت  ئابووریی  سەرچاوەکانی  کە 
مێژووی  ــە.  ــەدەســت دای ل داپڵۆسینیان  و  ســەرکــوت 
خەباتی ڕزگاریخوازانە لە واڵتانیش پێشانی داوە کە 
هیچ دەسەاڵتێکی سیاسی بێتوو ڕەوایی و شەرعییەتی 
خەڵکیی نەبووبێ، بە پشتبەستن بە بەهێزترین چەک و 
ئامرازی سەرکوت نەیتوانیوە دەسەاڵتەکەی ڕابگرێت.

ــنــی مــافــخــوازانــەی  ڕاپــەری
دوای  ــە  بـ ــران  ــێـ ئـ ــی  ــک خــەڵ
ئەمینی  ژینا  شەهیدکردنی 
ــەروا  ــ ــاران ه ــ ــ ــاری ت ــ ــە شـ لـ
کە  ڕاپەڕینێک  بـــەردەوامـــە، 
بێدەسەاڵتیی ژینا و کوژرانی 
دایگیرساند  بێبەزەییانەی 
هێڵ.  ســەر  هێنایە  جیهانی  و 
ژنــانــەبــوون  ــەزی  ــ ڕەگ ــەدا  ــن ــەڕێ ڕاپ لــەو  بێگومان 
هــەرە  بنەما  لــە  ڕەگـــەزی  یەکسانیی  ــدۆڕی  ــان ب و 
سەرەکییەکانی بزاوتێکی سەرانسەریی مافخوازیین 
ڕێژیم  تــەواوەتــیــی  بــۆ  بــەرگــژەی  ئیدی  ئێستا  کــە 
دروست کردووە. تێڕامانێک لە دروشمی "ژن، ژیان، 
ئازادی" وەک بەردی بناغەی ڕاپەڕینەکە و بەشداریی 
هەراوی ژنان لە ناڕەزایەتییەکاندا و چاوخشاندنێک 
ئەم  دەســبــەســەرکــراوانــی  و  شەهیدان  ئــامــاری  بە 
تایبەت  بە  ــان  ژن پێشەنگایەتیی  و  ڕۆڵ  ڕاپەڕینە 
لــە کــوردســتــان و جــیــاوازیــی ڕاپــەڕیــنــەکــە لەگەڵ 
هەر  دەردەخـــات.  بۆ  پێشوومان  سەرهەڵدانەکانی 
ئەوەش لەجێدا ورووژێنەری پرسیارێکە کە، ئایا ئەم 
جیاوازییە بەم مانایەیە کە ئەم شۆڕشە شۆڕشێکی 

ژنانە و فێمێنیستییە یان ڕاپەڕینێکی سەرانسەری؟
ــدی ســەرهــەڵــدانــی ئەم  ــاوەن ئــەگــەر ژیــنــا وەک ن
ڕاپەرینە دەستنیشان بکەین، دەتوانین دەروازەیەک 
بۆ وەاڵمی ئەو پرسیارە بکەینەوە، ئەویش بە چەند 
ئێلێمەنتی  چەندین  سیمبول  وەک  ژینا  کە  هۆکار 
نموونە:  بۆ   دەکــات،  وێنا  خۆیدا  لە  ڕاپەرینە  ئەم 
ژن بوون )جیاوازیی ڕەگەزی(، کوردبوون )ئیتنیکی(، 
داپۆشینی   مــەزهــەبــی(،  )جــیــاوازیــی  سوننی بوون 
بنەماڵەیەکی  ئیجباری(  )حیجابی  ڕوخسار  و  قژ 

مامناوەندی
شەهیدکردنی  شێوەی  چینایەتی(،   )جیاوازیی 
غەریب بوون  و  ڕێژیم(  دەسەاڵتدارەتیی  )مێتۆدی 
ــاردەی پــەراوێــزخــران و نــاوەنــدگــەرێــتــی( ... .  ــ )دی
زیاتری  نیوەی  فاکتورانە  و  ئیلێمەنت  چەند   ئەم 
 ٤٣ مـــاوەی  لــە  و  دەبیننەوە  تێدا  خــۆی  کۆمەڵگە 
نیری  بــوارانــەدا  ئــەو  هەموو  لە  ڕابـــردوودا  ساڵی 
خۆیان  ملی  لەسەر  چەوسانەوەیان  و  ستەم  ئەو 
هەست پێ کردووە. بۆیە ئێستا هەرکام لەوان کە لە 
سەرشەقام خۆیان دەبیننەوە، پشتیوانی لە خواستی 
یەکتر دەکەن. بەو پێیە جەوهەری ڕاپەڕینەکە تەنیا 
پرسی نەتەوەیی یان حیجابی زۆرەملێ نییە، بەڵکوو 
چەندین فاکتەر وەک ئاڵقەیەک بە دەوری ژینادا کۆ 
بۆتەوە کە هەرکام لەو فاکتەر و ئێلێمەنە کۆمەڵێک 
خەلک بۆ ئەم ویستانە بە دوای خۆیدا ڕادەکێشیت. 
لە  ــان  ژن ژنــانــدا،  پرسی  لەگەڵ  پێوەندی  لە  بــەاڵم 
توانای  لەجێدا  کە  دا  پێشانیان  ڕابـــردوودا  مــاوەی 
ژنان  هەروەها  هەیە،  ئیدارەکردنیان  و  بەڕێوبەری 
وێڕای پیاوان لە ئاستی بەرنامەڕێژی و بەڕێوبەریدا 
و  دێموکراتدا  کۆمەڵگەیەکی  چێ کردنی  لەپێناو  و، 

یەکساندا شان بە شانی یەکتر لە سەنگەردان.
بەبێ  خـــۆی  ئـــــازادی"  ــان،  ــ ژی "ژن،  دروشـــمـــی 
ژیانەوە  مانای  وەک  ژن  ــێ  دەڵ پێمان  شــرۆڤــەش 
ئازاد  ئەوەندە  خۆی  دەبێ  ژیان  بەرهەمهێنەری  و 
بێت کە بتوانێ ژیان و ئازادی ببەخشیتە کۆمەڵگە. 
بزانین  کە  بێت  لەبیرمان  دەبێ  کات  هەموو  بەاڵم 
داوای ئازادبوون لە چی دەکەین و ئازادیمان بۆ چی 
دەوێت؟ لێرەدایە کە دەبێ سرنج بدەینە ئەوەی ئەم 
ئێلێمەنتانەی وەک ئاڵقەیەک لە دەوری ژینادا بەرچاو 
سەرشەقامی  ناڕازییانی  تەواوی  ڕەنگبێ  دەکەون، 
ــەمــرۆی ئــێــران نــەگــرێــتــەوە. ڕەنــگــبــێ بــۆ ژنێکی  ئ
یەکێک  کــورد  وەک  نەتەوەیی  مەسەلەی  بــەلــووچ 
بەاڵم  بێت،  بەشداری  فاکتەرەکانی  بنەڕەتیترین  لە 
تەورێز  یان  تاران  لە شارێکی وەک  بۆ خاتوونێک 
ڕزگاری لە حیجابی زۆرەملێ و ئازادیی دەرکەوتن 
هێنابێتە سەر  ئەوی  و  ڕاکێشابێت  زیاتر سەرنجی 
یەکە  هەر  هەموویان  ئەوەیە  گرینگ  بەاڵم  شەقام. 
و بە هەر خواستێک ئەمرۆ لە ئاستێکدا و بۆ یەک 
تۆتالیتێرە  نیزامە  ئەم  نەهیشتنی  ئەویش  مەبەست، 
ئەم  کەواتە  گیانیفیدایین.  ئــامــادەی  و  دەکــەن  کــار 
ناو دەبرێ ڕەنگ و  ژینا  بە شۆڕشی  ڕاپەرینە کە 
ڕووخساری ژنانەی پێوە دیارە و ئەوە ژنان بوون 
شۆڕشێک  دا،  لــێ  شــۆڕشــەیــان  ئــەم  چەخماخەی 
وەک  بەڵکوو  تەنی،  ئێرانی  و  کوردستان  نەک  کە 
دەبینین لە ماوەی نیزیک بە سێ مانگدا جیهانی بە 

خۆیەوە سەرقال کردووە.
بزووتنەوەی ژینا یەکەم بزووتنەوەی ژنان نییە، 
ببێتە  توانی  کە  بوو  ژنانە  بزووتنەوەیەکی  بــەاڵم 
کۆمەڵگە  جۆراوجۆرییەکانی  هەموو  و  ڕاپەڕینێک 
لەگەڵ خۆی بخات. هەروەها تەنیا یەک بزووتنەوەی 
ویست تەوەر نییە، بەو مانایا کە تەنیا یەک ئاراستە 
کرد  باسمان  هەروەک  نییە،  دیار  ڕاپەڕینەکەوە  بە 
لە  فرەڕەهەندییە.  و  فرەچەشن  ناڕەزایەتییەکی 
ژنان  کە  هەبوون  واڵت  زۆر  ڕۆژئاواییدا  واڵتانی 
وەک  تایبەتیان  داوای  و  شەقام  ســەر  هاتوونەتە 

د. کوێستان گادانی
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ڕێکخراوەکانی ژنان 
و ئەرکێکی گرینگ

لە ٢٥ی نۆڤامبری هەموو ساڵێک هەتا ١٠ی دێسامبر و بە ماوەی 
بۆ  جیهاندا  ســەرتــاســەری  لــە  جــیــاواز  چاالکیی  کۆمەڵێک  ڕۆژ   ١٦

بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژییەکانی دژ بە ژنان بەڕێوە دەچێ. 
دەرفەتێکی  پڕتەقاڵییە،  ڕۆژە   ١٦ ئەو  و  نۆڤامبر  ٢٥ی  ڕاستیدا  لە 
زێڕینە بۆ ئەوەی کە فۆکۆسی زیاتر بخرێتە سەر ئەو پێشێلکارییانەی 
بە  بۆیە زۆر  دەدەن، هەر  لە جیهاندا ڕوو  ژنان  مافەکانی  بەنیسبەت 
لە  چاالک  ڕێکخراوەکانی  بەتایبەتیش  و  بڕوانین  لێی  دەبێ  بایەخەوە 
بواری ژنان زیاتر دەبێ هەوڵ بۆ کەڵک وەرگرتن لەم دەرفەتانە بدەن 

تاکوو بتوانن باشتر و زیاتر کار لە سەر کێشەکانی ژنان بکەن.
لەگەڵ  ئەمساڵ ٢٥ی نۆڤامبر و ١٦ ڕۆژی پرتەقاڵی هاوکات بووە 
بە  ــوو  ب ژنــێــک  حکوومەتیی  قەتڵی  کــە  شــۆڕشــێــک  ژیــنــا،  شــۆڕشــی 

سەرەتایەک بۆ دەستپێکردنی!
دیارەکانی  جــۆرە  لە  یەکێک  حکوومەتی  قەتڵی  خــودی  ڕاستیدا  لە 
ئێرانە،  کۆمەڵگەی  لە  بەتایبەت  ژنــان  بە  بەرانبەر  توندوتیژییەکان 
بە  و  ئیمکاناتی خۆی  و  دەرفــەت  بەپێی  کە دەســەاڵت  توندوتیژییەک 
کەڵکوەرگرتن لە یاساکانی خۆی زۆر بەئاسانی دەیکات و لە بەرانبەر 
دەبێ  هەربۆیە  نــازانــێ،  بەرپرسیار  بە  خــۆی  ئاسەوارێکیشیدا  هیچ 

گرینگییەکی تایبەتی پێ بدرێت و کاری زیاتری لەسەر بکرێت.
ڕاستیدا قەتڵی حکوومەتیی ژینا ئەمینی بە دەستی هێزەکانی گەشتی 
ژن  دیارەکانی  فاکتەرە  هەست؛  سەر  بخاتە  کۆمەڵگە  توانی  ئیرشاد 
کــوردەدا  کچە  ئەم  حکوومەتیی  قەتڵی  لە  ژینا  کوردبوونی  و  بــوون 
کاریگەرییەکی زۆریان هەبوو، ڕەنگە ڕووداوی لەم چەشنە بە ڕێژەیەکی 
دیار لە کۆمەڵگەی ئێراندا ڕووی دابێت بەاڵم قوربانی بوونی ژینا وەکوو 
بەنیسبەت  کوردستان  کۆمەڵگەی  هەستیاربوونی  و  کــورد  کچێکی 
خاوەندارەتی کردن لە کچەکەی، وای کرد کە قەتڵی حکوومەتیی ژینا 
دەنگدانەوەی جیهانی بەدوای خۆیدا بێنێت و ببێتە یەکێک لە گرینگترین 

ڕووداوەکانی النیکەم ١٠ ساڵی ڕابردوو لە جیهاندا.
ڕاستە کە قەتڵی حکوومەتیی ژینا دەبێ وەکوو یەکێک لە دیارترین 
پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ و مافی ژنان چاوی لێ بکرێت، بەاڵم نابێ 
لە بیرمان بچێت کە ئەم توندوتیژییە، بووە هۆی ئەوەی کە کۆمەڵێک 
ناویان  توندوتیژیی سیستماتیک  وەکوو  دەکرێ  کە  دیکە  توندوتیژیی 
لێ ببەین، لە کۆمەڵگەدا پەرە بستێنن، توندوتیژی گەلێک کە سیستمی 
دەسەاڵتداری زۆر بە ئاسانی پەرەیان پێ دەدات و خودی سیستمەکە 

وەکوو بکەری سەرەکییان بە ئەژمار دێت.
بەو پێیە کە لە ١٦ ڕۆژی پرتەقاڵی داین، پێویستە زیاتر بپەڕژێینە 
سەر ئەو پێشێلکارییە دیارانەی کە وەکوو توندوتیژی بەرانبەر بە ژنان 

لە ماوەی زیاتر لە ٨٠ ڕۆژی ڕابردوودا ڕوویان داوە.
پەرژاونەتە  بــەوردی  ماوەیەدا  لەم  مرۆییەکان  مافی  هەواڵدەرییە 
سەر ئەم بابەتە و بەردەوام هەوڵیان داوە ئاماری تایبەت لە ڕێژەی 
بخەنە   ... و  ڕفاندن  دەسبەسەرکردن،  کوژران،  وەک  پێشێلکارییەکان 
چوارچێوەی  دەچێتە  کە  گرینگ  بابەتێکی  بەاڵم  خەڵکەوە،  دیدی  بەر 
لەبەر  ئەڵبەت  ــ  لێ دراوەتــەوە  ئاوڕێ  توندوتیژییەکان و زۆر کەمتر 
هەستیاربوونی پرسەکە و فاکتەرەکانی دیکە کە پێوەندی و کاریگەریی 
توندوتیژییەیە  ئەو   ، هەیەــ  ڕاپەڕینەکە  ڕەوتی  لەسەر  ڕاستەوخۆیان 
کە الی ژنانەوە هەمیشە بە ترسەوە باسی لێ کراوە و زۆرجاریش 
ئەو  وێناکردنی  و  قوربانییەکە  ئازارەکانی  بە  بیرکردنەوە  تەنانەت 
هەلومەرجەی کە قوربانیی تێدا بووە، ئازارێکی پێ چاشتوون کە ڕەنگە 

کەمتر لە ئازاری خودی توندوتیژییەکە نەبووبێ.
لە ڕۆژانی ڕابردوودا زانیارییەکان لە نێوخۆی کوردستانەوە باسیان 
هێزەکانی  لەالیەن  کە  ژنانەی  لەو  بەرچاو  ڕێژەیەکی  کە  کرد  لــەوە 
ڕێــژیــمــەوە و لــە ڕەوتـــی راپــەڕیــنــەکــەدا دەســبــەســەرکــراون، لەالیەن 
بەکرێگیراوانی ڕێژیمەوە لە گرتنگەکاندا دەستدرێژییان کراوەتە سەر و 
بەم هۆیەوە هەندێکییان ئێستا دووگیانیشن. ئەڵبەت ئەم دەستدرێژییانە 
تەنیا تایبەت بە ژنان نەبووە و هەن پیاوانێکیش کە هاوشێوەی ژنان 

کەوتوونەتە بەر ئەم توندوتیژییەوە و ئازار دراون.
بەژانترینی  و  تاڵترین  لە  یەکێک  دەستدرێژی  پرسی  ڕاستیدا  لە 
باس  زیاتر  لێرەدا  دەکرێت،  تاکەکان  بە  بەرانبەر  کە  توندوتیژییەکانە 
لەو دۆخە دەکەم کە بە سەر ژناندا زاڵ دەبێت، چونکە بەپێی عورفی 
کۆمەڵگە هەر کات ژنان کەوتبێتنە بەر پەالماری کەسانێکی دڕندەوە و 
دەستدرێژییان کرابێتە سەر، یەکەم کاردانەوەیەک کە لەگەڵی بەرەوڕوو 
هەر  ناسێندراون،  تاوانبار  بە  خۆیان  ژنان  کە  بووە  ئەوە  بوونەتەوە 
شاردووەتەوە  ڕووداوەکەیان  ڕاستیی  یان  قوربانییان  زۆرجار  بۆیە 
یان ناچار بوون کە پەنا بۆ ڕێگاگەلێک ببەن کە کۆتاییەکەیان تاڵ و 

خەمناک بووە. 
زیاترین  ڕەنگە  کە  ژنــان  ئاشکرایە،  توندوتیژییەکی  دەستدرێژی 
قوربانییانی ئەم جۆرە لە توندوتیژی بن لە کۆمەڵگەی ئێمەدا کەمترین 
ئاستی زانیاری و ئاگاییان بەنیسبەت ئەم توندوتیژییە هەیە، بۆیە زۆر 
جار لە بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ ئەم دیاردەیەدا، ڕێگایەک هەڵدەبژێرن 
نەک  قوربانین  ــەدا  ــاردەی دی لــەم  ــان  ژن تێدایە.  لۆژیکی  کەمترین  کە 
کە  دەکــات  وا  ڕاستییە  لەم  کۆمەڵگە  تێنەگەیشتنی  زۆرجــار  تاوانبار، 
هیچ  بزانن،  کێشەیە  ئەم  بۆ  ڕێگەچارە  باشترین  بە  خۆکوژی  ئــەوان 
حاشا لەوە ناکرێت کە ئاسەوارەکانی ئەو ڕووداوە ئەتوانێ تا کۆتایی 
بیخاتە  ژیاندا  قۆناغە جیاوازەکانی  لە  بمێنێتەوە و  تاک  لەگەڵ  تەمەن 
ژێر کاریگەریی نەرێنی خۆیەوە، بەاڵم بێگومان بایەخدان بەو بابەتە و 

کارکردن لەسەری زۆر گرینگە.
هەستیاربوون بەو دۆخە یەکێک لە ئەرکەکانی ڕێکخراوەکانی ژنانە 
قوربانییانی  بۆ  هیوابەخش  و  کاری ڕۆشنگەری  دەبێ زۆر جدی  کە 
ئەو جینایەتە بکەن. چونکی ئەو پرسیارە زۆر ڕاشکاوانە بەرەوڕوویان 
پێدانی زانیاری  دەکرێتەوە کە ئەگەر ئەوان ئەرکی وشیارکردنەوە و 
لە ئەستۆ نەبێت، ئەدی کێ دەبێ ئەم ئەرکە  ئاگایی بۆ تاکەکانیان  و 

بەجێ بگەیەنێ؟ 

وێــــــــــستگەوێــــــــــستگە

ئاسۆ مینبەری

د. ئاره زوو نستانی

کۆمەڵگەی نێوده وڵه تی  و پرسی مافی مرۆڤ له  ئێراندا

ــگــیــدانــی کــۆمــەڵــگــەی  ــن گــری
مافی  پرسی  بــه   نێوده وڵه تی 
مــرۆڤ ڕابــردوویــه كــی زۆری 
ــا له   ــ ــه ره ت هـــه یـــه ، بـــــه اڵم ســ
چه ندین  ده وڵــه تــانــدا  ئــاســتــی 
شوێندانه ر  و  گرینگ  هه وڵی 
وه ك  دراون،  ــواره وه   ــ بـ لـــه و 
و  مرۆڤ  مافه كانی  به ڵگه نامه ی 
هه وڵی  سه ره تای  به   كه   فەڕانسە  ١٧٩٧ی  هاوواڵتی 
پشتگیریی  و  ڕێزگرتن  بــۆ  ــژراو  ــ داڕێ و  ڕێــك خــراو 
بــاڵوكــراوه ی  هــه روه هــا  داده نـــرێ.  مــرۆڤ  مافه كانی 
مافی هاوواڵتیى ١٧٩١ی ئه مریكا و پاشان له  ئاستی 
نێوده وڵه تی  سووری  خاچی  دامه زرانی  نێوده وڵه تیدا 
كۆیالیه تی  به   تایبه ت  ژنێڤی  كۆنڤانسیۆنی  و   ١٨٦٤
پاراستنی  بــه رچــاوه كــانــی  هــه وڵــه   لــه    ،١٩٢٦ ســاڵــی 
مافه كانی مرۆڤ به ر له  پێكهێنانی ڕێكخراوی نه ته وه  

یه كگرتووه كانن.
ــه ڕی دووه مــــــی جــیــهــانــی و  ــ ڕووداوه كـــــانـــــی شـ
گۆشه  و  له   مرۆڤ  مافه كانی  به رباڵوی  پێشێلكاریی 
نەتەوە  ڕێكخراوی  دامه زرێنه رانی  جیهان،  كه ناری 
تایبه ت  ڕێوشوێنی  دامه زرانی  به ره و  یه كگرتووه كانی 
به  پاراستنی مافه كانی مرۆڤ هان دا. له  مادده ی ١ی 
كراوه   به وه   ئاماژه   یه كگرتووه كاندا  نه ته وه   میساقی 
مرۆڤ  مافه كانی  له   ڕێزگرتن  و  به ره وپێشبردن  كه  
نه ژاد،  له   به ده ر  بۆ هه موان  بنه ڕه تییه كان  ئازادییه   و 
ڕه گه ز، زمان و یان ئایین له  ئامانجه  سه ره كییه كانی 
كۆمیسیۆنی  یــه كــگــرتــووه كــانــه.  دامـــه زرانـــی  نــه تــه وه  
و  ئــابــووری  ئه نجومه نی  لــه الیــه ن  مــرۆڤ  مافه كانی 
سه ره كییه كانی  ئۆرگانه   له   یه كێك  وه ك  كۆمه اڵیه تی 
بــارودۆخــه   ــه و  ئ بــه رهــه مــی  یه كگرتووه كان  نــه تــه وه  
دامــه زرا.   ١٩٤٦ ساڵی  كه   بوو  شه ڕ  دوای  تایبه ته ی 
ستاندارده   جیهانگیركردنی  و  داڕشتن  له   كۆمیسیۆن 
گێڕا  گرینگی  ڕۆڵێكی  مرۆڤ  مافی  نێوده وڵه تییه كانی 
نائیلزامی  به ڵگه نامه ی  باڵوكردنه وه ی  به   سه ره تا  و 
مرۆڤ  مافه كانی  جیهانیی  جاڕنامه ی  گرینگی  به اڵم 
له  ساڵی ١٩٤٨ سه رنجی واڵتانی بۆ ماف و ئازادییه  
تا  به ڵگه نامه یه   ئــه و  ڕاكێشا.  مــرۆڤ  بنه ڕه تییه كانی 
ئێستاش به  گرینگترین و له  هه مان كاتدا گشتگیرترین 
ئامانجی  به   كه   ــرێ  داده نـ نێوده وڵه تی  بەڵگەنامەی 
مرۆڤ  بنه ڕه تییه كانی  ئازادییه   و  ماف  له   ڕێزگرتن 

باڵو كراوه ته وه . 
له   بوو  بریتی  جاڕنامه کە  كه مایه سیی  گه وره ترین 
نائیلزامی بوونی، هه ر بۆیه  كۆمیسیۆن له ١٩٦٦  هه ر 
سیاسییه كان  و  مه ده نی  مافه   ڕێككه وتننامه ی  دوو 
به   فه رهه نگییه كانی  و  كۆمه اڵیه تی  ئابووری،  مافه   و 
واڵتانی  زۆربـــه ی  و  گه یاند  گشتی  كــۆڕی  په سندی 
گشتی  به شێوه یه كی  كــرد.  له سه ر  ــان  واژۆیـ جیهان 
به سه ر  مرۆڤ  مافه كانی  كۆمیسیۆنی  چاالكییه كانی 
سێ قۆناغدا دابه ش ده كرێ: له  ساڵی ١٩٤٦ هەتا ١٩٦٦ 
ستاندارده   سه قامگیركردنی  و  داڕشتن  قۆناغی  به  
  ١٩٦٧ له  داده نـــرێ.  مــرۆڤ  مافی  نێونه ته وه ییه كانی 
ئاماده كردنی  ڕێگه ی  له   كۆمیسیۆن  كه   بــه والوه یــه  
ڕاپۆرتی بابه تی و هه روه ها پێكهێنانی گرووپی جیاوازی 
كاری به دواداچوون بۆ پێشێلكارییه كانی مافی مرۆڤ 
قۆناغی  ١٩٩٠ەوە  ساڵی  له   ده كــا.  جیهان  واڵتانی  له  
كه   ده كــا  پێ  ده ســت  كۆمیسیۆن  چاالكیی  سێهه می 
تێیدا كۆمیسیۆن سه باره ت به  پرسه كانی په یوه ندیدار 
فه رهه نگی،  مافه   به ره وپێشبردنی  و  مرۆڤ  مافی  به  
كۆمه اڵیه تی و ئابوورییه كان، ڕاوێژ پێشكه شی واڵتان 

ده كا.
له گه ڵ ئه وه ی كۆمیسیۆنی مافه كانی مرۆڤ له  جێگیر 
كردنی بنه ماكانی مافی مرۆڤدا كاریگه رییه كی گه وره ی 
جێگه ی  هه ڵوه شایه وه  و   ٢٠٠٦ ساڵی  له   به اڵم  دانــا، 
خۆیدا به  شوڕای مافه كانی مرۆڤ. شوڕا پێچه وانه ی 
له   مرۆڤ  مافی  پرسی  بۆ  به دواداچوون  كۆمیسیۆن 
به بێ  یه كگرتووه كان  نه ته وه   ئه ندامی  واڵتانی  هه موو 
جیاوازی و به  شێوه ی ده وره یی ده كا. ئه و میكانیزمه  
مافه كانی  دۆخی  باشتركردنی  بۆ  دا  هان  ده وڵه تانی 
خۆیان  ــه وه ی  ئ بۆ  داهــاتــوودا،  خوله كانی  له   مــرۆڤ 
هه رچی زیاتر له گه ڵ پڕه نسیپه  په سندكراوه كانی مافی 

مرۆڤ بگونجێنن.
له  ئامانجه كانی پێكهێنانی ئه نجومه نی مافی مرۆڤی 
به ستنه وه ی  له   بــوو  بریتی  یه كگرتووه كان  نــه تــه وه  
فه سڵی  به   مــرۆڤ  مافه كانی  به رباڵوی  پێشێلكاریی 
واته   یه كگرتووه كان  نه ته وه   مه نشووری  حه وته می 
بوو  نێوده وڵه تی  ئه منیه تی  و  ئاسایش  هــه ڕه شــه ی 
كوفی  چاكسازییه كه ی  پێشنیارییه   ــڕۆژه   پـ لــه   كــه  
یه كگرتووه كاندا  نه ته وه   ئه وكاتی  سكرتێری  عه نان، 

پێشێلكاریی  ئه گه ر  پێشنیاره   ئه و  به پێی  هاتبوو. 
الیه ن  له   واڵتــان  له   مــرۆڤ  مافه كانی  به رباڵوی 
بكرێته وه ،  پشتڕاست  مرۆڤه وه   مافی  ئه نجومه نی 
كه   ده كرێته وه   ئاسایش  ئه نجومه نی  بۆ  ــا  ده رگ
ده ستێوه ردان بكا. به اڵم ئه و هه وڵه  سه ری نه گرت 
مافی  شـــوڕای  دامــه زرانــدنــی  بڕیارنامه ی  لــه   و 
مرۆڤ نه چه سپێنرا، كه  دیاره  واڵتانی پێشێلكاری 
مافه كانی مرۆڤ و یه ك له وان كۆماری ئیسالمی 

له  دژبه رانی ئه و پێشنیاره  بوون.
شوڕای مافی مرۆڤ به رپرسیاره تیی سه ره كی 
هه یه  له  په ره پێدان و ڕێزگرتن له  مافه كانی مرۆڤ 
و ئازادییه  بنه ڕه تییه كان . ئه و شوڕایە له  سه ریه تی 
مافی  پێشێلكارییه كانی  بــۆ  بكا  بـــه دواداچـــوون 
مرۆڤ له  واڵته  جیاوازه كان و ڕێوشوێنی پێویست 
ئۆرگانێكی  وه ك  لــه وه ی  جیا  شوڕا  به ر.  بگرێته  
به رزتره   یاسایی  پێگه ی  گشتی  كــۆڕی  به   سه ر 
كاتدا  هــه مــان  لــه   مـــرۆڤ،  مافی  كۆمیسیۆنی  لــه  
قورسایی  پێكهاته ییه وه   و  لۆجێستیکی  لــه ڕووی 
زیاتری هه یه  و بڕیاره كانی له  ئاستی نێوده وڵه تیدا 
خاوه ن پله  و قورسایی زیاترن. شوڕا پێچه وانه ی 
كۆمیسیۆنی مافی مرۆڤ له  هه ر كاتێكدا ده توانێ 
مافه كانی  پێشێلكاریی  پــرســی  لــه   لێكۆڵینه وه  
كردنی  ئاماده   له   شــوڕا  لــه وه   جگه   بكا.  مــرۆڤ 
ڕاپۆرته كانیدا پشت به و زانیارییانه  ده به ستێت كه  
و  ناده وڵه تییه كان  ڕێكخراوه   ده وڵه تان،  الیه ن  له  
هه روه ها نوێنه رانی کۆمەڵگەی مه ده نی ده به ستێ، 
ده وڵه تان  به   پشتی  ته نیا  كۆمیسیۆن  كاتێكدا  له  

ده به ست. 
دوابه دوای مه حكووم كردنی كۆماری ئیسالمیی 
ئێران له  شوڕای مافی مرۆڤی ڕێكخراوی نه ته وه  
ــڕای مــەحــکــووم كــردنــی  ــ یــه كــگــرتــووه كــان كــه  وێ
له   مــرۆڤ  مافه كانی  سیستماتیكی  پیشێلكاریی 
ڕه وتی خۆپێشاندانه كانی ئێران، بڕیاری پێكهێنانی 
ئه و  ڕاستییه كانی  له   لێكۆڵینه وه   بۆ  كۆمیته یه كی 
ڕاستییه كان  ده رخه ری  لێژنه ی  دا.  پێشێلكارییانه  
ئیدیعای  ــه   ك دێ  پــێــك  كــاتــێــك  جـــار  ــەی  ــ زۆربـ
واڵتێك  له   سیستماتیك  و  بــه ربــاڵو  پێشێلكاری 
یاسای  په سندكراوه كانی  بنه ما  كه   بێت  ئارادا  له  
نێوده وڵه تیی مافه كانی مرۆڤ و هه روه ها یاسای 
كرابێت.  پێشێل  مــرۆڤــدۆســتــانــه   نــێــوده وڵــه تــیــی 
بریتیه   لێژنه یه   ئه و  پێكهێنانی  له   شوڕا  ئامانجی 
بنه ماكانی  پێشێلكاریی  كردنه وه ی  پشتڕاست  له  
یاسای نێوده وڵه تیی مافه كانی مرۆڤ كه  گریمانه  
ــانــه ی  ــی ــی ئــه م دوای ــن ــه ڕی ــاوه ی ڕاپ ــ ــه  م ــرێ ل ــ ده ك
لێژنه ی ده رخه ری  خه ڵكی ئێراندا ڕوویان دابێت. 
ڕاستییه كان لێكۆڵینه وه  ده كا له  دۆخی مه ترسیداری 
به   په یوه سته   ــه وه ی  ئ به تایبه ت  و  مــرۆڤ  مافی 
ئه شكه نجه  و ئێعدام و خراپ مامه ڵه كردن له گه ڵ 
سیاسی  هۆكاری  به   كــردن  ده سبه سه ر  و  ژنــان 
و  خۆپێشاندان  لــه   ــه شــداری  ب بــه هــۆی  ته نیا  و 
ناڕه زایه تی ده ربڕینه كان. له  كۆبوونه وه ی شوڕای 
بــه  كوشتنی  ئــامــاژه   ڕاســتــه وخــۆ  مــرۆڤــدا  مافی 
خه ڵكی مه ده نی و ته قه  له  مندااڵن كراوه  كه  به پێی 

ئه ساسنامه ی دادگای تاوانی نێوده وڵه تی ده كه ونه  
خانه ی تاوانی دژی مرۆڤایه تییه وه .

ڕووداوه   به و  سه باره ت  پێویسته   كه   ئــه وه ی   
ئاماژه ی پێ بكرێ ئه وه یه  كه  سه رنجی کۆمەڵگەی 
هه روه ها  و  ناوكی  به رنامه ی   له سه ر  نێوده وڵه تی 
ئیسالمییه وه   كــۆمــاری  ده ره وه ی  ســیــاســه تــی 
گـــۆڕاوه .  ــرۆڤ  م مافه كانی  پێشێلكاریی  بـــه ره و 
کۆمەڵگەی نێوده وڵه تی، كۆماری ئیسالمیی ئێرانی 
و  ده زانــێ  مه ترسی  به   مــرۆڤ  مافی  پێشێلكاری 
به ره به ره  خۆی له گه ڵ خواست و داواكارییه كانی 
گه النی ئێران زیاتر ده گونجێنێ. بێگومان ئه وه ش 
و  ئێران  خه ڵكی  جه ماوه ریی  ڕاپه ڕینی  به رهه می 
واڵته   ده ره وه ی  له   ئێرانی  ــدی  ڕه وه ن پشتیوانیی 
له   گۆڕانكارییه .  ئه و  هۆكاری سه ره كیی  بۆته   كه  
ئێراندا،  ڕاپه ڕینی خه ڵكی  نیو  و  مانگ  نزیك دوو 
به هۆی  ته حریمیان  زیاتریان  جیاوازه كان  واڵته  
ئێراندا  ڕژێمی  به سه ر  مرۆڤ  مافی  پێشێلكاریی 
ســه پــانــدوه و ئــه و ڕه وتـــه  ڕۆژ بــه  ڕۆژ زیــاتــر له  

په ره سه ندن دایه .
و  پرسیار  جێگای  بۆته   مــاوه یــه دا  له و  ئــه وه ی 
ئاستی  له   چ  و  کۆمەڵگەدا  ئاستی  له   چ  مشتومڕ 
نوخبه ی قانوونیدا ئه وه یه  كه  بڕیارنامه ی شوڕای 
نییه  و  جێبه جێكار  هێزی  ــاوه ن  خ مــرۆڤ  مافی 
ئه نجامێكی ئه وتۆی بۆ كۆماری ئیسالمی به دواوه  

نابێ.
شــایــانــی  ڕووه وه   دوو  لــه   گــریــمــانــه یــه   ــه و  ئـ
شوڕای  بڕیارنامه كانی  كه   ئه وه ی  هه ڵسه نگاندنه . 
ڕاسته   ڕووه وه   لــه و  نین  ئیلزامی  مــرۆڤ  مافی 
جێبه جێ  زه مانه تی  نێوخۆیی  یاسای  وه ك  كه  
زه بری  به   ناتوانێ  الیه نێك  هیچ  و  نییه   كردنیان 
به   پێبه ندبوون  به   ناچار  ئیسالمی  كۆماری  هێز 
ستاندارده كانی مافی مرۆڤ بكا كه  له  الیه ن ئه و 
له  ڕوویه كی  بۆ ده درێ.  دامه زراوه یه وه  هه وڵیان 
ئیلزامییه  و  شوڕا  بڕیاری  بڵێین  ده توانین  تره وه  
سزا  ئیسالمی  كۆماری  پێمل نه بوونی  ئه گه ری  له  
یان پاشهاتی خراپی بۆ حكوومه ت لێ ده كه وێته وه . 
به شێوه یه ك كه  پرێستیژ و ئێعتیباری ئێران ڕوو 
به  دنیای ده ره وه  الواز ده كا. كاتێك له  دامه زراوه  
به   ــێ،  ده ب كز  واڵتێك  ده نگی  نێوده وڵه تییه كاندا 
هه مان شێوه  سه نگی واڵت له  بواره  جیاوازه كانی 
ئابووری و فه رهه نگیشدا داداه به زێ و له  مه یدانی 

دیپلۆماسیشدا ته ریك ده كه وێته وه .
ــردوودا  ــ ــه  چــل ســاڵــی ڕابـ ــر ل ــات ــاوه ی زی ــ ــه  م ل
زۆربه ی واڵتانی ڕۆژئاوایی و به  گشتی کۆمەڵگەی 
نێوده وڵه تی له  پێناو پاراستنی به رژه وه ندییه كانیاندا 
مرۆڤدا  مافه كانی  پێشێلكارییه كانی  له   چــاویــان 
مــرۆڤ  و  ڕاشــكــاوانــه تــر  هه ڵوێستی  داخــســتــوه . 
مه حكووم  لــه وان  یــه ك  و  ئه مدواییانه   تـــه وه ری 
ئه نجومه نی  الیــه ن  له   ئیسالمی  كۆماری  كردنی 
ئاماژه یه   یه كگرتووه كانه وه   نه ته وه   مرۆڤی  مافی 
بۆ هێزی ڕاپه ڕینی ئه مدواییانه ی گه النی ئێران و 
تێگه یشتنی کۆمەڵگەی نێوده وڵه تی له  گۆڕانكارییه  

چاوه ڕوانكراوه كانی ئێران.

لێژنه ی ده رخه ری ڕاستییه كان زۆربەی جار كاتێك پێك دێ كه  ئیدیعای پێشێلكاری به رباڵو و 
سیستماتیك له  واڵتێك له  ئارادا بێت كه  بنه ما په سندكراوه كانی یاسای نێوده وڵه تیی مافه كانی 
مرۆڤ و هه روه ها یاسای نێوده وڵه تیی مرۆڤدۆستانه  پێشێل كرابێت. ئامانجی شوڕا له  پێكهێنانی 
ئه و لێژنه یه  بریتیه  له  پشتڕاست كردنه وه ی پێشێلكاریی بنه ماكانی یاسای نێوده وڵه تیی مافه كانی 
دابێت ڕوویان  ئێراندا  خه ڵكی  ئه م دواییانه ی  ڕاپه ڕینی  ماوه ی  له   ده كرێ  گریمانه   كه   مرۆڤ 

به   مرۆڤ  مافی  پێشێلكاری  ئێرانی  ئیسالمیی  كۆماری  نێوده وڵه تی،  کۆمەڵگەی 
مه ترسی ده زانێ و به ره به ره  خۆی له گه ڵ خواست و داواكارییه كانی گه النی ئێران زیاتر 
ده گونجێنێ. بێگومان ئه وه ش به رهه می ڕاپه ڕینی جه ماوه ریی خه ڵكی ئێران و پشتیوانیی 
ڕه وه ندی ئێرانی له  ده ره وه ی واڵته  كه  بۆته  هۆكاری سه ره كیی ئه و گۆڕانكارییه 
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له شانازی  پر  مــێــژووی  له  کــورد  نــەتــەوەی 
و  ــاخــۆش  ن ڕووداوی  زۆر  یــەکــجــار  ــدا  ــۆی خ
دڵته زێنی به خۆیه وه  دیوه و له پێناوی ئازادێ و 
سەربەستی  و دابینکردنی مافەکانیدا، زۆر کوڕی 
بلیمه ت و لێهاتوو و کارامه ی پێشکه شی بە خاکی 
له  قاره مانانه ی  ئه و  کەم  نین  کردووه.  نیشتمان 
کاتی ته نگانەدا بوونه هه وێنی هیوا و هۆمێد بۆ 
پێش و  هێنایە  ئازایانە سینگیان  نەتەوەکەیان  و 
داگیرکەر.  دوژمنی  په یکه ره ی  خسته  له رزه یان 
کەم  نین ئه و ڕۆڵه لەخۆبوردووانەی که به بیستنی ناڵه و زاڵەی گه ل 
دەستیان بەرز کردەوە و بوونه قەڵغانی به رگری بۆ خاک و نیشتیمانی 
ئاخر  تا  که  نه به زانه ی  و  ئــازا  ئینسانە  ئــه و  نین  کــەم  داگیرکراویان. 
هه ناسه  و دوا دڵۆپ  و دوا تنۆکی خوێن دڵیان بۆ ئازادی  و ڕزگاری 
لێی دا و گیانیان بۆ نیشتمان بەخشی. محەممەد محەممەدی )ناسراو بە 
حەمەچەتە( یەکێک لەو ڕۆڵە بلیمەتانەیە کە له  "هه گبه ی شاخ وشۆڕش"دا 

چیرۆکی حەماسەخوڵقێنییەکانی دەگێڕینەوە.
تەمربەگ"  گوندی"  لە  هەتاوی  ١٣٢١ی  ساڵی  محەممەدی  محەممەد 
لە بنەماڵەیەکی هەژاری ناوچەی تیلەکۆی سەقز لەدایک بوو. هه ر به و 
هۆیه شه وه  نه یتوانی  بچێته  قوتابخانه   و لە مێرمنداڵییەوە  بوو  شان به  
تێپەڕینی  لەگەڵ  محەممەد  کرد .  كاروكاسبی  به   ده ستی   باوكی   شانی  
ڕۆژگار هەڵی دا و پاش پێکهێنانی ژیانی هاوبەش ماڵەکەی بۆ ئاوایی 
تەخت گوێستەوە و ملی وەبەر کاری وەرزێری نا و هەر لەو گوندەش 
بوو کە ناوی حەمەچەتەی بەسەردا بڕا! بەاڵم بۆ ئەو ناوە؟ چیرۆکەکە 
ڕێژیمی شا  ژاندارمەکانی  و  گوند   ئاغای  تەخت  گوندی  لە  کە  ئەوەیە 
لە مووچە  هێرشی دەکرێتە سەر.  بۆ دێنن  و دواجار ڕۆژێک  فشاری 
لێیان  بەتاڵ  دەستی  بە  دێ  و  وەدەســت  لێیان  ئازایانە  زۆر  ئەویش 
ڕادەپــەڕێ و دوایە ئیدی هەتا ماوەیەک ڕوو لە ئاوایی ناکاتەوە و لە 
شاخی دەمێنێتەوە. ئەوکاتیش ڕێژیمی پاشایەتی  و دەست و پێوەندییەکانی 

هەرکەس لەبەرامبەریاندا ڕاوەستابا، بە چەتەیان ناو دەبرد. 
ڕووخاندنی  بــۆ  ڕاپــەڕیــن  ڕەوتـــی  لــەگــەڵ  هــەتــاوی  ١٣٥٧ی  ساڵی  
سیاسییەکان  هێزە  ئاشکرای  خەباتی  دەستپێکی  و  پاشایەتی  ڕێژیمی 
هه یبوو،  دێموكرات  حیزبی   له  كه   ناسیاوییه ك  به گوێره ی   محەممەد 
کە  سااڵنه شدا  له و  بــەر.  کــردە  حیزبەی  ئەم  پێشمەرگایەتیی  بەرگی 
هێرشی  جینایه تكارانی  دژه كوردی  کۆماری ئیسالمی  بۆ قه اڵچۆی  شار 
و گونده كانی  كوردستان لە ئارادا بوو، و هه ر ڕۆژه ی له  ئاواییه ك و 
له  شه قامی  شارێك یا قوژبنی  ماڵ  و كۆاڵنێك سینگی  گه نج و پیرانی  
دژی   پێشمه رگه   محەممەدی   ده كـــرد،  كــون كــون  كــوردیــان  نــه تــه وه ی  
پێشمه رگه یه كی   محەممەد  بوو.  سەنگەردا  لە  بێدادییانه   و  سته م  ئه و 
مه ئموورییه تی   ئه رك  و  به ڕێوه بردنی   بۆ  بوو،  بیر وباوه ڕ  بە  به وه ج  و 
حیزبی  ئه وپه ڕی  دڵسۆزی   و فیداكاریی  له خۆی  ده نواند. ئەو هەرچەند 
خوێندەواریی نەبوو، بەاڵم له  بردنه سه ری  ئاستی  زانیاریی  شۆڕشگێڕانه  
بەنیسبەت  سیاسی  شــارەزایــی  کــۆکــردنــەوەی  نــه بــوو.  غافڵ   هه رگیز 
هەلومەرجی کوردستان، خەلک دۆستی، خاکەڕایی، ماندوویی نەناسی  و 
ئامادەی بۆ بەڕێوەبردنی ئەرکەکانی حیزبی زۆر زوو محەممەدی کردە 

سیمایەکی ناسراو و خۆشەویستی حیزبی دێموکرات لە سەقز.
محەممەد هه ر له  ڕۆژه كانی  هه وه ڵی  پێشمه رگایه تیدا پێشانی  دا چه نده  
كوڕێكی  به ئه ده ب  و به هه سته . له  ماوه یه كی  كورتدا توانی  جێگای  خۆی  
له نێو دڵی  هاوسه نگه رانیدا بكاته وه . ئه و هه روه ها الوێكی  به ده ست وبرد  
و قاره مان و كوڕێكی  ئازا  و لەخۆبوردوو بوو، له  ئاست دوژمندا ڕق 
ئه ستوور و له  به رانبه ر خه ڵك  و هاوڕێیانیدا بەخشندە بوو. بۆ بڕیاردانی  
به شداریی   شه ڕه كاندا  له   چاالكانه   زۆر  و  بــوو،  له پێناو  سه ر  حیزبی  
ده كرد. بۆیەش به هۆی  لێهاتوویی و كارامه یی  له  فه ن  و تاكتیكی  شه ڕی  
ئەو  بڕی   و  یه كدا  دوای   به   یه ك  پێشمه رگایه تیی   پله كانی   پارتیزانیدا 

تایبەتماندییانە بوونە هۆی ئەوە کە بە فەرماندەری لک دیاری کرێ. 
شەهید محەممەد محەممەدی الوێكی  ژیر  و ڕوح سووك، سه رتاپای  
نه ترس  و  به جه رگ   و  ئازا   بوو،  ئیحساساتی  شۆڕشگێڕانه   وجــوودی  
ڕێبازی   و  حیزب   سیاسه ته كانی   دروستیی  به   قووڵی   ئیمانێكی   بــوو، 
بزووتنه وه ی  گه له كه ی  هه بوو. به نه زم  و دیسیپلین بوو، له  شه ڕه كاندا 
هه میشه  له  سه نگه ری  پێشه وه دا بوو. هه ر شوێنێك محەممەد سه نگه ری  
ئەو  به رێ .  بتوانێ  زه فه ری  پێ   بوو دوژمن  ئیدی مه حاڵ   لـێ  گرتبایه ، 
و،  هه ڵسووڕ  تێكۆشه ر  و  مرۆڤێکی  و شاره زا،  لێهاتوو   فه رمانده رێكی  
بوو.  ناوچه کە  هاوسه نگه رانی   و خه ڵكی   ڕێز  و خۆشه ویستیی   جێگای  
ئەو هیچ كات هه ستی  به  ناهومێدی   و ده سته  وه ستانی  نه ده كرد. شه ڕه  
تیلەکۆ،  سوننەتە،  بانە،  سەقز-  سنە،  سەقز-  جــادەی  حه ماسییه كانی  
ئازایه تی   و  هه میشه  شاهیدی  جوامێری   و  بۆ  و...  ئێرانشا  خوڕخوڕە، 

له خۆبوردوویی  ئه و ڕۆڵه  تێكۆشه ره ی  حیزب و گه له كه مانن. 
ژیانی   هه موو  لە  كه   بوو  پێشمه رگانه   له و  یه كێك  محەممەد  شەهید 
پڕ شانازیی  پێشمه رگایه تییدا خاڵی  الوازی  نیشان نەدا، هیچ كات الی  
خۆی  به شێوه یه ك  یان  نه كرد  وای   هەڵسووکەوتێکی  پێشمه رگه كان 
زۆرجــار  بكه وێ .  حیزبه كه ی   لکی   فه رمانده  به   زه بــر  كه   نــەدا  نیشان 
ئه گه ر  فه رمانده كه یه تی و   له   پێشمه رگه  چاوی   ده كرده وه  كه   دووپاتی  
هه ڵه كاری   و چه وتیی  هه بێ ، پێشمه رگه ش چاوی  لـێ  ده كا و له  ئاكامدا 
له   محەممەد  شه هید  ده دا.  له ده ست  خۆی   فه رمانده یی   تایبه تمه ندیی  
ماوه ی  ته مه نی  خه باتگێڕی  و تێكۆشانی  خۆێ دا گه لێك قاره مانه تیی  بۆ 
حیزب  و نه ته وه كه ی  تۆمار کرد و بۆ نەتەوەکەی بە میرات بەجێ هێشت 
کە حەماسە  و قارەمانەتیی ڕۆژی ٤ی خەزەڵوەری ساڵی ١٣٦٠ یەک 

لەوان بوو، کە گیانی لەپێناویدا دانا.
جادەی سەقز-سنە  لەسەر  داڕێژراو  گەاڵلەیەکی  بەپێی  ڕۆژەدا  لەو 
کەمینیان بۆ هێزەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی نایەوە . پاش شه ڕێكی  
قاره مانانه  محەممەد له گه ڵ  سێ هاوسه نگه ری  دیكه ی  بە ناوکانی تۆفیق 
محەممەدزادە، عەبدوڵاڵ مەجید پوور و سابیر مورادی شه هید بوون  و 

تێكه ڵ  به  كاروانی  نەمرانی حیزب  و گه ل بوون. 

برایم چووکەڵی

چیایی تا دواهەناسە

شەهید محەممەد محەممەدی  

)حەمەچەتە(

کۆتایی سەردەمی سیاسەتی 
ناکۆکی بنێ وە و حوکمەت بکە

ــی ژیــنــا  ــن لــــــەدوای کــووشــت
ئێستاکە  ــا  ت ــەوەی  ــ ئ ئــەمــیــنــی، 
ڕۆژ   ٨٠ تێپەڕبوونی  لــەپــاش 
ئاراوە  هاتۆتەوە  شۆڕشە  لەو 
و هـــەمـــوو جــیــهــانــی تــەنــیــوە، 
پاشگەز  نە  خەڵک  کە  ئــەوەیــە 
هیوایان  تر  چیی  نە  دەبێتەوە، 
بە چاکسازی لە هەر ئاست و بوارێکدا ماوە لە حەیاتی 

ئەو دەسەاڵتەدا.
ئەوەی لەو خۆپێشاندانانەدا کە ئێستاکە چۆتە قۆناغی 
شۆڕشەوە ڕوی داوە، لەڕاستیدا ئەوەیە کە نە دەسەاڵتی 
ویالیەتی فەقی و نە دژبەرانی ئەو ڕێژیمە تێرۆریستە 
پێیان وابوو کە لەسەر کووشتنی کچێک، تەواوی ئێران 
سەرشەقام؛  دەڕژێتە  شێوەیە  بەو  و  دەبێت  یەکدەنگ 
چاالکانی  سیاسی،  الیەنێكی  هەموو  بۆ  ئەوە  چوونکی 
بابەتێکی  ڕۆژنامەنووسەکان  و  جۆراوجۆرەکان  بوارە 
لەڕادەبەر دووپاتکراوەیە کە کچێک یان کوڕێک بەهەر 
نیزامیی  یــان  ئەمنییەتی  دەزگاکانی  لــەالیــەن  هۆیەک 
ئێرانەوە بکوژرێ. یەکەمجاریشە لە چەشنی خۆیدا کە 
کوردستانەوە  دەنگی  بە  ئاوا  ئێران  دیکەی  بەشەکانی 
دێن و ئەو جۆرە ناڕەزایەتییانە پێکەوە هاوبەش بکەن 

و پەرە بستێنێ بۆ هەر چوار گۆشەی ئێران.
حاڵەتێک  دەبێ  بۆ  کە  لێکۆڵینەوەیە  و  پرسیار  جێی 
لەو جوگرافیایە کە وردترین  بێتە پێش  و دۆخێکی وا 
و بەئەزموونترین شیکارەکانی ئەو ناوچەیە لە بواری 
جۆراوجۆردا، نەیانتوانیبێ ئەو جۆرە لە خۆپێشاندانەکاندا 
پێشبینی بکەن، یان النیکەم وەک ئەگەرێک ئاماژەی پێ 
کۆمەڵگەیەکی  و  ڕێكخراو  نەبوونی  بەڕاستی  بکەن؟ 
ئازاد و میدیای سەربەخۆ ڕێگری ئەو مەسەلەیە بووە؟ 
ناو  زەرفییەتەکانی  و  پوتانسییەل  ئێستاش  تاکوو  یان 
ئەو جوگرافییایە بەدروستی نەناسراوە؟ چ شتێک یان 
گشتیی  ڕای  و  هزر  پێستی  لەژێر  شــاراوە  شتگەلێکی 
کــە هیچ الیەنێكی  ــوزەراوە  ــ گ ــەو واڵتــە  ئ شــارەکــانــی 
بیری  یەکیش،  لە سەتا  و جیهانی  ناوچەیی  نێوخۆیی، 
لە  یەکێك  کچێک  کووشتنی  کــە  نـــەدەکـــردەوە  لـــەوە 
ئەو  خۆپێشاندانەکانی  و  ناڕەزایەتییەکان  گەورەترین 

سەدەیەی لێ بکەوێتەوە؟
کــۆمــەڵــە  بڵێین  ــە  ــ وای بــاشــتــر  ــان  یـ کــۆمــەڵــگــەیــەک 
کۆمەڵگەیەک لەنێو ئەو واڵتە کە هەمیشە هەوڵ دراوە 
جیاوازییە  بــەاڵم  بکرێت  پێناسە  کۆمەڵگە  یــەک  وەک 
جۆراوجۆرە ناسراوەکانی لە هەر بەشێکیدا دیار بووە، 
بۆ یەکەمجار وەک کۆمەڵە کۆمەڵگەیەک کە لە ئاستێکی 
بااڵدا خاڵی هاوبەشیان زۆر بووە و بۆ دوو مەبەستی 
سەرەکی هاتۆتە سەرهێڵ؛ یەکەمیان الدانی دەسەاڵتێکی 
دامــەزرانــدنــی  دووهــەمــیــان  و  دیکتاتۆڕە  و  خوێنمژ 
ئوسوول  لەبەرچاوگرتنی  بە  دێموکراتیکە  دەسەاڵتێکی 
مافەکانی  سەرەکییەکانی  و  بــنــەڕەتــی  پڕەنسیبە  و 
مرۆڤ کە لەسەر ویست و خواستی ڕەوای ئەو خەڵکە 
و  بگرێت  کۆمەڵگە  و  تاک  کەرامەتی  لە  ڕێــزی  و  بێ 
دەســەاڵتــداریــدا  مانیفێستی  بــەشــەکــانــی  هــەمــوو  ــە  ل
بیگوونجێنێ. لەڕاستیدا بەشە شاراوەکانی ئەو کۆمەڵە 
چین  کــام  بە  تایبەت  و  ڕەهەندێک  چ  بە  کۆمەڵگەیە 
یان چینەکانە و هەر یەکەی لە چ ئاستێک دابــووە کە 
سەرەڕای ئەوەی هیچ بەشێک و الیەنێکی بەڕوونی و 
بەوردی نەدیتراون بەالم بەشێوەیەکی ڕێک و پێک و 
لەبەرچاوان ون، ناڕاستەوخۆ بەیەکدی لکێنراون. تەنیا 

بابەتە،  لــەو  ــەژوور  چــوون بــەدرووســتــی  بۆ  ڕێگە 
بەجیا چاولێکردنی کۆمەڵگەی هەر نەتەوەیەکە بۆ 
پازێلە  لەو  کامڵ  و  تــەواو  ئاسۆیەکی  دەرکەوتنی 

شێواوەی ئێران. 
ــەل زۆر  ــدان و شــۆڕشــە دوو گ ــەو ســەرهــەڵ ل
کە  کوردەکان  بلووچ.  و  کورد  دیــارن،  و  بەرچاو 
مێزەربەسەرە  دەسەاڵتی  دامەزرانی  سەرەتای  لە 
ئەو  و  دا  خۆیان  بڕیاری  نەجەفییەکان  و  قومی 
دەسەاڵتەیان وەک داگیرکەر پێناسە کرد و ڕوویان 
کردە ڕەهەندە جۆراوجۆر و جیاوازەکانی خەبات 
لەتەواوی تەمەنی ئەو دەسەاڵتەدا. بەلووچەکانیش 
و  هەڵبژارد  ڕێگەیان  ئــەو  کــوردەکــان  وەک  هــەر 
و  ڕەوتــە  ئەو  لەسەر  بێ  لەگەڵ  ئێستاشی  تاکوو 

ڕێگەیە بەردەوامن.
بوو،  جیاواز  هێندێک  تورکەکان  بۆ  بابەتە  ئەو 
ناڕەزایەتییان  قۆناغدا  چەند  لە  ئــەوان  هەرچەند 
دەربڕی و خۆپێشاندانیان کرد بەاڵم تا ڕادەیەکی 
زۆر جۆری هەڵسوکەوتی دەسەاڵتی ناوەندی لەگەڵ 
وان وەک بەشەکانی دیکەی ئێران و گەالنی دیکەی 
نێو ئەو قەوارەیە، بەتایبەتمەندی جیاواز داڕێژرابوو. 
نیزامی  ئابووری و هەروەها  بواری  لە  تورکەکان 
بەتایبەت لە ڕیکخراوی سوپای پاسداراندا مەیدان 
و بەهایەکی زۆریان پێ درا. هەروەها لە دامودەزگا 
ئەمنییەکان وەک ئیتالعاتی واڵت، زانیاری و هێزی 
پۆلیس بەستێنێکی بەرباڵویان بۆ ڕەخساندن؛ جگە 
و  گیلەکەکان  بۆ  حاڵەتە  ئەو  ئابووری  بەشی  لە 

مازەنییەکانیش درووست کرا و ڕێک خرا.
عەرەبەکان، بەختیارییەکان و لۆڕەکان بەکورتی 
سەرەکییەکان  هــەمــووشــتــە  لــە  بڵێین  دەتــوانــیــن 
خۆیان  ناوچەی  بازنەی  لە  تەنیا  و  کــران  بێبەش 
ئابووری، کشت و کاڵی و  ئێراندا ڕکەبەری  لەنێو 
پێک  بۆ  خــوارێ  زۆر  ئاستێکی  لە  مودیرییەتیان 
تێکدانی ژینگەیان بەشێوەی دەورەیی  هێنان و بە 
و دیاریکراو بەاڵم بەزیندوو ڕاگرتنی کێشەکان لە 
ڕادەیەکی  تا  بوونیانی  نیشتەجێ  جۆری  نێویاندا، 
میرپێنج  ) هەمان سیاسەتی ڕەزا  بەرچاو گۆڕدرا 
لەو ناوچەیە، بەاڵم بەشێوەیەکی ئارامتر و وردتر(. 
لۆڕەکان و عەرەبەکان لە دامودەزگای دیکە وەک 
تاقمی زەربەت، نێپۆ و دژەشۆڕش سازمان دران.

بەاڵم کورد و بلووچ تەنیا بەشێوەیەکی بەرچاو 
و ڕێژەیی لە پایگا و بنکەکانی سوپای پاسداران و 
بەسیج سازماندەهی کران و لە بەشە ئەمنییەتییەکانی 
دی کەمتر بوونیان دیارە و دەرکەوتووە؛ لێنەزانی 
ویالیەتی  ڕێــژیــمــی  بەئانقەستی  و  ستراتیژیک 
بەلووچستان،  کــوردســتــان،  ناوچەکانی  لە  فەقی 
ئەتنیکییەکان  کەمینە  ناوچانەی  ئەو  و  خوزستان 
تێیدا نیشتەجێن، هۆکاری سەرەکیی پەیوەستبوونی 
نیزامی،  دامــودەزگــای  بە  ناوچانەیە  ئــەو  خەڵکی 

ئەمنی و سەرکوت.
دەسەاڵتی ویالیەتی فەقی تەنیا لەو پارێزگایانەی 
و  ــوور  ــت ــول ک ــان  یـ نیشتەجێیە  لــێ  فــارســی  کــە 
هــەڵــســوکــەوتــی کــۆمــەاڵیــەتــیــی فــارســی بــەســەردا 
ڕادەیــەک خەڵکی  تا  زاڵە، خۆی وەک حکومەتێكی 
بەشێوەیەکی  خزمەتگوزارییەکانی  و  دەرخستووە 
وەگەڕ  بەشانەدا  لەو  پێشکەوتووانەتر  و  باشتر 

خستوە.
لەڕاستیدا سیاسەتی ئەو ڕێژیمە بۆ هەر گەلێک 
داڕێــژراوە؛  و  هەڵبژێرداوە  جیاواز  شێوەیەکی  بە 
لەنێو هەناوی هەر سیاسەتێکی تایبەت بۆ گەلێک، 
ئایینی  کــولــتــووری،  جــیــاوازی  بەپێی  سەرلەنوێ 
جیا  پیالنەکان  وردبینانەتر  نیشتەجێیبوونیان،  و 

کراوەتە و ئاڵوگۆڕی تێدا پێک هێنراوە.
بۆ نموونە لەنێو کوردەکاندا، سیاسەتی ڕێژیم لە 
پارێزگاری ورمێ بەهۆی تێکەاڵویی کورد و تورک، 
لە  تــاران  ڕێژیمی  سیاسەتەکانی  لەگەڵ  جیاوازە 
پاڕێزگاکانی کرماشان و ئیالم و سنە؛ بەو مانایە لە 
یەک سیاسەتی گشتی بۆ گەلێک، چوار سیاسەتی 

جیاواز لە چوار پاڕێزگا دانراوە. 
چــوار  ــەو  ل گەلە  ــەو  ئ بتوانێ  کــە  بەشێوەیەک 
کولتووری،  زمانی،  ئێتنیکی،  لەبواری  پاڕێزگایە 
کۆمەاڵیەتی و مێژوویی بەبیانووی ئایینی، زاراوەی 
و  بنەماڵەیی  شــوونــاســی  پێناسەی  و  نــاوچــەیــی 
بەشی  خــۆی  ــەوە  ئ هەڵبڕێ؛  لەیەکدی  جوگرافی 
نێوخۆیی بۆ ئەو نەتەوەیەیە و هەوکات لە ئاستی 
گشتگیردا بە دیاریکردنی سنووری هەڵسوکەوت و 
بیرکردنەوەی ئەو گەلە لە ڕێگەی میدیاکان و کار 
و چاالکییەکانی دام ودەزگای ڕیکالمی بە شێوەی 
ڕەسمە  و  ڕێ  بەبیانووی  و  دەورەیـــی  مەیدانی، 
تایبەتەکانی خۆیان بەنیسبەت گەالنی دیکەی ئێران 
بخاتەوە  وەسەریەک  حاڵەتەشدا  لەو  دابڕانە  ئەو 
ئەو  هەڵە  ــای  دات و  ئامار  بە  ڕۆژ  لەگەڵ  ڕۆژ  و 

بۆشاییانە زیاتری بکات. 
نیزامی  و  ئابووری  ئیداری،  سیاسی،  بواری  لە 
پارێزگایەکی  نێوخۆی  لــە  ڕێــژیــم  هەڵسوکەوتی 

کــوردی  دیکەی  پارێزگایەکەی  لەگەڵ  کــوردی 
جیاوازی بەرچاو و زەق دەبینرێ. 

بۆ نموونە بە کەڵک وەرگرتن و زەقکردنەوەی 
نەتەوەیی  بواری  کردنەوەی  کەمڕەنگ  و  ئایین 
ــە کــرمــاشــان، مــەیــدان و دەرفــەتــێــکــی  ــورد ل کـ
بۆ  ــەوێ  ــ لـ ــورد  ــ کـ ــە  بـ دراوە  ــر  ــتـ ــراوانـ ــەرفـ بـ
ــەو چــوار بـــوارەی لەسەرێ  بــەشــداریــکــردنــی ل
زۆری  ڕێــژەی  بەهۆی  و  کــردن  پێ  ئاماژەمان 
نیشتەجێ بوونی کورد لەو پارێزگایە، وەرگرتنی 
کورد لە ئەرتەش زۆر بەرچاوە و بە پرۆپاگەندە 
پارێزگایە  لەو  بایەخێک  وەک  کە  دراوە  هەوڵ 
کەمتر  کــورد  هەمانکاتدا  لە  و  بکرێ  لێ  چــاوی 
ــەوە وەربــگــیــردرێ.  ــاســداران لــەالیــەن ســوپــای پ
ــتــەوە بــۆ ئــەرک و دەســەاڵتــی  ئـــەوەش دەگــەڕێ
ئەرتەش لە ئێران و لەبەرانبەر سوپای پاسداراندا. 
ئیالم  و  ورمێ، سنە  پارێزگاکانی  لە  حاڵێکدا  لە 
پاسداران  سوپای  لە  کورد  وەرگیرانی  دەرگای 
ئەرتەشەوە  لــەالیــەن  کــورد  کەمتر  و  ئــاوەاڵیــە 
وەردەگیرێ، یان لەو ناوچانە سازمان دەدرێن؛ 
لــەوەی کە  ئــەوەش لە کەس شــاراوە نییە، جیا 
پڕۆژەکانی  ڕاگرتنی  ئــابــووری،  سیاسەتی  بە 
پۆلێنبەندی  بەشێوەیەکی  کار  ڕەخساندنی هەلی 
بەو  پێش،  چووەتە  هەنگاو  بە  هەنگاو  و  کــراو 
هیوایە کە هیچ ڕێگەیەک نەهێڵێتەوە بو تاکی کورد 
و لە هەمبەر دووڕێیانی کۆچ یان پەیوەستبوون 

بەو ڕێکخراوە حکوومییانەی دابنێ.
لێکدابڕاندنی هەر گەلێکە  سیاسەتی دەسەاڵت 
جیاوازییە  بــەبــیــانــووی  خــۆیــدا  ــازنــەی  ب لەنێو 
لەجیهاندا  گەلێك  هــەر  لەنێو  )کــە  ئاساییەکان 
پێناسەکردنی  دواتر  و  هەیە(  سروشتی  بوونی 
بازنەیەکی  لە  و  دیکە  بەشێکی  لە  هەرکامیان 
پێناسەی  ــەی  ــازن ب کــە  بــەجــۆرێــك  گـــەورەتـــرە 
تر  قەتیس  ڕۆژ  لەگەڵ  ڕۆژ  گەلە  ئەو  سەرەکی 
بێتەوە. وەک نموونە بە کورد دەڵێ قەوم بەاڵم 
هەورامی وەک پێناسەی کولتووری و زمانی بە 
نەتەوە پێناسە دەکات یان بەنیسبەت کرماشانی 
هەروەها و کورد لە ئیالم بەجۆرێکی دی و هتد؛ 
گەالنی  هەموو  وەک  کــورد  گەلی  کە  لەحاڵێکدا 
جیهان لە کۆمەڵێک بناغەی ئیتنیکی لەنێو جەرگی 

ڕەچەڵەکێک پێک هاتووە.
گیلەکی و  بەلووچ، عەرەب،  بۆ  ئەو سیاسەتە 
مازەنی و تا ڕادەیەک بۆ توورک بەکار دێت و بۆ 
هەرکام بەپێی زمان، کولتوور، مێژوو، کۆمەڵگە، 
جیاوازییە  بــەتــایــبــەت  و  پێکهاتەکانی  ئــایــیــن، 
لە  داڕێــــژراون.  بــوارانــە  ئــەو  نێو  ئاساییەکانی 
پەرتەوازەکردنیانە  و  کردنەوە  باڵو  ئاکامیشدا 
لەنیو دامودەزگا جۆراوجۆری ئیداری، ئەمنی و 
نیزامی واڵتدا بەبیانووی جۆراوجۆر و هۆکاری 
لەو  هتد.  و  زیــاتــر  خزمەتگوزاریی  ــابــووری،  ئ
پۆلینبەندی  پیالنەکان  بەشێوەیەک  حاڵەتەشدا 
گەلێکی  ڕووبــــەڕووی  گەلێک  هــەر  کــە  دەکـــات 
بەهۆی  ــەوە  ــووان ت مەترسی  و  بــکــاتــەوە  دیــکــە 
بوونی بەرانبەریان بۆ ساز بکات، هەوکات لەنێو 
دەکاتە  جیاوازییەکان  کە  گەلێكدا  هەر  هەناوی 
مەبەستی  بە  لەنێویاندا  بەنێوبژیوانی  ئامانج، 
چارەسەرکردنی ئاکامی کێشە و تێکهەڵچوونیان 
لەگەڵ یەکدی، زیاتریان بازنە بازنە دەکات و بە 
و  کولتووری  بشێویی  خــۆی،  ویستی  و  شێوە 
کۆمەاڵیەتی و مێژوویی زیاتر پێک دێنێ تا وەک 

دەسەاڵتێکی بەهێز حوکمیان بەسەردا بکات.
ئەو  کاربەدەستانی  لــەچــاوی  ئـــەوەی  بــەاڵم 
ڕێژیمە جینایەتکارە ون بووە، هێز و توانای تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان، ڕێکخراوەکانی ناوچەیی لە هەر 
بەشێک لە ئێران و ئاڵوگۆڕی ڕوانگەی نەتەوەکانی 
وشیارتربوونەوەی  و  یەکدی  بەنیسبەت  ئێران 
بە  زۆری  هــەرە  بەشی  کە  ئێرانە  نەتەوەکانی 
تێکەاڵوتربوونی ئەو گەالنەیە بەهۆی پێداویستییە 
ئاماژەیە  جێگەی  کۆمەاڵیەتییەکان.  و  ئابووری 
کە بگوترێ کە مێژوو ئەو ڕاستییە دەرخستووە 
و  کۆمەڵگەیەک  هەر  ڕاستییەکانی  تێکدانی  کە 
بەالڕێدابردنی ویست، خواست و مافە ڕەواکانی 
خەڵک، لەئاکامدا دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی ڕەوتە 
درووست و ئوسولییەکان لەنێو جەرگەی ئاشکرا 
و شاراوەیەی ئەو کۆمەڵگەیەدا. بەهەمان شێوە 
لەنێو کۆمەڵگەکانی دیکە و ئەو ڕەوتە کۆمەاڵیەتی 
و کولتوورییانە بەهۆی خاڵی هاوبەش بەیەکدی 
دەلــکــیــنــدرێــن و دەبــێــتــە هــۆی ســازبــوون یان 
ڕەنگکردنەوەی  پڕ  بۆ  بەستەرێک  ئامادەبوونی 
ڕاستییەکان و الدانی ڕەوشتە دەسکردە غەیرە 
یــان  تــێــکــدان  ڕادەی  بــەپــێــی  ئــوســوولــیــیــەکــان، 
تێكچوونی ڕاستییەکان؛ شااڵوی تەنینەوەی ئەو 
واقەعیاتی  گەڕاندنەوەی  بۆ  پێکهاتووانە  ڕەوتە 
لە چوارچێوەی  کۆمەڵگەیەک  هەر  یان  کۆمەڵگە 

خۆیدا، توندتر و خێراتر دەبێت.

زانیار حوسێنی
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لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری 
بــیــروبــاوەڕی  بــوونــی  ئیسالمیدا، 
ــاواز کـــە بـــیـــەوێ دەســـەاڵتـــی  ــیـ جـ
ژێر  بباتە  ڕێــژیــمــە  ــەو  ئ نگریسی 
گــەورە  تاوانێکی  وەکـــوو  پرسیار 
ــێ دەکــــرێ و ڕەخــنــەگــر  ــاوی ل چــ
لەگەڵ دەسبەسەرکران، ئەشکەنجە، 
زیندان، ئێعدام، تێرۆر و... ڕووبەڕوو 
ــەوە. ڕێـــژیـــمـــی کـــۆمـــاری  ــ ــت ــ ــێ ــ دەب
ئیسالمی لە چوار دەیەی ڕابردوودا 
یاسا  ــەردەوامــی  ب پێشێلکردنی  بە 

واڵتانی  لەو  یەکێک  بە  مڕۆڤ  مافی  جیهانییەکانی  کۆنڤوانسیۆنە  و 
پێشێلکەری مافی مڕۆڤ لە ئاستی دنیادا ناسراوە و لەو سۆنگەیەشەوە 
مافی  لە  داکۆکی  جیهانییەکانی  کۆڕوکۆمەڵە  لەالیەن  بەردەوامی  بە 
سەر. خراوەتە  ســزای  و  کــراوە  مەحکووم  واڵتانیشەوە  و  مــرۆڤ 
هەبوونی  تەنیا  تــاوانــیــان!  کــە  سیاسی  زیندانییانی  ســەرکــوتــی 
ــدان بــۆ گــۆڕیــنــی دۆخـــی سیاسی و  ــەوڵ ــاواز و ه ــیــروبــڕوای جــی ب
بەرچاوەکانی  هــەرە  میناکە  لە  بــووە،  کۆمەڵگەکەیان  کۆمەاڵیەتیی 
دەســەاڵتــی  دیــکــتــاتــۆریــی  لــە ســۆنــگــەی  مـــرۆڤ  مــافــی  پێشلکردنی 
"حەسەن  بەسەرهاتی  و  ژیــان  لە  ئــاوڕدانــەوە  ئیسالمییە.  کۆماری 
ــیــیــەکــی ســیــاســیــی دیـــکـــەی کـــورد  ــنــدان ــد"، زی ــەجـ ــی مـ ــاری ــگ ڕەســت
"زیــنــدان بــەزێــنــەکــان"ی ڕۆژنــامــەیــە. ئــەمــجــارەی ستوونی  ــژاری  مـ
لە یەکێک لە شارەکانی  حەسەن ڕەستگارەیی مەجد ساڵی ١٣٥٢ 
کوردستانی تورکیە لە بنەماڵەکەی بە ڕەچەڵەک خەڵکی ڕۆژهەاڵتی 
ــک  بـــووە. حــەســەن ســاڵــی ١٣٧٢ گـــەڕاوەتـــەوە  ــەدای کــوردســتــان ل
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و لە شاری ورمێ نیشتەجێ بووە و ملی لە 
 ١٣٩٣ خەزەڵوەری ساڵی  ڕۆژی ٥ی  نــاوە. حەسەن  کاسبی  و  کار 
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانی شاری ورمێ وە بە تۆمەتی بەشداری 
لە "کۆبوونەوەی داکۆکی لە خۆڕاگریی کۆبانی" دەستبەسەر کرا. ئەو 
بۆ ماوەی ساڵێک لە بەندی ڕەوان دەرمانیی زیندانی ورمێ دا بەند کرا 
و پاشان بۆ بەندی تاوانەکانی مادەی هۆشبەر گواسترایەوە. دواجار 
شاری  شۆڕشی  دادگــای  لە  ١٣٩٤دا  ساڵی  خەرمانانی  لە  حەسەن 
ورمێ بە تۆمەتی "شێواندنی ئەمنییەتی گشتی"، "هەوڵدان بۆ تێکدانی 
ئاسایشی نەتەوەیی" و "ئەندامەتی لە پارتی کرێکارانی کوردستان"دا 
دادگایی کرا و سزای ١٥ ساڵ زیندانی بەسەردا سەپا. حوکمی دادگای 
شۆڕشی ورمێ لەدژی حەسەن ڕەستگاری دوای تانەلێدان لەالیەن 
کرایەوە. پەسند  وەک خۆی  پێداچوونەوەدا  دادگایی  لە  ناوبراوەوە، 
حەسەن ڕەستگاری دوای ئەو حوکمەش لە دوو پەروەندی جیای 
دیکەدا بە تۆمەتی "مانەوەی نایاسایی لە واڵت" سزای ٣ ساڵ زیندان و بە 
تۆمەتی "پڕوپاگەندە دژی نیزام" ساڵێکی دیکەش زیندانی بەسەردا سەپا.
بە  ناڕەزایەتی دەربڕین  بۆ   ١٣٩٥ ساڵی  ســەرەمــاوەزی  حەسەن 
لەپێناو  و  ئەمنییەتییەکان  ناوەندە  لەالیەن  پەروەندە  دروستکردنی 
خــواردن  لە  مانی  ڕۆژ   ٣٢ پەروەندەکەی  بە  نوێ  پێداچوونەوەی 
قازیی  لەگەڵ  چاوپێکەوتن  پــاش  بەفرانبار  ١٥ی  ڕۆژی  و  گــرت. 
کۆتایی  پەروەندکەی  بە  پێڕاگەیشتن  بەڵێنی  وەرگرتنی  و  چاوەدێر 
سللولی  لە  ئــەوەدا حەسەن  دوای  بە  کەچی  دێنێ.  مانگرتنەکەی  بە 
دەکــرێ  بــەڕێ  ــای  دادگ ١٠٤ی  لقی  بۆ  ــێ را  ورم زیندانی  ئینفڕادیی 
قامچی   ٢٠ لێدانی  بە  زیندان"  ئەمنییەتی  "شێواندنی  تۆمەتی  بە  و 
ئەوە  بەمجۆرە  دەکــرێ.  مەحکووم  دیکە  زیندانی  زێــدە  مانگ   ٣ و 
زیندانی  مانگ  زیندانییە سیاسییە کوردە سەرجەم ١٩ ساڵ و سێ 
یاسایی   ١٣٤ مـــاددەی  بــە  پشتبەستن  بــە  کــە  دەســەپــێ  ــەســەردا  ب
بکێشێ.  مــاوەیــە  لــەو  ســاڵ   ١٥ النیکەم  ــێ  دەب ئیسالمی  ســزادانــی 
و  سیاسی  زیندانییەکی  وەک  مافەکانی  لــە  حــەســەن  بێبەشیی 
پێداگرییەکانی بۆ بەدواداچوونی ویستە ڕەواکانی وای کرد کە جارێکی 
هەتاوییەوە،  ڕەزبــەری ساڵی ١٣٩٨ ی  مانگی  لە سەرەتای  دیکەش 
لەالیەن  ئێرانییەکەی  ناسنامە  بەتاڵکردنی  بە  ناڕەزایەتی دەربڕین  بۆ 
دادگای گشتیی شاری ورمێ وە و هەڕەشەی ناوندە ئەمنییەتییەکان 
بگرێت.  خـــواردن  لە  مــان  تورکیە  واڵتــی  بە  ڕادەستکردنی  لەمەڕ 
دانی  بە  مانگرتن  ڕۆژ   ٤٠ پاشا  ئەمجارەش  ڕەستگاری  حەسەن 
وادە و بەڵێن لەالیەن دادستانی ئەو شارەوە لەمەڕ بەدواداچوون بۆ 
داواکارییەکانی، کۆتایی بە مانگرتنەکەی هێنا بوو. بەاڵم ئەمجارەش 
ئــەوەش بووە هۆی  بــەدرۆ دەرچــوون و  کاربەدەستانی ڕێژیم زار 
بەفرانباری  ١٠ی  ڕۆژی  لــە  سێیەم  جـــاری  بــۆ  حــەســەن  ــەوەی  ئـ
بێت. بــەردەوام  ناڕەزایەتییەکانی  لە  بگرێتەوە و  مان  ساڵی ١٣٩٩دا 
تەواوەوە هاوواڵتیی  بەڵگەی  بە  حەسەن ڕەستگاریی مەجد دەڵێ 
باپیرانی و  و  باب  زێــدی  گــەڕاوەتــەوە  مــاوەی ٣٠ ساڵە  و  ئێرانییە 
بڕیاری بەتاڵکردنی ناسنامە ئێرانییەکەی تەواو سیاسییە و کاریگەریی 
زۆر خراپ لەسەر ژیانی بنەماڵەکەی و دابڕان لە خوێندنی منداڵەکانی 
لە  لــە حوکمەکەی  ٨ ســاڵ  مـــاوەی  حــەســەن  ئێستادا  لــە  ــێــت.  دادەن
زیندانەکانی کۆماری ئیسالمیدا کێشاوە و لەو ماوەیەدا دەستەمالنی 
ئازار و ئەشکەنجە و مەینەتیی زۆر بووە. ئەو لە هەموو ئەو ماوەیەدا 
لە مافی مەرەخەسی و چاوپێکەوتن لەگەڵ بنەماڵەکەی بێبەش بووە. 
مەجد  ڕەستگاریی  حەسەن  بنەماڵەی  دۆخی  لە  ئاگادار  کەسێکی 
دەڵێ دوای بڕیاری دادگا لەمەڕ ئەستاندنەوەی مافی هاوواڵتیبوونی 
کــوردە  سیاسییە  زیندانییە  ئــەم  بنەماڵەی  بنەماڵەکەی،  و  نــاوبــراو 
بۆ  حەسەن  دەکــەن  داوا  ئێستاش  و  تورکیە  چوونەتەوە  بەناچار 
ئیسالمی  کۆماری  بەرپرسانی  بەاڵم  بگوازرێتەوە،  تورکیە  زیندانی 
تورکیەیان  دەرەوەی  ــی  وەزارەتـ بە  داواکــاریــیــەدا  ئــەم  ــی  وەاڵم لە 
یاساکانی  بەپێی  ئێرانیی هەیە و  ناسنامەی  ناوبراو  ڕاگەیاندووە کە 
ڕەستگاریی  حەسەن  بەمجۆرە  ناکرێتەوە.  تورکیە  ڕادەستی  ئێران 
ڕادەستی  نە  دایــە؛  هەڵپەسێراو  و  نادیار  دۆخێکی  لە  ئێستا   مەجد 
دەنرێت. ئێرانییەکەیدا  ناسنامە  بە  دان  نە  و  دەکرێتەوە  تورکیە 

حەسەن ڕەستگاریی مەجد

شۆڕش ڕێگەی خۆی هەر دەدۆزێتەوە

بە فریای خەڵكی كوردستان بكەون

ــە ســــــەر شـــــــۆڕش و  ــ لـ
ــا  ــ ــەروەه ــ ه و  چـــۆنـــیـــەتـــی 
لە  تایبەتی  بە  سەرکەوتنی 
لە  فەڕانسە  دوای شۆڕشی 
زایینییەوە  ١٧٨٦ی  ساڵی 
ــەردەوام دەنــووســرێــت و  ــ ب
کردەیەکی  کە  کاتێک  هــەر 
سوچێکی  لە  شۆڕشگێرانە 
دونیادا ڕوو دەدات، وێڕای پێداچوونەوە بە مێژووی 
شۆڕشێک  هەر  نوێیەکانی  تایبەتمەندیە  و  شۆڕش 
سەر لە نوێ باس دەکرێت و جیاوازی و داهێنانەکان 
شۆڕشە  لــە  سەرکەتن  ئــامــرازەکــانــی  هــەروەهــا  و 

نوێیەکان دەکەونە بەر شرۆڤەی زیاتر. 
عەرەبی  بەهاری  دوای  لە  تایبەتی  بە  بابەتە  ئەو 
کە چەندین واڵتی عەرەبی گرتەوە و لە هەر واڵتێک 
بە ئەزمونی جیاوازدا تێپەڕی، زیاتر بووە بە باسی 
ئاکادمیستەکان.  و  شــرۆڤــەکــاران  و  میدیا  ڕۆژی 
لێکۆلینەوە  ــەو  ئ هــەمــووی  بــە  چاوخشاندنێک  بــە 
فاکتێکی  مێژوویانەش،  و  ئــەزمــون  و  بــۆچــوون  و 
ڕێچکەیەکی  ناکرێ  ئەوەیە  ئەویش  هەیە  سەرەکی 
هاوبەش و دیاریکراو بۆ شۆڕش لە هەموو شوێنێک 
دیاری بکرێت، بەڵکوو بە گوێرەی هەلومەرج و کات 
و شوێن هەر شۆڕشێک لە کۆتاییدا وەک ئاوێک کە 

دەڕێژرێ ڕێگەی خۆی دەدۆزێتەوە. 
لەسەر شۆڕشی ئێستای بەردەوام لە کوردستان 
چونکە  ببینین،  دەتوانین  ڕاستیە  ئەو  ئێرانیشدا  و 
چەپ  فەرهەنگی  لە  شــۆڕش  بە  بــەتــەواوی  ناکرێ 
یــا ڕاســـت، یــا بــە بــەهــاری عــەرەبــی یــا جــوواڵنــەوە 
کۆمەاڵیەتییە کۆن و نوێ لە ئورووپا بشوبهێنرێت. 
ئەو  کە  وایــکــردووە  تایبەتمەندی  هەندێک  بەڵکوو 
شۆڕشە جیاواز و تەنانەت دەگمەن بێت. هەربۆیەش 
بێت،  دەگمەن  و  جیاواز  لەوانەیە سەرکەوتنەکەشی 
کە  ناڕەزایەتیەکان  کە  کاتێک  لە  نابێ  بۆیە  هــەر 
کار  ئیتر  کە  وابێ  پێمان  بەهێزی  ئەوپەڕی  دەگەنە 
تەواوە، دەبێ تا کاتی ڕووخانی ڕێژیم بە شێوەیەکی 
کە  کاتەی  ئەو  نە  هەروەها  بین،  بـــەردەوام  جیدی 
ناڕەزایەتییەکان ڕوو لە الوازی دەچن لەو باوەڕەدا 
بین کە ئەو شۆڕشە ئیتر بەتەواوی سەرکوت کراوە.
ــەمـــووی ئـــەوانـــەش گــریــنــگــتــر یــەکــێــک لە  لـــە هـ
شۆڕشە  ــەو  ئ بــەرچــاوەکــانــی  ــەر  ه تایبەتمەندییە 
ــەردەوام داهێنانی نــوێ بۆ  ــ ب ئــەوەیــە کــە دەتــوانــێ 
بەردەوامبوون دروست بکات، لە الیەکی دیکەوە ئیتر 
ئەکتی شۆڕشگێرانە بووە بە ئەکتێکی ڕۆژانەی خەڵک 
کە لە هەر دەرفەتێک بۆ بەردەوام بوون دەیقۆزنەوە. 
هەر بۆیەش نیگەرانی لە وەستانی ئەو شۆڕشە کە 
و  بنێین  وەاڵ  دەبێ  بەردەوامە،  مانگە  نزیکەی سێ 
دڵنیایی سەرکەوتنی شۆڕشمان هەبێت و بەرنامە بۆ 
سەرکەوتنی دابنێین چونکە، شۆڕش بۆتە بەشێک لە 
ناخی خەڵکدا  لە  وا  واتە شۆڕش  ژیانی مرۆڤەکان، 
قوتابخانە  قوتابییانی  کە  بــووە  جێگیر  و  ڕۆچــووە 
سەرەتاییەکان وەک یارییەک بە دوای یەک دەکەون 
یا  دەکــەنــەوە،  دووپــات  شــۆڕش  درووشمەکانی  و 
لە  دەبیرستانەکان  و  ناوەندی  قوتابخانە  قوتابییانی 
ژمارەیەکی  ئەگەر  تەنانەت  مەدرەسە  کاتی  کۆتایی 
کەمیش بن دەست دەکەن بە ڕێپێوان و خۆپێشاندان 

بەڕێز سكرتێری گشتیی نەتەوە یەكگرتووەكان!
كۆڕ و كۆمەڵە جیهانییەكان!

دەوڵەتان و ڕێكخراوەكانی مافی مرۆڤ!
ئێراندا  بەرباڵوەكانی  جەماوەرییە  ناڕەزایەتییە  سەر  بە  ڕۆژ   ٧٠ لە  زیاتر 
كوشتنی  بە  ناڕەزایەتی دەربڕین  سەرهەڵدانە،  ئەم  چەخماغەی  تێدەپەڕێ. 
كۆماری  پۆلیسی  دەستی  بە  تــاران  لە  ئەمینی  )مەهسا(  ژینا  بێبەزەییانەی 
ئیسالمی بوو. ئەم ناڕەزایەتییانە لە شاری سەقزی كوردستانەوە بە دروشمی 
و  بۆ هەموو كوردستان  و  پێكرد  دەستی  هێمنانە  ئــازادی" زۆر  ژیــان؛  "ژن، 
و  سەرنج  واڵتیش  دەرەوەی  لە  و  هاویشت  پەلی  ئێران  دیكەی  ناوچەكانی 
پشتیوانی زۆری كۆڕو كۆمەڵە سیاسی و غەیرە سیاسییەكانی بۆالی خۆی 
ڕاكێشاوە. بەاڵم وەاڵمی كۆماری ئیسالمی بۆ ئەم دۆخە سەرەتا حاشاكردن 
لە كوشتنی ژینا بوو، و دواتریش بە سەركوتی دڕندانەی خۆپیشاندەران گیانی 
سەدان كەسی دیكەیان ئەستاند و خۆپێشاندانە ئارامەكانیان بەرەو توندوتیژی 

و كوشتن و گرتن ڕاكێشا.
ڕاپۆرتی ڕێكخراوەكانی مافی مرۆڤی باس لەوە دەكەن كەم، لە ئاستی ئێراندا 
هەتا ئێستا ٤٤٥ كەس كوژراون كە ٦٣ كەس لەوان خوار تەمەن ١٨ ساڵ و ٤٣ 
كەس لەوان ژنن. هەر ئەو ئامارانە دەڵێن كە زۆرترین كوژراوەكان لە ناوچە 
كە  بە جۆرێك  بوون،  كوردستان  و  بەلوچستان  پەراوێزخراوەكانی  هەمیشە 
لە كوردستان هەتا ئێستا شوناسی ١٠٨ كوژراو زاندراوە كە ١١ كەس لەوان 
منداڵ و ٥ كەس لەوان ژنن و لەو ئامارەش النیكەم ٦ كەس لەژێر ئەشكەنجەدا 

گیانیان لێ ئەستێندراوە. 
بە  دژ  شەڕ  چەكی  بەكارهێنانی  تاوانی  لە  جگە  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری 
هەر  لە  زیاتر  كوردستانی  ئێران،  ناوچەكانی  زۆربــەی  لە  خۆپیشاندەران 
بەشێك  لە  تەنانەت  دەكوژێت،  خەڵك  دڕندانە  و  كردوە  میلیتاریزە  شوێنێك 
ئەعساب  گازی  گازی  و  دۆشكا  لە چەكی  رژیم  جوانڕۆ  وەك  لە شارەكانی 
كەڵكی وەرگرتووە. لە كوردستان بە گشتی خەڵك بەشێوەیەكی سیستماتیك 

ئەلبورز ڕۆئین تەن

و درووشمدان.
لە وتارێکی وێبسایتی ئەلجەزیرە لە ساڵی ٢٠١١ 
مامۆستای  فەرمانفەرماییان،  ڕۆکسانا  الیەن  لە  کە 
زانکۆی کەمبریج وەک وانەی شۆڕشی گەالنی ئێران 
وانانە  ئەو  دەنووسێ،  میسر  ڕاپەریوی  خەڵکی  بۆ 
بەو شێوەیە باس دەکات، کە یەکەمیان شۆڕش کاتی 
دەوێ. ئەو کە ئاماژە بە سووتاندنی سینەما ڕێکسی 
کاتی سەرکەوتن  تا  دەکات  دەستپێک  وەک  ئابادان 
خایاند.  مانگێکی  و  ساڵێک  ڕێــبــەنــدان  ی   ٢٢ لــە 
دیکتاتورەکان  ڕێژیمە  کە  ئەوەیە  دووهەمی  وانەی 
ــە هێمنی  ــان چــەســپــانــدووە ب کــە دەســـەاڵتـــی خــۆی
دکتور  نەمرمان  ڕێــبــەری  وەک  هــەر  ناچن،  لەنێو 
ــاوەڕەدا  ب لەو  ئێران   ڕێژیمی  لەسەر  قاسملووش 
بوو ئەو ڕێژیمە تەنیا بە بابەت نووسین ناڕووخێ. 
وانەی سێیەم کە خانمی فەرمانفەرماییان باسی لێوە 
متمانە  لەشکری جێگای  کە سوپای  ئەوەیە  دەکات، 
پاشایەتی  ئێرانی  ئەرتەشی  لە  باسی  تەنانەت  نییە، 
دەکات کە یەکێک لە ئەرتەشە بەهێزەکانی دونیا بوو، 
بەاڵم نەیتوانی تا سەر ڕووبــەڕووی خەڵک بێتەوە، 
هەڕەشەکانی  چــوارچــێــوەی  لــە  ئێستاش  ــەوەی  ئـ
نێوخۆی  ئاستی  لە  چ  ئیسالمیشدا  سوپای کۆماری 
تایبەتی  بە  هــەروەهــا  و  دەرەوەدا  ئاستی  لە  چ  و 
ئەو هێرشە مووشەکییانەی کە دەکات دەبینینن، بە 
دڵنیاییەوە ناتوانێ ببێتە گارانتی بۆ مانەوەی ڕێژیم، 
تەنانەت  و  بــوارە  لەو  ڕیژیم  پڕۆپاگەندەی  بەڵکوو 
نیشانەی ترسی زۆری ڕێژیمە. وانەی  بەکار هێنانی 
شۆڕشی  ئەزموونی  لە  میسرییەکان  بۆ  چـــوارەم 
گەاڵنی ئێران لە ساڵی ١٩٧٩ دا باس لە مانگرتنەکان 
شــۆڕش  ســەرکــەوتــنــی  لــە  خــاڵ  گرینگترین  وەک 
دەکات، کە لە شۆڕشی ئێستادا بە چڕی بەردەوامە 
تەنیا  دابنێت،  باش  کاریگەرییەکی  توانیویەتی  کە 
مانگرتنە گشتییەکانی کوردستان نا، بەڵکوو مانگرتنی 
چین و توێژە جیاجیاکان توانیویەتی بەردەوامیی ئەو 
شۆڕشە نیشان بدات و لە داهاتووشدا کاریگەرییەکی 
شۆڕش  بەڕێوەچوونی  باشتر  سەر  لە  زۆرتریش 

دادەنێ.
کۆنتڕۆلی  فــەرمــانــفــەرمــایــیــان  ــەی  ــ وان دوایــیــن 
بەر  لەوانەیە سااڵنی  بابەتە  ئەو  دەوڵەتییە.  میدیای 
لە  هەبێت  خۆی  گرینگی  ماسمیدیا  و  ئێنتێرنێت  لە 
ئێستادا بە هۆی هەبوونی ئینتێرنێت و ماسمێدیا و 
سمارت فۆن ئەو گرینگیەی جارانی نەماوە، تەنانەت 
ئەمجارە ڕێژیم بە پچراندنی ئینتێرنێتیش نەیتوانیوە 
بەڵکوو  بوەستێنێ،  بەرەوپێشچوون  لە  شۆڕش  کە 
بە گەڕانەوە بۆ تاکتیکی بەر لە سەردەمی ئینتێرنێت 
ــەوەش  خــەڵــک شــۆڕشــی بــــەردەوام کـــردووە کــە ئ
یەکێک لە داهێنانەکانە، لە الیەکی دیکەوە هەککردنی 
گروپەکانی  الیــەن  لە  دەوڵەتی  میدیای  بــەردەوامــی 
لە  ڕێژیم  ــی  الوازی ئــەوەی  هۆی  بۆتە  هەککریەوە، 
ئـــەوەش شوێندانەری  کــە  دەربــکــەوێــت  ــوارەشــدا  ب
ئەرێنی لە سەر بەرەوپێشچوونی شۆڕش هەبووەو 

لە داهاتوو زیادتریش دەبێت.
هەمووی ئەو وانانە لەالیەک باسی ڕێبەری کردنی 
مشتومڕە،  جێگای  هــەر  دیکە  الیــەکــی  لــە  شــۆڕش 
زۆر  چــەپــدا  فەرهەنگی  لــە  کــە  ــەوەی  ئـ بەتایبەتی 
و  ڕێبەرایەتی  کە  ئەوەیە  دەدرێ  پێ  گرینگییشی 

دیار  ئۆرگانیزێکی  ــەن  الی لە  شــۆڕش  ڕێکخستنی 
شۆڕشێکی  لە  نەک  هەڵنەگرە،  حاشا  پێویستیەکی 
ئێراندا  و  کوردستان  لە  کە  ئێستا  شۆڕشی  وەک 
ــە جـــوواڵنـــەوەی  بـــەردەوامـــە، بــەڵــکــوو تــەنــانــەت ل
کۆمەڵگەی  جیدیەکانی  گۆڕانکارییە  و  کۆمەاڵیەتی 
هارتنێت  لین  دەکرێت.  بابەتە  لەو  باس  ڕۆژئــاواش 
بابەتی ژورنال  لە سەر  ڤیۆلۆنا  مامۆستای زانکۆی 
"زۆر  دەڵێت:  ڕێبەرایەتیی شۆڕش  لە سەر  ستریت 
لە خۆ  هاوسەنگی  هەنگاوی هەستیار  جار شۆڕش 
بە  پێویستیان  شۆڕشگێڕان  پێشەنگەکانی  دەگــرن. 
پشتیوانیی جەماوەرییە لە هەمان کاتدا پێشەنگەکانی 
خولیای  و  وزە  ــت  ــێ دەب شــۆڕشــیــش  )ڕێـــبـــەران( 
ڕێنمایی  و  بهێنن  بەکار  خۆیان  شوێنکەوتووانی 
بکەن. سەرەڕای ئەوەش، بزووتنەوە جەماوەرییەکان 
بەبێ سەرکردایەتی و وتەبێژ و پالنێکی ئایدیۆلۆژی 

شکست دەهێنن."
ئەمریکای  کــۆمــەڵــگــەی  ــۆ  ب بــابــەتــە  ئـــەم  ــەگــەر  ئ
ــە ســـەر شــۆڕشــە  ــە دوو ســـەدە ب پــێــشــکــەوتــوو ک
تێپەڕبوو  ئەمریکا  بونیادنانی  بۆ  سەرکەوتووەکەی 
ئەو  ئیمە  کــۆمــەڵــگــەی  لــە  ئـــەوە  بــێــت،  پێداویستی 
لە  ــەاڵم  بـ دەنــوێــنــێــت.  خــۆی  جیدیتر  پێداویستیە 
هەمان کاتدایشدا لە بەرانبەر ئەو هزرە تەنانەت بە 
هێنانەوەی نموونەکانی بەهاری عەرەبی ئەم بابەتە 
ئیتر  دەگــوتــرێ  و  دەدات  دەســت  لە  خــۆی  گرینگی 
دەتوانن خۆیان  خەڵکی گۆڕەپانەکان و شەقامەکان 

ڕێک بخەن و بەرەو سەرکەوتن بڕۆن.
لەو دو نموونەی  بۆ وەاڵمی پرسیاری کام یەک 
لــە ســەر شــۆڕشــی ئێستای ژیــن ژیــان  ــەرەوە  ســ
ئــەو شۆڕشە بێ  ئایا  ــەڕێ،  ئـــازادی وەڕاســـت دەگـ
ڕێــبــەر ســەردەکــەوێــت یــا بــە ڕێــبــەر، دەگــەڕێــمــەوە 
هەر  کە  کرد  باسم  لە سەرەتا  کە  بابەتەی  ئەو  بۆ 
شۆڕشێک تایبمەندیی خۆی هەیە ڕێگەی خۆی هەر 
دەتوانێت  ئازادی  ژیان  ژین  شۆڕشی  دەدۆزێتەوە، 
سەر  لە  بــەاڵم  بێت،  دووکــیــان  هــەر  لە  تێکەاڵوێک 
ئەوەی کە لە کوردستان ڕوو دەدات پێداویستی بە 
ئێمە  چونکە  بەرچاوە،  زیاتر  ڕێبەرایەتی  هەبوونی 
پێویستیمان  ڕووخاندن  بۆ  تەنیا  شۆڕش  لە  زیاتر 
کە  هەیە  بونیادنان  و  ــدن  ڕووخــان بــۆ  شــۆڕش  لــە 
بتوانێ خەباتی ڕەوای کوردستان بە ئاکام بگەینێ، 
نا بەڵکوو لە هەمان کاتدا  ئازادی  کە تەنانەت تەنیا 
هەندێک گۆڕانکاری جیدی کۆمەاڵیەتی کە بە هۆی 
کۆمەڵگەکەماندا  ســەر  بە  داگیرکەرانە  سیاسەتی 
و  پێشکەوتوو  وکۆمەڵگەیەکی  نەمێنێ   ســەپــاوە 
ویستی  بە  تەنیا  ئــەوە  بهێنێ،  بــەدی  دێموکراتیک 
کۆمەاڵنی خەڵک مومکین نابیندرێت بەڵکوو بە ویست 
بەرنامە  خاوەن  ڕێبەڕایەتیەکی  و  خەڵک  خەباتی  و 
لە  ئەوەی  بۆیەش  هەر  دەبیندرێت.  مومکین  باشتر 
کوردستان لە چوارچێوەی حیزبی سیاسی کە هەیە و 
لەنێو خەڵکیش پێگەی هەیە توانیویەتی جیاوازییەکی 
بە  بکات  درووســـت  دیکە  ناوچەکانی  لەگەڵ  قــوڵ 
ئەگەری  لــە  و  ببیندرێت  بەهێز  دەوڵەمەندییەکی 
باشتر بە ئەرکی خۆی هەڵستانی ئەو ڕیبەڕایەتییە و 
حیزبەکان گەرەنتیی زیاتر بۆ هەبوونی داهاتوویەکی 

جیاواز بە مانا باشەکەی هەیە.

كۆمەڵكوژ كراون و لە چەکی قورس و نیوە قورس بۆ بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ 
خەڵكی مەدەنی و دەسبەتاڵی كوردستان كەڵك وەرگیراوە و ئەوەش بەتەواو مانا 
تاوان دژی مرۆڤایەتییە و كۆمەڵگەی جیهانی لەسەرشانیەتی پێش بە بەردەوامیی 

ئەو جینایەتانە بگرێت.
دەزگای سەركوتی كۆماری ئیسالمی لەو ماوەیەدا بە بەردەوامی و بەتایبەت لەو 
چەند ڕۆژەی دواییدا، سەرەڕای ڕاگەیاندنی حكوومەت نیزامیی شەوانە لە زۆربەی 
شارەكانی كوردستاندا، بە شێوازی هەڕەمەكی و هۆڤیانە لە كۆاڵنەوە تەقە لە ماڵی 
خەڵك دەكەن، و دواتر هەڵدەكوتنە سەر ماڵەكانیان، پیر و الو، ژن و منداڵ دەدەنە 
بەر پەالمار و بە بیانووی بەشداری لە خۆپێشاندانەكاندا خەڵك لە ماڵەكانیان دێننە 
دەر و بە بێ ڕێزی و سووكایەتی و لێدان دەسبەسەریان دەكەن. جگە لەوەش لە 
زۆر شار و شوێن بۆ نموونە لە شارەكانی وەك بۆكان، جوانڕۆ و مەهاباد هێزە 
چەكدارەكانی سەر بە سپای پاسداران لە هەڵكوتانە سەر ماڵەكاندا لەگەڵ گەیاندنی 

خەسار و زیان، زێڕوزیو و كەلوپەلی گرانبایی ماڵەكانیش بەتااڵن دەبەن.
ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران ڕادەگەیەنێ ئەوەی لە كوردستان 
رژیم دەرحەق بە خەڵك دەیكا جینایەتی جەنگی و تاوان دژی مرۆڤایەتییە. بۆیە 
پێشگرتن بە كۆماری ئیسالمی لە بەردەوامیی جینایەتەكانیدا پێویستیی بە ڕێكار و 
هەنگاوی بەكردەوەی جیدتر و لێبڕاوانەترە. دیارە پەسندكردنی بڕیارنامەی شوڕای 
مافی مرۆڤی نەتەوە یەكگروەكان دژی كۆماری ئیسالمی و دانانی كۆمیتەیەك بۆ 
دۆزینەوەی ڕاستییەكان كارێكی بەجێ و شیاو بوو، بەاڵم ئێمە پێمان وایە دەبێ 

ڕێكاری جددیتر بۆ لێپرسینەوە و واڵمدەربوونی ئەو ڕێژیمە بگیرێتە بەر.
سەرنجی  دیكە  جارێكی  ئێران  كوردستانی  حیزبەكانی  هــاوكــاری  نــاوەنــدی 
كۆمەڵگەی جیهانی بۆ دۆخی كوردستان و جینایەتەكانی رژیم ڕادەكێشێ و داوا لە 

ناوەندەكانی بڕیاردەر دەكا بەفریای خەڵكی كوردستانەوە بێن.

ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران
٥ی سەرماوەزی ١٤٠١ )٢٠٢٢/١١/٢٦(

ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران: 

ئا: دیاکۆ دانا
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ڕاپۆرتی چەند دیدار و 
چاوپێکەوتنێکی حیزب

دیدار لەگەڵ حیزبی شیوعیی کوردستان

هه یئه تێكی  هه تاوی،  ١٤٠١ی  ســه رمــاوه زی  ١٢ی  شه ممه ،  ڕۆژی 
ڕێبه ریی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران به  سه رپه رستیی خالید 
سیاسیی  مەکتەبی  سه ردانی  دێموکرات  حیزبی  وتەبێژی  عه زیزی، 
حیزبی شیوعیی كوردستانی كرد و له الیه ن هه یئه تێكی ئه و حیزبه وه  
حیزبی شیوعی   مه حموود سكرتێری  كاوه   دوكتور  به  سه رپه رستیی 

پێشوازییان لێ كرا.
ئێران و كوردستان و هه روه ها  دیــداره دا لەسەر پێشهاتەکانی  له و 
و  كوردستان  هه رێمی  سه ر  بۆ  ئیسالمی  كۆماری  ده ستدرێژییه كانی 
مووشه كبارانی بنكه  و بنه ماڵه كانی حیزبی دێموكرات ئاڵوگۆڕی بیروڕا 
کرا. وتەبێژی حیزبی دێموکرات لەو دیدارەدا باسی لەوە کرد كه  هیچ 
به شێكی كوردستان ناكرێ به رانبه ر به  به شه كانی دیكه  بێ الیەن بێ و 

خه بات له  هه موو به شه كان دابڕاو له وانی تر نین.
له و دانیشتنه كه دا به ڕێز دوكتور كاوه  مه حموود باسی له  ڕوانگه ی 
خۆیان بۆ شۆڕشی ژینا كرد و ڕایگه یاند كه  ئه وان پێیان وایه  كه  ئه و 
ڕووداوه ، له  خۆپیشاندان ده رچووه  و ته نیا ده بێ پێی بگوترێ شۆڕش 
به هاری  له   زیاتر  زۆر  ناوچه كه   له سه ر  كاریگه ریی  ئاكامه كه ی  و 

عه ره بی ده بێ.
***                               

دیدار لەگەڵ پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردستان

حیزبی  ڕێبەریی  شاندێکی  ســەرمــاوەز  ٩ی  چوارشەممە،  ڕۆژی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران بە سەرپەرستی خالید عەزیزی، وتەبێژی 
حیزب سەردانی پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردستانی لە شاری 
و  كرێكاران  پارتی  سكرتێری  كامەال،  باپیر  لەالیەن  و  کرد  هەولێر 

ڕەنجدەران و ئەندامانی مەکتەبی سیاسییەوە پێشوازیان لێ کرا. 
لەسەر  گشتیگیری  باسێکی  عــەزیــزی  خالید  کــاک  ــدارەدا  ــ دی لــەم 
لە  كاریگەرییەكانی  و  ئێران  و  كوردستان  ڕۆژهەاڵتی  سەرهەڵدانی 
ئاستی ناوچەیی و نێودەوڵەتیدا کرد. بەڕێزیان هەروەها تیشكی خستە 
الیەنە  كۆدەنگیی  پێكهێنانی  بۆ  دێموکرات  حیزبی  هەوڵەکانی  سەر 
كوردستانی و ئێرانییەكان و گەیاندنی دەنگی ڕاپەرینی خەڵک بە کۆر و 
کۆمەڵە نێودەوڵەتییەکان و گشتگیركردنی خەبات دژ بە ڕێژیمی ئێران.
لە میانەی دیدارەكەدا سەرکردایەتی پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی 
کوردستان، ڕۆڵی حیزبی دێموكراتیان لە بزاڤی نەتەوەیی ڕۆژهەالتی 

كوردستاندا بەرز و بەپرسانە نرخاند.
***                              

دیداری یەکیەتیی پارلمانتارانی کوردستان

شاندێکی پارلمانتارانی کوردستان بە سەرپەرەستیی مامۆستا جەماڵ 
قاسم، ڕۆژی سێشەممە ٨ی سەرماوەزی ١٤٠١ی هەتاوی سەردانی 
دەفتەری نوێنەرایەتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە هەولێری 
کرد و لەالیەن شاندێکی ڕێبەرایەتیی حیزبەوە بە سەرپەرستیی کاک 

خالید عەزیزی، وتەبێژی حیزبەوە پێشوازیی لێ کرا.
ئێران  دواگۆڕانکارییەکانی  عەزیزی  خالید  کــاک  دانیشتنەدا  لــەم 
و  ــردەوە  ک شی  ژینا"ی  "ڕاپەڕینی  پــاش  کوردستانی  ڕۆژهــەاڵتــی  و 
تیشکی خستە سەر ڕۆڵی حیزبی دێموكرات و ناوەندی هاوكاری لەو 
ڕاپەڕینەدا و ، کاریگەرییە پۆزێتیڤەکانی ئەو بابەتەی لە بواری سیاسی 

و دیپلۆماسی لە نێوخۆ و دەرەوەی کوردستاندا دەستنیشان کرد.
لە درێژەی دانیشتنەکەدا مامۆستا جەماڵ قاسم و شاندی یەکیەتیی 
پارلمانتاران خۆشحاڵیی خۆیان لە گەشانەوەی جوواڵنەوەی سیاسیی 
ڕۆژهەاڵتی كوردستان و دەوری گرینگ و چارەنووسسازی حیزبی 
لەو  خۆیان  پشتیوانیی  لەسەر  و  دەربــڕی  قۆناخەدا  لەو  دێموكرات 
بزووتنەوە و مەحکووم کردنەوەی هێرشە مووشەکی و درۆنییەکانی 
ڕێژیمی ئێران بۆ سەر بنکە و بارەگاکانی حیزب لە هەرێمی کوردستان 
پێداگرییان کردەوە. هەروەها باسیان لەو مێکانیزم و ڕێکارانە کرد کە 
ناوەندی  حکوومەتی  و  کوردستان  هەرێمی  پێوەندییەدا  لەم  دەکرێ 

بیگرێتە بەر.
***

دیدار لەگەڵ پارتی دێموکراتی کوردستان- سووریە

دێموکرات  حیزبی  هەیئەتێکی  سەرماوەز  ١٣ی  یەکشەممە،  ڕۆژی 
پارتی  سەردانی  حیزب،  وتەبێژی  عەزیزی،  خالید  سەرپەرەستیی  بە 
دێموکراتی کوردستانی سووریەی لە هەولێر کرد کە لە الیەن هەیئەتێکی 
ئەم حیزبەوە بە سەرەپەرستیی دوکتور عەبدولحەکیم بەشار، جێگری 
کــرا. لــێ  پــێــشــوازی  ــەوە  ســووری ئۆپۆزیسیۆنی  ئێتالفی  ســەرۆکــی 
گۆڕانکارییەکانی  لــە  بــاس  وێـــڕای  حیزب  شــانــدی  ــدارەدا  ــ دی ــەو  ل
هێرشی  بە  ئاماژەدان  بە  و  ئێران  و  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  ئێستای 
و  دێموکرات  حیزبی  بارەگاکانی  و  بنکە  سەر  بۆ  ڕێژیم  مووشەکیی 
الیەنەکانی دیکەی کوردستان و سەرکوتی سەختی خەڵکی ڕاپەڕیوی 
شارەکانی کوردستان، باس لە سەر ئەو پیالن و سیاسەتانەی ڕێژیم 
لە  شەڕ  سازکردنی  ڕێگای  لە  پێوەیە  شێوەیەک  هەموو  بە  کە  کرا 
خەڵکی  گشتیی  بیرورای  حیزبەکان،  سەر  بۆ  هێرش  و  کوردستان 
ئێران لەم کات و ساتەدا بەالرێدا بەرێت و، الوازیی و داماویی خۆی 
بەرانبەر بە ئیرادەی جەماوەری ڕاپەریوی ئێران پووش بەسەر بکات.
سوورییە  لە  کوردستان  دێموکراتی  پارتی  هەیئەتی  ــدارەدا  دی لەو 
وێڕای تەئیدی سیاسەت و هەڵوێستەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
و ناوەندی هاوکاری بەرانبەر بە ڕاپەڕین لە ئێران، باسی لە بارودۆخی 
کورد لە ڕۆژاوای کوردستان و هێندێک پرسی تایبەت بە دۆخەکە کرد.

سێکانسی یەکەم
دوای  دیــاریــکــراو،  پێشوەختەی  پالنێکی  بەپێی 
بە  بــەرانــبــەر  ئــێــران  پێی  تۆپی  تیپی  سەرکەوتنی 
ــااڵی  ــە کــاتــێــکــدا ئ ــم ل ــژی ــز، بــەکــرێــگــیــراوانــی ڕێ ــڵ وێ
نێزەی  ســـەرووی  لە  ئێسالمییان  کــۆمــاری  کرێتی 
تفەنگەکانیانەوە هەڵواسیوە، خەریکی نواندنی شانۆی 
گاڵتەجاڕی هێزنواندن لەنێو جەماوەری خەمباردان. 
بەکرێگیراوانێک کە سەماکردن بۆ خاوەن تاج بۆتە 
ئۆتۆمبێلێک  سەربانی  لە  ئێستا  ڕۆژانەیان،  خووی 
سەما دەکەن کە هەر چەند ڕۆژ لەمەوبەر هەر لەنێو 
ئەم ئۆتۆمبێلەوە دڵی منداڵە بێتاوانەکانی ئەم خاکەیان 
تردا  گۆشەیەکی  لە  گوللەکانیان.  ئامانجی  دەکــردە 
تاقمێک بەکرێگیراو بە هەمان دەست کە هێشتاش بە 
خوێنی الوانی کورد سوورن، بەڵێ، بە هەمان دەستە 
هەڵدەپەڕن.  چۆپی بەدەست  دەسماڵی  ناپاکەکانیان، 
دەزگــای  مووچەخۆرانی  نــەبــڕاوەی  خۆبەزلزانینی 
و  بێ ئابڕوو  و  ســووک  کەسانی  فەقێهـ.  ویالیەتی 
گریانیشدا.  و  پێکەنین  کاتی  لە  تەنانەت  بێدەسەاڵت 
بۆ  فەرمان  لە  گوێ  ئاخوندی،  دەربــاری  نۆکەرانی 

کوشتن و دەستدرێژی و لەسێدارەدان.

سێکانسی دووهەم
شتێکی  هیچ  ــەوەی  ئ وەک  دڵخۆش،  خەڵکانێکی 
بکات،  دڵخۆشیان  ئەوەندە  نەتوانێت  کاتەدا  لەم  تر 
خەمبار لە شەقام و کۆاڵنەکاندا، بەاڵم کەیف خۆش 
ڕاستییە  لەو  دڵنیا  دیکتاتۆر،  هێزەکانی  شکستی  بە 
ئاهەنگی  نامێنێت،  ســەر  تا  هیچ کات  ناڕاستی  کە 
سەرکەوتن دەگێڕن. دەنگی هەرای خەلک و هۆڕنی 
ماشێنەکان هەموو کەس ئاگادار دەکاتەوە، تەنانەت 
ئەوانەی کە خەویان زۆر قورسە، چ بگا بە ئەوانەی 
نییە!  لێ  نیشان دەدەن کە خەوتوون و گوێیان  کە 
دەکــرد،  سەمایان  دوێنێ  کە  بەکرێگیراوانەی  ئــەو 
خەریکن  و  خۆیان  کاری  سەر  گەڕاونەتەوە  ئێستا 
دابــەش  خەڵکدا  لەنێو  فیشەک  کوشتن  بۆ  دیسان 
پەتەکانیان.  بۆ  دەگــەڕێــن  بــەدوای ســەردا  دەکــەن، 
بۆنی خوێن جارێکی تر هەوای ئەم شارە خەمناکەی 
بە  پێشوویان  و  هەمیشەیی  دابی  بە  کردۆتەوە،  پڕ 
لەسەر  و  دەگــرن  دەستنوێژ  کــوژراوەکــان  خوێنی 
مەکتەبی  ڕاستیی  ئەمە  دەخوێنن.  نوێژ  جەستەیان 

وەالیەتی فەقێیە.

سێکانسی سێهەم
تانک و هامەر و  بە  بکوژە بێ ڕەحمەکانی ڕێژیم 
بێ دیفاع  دۆشکا چوونە شەڕی خەڵکی  فیشەکی  بە 
و  بەرد  لە  جگە  کە  خەڵکانێک  شەقامەکان،  لەسەر 
شەرەف هیچی تریان پێ نییە، هەندێک جار تەنانەت 
بەرانبەر  لە  نییە و وەاڵمیان  لە دەستدا  بەردیشیان 
بەکرێگیراوەکان  دروشمە.  و  هاوار  تەنها  فیشەکدا 
تاوانێکی  خۆڵقاندنی  خەریکی  بێهاوتا  دڕندەییی  بە 
هیچی  گریان  و  فیشەک  دەنگی  لە  جگە  مرۆڤین. 
تر نابیسترێت، شەقام پڕە لە تەرمی ئەو کەسانەی 
تاقمێکیان تەنانەت هیچ پەیوەندییەکیان بە شۆڕشی 
و  کــات  لە  بــوون  تاوانیان  تەنیا  و  نەبووە  ژیناوە 
بێ  فیشەکی  بــەر  کــەوتــن  و  دیــاریــکــراو  شوێنێکی 
گرینگ  هیچ  مــەبــەســت  بــەکــرێــگــیــراوانــە،  ئامانجی 
نییە،  فەرمان تەقەکردنە و ئەوان دەبێ تەقە بکەن، 
ئێستا قەتڵ و کوشتن بۆتە خووی ڕۆژانەیان، هیچ 
جیاوازییەک لەنێوان منداڵ و ژن و پیاودا نییە. دەبێت 
بێدەسەاڵتەکەیان  و  ــەزگ  ڕق ل فەرماندە  تا  بکوژن 

کەمێک ئارام بێتەوە.

سێکانسی چوارەم
بەکرێگیراوێک کە کەوتۆتە دەستی شۆڕشگێڕان و 
تەنانەت گوتنەوەی "مەرگ بۆ فەرماندەی بێدەسەاڵت"، 
ناتوانێت لە دەست شۆڕشگێڕان ڕزگاری بکات. چەند 

فەرماندەی پلەبااڵی سپای پاسداران لە چەند شاری 
بە  دەدرێــن.  سزا  شۆڕشگێڕانەوە  الیەن  لە  جیاجیا 
ئاخوندەکانی حکوومەتی و نوێنەرانی بەکارنەهاتووی 
مەجلیسی ڕژێم ڕاگەیەندراوە کە ئاگاداری فەرمانگە 
بەسیج،  بنکەکانی  ڕۆژانـــەدا  لەم  بن.  ماڵەکانیان  و 
لە  یەک  ئیسالمی،  کۆماری  گەندەڵیی  ناوەندەکانی 
دوای یەک لە ئاگری شۆڕشگێڕاندا دەسووتێن. ئێستا 
فەرماندەی سوپاش بەتەواوی ئاگاداری ئەم ترسە لە 
سەربازەکانیدا بووە. دیکتاتۆر لە چاوپێکەوتن لەگەڵ 
قوواڵیی  بە  هەستی  ئەڵقەلەگوێی،  بەسیجییەکانی 
توانایی  چیتر  ــێــت  دەزان کـــردووە،  کــارەســاتــە  ئــەم 
ئێتر  کە  ئــەو خەڵکەی  لــەبــەردەم  نییە  ڕابــردوویــان 
دەخوێنێتەوە  بەکرێگیراوەکانی  بۆ  قورئان  ناترسن، 
ڕەنگە بتوانێت دیسان ئیرادەیان بەرز بکاتەوە، بەاڵم 
بۆ  وایە  یاسین  سورەتی  خوێندنەوەی  وەک  زیاتر 

جەماعەتی ترساوی دڵ مردوو.

سڕینەوەی شوناسی و شوناسیی دەستووری
کۆماری ئیسالمی لە ڕۆژی دامەزرانیەوە دەستی 
شوناسی  نیشانەکانی  هەموو  سڕینەوەی  بە  کرد 
ئەوانیدی. زمان و جلوبەرگ و ڕێوڕەسم و داب و 
نەریت و هەموو ئەو شتانەی کە لە بیری دۆگماتیک 
بە  نەدەبۆوە،  جێیان  ئاخوندەکاندا  دواکەوتووی  و 
بیانووی دژایەتی لەگەڵ ئایینی دەسکرد و ساختەی 
بەتەواوی  یان  کــران  قەدەغە  یان  فەقێهـ  ویالیەتی 
هەرچەند  الدران.  خۆیان  ڕاستەقینەی  ڕێبازی  لە 
ســـەروەت  ــەم  ل زۆر  بەشێکی  ئیسالمی  کــۆمــاری 
شێوەی  لە  و  ڕواڵــەت  لە  فەرهەنگییانە  سامانە  و 
نووسیندا قبوڵ کرد و تەنانەت لە ئاستی دەستووری 
پێکراوە،  ئاماژەیان  دا  ئیسالمی  کۆماری  بنەڕەتی 
بەاڵم بە کردەوە بە هەموو شێوەیەک حەوڵ درا بۆ 
ڕووبەڕووبوونەوەیان. بۆ نموونە زمانی کوردی تا 
ئەوکاتەی بۆ ستایشی ڕێبەری ڕێژیم و حکوومەتی 
بەاڵم  ڕێگەپێدراوە؛  دێت،  بەکار  ئیسالمی  کۆماری 
نووسراو  چ  سەربەخۆدا،  گێڕانەوەیەکی  لە  کاتێک 
بۆ  تێکۆشان  نیشانەی  بەکاردێت،  قسە  بە  یان  بێت 
ڕووخاندنی دەسەاڵت و جیابوونەوەیە. لەبەرکردنی 
جلوبەرگی کوردی بۆ بەکرێگیراوانی نێوخۆی ڕێژیم 
بەاڵم  کـــوردی،  فەرهەنگی  لە  ڕێزگرتنە  نیشانەی 
لەبەرکردنی هەمان جلوبەرگ بۆ کەسانی سەربەخۆ 
ئۆپۆزسیۆنە  گروپە  بە  پەیوەستبوونە  نیشانەی 
کوردییەکان. هەڵپەڕکێ لە جێژن و کۆبوونەوەکانی 
بازنەی  لە  بەاڵم  ڕێگەپێدراوە،  و  حکوومەتی جوانە 
سەربەخۆدا  خەڵکانی  گردبوونەوەکان  و  تایبەتدا 
نائیسالمییە.  و  ناشەرعی  مەحکووم،  و  نایاسایی 
ڕێژیم  بۆ  تر،  بەشەکانی  هەموو  وەک  ڕاستیدا  لە 
هەموو ئەمانە وەک ئامرازێک بۆ بەرژەوەندییەکانی 
کۆماری  هەوڵی  قبووڵ وگفتوگۆیە.  جێگای  دیکتاتۆر 
ئیسالمی بۆ پێدانی شوناسێکی قانوونی و زۆرەملێ. 
پشتیوانی بێ سنوور لە بەکرێگیراوان و یارمەتیدانی 
تەختی  و  تاج  پیاهەڵدانی  بۆ  ناسنامە  بێ  کەسانی 

وەالیەتی فەقێهـ..

بەرگریی ڕەوا
ــرۆڤ لە  ــ ــە م ــک ک ــێ ــە دۆخ ــ ــی ڕەوا وات ــەرگــری ب
مەترسی دایە و ناچارە کاردانەوەی هەبێت بۆ ئەوەی 
بــەرگــری لە خــۆی بکات. دیــارە ئــەم کــاردانــەوەیــە 
بەرگریی  ــدات.  ــ ڕووب ئاستێکدا  هــەر  لــە  دەتــوانــێــت 
دۆخێکی  وەک  جیهان  واڵتــانــی  زۆربـــەی  لــە  ڕەوا 
بارەی  له  ســەرەوە  له  ئەوەی  ڕێگەپێدراوە.  تایبەت 
ــی  ــە کــردەوەکــان ــەر ب ــب ــەران کـــاردانـــەوەی خــەڵــک ب
ڕەوایــە.  بەرگرییه  لــەو  بهشێکه  ــرا،  ک بــاس  ڕێژیم 
بەرەی  لە  بەتەواوی  کۆمەڵگە  یەکەمدا  حاڵەتی  لە 
پێچەوانەدایە. لە بەردەم نۆرمی قانوونیی حکوومەت، 
فەرمانێک کە ئەمجارە نەک خودی کەسەکە بەڵکوو 

جار  ئــەم  مــەتــرســیــیــەوە،  خستۆتە  شــونــاســەکــەی 
لە  خــۆی  ڕاستەقینەی  شوناسی  لە  ئــاگــادار  خەڵک 
دیکتاتۆر  کە  دەستوورییەی  ئەو شوناسە  بەرامبەر 
ــەوێ بــە ســەریــدا زاڵ بــکــات ڕادەوەســـتـــێ و  ــه دەی
کەسانەی  ئــەو  بۆ  بێگومان  دەبێتەوە.  بەرەنگاری 
خۆش  واڵتەکەیان  و  پێن  تۆپی  یاریی  عاشقی  کە 
تیمی  لــەو ڕۆژەی  دەوێــت، خۆشی و زەردەخــەنــە 
واڵتەکەیان دۆڕاوە، لە ڕاستیدا بەرگرییەکی ڕەوایە 
تێکۆشانی  واڵتەکەیان،  هەڵبژاردەی  ناسنامەی  لە 
ناوی  کە  تیمێکە  بۆ وەرگرتنەوەی شوناسی  خەڵک 
خەڵکی لە سەرە بەاڵم بۆ حکوومەت یاری دەکات. 
دڵخۆشیی خەڵک دەگەڕێتەوە بۆ شکستی حکومەت 
لە زەوتکردنی بەرژەوەندی تیپەکەیان. پێچەوانە ئەم 
جۆرە بەرگرییە ڕەوایە نیشانەی هۆگریی خەڵکە بۆ 
ڕکەبەری  هەرگیز  مرۆڤ  واڵتەکەیان،  هەڵبژاردەی 
کە  شتێک  وەدەستهێنانی  بۆ  ناکات  کەسێک  هیچ 
ئەم  دەکــرد  چاوەڕوانی  خەڵک  نەبێت.  بایەخی  الی 
ــردوون و  ــەروەردەی کـ ــ یــاریــزانــانــەی کــە خــۆیــان پ
مێژووییە،  وەرچەرخانە  لەم  ئێستا  هەڵیان کێشاون، 
ڕاستەقینەکانی  خاوەن  الیەنی  بگرن،  خەڵک  الیەنی 
وەرگرتنەوەی  بۆ  خەڵک  نیشتمانی.  هــەڵــبــژاردەی 
نیشتمانی خۆیان هاتنە سەر  شوناسی هەڵبژاردەی 

شەقامەکان.
پێوەندی  پێدا بەرگریکردن لەخۆ  ئاماژەمان  وەک 
ڕاســتــەوخــۆی هــەیــە بــە پــلــەی مــەتــرســیــیــەوە. ئەو 
بژاردەیەکی  هیچ  مەترسی دایە  لە  ژیانی  کەسەی 
هێرشبەرەکە.  ــەوەی  ــوون ــەڕووب ڕووب لە  جگە  نییە 
بێ  کە  بکەیت  گفتوگۆ  بانگهێشتی  کەسێک  ناتوانیت 
ڕێگەپێدراوە  تەواو  دیارە  دەکات.  لێ  تەقەت  ئامانج 
لەو ئاستەدا بەرگری لە خۆت بکەیت کە مەترسیت 
مەیدانی  لە  ئێستا  کە  واقیعەیە  ئەو  ئەمە  لەسەرە. 
ببنەوە.  ڕووبــەڕووی  ناچارن  کرداردا شۆڕشگێڕان 
الیەنی  کاتێک  کە  تێگەیشتوون  بــاش  زۆر  ئــەوان 
بەرامبەر ئیرادەی گوێگرتنی نییە، قسەکردن لەسەر 
پێکەوەبوون دروشمێکی پووچ و بێبایەخ زیاتر نییە. 
بە دڵنیاییەوە ئەگەر باوەڕیان بە گفتوگۆ هەبوایە، بە 

تانک و هامەر نەدەهاتن. 
گرنگ  خاڵی  دوو  نابێ  ئــەوانــەدا  هەموو  لەگەڵ 
بخرێن.  پشتگوێ  ڕەوادا  بــەرگــری  باسکردنی  لــە 
ــرا، دەبــێــت ڕێــژەی  ــوت ــەم: ئــاشــکــرایــە، وەک گ ــەک ی
ئەگەرییەکان  مەترسییە  پلەی  بەپێی  ــەوە  ــاردان ک
هەبێت  دیاریکراو  پێوەرێکی  و  مەتر  پێویستە  بێت، 
تری  خاڵێکی  ڕابگرێت.  دوور  خۆ  توندڕەوی  لە  و 
یەک  تەنها  نابێت  هەرگیز  مرۆڤ  کە  ئەوەیە  گرنگ 
تێگەیشتنی هەبێت بۆ ڕووداو و کەسانی جۆراوجۆر، 
ــت جـــۆری کـــاردانـــەوە لـــەبـــەردەم  ــێ بــێــگــومــان دەب
جیاواز  بایەخ  و  پلە  بێ  بێدەسەاڵت  بەکرێگیراوێکی 
نابێت  دەستڕۆیشتوو.  و  ناسراو  بکوژێکی  لە  بێت 
دوو  ــەرەو  ب ــان  ــ ڕووداوەک ئاراستەی  بدرێت  ڕێگە 
تەنانەت  کــەس،  هەموو  بنێت،  هەنگاو  جەمسەری 
کەمیان  زۆر  کاریگەرییەکی  ڕەنــگــە  کــە  ئــەوانــەی 
بەدڵنیاییەوە  پێویستە.  شۆڕش  بۆ  بوونیان  هەبێت، 
گۆڕینی هێزێکی بێالیەنی ڕێژێم بۆ بەکرێگیراوێک و 
هاویشتنی بۆ نێو بەرەی ڕێژیم هەڵەیەکی گەورەیە. 
ڕێگای  نابێت  ئیسالمی،  کــۆمــاری  لەنێوبردنی  بۆ 
سەرەکی بگۆڕدرێت، نابێت مرۆڤ خۆی بخاتە نێو 
بەرەو  هەستەکان  با  بێ نرخەوە.  و  بچووک  شتی 
ئامانجی سەرەکی ئاراستە بکرێن، بۆ دادگایی کردن 
سووک  و  بێدەسەاڵت  نۆکری  تاقمێک  سزادانی  و 
هەمیشە کات هەیە. ئامانجی ئەم شۆڕشە لەنێوبردنی 
ئەم  سەرەکیی  بەرپرسیاری  و  بڕیاردەر  و  بریکار 
شەهیدان  پەیامی  ئەمە  دڵنیاییەوە  بە  بارودۆخەیە. 
و  پارێزراوە  مافێکی  ڕەوا  بەرگریی  سوورخەاڵتە. 
ڕاستییەکی حاشاهەڵنەگرە بۆ گەیشتن بە سەری مار 

و ڕووخاندنی سیستمی وەالیەتی فەقێهـ.

شوناسی یاسایی و بەرگریی ڕەوا
ڕەزا دانشجوو
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دوو کیسە چای چەکوش سەوز 
بۆ حەمیدی نووری لە سۆئید

و  مەرهەڵدان  و  سەرهەڵدان  و  مۆپێشاندان  و  خۆپێشاندان  ئــەم 
ئینقالب و میددی  ئــاژاوە و مــاژاوەی زیــددی  ڕاپەڕین و ماپەڕین و 
و  تەلەڤزیۆنی  کەناڵی  لە  ناویەتەوە،  ئێران  سەرانسەری  لە  ئینقالب 
ڕادیۆی دوژمنان و سۆسیال میدیای بەکرێگیراوانی بێگانان ئەوەندە 
بە بەرباڵوی باڵو دەبێتەوە، زیانێکی زۆری بە کاروباری پڕۆفیشنااڵنە 

و دەروەستانەی میدیاکان و "اصحاب ڕسانە" گەیاندووە. 
فیشەکی  بــە  سنگی  ئــێــران  لــە  خەڵکە  هــەمــوو  ــەم  ئ ئـــەوەی  دوای 
مدافعان  بڵێ:  )تۆ  ئاسایش  پارێزەرانی  و ساچەمەزەنی  کەالشینکۆف 
امنیت(ەوە ناوە و لە ماوەی ئەم سێ چوار مانگەی ڕابردوودا نزیکەی 
ڕاستەقینە  ڕووداوی  زۆر  داوە،  کوشتن  بە  خۆیان  کــەس  پێنسەد 
پەرەدەپۆش کراون و زوڵم و ستەمێکی بێ پایان لە هێندیك لەو کەسانە 
دیموکراسیی  پارێزەرانی  بەناو  ئەشکەنجەی  ژێــر  لە  ئێستا  کــراوە 

ئەورووپاییدا دەناڵێنن.
لەژێر سەرپۆشی ئەو هەڵاڵوبگرەی بە بیانووی خۆ بە کوشتن دانی 
و  "خۆپێشاندان  ــەوەی  ــردن ــەورەک گ و  ئــێــران  ئاسایشی  ــی  ــەران دژب
مۆپێشاندان و سەرهەڵدان و مەرهەڵدان و ڕاپەڕین و ماپەڕین و ئاژاوە 
و ماژاوەی زیددی ئینقالب و میددی ئینقالب لە سەرانسەری ئێران"دا، 
دەستەاڵتدارانی واڵتانی ئورووپایی و ئەمریکایی وەک ئەمریکا، کانادا، 
پشتیوانی کردن  بە  دیکە  واڵتی  چەندین  و  سۆئێد  و  فەرانسە  ئاڵمان، 
لەو کەسانەی لە ئێران سنگ بە گوللـه ی پارێزرانی ئاسایشەوە دەنێن، 

خەریکی چەواشەکارین. 
ئەوەی زۆر گرینگە و هەتا ئێستا باسی لێوە نەکراوە، ئەمەیە لەنێو 
ئەم هاتوهاوارەی بۆ کوژرانی پینسەد کەسێک بەدەستی پارێزەرانی 
لە  واڵتــە  ئــەم  ئاسایشی  پارێزەرێکی  دراوە،  ســاز  ئێران  ئاسایشی 
زیندانی سوئید ئیزن نادرێت بە ڕێژەی پێویست چا بخواتەوە و هیچ 

بەدووریشی مەزانن هەر ئێستا بە دەست ژانەسەرەوە بناڵێنێت. 
هەر وەک خوێنەر و موێنەر و تەنانەت گوێگر و موێگر و هەموو 
بەردەنگ و مەردەنگان ئاگادارن، حەمید نووری یەکێک لە پارێزەرانی 
ئاسایشی ئێرانە و بە هاوکاریی ئەم کاکە ئیبراهیم ڕەئیسییەی خۆمان 
ئێستای  دادوەری  مونتەزیری"ی  "جەعفەر  وەک  دیکەی  کەسی  چەند 
لە  ئاسایشیان  دژبــەرانــی  لە  کــەس  هـــەزاران   ١٣٦٧ ساڵی  لە  ئێران، 
لەدڵی  دواییانەدا  لەم  نووری  ئاغای  کرد.  گوللـەباران  تاران  زیندانی 
خۆیدا هەستی بە "ژن، ژیان، ئازادی" کردبوو و بە مەبەستی "ژیان" و 
هەڵکێشانی هەناسەی "ئازاد" و تێر سەیرکردنی "ژن"انی بێ سەرپۆش 
سەردانی سوئیدی کرد و هەر لەوێ بە  داوی پۆلیس و دادگاوە بوو 
و بە قسە و قسەڵۆکی ئەو شایەتانەی دژی ئاسایشی دەستەاڵتی ئێران 

بوون، زیندانی هەمیشەیی بەسەردا سەپا. 
لە  ئێستا  بوو،  ئیران  امنیت "ی  "مدافع  ئەوەی  لەبەر  نووری  حەمید 
زیندانی سوئیدە و لەالیەکی دیکەوە دژبەرانی "امنیت" لە شار وشارۆچکە 
ئاژاوەگێڕی و  بە  و گوندەکانی واڵت وەخۆکەوتوونەتەوە ودەستیان 
شێواندنی "امنیت" کردووە. ئەم ئاژاوەگێڕانە لەکاتێکدا هەر لە ماوەی 
ئەم سێ مانگەدا سەدان کەسیان بەدەستی "مدافعان امنیت"  کوژراوە و 
هەزاران کەسیان بریندار و لە زیندانان دان، کەشێکی ئەوندە خراپیان 
خواردنەوە،  چا  لە  نووری  حەمید  بێبەشکردنی  هەواڵی  خوڵقاندووە، 
لە هیچ تەلەفزیون و ڕادیۆ و تۆڕێکی کۆمەاڵیەتییەوە باڵو ناکرێتەوە. 

"مەجید نووری" کوڕی ئەم زیندانیە ئیرانییە لە سوئید ئیزنی پێ دراوە 
لە بەندیخانە چاوی بە باوکی بکەوێت. ئەم کوڕە باوک بەندکراوە، بە 
بەرد  دڵی  دەکــات،  باوکی  دژی  ئەشکەنجەی سپی  لە  باس  چەشنێک 
بۆی دەبێتە ئاو. ئەو لە وتووێژ لەگەڵ ماڵپەڕی "ئینساف نیوزی" ئێران 
دەگێڕێتەوە. "لەم جۆرە ئەشکەنجانە لە سوئید زۆر باون. بۆ وینە دە 
لە  ناردبوو  فشاردا  لەژێر  باوکمیان  ئێمە  چاوپێکەوتنی  پێش  خولەک 
حەمام خۆی بشوات. کاتێک دیتم ئاڵۆز و شێواو بوو. باوکم حەزی لە 
چا خواردنەوەیە. هەفتەیەک بە ڕێکوپێکی چایان پێداوە دواتر لەناکاو 

ئەم چاپێدانەیان ڕاگرتووە. سوئێد لە ئەشکەنجەی سپیدا پسپۆڕە...".
"ملت  بە  گوێ  سوئێد  مرۆڤکوژی  و  خۆێنڕیژ  دەوڵەتی  لەکاتێکدا 
کەسێکی  ئازادکردنی  لە  خۆی  و  نــادات  ئێران  صحنه "ی  در  همیشه 
ئەم  جێبەجێکردنی  النیکەم  دەبوێرێت،  نووری  وەک حەمید  بێ تاوانی 
خااڵنەی خوارەوە بۆ هاوسۆزی لەگەڵ کوڕە دڵبریندارەکەی ئازادیی 

چا خواردنەوەی زۆر پێویستن:
ژەمی  سێ  لە  جگە  بکات،  قبوڵی  سوئێد  دەستەاڵتی  پێویستە    -١
بەیانی و نیوەڕۆ و شەوانە، چێشتنەگاو و ئێواران و بەرلە خەوتنان 
ئەوندەی حەمید نووری خۆی داوا دەکات چای خواردنەوەی بۆ دابین 

بکات.
بێ پایانی  ستەمی  و  ســـەرەڕۆیـــی  نــاســانــدنــی  مەبەستی  بــە    -٢
دەستەاڵتدارانی سوئید دەرحەق بە حەمید نووری، پێویستە پێڤاژۆی 
چاخواردنەوە نەک بۆ حەمیدی نووری بەڵکوو بۆ هەموو زیندانیانی 
نێو سیاچاڵی سوئید بە جیهانی بکرێت و نوێنەرانی هەموو ڕێکخراوە 
به  سەر  مرۆڤی  مافی  ڕێکخراوی  چاودێریی  لەژێر  نێودەوڵەتییەکان 
دەستەاڵتی دادوەریی ئێران نەک هەر لە سوئێد بەڵکوو لە سەرانسەری 

ئورووپا و ئەمریکا چاودێریی چاخوردنەوەی بەندکراوان بکەن. 
٣-  ڕێکخراوی مافی مرۆڤی سەر بە دەستەاڵتی دادوەریی ئێران ئەو 
چا ی چەکوش سەوزی  کیس  دوو  النی کەم  مانگانە  بدرێت  پێ   مافەی 
ڕاستەوخۆ  یەکگرتووەکان  نەتەوە  ڕێکخراوی  چاودێریی  بە  "ئەعال" 
یان کۆچی  ئــازادی  هەتا  کارە  ئەم  و  بکات  نووری  ڕادەستی حەمید 

دوایی ئەم زیندانییه خۆڕاگرە ئێرانییە بەرداوم بێت.
تێکۆشانی  و  هـــەوڵ   بــابــەتــە  ــەم  ئ خــوێــنــدنــەوەی  دوای  ئەنجام: 
ئێران  دڵسۆزی  بەرپرسانی  و  امنیت"  "مدافعان  ماندوویی نەناسانەی 
سەرووی  لە  ئورووپایی  واڵتانی  دژەمرۆڤانەی  ئاکاری  و  دڵڕەقی  و 
هەموانەوە واڵتی سۆئیدمان زۆر ڕووتنتر لە جاران بۆ دەردەکەوێت. 

ــە کـــاتـــێـــکـــدا  ــ لـ
ــەتـــی ئــێــران  دەوڵـ
نێوان  جەنگی  لە 
ڕووســــــــیــــــــە و 
ئوکراین، یارمەتی 
ڕووسیە دەکات و 
درێژە بە پیتاندنی 
بایدن  بەڕێوەبەرایەتیی  دەدات،  ناوکی 
تــاران  ســەر  خستوونە  نوێی  گــەمــارۆی 
خۆپیشاندەران  لــە  خــۆی  پشتگیریی  و 

ڕاگەیاندووە.
بە  ئێران  ــردوودا،  ڕابـ ڕۆژی  چەند  لە 
ڕاگەیاندووە  نێونەتەوەیی  پشکێنەرانی 
بەتەمایە دەست بە پیتاندنی سووتەمەنیی 
ــا نـــزیـــکـــی ئـــاســـتـــی بــۆمــبــی  ــ ــی ت ــ ــاوک ــ ن
چـــیـــادا، شوێنێک  قـــوواڵیـــی  ــە  ل ــی  ــاوک ن

بەرهەمهێنانی  و  دژوارە  بۆمباران کردنەکەی  کە 
سووتەمەنیی ناوکیی خۆی، لە بنکەیەکدا کە ئیسڕائیل 
و واڵتە یەکگرتووەکان پەیتا پەیتا هەوڵی سابۆتاژیان 

داوە، بە شیوەیەکی بەرچاو پەرە پێ دەدات. 
ــە دژی  ــی ــی ــەت ــاڕەزای ــزە حــکــوومــەتــیــیــەکــان ن ــێ ه
داون  درۆنیان  کردوون،  سەرکوت  دەوڵەتییەکانیان 
بە ڕووسیە تا لە جەنگی خۆی دژی ئوکراین کەڵکیان 
هەواڵگریی  لە  بەشێک  گوێرەی  بە  و،  وەرگــرێ  لێ 
لە  وتووێژ  هەیە خەریکی  ئەوە  گومانی  ڕۆژاوایــی، 
چۆڵی  جبەخانەی  بۆ  هــاژەک  بەرهەمهێنانی  مــەڕ 
ڕووسیە بێ. واڵتە یەکگرتووەکان ڕۆژی سێشەممە 
جارێکی دیکە ئێرانی تاوانبار کرد کە بە هێرشکردنە 
سەر هەرێمی کوردستان، دەستدرێژیی کردۆتە سەر 

خاکی عێراق. 
ســەردەمــێــکــی نــوێــی ڕووبــــەڕووبــــوونــــەوەی 
بۆ  کــردووە.  پێ  دەستی  ئێران  دەگــەڵ  ڕاستەوخۆ 
لە  دیکە،  دراماتیکی  ڕووداوی  لەبەر  و  مــاوەیــەک 
ناویاندا داگیرکرانی ئوکراین و پەرەگرتنی کێبڕکێی 
واڵتە یەکگرتووەکان دەگەڵ چین و، درێژە کێشانی 
وتووێژ دەگەڵ تاران بە شێوەی ناتەواو، بۆ ماوەی 

١٨ مانگ، سەرهەڵدانەکەی شاراوە بوو.
گەڕانەوەی  بۆ  بایدن  سەرکۆمار  هیوای  ئێستا، 
ناوکی  ڕێککەوتنی  نێو  بــۆ  یەکگرتووەکان  ــە  واڵت
٢٠١٥ دەگـــەڵ ئــێــران، کــە ســەرکــۆمــار تــرامــپ لێی 
کشابۆوە، بەتەواوی مردووە. وتووێژەکان لە مانگی 
حەوتوویەی  چەند  لــەو  و،  ڕاگــیــران  سێپتەمبەردا 
دواییدا بایدن گەمارۆی نوێی خستۆتە سەر ئێران و 
پشتیوانی لە ناڕەزایەتییەکان، کە توندئاژۆکانی ئێران 
وەک هەڕەشەی کوشندە باسیان کردووە، دەربڕیوە.
بە گوتەی چەند کاربەدەستی بەڕێوەبەرایەتییەکە 
لە کۆشکی سپی، کۆبوونەوەکانی ئاسایشی نەتەوەیی 
و  وتووێژ  ستراتێژیی  بۆ  کەمتر  ئێراندا  بــارەی  لە 
زۆرتر بۆ چۆنیەتیی بنکۆڵ کردنی پالنەکانی ناوکیی 
بۆ  گرتن  پەیوەندی  کەرەستەی  دابینکردنی  ئێران، 
دابینکردنی  زنجیرەی  پساندنی  و  خۆپیشاندەران 

چەکوچۆڵ بۆ ڕووسیە، تەرخان کراون. 
ئاسایشی  ئەنجومەنی  وتــەبــێــژی  کێربی،  جــان 
ــە کــۆشــکــی ســپــی، مــانــگــی ڕابــــردوو  ــی ل ــەوەی ــەت ن
ئێستادا  "لە  گوت،  ئەمریکای  دەنگی  بە  بەڕاشکاوی 
هیچ دیپلۆماسییەک لە پەیوەندی دەگەڵ ڕێککەوتنی 
دۆخێکی  ــە  ل ئێستا  ئێمە  نــیــیــە.  ئــــارادا  ــە  ل ــران  ــێ ئ
چەقبەستوو داین و، جەخت لەسەر ئەو ناکەینەوە." 
ئەنستیتۆی  پــلــەبــەرزی  هاوکارێکی  ڕۆم،  هێنری 
گوتی  نزیک،  ڕۆژهەاڵتی  سیاسەتی  بۆ  واشینگتۆن 
مەودای هەڕەشەکە گەلێک لەوە زیاترە کە بە تایبەتی 
بەرپرسانی پێنتاگۆنی نیگەران کردووە: گواستنەوەی 
بۆ  ــاوکــی  ن پیتاندنی  نــیــگــەرانــکــەرتــریــن  چــاالکــیــی 
دامەزراوەی ژێرزەمینی بە ناوی فۆردۆ، کە دە ساڵ 
لەمەوبەر دروستکردنەکەی تەواو بووە. بەڕێز ڕۆم 
گوتی، "بیر لەوە بکەنەوە، بە بەڕێوەبەرایەتییەک کە 
لە  بگوترابا  کرد  کار  بە  دەستی   ٢٠٢١ ژانویەی  لە 
تا ئاستی نزیک  ئێران ئورانیۆم  ماوەی دوو ساڵدا، 
زۆر  ژمارەیەکی  دەپیتێنێ،  فۆردۆ  لە  ناوکی  بۆمبی 
وەگــەڕ  پیتاندن  ئامرازەکانی  پێشکەوتووترین  لە 
بۆمب  چەند  بۆ  پیتێندراو  بەرز  ئۆرانیۆمی  دەخات، 
کۆ دەکاتەوە و هەوڵە سیاسییەکان ڕەت دەکاتەوە. 
ئەوە خراپترین سەناریۆ نییە، بەاڵم زۆر لێی نزیکە."
ئەمریکایی  کاربەدەستانی  ڕابــردوودا،  هاوینی  لە 
زیندوو  ناوکییەکە  ڕێککەوتنە  بوون  هیوادار  هێشتا 
بکەنەوە. ڕێککەوتنێک کە ئێران و واڵتانی ئورووپایی 
وتووێژیان لەسەر کردبوو نزیکەی تەواوبوون بوو. 
ئێرانییەکان  کە  بایدن،  بەڕێوەبەرایەتیی  نوێنەرانی 
دەبوارد،  دەگەڵیان  ڕاستەوخۆ  وتووێژی  لە  خۆیان 
چــاوەڕوانــی  و  کــردبــوو  پەسەند  هێڵکارییەکانیان 
کە  بــوون،  خامنەیی  عەلی  گــەورە،  ڕێبەری  واژۆی 

قەت نەگەیشت.
یەکگرتووەکان  واڵتە  هەواڵگریی  کاربەدەستانی 
زیندووکردنەوەی  کە  لێکدانەوەیە  ئەو  گەیشتوونە 
ڕێککەوتنەکە، لەنێو ئێرانییە کۆنەپارێزەکان و سوپای 

ئەمریکایی  ڕەخنەگرانی  نێو  لە  وەک  پــاســدارانــدا، 
ڕێککەوتنەکە، ناخۆشەویستە. ئێرانییەکان، ئەگەرچی 
بوون  چــاوەڕوان  بەاڵم  بوون،  ناسەرکەوتوو  تێیدا 
واڵتە یەکگرتوەکان بەڵێنی بدا کە قەت جارێکی دیکە 
ناکشێتەوە.  ڕێککەوتنەکە  لە  یەکالیەنانە  شێوەی  بە 
ئەوان دەیانزانی کاتێک بگەڕێنەوە نێو ڕێککەوتنەکە، 
جوابی  لە  ئێڕان  کە  ناوکی،  سووتەمەنیی  زۆربــەی 
بڕیاری دۆناڵد ترامپ دا بۆ کشانەوە کۆی کردۆتەوە، 

دەبێ بۆ دەرەوەی واڵت بەڕێ بکرێ.
ئەوسا ناڕەزایەتییەکانی سەرشەقام دەستیان پێ 
کرد و ڕێککەوتن دەگەڵ ڕووسیە لە بنەڕەتدا بووە 
هۆی ئەوە کە ئێڕان، دەگەڵ بێالڕوس، بکەونە بەرەی 

یارمەتیدەری داگیرکاریی ڕووسیە.
ڕابـــێـــرت مــاڵــی، نـــێـــردەی تــایــبــەتــی وەزارەتـــــی 
سێ  ڕۆژی  ــران،  ــێ ئ دەگـــەڵ  ــژ  ــووێ وت بــۆ  دەرەوە 
لە  یەک  هەلبژاردنی  تاقمێک  "ڕێژیم  گوتی،  شەممە 
پەرەئەستێن  شێوەی  بە  کە  کــردوون  یەکی  دوای 
زۆریــش  ڕادەیــەکــی  تا  و  لە خەڵکی خۆیان  ــەوان  ئ
لە  نێویاندا  لە  دادەبــڕێ،  نێونەتەوەیی  لە کۆمەڵگەی 
ساڵەکانی  لە  زۆر  بەشێکی  کە  ئورووپایی  واڵتانی 
بۆ  ڕێگایەک  دۆزینەی  بۆ  ترامپیان  دەسەاڵتداریی 
ڕزگارکردنی ڕێککەوتنە ناوکییەکە تەرخان کردبوو."
ــەری  ــەگ ئ لـــەبـــارەی  بـــەڕێـــز مـــاڵـــی، زۆر جـــار 
بەاڵم  بــووە،  گەشبین  دیپلۆماتیکدا  ڕێگاچارەیەکی 
"ئێران  گوتی،  ئــەو  گـــۆڕاوە.  بەئاشکرا  ڕوانگەکەی 
پشتی لە ڕێککەوتنە ناوکییەکە کرد کە خەریک بوو 
کە  کرد  زیــاد  ئەوەشی  ناوبراو  ئاکام"،  دەگەیشتە 
ئاژانسی  دەگــەڵ  تێوەگالن"  "لە  واڵتە  ئەو  دەوڵەتی 
بــوو،  نــاســەرکــەوتــوو  نــاوکــی  وزەی  نێونەتەوەیی 
زانیاریی  و  زۆرتــر  سەردانی  داوای  ئــەوان  کاتێک 
زیاتر لەمەڕ ئەو شوێنانەیان کرد کە ماددەی ناوکی 
لێیان بینرابۆوە. پاشان ئێران پالنی بنکەیەکی نوێی 

بەرهەمهێنانی ناوکی ڕاگەیاند. 
بەڕێز ماڵی گوتی، ئاکامەکە "تاقمێک خولی خراپ 
زیاتر.  ناڕەزایەتیی  هۆی  دەبێتە  سەرکوت  بــوون. 
زیاتر.  دەبێتە هۆی سەرکوتی  خۆپیشاندانی زۆرتر 
زۆرتــر  ئێران  تەنیا  ڕووســیــە  دەگــەڵ  هاوپەیمانی 
تەریک دەخاتەوە، کە دەبێتە هۆی پەرە گرتنی ئەو 

هاوپەیمانییە و نەبوونی هیچ هاوبەشێکی دیکە."
نیگەرانیی سەرەکیی ئیسڕائیل و خەڵکێکی زۆر لە 
واڵتە یەکگرتووەکان، ڕاگەیاندنی پیتاندنی ئورانیۆم تا 
پلەی ٦٠  لە سەد لەالیەن ئێرانەوە لە بنکەی فۆردۆ، 
بنکەیەک کە لەنێو چیایەکدا هەڵکەتووە و بنکەیەکی 
سەربازییە، دوای هێرشی پەیتا پەیتای سایبەری و 
فیزیکی بۆ سەر بنکەی پیتاندنی ناوکیی نەتەنز، بوو. 
لە کاتی وتووێژی ناوکی لە نێوان ٢٠١٣ تا ٢٠١٥، 
فــۆردۆ  بنکەی  دا  هەوڵی  ئۆباما  بەڕیوەبەرایەتیی 
داخرێ. سەرۆکی وتووێژکاران، وێندی شێرمەن، کە 
ئێستا جێگری وزیری کاروباری دەرەوەیە، ئەوکات 
گەورەترین  لــە  فـــۆردۆ  داخستنی  شکستی  گوتی 
بێ هیواییەکان بوو، ئەگەرچی ڕێککەوتنەکە بەڕوونی 
کە  کــردبــوو  قــاچــاغ  ــەوتــۆی  ئ نــاوکــی  چاالکییەکی 
ئێرانییەکان لەو دواییانەدا گوتوویانە لەوێ بەڕیوەی 

دەبەن.
پرسیارەکە ئێستا ئەوەیە کە ئاخۆ دەوڵەتی نوێی 
نەتانیاهو  بێنیامین  کە  ئیسڕائیل  ناسازشکارتری 
بۆ  هــێــرش  بــۆ  دێــنــێ  گــوشــار  بێنێ  پێکی  خەریکە 
مەگەر  بکرێ  وێــران  دژوارە  کە  بنکەیە،  ئەو  سەر 
بە مەزنترین بۆمبی تێکشکاندنی بنکەی ژێر زەوی؟ 
ڕاهێنانی  ئیسڕائیل  هەروەها  و  یەکگرتوەکان  واڵتە 
نەتانیاهو،  بــەڕێــز  و،  ــردووە  کـ ئــەوتــۆیــان  هێرشی 
بوو،  ئیسڕائیل  وەزیرانی  سەرۆک  کە  جار  دوایین 

زۆری نەمابوو بڕیاری هێرشێکی ئەوتۆ بدات.
الیــەن  لــە  گشتی  هەڵسەنگاندنێکی  بــەگــوێــرەی 
بە  گەشەی  هێندە  ئێستا  ئێران  بەڕێوەبەرایەتییەوە، 
بەرنامە ناوکییەکەی داوە کە دەتوانێ سووتەمەنیی 
ــاوەی چــەنــد حـــەوتـــوودا کۆ  ــ ــە م ــاوی بــۆمــب ل شــی
لێکدانەوەکە  دا   ٢٠١٥ ڕێککەوتنی  کاتی  لە  بکاتەوە، 

ئەوە بوو کە ئەو کارە کەمتر لە ساڵێک دەخایەنێ. 
بەاڵم ڕۆژاوا هێشتا کاتی هەیە: کاربەدەستانی سی 
چێ کردنی  دەڵێن  ئیسڕائیل  هەواڵگریی  و  ئەی  ئای 
كاڵوی  لە  بکری  کە  شیوەیەک  بە  سووتەمەنییەکە 
هاژەکێکدا جێگیر بکرێ، دوو ساڵی پێ دەچێ و، لەو 
باڵو  لێکدانەوەیەکی  یەکگرتووەکان  واڵتە  دواییانەدا 
کردەوە کە تێیدا گوترابوو هیچ بەڵگەیەک بۆ بوونی 
بەاڵم  نییە.  ئــارادا  لە  بۆمب  دروستکردنی  پــرۆژەی 
پێشمەرجی ئەوە، بوونی هەواڵگریی نزیک بێ خەوش 
ــاوکــی و هــاژەکــی  ــی بــەرنــامــەکــانــی ن ــەمــەڕ دۆخـ ل
سنووردار  پشکنینەکان  کە  کاتێکدا  لە  دەخـــوازێ، 
ئاژانسی  ــەن  الی لە  ــدراو  دانـ کامێراکانی  و  کــراون 
ئێرانییەکانەوە  الیەن  لە  ناوکی  وەزی  نێونەتەوەیی 
نــێــوان  ئەستێنی  ــەرە  پـ مــــەودای  ــەوە.  ــراون ــن ــوژێ ک
زانیاریی دەتوانێ دۆزینەوەی الدان لە بەرهەمهێنانی 
سووتەمەنی ناوکی دژوار بکات.  چەند شارەزایەک 
گەشە  خەریکی  ئێران  کە  کــردووە  بەوە  ئاماژەیان 
دەتوانێ  کە  مەزنترە  دەریــایــی  هــاژەکــی  بە  پێدان 
زۆرێک لە بەربەستەکانی بەردەم گەیاندنی چەکێک 

نەهێڵێ.  
ئاڵۆزیی دیکەش لە ئارادان. دانی درۆن لە الیەن 
ئێرانەوە بە ڕووسیە، ئێستا بۆتە فاکتەرێکی گرینگ لە 
جەنگدا و، بێتوو ئەو هاوکارییە هاژەکیش بگرێتەوە 
واڵتــە  ــەوە-  ــەکــراوەت ن پشتڕاست  ــەوە  ئ ئێستا  -تــا 
وەستاندنی  هەوڵی  لە  ئوکراین  و  یەکگرتووەکان 
گەیاندنی ئەو چەکانەدا دەبن. بەاڵم ئەوە مەترسیی 
چونکە  دەکەوێتەوە  لێ  ڕیسکەکانی  بەرزکردنەوەی 
گەیاندنی  ســەر  بــۆ  هێرش  لــە  ئێستا  تــا  ڕووســیــە 

چەکوچۆڵی ڕۆژاوایی بۆ ئوکراین دوودڵ بووە. 
بەڕێز بایدن لە ڕاگەیاندنی پشتیوانی لە ناڕەزایەتییە 
کاتێک  ئۆباما،  سەرکۆمار  لە  دەوڵەتییەکان  دەژی 
ناڕەزایەتی هاوشێوە لە سەرەتاکانی بەرێوەبەرایەتی 
چەند  بووە.  ڕەوانبێژتر  دەچــوون،  بەڕیوە  ئۆبامادا 
بەڕێوەبەرایەتیی  لە  کە  بایدن،  بەڕێز  یاریدەدەری 
ــرد گــوتــوویــانــە ئـــەوان  ــ ــادا خــزمــەتــیــان دەک ــام ــۆب ئ
لە ترسی  بوون،  ــەدەر وریا  ڕادەب لە  پێشوو  جاری 
ورووژێنەرانی  مۆرکی  ناڕەزایەتییەکان  کە  ئــەوە 
بەاڵم  بدرێ.  لێ  ئەی-یان  ئای  بە سی  پەیوەندیدار 
پرسیاری شێوەی گەیاندنی یارمەتی زۆرتری واڵتە 
یەکگرتووەکان بە شێوەیەک کە زیاتر لە ڕەوانبێژی 
و پشتگیریی ئەخالقیی لە خۆپیشاندەران بێ و ئاخۆ 
یارمەتی  بۆ  کــرداری شــاراوە  بایدن ڕیسکی  بەڕیز 
ئەوان دەکات، بە تایبەتی بە لەبەرچاوگرتنی مێژووی 
لە  ئــەی  ئــای  سی  کە  زایینی،  پەنجاکانی  لە  کــۆن، 
وەاڵم  بێ  کــرد،  دەستێوەردانی  ئێرانیدا  سیاسەتی 
ڕادەیەکی  تا  ڕووداوە  ئەو  کاتێکدا  لە  دەهێڵێتەوە. 
زۆر لە الی زۆربەی ئەمریکاییەکانەوە لەبیر کراوە، 
ئەوە بە وردەکاریی زۆرەوە فێری ئێرانییە الوەکان 

دەکرێ.
ڕەنگبی زۆر شت بەوەوە بەسترابێتەوە کە ئاخۆ 
وەک  ئێران  یاریدەدەرەکانی  و  بایدن  بەڕیز  ئێستا 
کاتێک  ــەڵ  دەگ ــەراورد  بـ لە  مەزنتر  هەڕەشەیەکی 
سەیر  گرت،  بەدەستەوە  دەسەالتی  سەرکۆمار  کە 

دەکەن. 
زۆر  "بەڕێوەبەرایەتییەکە  گــوتــی،  ڕۆم  بــەڕیــز 
ئێران  ناوکیی  بەرنامەی  دەیــهــەوێ  دەیــگــوت  جــار 
بڕوایەدام  لەو  من  و،  سندووقەکەوە  نێو  بخاتەوە 
وەالنانی  بەرباڵوتری  بیرۆکەی  ڕەنگدانەوەی  ئەوە 
بوو.  ڕێكکەوتن  بە  گەیشتن  دوای  ئێران  ئالنگاریی 
خەریکی  ــێ  دەب بەڕێوەبەرایەتییەکە  ئێستا  ــەاڵم  ب
بنەڕەتدا  لە  کــە،  بێ  ڕاستییە  ئــەو  ــەڵ  دەگ ملمالنێ 
بۆ  ئێران  هەڕەشەی  ئێستا  بوارەکاندا،  هەموو  لە 
و  زیاتر  لەوەپێش  ساڵێک  لە  جیهانی  ئاشتی  سەر 

گەورەترە." 

کەماڵ حەسەن پوور

نیویۆرک تایمز - دەیڤید ئی سانگەر

واڵتە یەکگرتووەکان پێ دەنێتە سەردەمێکی نوێی 
ڕووبەڕووبوونەوەی ڕاستەوخۆ لەگەڵ ئێران
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لە مەهاباد و بۆکان

دیدار و چاوپێکەوتنەکانی شاندی حیزب لە کۆنگرەی ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست

هەڵبژێرانی گواڵڵە شەرەفکەندی بە جێگری سکرتێری ژنانی ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست 

کۆتایی هاتنی
دەورەی ٢٥٩ی فێرگە

به ر له  مااڵوایی

ــدی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــانــی  شــان
کۆنگرەی  شەشەمین  و  بیست  بــۆ  کــە  ئــێــران 
بانگهێشت کرابوو،  ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست 
ــەراێــزی کــاری کــۆنــگــرەدا چەند دیـــدار و  لــە پ
سیاسیی  کاربەدەستانی  لەگەڵ  چاوپێکەوتنێکی 

واڵتان هەبوو.
ناوەندی  بەرپرسی  هیجری،  مستەفا  کــاک 
دێــمــوکــراتــی  حــیــزبــی  گشتیی  ــی  ــەری ــوەب ــەڕێ ب
شاندی  سەرپەرستیی  کە  ئێران  کوردستانی 
حیزب لە کۆنگرەی ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست 
کۆنگرەدا  کــاری  دووهــەمــی  لە ڕۆژی  ــات،  دەک
و  ئێران  دۆخی سیاسیی  دیدارێکدا  چەند  لە  و 
کوردستان و دواگۆڕانکارییەکانی ڕاپەڕینی نوێی 
خەڵکی ئەم واڵتەی لەگەڵ چەند کاربەدەستێکی 

سیاسیی واڵتان هێنایە بەر باس.
لەگەڵ  بەجیا  دیــدارانــەدا  لەو  هیجری  بەڕێز 
ئوروپا،  پارلەمانی  نوێنەری  لۆکاتێللی«،  »پیا 
»لۆید ڕاسڵ مۆیل«، ئەندامی پارلەمانی بەریتانیا 
سولتانبەکۆڤ«،  »تەمیرالن  و  کار  حیزبی  لە 
سەرۆکی پارتی سۆسیال دێموکراتی قرقیزستان 
کۆ بۆوە. لەو چاوپێکەوتنانەدا وێڕای ئاڵوگۆڕی 
ئێستای  هەستیارەکانی  پرسە  لەسەر  بیروڕا 

گواڵڵە شەرەفکەندی، نوێنەری یەکیەتیی 
لە  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  ژنانی 
بیست و دووهەمین کۆنگرەی ڕێکخراوی 
بە  سۆسیالیستدا  ئینترناسیۆناڵ  ژنانی 
بۆ  ڕێکخراوەیە  ئــەو  سکرتێری  جێگری 
بەشی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست هەڵبژێردرا.

ژنانی  کۆنگرەی  دووهەمین  و  بیست 
-٢١ ڕۆژانی  ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست 
هەیئەتێکی  بەشداریی  بە  نۆڤامبر  ٢٣ی 
بەڕێوە  ئیسپانیا  واڵتی  لە  ژنان  یەکیەتیی 

چوو. 
ــا  »وەف خــاتــوو  قسەکانی  بــە  کــۆنــگــرە 
ڕێکخراوەکە  پێشووی  حاجی«، سەرۆکی 
سەرۆک وەزیرانی  سانچێز«،  »پێدرۆ  و 
پانێلێکی  لە  کرد.  کار  بە  دەستی  ئیسپانیا 
باسەکانی کۆنگرەشدا کە بۆ باس لەسەر 
لەگەڵ  ــگــاربــوونــەوە  بــەرەن »چۆنیەتیی 
کرابوو،  تەرخان  ڕەگــەزی«  توندوتیژیی 
کــامــبــیــوا«، جێگری ســەرۆکــی  »شــانــتــال 
ئینتێرناسیۆناڵ  سۆسیالیست  پێشووی 
ــەرەی دێــمــوکــراتــیــکــی  ــ ــ ب ــی  ــ ــەرۆک و ســ

ڕیــزی  هاتنە  کـــورد  خــەبــاتــکــاری  و  نیشتمانپەروەر  ــی  الوانـ لــە  دیــکــە  پۆلێکی 
پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە.

پۆلێکی دی لە کوڕان و کچانی بەوەج و ئەرک وەخۆگری کوردستان کە بۆ خەبات 
و تێکۆشانی نەتەوەیی و سیاسیی خۆیان ڕیزەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
فێرگەدا،  ٢٥٩ی  دەورەی  لە  ڕاهێنانیان  و  پــەروەردە  پاش  هەڵبژاردووە،  ئێرانیان 
بەڕەسمی بەرگی پێشمەرگایەتییان پۆشی و لە ڕیزەکانی ئەم حیزبەدا سازمان دران.

ــە هــێــزی  ــەکـ ــوویـ ــەوتـ مــــــاوەی حـ
ئێران  ئایەتوڵاڵکانی  سەرکوتکەری 
بـــە چـــەک و کـــەرەســـەی قــورســی 
دوو  ئەو  گەیشتوونەتە  سوپاییەوە 
ــی  ــانـ ــان، دەروازەکـ ــارەی مــوکــری شــ
ــر کـــــــردووە،  ــ ــی ــ هـــاتـــوچـــۆیـــان داگ
هاموشۆی خەڵک و هاوردە و بردەی 
شتومەکیان خستۆتە بەر چاوەدێریی 
دەگەڕێن،  شەقامەکاندا  بە  توندوتیژ؛ 

مۆبایلی  تەلەفونی  دەیانپشکنن؛  و  ڕادەگرن  هۆکار خەڵک  بەبێ 
و  دەدەن  پێ  جنێویان  دەکەن،  زەوت  بەتایبەت الوەکان  خەڵک 
بخوازن  هەرکەس  دەگەڕێن،  مااڵن  دەکــەن،  پێ  سووکایەتییان 
دەیگرن،  هەواڵی دەستدرێژیکردنە سەر گیراوە کوردەکانی نێو 
زیندانی ورمێ و زیندانە لەپاولەپەکانی دیکەی کوردستانیش کەم 

نییە. 
سەربازانی ئیمامی زەمان بەتایبەت  لەو دوو شارەدا بەرگری 
پێداویستیی  و  بژیو  ناهێڵن  و  دەکەن  دووکانان  کردنەوەی  لە 
ڕۆژانە بە خەڵک بفرۆشرێت، نانەواخانەکان قەرەباڵغن و سوپای 
داگیرکەر و بەسیج لە سەفی ناندا سووکایەتی بە خەڵک دەکەن 
و لێیان دەدەن؛ دابینکردنی دەرمانی نەخۆش و بریندار گەلێک 
ئەستەمە، شیری منداڵ و کەرەسەی پاک و خاوێنی کەمتر دەست 
دەکەون و ئەگەریش هەبن، گرانە. ئینترنێتیان بڕیوە و تەلەفونی 
مۆبایلی خەڵک کار ناکەن کە بتوانن وێنە و فیلمی ئەو زۆرداری 
هەواڵەکان  لەئەنجامدا،  بکەنەوە.  باڵوی  و  بگرن  ملهوڕییانە  و 
ناگەنە دەرەوە و مێدیاکان لە ڕاگەیاندنی ئەو بارودۆخی نالەبارە 
ڕاگرتنی  موحتاج  و  برسی  لە  بریتییە  ڕژیم  پــڕۆژەی  بێدەنگن. 
خەڵک و نەگەیشتنی دەرمان بە نەخۆش و برینداران بۆ ئەوەی 
و  کەسایەتی  و  بێنن  چۆکدا  بە  گەلەکەمان  خۆیان  خەیاڵی  بە 

شانازییەکەی تێک بشکێنن.
ــاوچــەی  ــێـــک بـــەســـەر شـــارەکـــان و ن ــارودۆخـ بــەگــشــتــی بـ
دەوروبەریاندا زاڵە کە تەنیا دەکرێ بە داگیرکەریی هێزی الوەکی 
خەڵکەکەوە  بەدەنگی  نییە  کەس  بشوبهێندرێ.  واڵتێک  بۆ سەر 
بێت، هیچ کوردێک لە دەسەاڵتداریەتی ئێراندا نییە و ئەوانەی وا 
بە قسە نوێنەری خەڵک لە پەڕلەمانن متەقیان لێ بڕاوە تەنانەت 
لە مەجلیسی دەستنێژی خامنەییشدا دەنگێکی ناڕەزایی هەڵنابڕن 
نەکا پۆست و مەقامە ناحەقەکەیان لەدەست بچیت و مووچە و 

مانگانەیان بکەوێتە مەترسییەوە.
بە  ڕاگەیاندنەکان،  دەزگا  ئەرکی  نالەبارەدا  هەلومەرجە  لەو 
گرنگتر  دەرەوەی واڵت  لە  مرۆڤ  مافی  ڕێکخراوەکانی  تایبەت 
بێدەنگکراوەکە  خەڵکە  دەنگی  بە  ببن  دەتوانن  ئەوان  لەجارانە، 
و هاواریان بە جیهان و بە تایبەت بە نێردەی تایبەتی یووئێن 
نەتەوەیەکگرتووەکان  تەحقیقی  کومیتەی  و  ئێران  بۆکاروباری 

ڕابگەیەنن.
لە ڕۆژانی ئەو توندوتیژی نواندنانەی ڕێژیمدا سەرۆک کۆماری 
گەمژەی دەستنێژی خامنەیی بۆ بەالرێدابردنی سەرنجی بیروڕای 
دەیکەن،  موکریان  لە  مەئموورەکانیان  جینایەتانەی  لەو  گشتی 
»مەئمووری  و  جاش  هەندێک  لەبەردەم  و  سنە  شاری  چۆتە 
وەک  فــەرمــووە؛  بلیمەتانەی  و  زانایانە  ــاری  وت مــەعــزوور«دا 
هەمیشە، تاوانی ناتەواوییەکانی خستۆتە ئەستۆی »ضدانقالب« 
و سیستمە دز و خوێڕییەکەی خۆیانی کردۆتە دایکی میهرەبانی 
لە  ئەو گەلەی وا چەند کیلۆمەتر ئەوالوەتر،  گەلی کورد- هەر 
بۆکان و مەهاباد بە دەست سەربازەکانی ئیمامی زەمانی خۆیەوە 

ئەو ڕەنجە دەکێشن کە دەیکێشن.
بە  و  کوردی  هەواڵدەریی  دەزگایەکی  هەموو  ئەرکی  ئەمڕۆ، 
گشتی هەموو تاکێکی کورد لە دەرەوەی ئێرانە لە بەرانبەر ئەو 
داگیرکەری و پێشێلکرانی مافە سەرەتاییانەی خەڵکی ئەو دوو 
شارە و هەموو شار و گوندەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بێدەنگ 
و بێ هەڵوێست نەمێنن و ئەوەی لەدەستیان دێت بۆ یارمەتیدانی 

خەڵکە بێ تاوانەکە درێغی نەکەن.
خامنەیی  بەشی  شەرمەزاری  و  گەلەکەمانە  هی  سەرکەوتن 

جەلالد و نۆکەرەکانیەتی.

ئەنوەر سوڵتانی

جیهان، بەڕێز هیجری سپاسی هەڵوێستی ئەوانی 
بۆ پشتیوانی لە ڕاپەڕینی خەڵکی ئێران کرد. 

بــەڕێــوەبــەریــی گشتیی  ــدی  ــاوەن ن بــەرپــرســی 
حیزبی دێموکرات هەر لە پەراوێزی دیدارەکانی 
سەرۆکی  سانچێس،  پێدرۆ  بە  چاوی  کۆنگرەدا 
ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست  هەڵبژێردراوی  تازە 
کتێبی  و  کــەوت  ئیسپانیا  وەزیرانی  ســەرۆك  و 
»خولیا و مەرگی قاسملووی کورد«ی  پێشکێش 

کرد.
ــمــوکــراتــی کــوردســتــانــی  ــدی حــیــزبــی دێ شــان
سانچێس،  پێدرۆ  لەگەڵ  بەجیا  پێشتریش  ئێران 
ســــەرۆک وەزیــــرانــــی ئــیــســپــانــیــا و ســەرۆکــی 
تازەهەڵبژێردراوی ئینتەرناسیۆناڵ سۆسیالیست، 
پــاپــانــدێــریــۆ سکرتێر  جـــۆرج  و  ــاال  ــەی ئ لــویــس 
سۆسیالیست  ئــیــنــتــەرنــاســیــۆنــاڵ  ســەرۆکــی  و 
یەکیەتیی  ســکــرتــێــری  گۆنکالڤێس،  ــۆ  ــرۆن ب و 
و  ــدار  دی سۆسیالیست  ئینتەرناسیۆناڵ  ــی  الوان
چاوپێکەوتنیان هەبوو. هەروەها دوای هەڵبژێرانی 
خاتوو تاالس بە سکرتێری نوێی ئینتەرناسیۆناڵ 
هیجرییەوە  مستەفا  کاک  لەالیەن  سۆسیالیست 

پیرۆزباییان لێ کرا.
خاڵی گرینگ و پڕبایەخ ئەوە کە لە باسەکانی 

ــال بن  ــێ ســوســیــالــیــســتــی کـــامـــێـــرۆن؛ »ه
ڕێکخراوەی  سەرۆکی  جێگری  یوسف«، 
و  ئینتێرناسیۆناڵ  سوسیالیست  ژنــانــی 
و  ــار  ک دێموکراتیکی  ــەرەی  بـ نــوێــنــەری 
ئازادیی توونێس، و گواڵڵە شەرەفکەندی، 
دێموکراتی  ژنــانــی  یەکیەتیی  نــوێــنــەری 

کوردستانی ئێران بەشدار بوون.
ــدی لە  ــەنـ ــکـ ــەرەفـ ــە شـ ــۆاڵڵـ ــوو گـ ــاتـ خـ
وتارەکەیدا بە تیشک خستنە سەر چۆنیەتیی 
شۆڕشی  دروســت بــوونــی  و  سەرهەڵدان 
ــاری خەڵک  ــوشــت ک و  ســـەرکـــوت  ژیــنــا، 
ئیسالمییەوە،  کۆماری  ڕێژیمی  لەالیەن 
داوای لە کۆڕ و کۆمەڵە نێودەوڵەتییەکان 
لە  پشتیوانی کردن  بــە  کۆتایی هێنان  بــۆ 
ئەو  بۆ  فشارهێنان  و  ئیسالمی  کۆماری 
ڕێژیمە و کۆتایی هێنان بە هەموو چەشنە 
دانوستان و هەروەها فرۆشتنی چەک بەو 
خۆی  باسەکەی  بەڕێزیان  کــرد.  ڕێژیمە 
کۆتایی  ــازادی  ئ ژیــان،  ژن،  دروشمی  بە 
هەروەها  و  کاروبار  ڕەوتــی  لە  هێنا.  پێ 
یەکیەتیی  شاندی  کۆنگرەدا  پەراوێزەکانی 

بەشی  سۆسیالیستدا  ئینترناسیۆناڵ  کۆنگرەی 
تیشکیان  وتاربێژان  و  قسەکەران  زۆری  هەرە 
خستبووە سەر ڕووداوەکانی ئێران و پشتگیریی 
لە شۆڕشی ژینا و هەروەها خەبات و  خۆیان 

تێکۆشانی حیزبی دیموکرات ڕاگەیاند. 
بیست و شەشەمین کۆنگرەی ئینترناسیۆناڵ 
بەڕێوە  ئیسپانیا  مادریدی  لە  کە  سۆسیالیست 
کاری  ــی  ڕەوت لە  و  خایاند  ڕۆژی  سێ  چــوو، 
بەرپرسی  هیجری،  مستەفا  بەڕێز  کۆنگرەدا 
ناوەندی بەڕێوەبەریی گشتیی حیزبی دێموکرات 
بڕیارنامەیەکیش  و  کــرد  پێشکێش  وتــارێــکــی 
ڕاپەڕینی  و  ئــێــران  دۆخــی  لــەگــەڵ  لەپێوەندی 
ــە کــۆنــگــرەی  ــرا. هـــەروەهـــا ل ــادا پــەســنــد کـ ــن ژی
لە  ڕێزگرتن  بۆ  سوسیالیستدا  ئینترناسیۆناڵ 
لەپێناو  دێموکرات  حیزبی  تێکۆشانی  و  خەبات 
کۆمەاڵیەتی،  دادپــەروەریــی  و  ــازادی  ئ ئاشتی، 
دێموکراتی  حیزبی  بە  پێشکەش  سپاسنامەیەک 

کوردستانی ئێران کرا. 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ئەندامی 
ئینترناسیۆناڵ  نێونەتەوەیی  ئەسڵیی ڕێکخراوی 

سۆسیالیستە.

ژنان توانییان چاویان بە کۆمەڵێکی زۆر کەسایەتیی سیاسی 
ئێستای  و دۆخی  بکەوێ  بیانییەکان  ڕێکخراوە  نوێنەرانی  و 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێرانیان لەگەڵ باس بکەن. هەروەها 
وێنەیەکی »ژینا« کە بە دروشمی ژن، ژیان، ئازادی بە چەند 
زمانی زیندوو نەخشێندرابوو، لە بەرۆکی بەشداربووان و بە 

تایبەتی پێدرۆ سانچێز، سەرۆک وەزیرانی ئیسپانیا درا. 
لە دوابەشی کاری کۆنگرەشدا خاتوو گواڵڵە شەرەفکەندی 
توانی  ئێران  دێموکراتی کوردستانی  یەکیەتیی ژنانی  کادری 
بەرپرسایەتیی  وەرگرتنی  بۆ  بــەشــداران  متمانەی  دەنگی 
بەشی  لە  سۆسیالیست  ئینترناسیۆناڵ  سکرتێری  جێگری 

ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا وەدەست بێنێ.

لە ڕێوڕەسمی ڕاگەیاندنی کۆتایی دەورەی ٢٥٩ی 
ســەرمــاوەز  ٢ی  چوارشەممە،  ڕۆژی  کە  فێرگەدا 
فێرگە  بەرپرسی  سۆهرابی،  موختار  چوو،  بەڕێوە 
وتارێکی پێشکێش کرد. بەڕێزیان وێڕای پیرۆزبایی 
لە بەشدارانی دەورە، لەسەر بارودۆخی هەستیاری 
ئێران و کوردستان پاش ڕاپەڕینی سەرانسەریی ژینا 
ــەردەم بزووتنەوەی  و ئــەرک و زەروورەتــەکــانــی ب
بۆ  پێشمەرگانە  بەرپرسایەتیی  و  کــورد  سیاسیی 

بەشداران دوا.
ــەدا چەند  ــەک ــوڕەســم ــکــەی ڕێ ــە بــڕگــەیــەکــی دی ل
بەشداربوویەکی دەورە کە توانیبوویان لە تاقیکارییە 
بــەرز  ئاستی  دەورەدا  نیزامییەکانی  و  سیاسی 

وەدەست بێنن، خەاڵت کران.
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