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دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
ژمارە ٨٣٧

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

ڕابوونی ئەمجارە بۆ تێکەوەپێچانی یەکجاریی ڕێژیمە
شەقامەکان وە جمە دەخەینەوە

مستەفا هیجری لەمەڕ دەرکردنی ئێران لە کۆمیسیۆنی پێگەی ژن

خالید عەزیزی:

شۆڕشی ژینا

ئەم بڕیارە سەرکەوتنێکی دیکەی شۆڕشی ژینایە

سیاسیی  مێژووی  ئەزموونی 
لــەگــەڵ  هــەڵــســوکــەوت  ــە  ل ئێمە 
ــان  ــەراک ــدگ ــاوەن دیــســکــۆرســی ن
جارێکی  بێتوو  دەخـــات  دەری 
ــی پــێــنــاســە  ــڕانـ ــمـ ــوکـ دیـــکـــە حـ
نەکرێتەوە و دان بە فرەنەتەوە و 
نەنرێت؛  ئێراندا  فرەڕەنگ بوونی 
پاشایەتی  حوکمڕانی  سیستمی 
ــاری، ســێــکــۆالر  ــ ــۆم ــ ــا ک ــیــت یـ ب

سۆسیالیستی  ئایینی،  یــا  بێت 
بــێ یــا لــیــبــراڵــی، ســەرۆکــایــەتــی 
دیکتاتۆڕیی  پاڕلەمانی،  یــا  بــێ 
حکوومەتی  یــا  بێت  تــاکــڕەوانــە 
یاسا، لە کۆتاییدا لە چوارچێوەی 
ســـیـــســـتـــەمـــی داگــــیــــرکــــەر و 
دەبینێتەوە،  خۆی  داگیرکراودا 
چونکە ئەوەی کە لە ئێراندا هەر 
دانــراوە،  هەڵە  بە  بــنــەڕەت ڕا  لە 

شیکاریی ڕەفتاریی دیکتاتۆرێک
لە بێدەنگییەوە بۆ فەرمانی ئێعدام

لە  ئێستا  خــۆپــەرســت  و  گۆشەگیر  دیکتاتۆری 
سەدام  لە  تەنیاتر  تەنانەت  تەنیاترە،  کاتێک  هەموو 
دیکتاتۆرەکان  هــەمــوو  لــە  زیــاتــر  ــەو  ئ ــی.  ــەزاف ق و 
لە  زیــاتــر  تەنانەت  و  کــرد  کوشتاری  و  تــاوانــبــارە 
دەکەن  لەوە  باس  داتاکان  »ستالین« و »مۆگابە«. 
پیر  دیکتاتۆری  چــاوەڕێــی  تــاڵ  چارەنووسێکی  کە 
دەکات، تاڵتر لە زۆربەی دیکتاتۆرەکان. بەاڵم ئەوەی 
نین،  داتاکان  دەکەن  دیاری  دیکتاتۆر  چارەنووسی 
بنەماڵەی  و  شۆڕشگێڕان  شەقامن،  سەر  خەڵکانی 

داغداری شەهیدان.                          )١٠(

سیستەمی  یا  فەلسەفە 
حکوومەت نییە، بەڵکوو 
حوکمڕانی  فەلسەفەی 
ــــی  ــەت ــ ــی ــ ــی ــ ــان ــ ــەق ــ ع و 
بە  یا  واڵت دروستکەرە. 
مانەیەکی دیکە ئەوەی لە 
یەکەمجاردا پێویستی بە 
نیوەڕۆک  هەیە  گــۆڕان 
فەلسەفەی  و  ــۆرم  ف یــا 
حکوومەت نییە، بەڵکوو 
فەلسەفەی حوکمڕانی و 
خوێندنەوەی ڕەسمی لە 

حوکمڕانیی باوە.  )٤(

وتــەبــێــژی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی 
ــانـــی ئـــێـــران لـــە کـــۆڕی  ــتـ کـــوردسـ
ژمارەیەک لە کەسایەتییە ئاکادمیک و 
سیاسییەکانی باشووری کوردستاندا، 
بــاســی لــە ڕاپــەڕیــنــی نــوێــی گەالنی 
کرد  ئیسالمی  کۆماری  بە  دژ  ئێران 
و گۆڕانکاری لە ڕوانگە و بۆچوونی 
پێکهاتە ئیتنیکییەکانی ئێرانی بەرانبەر 
بە کورد بە دەستکەوتێکی تا ئێستیای 

ئەم ڕاپەڕینە لەقەڵەم   دا.
ئەنستیتۆی  کە  کۆبوونەوەیە  ئەو 
توێژینەوە و گەشەپێدانی کوردستان 
کورتی  وتارێکی  بە  هێنابوو،  پێکی 
قــادر کرایەوە و دواتــر کاک  ســەرۆ 
خالید عەزیزی لە باسێکی دەوڵەمەند 
لـــە ســـەر ڕاپـــەڕیـــنـــی ژیـــنـــا، الیــەنــە 
جــۆراوجــۆرەکــانــی پــێــوەنــدیــدار بەم 
ڕاپەڕینەی شی کردەوە و ڕوانگە و 
هەڵوێستی حیزبی لە پێوەندی لەگەڵ 
ڕەهەندە سەرەکییەکانی ئەم ڕاپەڕینە 

خستە بەر باس.

ــاری  ــ ــۆم ــ هـــێـــزەکـــانـــی ک
ڕۆژی  لـــــە  ــی  ــیـ ــالمـ ــسـ ــیـ ئـ
ــی  ــۆڕشــ دەســـتـــپـــێـــکـــی شــ
 ٥٠٣ ئێستا  ــا  هــەت ژیـــنـــاوە 
کوشتووە  خۆپێشاندەریان 
کە ١٢٠ کەس لەوان کوردن.

بەشی  کــەســە   ٥٠٣ ــەو  ئـ
زۆریان بە تەقەی ڕاستەوخۆ 
ــی ســەرکــوتــی  ــام ــاک و لـــە ئ
خۆپێشاندانەکاندا  خوێناویی 
ــکــی  ــەشــێ ب و  کـــــــــــوژراون 
ئاکامی  لە  لەوانیش  بەرچاو 
گرتنگەکاندا  لــە  ئەشکەنجە 
ئــەســتــێــنــدراوە.  لــێ  گیانیان 
 ١٢٠ لــەو  دەڵێن  ئــامــارەکــان 
کوردەی لە خۆپێشاندانەکاندا 
کوژراون، ١٢ کەسیان خوار 
تەمەن ١٨ ساڵ و ٥ کەسیان 
کەسیشیان   ٩ و  ــوون  ب ژن 
گیانیان  ئەشکەنجەدا  لەژێر 

لێ ئەستێندراوە.
ــرۆڤ  ــ ڕێـــکـــخـــراوەکـــانـــی مـــافـــی م
ــەدا  ــاوەیـ ڕایـــانـــگـــەیـــانـــدووە کـــە لـــەو مـ
بــەشــداری  تــۆمــەتــی  بــە  کــەس   ١٨٤٥٢
لە  پشتگیری  یــان  خۆپێشاندانەکان  لە 
ناڕەزایەتی و سەرهەڵدانی سەرانسەری 
لە ٤٥٠٠ کەس لەوان  گیراون کە زیاتر 
کوردن. لەنێو دەسبەسەرکراوەکاندا ژن 
خوێندکار،  زانکۆ،  مامۆستای  پیاون،  و 
کرێکاری  چاالکانی  هونەرمەند،  بازاڕی، 
بەرچاو  منداڵ  و  قوتابی  و  مەدەنی  و 

دەکەون.

دێموکرات  حیزبی  وتەبێژی 
کە  ئـــەوە  ســەر  خستە  تیشکی 
لە خوێندنەوە  پێکهاتوو  گۆڕانی 
و هەڵوێستی الیەنە ئێرانییەکانی 
جیا  ــورد  کـ پــرســی  بەنیسبەت 
گەورەیە،  دەسکەوتێکی  لەوەی 
بەنرخیش  دەرفەتێکی  دەتوانێ 
بێت کە کۆمەڵگەی کوردستان و 
بە  دەتوانن  حیزبە سیاسییەکان 
قازانجی پرسی کورد لە ئێرانی 

داهاتوودا کەلکی لێ وەربگرن.

بە  کاردانەوە  لە  هیجری  مستەفا  کاک 
لە کۆمیسیۆنی  ئێران  بڕیاری دەرکردنی 
نــەتــەوە  ــکـــخـــراوی  ــە ڕێـ لـ ــگــەی ژن  ــێ پ
بڕیارە  ئــەم  ڕایگەیاند  یەکگرتووەکان، 
تەریک خستنەوەی  لە  گرینگە  هەنگاوێکی 
پتری ئێران لە هاوکێشە جیهانییەکاندا. ئەو 
پێشێلکردنی  بە  سەبارەت  کە  بڕیارەش 
ڕەها و سەرکوتی سیستماتیکی مافی ژنان 
دژەژنـــەوە  ئیسالمیی  کــۆمــاری  لــەالیــەن 
لەسەر ئەو ڕێژیمە دراوە، هەنگاوێکی دی 

لە سەرکەوتنەکانی شۆڕشی ژینایە.
بــەرپــرســی نـــاوەنـــدی بــەڕێــوەبــەریــی 
بڕیارەی  ئەو  دێموکرات  حیزبی  گشتیی 
ڕێکخراوی  لە  ژن  پێگەی  کۆمیسیۆنی 
دەسکەوت  بە  یەکگرتووەکانی  نــەتــەوە 
داوە  لــەقــەڵــەم  جــوواڵنــەوەی خەڵک  بــۆ 
ژنانی  لــە  پیرۆزبایی  بــۆنــەیــەوە  بــەو  و 
جــوواڵنــەوەی  لــە  خەباتکار  و  پێشەنگ 
زیندانیانی  و  شەهیدان  بنەماڵەی  ژینا، 

سێ  ــەوەی  ــن ــزووت ب سیاسیی 
مانگی ڕابردوو کردووە.

شۆڕشی ژینا ڕوانگەی ئیرانییەکانی 
بەرانبەر بە پرسی کورد گۆڕی

٥٠٣ کەس 
کوژراون، ١٢٠ 
کەسیان کوردن
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شۆڕشی ژینا
ڕێنسانسی عەقاڵنییەتی دەسەاڵت و حوکمڕانی

سارۆ خوسرەوەی:
ئاخێزی ژینا و ئەرکی 
پتری ڕووناکبیرانی 

کورد

ئەلبورز ڕوئین تەن:
ڕاپەڕینی نوێ 

بەرهەمی کولتووری 
پێشمەرگانەیە

شەهال دەبباغی:
بۆ ئەوەی ژنان ببنە
ڕێبەر و ڕاپەڕی 

جوواڵنەوە
٥٨٩
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خەڵکی ڕاپەڕیو و پێشمەرگەباوەڕی 
کوردستان!

پێشمەرگە فیداکار و 
گیان لەسەردەستەکانی نیشتمان!

"پێشمەرگەی  ڕۆژی  ــاوەز،  ســەرم ٢٦ی 
ــەو ڕۆڵــە  ــان"، ڕۆژی ڕێــزگــرتــن ل کــوردســت
ڕیــزی هەرە  لە  کە  بوێرانەی گەل و واڵتــە 
پێشەوەی پارێزگاری لە خاک، خەبات بەدژی 
ستەم و زۆرداریی نەتەوەیی و، تێکۆشان بۆ 
نەتەوەی  ئازادییەکانی  و  ماف  دەستەبەری 
کورد لە شاخ و شار و لە هەموو سەنگەرەکانی 
گیانفیدایین. ئامادەی  ــەدا  ڕەوای خەباتە  ئەم 
بیرهێنەرەوەی  مێژوو،  وەک  ڕۆژە  ئــەم 
چــارەنــووســســازە.  و  گرینگ  ڕووداوێـــکـــی 
ڕۆڵــە  ١٣٢٣دا  ڕێبەندانی  ٢٦ی  ڕۆژی  لــە 
ئازادیخوازەکانی واڵت بە گرتنی شارەوانیی 
دەسەاڵتی  ئــاســەواری  دوا  مەهاباد  شــاری 
زەبروزەنگی ڕێژیمی پاشایەتیی پەهلەوییان 
١٣٢٤یشدا  سەرماوەزی  ٢٦ی  لە  و  ڕاماڵی 
حیزبی  بینای  لــەســەر  کــوردســتــان  ئـــااڵی 
کرا  هەڵ  مەهاباد  لە  کوردستان  دێموکراتی 
ــەوەش ڕێــگــە بــۆ دامـــەزرانـــی کــۆمــاری  و بـ
کـــوردســـتـــان و تــۆمــارکــردنــی کــۆمــەڵــێــک 
ــی نـــەتـــەوەیـــی خـــۆش کـــرا کە  ــ ــەروەری ســ
دامەزرانی  ئااڵی کوردستان و  شەکانەوەی 
هێزی پێشمەرگە وەک سپای میللی دوو لەو 
دەسکەوت و بایەخە نەتەوەییانەن. لەوکاتەوە 
پێشمەرگە  پـــیـــرۆزی  ــاوی  ــ ن ئێستا  ــا  هــەت
هێزی  و  ئازادیخوازی  و  گیانبازی  هێمای 
کۆڵنەدانی  و  خەبات  ئــیــرادەی  پێشمەرگە 
ــژووە  ــێ نــەتــەوەیــەکــی مــافــویــســتــە. ئـــەم م
خۆشەویستیی  دەرهاویشتەی  پڕبایەخەش 
ــێــو گـــەل بــەهــۆی  ــەن ــزی پــێــشــمــەرگــە ل ــێ ه
هێزە  ئەو  و خۆنەویستیی  حەماسەخوڵقێنی 
پشتیوانیی  هەروەها  و  گیان لەسەردەستە، 
بێ درێخ و لەبڕاننەهاتووی خەڵکی خەباتکار 
ئێستا  کە  کوردستانە  پێشمەرگەویستی  و 
بۆتە سەرمایەیەکی گرینگ لەپێناو بنیاتنانی 
داهاتوویەکی گەش بۆ خاک و واڵت و؛ هەر 

ناوەندی بەڕێوەبەریی حیزب:

ئەندیشەی  و  هــزر  بەرهەمی  ئەمەش  لەجێدا 
كوردستان،  پێشمەرگەی  هێزی  دامەزرێنەری 
ئێرانە. كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  واتــە 
دێــمــوکــراتــی  حــیــزبــی  ــە  ک ڕۆژەوەش  ــەو  لـ
کوردستانی  پێشمەرگەی  هێزی  کوردستان 
ــی  ــات ــا، خــەب ــســت ــێ ــا ئ ــەتـ دامـــــــەزرانـــــــدووە، هـ
قۆناغی  چەندین  بە  گەلەکەمان  مافخوازانەی 
دژوار و خوێناویدا تێپەڕ بووە و ئەو کاروانە 
بە  ڕۆڵە  فیداکاریی  و  گیانبازی  بە  بەردەوامە 
بیروباوەڕەکانی گەل هەروا بەرەوپێش دەچێت. 
لە هەموو ئەو قۆناغە مێژووییانەدا "پێشمەرگە" 
هێمای ئــازایــەتــی و بــەرگــری لــە کــەرامــەت و 
شوناسی نەتەوەیی کورد  لە ژێر ئااڵی پیرۆزی 
کوردستاندا بووە و، ئااڵ و پێشمەرگە بوونەتە 
پێشمەرگە  واتە  لەیەک جیانەکراو.  دووانەیەکی 
ئیرادەی خۆڕاگری و بەردەوامیی خەبات بووە 
پێناس و ڕەمزی  ئااڵی کوردستانیش شکۆ،  و 
پێشمەرگە،  کورد. هەروەها  نەتەوەی  هەرمانی 
ــارێــزی الیــەنــگــری بــەهــا و  ــپ وەک هــێــزی واڵت
لە  هەر  نەک  جیهانداگرەکان  و  مرۆیی  بایەخە 
باشووری  لە  بەڵکوو  کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی 
کوردستانیش خاوەن پڕستیژێکی نێونەتەوەییە.
بارودۆخێکی  لە  ئەمساڵ  کوردستان  خەڵکی 
ڕۆژی  ســەرمــاوەز،  ٢٦ی  بەرەوپیلی  تایبەتدا 
ئەمە  دەچن.  کوردستانەوە  ئااڵی  و  پێشمەرگە 
ــاوەزە کــە پــاش ١٦ ساڵ  یــەکــەم ٢٦ی ســەرم
کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  لێکدابڕانی 
ــەک  ــی ئـــەم حــیــزبــە وەســەری ــزەکــان ــران، ڕی ــێ ئ
بە  پێشمەرگە  بەهێزی  هێزی  و  کەوتوونەتەوە 
گوڕوتینی زیاترەوە بۆ پاراستنی دەسکەوتەکانی 
لە  زیــاتــر  دەســکــەوتــی  بەدیهێنانی  و  شــۆڕش 
سەنگەری خەبات دان. هەروەک لە چەند مانگی 
حیزبی  یەکگرتنەوەی  بینیمان  ڕابــردووشــدا 
لە  نوێ  قۆناغێکی  دەسپێکی  بــووە  دێموکرات 
کۆماری  ڕێژیمی  ــەدژی  ل حیزبە  ئــەم  خەباتی 
بوو  هاندەر و ڕێخۆشکەر  و،  ئێران  ئیسالمیی 
بۆ ئەوەی بزووتنەوەی نەتەوەیی لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان بە داگیرساندنی مەشغەڵی "شۆڕشی 
کە  ئــەوتــۆ  شوێندانەری  هێزێکی  ببێتە  ژیــنــا" 

پێشمەرگە ئیرادەی خۆڕاگری و بەردەوامیی خەبات هەتا سەرکەوتنە

ــرانــەوە  ــێ لــە هــەمــوو بــەشــەکــانــی دیــکــەی ئ
چاوەکان لەسەری کۆ ببێتەوە. هەروەها ئەم 
یەکگرتنەوەیە پشت قایمییەکی گەورە بوو هەم 
بۆ پاراستن و بەهێزکردنی پرەنسیپە لەمێژینە 
بەها  هــەنــاردەی  هەم  حیزب،  گرینگەکانی  و 
جــوواڵنــەوەی  شۆڕشگێرییەکانی  بایەخە  و 
پەلهاویشتنی  لە  کە  ئێران  لە  کورد  سیاسیی 
دروشمەکانی شۆڕشی ژینا لە کوردستانەوە 
ــووچ و نــاوچــەکــانــی ئــێــرانــدا  ــۆ هــەمــوو سـ ب
پشت ئەستوور  ئەمەش  داوەتـــەوە.  ڕەنگیان 
سیاسیی  بــزووتــنــەوەی  پێگەی  و  جێگە  بــە 
کورد و، ئێعتبار و خۆشەویستیی کەم وێنەی 
لەنێو  پێشمەرگە  هێزی  و  دێموکرات  حیزبی 
خەڵکی کوردستاندا بەدی هاتووە، وەک چۆن 
سەرشەقامدا  ڕاپــەڕیــنــی  و  خۆپێشاندان  لــە 
خەڵک بە دڵگەرمیی زیاترەوە تێکڕا و بە یەک 
کوردستانیان  پێشمەرگەی  هێزی  دەنــگــەوە 
ــان نــــاو دەبـــــرد. ــۆیـ ــە ڕزگـــــاریـــــدەری خـ بـ
ــاوەزی  ــەرمـ سـ ٢٦ی  دیـــکـــەوە  ــەکــی  ــەالی ل
ئەمساڵمان لە جەنگەی کڵپەی نوێی ناڕەزایەتی 
و ڕاپەڕینی خەڵکی کوردستان بەدژی ڕێژیمی 
سێ  دەگاتێ.  ئیسالمیدا  کۆماری  سەرکوتی 
و  خۆپێشاندان  نــاڕەزایــەتــی،  تـــەواوە  مانگی 
ناوچەکانی  و  کوردستان  لە  خەڵک  ڕاپەڕینی 
دیــکــەی ئــێــران کــە کــوژرانــی مــەزلــوومــانــە و 
بێ بەزەییانەی ژینا ئەمینی، کچە کوردی خەڵکی 
سەقز لە تاران چەخماغەکەی لێدا، لە شکڵ و 
فۆڕمی جۆراوجۆردا بەردەوامە. ئەم ڕاپەڕینە 
کە توانیویەتی پشتیوانییەکی بەرباڵو لە ئاستی 
نێونەتەوەییشدا بۆ خۆی دەستەبەر بکات؛ بە 
بەرباڵوی و بەردەوامییەکەی، بە خەسڵەت و 
تایبەتمەندییە جیاوازەکانی و بە پەلهاویشتن و 
ڕەهەندە جۆراوجۆرەکانی توانیویەتی کۆماری 
ئێران تووشی گەورەترین قەیرانی  ئیسالمیی 
مێژووی خۆی بکات. لە بەرانبەردا هەر بەپێی 
ڕێژیممان  دەسەاڵتبەستانی  لە  ناسینەی  ئەو 
ــگ، گــرتــن و  ــروزەنـ هــەیــە، ســەرکــوت و زەبـ
ئەشکەنجەدان، کوشتار و ئێعدامی جیابیرانی 
ئازادیخواز تاکەوەاڵمی ڕێژیم وەک سیاسەتی 

نیزامی  بێوێنەی  هێرشی  بووە.  هەمیشەییان 
خوێناویی  سەرکوتی  و  کوردستان  سەر  بۆ 
و  کوردستان  شارەکانی  لە  خۆپێشاندانەکان 
بارەگاکانی  و  بنکە  مووشەک بارانی  هاوکات 
کوردییەکانی  هــێــزە  و  دێــمــوکــرات  حیزبی 
دیکەی ڕۆژهەاڵت لە قوواڵیی خاکی هەرێمی 
کوردستانیش، ئەگەر لەالیەک بۆ بەالڕێدابردنی 
نێوخۆی واڵت و  لەسەر دۆخی  سەرنجەکان 
پاشەکشە بە ڕەوتی خۆپێشاندان و ڕاپەڕینی 
ئەوپەڕی  سەلمێنەری  هاوکات  بــووە؛  خەڵک 
و  کــوردســتــان  لــە  ڕێــژیــم  قین لەدڵیی  و  ڕق 
ترس  هەروەها  و  سیاسییەکەی  جوواڵنەوە 
و زەبـــوونـــی ودەســتــەوەســتــانــیــی کــۆمــاری 
ئەو  باری  لەژێر  ناتوانێ  ئیدی  کە  ئیسالمییە 
بکاتەوە.  ڕاســت  پشت  قەیراناوییەدا  دۆخــە 
چەند  ڕێــژیــم  ڕابـــــردوودا  مانگی  ســێ  لــە 
هێندەی ئەو ٥٠٠ کەسەی بە ناو و شوناسیان 
ــدراوە کــوشــتــووە، دەیـــان هـــەزار کەس  ــ زانـ
واڵتــدا  ئاستی  لە  خۆپێشاندەری  خەڵکی  لە 
جار  چەند  خامنەیی  کـــردووە،  دەســبــەســەر 
هێنانەوەی  بە  هەتا  شاشە  ســەر  هاتووەتە 
ــەر هێزە  ب ــەوە  ــدات ب ئــایــەت و حــەدیــس ورە 
هانیان  زیاتر  بۆ سەرکوتی  و  تەمابڕاوەکانی 
دزەکــراوکــەی  دەنگییە  فایلە  هەروەها  بــدات. 
بۆڵتەنە  و  ڕێژیم  ســەرووی  کاربەدەستانی 
پاسداران  سپای  فەرماندەی  لەقاودراوەکانی 
ــاژەن بــۆ ئـــەوەی کــە ســەرجــەم  ــام هــەمــوو ئ
و  ئیسالمی  کــۆمــاری  فکرییەکانی  ژوورە 
و  ئەمنییەتی  و  نــیــزامــی  هــێــزە  هــەرهــەمــوو 
پێکەوە  و  تێکڕا  ڕێژیم  تەبلیغاتیی  دەزگــای 
بۆ بەچۆکداهێنانی شۆڕشی ژینا و ڕاپەڕینی 
خەڵکی ئێران ڕێک خراون. بەاڵم ئەوەی پەل 
ئەم  سیمبولەکانی  و  هێما  هــەر  داوێ  پۆ  و 
ــەردەوام هێز دەگــرێ  ــ شــۆڕشــە و ئـــەوەی ب
هیوای سەرکەوتنە بە سەر دەزگای سەرکوت 
ئەو  نەخشاندنی  هــەروەهــا  داپــڵــۆســیــن دا،  و 
دوورە دیمەنە کە کوردستان دەستپێشخەر و 
ڕچەشکێنی گۆڕانکارییە سیاسییەکانە لە ئێران 
و لە داهاتووی ئەم واڵتەشدا ڕۆڵ و پێگەکەی 
و  هیچ شوێنێک  واتــە  دەبێت.  بەچار  و  دیــار 
هیچ الیەنێک چ لە نێوخۆ و چ لە ناوچە و چ 
لە دەرەوەی واڵتیش ناتوانن چیدی فاکتۆری 
ناتوانێ  الیەنێک  هیچ  نەگرن  لەبەرچاو  کورد 
پرسی کورد پشتگوێ بخات. لەو بارودۆخەدا 
پتر  کوردستان  پێشمەرگەی  هێزی  ئەرکی 
بنیاتنەرە. و  هەستیار  کاتێک  هــەمــوو  ــە  ل
ژینا  شــۆڕشــی  کاریگەریی  و  شــوێــنــەوار 
ڕەوایــی  هەڵدا،  ســەری  کوردستانەوە  لە  کە 
هەڵوێست  و  ــورد  ک سیاسیی  بــزووتــنــەوەی 
تێڕوانینی  مەنتیقی  بــوونــی  و  دروســتــی  و 
حیزبی  بەتایبەت  کــورد  سیاسییەکانی  هێزە 
پرسە  لەمەڕ  ئێرانی  کوردستانی  دێموکراتی 
دەرخــســت  ئــێــران  حەیاتییەکانی  سیاسییە 
ــەســەر جــۆری  و کــارتــێــکــەریــی پــۆزەتــیــڤــی ل
هەڵوێست و ڕوانگەی هێز و الیەنە ئێرانییەکان 
بە  بەرانبەر  واڵت  نەتەوەییەکانی  پێکهاتە  و 
بێگومان  دانــا.  ئێران  کوردستانی  لە  کــورد 
گــەورە  دەسکەوتێکی  لەوەیکە  جیا  ئەمەش 
سیاسیی  وێژمانی  و  کورد  بزووتنەوەی  بۆ 
حــیــزبــی دێــمــوکــراتــە، دەتـــوانـــێ دەرفــەتــێــکــی 
بەنرخیش بێت بۆوەی کۆمەڵگەی کوردستان 
قازانجی  بە  بتوانن  سیاسییەکان  حیزبە  و 
وەربگرن؛  لێ  کەڵکی  ئێران  لە  کــورد  پرسی 
بوو حاکمییەتی کۆماری  چونکی دەیان ساڵ 

ناوەندگەرا  و  فارس  شۆڤینیزمی  و  ئیسالمی 
ــە بـــزووتـــنـــەوەی میللی  ل ئــێــرانــیــان  خــەڵــکــی 
کوردستان  ئازادیخوازانەی  و  دێموکراتیک 
"هەڵوەشانی  چەواشەکارانەی  پڕوپاگندەی  بە 
ئێران" ترساندبوو. بەاڵم سیاسەت و دروشمی 
کوردەکان  سیاسییەکانی  هێزە  واقعبینانەی 
کوردستانەوە  خەڵکی  لــەالیــەن  هەمیشە  کە 
ناوچەکانی  لە  ئێستا  و  کــراوە  لێ  پێشوازیی 
ــان خــەســڵــەت و  ــەم ــە ه ــەی ئــێــرانــیــش ب ــک دی
و  هەرەسهێنانی  وەرگیراوە؛  تایبەتمەندییەوە 
شکانێکی گەورە بۆ کۆماری ئیسالمیی ئێران 
لە  کە حاشا  الیەنانەیە  و  هێز  ئەو  هەموو  و 
فرەنەتەوەبوونی ئێران و مافە نەتەوەییەکانی 
ــەن. ــ ــران دەکـ ــێـ ــی ئـ ــانـ ــاوازەکـ ــیـ پــێــکــهــاتــە جـ

خەڵکی پێشمەرگەپەروەری کوردستان!
پێشمەرگەی  هێزی  تێکۆشانی  مــێــژووی 
کوردستان سەلماندوویەتی کە خەباتی خۆی 
پێشمەرگانەدا  خەباتی  چوارچێوەی  لە  تەنیا 
بەرتەسك نەكردۆتەوە و، بەپێی هەلومەرج و 
هەموو  لە  ســەردەم  و  ڕۆژ  گۆڕانكارییەكانی 
كەڵكی  خــەبــات  دیــكــەی  شێوەكانی  و  جــۆر 
لە  ئــەوەی  لەگەڵ  ئێستاشدا  لە  وەرگــرتــووە. 
هێزی  بەهێزترین  پتانسییەڵی  نیزامیدا  بواری 
هەیە،  كــوردســتــانــدا  لــە  نیزامیی  و  سیاسی 
لــەم هــەلــومــەرجــەدا وێـــڕای پاراستنی  ــەاڵم  ب
حیزبی  بۆ  كە  نەتەوەییەكان  بەرژەوەندییە 
بەرژەوەندییەکی  هەموو  ســەرەوەی  لە  ئێمە 
کــوردســتــان  پێشمەرگەی  هــێــزی  حیزبییە، 
خۆی  تەشكیالتییەكانی  و  ڕوحــی  پێوەندییە 
كوردستانەوە  خەڵكی  توێژەكانی  و  چین  بە 
ئیستراتیژی  بە  و  سەردەمیانە  و  داوە  گرێ 
سەنگەری  لــە  خــۆی  دیــاریــكــراوی  و  ڕوون 
ــە. ــی دای ــســالم ــی ئ ــاری  ــ ــۆم ــ ک دژی  ــات  ـــەبـ خ
پێشـمەرگە  ڕۆژی  و  ســەرمــاوەز  ٢٦ی  لە 
ــەو ڕاســتــیــیــە بیر  ــدا ئـ ــان ــوردســت ــااڵی ک ــ و ئ
نشێوی  و  هــەوراز  پڕ  مێژووی  کە  دێنینەوە 
پێمان  دێــمــوکــرات  حیزبی  سیاسیی  ژیــانــی 
ــاری کــوردســتــان،  ــۆم دەڵـــێ نــە ڕووخــانــی ک
ــێــرۆری ڕێــبــەرانــی حیزبی دێــمــوکــرات،  ت نــە 
و  پێشمەرگە  ــەزاران  ــ هـ شــەهــیــدبــوونــی  ــە  ن
بــارەگــاکــانــی  و  بنکە  ــی  ــاران ــووشــەک ب م ــە  ن
حــیــزبــەکــەمــان نــەیــانــتــوانــیــوە و نــاشــتــوانــن 
خۆڕاگریی  و  دێــمــوکــرات  حیزبی  ــرادەی  ــی ئ
بێنن. بەچۆکدا  پێشمەرگەکانی  شکۆمەندانەی 
دروست بوونی  ساڵەی   ٧٧ لە  کۆتاییدا،  لە 
بۆ  دەنێرین  ساڵو  پێشمەرگەدا  هێزی  و  ناو 
ڕێز  سەروەرییە.  پڕ  کاروانە  ئەم  شەهیدانی 
دەگرین لە هێزی پێشمەرگەی کوردستان کە 
ئااڵی خەباتی ڕزگاریخوازیی نەتەوەکەمانیان 
ــوە.  ــرت ــاوە ڕاگ ــان شــەک ــەســەر شــانــی خــۆی ل
و  فیداکاری  مێژووی  بە  سەبارەت  بێگومان 
چــاوی  بــە  هەمیشە  گیانبەخت کردنەکانیان 
و  دەڕوانـــیـــن  هــێــزە  ــەو  ل پێزانینەوە  و  ــز  ڕێ
ــوودا و ئــەوکــاتــەی بە  ــ ــات ــ ــەت لــە داه ــان ــەن ت
پاراستنی  بــۆ  گەیشتووین،  مافەکانیشمان 
هەر  نەتەوایەتیمان  خەباتی  دەسکەوتەکانی 
ببەستین.  پێشمەرگە  هێزی  بە  پشت  دەبــێ 

بەرز و پیرۆز بێت ناو و هەیبەتی 
پێشمەرگەی کوردستان!

سەرکەوێ خەباتی ڕەوای گەلەکەمان!

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ناوەندی بەڕێوەبەری

ــرســی  ــەرپ ــاک مــســتــەفــا هــیــجــری، ب ــ  ک
دێموکراتی  حیزبی  بەڕێوەبەریی  ناوەندی 
دووشــەمــمــە،  ڕۆژی  ــران  ــێ ئ کــوردســتــانــی 
بانگهێشتی  لـــەســـەر  ــاوەز  ــ ــەرم ســ ٢١ی 
کرد.  سویسی  پارلمانی  ســەردانــی  فەرمی 
حیزبی  بەڕێوەبەریی  ناوەندی  بەرپرسی 
ــرات و هــەیــئــەتــی هـــاوڕێـــی لــەگــەڵ  ــوک ــم دێ
دەرەوەی  پێوەندییەکانی  کۆمیسیۆنەکانی 
ــەگــەڵ  ــس و هـــەروەهـــا ل ــی ســوی ــان ــم ــارل پ
فراکسیۆنەکانی نێو پارلمانی ئەو واڵتە بوو. 
هیجری  مستەفا  کــاک  کــۆبــوونــەوانــەدا  لــەو 
بەوردی باسی لە خۆپیشاندانەکانی ئێران و 
پێشێلکارییەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی 
لەو  و  کــرد  خــۆپــیــشــانــدەران  دژی  ــێــران  ئ
پێوەندییەدا زانیاری و دێکیۆمێنتی پێویستی 
کــۆمــاری  ڕێــژیــمــی  جینایەتەکانی  ــەمــەڕ  ل
میلیتاریزەکراوی  دۆخــی  ئێران،  ئیسالمیی 
لە  کــەس  ــەدان  سـ کوشتنی  و  کــوردســتــان 
و  مندااڵن  و  ژنان  بەتایبەت  و  هاوواڵتییان 
الوان خستە بەر دەستی الیەنی خانەخوێ.
لەو  باسەکانی  ــژەی  درێ لە  مستەفا  کاک 
ئەو  سەر  خستبووە  تیشکی  کۆبوونەوانەدا 

بابەتە کە زۆربەی قوربانییەکانی ئەم دواییانەی 
و  بەلووچ  و  کــورد  ئێران  لە  خۆپیشاندانەکان 
نەتەوە بندەستەکانی دیکەن و ئەوە دەیسەلمێنێت 
کە زۆڵم و زۆر و تاوان دژی نەتەوەکانی ئێران 
ئەو  و  کــورد  حاڵێکدا  لــە  ــاتــرە؛  زی قــات  چەند 
نەتەوانەش هەوڵ بۆ ڕووخاندنی ئەو ڕێژیمە و 
و  دێموکرات، سێکۆالر  ڕێژیمێکی  دامەزراندنی 
فێدراڵ دەدەن. بەرپرسی ناوەندی بەڕێوەبەریی 
ئەوە داگرت کە  لەسەر  پێی  حیزبی دێموکرات 
ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  ڕووخاندنی  ڕاستە 
کاری ئێمەیە وەک خەڵکی ئەو واڵتە، بەاڵم ئێمە 
هاوکات داوای پشتیوانی لەو ڕاپەڕینە و هەروەها 
ئیسالمیی  کۆماری  ڕێژیمی  مەحکوومکردنی 
دەکەین. جیهانی  کۆمەڵگەی  و  ئێوە  لە  ئێران 
دەستێوەردانەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی 
ئێران لە ناوچە، هاوکارییە نیزامییەالنی ئێران بە 
بەرجام  پرسی  و  ئۆکراین  لە شەڕی  ڕووسیە 
و سیاسەتی سازانی کۆمەڵگەی جیهانی لەگەڵ 
دیکەی  تــەوەرێــکــی  چــەنــد  ئیسالمی  کــۆمــاری 
بەڕێوەبەریی  نــاوەنــدی  بەرپرسی  باسەکانی 
حیزبی دێموکرات لەگەڵ هەیئەتەکانی خانەخوێ 
سویس  پاڕلمانتارانی  بە  ڕوو  بەڕێزیان  بــوو. 

ــی  ــ ــە واڵتـــانـــی ڕۆژاوایـ ک بـــوو  ئـــەوە  داوای 
ڕێژیمی  لەگەڵ  ئابووری  مامەڵەی  نەکەونە 
ئێران، چونکی بە هێزکردنی ئابووریی ڕێژیمی 
ئێران دەبێتە هۆی نائەمنیی زیاتری ناوچە و 
هێزە  زیاتری  بەهێزکردنی  هەروەها  جیهان، 
سەرکوتکەرەکان، سپای پاسداران و گرووپە 
نیابەتییەکانی ڕێژیم لە ناوچە کە پەرەپێدەری 
چــاوەڕوانــیــی  بەپێچەوانەی  و  تــێــرۆریــزمــن 
واڵتانی ئورووپایی، خەڵکی ئێران لەو دانوستان 
. نــابــڕێــت  پــێ  ــە هیچیان  ــەگــەری ســازان ئ و 
کاک مستەفا هیجری لە کۆبوونەوە لەگەڵ 
و  فراکیسۆن  لــە  ــام  ک هــەر  پــارلــەمــانــتــارانــی 
لێژنەکانی پارلمانی سویس ئەو داواکارییەشی 
بە ڕوونــی خستە بــەردەم ئــەوان کە سویس 
یان  دابخات،  واڵتــە  لەم  ئێران  باڵوێزخانەی 
النیکەم پێوەندییە سیاسییەکانیان بۆ نزمترین 
ئاست دابەزێنێت. سەپاندنی ئابلۆقەی ئابووری 
دامــوودەزگــا  و  ڕێــژیــم  ســەر  بــۆ  شوێندانەر 
گەمارۆی  پەسندکردنی  و  سەرکوتکەرەکانی 
دژی  لە  ئورووپا  یەکیەتیی  مرۆییەکانی  مافە 
ــی ســویــس و  ــران لــەالیــەن واڵتـ ــێ ڕێــژیــمــی ئ
قەدەغەکردنی هاتن و سەردانی کاربەدەستانی 

ئێرانی کە دەستیان لە تاوان دژی خەڵکی ئێران 
دارایی  بلۆکەکردنی  و  واڵتە  ئەو  بۆ  هەبووە 
ئێرانی  بەرپرسانی  بانکییەکانی  هەژمارە  و 
بەرپرسی  دیکەی  داوایەکی  چەند  واڵتە  لەم 
دێموکرات  حیزبی  بــەڕێــوەبــەریــی  ــاوەنــدی  ن
بوو. سویس  پاڕلمانی  هەیئەتەکانی  لەگەڵ 
و  هیجری  مستەفا  کــاک  کۆبوونەوەکانی 
سویس  پارلمانتارانی  لەگەڵ  حیزبی  شاندی 
ڕۆژ  بــەدرێــژایــی  ــە  واڵت ئــەو  پارلمانی  لەنێو 
بـــەردەوام بــوو. هــەروەهــا الپـــەڕەی فەرمیی 
لە  بەشێک  و  سویس  سۆسیالیستی  حیزبی 
پارلمانتارانی سویسی دوای کۆبوونەوەکانیان 

ــاک مــســتــەفــا هــیــجــری و شــانــدی  لــەگــەڵ کـ
لــە توییتێر،  لــە الپــەڕەکــانــی خــۆیــان  حــیــزب 
بــایــەخــەوە  بــە  فــەیــســبــووکــدا  و  ئینستاگرام 
مستەفا  ــەک  ک لــەگــەڵ  دانیشتن  لــە  بــاســیــان 
بــەدوای  کــرد.  دێموکرات  حیزبی  و  هیجری 
لێژنەی  بــەرپــرســی  کــۆبــوونــەوانــەشــدا  ئــەو 
نامەیەکدا  لە  سویس  پارلمانی  پێوەندییەکانی 
پێشنیارێکیان  کە  ڕاگەیاند  حیزبی  شاندی  بە 
کردووە  پارلمان  کۆبوونەوەی  بە  پێشکەش 
بڕیارێک  بــە  پــارلــمــان  ــردووە  ــ ک داوایــــان  و 
پشتیوانی لە ڕاپەرینەکانی خەڵکی ئێران بکات.

دیدار و کۆبوونەوەکانی بەرپرسی ناوەندی بەڕێوەبەریی حیزب لە پاڕلمانی سویس
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ــژووی شــۆڕشــەکــانــی نــەتــەوەکــەمــان  مــێ
ــە فــیــداکــاری  ــدا پــڕیــەتــی ل ــازادیـ لــەپــێــنــاو ئـ
بــەشــێــکــی  بـــــەاڵم  ــی،  ــ ــوردووی ــ ــۆب ــەخــ ــ ل و 
و  هێز  لوتکەی  لە  شۆڕشانە  ئــەو  زۆری 
بەهۆی  بــەداخــەوە  بەرەوپێش چوونیاندا، 
ڕێکخستنێکی  نەبوونی  و  سیاسی  الوازیی 
ــۆکــمــەی تــەشــکــیــالتــی و ســـەربـــازی یا  ت
تێک شکاون، یا ئەوەندەیان هێز بەدەستەوە 
بەناچار  دواتــر  تا  ــوون  ب الواز  و  نــەمــاوە 

وازیان لە بەرخودان هێناوە.
ــمــوکــراتــی  بـــە دامــــەزرانــــی حــیــزبــی دێ
نەریتییەوە  شێوەی  لە  خەبات  کوردستان 
ــۆ خــەبــاتــێــکــی مـــودێـــرن و  ــەوە ب ــ ــوازرای ــ گ
ــە و قــۆنــاغــێــکــی نـــوێ لە  ــێــشــکــەوتــووان پ
پێ  دەستی  کــورد  سیاسیی  جــوواڵنــەوەی 
و  ڕێکخستن  بــە  گرینگیی  زیــاتــر  کــە  کــرد 
ئەوەش  هەر  دەدا.  بەکۆمەڵ  بەڕێوەبەریی 
ڕێبەریی  بە  کوردستان  کۆماری  کە  بــوو 

حیزبی دیموکرات دامەزرا.
کوردستان  خاکی  لە  بەرگری  بۆ  کۆمار 
پێویستی بە هێزی چەکدار هەبوو، هەوەها 
چــەکــدارانــی  بــۆ  ناوێکیش  بــوو  پێویست 
کە  بوو  ئــەوە  بکرێت،  دیــاری  ئەو سوپایە 
پڕ  نــاوی  و  دامـــەزرا  نەتەوەییە  هێزە  ئــەو 
چــەکــداری  بــۆ  پێشمەرگەش  ــێــوەرۆکــی  ن

خاک پارێزی کورد دیاری کرا.
-سوپای  کوردستان  پێشمەرگەی  هێزی 
بــوو،  ــەزراو  ــازەدامـ تـ هێزێکی  کــە  میللی- 
ــاوەی ١١ مــانــگ تــەمــەنــی کــۆمــاری  ــ ــە م ل
نــاوچــەی  ئەمنییەتی  هـــەم  ــان دا  ــوردســت ک
ــە بــەرەکــانــی  ــاراســت و هــەم ل ــاری پ ــۆم ک
چەند  لە  پاشایەتیدا  ڕێژیمی  شەڕفرۆشیی 
تاڵی  تامی  قــارەمــانــانــەدا  بەرەنگارییەکی 
شکەستیان بە هێزەکانی ڕێژیمی پاشایەتی 
چاشت، نموونەیان شەڕی قادراوا و مامەشا 

لە ناوچەی سەقز و..... هتد.
ــاری کــوردســتــان  ــۆم پـــاش ڕووخـــانـــی ک
ــە ســاڵــەکــانــی ٤٦-٤٧  ل جــارێــکــی دیــکــە و 
تێکۆشەرانی دێموکرات لەژێر ناوی مێژوویی 
لەپێناو  و  پێشمەرگەدا  شانازی خوڵقێنی  و 
خەبات بۆ ڕزگاری و ئازادیی نەتەوەکەمان 
کەمترین  بە  و  دژواردا  هەلومەرجێکی  لە 
لــەدژی  چــەکــداریــیــان  خــەبــاتــی  ئیمکانات 
ڕۆژهەاڵتی  ئەوکاتی  ئەرتەشی  بەهێزترین 
نێوەڕاست وەڕێ خست کە بۆ ماوەی ١٨ 
هاتنەسەرکاری  .لــە  کێشا  درێـــژەی  مانگ 
ڕێژیمی کۆنەپەرستی کۆماری ئیسالمییشدا 
ــەدژی  ل جــیــهــادی  فــەرمــانــی  خومەینی  کــە 
بۆ  پێشمەرگە  هێزی  دەرکــرد،  کورد  گەلی 
خاک  لە  بەرگری  ئەرکی  دیکەش  جارێکی 
بە  و  ئەستۆ  کەوتە  کوردستان  خەڵکی  و 
گیانی  بەخشینی  و  بێوێنە  گیانفیداییەکی 
لێبڕاوانە  و  ئازایانە  پێشمەرگە،  هــەزاران 
داگــیــرکــەرەکــان  هــێــزە  بــە  چــۆک  توانییان 
کوردستان  بــۆوەی  هۆکار  ببنە  و  ــدەن  داب
ئەوە  بدرێتێ.  ئازادیی  سەنگەری  نازناوی 
کۆمیتەی  دووهەمـــــی  پلینۆمی  ــە  ک بـــوو 
ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی شەشەم 
چوو،  بەڕێوە   ١٣٦٣ ساڵی  گــەالوێــژی  کە 
پێشمەرگە،  هێزی  خەباتی  لە  ڕێزگرتن  بۆ 
ڕۆژی  وەک  ســـەرمـــاوەزی  ٢٦ی  ڕۆژی 
ئەم  دیاریکردنی  کــرد.  ــاری  دی پێشمەرگە 
ڕۆژە لە بەر ئەوە بوو کە هێزی پێشمەرگە 
لە پڕۆسەیەکی بەردەوامدا بەرگریی لە خاک 
مرۆییەکان  بــەها  و  کوردستان  خەڵکی  و 
کردبوو. لە ڕەوتی ئەم مێژووەدا پێشمەرگە 
ئیتر بووەتە ناوێکی ناسراو و وەک هێزێکی 
کۆمەڵگەی  لە  دژەتــێــرۆر  و  بیروباوەڕ  بە 
شەقامی  لە  و  دەگیرێ  لێ  ڕێزی  جیهانیدا 
بە  پەیکەرەکەی  دونیادا  واڵتی  بەهێزترین 
دژی  وسونبوڵی  ئــازادی  هێمای  و  نیشانە 

تێرۆریزم دادەنرێت.
لە هەلومەرجی ئێستادا ئەرکی پێشمەرگە 
کــورت  چــەکــدارانــەدا  بــەرگــریــی  ــە  ل تەنیا 
ناکرێتەوە و پێشمەرگەش تەنیا ئەوکەسانە 
نین کە چەکیان لە شانە. ئیستا بەپێی گۆڕانی 

پێشمەرگەش  ئەرکی  خەبات،  هەلومەرجی 
لــە هەموو  ــووە و  ــات ــی بــەســەردا ه گــۆڕان
دیپلۆماسی  و  مەیدانی  میدیایی،  بەستێنە 
و  شانە  لەسەر  ئەرکیان  ڕێکخستنەکاندا  و 
لەوەش بەوالوەتر هەموو ئەوانەی لە پێناو 
لەدژی  نەتەوەکەمان و  ئازادی و ڕزگاریی 
ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک ــەرەڕۆی  ــ سـ ڕێــژیــمــی 

خەبات دەکەن پێشمەرگەن.
ــمــوکــرات بــاس  لــەمــێــژ ســاڵــە حــیــزبــی دێ
گرینگیی  و  شــاخ  و  شــار  پێشمەرگەی  لــە 
هاوکاریی ئەو دوو بەشە دەکا وبەتەواوکەری 
هەموو  ڕستەدا  یەک  لە  دادەنــێ.  یەکتریان 
لە  کــە  لــەخــۆبــوردووانــە  بوێر و  ئــەو الوە 
درێژەی خەبات لە دژی کۆماری ئیسالمیدا 
یا لە شەقامەکاندا شەهید  دەکەونە زیندان، 
شەقامەکانی  لە  ئەوانەش  هەموو  و  دەبــن 
زایەڵەیان  دەنگی  هەندەراندا  و  کوردستان 

دوژمن دەتۆقێنێ، پێشمەرگەن .
ــێــش دەســتــپــێــکــردنــەوەی خــەبــاتــی  ــەپ ل
حیزبی  ــەن  ــەالی ل ــان  ڕاســ و  پێشمەرگانە 
دەنواند  وای  ڕێژیم  ڕێژیم  دێموکراتەوە 
حیزبەکان و هێزێ پێشمەرگە کاریگەرییان 
بەاڵم  چەقیون،  بنکەکانیاندا  لە  و  نــەمــاوە 
لە  پێشمەرگە  چەکی  شریخەی  و  حــزوور 
نوێی  هیوایەکی  کوردستان  خاکی  قوواڵیی 
ــدا کـــردەوە. هــەروەهــا  ــەاڵت ــەری ڕۆژه بــە ب
شکۆ و هەیمەنەی درۆیینی ڕێژیمی داڕماند 
و دەرکەوت کە کوردستان بە پشت قایمیی 
هــێــزی پــێــشــمــەرگــەوە دەتــوانــێ ڕێــژیــم لە 
نیزیک  ــان  ــەم ن و  ــان  ــ ڕووخـ ــی  ــوارەکــان ــێ ل
شانبەشانی  ڕێژیم  کە  بوو  ئــەوە  بکاتەوە. 
کوردستان،  هەرێمی  ســەر  گوشارخستنە 
کەوتە موشەک بارانی شوێنی ژیانی بنەماڵەی 
پێشمەرگەکان، تەنانەت قوتابخانەی مندااڵن 
حیزبەکانی  دیکەی  بارەگاکانی  و  بنکە  و 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان نیشتەجێ لە هەرێمی 
کوردستان. پرسیار ئەوەیە دوای چل وسێ 
ساڵ سیاسی سەرکوت و میلیتاریزەکردنی 
حیزبی  نەک  ئێستاش  تا  چۆنە  کوردستان 
ــە و خـــەبـــات بۆ  ــی ــێ ــەســەرپ ل دێـــمـــوکـــرات 
ڕوخاندنی ئەم ڕێژیمە ڕانەوەستاوە، بەڵکوو 
ئـــەوە ڕێــژیــمــە بــەهــۆی خــەبــاتــی خــەڵــک و 
پێشمەرگەوە کەوتووەتە لێواری ڕوخانەوە؟ 
سیاسەتی  فاکتەری  ســێ  بــۆ  ــەکــەی  وەاڵم
فیداکاریی  حــیــزب،  ئوسولیی  و  دروســـت 
و  هـــەراو  بــەشــداریــی  و  پێشمەرگە  هێزی 
لە  کوردستان  خەڵکی  کۆمەاڵنی  پشتیوانیی 

جوواڵنەوەی ڕزگاریخوازیدا دەگەڕێتەوە.
هەوڵدانە  دێموکرات  حیزبی  ئیستراتژی 
کە  فیدراڵ  ڕێژیمێکی  کاری  هێنانەسەر  بۆ 
ئەمە بۆ ئەم قۆناغە دروشمێکی گونجاو و 
کردەنییە. لە باری سیاسەتی تاکتیکییشەوە، 
لەم  هەڵوێستمان  دوایــیــن  وێنە  بۆ  ئەگەر 
قۆناغەی خەباتدا لە بەرچاو بگرین، بینیمان 
ئەوە  ســەرەڕای  ڕاپەڕینەدا  ئەم  ڕەوتــی  لە 
هێزی  گــەڕانــەوەی  داوای  زۆر  خەڵکانێکی 
دەکــرد،  واڵت  نێوخۆی  بۆ  پێشمەرگەیان 
بەاڵم ڕێبەریی حیزبەکان لە خوێندەنەویەکی 
دروست و واقیعیدا پێیان وابوو گەڕانەوەی 
نەتەنیا  هەلومەرجەدا  لەو  پێشمەرگە  هێزی 
ئەم  بەرەوپێشبردنی  ــی  ڕەوت بە  یارمەتی 
دەکەوینە  و  زیانهێنەرە  بگرە  ناکا،  خەباتە 
ــم پــێــی خۆشە  ــژی ــە ڕێ ئـــەو مــەیــدانــەوە ک
چۆن  وەک  ــێ؛  دەبـ ســەرکــەوتــوو  تێیدا  و 
هەموو  ڕێژیم  سایبەریی  دەزگــای  بینیمان 
پەلکێشی  پێشمەرگە  هێزی  دەدا  هەوڵێکیان 
بنکە  .موشەک بارانی  بکەن  گۆڕەپانە  ئــەو 
لە  یــەکــێــک  حیزبەکانیش  بــارەگــاکــانــی  و 
ئامانجەکانی ئەوە بوو حیزبەکان دنە بدرێن 
و بکەونە کردەوەی بەرانبەر؛ بەاڵم ڕێبەریی 
ڕێژیمیان  دەستی  بەدروستی  حیزبەکان 

خوێندبۆوە و نەکەوتنە ئەو داوەوە. 
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستانیش بەناردنی 
پێشمەرگایەتی،  ــزی  ڕیـ ــۆ  ب ــیــان  ــەکــان ڕۆڵ
شەڕەکانی  لەکاتی  نان وپێخۆر  گەیاندنی 
و  مادییەکانیان  یارمەتیە  پێشمەرگە،  هێزی 
لە کۆتاییدا پشتیوانی بێ دریغیان لە هەموو 
بەستێنەکاندا  هەموو  لە  و  هەلومەرجێکدا 
بە  ــەوە  ــ ــدان ــ وەاڵم ــە  ل دەبــیــنــیــن  ئێستا  ــە  ک
خۆپێشاندانەکاندا  و  مانگرتن  بانگەوازی 
دیکە  یەکێکی  داوەتـــەوە،  ڕەنگی  بــەردەوام 
لە هۆکارەکانی مانەوەی حیزبی دێموکراتە. 
فیداکاریی خەڵکی خەباتگێڕی کوردستانیش 
فــاکــتــەرەکــەی دیــکــەیــە کــە هـــەر ژمـــارەی 

شەهیدەکانی  ئاماری  و  سیاسی  زندانییانی 
هێزی پێشمەرگە و خەڵکەکەمان لە درێژەی 

ئەوخەباتەدا سەلمێنەری ئەم ڕاستییەن.

شوێندانەری خەباتی پێشمەرگانە
کۆمەڵگەی  لە  خەباتە  ئەم  شوێندانەری 
نوێ  قوناغی  بەراوردکاریی  بە  کوردستان 
لەگەڵ  ئازادی"  ژیان،  "ژن،  لەژێر دروشمی 
و  چۆنیەتی  لــە  ئــێــران  دیــکــەی  بەشەکانی 
چەندایەتی بەشدارییەکەدا ئەو شوێندانەرییە 

دەسەلمێنێ کە بریتییە لە:
ــان شـــۆڕش بــەریــنــتــر و  ــە کــوردســت - ل
جەماوەریتر بووە لەچاو بەشەکانی دیکەی 
ئێران، جیا لە "بەلوچستان" کە لەوێ دۆخەکە 

جیاوازە.
- لە کوردستان دروشمەکان سیاسیترن. 
ــان ،ئــــــــــازادی" لــە  ــ ــ ــی"ژن ، ژی ــ ــ ــم ــ دروشــ
کوردستانەوە سەری هەڵدا و بۆ بەشەکانی 
دیکەی ئێران گوازرایەوە و بەجیهانییش کرا. 
"مەرگ بۆ دیکتاتۆر،" و پێداگری لەسەر مافە 
نەتەوەیی  مافی  ڕەواکانمان، دێموکراسی و 
و "قاسملو ڕێگات درێژەی هەیە" نێوەرۆکی 
دروشمێکە کورد بە دەیان ساڵە خەباتی بۆ 

دەکات.
ڕاپەڕین  شەهیدانی  بنەماڵەی  ــەی  وت  -

وەک بــاوکــی کــۆمــار، بــاوکــی ژیــنــا، باوکی 
باقی  و  ئەبووبکر  شەهید  کـــوڕی  مــیــالد، 
ڕۆحی  لە  بوون  پڕ  کە  دیکە  شەهیدەکانی 

شۆڕشگێڕی و بەرخودان.
بۆ  ئایینی  مامۆستایانی  هەڵویستی   -
و  نەتەوەکەیان  مافی  و  خەڵک  لە  بەرگری 
دانی بەیاننامە و ئیدانەکردنی سەرکوتەکانی 

ڕێژیم بوێرانە و ئازایانە بوو.
بازارییانی  و  کاسبکاران  مانگرتنی   -
کــوردســتــان لــەســەر بــانــگــەوازی نــاوەنــدی 
ئەو  کە  جــارانــە  ئــەو  هەموو  لە  هــاوکــاری 
هەموو  پانتایی  لە  کردبێت  داوای  ناوەندە 

کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا.
هەڵویستی  و  سنە  بۆ  ڕئیسی  هاتنی   -
بایکوت  لە  ژیرانە و بوێرانەی خەڵکی سنە 
و بێ بایەخ کردنی سەردانی ئەو جینایەتکارە 
ــانـــە و  ــر کــــاردانــــەوەی زەبـــوونـ ــ کـــە دواتـ

گاڵتەجاڕانەی ناوبراوی لێ کەوتەوە.
- سەرکوتی خوێناوی لە جوانڕۆ، بۆکان، 
مەهاباد ، سنە و هەموو شارەکانی دیکەی 
کوردستان و بلوچستان جیاواز بوو لە چاو 
شوێنەکانی دیکەی ئێران کە ئەمە لە ڕق و 
ترسی ڕێژیم لە کوردستان و بلوچستانەوە 

سەرچاوەی دەگرت.
دیکەی  الیەنێکی  نیزامی  حکوومەت   -

گوشار خستنە سەر کوردستان بوو.
وەاڵتــیــش  دەرەوەی  ڕێــپــێــوانــەکــانــی   -
لە  پاڵپشتی  بۆ  ــوون  ب گرینگ  فاکتەرێکی 

ڕاپەڕینی خەڵک لە نێوخۆی وەاڵت.
ــی ژیـــنـــا کە  ــۆڕشـ ــی شـ ــ ــی ــ ــەردەوام ــ ب  -
ــەســەر گــوشــارەکــانــی  ــووە ل شــوێــنــدانــەر بـ
بــۆســەر  جیهانی  کــۆمــەڵــگــای  و  ــاوا  ــ ڕۆژئـ
ئــەو گــوشــارانــە لە  کــۆمــاری ئیسالمی کــە 
گەمارۆ ئابوورییەکانی نوێیەکانی ئەمریکا و 
ئوڕووپا و واڵتانی دیکە بۆ سەر دامەزراوە 
نەتەوە  بڕیاری  ڕێژیم،  کاربەدەستانی  و 
"کومیتەی  دانــانــی  لــەمــەڕ  یەکگرتووەکان 
گەڕان بە دوای ڕاستییەکان"ی پێشێلکردنی 
مافی مرۆڤ لە ئێران و هەروەها دەرکرانی 
ئێران لە کۆمیسیونی پێگەی ژن لە نەتەوە 

یەکگرتوەکان و...دا خۆ دەردەخەن. 
لەم  دیکە  خاڵی  زۆر  و  خاڵە  چەند  ئــەم 
ــە دانــنــانــی  ــە ب ــردووە ک ــ ــک ــ ــەدا وای ــۆڕشـ شـ
چاالکانی فارس زمان و نەتەوەکانی دیکەی 
پێشەنگی  و  ڕچەشکێن  کوردستان  ئێران، 
ــە بــێ و ئــەمــەش بــۆ بــوونــی  ــەک ــن ــەڕی ڕاپ
کوردستان  لە  شوێندانەرییان  و  حیزبەکان 

دەگەڕێننەوە.
***

تەیموور مستەفایی

سەنگی پێشمەرگە لە شۆڕشی هاوچەرخی نەتەوەکەماندا

ڕۆژی هەینی، ڕێکەوتی ١٨ی سەرماوەز 
بەڕێوەبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
هەڵسەنگاندنی  بۆ  کۆبوونەوەیەکی  ئێران 
ڕاپەڕینی نوێی گەالنی ئێران دژ بە دیکتاتۆڕی 
لە ئێران بەڕێوە برد. ناوەندی بەڕێوەبەریی 
لەو  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی 
نزیک  ڕەوتی  هەڵسەنگاندنی  بە  دانیشتنەدا 
بە سێ مانگی ڕاپەڕینی ژینا دژ بە ڕێژیمی 
پێگەی  و  جێگە  ئێران،  ئیسالمیی  کۆماری 
کوردستانی لەم ڕاپەڕینەدا بەرز و کەم وێنە 

لەقەڵەم  دا.
کۆبوونەوەکە بە باس و هەڵسەنگاندنێکی 
خالید  لەالیەن  کە  پێکرد  دەستی  سیاسی 
کرا.  پێشکێش  حیزبەوە  وتەبێژی  عەزیزی، 
مانگی  بە سێ  نزیک  لە ڕەوتی  ئاوڕدانەوە 
کوردستان،  خەڵکی  ڕۆڵــی  ژینا،  ڕاپەڕینی 
هــەڵــوێــســت و ســیــاســەتــەکــانــی نــاوەنــدی 
ئێران،  کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاریی 
سیاسەت و پیالنگێڕییەکانی ڕێژیمی کۆماری 
ئیسالمی لە دەستپێکی ڕاپەڕینەوە تا ئێستا، 
سپای  پەهبادییەکانی  و  مووشەکی  هێرشە 
پاسداران بۆ سەر بنکە و بارەگای حیزبەکان، 
دەرفەتەکانی بەردەم کورد و بزووتنەوەی 
پێکهاتە  ڕوانگەی  و  بۆچوون  کوردستان، 
جۆراوجۆرەکانی خەڵکی ئێران بەرانبەر بە 
چۆنیەتیی  هەروەها  و  کوردستان  خەڵکی 

ئەرکی  و  ڕاپەڕین  بەردەوامبوونی  ڕەوتی 
ــەوەری  ــەوەی کـــورد، تـ ــن ــزووت حــیــزب و ب
سەرەکیی باسەکانی وتەبێژی حیزب بوون.

دێموکرات  بەڕێوەبەریی حیزبی  ناوەندی 
ــی ئـــەم بــاســەدا ڕۆڵ و  ــای ــاک ــر ڕوون ــەژێ ل
ڕاپەڕینەکەدا  لە  کوردستانی  شوێندانەریی 
دا کە  قەڵەم   لە  لەو دەسکەوتانە  یەکێک  بە 
بۆ  دەرفەت  کۆمەڵێک  الیەک  ل  توانیویەتی 
و  بخوڵقێنێ  ڕەواکــەی  بزووتنەوە  و  کورد 
سەر  بخاتە  پتر  ئەرکی  دیکەوە  لەالیەکی 

شانی حیزب و الیەنە سیاسییەکان.
بەڕێوەبەریی  ناوەندی  پێوەندییەدا  لەم  
حیزب هاوکات لەگەڵ دەستنیشانکردنی ڕۆڵ 
توێژەکانی کۆمەڵگەی  و بەشداریی چین و 
دیاریکراوی  بە  ڕاپەڕینەدا،  لەم  کوردستان 
مامۆستایانی  قوتابیان،  الوان،  ژنان،  ڕۆڵی 
بەرز  کاسبکارانی  و  خوێندکاران  ئایینی، 
جەماوەری بوونی  و  گشتگیری  و  نرخاند 
ــی تا  ــەردەوامـ ــەکــەی بــە زامــنــی بـ ــن ڕاپــەڕی

سەرکەوتن زانی.
دیکەی  گەالنی  نوێی  تێفکرینی  و  ڕوانگە 
ئــێــران بــۆ کــوردســتــان و هــەســتــکــردن بە 
ــی ســەرجــەم  ــدی ــوەن ــێ ــاوپ زەروورەتــــــــی ه
پێکهاتەکانی ئێران لەگەڵ خەڵکی کوردستان، 
لـــە ڕوانـــگـــەی بـــەڕێـــوەبـــەریـــی حــیــزبــەوە 
کە  ڕاپەڕینەیە  ئەم  دیکەی  دەستکەوتێکی 

خەڵک  توێژەکانی  و  چین  پێوەندییەدا  لەم 
ئــەرکــدار  حیزبەکان  و  واڵت  نێوخۆی  لــە 
دەکــات.  دەرفەتانە  لــەم  کەڵک وەرگرتن  بە 
ناوەندی بەڕێوەبەریی حیزب هەروەها بەپێی 
بەشداریی بەرچاو و پڕ لە تێچووی خەڵکی 
کوردستان لە ڕاپەڕین  لە الیەک و سیاسەتی 
ــەی کــۆمــاری  ــرۆشــان ســـەرکـــوت و شــەڕف
کوردستان  خەڵکی  بە  بەرانبەر  ئیسالمی 
ڕۆڵی  بەرزنرخاندی  وێــڕای  حیزبەکان،  و 
کوردستان و قورسایی الیەنە سیاسییەکان، 
کۆمەڵێک ئەرک و ڕاسپاردەی بۆ ئۆرگان و 
ناوەندەکانی حیزب دەست نیشان کرد کە لە 
پێویستە  ڕاپەڕیندا،  بەردەوامبوونی  ڕەوتی 

کاریان لە سەر بکرێت.
ــەوەی  ــوونـ ــۆبـ ــەی کـ ــکـ ــە بــەشــێــکــی دیـ لـ
دێموکراتی  حیزبی  بەڕێوەبەریی  ناوەندی 
ــی کــاریــی  ــۆرتـ ــدا، ڕاپـ ــران ــێ ــانــی ئ کــوردســت
لــەالیــەن  نــاوەنــدەکــانــی حــیــزب  لــە  بەشێک 
بەرپرسەکانیانەوە پێشکەش بە بەڕێوەبەریی 
حیزب  کران کە وێڕای تاوتوێ کردنیان، ئەرک 
بەتایبەت  حیزب  ئۆڕگانەکانی  تێکۆشانی  و 
کۆماری  مووشەکییەکانی  دوای  هێرشە  لە 
بارەگاکانی  و  بنکە  سەر  بۆ  ئیسالمییەوە 

حیزب، بەرز و بەنرخ هەڵسەنگێندران.

کوردستان لە ڕاپەرینی ژینا دژبە کۆماری ئیسالمیدا
 ڕۆڵی تایبەتی و گرینگ دەگێڕێ

بەڕێوەبەریی حیزبی دێموکرات: 
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لەم ڕۆژانەدا ئیران 
و کوردستان شایەتی 
ــکــی نــوێــیــن  شــۆڕشــێ
کـــە بــەپــێــچــەوانــەی 
پێشوو  شۆڕشەکانی 
سێیەمدا،  جیهانی  لە 
یەکێک  دڵنیاییەوە  بە 
لــە پــێــشــکــەوتــووتــریــن 
شۆڕشێک  شۆڕشەکانە.  مرۆڤایەتیترین  و 
ــاو و  ــۆی بـ ــاب ــێــچــەوانــەی ت ــوو بــەپ ــەم ــە ه ک
بووە  تەسک،  بیرکردنەوەیەکی  چوارچێوەی 
ــان و  ــدا ژنـ ــەوێ ــۆڕش کــە ل ــە یــەکــەمــیــن شـ ب
بۆ  لۆکۆمۆتیو  ڕۆڵی  ژێردەست  نەتەوەکانی 
بەرەوپێشبردنی دەگێڕن کە بە دروشمی "ژن 
ژیان ئازادی" بنەماکانی سێ چەوساندنەوەی 
ــەزی، هــەروەهــا  ــ ســتــەم و هـــەاڵواردنـــی ڕەگ

نەتەوەیی و چینایەتی دەپێکن.
کۆماری ئیسالمیی ئێران وەک تێکەاڵوێک لە 
هەموو جۆرەکانی زۆرداری و کۆکردنەوەی 
هەموو تاوانەکانی باندێکی مافیایی لە خۆیدا، 
ئەو  سەرکوتی  بۆ  سیاسی  ڕێژیمێکی  وەک 
شۆڕشە ســەڕەرای هەموو ئەزمونێک کە لە 
خواردووە.  شکستی  هەیەتی  سەرکوتکردندا 
ئەو ئاگرەی کە بە کوشتنی ژینا لە کوردستان 
هەموو  گەیوەتە  بڵێسەی  ئێستا  گــرت،  گڕی 
هۆی  بــووەتــە  و  ئــێــران  دیــکــەی  ناوچەکانی 
یەکگرتنی بزووتنەوە پێشکەوتووەکانی گەالنی 
ئێران و سەرنجی کۆمەڵگەی نێونەتەوەییشی 
بۆ الی خۆی ڕاکێشاوە. بەاڵم لە هەمان کاتدا 
بوو  دروســت  شەقام  لە  کە  هاودڵییەی  ئەو 
دوژمنایەتیی دو چینی لێ کەوتەوە. یەکەمیان 
الیەنگرانی  دووەمــیــان  و  ئیسالمی  کۆماری 
دەیانەویست  هەمیشە  وەک  کــە  پاشایەتی 
ڕێژیم  سەرەکیی  ئاڵترناتیڤی  وەک  خۆیان 

بنوێنن.
دەکرێ  پێ  ئاماژەی  ــارەدا  وت لەو  ئــەوەی 
لە  هەر  کە  دەگرێتەوە  هەواڵنە  ئەو  هەموو 
دیسکۆرسی  بە  ڕاپەرینەوە  ئــەو  ســەرەتــای 
بێ  نێوەڕۆک کردنی  بــەدوای  ناوەندگەرایانە 
خەباتی ڕادیکاڵ و بێ واتاکردنی دروشمەکانی 
ئەو  باڵوبوونەوەی  خێرایی  بــوون.  شــۆڕش 
شۆڕشە کە بە ڕێبەریی نەتەوە بندەستەکان 

شۆڕشی ژینا
ڕێنسانسی عەقاڵنییەتی دەسەاڵت و حوکمڕانی

هێز و سەقامگیری
دووانەی لێکدانەبڕاوی ئەمنییەت

ئاڕمان حوسێنی

ــورد و ژنــانــی  ــ ــەوەی ک ــەتـ و بــەتــایــبــەتــی نـ
هەستی  ــە،  ــارادای ئ لە  ستەملێکراو  هەمیشە 
دژایەتی و ئێرەیی ئەو توێژە لە سیاسەتوانە 
لە  هــەر  هەربۆیە  بــزوانــد،  ناوەندگەرایانەی 
ــاوە بــە درۆ خــۆیــان لــەگــەڵ شــۆڕش  ســەرەت
لە ڕاستیدا خۆیان دور  نیشان دەدەن؛ بەاڵم 
دەدرا  بانگەوازێک  ئەگەر  تەنانەت  ــرن،  دەگ
هاتنی  پڕاکتیکی  شێوەیەکی  بە  کە  کاتێک  تا 
خەڵک بەرەوپێل بانگەوازیان نەدەدیت خۆیان 
هەموو  زوو  هەر  دواتریش  و  دەگــرت  دور 
بە  هەتا خۆیان  هەوڵی خۆیان دەخستە گەڕ 
دونیای  بە  و  بــدەن  نیشان  چاالکی  خاوەنی 
بیفرۆشنەوە؛  خۆیان  چاالکیی  وەک  دەروە 
خۆ ئەگەر خەڵکیش بەرەوپیلی بانگەوازەکان 
نەهاتبا ئەوا لە ناخەوە خۆیان بە سەرکەوتوو 

دەزانی.
لە خۆڕا نەبوو کە هاوکات لەگەڵ دروشمی 
"ژن، ژیان، ئازادی" بەدوای داهینانی دروشمی 
کۆمیکی وەک "زن، زندگی، پهلوی" ودواتریش 
نیشانەی  کــە  بــکــەون،  ــادی"  آبـ میهن،  "مـــرد، 
ئازادی  ژیان  ژن  دروشمی  لە  ئەوان  ترسی 
بنەما هزرییەکانی  ئەو دروشمە  بوو. چونکە 
تەواویەتی خاک  و  باوکساالری  وەک  ئەوان 
و بەرەوپێشبردنی ئابووری کردبووە ئامانج. 
نەبوو،  ئێستا  ڕژیم  دژی  تەنیا  دروشمە  ئەو 
بنەما  ئــەو  هەموو  لەگەڵ  دژایەتیی  بەڵکوو 
تابۆیەک  وەک  کە  هەیە  ئــەوان  فکرییانەی 
کە  دروشــمــە  ئــەو  چەسپاوە،  مێشکیاندا  لە 
چارەنووس  دیاریکردنی  مافی  سەرچاوەی 
البردنی  هــەروەهــا  و  ڕاستەقینە  ئــازادیــی  و 
بەرجەستە  خۆیدا  لە  ڕەگــەزی  هــەاڵواردنــی 
دەکات، هەموو دامەزراوەی فیکریی ئەوانیش 
کە تەنیا هەوڵی گەندەڵی لە دەسەاڵتدا دەدەن، 

دەکاتە ئامانجی خۆی.
ئەوانە بە هێنانەئارای ئااڵیەکی کۆن، پێداگریی 
ــەســەر یــەک نــەتــەوەبــوونــی  دەمـــارگـــرژانـــە ل
ــەوەی فــرەڕەنــگ بــوون و  ــکــردن ئــێــران و ڕەت
لە  خــۆشــاردنــەوە  هــەن،  کە  جیاوازییەکانی 
پشت دروشمی تەواویەتیی خاک و هەروەها 
ــی مـــەرج بــۆ هــاوپــەیــمــانــی ئەویش  ــان بــە دان
کە  پێشوو  دیــکــتــاتــۆری  بنەماڵەی  لــەالیــەن 
زۆر جار تێڕوانینی هاوبەشی لەگەڵ سوپای 
دامودەزگای  ئەرتەش و هەموو  و  پاسداران 

هەوڵی  هەموو  هەیبووە،  ڕێژیم  مرۆڤکوژیی 
خۆیان بە ئاراستەی الوازکردنی ئەو یەکگرتنە 
خەڵکی  ئەرێنیی  ڕوانگەی  گوڕینی  هەروەها  و 
ناوەند خستە گەڕ، بیگومان ئەو هەواڵنە وێڕای 
دێموکراسیخوازی  جــوواڵنــەوەی  الوازکــردنــی 
سودی تەنیا بۆ ڕێژیم و دەزگای حاکم هەبوو.
پێشوو  دیکتاتوری  کــوڕی  وەک  کەسانێک 
لەنێو  ئـــەوتـــۆی  ــە دەبــیــنــێ شــوێــن پــێــیــەکــی  ک
"مرگ  دروشمی  تەنانەت  نییە،  چاالکییەکاندا 
رهــبــر" وەک  چــە  باشد  چــە شــاە  بــر ستمگر، 
تــاشــەبــەرد، بــەر ســەریــان دەکـــەوێ لە الیەک 
چاالکییەکانی  هەموو  سانسورکردنی  هەوڵی 
دەدەن  بندەستەکانی  نەتەوە  و  ژینا  شۆڕشی 
پیاوساالرانە  دروشمی  بە  دیکەوە  لەالیەکی  و 
ــی هــەمــیــشــەیــی تـــەواویـــەتـــیـــی خــاک  ــرۆک چــی
بەرجەستە دەکەن، هەتا بە هەموو ئێرانییەکان 
بڵێت ئەوە کۆماری ئیسالمی نییە کە مەترسیی 
ــێــرانــە کە  ــی ئ ــ ــەوە واڵت ــ ــکــوو ئ ــەرە، بــەڵ ــەسـ لـ
مەترسیی لەسەرە بۆوەی ئەوانەی دوودڵن لە 

پشتیوانیکردنی شۆڕش پەژیوانیان بکاتەوە.
 ٢١ ڕۆژی  شا  کوڕی  پێوەندییەدا  لەو  هەر 
ســـەرمـــاوەز کــە ســاڵــڕۆژی ســەرکــوتــی دوو 
ــازەری و حــکــوومــەتــە  ــ نـــەتـــەوەی کـــورد و ئـ
خودموختارییەکانی ئەوان بە دەستی ئەرتەشی 
ئازەربایجان  ڕزگاریی  ڕۆژی  وەک  باوکیەتی، 
بە  هــەتــا  ڕابــگــەیــنــێ  نــەتــەوەیــی  یەکگرتنی  و 
ــەواوی وشــە نــامــۆبــوونــی خــۆی لە  ــ مــانــای ت
بە  و  بــدات  پێشان  شەقام  ڕاستییەکانی  گــەڵ 
سەرکوتی  بــۆ  خــۆی  پشتیوانیی  جۆرێکیش 
ــدات.  ــان و بــەلــوچــســتــان پــێــشــان بـ ــوردســت ک
هێزەکانی  لەنێو  بیرکردنەوەیە  شــێــواز  ئــەو 
ناوەندگەراش دیکەی کڕیاری خۆی هەیە، ئیمە 
کە ئەولەوییەتی یەکەممان ڕووخاندنی ڕێژیمە، 
و  بیرکردنەوە  شێواز  لەو  بین  ئاگا  بێ  نابێ 
کە  دیسکۆرسەی  ئەو  نەخۆشە.  دیسکۆرسە 
ــە داگــیــرکــراوەکــانــی پاشایەتی  بــە چــاوی واڵت
بندەستەکان  نــەتــەوە  و  کــوردســتــان  ســەیــری 
دانیشتووانی  و،  ــاوەن  خـ بــە  وخـــۆی  ــات  دەکـ
سەرەکی ڕاستەقینەی ئەو خاکەش بە کڕێنشین 
و ڕەعیەتی بێ زەوی دەزانن کە تەنیا بۆ بێگاری 

و چەوساندنەوە لەوێن و هیچ مافیکیان نییە!
ئــەزمــوونــی مـــێـــژووی ســیــاســیــی ئــێــمــە لە 
دەری  دیسکۆرسە  ئــەو  لەگەڵ  هەڵسوکەوت 

حوکمڕانی  دیکە  جارێکی  بێتوو  دەخـــات 
و  فرەنەتەوە  بە  دان  و  نەکرێتەوە  پێناسە 
سیستمی  نەنرێت؛  ئێراندا  فرەڕەنگ بوونی 
حــوکــمــڕانــی پــاشــایــەتــی بیت یــا کــۆمــاری، 
بێ  سۆسیالیستی  ئایینی،  یا  بێت  سێکۆالر 
پاڕلەمانی،  یا  بێ  سەرۆکایەتی  لیبراڵی،  یا 
حکوومەتی  یا  بێت  تاکڕەوانە  دیکتاتۆڕیی 
یاسا، لە کۆتاییدا لە چوارچێوەی سیستەمی 
دەبینێتەوە،  خۆی  داگیرکراودا  و  داگیرکەر 
چونکە ئەوەی کە لە ئێراندا هەر لە بنەڕەت ڕا 
سیستەمی  یا  فەلسەفە  دانـــراوە،  هەڵە  بە 
ــوو فــەلــســەفــەی  ــک ــەڵ ــە، ب ــی ــی حـــکـــوومـــەت ن
حوکمڕانی و عەقاڵنییەتی واڵت دروستکەرە. 
یا بە مانەیەکی دیکە ئەوەی لە یەکەمجاردا 
یا  نــیــوەڕۆک  هــەیــە  گـــۆڕان  بــە  پێویستی 
فۆرم و فەلسەفەی حکوومەت نییە، بەڵکوو 
فــەلــســەفــەی حــوکــمــڕانــی و خــوێــنــدنــەوەی 

ڕەسمی لە حوکمڕانیی باوە.
بۆتە هۆی  کە  ئێران  لە  پرسی سەرەکی 
مرۆڤدۆستانەی  کــارایــی  ــن  دی نــە  ــەوەی  ئـ
نــەبــوون  نــە ســیــاســەت، دەربـــاز  هەبێت و 
بۆ  فــتــوحــات  ســەردەمــی  عەقاڵنیەیتی  لــە 
ئەوکاتەش  تــا  مــودیــرنــە.  ــی  ــەت ســازی دەوڵ
بێت،  تێڕوانینە  ئــەو  بەرهەمی  حوکمڕانی 
ــوڕم و  ــ ــاســی و فـ تـــەنـــانـــەت کـــەشـــی ســی
جیهانبینیی ئۆپۆزیسیۆنیش هەر بەو شێوەیە 
بێت، دووبارە سیستمی ئاغا و ڕەعیەتی و 
دروست  داگیرکەری  میراتی  لە  پارێزگاری 
شێوەیەدا  لــەو  سیستەمێکی  لە  دەبێتەوە. 
کالسیک  سیاسیی  چــەمــکــەکــانــی  هــەمــوو 
ومودێرن دەبێ بگوڕدرێن، بۆ ئەوەی بتوانن 
دۆخی داگیرکەر و داگیرکراو شی بکەنەوە. 
ئێران دەبێ لە خووالنەوە لەو بازنەیەدا بێتە 
دەرێ کە بەردەوام هەندیک خۆ بەخاوەن و 

هەندیک بە کرێنشین دەزانن.
بۆ کەسێکی کورد یا بەلووچ تا ئەوکاتەی 
دەســەاڵتــی  لــەژێــر  باپیرانی  و  ــاب  ب زێــدی 
دیــکــەدا  ــەوەی  ــەت ن فتوحاتی  داگــیــرکــەریــی 
ئەو  پــەیــوەنــدیــی  و  نــاســنــامــەکــەی  و  بێت 
نەناسرێت،  فــەرمــی  بــە  خــاکــەکــەی  لــەگــەڵ 
تـــاران  ــە  ل حــکــوومــەت  ــا سیستەمی  ی نـــاو 
ــەودا  گــۆڕانــکــاریــیــەکــی ئــەوتــۆ لــە دۆخـــی ئ
ــۆن کــۆمــاری  ــەر چــ ــ ــات، ه ــاکـ دروســـــت نـ
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دێموکراتیکی فەڕانسە کاریگەرییەکی ئەوتۆی 
لــە ژیــانــی ئــەلــجــەزایــری داگــیــرکــراو نەبوو، 
ئیسرائیلی دێموکراتیک  بریتانیا و  هەر وەک 
هیندی  یــا  فەلەستین  برینەکانی  ســاڕێــژی 

داگیرکەری نەدەکرد.
تا ئەوکاتەی لە کۆمەڵگەی سیاسیی ئێران 
نرخی ئازادی و دیاریکردنی مافی چارەنووس 
ــە نــاوەکــەی  لــە پێش تــەواویــەتــیــی خــاک )ک
دیــکــەی پــارێــزگــاری لــە فــتــووحــات بــە هەر 
مڵهوڕی و هەروەها  قەیرانی  نەبێ،  نرخیکە( 
چونکە  نابێت.  چــارەســەر  بەرەپێشچوون 
مانای  بە  خاک  تەواویەتیی  لەسەر  پێداگری 
و  ناوەند  لە  دەسەاڵت  هەموو  کۆکردنەوەی 
لە ناوەند، بێ گرینگیدان بە  حوکمڕانی تەنیا 
شەقام،  خەڵکی  ویستی  و  نەتەوەکان  مافی 
پێویستی بە ڕێژیمێکی دیکەی سەرکوتکەری 

دژەمرۆڤی وەک کۆماری ئیسالمییە.
ناوەندگەراکان ناتوانن چاوەڕوانیی ئەوەیان 
هەبی لە تاران لەژێر سێبەری حکوومەتێکی 
بەاڵم  دابنشن،  دێموکراتیکدا  و  مرۆڤدۆست 
لە هەمانکاتدا بە پێداگری لەسەر تەواویەتیی 
چارەنووسی  دیاریکردنی  مافی  دژی  خاک 
بنەمای  واتە  واڵتە،  ئەو  دیکەی  نەتەوەکانی 
نــاوەنــدگــەراکــان  ــن.  ب حوکمڕانی  ســەرەکــی 
ناتوانن ئازادی و کەرامەتیان بۆ خۆیان بوێ، 
بخوازن،  کوێالیەتی  هاونیشتمانتان  بۆ  بەاڵم 
یا  دەبین  ــازاد  ئ پێکەوە  هەموو  یا  هەربۆیە 

پێکەوە ژێردەستەی دیکتاتوری دەمێنینەوە.
بە کورتی و پوختییەکەی ئەوەی کە دەبی 
دێموکراتیکدا  سەقامگیری  لەپێناو  ئێراندا  لە 
ــەردا بــێــت ڕوانـــگـــەی  ــ گــۆڕانــکــاریــی بـــە سـ
حوکمڕانییە و، هەتا ئەوکاتەی ناوەندگەرایەک 
ــامــەنــوس یا  یــا ڕۆژن لــەگــەڵ چـــاالک  کاتێک 
سیاسەتوانێکی نەتەوە بندەستەکان دادەنیشێت 
و پێشمەرجی دیالوگ ئەوە دادەنێت کە بزانێ 
ئێران  خاکی  تەواویەتی  بە  ــاوەڕی  ب چەندە 
سەرۆک کۆماریکی  هەبوونی  تەنانەت  هەیە، 
پرسی  ناتوانێ  بەلووچ  پاشایەکی  یا  کــورد 
کورد و بەلووچ چارەسەر بکات و، بۆ نموونە 
ئەو  بەرانبەر  لە  ــەردەوام  ب بەلووچ  و  کورد 
عەقالنییەتی  و  ئێران  سیاسییەی  سیستمە 

پشتی ڕادەوستن.

هێز و سەقامگیری لە بنەما سەرەکییەکانی 
کیانێکی  و  واڵت  ــەر  ــ ه لـــە  ئــەمــنــیــیــەت 
نەتەوە  هەر  دی  واتایەکی  بە  سیاسی دان. 
یان واڵتێک کاتێک دەتوانێ بڵێ ئەمنییەتی 
دوو  ئەم  توانیبێتی  کە  هەیە،  یەکانگیری 
فاکتەرە بنەڕەتییەی هاوکات لەگەڵ یەکتری 
بووبێت. بە ڕوویەکی دیکەدا ئەمنییەت بەبێ 
هێز و سەقامگیری بەدی نایەت، چ لە واڵت 
کە  کورد  وەک  نەتەوەیەکی  لەنێو  چ  بیت، 
هەتا ئێستا وەک شوناسێکی سەربەخۆ لە 
ئێراندا دانی پێدا نەنراوە و ... . لەم ڕووەوە 
ئەمنییەتی  دەســتــەبــەری  و  بەدیهاتن  بــۆ 
چ  و  واڵتێکی سەربەخۆدا  لە  چ  نەتەوەیی 
دوو  ئەشێ  لە هەر واڵتێک،  بەشێک  وەک 
بوونیان  سەقامگیری  و  هێز  فــاکــتــەری 

هەبێت و یەکانگیر بووبن.
ســروشــتــیــیــە چـــەمـــکـــەکـــانـــی هـــێـــز و 
ــان  ســەقــامــگــیــری پــێــنــاســەی جــۆراوجــۆری
تێگەیشتنی  پێیەش  بەو  هەر  و  بکرێت  لێ 
جــیــاوازیــان لــەســەر دروســـت بێت، بــەاڵم 
لە  هەر  پێویستە  ئێران  لە  کورد  نەتەوەی 
ئێستاوە پێناسەیەکی ڕوون و دیاریکراوی 
ئەوەی  بۆ  و  هەبێت  ئەمنییەت  چەمکی  لە 

دڵنیایی  و  یەکگرتوویی  بە  نەتەوەیە  ئەو 
خۆی  بەنەتەوەبوونی  پڕۆسەی  تــەواوەوە 
لەالیەن  گشتییە  پێناسە  ئەم  دەبێ  بپێوێ، 
و  ڕوونــاکــبــیــران  سیاسییەکانی،  حیزبە 

ئیدئۆلۆگەکانیەوە فۆڕمولە بکرێت. 
ــڕەوی  ڕێـ بێتوو  کــراوەتــر  دیــدێــکــی  بــە 
ڕێبازەکەمان ڕوون بێت و بزانین کە بۆچی 
لە  بـــووە،  بەکۆ  کــردەمــان  و  ئەکت  فــاڵن 
سۆنگەی چییەوە فاڵن ڕۆژ مانمان گرتووە 
و بێدەنگ بووین و...؛ یان بە واتایەکی دی 
لەوە تێگەیشتین ئەمنییەتی نەتەوەییمان بە 
دەبێت  خەوشدار  چۆن  و  دەستەبەر  چی 
و چۆن دەکرێ بنەڕەتەکانی بەهێز بکرێن؛ 
کە  بین  بــەوە  هــیــوادار  دەتوانین  ئــەوکــات 

ئەمنییەتی نەتەوەیی یەکانگیرمان هەیە. 
بەتەنیا  تــەنــیــا  ــت  ــێ واب پــێــمــان  هــەڵــەیــە 
خــاوەنــێــتــیــی هــێــز، چ هــێــزی ســەربــازی، 
و...  تــێــکــنــۆلــۆژی  ــاســی،  ــووری، ســی ــ ــاب ــ ئ
ئــەوەی  لــەبــەر  مــســۆگــەرە،  ئەمنییەتمان 
سەرەڕای هێز و دەسەاڵتی ڕێژەیی، بەاڵم 
ئەو هێزە بەبێ فاکتەری سەقامگیری بۆش 
ئەمنییەتە  ئەم  کۆڵەکەکانی  و  لەرزۆکە  و 
و  نێوخۆیی  گوشارێکی  هــەر  ئەگەری  لە 

دەرەکی دەکەوێتە لەرین.
وەک  دەوڵــەمــەنــدی  واڵتانێکی  دەبینین 
عەرەبستان، ئیمارات و تەنانەت ئیسڕائیل و 
زۆر واڵتی دی سەرەڕای خاوەنێتیی هێزی 
سەربازیی  سوپای  و  ــەالح  زەب ئابووریی 
بەردەم  لە  بەردەوامی  بە  پۆشتە  و  کۆک 
ئەمنییەتی دان.  مەترسیی  و  هەڕەشە  تیغی 
ڕووی  لە  چەندی  کە  ڕوونــە  هۆکارەکەی 
چەکوچۆڵ و ئابووری و تێکنۆلۆژیی شەڕ 

دیسان  بــەاڵم  بیت،  بەهێز  زانیارییشەوە  و 
دەتوانێ  کەم ئەژمار-  و  -گچکە  گرووپێکی 
بە دڕۆنێکی خۆکوژ هەڕەشە لە ئەمنییەت و 
سەقامگیریت بکات و ترس و دڵەڕاوکێ لەنێو 

خەڵکەکەتدا دروست بکات.
ــە:  ــەوەی ئــاکــامــگــیــری لـــەو کــورتــەبــاســە ئ
ئــەمــڕۆدا  دنــیــای  لــە  سەقامگیری  فاکتەری 
ئەوانیدی  ئەمنییەتی  ئاسانی  بە  دەکــرێ  کە 
بخرێتە مەترسییەوە گرینگ و یەکالکەرەوەیە، 
هەروەها بە سەقامگیری دەکرێ ئەو بااڵنسە 
دروســت بکرێت و وێــڕای هەبوونی هێز و 
وابکەیت  بەرگێڕەوە،  ئامانجی  بە  دەسەاڵت 
نەیانهەوێ  ئەوانیدیش  و  بەرانبەر  الیەنی 
لەسەر  مەترسییت  و  هەڕەشە  نەشتوانن  و 
بە  دەتوانن  ئێوەش  چونکی  بکەن؛  دروست 
النیکەمی کەرەستە و ئامرازەوە ببنە هەڕەشە 

و مەترسی بۆ سەر الیەنی بەرانبەرتان.
و سەقامگیریی  حاوانەوە  دەستەبەری  بۆ 
پڕەنسیپێکی  و  ــاڵ  خـ ــد  چــەن هــەمــیــشــەیــی 
ببینن،  سەرەکی  ڕۆڵــی  دەتوانن  جیهانداگر 
دێموکراتیک و  وەک گرتنەبەری ڕێوشوێنی 
لە  ڕێزگرتن  و  داننان  و  پێشکەوتنخوازانە 
بنەڕەتەکانی  و  ئەوانیدی  وەک یــەکــی  مافی 
بۆ  مافانە  ئــەو  دەســتــەبــەری  و  دابینبوون 
بێتوو  تەنانەت  دۆخێکدا  لەوەها  هەمووان. 
لە  هەڕەشە  بیانەوێ  گرووپێکیش  و  ڕەوت 
ناوێرن  بکەن  سەقامگیریتان  و  ئەمنییەت 
دەست بۆ ئەم کارە ببەن، چونکی کۆمەڵگەی 
نێونەتەوەیی ئیزنی ئەوەیان پێ نادات. کەواتە 
بۆ  شیاو  بــەکــردوەی  ڕێکاری  و  چارەسەر 
هەبوون  یەکانگیر،  ئەمنییەتێکی  دەستەبەری 

و خاوەنێتیی هاوکاتی هێز و سەقامگیرییە.

لەسێدارەدانی الوانی شۆڕشگێڕ 
مەحکوم دەکەین

خەڵکی  جەماوەریی  ناڕەزایی  و  خۆپیشاندان  بەسەر  رۆژ   ٨٠ لە  زیاتر  کاتێکدا  لە 
لە  یەکێک  شکاری  موحسین  ســەرمــاوەز  ١٧ی  سەرلەبەیانی  دەبێت.  تێپەڕ  ئێراندا 
خۆپیشاندەرانی ئەم دواییە لە الیەن جەالدەکانی کۆماری ئیسالمییەوە لە سێدارە درا.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران وێڕای مەحکومکردنی ئەم تاوانە 
دەکات  کوردستان  و  ئێران  خەڵکی  جەماوەری  لە  داوا  ئیسالمی  کۆماری  نوێیەی 
دواییە  ئەم  گیراوانی  و  سیاسی  چاالکوانانی  لەسێدارەدانی  مەترسیی  بە  بەرامبەر 
کوردستانیش  و  ئێران  سیاسییەکانی  الیەنە  و  حیزب  لەسەرجەم  داوا  نەبن.  بێدەنگ 
دەکەین بۆ لەقاودان و مەحکومکردنی لەسێدارەدانی خۆپیشاندەرانی بەندکراو هاوکارو 

هاوئاهەنگ بن. 
کۆماری ئیسالمی بە پەرەپێدان بە سیاسەتی سەرکوت و ئێعدامی خۆپیشاندەران 
بکات کە خوازیاری  ئێران  ڕاپەڕیوی  بە خەڵکی  پاشەکشە  ناتوانێ  ناڕازی  و خەڵکی 

روخانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمین.
جیهانی  کۆمەڵگەی  و  مرۆڤ  مافی  نێودەوڵەتییەکانی  رێکخراوە  سەرجەم  لە  داوا 
لە کوشتاری بەکۆمەڵی بەندکراوانی سیاسی و  دەکەین بە هەموو شێوازێک ڕێگری 

خەڵکی راپەڕیوی ئێران بکەن.
ژن، ژیان، ئازادی، بڕووخێ کۆماری ئیسالمی ئێران!

ناوەندی ھاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
١٧ی سەرماوەزی ١٤٠١
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شوکواڵتێک بە تامی ژەقنەمووت

ڕەئیسی،  ئیبراهیم 
ڕەئــیــس جــومــهــوری 
ــی  دڵـــــخـــــوازی عــەل
ــی١٠ی  ــ ــەیـ ــ ــنـ ــ ــامـ ــ خـ
ســـــــــەرمـــــــــاوەزی 
ئــەمــســاڵ ســەردانــی 
شــــــــــاری ســـنـــەی 
کـــرد. ســەردانــەکــە لە 
ڕواڵەتدا بە بیانووی کردنەوەی پڕۆژەیەکی 
گەیاندنی ئاو بۆ مااڵن بوو، بەاڵم پڕۆژەیەک 
کە هێشتا نیوەچڵە و تەنیا لە سەدا پازدەی 
بە  گومانەی  ئــەو  بــووە،  تــەواو  کارەکانی 
ســەردانــە  ــەو  ئ مەبەستی  کــە  ــرد  ک هێزتر 
کوردستان  بــدرێ  نیشان  وا  کە  بوو  ئــەوە 
ژینا،  شۆڕشی  سەرهەڵدانی  کانگای  وەک 
تێدا  ناڕەزایەتی  و  ئاسایی دا یە  دۆخێکی  لە 

کۆتایی هاتووە.
ناڕەزایەتی  نێژرا و  ئەو ڕۆژەی کە ژینا 
ــە شــاری  و خــۆپــێــشــانــدان بـــەم بــۆنــەوە ل
شاری  یەکەم  سنە  کێشا،  درێــژەی  سەقز 
هاتە  هاوکات  کە  بوو  ئێران  و  کوردستان 
سەر شەقام و بە دروشمی "سەقز بە تەنیا 
خۆی  ناڕەزایەتیی  پشتیوانییە"،  سنە  نییە، 
ئەم  دا.  نیشان  ژینا  کوژرانی  جینایەتی  لە 
درێژایی  بە  ناڕەزایەتییانە  و  خۆپێشاندان 
سێ مانگی ڕابردوو کەم و زۆر لەو شارەدا 
ــەردەوام بووە و دەکــرێ بڵێین لە ئاستی  ب
مــاوەدارتــریــن  و  زیاترین  ئێراندا  هــەمــوو 
خۆپێشاندان و ناڕەزایەتییەکانی تێدا بەڕێوە 
چووە. خوێندکارانی زانستگاکانی ئەو شارە 
پێشەنگی سەرهەڵدانی زانستگا و زانکۆکانی 
بازاڕییانی  و  دووکــانــداران  و  بــوون  ئێران 
مانگرتنەکان  گرینگی  پایەیەکی  بـــەردەوام 
بوون. لەم سۆنگەیەشەوە چەندین شەهیدی 
دەیان  کردووە،  سەرهەڵدانە  بەم  پێشکەش 
کەسی لێ بریندار بووە و سەدان کەسیشی 
ئەوانەش  هەموو  کــراوە.  دەستبەسەر  لێ 
ــەم شــارە بــە ناوەندێکی  وایـــان کــرد کــە ئ
گرینگی سەرهەڵدانی شۆڕشی ژینا بناسرێ. 
هەر بەو پێیەش بۆ ڕێژیم گرینگ بوو کە وا 
نیشان بدا کانگای سەرهەڵدان ئارامە و هیچ 

ناڕەزایەتییەکی تێدا نەماوە.
لە  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک کــاربــەدەســتــانــی 
سنە، بە عادەتی سەردانی سەرکۆمارەکان، 
هێزە  دەوڵەتی،  بەرپرسانی  لە  ژمارەیەک 
کــۆنــەجــاشــەکــان و ژن و  چـــەکـــدارەکـــان، 
منداڵەکانیان بۆ ڕەئیسی کۆ کردەوە تا باسی 
بکا.  بۆ  کوردستانیان  دۆخی  ئاسایی بوونی 
بەاڵم ئەمجارە پێشبینیی کەمیی حەشیمەتی 
هۆڵێکی  بــۆیــەش  و  ــوو  کــردب بــەشــداریــان 
کرد.  دیاری  کۆبوونەوەکە  بۆ  بچووکتریان 
بەو حاڵەش، بۆ پڕکردنەوەی هۆڵەکە، ناچار 
شارەکە  شارەداریی  کارمەندانی  لە  بوون 
کەڵک وەرگرن. سەرەڕای هەمووی ئەوانە، 
ئەو ڕێژەیە بۆ شارێکی میلیۆنیی وەک سنە 
الیەکدا  هیچ  بــە  و  بــوو  دەریـــا  لــە  دڵۆپێک 
پێ  ســەرکــۆمــاری  ســەردانــی  سەرکەوتنی 
قسەکانی،  دوای  بۆیەش  ــەدەدرا.  نـ نیشان 

سەرکۆمار  پێشی  شارەکە  کاربەدەستانی 
پەلکێشیان  شــاردا  شەقامێکی  بە  و  کەوتن 
ــی شــار  ــ ــدرێ دۆخ ــ کـــرد تـــا وا نــیــشــان ب
دووکان  و  نییە  تێدا  ناڕەزایەتیی  ئاساییە، 
تێپەڕ  ئاسایی خۆیان  بازاڕەکانی ڕەوتی  و 
ڕادەیــەک  تا  سەردانەکەش  چونکە  دەکــەن. 
بۆ  ئــەوتــۆی  ناڕەزایەتییەکی  ــوو،  ب کتوپڕ 
بە  ڕەئیسی  گەڕانەدا  لەو  نەخرابوو.  ڕێک 
سەر دووکانێکی شوکواڵت فرۆشیدا کەوت 
بەهەڵکەوت  فــرۆش  شوکواڵت  کابرای  کە 
ڕاوەستابوو.  دووکانەکەی  دەرگای  بەر  لە 
ئەو هەموو دەستە  دیتنی سەرکۆمار و  بە 
ــە، شـــوکـــواڵت فـــرۆش تــووشــی  ــرەیـ و دایـ
ون  پێی خۆی  و  دەســت  و  بوو  پەشۆکان 
ماوەیەی  ئــەو  هەڵوێستی  تاوێک  بۆ  کــرد. 
لە  کە  چــۆوە  لەبیر  هاوپیشەکانی  و  خۆی 
پــازدە ڕۆژ  بە  نیزیک  مانگدا  مــەودای دوو 
ژینا  ڕاپەڕینی  لە  پشتیوانی  بۆ  دووکانیان 
کــوردان،  میوانگریی  خدەی  بە  داخستبوو. 
کۆمار  ــەرۆک  سـ بــۆ  شــوکــواڵتــی  لوێچێک 
ڕاداشت و ئەویش وەک بڵێی دەسکەوتێکی 
گرینگی دەستەبەر کردبێ و بەو شوکواڵتە 
گوێچی خۆی گرتبێ، بە بزەیەکەوە دەنکێکی 
لێ هەڵگرت و درێژەی بە ڕێگای خۆی دا. 
بە دووکانێکی  بەو دەستوورە سەری  هەر 
کە خاوەن دووکان خەریکی  دیکەشدا کرد 
کاری ئاسایی خۆی بوو. ئەوەی لە هەر دوو 
مێدیاکانی  و  بینەر  سەرنجی  دووکانیشدا 
حیساب بۆنەکردن  پشت تێ کردن،  ڕادەکێشا 
و بــایــکــۆت کــردنــی خــاتــوونــانــی کـــورد لە 
هەڵوێستی  بەاڵم  بوو.  ئێران  سەرکۆماری 
ئەوە  هۆی  بە  نەبوون  خانمان  لێبڕاوانەی 
برینداری  دڵی  فەیزوڵاڵ  شوکواڵتەکەی  کە 

کوردان، بریندارتر نەکا.
لە سەرهەڵدانی  خاڵێکی هەرە گرینگ کە 
ڕابردوو  مانگی  درێژایی سێ  بە  کە  ژینادا 
بەردەوام و بە زەقی خۆی نواند، نیشاندانی 
کورد  گەلی  یەکگرتوویی  بــەرزی  ئاستی 
لەگەڵ  خۆپێشاندەران  چــڕی  دژایەتیی  و 
دیــــاردەی جــاشــایــەتــی و نــۆکــەرایــەتــی بۆ 
هەم  ئێستا  هەتا  ئەوە  داگیرکەرە.  ڕێژیمی 
کــردەوەدا  لە  هەمیش  و  دروشمەکاندا  لە 
ــەاڵم  ــی داوەتـــــــــەوە. بـ ــگـ بــــەهــــەراوی ڕەنـ
ئەوەی  پێچەوانەی  فەیزوڵاڵ  شوکواڵتەکەی 
دەســەاڵتــیــش  مــێــدیــاکــانــی  و  دەدا  نــیــشــان 
بە  ڕێکالم  بــوون  خەریک  بەخەستی  زۆر 
کورد  دووکاندارێکی  بەخشینی  شوکواڵت 
سەرکۆماری  بــە  کــوردســتــان  شارێکی  لــە 
ــە زیــاتــریــن  جــمــهــوری ئــیــســالمــی بــکــەن ک
هاتووەتە  تێدا  داگیرکەر  بە  دژ  بەرخۆدانی 

ئاراوە.
و  خۆپێشاندان  مانگ  سێ  بــەدرێــژایــی   
خەڵکی  لەالیەن  دروشمدان،  و  ناڕەزایەتی 
خۆپێشاندەرەوە تا ئێستاش هیچ حیسابێک 
سەرۆک کۆمار  وەک  ڕەئیسی  ئیبراهیم  بۆ 
بە  ئەو  خۆپێشاندەران  بڵێی  وەک  نەکراوە. 
هیچ دانانێن یان هەتا عەلی خامنەیی وەک 
ڕەهبەر لەوێ بێ، سەرۆک کۆمار بە ڕەسمیی 

ناناسن. نە دروشمی لە دژی دەدەن و نە 
داوایەکی لێ دەکەن. بەاڵم ئەوە نابێتە هۆی 
ئەوە کە خەڵک لە بیری نەبێ ڕەئیسی هەم 
کوشتاری  لە  ڕەشــی  مێژوویەکی  بۆخۆی 
وێنە وەک  بۆ  ئیسالمی  دژبەرانی کۆماری 
لە ساڵی ٦٧  بەندکراوان  لەداردانی  لێژنەی 
دەسەاڵتێک  نوێنەرایەتیی  بە  هەم  و  هەیە 
ــە هــەتــا ئــەوکــاتــە  ــان ک ــۆ کــوردســت هـــات ب
و  کـــورد  الوی  بیست  و  ســەد  بــە  نیزیک 
سەدان الوی ئێرانی لە ڕەوتی سەرهەڵدانی 
لە  جگە  ئــەوە  کوشتووە.  ژینادا  شۆڕشی 
ــژووی پــڕ لــە کــوشــتــاری ئــەو ڕێژیمە  ــێ م
دەسەاڵتی  ــە  دەی چــوار  لە  پتر  بــەدرێــژایــی 
بە سەر ئێران و کوردستاندا. هەر بۆیەش 
بکەوێتە  نــەیــدەتــوانــی  زارشــیــریــن کــردنــی 
کــوردەوە.  تاکی  میوانگریی  خووی  خانەی 
میدیاکانی کۆماری ئیسالمییش ئەوەیان لەو 
هەلومەرجەدا پێ سەیر بوو بۆیە ڕێکالمێکی 
پێشوازیی دووکاندارێکی کورد  بە  زۆریان 
وەک  پەیتاپەیتا  کرد.  شوکواڵتەکەوە  بە  و 
نیشانەیەک لە ئاسایی بوونی دۆخی سنە و 
وەک خۆشەویستیی کوردێکی دووکانداری 
ــێــران  ــاری ئ ــۆمـ ــەرکـ ــی بـــۆ سـ ــان ــوردســت ک
کە  ئاستێک  تــا  دەدا.  بینەرانیان  نیشانی 
ئەم  سێبەری  ژێر  کەوتە  سەردانەکە  کۆی 

ڕووداوەوە.
سەرهەڵدانی  ژینگەی  وەک  کوردستان 
کوردستان  دووکــانــدارانــی  ژینا،  شۆڕشی 
ــە پــێــشــەوەی ئـــەم ســەرهــەڵــدانــە و سنە  ل

شۆڕشەکە  سەرەکیی  هــەرە  کانگای  وەک 
و خــاوەنــی درێــژتــریــن مـــاوەی بــەرخــۆدان 
ئەو  شەهید،  چــەنــدان  کردنی  پێشکەش  و 
ــەدەکــرا کــە تێیدا بە  لــێ ن چــاوەڕوانــیــیــەی 
بکوژی  لە  پێشوازی  شوکواڵت  و  شیرینی 
ڕۆڵەکانی بکرێ. هەربۆیەش ئەم پێشوازییە 
پێ ناخۆش بوونی هەمووانی لێ کەوتەوە. ئەم 
پێ ناخۆشبوونەش لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا 
جۆراوجۆری  لێکدانەوەی  و  دایەوە  ڕەنگی 
بەرنامەی  بــوو  وا  پێیان  هەبوون  کــرا؛  بۆ 
لەپێشدا داڕێــژراو بووە و هەشبوون وەک 
کتوپڕی  پــەرچــەکــرداری  و  تــاک  ــەی  هــەڵ
دووکــانــدار چاویان لە ڕووداوەکـــە دەکــرد. 
بــــەاڵم هـــەمـــووان لـــە ســـەر هــەڵــەبــوونــی 
پێشوازییەکە و هۆی زیانگەیاندن بە ڕەوتی 
شۆڕشی ژینا لەو هەلومەرجەدا کۆک بوون.
 بە خۆشییەوە پێ ناخۆشبوونەکان زۆریان 
نەخایاند. فەیزوڵاڵی شوکواڵت فرۆش لە ڕێی 
پێ ناخۆشبوونی  کۆمەاڵیەتییەکانەوە  تۆڕە 
خەڵکی بە گوێ گەیشتەوە و زۆر زوو وەخۆ 
هاتەوە. زانی کە بەم شوکواڵتە بێ نرخە، بێ 
بووبێ  بزانێ و مەبەستی  بە خۆی  ئەوەی 
کـــردووە.  بریندار  بــریــنــداری  خەڵکی  دڵــی 
ڤیدیۆیەکی  هەڵەیەش،  ئــەو  قــەرەبــووی  بۆ 
کورتی باڵو کردەوە و لە کاتێکدا سوێندی 
ــوارد،  ــ بــە قــورئــانــەکــەی بــەر دەســتــی دەخ
مەبەستدار  ڕووداوەکـــە  کە  کرد  ئاشکرای 
ئەوەی  بەتایبەتیش  بووە.  کتوپڕ  و  نەبووە 
کە  پڕ  لە  گــێــڕاوەتــەوە؛  مشتەرییەکانی  بۆ 

چــاوی کــردۆتــەوە، ســەرکــۆمــاری واڵتێک 
بەر  لە  ئەوە  یەکجار زۆر  وێڕای خەڵکێکی 
دەرگایەتی و نەیزانیوە چ بکا! لە سەر ئەم 
هەڵەیە داوای لێبوردنی لە گەلی کورد یان 
بە وتەی خۆی لە "خەڵکی کوردەواری" کرد. 
هەمووانی  بیر  بە  دیکە  جارێکی  بــەوەش 
بێ  میوانگر  هەرچەندی  کورد  کە  هێنایەوە 
و هەرچەندی لەگەڵ میوانان سەر و ڕووی 
لەبیر  خــۆی  ڕۆڵەکانی  خوێنی  بــێ،  خــۆش 
خۆی خۆش  ڕۆڵەکانی  بکوژی  لە  و  ناچێ 
یەکگرتوویی  دیکە  جارێکی  هاوکات  نابێ. 
و  بێگانە  حاند  لە  کــوردی  گەلی  ڕیزەکانی 
داوای  ــەوە.  دایـ هــەمــوان  پێشانی  دوژمــنــدا 
لــە شــوکــواڵت  ــێــبــوردنــەکــە زۆر زیــاتــر  ل
شۆڕشگێڕان  دایـــەوە.  دەنگی  بەخشینەکە 
بەگەرمی  و  پەژراند  لێبوردنەکەیان  داوای 
پێشوازییان لێ کرد. خەڵکی ئێران سەبارەت 
بـــەو پــاشــگــەزبــوونــەوەیــە ســەرســوڕمــانــی 
نارد.  خۆیان دەربڕی و دەستخۆشییان بۆ 
ناهومێدی  تووشی  سەرۆک کۆمار  هاوکات 
بۆوە  لێ  سەفەرەکەی  دەسکەوتی  و  هات 
نەیتوانی  کە  ئاستێک  تا  ئاو.  بڵقی سەر  بە 
نەدیتراو  و  نەبیستراو  ڕووداوێــکــی  وەک 
ڕێوڕەسمی  لە  دواتــر  ڕۆژ  چەند  و  دایبنێ 
حکوومەتیی ڕۆژی خوێندکار لە زانستگای 
لێبوردنی  داوای  لە  تووڕەیی خۆی  تاراندا، 
شوکواڵت فرۆش دەربڕی و نیشانی دا کە 
شوکواڵتەکەی  بــوونــەوەیــە،  پــەژیــوان  بــەو 

فەیزوڵاڵ لە دەمیدا بووە بە ژەقنەمووت.

تاهیر قاسمی

ئاخێزی ژینا و 
ئەرکی پتری ڕووناکبیرانی کورد

سارۆ خوسرەوی

جینایەتەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە 
کوردستان و بەلووچستان و تێکەڵ نەبوونی 
ــارە گـــەورەکـــانـــی ئــێــران لە  هـــــەراوی شــ
شۆڕشەکەدا،  پێمان دەڵێت هێشتا زۆرێک 
کۆدەکانی  و  مێشک  ئــێــران،  خەڵکانی  لــە 
بیرکردنەوەیان بە سیاسەتی جودایی خوازیی 
ڕێژێمی ئێران ئاخێنراوە و نیگەرانی ئەوەن 
واڵت  ڕێژێمەدا،  ئەم  ڕووخانی  ئەگەری  لە 
دابەش بکرێت. ئەمەش ئەرک دەخاتە سەر 
شانی ڕووناکبیرانی کورد کە پتر لە ئێستا 
ئە وێنەی جوداییخوازییەی الی نەتەوەکانی 
دروست  کوردەوە  بارەی  لە  ئێران  دیکەی 

بووە، بیگۆڕن. 
دەســەاڵتــدارنــی  سااڵنێکە  دەزانــیــن  ئێمە 
گشتی،  بە  ئێرانی  ناسیۆنالیستی  و  تــاران 
ــدووە کە  ــان ــگــەی ــێ ت ــیــان وا  ــێــران ئ خــەڵــکــی 
ــەوێ  ــان کـــوردەکـــان جــودایــیــخــوازن و دەی
ئێران پارچە پارچە بکەن، بەاڵم لە ڕەوتی 
ئاخێزی ژینادا، تا ڕادەیەک ماهییەتی ڕێژێم 
سیاسیی  جوغرافیای  دیــکــەی  گــەالنــی  بــۆ 
تەنیا  ڕێژیمە  ئــەم  کە  بــوو،  ئاشکرا  ئێران 
ــەاڵت و  لــە دەســ ــەوەی خــۆی  ــان م لەپێناو 
و  کــورد  ئــازادیــخــوازانــی  سەرکوتکردنی 
دەستەواژەی   لە  کە  ئێرانە  دیکەی  گەالنی 

جوداییخوازی کەڵک وەردەگرێ.
حیزبە  هاوهەڵوێستیی  و  ــگــی  هــاودەن
لە  کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی  سیاسییەکانی 
ئاخێزی سەرتاسەریی  لە  پشتگیرییان  مەڕ 
ئێران،  و  کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی  لە  ژینا 
کۆماری  پەیکەری  لە  بوو  بەهێز  زەبرێکی 
کە  ڕێژێمێک  بۆ  ــەوت.  ک ئێران  ئیسالمیی 

زۆرتر لە چوار دەیەیە هەوڵی خەڵەتاندنی 
دەکات،  کۆمەڵگە چەواشە  و  دەدات  خەڵک 
چاوەڕواننەکراو بوو گەالنی ئێران لە یەک 
کاتدا  بڕژێنە سەر شەقام و دروشمی مەرگ 
دوێنی،  هەتا  ئەگەر  بڵێنەوە.  بۆ  نەمانی  و 
مێشکی مرۆڤی ئێرانی پڕ دەکرا لە درۆ و 
داخوازییەکانی  و  ماف  بــارەی  لە  دەلەسە 
گەلی کورد، بە خۆشییەوە ئەوڕۆ زۆرێک لە 
خەڵکی ئێران، بۆ خۆیان دنیای ڕاستییەکان 
دەبینن و بە دوور لە دەمارگیریی نەتەوەیی، 
لە هەوڵی چەسپاندنی ئاشتی، هاوخەباتی و 

سەقامگیریی دیمۆکراسی دان.
خــۆپــیــشــانــدان و چــاالکــیــی کــــوردان لە 
هەیە،  خــۆی  شوێنی  و  ڕۆڵ  دیــاســپــۆرا 
ــە کــاریــگــەر  ــ ــە ئـــەو ڕادەیـ ــە ب ــگ بـــەاڵم ڕەن
شانبەشانی  کورد  ڕووناکبیرانی  کە  نەبێت 
کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی  سیاسەتمەدارانی 
گۆڕەپانی  لە  تازە  سیاسەتێکی  بۆ  نەخشە 
ــدا بــکــێــشــن. بــۆ نــمــوونــە  ــران ــێ ســیــاســیــی ئ
تۆڕە  میدیا و  لە ڕێی  ئەوە هەیە  دەرفەتی 
و  سیاسی  ئــەزمــوونــی  کۆمەاڵیەتییەکان، 
چینی  لەگەڵ  کــورد  خەڵکی  شۆڕشگێڕیی 
گۆڕێ.  بێننە  ئێران  ڕووناکبیری  و  نوخبە 

ڕوونــاکــبــیــرانــی  ــە  ل ــک  ــ زۆرێ ــۆ  ب ئێستاش 
داخۆ  ئارا،  دێتە  پرسیارە  ئەو  غەیرەکورد 
چۆنە کۆماری ئیسالمی لە پاش ئەو هەموو 
مێشکی  نەیتوانیوە  کوردستان،  لە  ساڵەی 
خۆی  سیاسەتەکانی  دەستی  دیلی  کوردان 
بکات. وەاڵمەکەی بۆ ئێمەی کوردان ڕوونە، 
بزووتنەوەی  کوردستان  لە  ئەوەی  بەر  لە 
ــی بــــــەردەوام لە  ــەت ــەاڵی ــۆم ســیــاســی و ک
وونەیتوانیوە  ڕێــژێــم  و  ــووە  ب تێکۆشاندا 
بۆشایی لەنێوان گەل و حیزبە سیاسییەکاندا 
دروســــت بــکــات. کــاتــێــک هــەمــوو الیــەنــە 
داوای  یەکدەنگی  بە  کــورد  سیاسییەکانی 
بە  گەل  و  دەکــەن  سەرتاسەری  مانگرتنی 
دەداتەوە،  داواکارییەکانیان  واڵمی  ئەرێنی، 
بزووتنەوەی  زیندووبوونی  فرەتر  ئەوکات 
و وشیاریی سیاسیی  کوردستان  سیاسیی 
ئێران  خەڵکانی  و  ــداران  دەســەاڵت بۆ  گــەل 

بەگشتی ڕوون دەبێتەوە.
ــاوازدا، بۆ  ــیـ ــە زۆر قــۆنــاغــی جـ ــورد ل کـ
گەیشتن بە ئازادی و یەکسانیی کۆمەاڵیەتی 
چوارچێوەیەدا  لەو  و  هەڵهێناوە  هەنگاوی 
باجی گەورەشی داوە،  هەرگیز لە مەیدانی 
زۆر  بــۆیــە  ــەوە،  ــەکــشــاوەت ن تێکۆشانیش 

نەبەزینە،  و  بەرخۆدان  وانەی  ئەم  گرینگە 
هاوبەشی  تێکۆشانی  کولتووری  بکرێتە 
دیکتاتۆریی  ــە  دژبـ ــێــران  ئ گــەالنــی  گشت 

کۆماری ئیسالمی.
گەالنی  ئێستا  هەتا  ژیــنــادا  ئاخێزی  لە   
بەلووچ و کورد زۆرترین قوربانییان داوە، 
ناوەندی  گەورەکانی  شارە  ئەوەی  بەر  لە 
پێویستە  جــۆرەی  بەو  نەیانتوانیوە  ئێران، 
ــورد  ک و  بــەلــووچ  ــی  ــەالن گ ــە  ل پشتگیری 
لە  کود  ڕووناکبیرانی  ڕۆڵی  لێرەدا  بکەن. 
ــەوەی ئــازادیــخــوازی  وشــیــارکــردنــەوەی نـ
ڕووناکبیری  گرینگە.  زۆر  ئێران  ئێستای 
پێشخستنی  بــۆ  دەکـــات  پێویست  کـــورد، 
تــێــکــۆشــانــی ســیــاســیــی هـــاوبـــەش لــەگــەڵ 
بنەڕەتییەکانی  بیرە  ئێران،  دیکەی  گەالنی 
و  بکاتەوە  شی  خۆی  ڕزگاریی  تێکۆشانی 
تەمی زێهنییەتی جودایی خوازیی کوردان لە 
بڕەوێنێتەوە.  ئێرانی  ڕووناکبیرانی  مێشکی 
کــورد  ڕوونــاکــبــیــرانــی  گرینگە  زۆر  واتـــە 
ــەوارە  ق لە  واڵت،  دەرەوەی  و  نێوخۆ  لە 
لە  بیر  بــەرفــراوانــتــردا  چوارچێوەیەکی  و 
ڕووناکبیران  لەگەڵ  هــاوبــەش  تێکۆشانی 
بکەنەوە.  ئێران  دیکەی  ئازادیخوازانی  و 

ڕووناکبیرانی  بــیــرکــردنــەوەی  توانستنی 
و  ویــســت  ئاستی  ــە  ل تەنیا  نابێت  ــورد  کـ
بمێنێ  قەتیس  داخوازییەکانی گەلی کوردەا 
و خۆی لە خەباتی هاوبەش بەدوور بگرێ، 
ــە بــوێــریــیــەوە توخنی  بــەڵــکــوو بــاشــتــرە ب
تێکۆشانی هاوبەش بکەوێ و  پێشەنگبوونی 
گەالنی  یەکپارچەیی  تێکۆشانی  لە  خــۆی 

ئێران، باشتر و بە کردەوەتر بسەلمێنێت.
تاران  دەسەاڵتدارانی  ئەوەی  بۆ  کەواتە 
ــووی مــەســەلــەی  ــان ــی ــە ب جــاریــکــی دیــکــە ب
جوداییخوازیی، نەوەی دەیەی هەشتا وەک 
ڕێگە  نــەکــەن،  چــەواشــە  پێشوو  نەوەکانی 
شێوەی  بە  ــورد،  ک ڕووناکبیرانی  ئــەوەیــە 
قووڵ و فراوان خۆیان بۆ تێکۆشانی ئازادی 
لە چوارچێوەی جوگرافیای سیاسیی ئێراندا 
تەرخان بکەن و ڕووناکبیرانی نەتەوەکانی 
پێویستە  فارسەکانیش  لەوان  یەک  و  دیکە 
لۆژیکی سەردەمیانەوە  و  کراوە  بە چاوی 
و  ئــێــران  داهـــاتـــووی  و  ئێستا  ــە  ــن ــڕوان ب
پرسی  کــە  واڵتـــە  ــەم  ئ پــرســی  گرینگترین 
فرەنەتەوەبوونی ئێران و مافی نەتەوەیی و 

وەک یەکی ئەو نەتەوانەیە.
***
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پرسی دادگای کەیفەری و 
دەستێوەردانی مرۆڤ دۆستانە لەالیەن شوڕای ئەمنییەتەوە

دەوڵەتی  پێکهاتنی  کاتی  لە  تایبەتی  بە  ئێراندا  جوغرافیای  لە 
بەش  الوازترین  سیاسی  بەڕیوەبەریی  و  سیاسەت  مودێرندا، 
پڕە  سیاسییەوە  بــواری  لە  جوغرافیایە  ئەم  مێژووی  و  بــووە 
ناسەقامگیری،  چــەواشــە،  و  درۆ  حــاشــاکــردن،  ســڕیــنــەوە،  لــە 

سەرەڕۆیی، دیکتاتوری و بەراوەژووکردنەوە و... .
پێش  لە  و  هەیە  تایبەتمەندیی  چەندین  ئێران  ژێئوپۆلۆتیکی 
هەموواندا جوغرافیای ئەم واڵتە کە هێشتایش جێگای گەنگەشەیە؛ 
عەقڵییەتێکی  و  سیستم  بە  ئیران  سیاسیی  سنووری  هەروەها 
کۆلۆنیالیستی دیاری کراوە و داخوازی و ماف لەم واڵتەدا قەد 

لەبەرچاو نەگیردراوە.
ڕاستە زۆربەی واڵتانی جیهان، بە هۆی شەڕ، داگیرکاری و 
قەیران سنووری سیاسیی خۆیانیان دیاری کردووە و بەشێکی 
چارەنووس  دیاریکردنی  مافی  و  ڕێفراندوم  بە  واڵتــان  لە  کەم 
ڕەوتــی  ــەاڵم  ب هێناوە،  ــت  وەدەسـ خــۆیــان  سیاسی  خاوەنێتیی 
مودێرنیتە و گەشەی سیاسی و ئەندێشەی مرۆڤایەتی بەشێکی 

زۆر لە واڵتانی جیهانی بەرەو دێمۆکراسی بردووە.
دێموکراسی  بە  ســەرەتــادا  لە  واڵتێک  هیچ  ئامریکا  لە  جیا 
دانەمەزراوە و خەڵک و دەسەاڵتداران بە پێی پێوەرە مرۆڤانەکان 
گەشەی  ڕۆژ  بــە  ڕۆژ  کــە  داخــوازیــیــەکــان  لەبەرچاوگرتنی  و 
سەندووە، فورمی دێموکراتیکیان بە خۆیانەوە گرتووە. هەرچەند 
ئەم تێپەڕینە بەرەو دێموکراسی لە واڵتان جیاوازە و هەوراز و 
نشێوی زۆر و تێچووی جیاوازی بۆ هەر کام لە واڵتانە بووە؛ 
بەاڵم لە ئاکامدا دەبینین دێموکراتیزەبوون بووەتە هۆی گەشەی 

واڵتان.
کاتێک مێژووی النی کەم دوو سەدەی ڕابــردوو لە ئێران لە 
بەرچاو دەگرین، دەبینین کە دێموکراسی و تێپەڕین بە ئاراستەی 
دێموکراتیک بوون قەد ڕووی نەداوە و تەنیا لە ڕووی ئابووری 
و پێشە و هاوردەکردنی هەندێک بەرهەم و تێکنۆلۆژی، وەکوو 
بە الوازی  ئەویش   ... و  ڕێگەوبان، شەمەندەفەر، چاپ  سینەما، 
بە  سیاسیی  گەشەی  بڕگەیەکیدا  هیچ  لە  و  سەندووە  گەشەی 
واتا  بە  سیاسی  گەشەی  لە  مەبەست  لێرەدا  نەبینیوە.  خۆیەوە 
ڕاستەقینەکەیەتی، واتە شۆڕشی مەشرووتە و پێکهێنانی یاسای 
ئەو  چوونکە  ناگرێت،  بەخۆیەوە  پارلمان  و  واڵت  بنەڕەتیی 
کردەوانەش نەک دێموکراسی لێ نەکەوتۆتەوە، بگرە یارمەتیدەری 

دیکتاتۆرییش بووە.
دێموکراتیزەبوون  بەرامبەر  لە  لەمپەڕ  و  گرفت  سەرەکیترین 
و  کەمە  تەمەنی  کە  ئێران  ــوو  وەک واڵتێک  دروســت بــوونــی  لە 
مێژووەکەی بۆ کەمتر لە دوو سەدە دەگەڕێتەوە، هەتا حاشاکردن 
لە فرەنەتەوە بوونی ئەم جوغرافیایە بەردەوام بێت و عەقڵییەتی 
ئێران  بمێنیت،  بوونی  نەوتەوە  یەک  و  واڵت  یک  و  ئێرانشاری 

ڕەنگی دێموکراسی بەخۆیەوە نابینێت.
ئاست  لە  مەدەنی  کۆمەڵگەی  نەبوونی  دیکەشەوە  لەالیەکی 
سەر  بخاتە  گــۆشــار  و  بێت  داخـــوازتـــەوەر  کــە  ئێرانە  گشتیی 
دەسەاڵت، بەڵکوو هەتا ئیستایشی لەگەڵ بێت بەشێک لە خەڵکی 
ئێران بەتایبەتی لە ناوەند دەسەاڵت وەکوو سیستم نابینین، بەڵکوو 
لە ڕووی ئیدئۆلۆژیکیەوە بە بەشێک لە خۆیانی دەزانن، جا ئەمە 
واتە هێشتا  لەسەر زەوی.  نوێنەری خوا  بۆ  یان  بێت،  پاشا  بۆ 
زنجیرەی  و  نییە  بوونی  ڕاستەقینە  واتای  بە  سیستم  ئێران  لە 
دەسەاڵتی پاشایەتی و خیالفەت بەڕێوەبەری کاروباری واڵتن و 
الدان لەو ڕێگانە بە واتای نەمان و هەڵوەشان لێک دەدرێتەوە. 
پاشا و خەلیفە خاونی هەموو شتێکن و کۆمەڵگەی مەدنی وەکوو 
ڕەعیەت و شوێنکەوتووی خۆیان پێناسە دەکەن، واتە پەیڕەوانی 
جیاوازییەک  هیچ  ئێراندا  لە  سەڵتەنەت تەڵەب  و  ئیمام  خەتی 
لەنێوان عەقڵییەتیان نییە و لە هەردوو بەرەکەدا تەنیا چاویان لە 

دەربار و بەیتی ڕەهبەرییە.
لە الیەکی دیکەشەوە کەشوهەوا. سەرچاوە سروشتی، کانزای 
و  مان  کارتێکی  وەکــوو  ئێراندا  لە  ڕووزەویــنــی  و  ژیرزەوینی 
نەمانە، چ لە ڕووی ئابووری خەلیفە و پاشا خۆیان بە خاونی 
سەرچاەوەی  ژیانەوە  پێداویستییەکانی  ڕووی  لە  چ  و  دەزانــن 
داهاتن بۆ دەسەاڵت نەک خەڵک و، هەتا سەروەت و سامان لەم 

واڵتەدا خاونەکەی خەڵک نەبێت، دێموکراسی جێگیر نابێت.
ئیستا لەم سەردەمەدا کە دەبینین لە بواری هزرییەوە بەتایبەتی 
لە نەوەی نوێی ئێراندا ئاڵوگۆڕێک پێک هاتووە و بەتایبەتی تر لە 
دوای شوڕشی ژینا، کە کورد بیر و ئاوەزی دێموکراتێکی خۆی 
بە هەموو ئێران دیکتە دەکات، هەموو ئەو لەمپەڕانە بە ڕوونی 
خۆیان پێشان دەدەن و کاتێک الوێکی کورد باس لە دێموکراسی 
و  چــارەســەری  ڕێکاری  و  دەکــات  چــارەنــووس  دیاریکردنی  و 
نێو  )نەتەوەکانی  هەمەالیەنە  بەشداریی  ئــازادیــی  بە  گەیشتن 
جوغرافیای ئێران( لە بەڕێوەبەریی واڵت دەزانێت، الوێکی فارس 
سەرەڕای ئەوەیکە ئیستا خۆی بەشێک لەم ڕاپەڕین و شۆڕشەیە، 
بەاڵم ناتوانێت خۆی یەکال بکاتەوە کە ئاخۆ تاکێکی سەربەخۆیە 
و وەکوو مرۆڤێک داخوازیی خۆی هەیە، یان نوێنەری ئیدئۆلۆژی 

و عەقڵیەتێکی فاشیستی؟
هیشتا دەسەاڵت لە سۆنگەی ئەو تەواوەتیی خاک و سنوور 
و مێژووی لێڵ و پڕ چەواشەکارییە ناتوانێت قەبووڵی بکات ئەم 
کوردیش  بیبینێ. الوێکی  فرەڕەنگ  وەکوو جوغرافیایەکی  واڵتە 
و  ئیرادە  بە  دەیهەوێ  و  دەیبینێت  سیاسی  سنوورێکی  وەکوو 
بەشداریی گشتی دێمۆکراتیزەی بکات و بە ڕوونی و بە کورتی 
بە  کە  ئێرانێک  یان  هەیە:  بوونی  سەرەکی  چــارەی  ڕێگە  دوو 
لە  هەرکام  یان  دەبەین؛  بەڕێوەی  و  دەنێین  بنیاتی  هەموومان 

نەتەوەکان ناچار دەبن بەجیا چارەنووسی خۆی دیاری بکەن. 

ئێرانی نادێمۆکراتیک
پژمان شەریعەتی

دیار زاگرۆسدیار زاگرۆس

ئازادییەکان بۆ  دابینکردنی ماف و  جاڕنامە جیهانییە 
دوای  لە  و  گەردوونەیە  ئەم  سەر  مرۆڤێکی  هەموو 
پەسندکردنی بەشی هەرەزۆری واڵتان بەتایبەت دوای 
پەسندکردنی پەیماننامەی دیکەی هاوتەریب لە ساڵی 
١٩٦٦ هەتا ١٩٨٩ )دوو کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و 
سیاسییەکان و هەروەها مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و 
کولتووری هاوتەریب دەگەڵ جاڕنامە پەسند کراون و 
دوو پەیماننامەی دڵخواز کە یەکیان تایبەت بە البردنی 
سزای سێدارەیە پەسند کراون( تەنانەت وەک مافێکی 
ڕێز  واڵتان  هەموو  دەبێ  و  هاتووە  لێ  نێونەتەوەیی 

لەو یاسا سرووشتی و ناسرووشتییانە بگرن.
ئەو  و  جــۆراوجــۆر  گەنگەشەی  بەپێی  لەمە  جیا 
گۆڕانکارییە جیهانییانەی لە ئاستی دنیادا ڕوویان داوە، 
پۆلێن بەندییەک  داوە  هەوڵیان  بوارە  ئەو  شارەزایانی 
لەنێوان جۆری مادە و خاڵەکانی جاڕنامە و بە گشتی 
کە  بەوجۆرە  و  بکەن  مــرۆڤ  جیهانیی  مافی  پرسی 
ئەوان پێنج جیلیان دەست نیشان کردووە کە جیلەکانی 
لە درووشمی شۆڕشی  یەکەم و دووهــەم و سێهەم 
ــردراوە )ئــــازادی، بــەرابــەری و  ــیـ فــەرانــســەوە وەرگـ
برایەتی( واتە پێوەندییان بەو سێ الیەنە گرنگەی ژیانی 
تاکەکان لە کۆمەڵگەکانەوە هەیە، بەاڵم جیلەکانی چوار 
و پێنجیش بەپێی تێپەڕینی قۆناغەکان و گۆڕانی ژیان و 
سیستەمە جیهانییەکان دیاردەی دیکەی وەک پێوەندییە 
کۆمەاڵیەتییەکان لە باسی جیهانی ئینتەرنێت و ڕایەڵکە 
وەک  ئێستا  )کــە  ژینگە  پرسی  و  کۆمەاڵیەتییەکان 
بەشێک لە پێداویستییەکانی مافی مرۆڤی لێ هاتووە( 
سەریان  کۆمەاڵیەتییانەی  بزووتنەوە  ئەو  هەروەها 
هەڵداوە، پێویستیی بە پێناسە و مانابەخشینێکی دیکە 

لە سەر مافەکانی مرۆڤ هەیە.

مکانیزمی کردەکی
و  مــرۆڤ  مافی  پرسی  لــە  ڕەخــنــەی زۆر  ڕاســتــە 
ئەگە  بەاڵم  دەگیرێ،  ڕێکخراوانە  ئەو  بێ دەسەاڵتیی 
سارد،  شەڕی  دوای  بەتایبەت  بدەین  سەرنج  جوان 
کردووە  پێشێل  مرۆڤیان  مافی  لەو واڵتانەی  زۆرێک 
هەر  نــەک  ــردووە  کـ جینایەتیان  خەڵک  بـــەدژی  یــان 
دراون.  ســزاش  بەڵکوو  کـــراوە،  لێ  لێپرسینەوەیان 
ڕوانـــدا،  ــی  واڵت لــە  پێشوو،  یوگساڵویی  لــە  وێنە  بــۆ 
دژە  ناوچەی  )دانانی  عێراق  لە  دارفــوور،  ســوودان، 
فڕین بۆ پێشگرتن بە کوشتنی کوردەکانی باشوور(، 
ڕێــکــخــراوی  کــە  دیــکــە  زۆر شوێنی  و  ــۆ  کــۆزۆڤ لــە 
کە  یاسایی  مکانیزمی  بــە  یــەکــگــرتــووەکــان  نــەتــەوە 
پێناسەی بۆ کراوە و بە ئۆڕگانی پڕکاریگەری خۆی 
یەکگرتووەکان  نەتەوە  تەناهیی  ئەنجوومەنی  واتــە 
نەتەوە  واتە  دەستێوەردانی مرۆڤدۆستانەی کردووە، 
یەکگرتووەکان بەو ڕاپۆڕتانەی لەالیەن ڕێکخراوەکانی 
مافی مرۆڤ و چاالکانی ئەو بەستێنە بۆی هاتبوو و 
ئەو واڵتانە سەرقاڵی کوشتن  بە زەقی  ئاشکرا و  بە 
کاراکردنی  بە  سەرەتا  ــوون،  ب جینایەت  و  گرتن  و 
الهە  دادگــای  بە  کە  نێونەتەوەیی  کەیفەریی  دادگــای 
جینایەت  ژینۆساید،  وەک  تاوانەکانی  لە  و  ناسراوە 
دەستدرێژی  و  شەڕ  جینایەتی  مرۆڤایەتی،  بــەدژی 
دەکۆڵێتەوە و بە یاسایی کردن و پەسندکردنی هەموو 
هەیە  ڤێتۆیان  مافی  واڵتــەی   ٥ ئەو  بەتایبەت  واڵتــان 

دەتوانێ دەستێوەردانی مرۆڤدۆستانە بکا، تەنانەت 
ساڵی ٢٠١١ لە واڵتی لیبی دوای ئەوەیکە سەرۆک 
و کاربەدەستانی ئەو واڵتە بەدژی خەڵکی ڕاپەڕیو 
جوواڵنەوە  هۆڤانە  شێوەیەکی  بە  وەزاڵەهاتوو  و 
کرد  دەسبەسەر  کەسیان  ــەزار  ه  ٦٠ لە  زیاتر  و 
داوای ڕەوای  قورس  تۆپ و چەکی  و  تانک  بە  و 
بە بڕیاری  خەڵکیان سەرکوت دەکرد، ئەو دادگایە 
تەناهیی  ئەنجوومەنی  و  یەکگرتووەکان  نــەتــەوە 
و  مەیدان  هاتە  یەکگرتووەکان  نەتەوە  ڕێکخراوی 
لێکۆڵینەوە، ڕاپۆڕتی خۆی دایەوە بە واڵتان  دوای 
نەتوانی  هیچ واڵتێک  ئەوەیکە  بووە هۆی  ئەمە  کە 
چیدیکە پشتیوانیی لێ بکا و حوکمی گرتنی قەزافی 
کەواتە  بــدرێــت.  ــە  واڵت ئــەو  بااڵکانی  و ســەرکــردە 
بە  ــاوا  ئ ئــەو جێگایەی  بگاتە  ــاری  ک هــەر واڵتــێــک 
دەرحــەق  و  بکا  مــرۆڤ  مافی  پێشێلکاریی  جــددی 
لێپرسینەوەی  بەدڵنییایەوە  بکا،  جینایەت  خەڵک  بە 
بەسەردا  قورسی  بڕیاری  و  دەکرێت  لێ  جیهانیی 
دەسەپێنن لەپێناو پاراستنی بەها مافەمرۆڤییەکان و 
خەڵکی ئازادیخواز. هەڵبەت ئەوەندەش بگوترێ کە، 
کاریگەریی  واڵتان  نەتەوەیی  بەرژەوەندیی  الیەنی 
ڕاستەوخۆی لەسەر ئەو بڕیاراتانە هەیە و زۆرجار 

ئەو بەرژەوەندییانە مافی مرۆڤ دەکاتە قوربانی. 
بەتایبەت  ــران  ــێ ئ ئێستای  ــی  دۆخـ بەنیسبەت 
بە  ناجێگیرە،  و  ئــاڵــۆز  زۆر  یەکجار  کــوردســتــان 
ــن و  ــوژرێ ــە خەڵک دەگــیــرێــن، دەک جــۆرێــک ڕۆژانـ
بریندار دەکرێن. ڕێژیم بە هەموو شێوازێک خەڵک 
تەنانەت  و  دەکا  ئەشکەنجەیان  و  دەچەوسێنێتەوە 
دەستدرێژی  بەندیخانەکاندا  لە  دەکرێ  لەوە  باس 
دەکــرێــتــە ســەر دەســبــەســەرکــراوان. چــەنــد ڕۆژ 
پیرانشار،  مەهاباد،  بۆکان،  لە شارەکانی  لەمەوبەر 
چەکی  بە  سەرکوتکەرەکان  هێزە  سنە  و  جوانڕۆ 
دەستیان  و  خەڵک  ســەر  کــردە  هێرشیان  قــورس 
نامرۆڤانە  و  نەشیاو  نــاڕەوا،  کردەوەیەکی  هیچ  لە 
لەبەرچاوگرتنی  بەبێ  هێزانە  ئــەو  و  نــەپــاراســت 
... خەڵکیان گرتووە  زایەند و تەمەن و نەخۆش و 
کرا  کوردستان  لە  ئــەوەی  داون.  ئەشکەنجەیان  و 
سەیر  مرۆڤایەتی  بــەدژی  جینایەت  وەک  دەکــرێ 
بکرێ یان ئەوەی لە بەلووچستان کرا کۆمەڵکوژی و 
جینایەت بوو. هەڵبەت لە زۆر ناوچەی دیکەی وەک 
بە هەموو شێویەک هەوڵی  ئێران ڕێژیم  باکووری 
سەرکوتی خەڵکی ڕاپەڕیو دەدا کە بە هێمنانەترین 
شێواز داخوازییەکانی خۆیان دەردەبڕن. بۆیە دەبێ 
ئەو هەمووە چەختیگەرییەی ڕژیم  لە حاند  جیهان 
بکەن  وەاڵمدانەوە  بە  ناچار  و حکوومەت  گۆ  بێتە 
و پێش بەو هەمووە جینایەتانە بگرن، ڕەنگبێ ئەو 
کۆمیتەیەی دۆزینەوەی ڕاستییەکان کە ئەنجوومەنی 
مافی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتووەکان بڕیاری لەسەر 
بــەو  گەیشتن  بــۆ  بــێ  بـــاش  دەستپێکێکی  داوە، 
ئەویش  دەکەین،  چاوەڕوانی  هەموومان  قۆناغەی 
پشت تێکردنی هەموو واڵتانی کاریگەری جیهان لەم 
شێوازی  و  گەمارۆدانان  زیاتر  هەرچی  و  ڕێژیمە 
بە  خەڵک  گەیشتنی  و  بەچۆک داهێنانی  بۆ  دیکە 
دەگەڵ  هاوتەریبە  کە  ئاواتەکانیان  و  هیوا  هەموو 

بایەخەکانی جیهانیی مافی مرۆڤ بێ.

فـــەرانـــســـە  ــی  ــۆڕشــ شــ دەســتــپــێــکــی  دوای 
و  زلهێزان  نــێــوان  ئاڵۆزیی  و  شــەڕ  و   )١٧٨٩(
لە  هەرکام  ڕۆژئاوا  ئەوکاتی  ئیمپراتورییەتەکانی 
دەدا  ئەوەیان  هەوڵی  فەیلەسووفان  و  بیرمەندان 
نوێ  ڕوانینێکی  خــۆیــان،  لــە  بــەر  نەریتی  وەک 
بئافرێنن  واڵتــان  و  مرۆڤ  کۆمەڵگە،  چەمکی  بۆ 
بەخۆوە  زیاتر  تەناهیی  و  ئاسایش  جیهان  هەتا 
لە  کاریگەرانە  کەسایەتییە  لــەو  یەکێک  ببینێت. 
بواری ئاوەز و فەلسەفە "ئێمانۆیەل کانت" بوو کە 
هزر و بۆچوونەکانی خۆی زۆرتر لە بیرمەندانی 
وەرگرتبوو  "الیبنیتس"  و  "ڕۆســۆ"  "هیۆم"،  وەک 
ئەو  ڕوانینی  پوخت کردنی  وێڕای  دەدا  هەوڵی  و 
ڕەخنەگرانەی  ــاوەزی  ئ بەرهەمی  کەسایەتییانە 
خوانی  لەسەر  ناوابرو  بکا.  زیــاد  پێوە  خۆیشی 
ئــەزمــوون تــەوەری  وەک  چەمک گەلی  بەتایبەت 
ڕەخــنــەگــرانــە  ڕوانینێکی  بــە  ئـــاوەزتـــەوەری  و 
لەهەمبەر مەدەنییەت و هێمنی بۆ هەموو جیهان 
"ئاشتیی سەقامگیر"ـی داهێنا و لەو نووسراوەیەدا 
 ،Zum ewigen Frieden سەقامگیر  ]ئاشتیی 
)صلح پایدار(١٧٩٥ز[ پیشنیار بە واڵتان دەکا بۆ 
ئاڵۆزییەکان،  و  شەڕ  و  کێشە  بە  کۆتایی هێنان 
فێدراسیۆنێک لە واڵتان پێک بهێنرێت هەتا لەوێدا 
بتوانن کێشەکانیان بە دیالۆگ و ئاشتی چارەسەر 
بکەن بۆ ئەوەیکە هەموو جیهان بەرەو ئاشتییەکی 
جێگیر و ڕاوەستاو بچێ نەک هەر بە پەیام نامە 
و بەڵێنی بۆ ماوەیەکی کاتی شەڕەکان ڕابوەستن. 
ــە مــرۆڤــنــاســیــی پــراگــمــاتــیــک،  کــانــت لـــەالیـــەک ل
ڕوانینێکی کردەیی و کۆمەاڵیەتی لە مرۆڤ وێنا 
شەقڵ گرتنی  بۆ  بەستێنێک  دەبێتە  ئەمە  کە  دەکا 
کۆمەڵگەی مرۆڤایەتییە لە ئاستێکی نەتەوەیی بۆ 
ناوازەیەی  حکوومەتە  شێوەی  ئەو  دامەزراندنی 
دەبێتە  ئەمەش  هەر  دەیناسیت.  کۆماری  بە  ئەو 
دەستپێکێک بۆ بەرەوپێشچوونی هەنگاو بە هەنگاو 
چەمکە  لە  کە  سەقامگیر  ئاشتیی  بە  گەیشتن  بۆ 
هەرە بەهێزەکانی مافی مرۆڤە. کانت هەوڵ دەدات 
سەرنجی مرۆڤەکان لە تاکێتی بۆ "مرۆڤ جیهانی" 
ڕابکێشیت، هەر ئەو یاسا جیهانداگرەی کە ببێتە 
پاڕادایمێک بۆ هەموو گەردوون، بەو شێوازە کە 
مرۆڤەکان خۆیان وەک هەموو جیهان لەبەرچاو 
نەگرن، بەڵکوو وەک ئەندامێکی لەو جیهانە دابنێن 
کە ئەمە دەبێتە پێشگرتن بە ڕەوشی سرووشتی 
کــردبــوو،  باسی  پێشتر  هابز  کــە  مــرۆڤــەکــان  لــە 
ئەوەیکە جێگا بۆ ئەوەیتر نەکەنەوە و هەر خۆیان 
ئەو  بگاتە  دەبــێ  مــرۆڤ  دیکە  واتایەکی  بە  بــن، 
باوەڕەی مافی ئەوانی دیکەش بەفەرمی بناسێت 
و لەو تاک تەوەرییە و خۆخوازییە بێتە دەر، هاتنە 
دەر لە ئێگۆئیزم و گەیشتن بە پلۆراڵیزم. هەروەها 
مەرجی گەیشتن بەو کۆمارە جیهانییە بۆ پێناسەی 
لێرەدایە  دەگەڕێتەوە،  ئازادی  سرووشتیی  مافی 
کانت بۆ پاراستنی مافە سرووشتییەکانی ئازادی 

یاسایەک بە پێویست دەزانێت.
دوای ئەوەیکە شەڕی جیهانیی یەکەم کۆتایی پێ 
هات، گرێبەستێک لە پاریس کرا کە بە گرێبەستی 
ئاشتی ناسرا )دیارە زۆ پێش لەمە و لەسەردەمی 
و  بریتانیا  شــەڕەکــانــی  ــگــەری،  ڕەوشــەن چاخی 
داخۆیانینامەی  و  ئەمریکا  دامەزرانی  فەرانسە، 
بە  و... بەجۆرێک باسی مافەکانی مرۆڤ  ژێنێڤ 
شێوەی سەرەتایی کراوە(، و واڵتانی بەشداربوو 
ــەی  ــاری دامـــەزرانـــدنـــی "کــۆمــەڵ ــڕیـ لـــە شـــەڕ بـ
نەتەوەکان"یان دا کە ئیلهامدەر و بیرۆکەکەی بۆ 
ئەوە  هەوڵەکە  و  دەگەڕایەوە  کانت  باوەڕەکانی 
بکەن.  چارەسەر  گرفتەکانیان  بتوانن  لەوێدا  بوو 
دواتر لە شەڕی جیهانیی دووهەم واڵتانی جیهان 
بڕیاریان دا ئەو ڕێکخراوە جیهانییە بەرفرەوانتر 
دامەزراندرابوون  تازە  واڵتانەی  ئەو  و  بکەنەوە 
بازنەیەکی  نێو  بێنە  شــەڕە،  دوو  ئــەو  ئاکام  لە 
و  واڵت   ٥٠ ــە  ب  ١٩٤٥ ســاڵــی  ــە  ل ــە  ک جیهانی 
پەسندکردنی ئەساسنامەی ئەو ڕێکخراوە لەسەر 
ڕێکخراوی  نەتەوەکان،  کۆمەڵەی  داروپــەردووی 
نەتەوە یەکگرتووەکان دامەرزا ]یان باشترە بڵێین 
ڕێکخراوی دەوڵەتە یەکگرتووەکان، چوونکە زۆر 
بەهۆی  نین  ڕێکخراوەیەدا  لەو  کە  هەن  نەتەوە 
ئەوەیکە واڵتییان نییە[ کە گرنگترین ئۆڕگانی ئەو 
ڕێکخراوە مەزنە جیهانییە، ئەنجوومەنی تەناهیی 
نەتەوە یەکگرتووەکانە. سێ ساڵ دواتر لە ١٠ی 
دێسامبری ١٩٤٨ بە کۆی دەنگی ٤٨ واڵت و بەبێ 
دەنگی نەرێنی)٨ واڵت دەنگی سپی و بێالیەنییان 
دا( جاڕنامەی جیهانیی مافی مرۆڤ بە پێشەکییەک 
و ٣٠ ماددە پەسند کرا هەتا جیا لە گەیشتن بە 
و  ــازادی  ئ کانت،  جێگیری  و  سەقامگیر  ئاشتیی 
دادپەروەری هەروەها سەرجەم مافە سرووشتی 
و ناسرووشتییەکانی لەالیەن دەوڵەتانەوە ڕێزیان 
لەو  مەبەست  بــنــرێ.  پێدا  دانــیــان  و  بگیرێ  لــێ 

شاڕوخ حەسەن زادە

کۆمیتەی دۆزینەوەی ڕاستییەکان کە ئەنجوومەنی مافی مرۆڤی نەتەوە 
یەکگرتووەکان بڕیاری لەسەر داوە، دەتوانێ دەستپێکێکی باش بێ بۆ 
گەیشتن بەو قۆناغەی ھەموومان چاوەڕوانی دەکەین، ئەویش پشت تێکردنی 
ھەموو واڵتانی کاریگەری جیهان لەم ڕێژیمە و ھەرچی زیاتر گەمارۆدانان 
و شێوازی دیکە بۆ بەچۆک داھێنانی و گەیشتنی خەڵک بە ھەموو ھیوا 
و ئاواتەکانیان کە ھاوتەریبە دەگەڵ بایەخەکانی جیهانیی مافی مرۆڤ
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ئەندامەتیی ڕێژیمی ئێران 
لە کۆمیسیۆنی پێگەی ژن و
 ڕاستکردنەوەی هەڵەیەک

سێ مانگ بە سەر ڕاپەڕینی ژینا، ئاخێزی خەڵکانی ئێران و کوردستاندا 
تێپەڕی. بێگومان شۆڕشی ژینا تاکوو ئێستا دەسکەوتی باشی هەبووە 
نەتەوە  نێوان  لە  هاوپێوەندی  گرینگترین دەسکەوتی سازدانی  ڕەنگە  و 
جیاوازەکانی پێکهێنەری جوغرافیایەک بێت کە پێی دەگوترێت ئێران، یان 
هەیە  ئێستا  کە  هاوخەباتییەی  و  هاوخەمی  و  هاوسۆزی  هەستی  ئەو 
و یەکگرتووییەکی تا ڕادەیەک باشی بۆ خەبات دژبە تاریک پەرەستانی 
دیکەی  گرینگەکانی  دەسکەوتە  لە  یەکێک  بەاڵم  هێناوە؛  پێک  جەماران 
و  لــە خۆشحاڵی  ــردوودا شەپۆلێک  ــ ڕاب مـــاوەی  لــە  کــە  ژینا  شــۆڕشــی 
ڕەزامەندیی خەڵکی بەدوای خۆیدا هێنا، دەرکرانی ڕێژیمی ئێران بوو لە 

کۆمیسیۆنی پێگەی ژنانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان. 
ئەگەر وردتر لە بابەتەکە بڕوانین دەبێ لە خۆمان بپرسین بۆچی دەبێ 
لە شوورەییەی  پڕ  کارنامە  بەو  ئیسالمی  کۆماری  وەکوو  دەسەاڵتێکی 
کۆمیسیۆنی  لە  کــردووە،  تۆماری  ژنان  دۆخی  بەنیسبەت  کە  خۆیەوە 
پێوەرگەلێک  چ  بەپێی  و  چــۆن  یــان  بــدرێــت؟  پــێ  جێگای  ــدا  ژن پێگەی 
ڕێژیمێکی ژنکوژی وەکوو ئەم ڕێژیمە دەتوانێ ئەندامی کۆمیسیۆنێکی لەم 
چەشنە بێت؟ کۆمیسیۆنی پێگەی ژنی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان، 
نەهێشتنی هەاڵواردن  بۆ  نێونەتەوەیی جیهانی  ڕێکخراوی  سەرەکیترین 
دژ بە ژنانە و ٤٥ ئەندامی هەیە کە بە دەنگی ئەندامانی شورای ئابووری 
ماوەی ٤ ساڵ  بۆ  یەکگرتووەکان و  نەتەوە  و کۆمەاڵیەتیی ڕێکخراوی 

هەڵدەبژێردرێن.
ڕێژیمی ئێران تەنیا ساڵێک لە ئەندامەتیی خۆی تێپەڕ کردبوو کە بە 
زۆربەی زۆری دەنگەکانی ئەندام لەم کۆمیسیۆنە دەر کرا و هەر لە جێدا 

ئەمە یەکەمین جاریشە کە واڵتێک لەم کۆمیسیۆنە دەربکرێت.
ئەو  و  کوردستان  و  ئێران  ــردووی  ڕابـ مانگی  چەند  ــی  ــان ڕووداوەک
توندوتیژی و هەاڵواردنە ڕوون و ئاشکرایە کە ڕێژیمی ئێران لە پێش 
سەرەکیی  هۆکاری  دەینوێنێ  ژنــان  بەنیسبەت  دنیاوە  هەموو  چــاوی 
دەرکردنی ئەم بڕیارە بوو. بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا خودی ئەم دەرکردنە 
ڕاستکردنەوەی هەڵەیەک بوو کە نەدەبوو پێشتر کرابا، ئەویش دیاریکردنی 
ڕێژیمێکی دڕندەی ژنکوژی وەکوو ئێران بە ئەندام لەم کۆمیسیۆنە بوو! 
ئەویش لە کاتێکدا کە خودی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان و باقی 
و  مرۆڤ  مافەکانی  چوارچێوەی  لە  کە  جیهانیش  گرینگەکانی  ناوەندە 
مافی ژناندا چاالکی دەکەن باش ئاگادارن کە ڕێژیمی ئێران لەو واڵتانەیە 
هەاڵواردنەکان  نەهێشتنی  کۆنڤانسیۆنی  بە  پەیوەست  ئێستا  تاکوو  کە 
دژبە ژنان نەبووە، چونکە چییەتیی ڕێژیمی ئێران دژی ژنان و ماف و 
ئازادییەکانیانە و ئەوە خودی دەسەاڵتە کە بە داڕشتنی یاسای دژەژن و 
نامرۆڤانە زیاترین ڕێژەی چەوسانەوەی بەنیسبەت ژنان بۆ خۆی تۆمار 

کردووە.
ژنان  مافی  بەئاشکرا  کە  دەسەاڵتانەیە  لــەو  یەکێک  ئێران  ڕێژیمی 
نەتەوە  ڕێکخراوی  گەشەی  بەرنامەی  ڕیزبەندیی  بەپێی  دەکات،  پێشێل 
ڕەگەزییەوە  بواری  لە  کە  واڵتانەیە  لەو  یەکێک  ئێران  یەکگرتووەکان، 
واڵتانی  لەگەڵ  بــەراورد  بە  بــارەوە  لەم  و  تێدایە  زەقی  نایەکسانییەکی 
دۆخی  بە  سەرنجدان  گرتووە.  جێگای  ١١٥دا  ڕیزی  لە  جیهان  دیکەی 
ئێستای ئێران و کوردستانیش پێمان دەڵێت کە بڕیاری دەرکردنی ئێران 
لەو کۆمیسیۆنە زۆر پێویست بوو و دەبێ بە بایەخەوە چاوی لێ بکرێت. 
چونکت ئەو بڕیارە لە دژی ڕێژیمێک دراوە کە هێزە سەرکوتکەرەکانی 
دەسبەسەرکراوان  سەر  دەکەنە  سێکسی  دەستدرێژیی  گرتنگەکاندا  لە 
و لەم پێوەندیەشدا بەپێی ئەو زانیارییانەی کە لە خودی گرتنگەکانەوە 
بەاڵم  بــووە،  ڕەگــەز  دوو  هەر  سەر  بۆ  دەستدرێژییەکان  درکێندراوە، 

ئەوەی کە بە نیسبەت ژنانی دەسبەسەرکراو کراوە زۆر دڵتەزێنترە.
لێدان و ئەشکەنجە، دەستدرێژی سێکسی، ڕفاندن، دەسبەسەرکردنی 
نایاسایی، بێسەروشوێنکردن، بێڕێزی کردن و بە دەیان جۆری دیکەی 
بەرانبەر  ئێرانەوە  ڕێژیمی  لەالیەن  ڕابـــردوودا  مــاوەی  لە  توندوتیژی 
بایەخی  بدرێت،  پێ  گرینگیی  دەبێ  ئێستا  کە  ئەوەی  و  کراوە  ژنان  بە 

دەرکرانی ڕێژیم لەم کۆمیسیۆنە بە هۆکارەکانی سەرەوەیە.
لەڕاستیدا ئەم دەرکرانە بۆ ڕێژیمی ئێران قورس تەواو بوو، چونکە 
زیاتر لە ڕابردوو دەبێتە هۆی ئەوەی کە چییەتیی رێژیم بە واڵتانی دیکە 
بناسرێت و بێگومان هەڵوێستەکانیش بەرانبەر بە ڕێژیم دەگۆڕدرێت. لە 
الیەکی دیکەوە دەرکرانی ڕێژیم، ڕەوایی بەخشین بە شۆڕشی ژن، ژیان، 
ئازادی لە ئاستی نێونەتەوەیی بوو و هەر ئەمەش وا دەکات کە ڕێژیم 
بێتوو  چونکە  بێت،  دژەمرۆییەکانی خۆی  کردەوە  ئاگاداری  بێت  ناچار 
بەتایبەت  و  کردەوەکانی خۆی  بە  درێژە  بەمجۆرە سەرەڕۆیانە  ڕێژیم 
پێشێلکارییەکانی مافی ژنان بدات، ئەوەندەی دیکە ڕۆڵی ڕێژیم لە ئاستی 
نێونەتەوەییدا الوازتر دەبێ و ئەگەری ئەستاندنەوەی متمانە لەو ڕێژیمە 
گەورە  دەسکەوتێکی  ئەمەش  دەبێت.  بەهێزتر  دیکەشدا  ئاستەکانی  لە 
ڕێژیم  هەاڵواردنەکانی  و  ستەم  نەهێشتنی  لەپێناو  بتوانن  کە  ژنانە  بۆ 
بەرانبەر بە خۆیان هەنگاوی قورستر هەڵ بگرن و بێگومان هەمووانیش 
دەزانین کە ئەمە لە دەسکەوتەکانی شۆڕشی ژینایە کە هەموو جیهانی 
بەنیسبەت پرسە پێوەندیدارەکان بە ژنان بەتایبەتی و خەڵک بەگشتی لە 

کوردستان و ئێران هەستیار کردەوە.
بۆیە  هــەر  بــوو،  ژنــان  پێشەنگایەتیی  بە  شۆڕشێک  ژینا،  شۆڕشی 
کات  هەموو  لە  زیاتر  جیهانیدا  ئاستی  لە  شۆڕشە  ئەم  دەنگدانەوەی 
هەموو  و  ــخــات  دەرب ئــێــران  کۆمەڵگەی  شــاراوەکــانــی  کێشە  توانیی 
ئێراندا  کۆمەڵگەی  لە  ژنــان  دەرخــســت.  ی  ڕێــژی  چەواشەکارییەکانی 
و  ماف  سەرەتاییترین  لە  نــەدراوە،  پێ  مافیان  مرۆڤ  وەکوو  هیچکات 
ئازادییەکانیان بێبەری کرابوون و بەردەوام لە ژێر هەڕەشەی سەرکوت 
و هەاڵواردندا بوون، بۆیە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بە بڕیاری 
ئەم  وەرگرتنی  لە  خۆی  زەقی  زۆر  هەڵەیەکی  توانی  ڕێژیم  دەرکردنی 
ڕێژیمە وەکوو ئەندام ڕاست بکاتەوە و ئەمەش دەبێتە دەرفەتێکی زێڕین زێڕین 

بۆ ژنان تاکوو بتوانن خۆیان بە جیهان بۆ ژنان تاکوو بتوانن خۆیان بە جیهان بسەلمێننەوە. 

وێــــــــــستگەوێــــــــــستگە

ئاسۆ مینبەری

ڕەحمان سەلیمی

كوشتاری حكوومه تی به  ناوی ئێعدام
ڕاپه ڕینێكی  كه   ــردوودا  ڕابـ مانگی  سێ  مــاوه ی  له  
هه ڵداوه ،  ســه ری  ئێراندا  له   بێوێنه   شۆڕشگێڕانه ی 
ــاددی  م تــوانــای  و  هێز  هــه مــوو  ئیسالمی  كــۆمــاری 
و یــاســایــی و پــڕوپــاگــه نــده یــی خــۆی بــۆ ســه ركــوت 
بــزووتــنــه وه یــه  خستۆته  كــار.  ئــه و  بــه الڕێــدابــردنــی  و 
ده سه اڵتی نابه رپرسیار و سه ره ڕۆ نایهه وێ و ناتوانێ 
و  ببیسێت  گــه ل  داواكــاریــیــه كــانــی  و  ویست  ده نــگــی 
ئامرازه كانی حوكمڕانی له پێناو متمانه به خشین بۆ گه ل 
به كار بێنێ، به ڵكوو له بری ئه وه،  به  سه پاندنی تێچووی 
گه وره ی مرۆیی و سیاسی و ئابووری و كۆمه اڵیه تی، 

هه وڵی سڕینه وه ی بنه ڕه تی كێشه كان ده دا. 
درێــژكــردنــه وه ی  لــه   بیر  ته نیا  ئیسالمی  كــۆمــاری 
ده سه اڵتی خۆی ده كاته وه  و بێگومان به و ڕوانگه یه وه  
ناتوانێ زمانێكی تر جگه  له  زه بروزه نگ و سه ركوت 
به كار بێنێ. ڕێژیم له  چه ند مانگی ڕابردوودا سه دان 
كه س له  خۆپێشانده ران و ناڕازییانی له سه ر شه قامه كان 
یان له  به ندیخانه كان له ژێر ئەشكه نجه دا كوشتوه ، به  
سه رچاوه كانی  كــردوه ،  ده سبه سه ر  كه سی  هــه زاران 
په یوه ندیی  ئامرازه كانی  كــردووه ،  سانسۆڕ  زانیاریی 
فیلتێر كردووه  و له  ڕێگه ی جۆراوجۆره وه  هه ڕه شه ی 
له  چین و توێژه  جیاوازه كان كردوه ، هه روه ها هه وڵی 
بیروڕای  سه رنجی  ده ره كــی،  قه یرانسازیی  به   داوه  

گشتی له  نێوخۆ و ده ره وه  به  الڕێدا به رێ. 
هه موو سیسته مێكی سیاسیی دیكتاتۆر و دژه خه ڵكی 
به كارهێنانی  و  ڕووت  هێزی  نمایشی  به   پێویستی 
كه   به شێوه یه ك  خــۆی،  پاراستنی  بــۆ  توندوتیژییه  
پڕه نسیپه كانی  و  یــاســا  ده ره وه ی  ــه   ل هــێــزه   ئـــه و 
بۆ  سه ركوت  ده زگــای  ده ستی  باو،  ده سه اڵتدارێتیی 
ئاوه اڵ  له نێو خه ڵكدا  دروستكردنی ترس و دڵه ڕاوكێ 
و  ــاڕوون  نـ یاسا  سیسته مانه دا،  جــۆره   ــه و  ل بــكــات. 
ئه وه ی  بۆ  ســزادان،  یاسای  به تایبه ت  ته فسیرهه ڵگره  
ده زگای دادوه ری بتوانێ له  هه ر كاتێكدا به  پێویستی 
هه ر  یاسا  ده قــه كــانــی  فــراوانــی  ته فسیری  بــه   بــزانــێ 

حوكمێك بیه وێت به سه ر تۆمه تباردا بیسه پێنێت. 
ده سه اڵتدارانی تاران دوای ئه وه ی بێ هیوا بوون له  
له  درێژه ی  مافخوازانه ی خه ڵك،  ده نگی  بێده نگكردنی 
دا وه تــه   ده ستیان  شۆڕشگێڕدا  الوانــی  ڕه شه كوژیی 
به ڕێوه بردنی شانۆی به ناو دادگاییكردنی به ندكراوان 
كه   داپڵۆسێنه رانه   سیاسه ته   ئه و  له سێداره دانیان.  و 
ڕێژیم له ژێر ناوی ئێعدام په یڕه وی ده كا و به  تاوانی 
بێ بنه ما و به  پێشێلكردنی سه رجه م په یماننامه  و ڕێسا 
نێوده وڵه تییه كان و ته نانه ت یاسا نێوخۆییه كان، الوانی 
خۆڕاگری ئێرانی پێ له ناو ده با، بریتیه  له  ڕه شه كوژیی 

حكوومه تی نه ك ئێعدام وه ك چه مكێكی یاسایی.
كوشتن،  بۆ  قانوونی  پــاســاوی  تاقه   وه ك  ئێعدام 
ئێران  به ڕێوه ده چێ.  جیهاندا  واڵتانی  له   به شێك  له  
زیاترین  چین  واڵتی  دوای  كه   واڵتانه یه   له و  یه كێك 
ئێعدامی تێدا جێبه جێ ده كرێت. كۆمه ڵێك ڕێككه وتننامه 
 و به ڵگه نامه ی نێوده وڵه تی په سند كراون كه  پابه ندی 
بۆ واڵتان دروست ده كه ن كه  یان له  بنه ڕه تدا ئێعدام 
ــوورداری  ســن زۆر  ــان  ی بــســڕنــه وه ،  یاساكانیان  لــه  
جێبه جێی  تــاوانــه كــان  جیددیترین  بۆ  ته نیا  و  بكه ن 
به ڵگه نامه   به پێی  تاوانه كانیش  جیددیترین  بــكــه ن. 
تاوانی  كــه   دێــتــه دی  كاتێك  ته نیا  نێوده وڵه تییه كان 
مه رجی  كۆمه ڵێك  ــه وه ی  ل جگه   ڕوویــدابــێ،  كوشتن 

دیكه ش ده بێ بێنه دی.

نێوده وڵه تیی  میساقی  ٢ی  به ندی   ٦ مـــادده ی  له  
"له و واڵتانه ی  مافه  مه ده نی و سیاسییه كاندا هاتووه : 
كردنی   جێبه جێ  نه كراوه،  قه ده غه   ئێعدام  سزای  كه  
جیددیترین  كه   ــه   ڕه وای كاته دا  له و  ته نیا  سزایه   ئه و 
تاوانه كان به پێی یاسای پابه ندكار له كاتی ئه نجامدانی 
هه بێ  دژایه تی  نابێ  ئه ویش  كه   دابێ،  ڕوویان  تاوان 
ئه و  هه روه ها  و  كۆنڤانسیۆنه  ئه و  ڕێساكانی  له گه ڵ 
میساقانه ی كه  سه باره ت به  ڕێگرتن و سزادانی تاوانی 

ژینۆساید په سندكراون. 
ڕه وایه   كاته   ئه و  ته نیا  ئه و سزایه   جێبه جێ كردنی 
له   بێ  ده رچــوو  بنبڕ  یــان  قه تعی  حوكمی  به پێی  كه  
مافه كانی  كۆمیسیۆنی  ســاڵــح."هــه روه هــا  دادگایه كی 
مرۆڤی نه ته وه  یه كگرتووه كان له  شیكردنه وه ی به ندی 
٢ی مادده ی ٦ی میساقی مافه  مه ده نی و سیاسییه كاندا 
جه ختی له سه ر ئه وه  كردۆته وه  كه  بابه تی جیددیترین 
تاوانه كان، ته نیا ئه و تاوانانه  له خۆ ده گرێ كه  بریتین 

له  تاوانی زۆر قورسی كوشتنی به ئه نقه ست.
له  الیه كی دیكه وه  مادده ی ٧ی میساقی مافه  مه ده نی 
بێڕه حمانه ،  ســزای  و  ئه شكه نجه   سیاسییه كان،  و 
و  ده كـــا  قــه ده غــه   دژه مــرۆیــی  و  سووكایه تی پێكه ر 

به ڕێوه چوونی  لــه   بــاس   ١٤ ــادده ی  مـ هــه روه هــا 
دادگایی عاداڵنه  و ڕێوشوێنی عاداڵنه ی دادوه ری 
دادوه ریـــی  لــه ســه ر سیسته می  جــه خــت  و  ده كـــا 
دادڕه سی  و  پارێزه ر  به   ده سڕاگه یشتن  بێالیه ن، 
عاداڵنه  ده كا كه  تێیدا تۆمه تباران ناچار نه بن دژی 

خۆیان شاهیدی بده ن.
واژۆ  مــه رج  بەبێ  كۆنڤانسیۆنه ی  ئــه و  ئێران 
كردووه  و له سه ریه تی پابه ند بێ به  نێوه ڕۆكه كه ی. 
له كاتێكدا به  چاوخشاندنێكی سه رپێیی ده رده كه وێ 
نییه   ڕێسایانه   به و  پابه ند  ئیسالمی  كۆماری  كه  
له   كه   پڕه نسیپانه یه   ئه و  گــه وره ی  پێشێلكاری  و 
په سندكراوه كانی تایبه ت به  پاراستنی مافی مرۆڤدا 

واژۆی كردوون.
تۆمەتی زۆربه ی ئه و كه سانه ی له و ماوه یه دا له  
په راوێزی خۆپێشاندان و ناڕه زایه تییه كاندا حوكمی 
ئێعدامیان به سه ردا سه پێنراوه  یان ئێعدام كراون 
بریتییه  له  "محاربه ". له ڕاستیدا هه ر له  سه ره تای 
"افساد  هاتنه سه ر كاری ئه و ڕێژیمه وه  "محاربه "، 
پــاســاوی  ــغــی"  "ب ــه   ــان ــی بـــه م دوای فــی االرض" و 
له نێوبردنی جیابیران و نه یارانی ده سه اڵت بووه . 
له الیه كی دیكه وه  ده قی یاسای سزادانی ئیسالمی 
له سه ر ئه و تاوانانه  زۆر ناڕوون و ته فسیرهه ڵگره  
و ده سه اڵتێكی زۆر ده دا به  قازی له سه ر بڕیاردان 
ــه كــان و حــوكــمــه كــه یــان، كــه  ئــه وه   ــاوان لــه ســه ر ت
پێچه وانه ی بنه ما چه سپێنراوه كانی یاسای سزادان 
په یڕه وی  كه   پێشكه وتوویه   واڵتانی  هه موو  له  
ــێ پشت بــه  ده ق  ــاوان و ســزا ده ب لــه  ڕێــســای "تـ
ببه ستن" ده كه ن . سه ره ڕای ئه وه ی ڕێوشوێنه كانی 

دادگاییكردن وه ك مافێكی سه لمێنراوی تۆمه تبار 
ئازادیی  تا  بگره   كــردنــه وه   ده سبه سه ر  له   هــه ر 
به   و  حوكم  لــه   تــانــه دان  ــارێــزه ر،  پ دیاریكردنی 
دادگایی  قۆناغه كانی  هه موو  گشتی  شێوه یه كی 
یاسای  به پێی  محاربه   تــاوانــی  ــراون،  كـ پێشێل 
حوكمدراواندا  له   هیچكام  له   ئیسالمی  سزادانی 
نه هاتۆته  دی. له  الیه كی دیكه وه  قازی به پێی یاسا 
سه رپشك كراوه  له  ده ركردنی حوكم له  نێو چوار 
ئێعدام  كه   هاتوه ،  یاسایه دا  له و  كه   ســزادا  جۆر 

یه كێكه  له و سزایانه .
كۆماری ئیسالمی سزای ئێعدام نه ك به  ئامانجی 
–كه   كۆمه ڵگە  ئاسایشی  و  ئه منیه ت  پاراستنی 
فه لسه فه ی یاسای سزادانه - به ڵكوو به  مه به ستی  
ترساندنی خه ڵك، كۆنتڕۆڵی كۆمه ڵگە و پاراستنی 

ده سه اڵت كه ڵك وه رده گرێ. 
سیاسی،  ناسه قامگیریی  دیكه شه وه   له الیه كی 
ئابووری و كۆمه اڵیه تی له  نێوخۆی ئێران به تایبه ت 
دۆخی  هــه روه هــا  و  ڕابـــردوودا  مانگی  چه ند  له  
شپرزه ی ڕێژیم له  كۆڕو كۆمه ڵه  نێوده وڵه تییه كاندا 
ده رخه ری ئه و واقعییه ته یه  كه  كۆماری ئیسالمی 

له گه ڵ  نــێــوده وڵــه تــیــیــه وه   و  نێوخۆیی  ــه ڕووی  ــ ل
قه یرانی مه شرووعیه ت به ره وڕوویه ، به و پێیه  نه  
دامه زراوه  فه رمییه كانی و نه  یاسا په سندكراوه كانی 
له   ئێعدام  ڕوونه  حوكمی  كه واته   نین.  مه شرووع 
ئێراندا له  كوشتنی یاساییه وه  گۆڕاوه  بۆ  كوشتاری 
خوڵقاندنی  ئامانجی  به   كوشتنه ش  ئه و  ده وڵه تی. 
ئــه وه ش  كه   كۆمه ڵگەدا،  له   دڵه ڕاوكێیه   و  تــرس 
ڕاسته وخۆ پێناسه ی تیرۆره . كه واته  گه النی ئێران 
خه بات ده كه ن دژی تیرۆر، خه باتێك كه  خه ریكه  
نێوده وڵه تی وه رده گرێت و ڕۆژبه ڕۆژ  ڕه واییه تی 
زیاتر سۆزی نێوده وڵه تی به ره و خۆی ڕاده كێشێت. 
شێلگیربوونی  و  بــوون  بـــه رده وام  كه   به جۆرێك 
خه ڵك له و خه باته  به ره به ره  كاریگه ری له سه ر ڕای 
بڕیاربه ده سته كان  ناوه نده   و  نێوده وڵه تی  گشتیی 
داناوه . تا ئه و جێگایه ی  كه  هێماكانی ئه و ڕاپه ڕینه  
بوونه ته  هێمای جیهانی و له الیه ن هه موو گه النه وه  
دۆخه   ئه و  به رده وام بوونی  ده گیرێ.  لێ  ڕێزیان 
ــه  سروشتی  ب پــه یــوه نــدیــی  ــه وه ی  ــ ئ ســـــه ره ڕای 
ده ســـه اڵتـــه وه  هــه یــه  لــه  هــه مــان كــاتــدا كۆمه ڵێك 
ئه و  یارمه تیی  نێوده وڵه تی  و  نێوخۆیی  هۆكاری 
مكوڕبوونی  دیــكــه وه   الیــه كــی  لــه   ده ده ن.  دۆخــه  
گه النی ئێران له سه ر تێپه ڕین له  كۆماری ئیسالمی 
یه كێك  لێكه وتۆته وه .  گرینگی  لێكه وته ی  كۆمه ڵێك 
له و لێكه وتانه  سه رنجدانی ڕای گشتیی نێوده وڵه تی 
حوكمی  له سه ر  ڕۆژئاوایه   ده وڵه تانی  ته نانه ت  و 
كه فاله تی  دیـــارده ی  سیاسی.  گیراوانی  ئێعدامی 
سیاسی له  ڕۆژانی ڕابردوودا بۆته  ڕۆژه ڤی كۆڕو 
كۆمه ڵه  مرۆڤدۆسته كان و به تایبه ت پارله مانه كانی 
واڵتانی ڕۆژئاوا. به جۆرێك كه  ژماره یه كی به رچاو 
له  به ندكراوانی حوكمدراو به  سزای ئێعدام، له الیه ن 
كه وتوونه ته   ئورووپایی  واڵتانی  په رله مانتارانی 

ژێر چه تری كه فاله تی سیاسی.
ــه ی نـــاوه كـــه ی  ــچــه وان ــێ ــه تــی ســیــاســی پ ــال كــه ف
كه فیلی  و  نییه   ــی  ــه زای ق  – سیاسی  چه مكێكی 
یاسایی  پـــارێـــزه ری  نه خشی  نــاتــوانــێ  سیاسی 
یاسایی   – سیاسی  چه مكێكی  به ڵكوو  بــدرێ،  پێ 
كه فیلی  تێیدا  كــه   ئه خالقییه   كــاتــدا  هــه مــان  لــه   و 
كۆمه اڵیه تیی خۆی  و  پێگه ی سیاسی  له   سیاسی 
حوكمی  له سه ر  نێوده وڵه تی  سه رنجڕاكێشانی  بۆ 
سزادراو ده ور ده بینێ. هه رچه ند كه فیلی سیاسی 
لــه ســه ر دۆخــی  كــاریــگــه ری  ڕاســتــه وخــۆ  ناتوانێ 
فــشــاری سیاسی  بــه اڵم  ــزادراو دروســـت بكا  ســ
و  ڕێژیم  ده سه اڵتی  ده خاته   سه ر  دیپلۆماسی  و 
تێچووی جێبه جێ كردنی حوكمه كه  ده باته  سه رێ. 
كه فیلی  ــارده ی  دی ده ركه وتنی  دیكه وه   الیه كی  له  
سیاسی بۆ حوكمدراوانی سیاسیی ئێران، ئاماژه یه  
ڕای  لــه بــه رده م  خه ڵك  ڕاپه ڕینی  ڕه وایــیــه تــی  بۆ 
گشتیی نێوده وڵه تی و له  هه مان كاتدا پێشێلكاریی 
به رباڵوی مافه كانی مرۆڤ له  الیه ن ده سه اڵته وه . 
ده ســكــه وتــه كــانــی  لــه   یه كێكه   بێگومان  ئـــه وه ش 
بــه رده وام  مانگه   له  سێ  زیاتر  كه   ژینا  شۆڕشی 
به رده وامه .  مه یدانه كاندا  هه موو  له   داهێنه رانه   و 
كوشتاری حكوومه تی نه  ته نیا نه یتوانیوه  و ناتوانێ 
به ر له  خرۆشانی جه ماوه ری بگرێ، به پێچه وانه وه  
ئاگری تووڕه یی خه ڵك له  ڕیژیمی تاوانبار و دژه  
ئێران  گه النی  ئــازادیــی  دژه   و  ــان  ژی دژه   و  ژن 

بڵێسه دارتر دەکات.

ئێعدام  ناوی  له ژێر  ڕێژیم  كه   داپڵۆسێنه رانه   سیاسه ته   ئه و 
په یڕه وی ده كا و به  تاوانی بێ بنه ما و به  پێشێلكردنی سه رجه م 
پڕەنسیپ، په یماننامه  و ڕێسا نێوده وڵه تییه كان و ته نانه ت یاسا 
نێوخۆییه كان، الوانی خۆڕاگری ئێرانی پێ له ناو ده با، بریتیه  
له  ڕه شه كوژیی حكوومه تی نه ك ئێعدام وه ك چه مكێكی یاسایی

بۆ   گۆڕاوه   یاساییه وه   كوشتنی  له   ئێراندا  له   ئێعدام  حوكمی  ڕوونه  
دڵه ڕاوكێیه   ئامانجی خوڵقاندنی ترس و  به   ئه و كوشتنه ش  ده وڵه تی.  كوشتاری 
ئێران  گه النی  كه واته   تیرۆره .  پێناسه ی  ڕاسته وخۆ  ئه وه ش  كه   كۆمه ڵگەدا،  له  
نێوده وڵه تی  ڕه واییه تی  خه ریكه   كه   خه باتێك  تیرۆر،  دژی  ده كه ن  خه بات 
ڕاده كێشێت خۆی  به ره و  نێوده وڵه تی  سۆزی  زیاتر  ڕۆژبه ڕۆژ  و  وه رده گرێت 
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شاعیرێکی کورد لە وەسفی پێشمەرگەدا دەڵێ: 
بە  هەڵبژاردن.  دژوارترین  تۆیە،  "چارەنووسی 
ئەمە  ئاو."  بوونت،  بە  و  بپارێزی  خوێنت خاک 

چیرۆک و بەسەرهاتی چیاییەکانی نیشتمانە .
نــاوچــەی  گــونــدە خــۆڕاگــرەکــانــی  لــە  یەکێک 
ــی ٢٤ شــەهــیــدی حیزبی  کــە خــاوەن هــەوشــار 
ــی ئــێــرانــه ، گــونــدی  ــان ــوردســت ــی ک ــرات ــوک ــم دێ
گوندە  لــەو  یه کێک  گــوێ ئــاغــاج  ــاغــاج"ە.  "گــوێ ئ
کوردستان  داگیرکەرانی  بەرانبەر  لە  هەمیشە  کە  بووە  شۆڕشگێڕانە 
بــەرزی  ســەری  ڕۆڵەکانی  خوێنی  ــی  دان بە  و  وەســتــاوەتــە  ئازایانە 
بەرزتر ڕاگرتووە. لەنێو ٢٤ شەهیدی گوێ ئا غاجدا چەندین فەرماندەی 
ئەمجارەماندا  شــۆڕش"ی  و  شاخ  "هه گبه ی  لە  کە  دەبینرێن،  قارەمان 
بوێر  فەرماندە  لەو  یەک  بەسەرهاتی سەربەرزانەی  و  ژیان  لە  باس 
و شۆرشگێڕانەی خەڵكی گوێ ئاغاج له  مه ڵبه ندی هه وشاری قاره مان 
و  ئــازادی   به ختی  خۆی  الوەتیی  ته مه نی  که   دەکەین؛ شۆڕەسوارێک  
به  سه ربه رزی  و  ژیا  به  سه ربه رزی  و  نه ته وه که ی کرد  سه ربه ستی 

سه ری نایه وه. 
شه هید ئەبووبەکر فەیازی له  هیزی شه هیدانی هه وشار ئەستێرەیەکی 
پڕشنگداری ئاسمانی خەباتی گەلی کوردە. ئەو ساڵی ١٣٤١ی هه تاوی 
له  گوندی "گۆی ئاغاج"  لەدایک بوو و بە لەدایکبوونی شادی و دڵخۆشیی 
خسته  نێو ژیانی بنه ماڵه یه ک که  هه ژاری و نه داری سێبه ری ڕەشی به 

 سه ریاندا کیشابوو. 
ئەبووبەکر هه روه ک هه موو مندااڵنی کوردستان به  هه ژاری و نه داری 
نیشتمانپەروەری و  بە هه ست و سۆزی  فرچکی  به اڵم   بوو.  گه وره  
گه لویستی گرت. هێشتا دووهه می سه ره تایی بوو کە له  مامۆستاکه ی 
گوێ ئاغاج  ده رکـــه وت  بــۆی  کاتێک  و  چی  یانی  "گــۆی ئــاغــاج"  پرسی 
ناخۆش  هەستێکی  گونده که یانه؛  ناوی  به اڵم  نییه،   کوردی  وشه یه کی 
دەروونــی.  داڵغەیەکی  بە  بوو  ئەبووبەکر  بۆ  پرسیارە  ئەو  دایگرت.  
ئەگه رچی ئه م پرسیاره  له  زاری منداڵێکی ٨ ساڵه  دەهاته  ده ر، به اڵم 
پێشانده ری هەستێک بوو که  له  دڵ و ده روونیدا بڵێسه ی ده دا. هه ستێک 

بوو که  له  گه لی گه وره  دەبوو و ده بووژایه وه.  
خۆی  پێی  له سه ر  منداڵییه وه   له   هه ر  فەیازی  ئەبووبەکر  شه هید 
ڕاوه ستا. چاولەده ستی کەس نه بوو، و کاری ده کرد. ڕه نجی ده کێشا 
باوکی  شانی  لەسه ر  ژیــان  دابینکردنی  قورسایی  لە  کەمێک  بــۆوەی 
سووک بکا. ئەو دەیزانی کە نەتەوەکەی بەشخوراو و ماف پێشێلکراو 
ئێران  گــەالنــی  کاتێک شــۆڕشــی  بۆیە  ئــێــرانــدا.  لــە  پــەراوێــزخــراوە  و 
هێنایە  ئیسالمی هێرشی  ڕێژیمی کۆماری  ئەوەی  پاش  سەرکەوت و 
لە  و   نیشتمان  و  لە خاک  بەرگری  دا چەکی  تاوی  سەر کوردستان؛ 
سەنگەری پێشمه رگه کانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێراندا جێی 

گرت.
ئەبووبەکر فەیازی زۆر زوو نیشانی  دا که  ڕۆڵه یه کی هه ڵکه وتووی 
پێناو  له   ئاماده یە  ئامانجی هه یه  و  ڕێباز و  به   ئیمانی قووڵی  گه له  و 
ڕزگاری گه له که یدا خۆی فیدا بکا. ئەو له  کاتی هێرش و په المار بۆ سه ر 
دژمندا شێری مه یدانی نه به رد بوو. زۆر ئازایانه  هه ڵی ده کوتایه  سه ر 
دوژمن و له  زۆربه ی شه ڕه کانی ناوچه ی هەوشاردا به شداریی کرد. 
سەنگەرێک ئەبووبەکری لێ  با دوژمن نه یده توانی خۆی لە بەرانبەردا 
ڕاگرێ و له به ر زه ربه ی ئه و نه ده وه ستا، هەر لەو سۆنگەیەش بوو کە 
قاره مانه تی و فیداکاریی ڕۆڵه کانی هێزی شه هیدانی هه وشار به  تایبه تی 

شه هید ئەبووبەکر فیازی وێردی زمانی هه موو پێشمه رگه کان بوو. 
شەهید ئەبووبەکر له  مه ئموورییه تی جاده ی سەردەشت- پیرانشار 
بەشداریی چاالکانەی کرد. له  کاتی گه ڕانه وه ی پێشمه رگه کانی هه وشار 
و  لێهاتوویی  و  کارزانی  هه وشار  بۆ  پیرانشار-سه رده شت  له ڕیگای 
کارامه یی ئەبووبەکر بوو به  هۆی ئه وه  به  فه رمانده ری لک هه ڵبژێردرێ، 
بۆ  هــه وشــاری  ناوچه ی  دەکــرد،  فەرماندەیی  ئەبووبەکر  لکەی  ئــەو 
دوژمن وه له رزه  خستبوو. کاتێک پێشمه رگه کان له  زستانی ١٣٦٠ له  
مەئموورییه تی قزقاپان چەندین سەعات له  کوێستانه  سه ر به رزه کانی 
ماین بالغ  مانه وه  و که وتبوونه  گه مارۆی دوژمن، لێزانی  و فه رمانده ریی 
شه هید ئەبووبەکری فیازی بوو کە پێشمه رگه کانی له  سه رمای سه ختی 
دژوارترین  له   ئەبووبەکر  کرد.  ڕزگار  دوژمن  گه مارۆی  و  ماین بالغ 
قۆناغی خه باتدا پێشمەرگانە و له گه ڵ پێشمه رگەکان  ژیا. سەرکەوتوویی 
گەیاندە  لکەی  ئــەو  ناوبانگی  لکەکەیدا  کردنی  فه رماندەیی   لە  ئــەو 

ناوچەکانی سەقز و بۆکان و زۆربەی ناوچەکانی دیکەی کوردستان.
 شەهید ئەبووبەکر له گه ڵ ئه وه  دا پێشمه رگه یه کی ئازا و چاونه ترس 
هەبوو،  ته شکیالتی  کاری  به   قوڵیشی  بڕوایه کی  بوو،  زه بروه شێن  و 
لەخۆبوردوویی، بڕوابەخۆبوون و پێداگریی زۆر لەسەر بەڕێوەبردنی 
ئەسپێردراوەکانی حیزب و هەروەها ڕێز و خۆشەویستی  پێ  ئەرکە 
هاوسەنگەرانی،  هــاوکــاریــی  فــیــداكــاری ،  دڵــســۆزی   و  خەڵکدا،  لەنێو 
فەیازی  ئەبووبەکر  شەهید  پەسەندەکانی  ئاکارە  لە  خەڵك  ڕیزگرتنی 
بوون و هه ست به  بەرپرسایەتی  و تێكۆشان بۆ فێربوون  و هه وڵدان 
هه ره   تایبه تمه ندییە   لە  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی   دژی   خه بات  بۆ 

به رچاوەکانی  ئەبووبەکر بوون.
ڕه شه ممه ی  ١١ی  ڕۆژی  به ره به یانی  له   نه مر  ئەبووبەکری  شه هید 
١٣٦١دا له  ڕێگای سایین قەاڵ به  تۆڵه ی خوێنی دوو شه هید که مینی بۆ 
زەبرێکی  و  بۆسەکە  کەوتنە  ڕێژیم  هێزێکی  نابۆوه .  ڕێژیم  هێزەکانی 
کاریگەریان لێ درا، بەاڵم لەو عەمەلیاتە دا بەداخەوە به  گولله ی دوژمن 

دڵی پڕ له  هیواکەی ئەبووبەکری فەرماندە له  لێدان که وت. 
ــۆوه . بانگی لە "ســوورســات" کــرد کە  "بــه یــان" هــاواری لێ بــه رز ب
ته رمی  دوژمنانمان  گولله ی  به   شه ڕه ف  گه ل پارێزه ری  پارتیزانی  وا 
هەستا،  ســوور ســات  دڵــی  لە  نرکە  نیشتمان.  خاکی  ســه ر  که وتۆته  
هه ورێکی ڕه ش ئاسمانی ناوچه ی هه وشاری داگرت، شینی شەهیدێکی 

نیشتمانە وا بەڕێوەیە...

برایم چووکەڵی

پارێزەری ئاو و خاک 
ئاسۆ ڕوونەكانی شۆڕشی ژینا

ڕەهەندی  گەلێ  ژینا،  شۆڕشی 
شاراوەی كۆمەاڵیەتی و سیاسیی 
ئێران و زۆر خاڵی الوازی ڕێژیمی 
ئیسالمیی  كۆماری  كــرد.  ئاشكرا 
ژینا  شۆڕشی  پێش  تا  كە  ئێران 
زیاتر وەكوو زلهێزێكی ڕۆژهەاڵتی 
ــد و لە  ــوان نــێــوەڕاســت خــۆی دەن
باجی  نــێــودەوڵــەتــیــیــشــدا  ئــاســتــی 
لە  و  وەردەگـــــرت  دیپلۆماسیی 
ڕێڕەوە ئاوییەكانیشدا سەرئێشەی تەنانەت بۆ زلهێزێكی 
نێوخۆی  لە  ئەمجارە  دەكرد،  دروست  ئەمریكا  وەكوو 
واڵتدا كەوتووەتە نێو ڕایەڵ و پۆی تەونی پاوانخوازیی 
خۆیەوە و لە ئاستی دەرەوەشدا ڕۆژ بە ڕۆژ گۆشەگیر 

دەكرێ. 
كۆماری ئیسالمی لە چل و سێ ساڵی ڕابردوودا زۆری 
سەرمایەگوزاری لەسەر كەرتی پەروەردە كردبوو، بۆ 
پازدە ساڵ و  بوونەتە  ئێستا  وا  مندااڵنەی  ئەو  ئەوەی 
ــەروەردە  پ بەهایانە  ئــەو  بنەمای  لەسەر  ســاڵ،  بیست 
بكرێن و بەو بەهایانە گۆش بكرێن كە كۆماری ئیسالمی 
دەسەاڵتی  بناغەی  بڵێین  یــان  ــەزراوە،  ــ دام لەسەریان 
كۆماری ئیسالمین. یەكێك لەو بەهایانە، هەناردەكردنی 
بۆ  خۆیان  بەگوێرەی  و  ئێران  دەرەوەی  بۆ  شۆڕشە 
هەموو جیهان، بە شێوەیەك كە كار گەیشتبووە جێیەك، 
ئــەوان  حوسێنییە.  دەكەینە  سپی  كۆشكی  دەیانگوت 
سەر  گەیشتبوونە  و  ببوون  سەرمەست  خەیاڵە  بــەو 
قاسم سولەیمانی  منداڵكوژێكی وەكوو  باوەڕە، كە  ئەو 
ئێستا مەزنەپاڵەوانی خەیاڵی مندااڵنی ئێرانە. هەر لەسەر 
بنەمای ئەم خەیاڵەش بوو، سروودی "سالم فرماندە"یان 
دروســت كــرد، بــەاڵم هــەر زۆر زوو ئــەو ســروودە لە 
فەزای مەجازی و تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكاندا بوو بە مایەی 
گەپجاڕی و گاڵتەپێكردن.  هەڵبەت لە پرسی سووریەشدا 
بە دروستكردنی گرووپ گەلی جۆراوجۆری تێرۆریستی 
ئەوەیان  بانگەشەی  حەرەم"  "پارێزەرانی  ناوی  ژێر  لە 
ئێمە  هەبێ،  شیعی  بەهایەكی  شوێنێك  هەر  لە  دەكــرد 
لەوێ دەیپارێزین، لە حاڵێكدا كە ئەوان میلیۆن میلیۆن 
دۆاڵریان بۆ پاراستنی ئەو نزرگە و قسن و پەرستگە 
خەڵكی  خۆیانەوە  پەنا  لە  دەكــرد،  ئیمامزادانە خەرج  و 
شیعەمەزەب حەوجێی نانی شەوێ بوون و بۆ بژیوی 

خێزانەكەیان گورچیلەیان دەفرۆشت.
لــەگــەڵ شــۆڕشــی ژیــنــادا پـــەردەی ســەر ئــەو سیحر 
ئــەوشــتــەی كە  ــوو.  ڕێــژیــم زۆر زوو الچـ فــێــاڵنــەی  و 
بەشێكی  بەتایبەتی  و  ئیسالمی  كۆماری  بڕیاردەرانی 
پـــاســـداران و هێزە  فــەرمــانــدەكــانــی ســوپــای  لــە  زۆر 
كە  بوو،  ئاكامێك  ڕاچڵەكاند،  دیكەی  سەركوتكەرەكانی 
ئــەوان پاش سێ  ئــەوان پاش سێ مانگ پێی گەیشتن. 
میكانیزمەكانی  و  ڕێگە  هەموو  تاقیكردنەوەی  مانگ 
هەر  ئاگرە  ئەم  جار  بە  جار  دەكــەن  سەیر  سەرکوت، 
دەتەنێتەوە و لە هەر كۆاڵنێك دایدەمركێننەوە لە كۆاڵن 
كە  بەتایبەتی  هەڵدەداتەوە.  سەر  دیكەوە  گەڕەكێكی  و 

لە  دەنگەكە  هەموو  ــوو  واب پێیان  ســەرەتــا  ــەوان  ئ
كوردستانە و لەوێش دەستیان بۆ كوشتار ئاوەاڵیە 
دەكــەن هەر  ئێستا، سەیر  ــەاڵم  ب دەبــێ،  تــەواو  و 
ڕۆژەی لە گەڕەك و شوێنێكی شارە گەورەكان بە 

شێوازێكی دیكە سەر هەڵدەداتەوە. 
بەهێزی  خاڵی  بەهێزترین  بڵێین  یان  گرینگترین 
لە  دیاری  كە سەركردەیەكی  ئەوەیە  ڕاپەڕینە  ئەم 
لە  چاویان  خەڵكەكە  هەم  تا  نییە  ئێراندا  نێوخۆی 
دەمی ئەو بێت و هەمیش بە گرتن و زیندانیكردنی 
وەها كەسێك، شۆڕشەكە دامركێتەوە. سەركردەی 
ئەم شۆڕشە ویست و باوەڕێكە لە زەین و هزری 
هەموو ئەو كەسانەدایە كە ڕۆژانە دێنەوە شەقام و 
دەبێ. سەركردەی  زیاتر  ژمارەیان  بە سات  سات 
بێ،  كەسایەتییەك  ئـــەوەی  لــەبــری  شــۆڕشــە  ئــەم 

دروشمێكە: "ڕووخان و نەمانی ڕێژیم".
ئەو نەوەیەی كۆماری ئیسالمی سەرمایەگوزاریی 
لەسەر كردبوو و سااڵنێك بوو بە هەموو دامودەزگا 
و  دەخوێند  لەگوێی  میدیاییەكانی  و  پــەروەردەیــی 
گۆشی دەكرد، هەر ئەو نەوەیە كۆماری ئیسالمیی 
تووشی گەورەترین تەنگژە كردووە. ئەگەر نەوەی 
پێشتر چاوەڕوانیی ڕیفۆرمی لە كۆماری ئیسالمی 
ــەوە دەهــاتــە مــەیــدان بەشكم  ــاوات هــەبــوو و بــەو ئ
بچێ،  بوون  بەرەوباشتر  وردەوردە  بارودۆخەكە 
ئیتر ئەم نەوەیە نەك خەون بە ڕیفۆرمەوە نابینێ، 
بگرە كێشەی لەگەڵ سەرلەبەری بنەماكانی كۆماری 
ئیسالمی هەیە. ئەم نەوەیە نەك بە بەهاكانی ڕێژیم 
تەواو  جیهانێكی  لە  بگرە  نــاژی،  مەزەبەكەیەوە  و 
ئەم  دەبـــا.  بــەســەر  بەهایانەشدا  ئــەو  پێچەوانەی 
پەنا  ئاوات و خەونەكانی خۆی  نەوەیە بۆ حەز و 
ناباتە بەر نزرگە و ئیمامزادەكان و، بۆ چارەسەری 
نەوەیە  ئــەم  ناكا.  مــەال  بە  پــرس  خــۆی  كێشەكانی 
نەوەی تەكنۆلۆژیای نوێ و تۆڕەكۆمەاڵیەتییەكانە. 
ــە ڕووبـــــەڕووبـــــوونـــــەوەی هـــێـــزە چـــەكـــدار و  لـ
سەركوتكەرەكانیشدا ئەم نەوەیە شەڕی ئەو هێزە 
یارییە  نێو  شــەڕی  وەكــوو  زیاتر  سەركوتكەرانە 
كۆمپیوتەرییەكان دەبینێ و گاڵتەی بە مردن و بە 
هەر  دێ.  سەركوتكەرەكان  چەكی  تەقەی  دەنگی 
بۆیە لە زۆر شوێن هێزە سەركوتكەرەكان زۆر بە 

ئاسانی لەبەریان دەبەزن.

كورد لە كوێی ئەم شۆڕشەدایە؟
ــۆ كـــورد دەســپــێــكــی شــۆڕش  شــۆڕشــی ژیــنــا ب
نەبوو، ئەگەرچی فۆڕمێكی تازەی شۆڕشی شەقام 
ئەم  ئێمە  هەڵبەت  كرد.  پێ  دەستی  كوردستان  لە 
ــاش شۆڕشی  فــۆڕمــەی شــۆڕشــمــان لــە ســااڵنــی پ
٥٧یشدا تاقی كردبۆوە. هەم ئەوكاتەی لە شەقامی 
شار و گوندەكاندا ژن و كچی كورد شان بە شانی 
لە  هەم  دەچــوونــەوە،  داگیركەراندا  بەگژی  پیاوان 
ڕیزەكانی پێشمەرگەدا و هەم ئەو كاتەی پێشمەرگە 

هەموو جۆرێك  بە  ژن  و  كچ  و  بــوون  لە شاخ 
لە الدێیەكانەوە پشتیوانییان دەكردن. بەاڵم پاش 
دەیەی حەفتا بەتایبەتی لە بیست ساڵی ڕابردوودا 
كۆمەاڵیەتییەكان  تــۆڕە  دروستبوونی  لەگەڵ  و 
كۆمەڵگەی  لە  بەتایبەتی  كوڕ  و  كچ  نێوان  هێڵی 
ڕەگەزی  دوو  نێوان  هێڵی  بە  ببوو  تەنیا  ئێراندا 
ــەم هێڵەی  ئ نێر و مــێ. كــەچــی شــۆڕشــی ژیــنــا 
تێك دا و كچ و كوڕ ئیدی لە شەقامەكان بوونە 
پاڵپشتی یەكتر و هێزێكی لەبڕاننەهاتوو. لەوەش 
ژن  ئێراندا  هــەمــوو  و  كــوردســتــان  لــە  گرینگتر 
هێمای سەرەكیی خۆپێشاندان و ڕاپەڕینەكان و 
ورەبەخشی پیاوانە و سەلمێنەری ئەو ڕاستییەیە، 
كە هێز و سەركەوتن لەو شوێنەیە وا ژن و پیاو 

شان بە شانی یەكتر لە سەنگەری خەباتدان.
پــاش  لــە  پێشتریش  و  ئــیــســالمــی  كـــۆمـــاری 
فارس  ڕووناكبیرانی  مــەشــرووتــەوە،  شۆڕشی 
بنەمای هەموو سیاسەتێكی دژەكوردیان لەسەر 
كوردایەتی  بــیــروبــاوەڕی  و  كــورد  سڕینەوەی 
ــان و  و بــچــووكــكــردنــەوە و ســووكــكــردنــی زمـ
داڕشتووە  میللەتە  ئەو  مێژووی  بەالڕێدابردنی 
و هەموویان هەوڵیان داوە ئێرانێكی یەك ئااڵ و 
یەك زمان و یەك نەتەوە دروست بكەن، بەاڵم 
ئەوەیان بۆ نەچووەتە سەرێ و بە دەردی الوە 
گوتی  خۆپێشاندانەكان  نێو  خوێن گەرمەكەی 

لەمەودواش "اینجوری برات نمیرە باال".
خاڵێكی زۆر گرینگی شۆڕشی ژینا، شكاندنی 
هێڵی بڤە "تابۆ"ی كوردبوون و پووچەڵكردنەوەی 
نێو  لە  بوو  ــوردان  ك لە  تۆقین  و  ترس  هەستی 
فارساندا، شتێك كە لە سەردەمی مەشڕووتەوە 
كاری لەسەر دەكرێ و ئێستاش لە دەرەوەی واڵت 
یەكێك لە گەورەترین كێشەی نیشتمانپەروەرانی 
و  پاوانخوازان  و  ڕەگەزپەرستان  لەگەڵ  كــورد 
پانفارسیست و شاپەرستەكان هەر ئەوەیە، بەاڵم 
دیسان خەریكە بەستێكی تێگەیشتنیان لە كورد و 
پرسی كورد بەفرەوانتر دەكاتەوە. ئەم شۆڕشە 
فارساندا  نێو  لە  ڕەخساندووە  كــورد  بۆ  هەلی 
دۆستی  بە  پێویستی  كورد  بكات.  پەیدا  دۆست 
زۆرە و، دۆستیش دەبێ خۆت دروستی بكەیت و 

كاری بۆ بكەیت.
دەنگی  شۆڕشە  ئــەم  ــدا،  دەرەوەشــ ئاستی  لە 
كۆمەڵە  و  كــۆڕ  هەموو  نێو  بــردووەتــە  ــوردی  ك
بیروڕای گشتیی خەڵكی  نێو  و  نێودەوڵەتییەكان 
بـــواری  ــۆ  ب دەراوی  ــەوەش  ــ ئ ئیتر  ــاوە.  ــیـ دونـ
لەبارتر كردووە  دیپلۆماسیی كوردی خۆشتر و 
و هەلێكی زێڕینی ڕەخساندووە، كە حیزبەكان و 
نوخبەی ئاكادیمیی كورد لە كۆمەڵگەی جیهانیدا 
بە هاوفكریی یەكتر دەتوانن بەرهەمی باشی لێ 

بچننەوە.

ڕەسووڵ سوڵتانی

ڕاپەڕینی نوێ بەرهەمی کولتووری پێشمەرگانەیە
ئــازا  ــە  ــ ڕۆڵ زۆرە  ســااڵنــێــکــی 
لەپێناو  کــورد  گەلی  زاناکانی  و 
خزمەتکردن بە نیشتمان و ئازادیی 
گیان  و  ــەن  ــ دەک ــات  خــەب ــدا  ــەل گ
کوردستان  کۆماری  دەبەخشن. 
لە بەرهەمەکانی خەباتی  کە یەک 
ڕۆڵە ئازا و زاناکانی نیشتمان بوو، 
لەبڕاننەهاتووەی  هێزە  ئەو  ناوی 
کاتەوە  لــەو  و  ــا  دان "پێشمەرگە" 
پێشمەرگە و خەبات بۆ ئازادی، پێشمەرگە و بەرگری 
ئاوێتەی  وەهــا  کوردستان  و  پێشمەرگە  نیشتمان،  لە 
یەکتری بوون کە جیاکردنەوەیان کردەنی نییە و تا کات 

دەڕوات ئەو ئاوێتەبوونە زیاتر و پتریش دەبێت.
دوژمن هەموو هەوڵی ئەوە بووە پێشمەرگە تەنیا وەک 
هێزێکی چەکدار پێشان بدات و چەکداری و توندتیژی 
وەک پێناسەی ئەو هێزە وێنا بکات تا پڕۆپاگەندەی خۆی 
لەمەڕ شەڕخوازبوون و دژەیاسابوونی بسەلمێنێت. بە 
چەک  دەیهەوێ  کە  دوژمن  هەواڵنەی  ئەو  پێچەوانەی 
بکاتە پێناسەی پێشمەرگە، لەنێو گەلدا تێڕوانینێکی دیکە 

بۆ پێشمەرگە هەبووە و هەیە.
شتێک  هەموو  لە  بەر  پێشمەرگە  بۆ  گەل  تێڕوانینی 
تاکێکە  پێشمەرگە  چونکە  ڕووناکبیریەتی،  کەسایەتیی 
لە  و  ــات  دەک نەتەوەکەی  هەلومەرجی  بە  هەست  کە 
و  ژێردەستەیە  نەتەوەکەی  پێشمەرگەدا  خوێندنەوەی 
وێڕای  ستەمیش  بەردەوامیی  بە  و  کــراوە  لێ  ستەمی 
ئەو  ناسنامەی  و  گەل  کــراوە  داگیر  خاکەکەی  ئــەوەی 

گەلەش بەرەوڕووی ژنوساید بۆتەوە.
پێشمەرگە  کە  ئەوەیە  پێشمەرگە  بۆ  گەل  تێڕوانینی 
تەنیا هەست بە مەینەتییەکانی نەتەوەی ناکات، بەڵکوو 
مەینەتییانە  ئەو  بۆ سڕینەوەی  ئامادەیە  کــردەوەش  بە 
خزمەت بە گەل و نیشتمان بکات، واتە تەنیا هەستکردن 
لە  بەڵکوو  بێ  یارمەتیدەر  ناتوانێ  هاوسۆزی کردن  و 
خەباتەکە  بەشداری  کردەوەش  بە  پێویستە  هەمانکاتدا 
پێشمەرگەیە  کە  بوونەیە  پڕاگماتیست  ئەو  هەر  بکەی. 

لــە تاکەکانی دیــکــەی گــەل کە  ــەوە  ــات جــیــاواز دەک
هەست بە دۆخی ژێردەستەیی نەتەوەکەیان دەکەن، 
ــەاڵم بــوێــری یــا دەرفــەتــی بــەشــداری لــە خەباتی  ب

بەکردەوەیان لە پێناوی نیشتماندا نییە.
وێــڕای  ئــەوەیــە  پێشمەرگە  بــۆ  گــەل  تێڕوانینی 
خاک  و  گــەل  مەینەتییەکانی  بــە  هــەســت  ــەوەی  ئـ
بەاڵم  بۆ دەکات،  بە کردەوەیش خەباتی  دەکات و 
تاکێکی  وەک  خۆیشیدا  بارهێنانی  و  پــەروەردە  لە 
ڕووناکبیری کۆمەڵگە بۆ ئەوەی بتوانێ ئەو ئەرکەی 
خۆی بەباشی و زانایی بەجێ بگەیەنێ بێ ئاگا نییە، 
بەڵکوو هەموو هەوڵێک دەدات و لە هەر دەرفەتێک 
کە بۆی بلوێ و تەنانەت هەندێک جار لە دۆخێکی 
نییە.  خافڵ  خۆی  پێگەیاندنی  لە  نالەباریشدا،  زۆر 
خۆتەیارکردنی بە چەکی زانستیش بۆ ئەوەیە باشتر 
بتوانێ زانستی نیشتمانپەروەری لە نێو گەلدا پەرە 

پێ بدات.
چەکدار  لە  بــەر  پێشمەرگە  بۆ  گــەل  تێڕوانینی 
بوون و ئازایەتییەکەی بیرکردنەوەی مرۆڤدۆستانە 
مێهرەبانییەکی  کە  پێشمەرگەیە  ناسکی  هەستی  و 
بێوێنەی هەیە و تەنانەت لە شەڕیشدا ئەو هەست و 
بیرە مرۆڤدۆستانەی لە دەست نادات و بەڵکوو بە 
یاسا و ڕێسایەکی مرۆڤایەتی  لە هەموو  پەیڕەوی 
و شەڕ، درێژە بە خەباتی خۆی لە بەرانبەر دوژمنە 
دڕندە و بێ بەزەیی و دور لە هەر جۆرە پڕەنسیپێکی 

مرۆڤانە دەدا.
تێڕوانینی گەل بۆ پێشمەرگە ئازایەتیی بێوێنە و 
فیداکاریی هەمیشەییە کە وایکردوە ئەو ڕۆڵە نەبەزە 
تەنیا بە چەکی باوەڕی خۆی لە بەرانبەر دوژمنێکی 
پڕ لە چەکدا ڕابوەستێت و سەرکەوتنیش بە دەست 
بێنێ و بە ئیرادەی بەرخودان و بەرگری بەردەوام 
ئێمە  ــن،  ــی ــوان دەت ئێمە  کــە  بێنێتەوە  گــەل  وەبــیــر 
بەهێزین، ئێمە شایانی ژیانی ئازادین و ئێمە کەمتر 
نین لە هیچ گەلێکی ئازادی دیکە لە سەر ئەو گۆی 
زەوییە. لێرەدایە بە پێچەوانەی ئەوانەی دەیانهەوێ 

کە تەنیا چەک وەک پێناسەی پێشمەرگە نیشان 
بە  هەستی  کــە  تاکێک  وەک  پێشمەرگە  بـــدەن، 
لەپێناو  ئامادەیە  و،  کـــردووە  نــەتــەوەی  دۆخــی 
سڕینەوەی ئەو نەهامەتییانەدا بە فیداکاری هەتا 
شەهیدبوونی خەبات بکات و بۆ پێگەیاندنی خۆی 
لە هەر دەرفەتێک کەڵک وەربگرێ و مرۆڤدۆست 

بێ لەنێو گەلەکەشی زۆر زۆر خۆشەویستە.
وانــەی  پێشمەرگە  ئــەوانــەدا  هــەمــووی  لەگەڵ 
گەلدا  نێو  لــە  نیشتمانپەروەری  و  فــیــداکــاری 
تاکانەی  ئەو  گەلدا  لەنێو  ئەگەر  دەکاتەوە،  باڵو 
بە  نــەبــووبــێ  پێشمەرگایەتیشان  شــەڕەفــی  کــە 
خۆیدا  لە  تایبەتمەندییانە  ئەو  بەرجەستەکردنی 
پێشمەرگە  پشتیوانی  و  هاوخەباتی  و  هاوکار 
ئاسانتر،  پێشمەرگە  ئەرکی  دەتــوانــێ  کە  دەبــێ 
ئــاســانــتــر مسۆگەر  خــاکــیــش  و  گـــەل  ئـــازادیـــی 
بــکــات. هــەربــۆیــەشــە ئــەمــڕۆ لــە شــۆڕشــی ژن، 
یەکپارچە  کوردستان  دەبینین  کە  ئازادیدا  ژیان، 
ــاتــە یــەکــێــک لە  ــۆڕش و فــیــداکــاری و خــەب شــ
فیداکاری  ــەی  وان بۆ  دەگــەڕێــتــەوە  هۆکارەکەی 
لەو  گەلدا.  لەنێو  پێشمەرگە  نیشتمانپەروەری  و 
ئەوانەی  هەموو  بە  پێشمەرگە  سۆنگەیەوەش 
دەڵێ  پێیان  چاالکن،  بــەشــداری  شــۆڕشــەدا  لــەو 

پێشمەرگە و بە هاوخەباتی خۆی دەزانێ.
ــازادی ســەلــمــانــدی کە  ــ شــۆڕشــی ژن ژیـــان ئ
کولتووری فیداکاریی پێشمەرگە بۆ خزمەتکردن 
هەر  داکــوتــاوە  ڕەگــی  گەلدا  لەنێو  نیشتمان  بە 
تاکێک بــە هــەر شــێــوەیــەکــی کــە بــۆی دەکــرێ 
پێشمەرگەی  هاوشانی  بکات،  گەلەکەی  خزمەتی 
خەباتکاری ئەو گەلەیە. بەو پەڕی دڵنیاییەوە بێتوو 
زۆربەی  لەنێو  پێشمەرگە  فیداکاریی  کولتووری 
تاکەکانی کۆمەڵگەی کوردەواری بەرجەستە بێ، 
گەورەترین  بتوانین  کە  دەبین  بەهێز  ئــەوەنــدە 
زۆرداری مێژووی مرۆڤایەتی بشکێنین و ئازادیی 

یەکجاریی خۆمان وەدەست بێنین. 

ئەلبورز ڕۆئین تەن

شەهید ئەبووبەکر فەیازی
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تێچووی  ڕزگارییدا  پێناو  لە  گەلەکەمان  مافخوازانەی  جوواڵنەوەی 
زۆر  سۆنگەیەوە  لەو  بــەردەوامــە.  تێچوودانەش  لەو  و  داوە  زۆری 
پێناو  لە  و  کــراون  بێ بەش  ــازادی  ئ لە  کــورد  نیشتمانپەروەر  ڕۆڵــەی 
ئازادییدا سووچی بەندیخانەیان کردۆتە مەتەرێزی خەبات و خۆڕاگری.
جیاجیادا  سەردەمی  دوو  لە  ئێران  لە  کــورد  سیاسیی  زیندانییانی 
بەندیخانەیان کردۆتە سەنگەرێک بۆ ئازادی و مافخوازیی گەلەکەیان. 
ڕۆڵەکانی گەلەکەمان، ژنان و پیاوانی خۆڕاگر و فیداکاری خۆنەویست 
دوژمنانی  لــەدژی  بوون  بەربەرەکانی  و  ئازایەتی  نموونەی  هــەردەم 
دوژمن  بۆ  سەریان  بەاڵم  دار  سەر  چوونە  سەربەرزانە  گەلەکەمان. 
نەوی نەکردوە و ئازایانە لە نێوان سەردانان و سەردانواندا سێدارەیان 
هەڵبژاردوە. پێشەوا قازی محەممەد و یارانی و زۆر ڕۆڵەی بە ئەمەگی 
دیکەی حیزبەکەمان نموونەی ئەو ئازایەتی و لەخۆ بوردووییەن. ئەم 
کاروانە دوور و درێژە و لە ستوونی زیندان بەزێنەکانی ئەمجارەدا باس 
لەو "رۆستەم ئەرکیا" و "کەیوان ڕەشوزادە" دوو کەس لەوان دەکەین.

ڕۆستەم ئەرکیا
ڕۆستەم ئەرکیا زیندانیی سیاسیی خەڵکی شاری ماکۆ ڕۆژی ١١ی 
ئەمنییەتییەکانی  هیزە  لەالیەن  هەتاوی  ی   ١٣٨٥ ساڵی  بەفرانباری 
دوای  رۆستەم  کرا.  دەستبەسەر  تــاران  شاری  لە  ئیسالمی  کۆماری 
دەسبەسەرکرانی و ماوەیەک لێپێچینەوە بۆ گرتنگەی حیفازەت ئیتالعاتی 
شاری ورمێ گواسترایەوە و پاش ٣ مانگ ئازار و ئەشکەنجە ناچار 
بە دانپێدانانی زۆرەملی کرا. ئەو پاش تەواوبوونی لێپرسینەوەکانی لە 
گرتنگەکانی حیفازەت ئیتالعاتی سپای ورمێ بۆ زیندانی ناوەندی شاری 
ماکۆ بەڕێ کرا. رۆستەم دواتر لە مانگی سەرماوەزی ساڵی ١٣٨٦ی 
هەتاوی لە لقی یەکی دادگای شۆڕشی خۆی بە بڕیاری "قازی نەورۆزی" 
تۆمەتی "موحاربە" لە ڕێگەی ئەندامەتی لە پارتی ژیان و ئازادی کوردستان 
ئێعدامی پێ درا. لەو سۆنگەیەوە سزای  )پــژاک(ی بەسەر دا سەپا و 
پاش ئەوەی ڕۆستەم ئەرکیا ناڕەزایەتیی خۆی بەو بڕیارە دەربڕی، 
پەروەندەکەی  بەڕێی دیوانی بەرزی واڵت کرا و لەوێ گۆڕانکاری بە 
سەر سزاکەیدا هات. دیوانی بەرزی واڵت پەروەندەی ناوبراو گەڕاندەوە 
بۆ پارێزگای ورمێ و ڕۆستەم لە لقی یەکی دادگای شۆڕشی ورمێ بە 
١٠ ساڵ زیندان و دوورخستەوە بۆ زیندانی ناوەندیی یەزد مەحکووم 
بەو  ناڕەزایەتیی  ورمێ  دادستانی  نوێنەری  ئــەوەی  دوای  بەاڵم  کرا. 
حوکمە دەربڕی و سزای ١٠ ساڵ زیندان بۆ رۆستەمی بە کەم زانی، 
پەروەندەی جارێکی دیکەش خرایەوە بەر دەستی قازی و بڕیاری نوێی 
لەسەر درا. بەمجۆرە لە ڕۆژی ٢٧ ی ڕەشەممەی ساڵی ١٣٨٨دا، لقی ١٠ی 
دادگای پێداچوونەوەی پارێزگای ورمێ سزای ٢٠ ساڵ زیندانی بەسەر 
یەکالبوونەوەی حوکمەکەی  پاش  ئەرکیا  رۆستەم دا سەپاند. رۆستەم 
خرایەوە.  دوور  یەزد  ناوەندیی  زیندانی  بۆ   ١٣٨٩ ساڵی  جۆزەردانی 
رۆستەم ئەرکیا لە تەواوی ماوەی دەسبەسەرکران و دادگایی کردنیدا 
لە مافی هەبوونی پارێزەر بێبەش کراوە. ئەو ڕۆژی ١ی سەرماوەزی 
"جــیــاکــردنــەوەی  ئەسڵی  لــەبــەرچــاونــەگــرتــنــی  بــەهــۆی   ١٣٩٠ ســاڵــی 
تاوانەکان"، وێڕای چەند زیندانییەکی سیاسیی دیکە مانیان لە خواردن 
پێدانی  دوای  و  مانگرتن  لە  بەردەوامییان  ڕۆژ  شــەش  پــاش  گــرت. 
بەڵێن لەالیەن بەرپرسانی زیندان بۆ جیاکردنەوەی زیندانیانی سیاسی 
سیاسی  بەندی  بۆ  ڕا  ئاساییەکان  تاوانە  بەندی  لە  گواستنەوەیان  و 
 ١٣٩٩ ساڵی  خەزەڵوەری  رۆستەم  هێنا.  مانگرتنەکەیان  بە  کۆتاییان 
کەوتە  پزیشکی  پێرانەگەیشتی  بەهۆی  و  بوو  کۆڕۆنا  پەتای  تووشی 
بنەماڵەکەی  زۆری  کۆششی  و  هــەوڵ  پــاش  و  ناجێگرەوە  دۆخێکی 
ڕێکەوتی  لە  یەزد  ناوەندی  زیندانی  لە  مانەوە  ١٥ ساڵ  پاش  دواجار 
ئـــازاد کــرا. ــدان  ــن لــە زی ــەمــەرج  ب ٢٥ی ڕەشــەمــمــەی ســاڵــی ١٤٠٠دا 

کەیوان ڕەشوزادە  
کوردی خەڵکی شاری ورمێ  زیندانیی سیاسی  ڕەشــوزادە  کەیوان 
لەالیەن  دی  کەسی  چەند  لەگە   ،١٣٩٨ ساڵی  ڕەزبـــەری   ١٦ ڕۆژی 
کەیوان  کرا.  دەستبەسەر  ئیسالمییەوە  کۆماری  ئەمنییەتییەکانی  هێزە 
ورمێدا،  شاری  گرتنگەکانی  لە  یەکێک  لە  لێپرسینەوە  مانگێک  دوای 
ــدی شـــاری ورمـــێ گــواســتــرایــەوە. کــەیــوان پاش  ــاوەن بــۆ زیــنــدانــی ن
مانگی  ورمــێ،  نــاوەنــدی  زیندانی  لە  چارەنووسی  ناڕوونیی  ساڵێک 
سەرەماوەزی ساڵی ١٣٩٩ی هەتاوی لە لقی دووی دادگای شۆڕشی 
دژی  "هــەوڵــدان  تۆمەتی  بە  شێخلوو  قــازی  سەرۆکایەتیی  بە  ورمــێ 
ساڵ   ١٠ ســزای  کۆمەڵە  لە  ئەندامەتی  بەهۆی  نەتەوەیی  ئەمنییەتی 
دادگــای  لە  کەیوان  زیندانی  حوکمی  پاشان  سەپا.  بەسەردا  زیندانی 
کرایەوە.  کەم  زیندان  مانگ   ٦ و  ٧ ساڵ  بە  پارێزگادا  پێداچوونەوەی 
جار  چەند  زیندان دایە  لە  کە  ساڵەدا  چەند  ئەو  مــاوەی  لە  کەیوان 
ســەرەمــاوەزی  جار  یەکەم  بۆ  گرتووە.  خــواردن  لە  مانی  زیندان  لە 
ساڵی ١٣٩٩ لەگەڵ چەند زیندانیی دیکە بە ناوەکانی ئومید سەعیدی، 
چارەنووسیان  ناڕوونیی  لەمەڕ  ناڕەزایەتی دربڕین  بۆ  قاسمی  کامڕان 
ــواردن گــرتــبــوو. بــۆ جــاری  ــوویــەک مــانــیــان لــە خــ بــۆ مـــاوەی حــەوت
نیشانەی  بە   ١٣٩٩ ساڵی  جــۆزەردانــی  ی   ٢٣ ڕێکەوتی  لە  دوویـــەم 
بەرپرسانی  لەالیەن  مەرەخەسی  پێنەدانی  لەمەڕ  دەربڕین  ناڕەزایەتی 
ــە سللولی  ل ــواردن گـــرت و پـــاش چــەنــد ڕۆژ  ــ ــە خ ل زیـــنـــدان، مــانــی 
ڕاگوێزرا.  نادیار  شوێنێکی  بۆ  ورمــێ  ناوەندی  زیندانی  تاکەکەسی 
کەیوان ڕەشۆزادە تا ئێستا ماوەی ٣ ساڵ لە سزاکەی لە زینداندا کێشاوە.

ڕۆستەم ئەرکیا

بۆ ئەوەی ژنان ببنە ڕێبەر و ڕاپەڕی جوواڵنەوە

پرسی  ــازادی  ئ پرسی  کــردۆتــەوە  بیری  ئینسان  کاتەوە  لەو 
ژیاوە.  تێیدا  سیستمانەی  ئەو  بەندی  لە  ئــازادی  بووە.  ئینسان 
ئازادی لە دەست ئەویتر و حاکم. مێژووی ئینسان بۆ ڕزگاری 
لەدەست فێڕعەون و دین و پادشاکان مێژوویەکی پڕ لە خوێن 
و بێدادی بووە. ئەوە لە سەدەکانی ١٧ و ١٨ و دوای قۆناخی 
سیاسەت،  لە  دین  جیایی  و   )Enlightenment( ڕۆشەنگەری 
هاتنەکایەی بیرۆکەی لیبڕالیسم و تاکی ئازاد و شۆڕشی فەڕانسە 
و هتد لە ڕۆژاوا یاسای بنچینەیی زۆر لە واڵتان گۆڕا و تاک بە 
جۆرێک لە ئازادی دەگا کە لە سایەی جیایی دین لە سیاسەت 
دەستەبەر دەبێ. بەاڵم بەداخەوە ئەم ئازادییە تا ئێستاش بە ڕادە 
و شێوەی پێویست نەگەیشتۆتە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست. ئێستاش 
دەسەاڵتی ڕەمزی و واقعیی دین بەسەر ژیانی سیاسیی خەڵکە 
کە ڕەوتی ژیانی ڕۆژانە دیاری دەکا. ژیان لەم ناوچەیەدا شتێک 
نییە جگە لە فەرمانبردنی دەسەالتی سیاسیی دین، وەک ئەوەی 
لە ئەفغانستان و ئێران ڕا بگرە هەتا تورکیەی بەناو سێکۆالر و 

سووریە و عەڕەبستان و هتد ڕادەبرێ.
 ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست نەخۆشییەکی کرونیسک و بەردەوامی 
کە  واڵتانێک  و  دەوڵــەت  لەنێو  ئیسالمی سیاسی.  بەناوی  هەیە 
ژیانی  بەسەر  دەستی  شێوە  ڕادیکاڵترین  بە  سیاسی  ئیسالمی 
ئێرانی دوای ١٩٧٩  بە  ئاماژە  دەتوانن  هەموو خەڵکدا گرتووە، 
بکەین. لەژێر حاکمییەتی ئیسالمی سیاسی لە ئێران گەورەترین 
زەرەرمەند ژنانن. ژنان بە هەموو پێوانەکان بە کۆیلە و کەنیز 
دادەنرێن، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ژنان گەورەترین داینەمۆی هێز 

بۆ شۆڕش و وەدەستهێنانی ئازادی لەو واڵتەن. 
ژنان لە ئێران کە لە ماوەی زیاتر لە چل ساڵی ڕابردوودا هەموو 
مافێکی سەرەتایی ژیانیان لێ زەوت کراوە، ئێستا بە پاشخانێکی 
دەوڵەمەند هاتوونەتە مەیدان و هاتنە مەیدانی ئەمجارەی خەڵک 
ڕاست لە شوێنێک ڕا دەستی پێ کرد کە دەبا هەر لەم شوێنەوە 
کەڵەکەبوونی  کۆگای  کوردستان  کوردستان.  بکا؛  پێ  دەســت 
هەموو ستەمەکانە. ستەمی ڕەگەزی، ستەمی نەتەوەیی، ستەمی 
هەر  دەبا  بزووتنەوەکەش  دروشمی  و؛  چینایەتی  و  ئابووری 
"ژن، ژیان، ئازادی" با. چونکە هیچ دروشمێکی دیکە نەیدەتوانی 
و  ئازاری ژن  و  ئەزموونێکی چل ساڵەی ڕەنج  نوێنەری  ببێتە 
ئینسانی کورد. ڕەنجی وەدەستهێنانی ژیانێکی زۆر ئاسایی بێ 
دەستێوەردانی بەردەوامی دەسەاڵت لە ژیانی ڕۆژانەدا. ڕەنجی 
نەبوونی ئازادی. ڕەنجی نەبوونی هیچ مافێک بۆ نەتەوەی کورد. 
ڕەنجی وەدەستهێنانی نانی ڕۆژانە و هەبوونی دیاردەیەکی دژی 
ئینسانی بە ناوی کۆڵبەری. هەر بۆیە دوابەدوای گیان بەختکردنی 
ژینا کوردستان وەک بوڕکانێک تەقییەوە و ئیستا زیاتر لە سێ 
مانگە بزووتنەوەیەکی بەرین لەژێر دروشمی "ژن ژیان ئازادی" 
لە ئارادیە. ئەم سێ مانگە پڕ بووە لە سەرفەرازی، شادی، خەم، 
هەستانەوە و نیشتنەوە، زیاتر لە سەدان کەس شەهید بوون و 

هەزاران کەس کەوتوونەتە زیندانەوە. 
ــە ئــەوەیــە کــە ئـــەم بــزووتــنــەوەیــە  ــ ــا ئێستا ڕوون ــەوەی ت ــ ئ
بەرین  شۆڕشێکی  ببێتە  نەیهێشتووە  کە  هەیە  کەمایەسییەکی 
و  هەمەجۆر  بێ سنوور،  زەبروزەنگی  ئێراندا.  سەراسەری  لە 
و  ترساندنی خەڵک  لە  فاکتەری سەرەکییە  هۆڤیانەی حکومەت 
بەڕادەی  ئێستاش  تا  تاران  و  ناوەند  هەروەها  پاشەکشەکردن. 
پێویست پشتی بزووتنەوەکەیان نەگرتووە و ئێلیتی ناوەند لەوە 
و  بەلووچ  وەک  دیکەی  نەتەوەکانی  هاتنەکایەی  بە  نیگەرانە 
کورد هێژمۆنی نەتەوەی بااڵدەست لە دەست بچێ کە ئەمە لە 
بەرژەوەندیی خۆیاندا نابینن. هەروەها ئەو چین و توێژانەی کە 
بەرژوەندی  نین  ئامادە  باشترە  دۆخیان  ئابوورییەوە  باری  لە 
خۆیان لە خەتەر باوێن. ئۆپۆزێسیۆنی دەرەوەی واڵت یەکگرتوو 
بزووتنەوەیەکی  لەگەڵ  خۆیان  نەیانتوانیوە  ئێستاش  تا  و  نییە 

وەها ڕادیکاڵی نێو واڵت تەتبیق بدەن. 
چۆن  بزووتنەوەیە  ئەم  ئاکامی  بڵێ  یەقین  بە  ناتوانێ  کەس 
دەبێ و بەرەو کوێ دەڕۆین، بەاڵم هەرچییەک بێتە پێش لە یەک 
شت دڵنیاین کە بزوونتەوەی "ژن، ژیان، ئازادی" ڕێنێسانس و 
ڕۆشەنگەییەک بوو بۆ لەرزاندنی پایەکانی ئیسالمی سیاسی لە 
بەردەوامیی  بزووتنەوەیە  ئەم  نێوەڕاستدا.  ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی 
شۆڕشی مەزنی فەرانسەیە، بەاڵم ڕادیکاڵتر و فراوانتر. بەم مانایە 
کە لەم بزووتنەوەیەدا ژنان وەک وزە و داینەمۆی جوواڵنەوە و بە 
ئەزمونی ژیان لە ژێردەستیی ئیسالمی سیاسیدا درووشمەکانی 
بەرادەری،  "بەرابەری،  لە  بوو  بریتی  کە  فەڕانسەیان  شۆڕشی 
ئازادی" کردە "ژن ژیان ئازادی". دروشمەکەی شۆڕشی مەزنی 
فەڕانسە )١٧٩٩( لە سوچەنیگایەکی پیاوانەوە داڕێژرابوو، بەاڵم 
"ژن، ژیان، ئازادی" نەک هەر بەرابەری و ئازادی بۆ گشت تێدا 
گونجاوە کە بگرە بە هێنانە کایەی "ژن" کۆێ کۆمەڵگەی وەبەن 
بەاڵم  ڕەگەزییە.  بەرابەرییەکی  داخـــوازی  و  داوە  خــۆی  باڵی 
سەرەڕای ئەم بزوێنەوە یەکسانیخوازە و ڕادیکاڵە و بەشداریی 
بێوێنە و بەرینی ژنان، ئەوەی لەم سێ مانگە لە دەرەوەی واڵت 
شاهیدی بووین غیابی ژنان لە باسەکان و جۆری نوێنەرایەتیی 

بزوتنەوە بووە.
نوێنەرایەتی بەشی هەرە گرینگی کاری کۆمەاڵیەتی و سیاسییە. 
ئەم  باسی  لێرە  بکا.  باس  تایبەت  پرسی  دەتوانێ  کە  نوێنەرە 

کەمایەسی و ڕەخنەیە دەتوانێ ڕووی لە چەند الیەن بێ:
١. شاندی حیزبە کوردییەکان لەم دوو مانگەدا، لە ئورووپا و 

شەهال دەباغی

ئا: دیاکۆ دانا

کەیوان ڕەشۆزادە

ئەمریکا لە هیچ دانیشتنێک لەگەڵ واڵتان و 
پاڕڵمانەکان و کەسایەتییەکانی دنیادا ژنی 
تێدا نەبوو؛ لە حاڵێکدا ژنانی بەتوانا لەنێو 

ئەم حیزبانەدا کەم نین.
کە  حــیــزبــەکــان  ــی  ــانـ ژنـ خـــــودی   .٢
پرسە  و  ژنان  پرسی  چاالکی  بەرلەوەی 

نەتەوایەتییەکان بن، حیزبین. 
٣. ژنانی دەرەوەی حیزبەکان کە ڕەخنە 
ئەوانیش  بەاڵم  دەگرن،  هەموو شتێک  لە 
تا ئێستا نەیانتوانیوە ببنە نوێنەری پرسی 

ژنان.  
لە  ژنــان  نوێنەرایەتی  پرسی  هەڵبەت 
هەر  کــوردیــدا  سیاسیەتی  و  حیزبەکان 
نییە  کوردستان  پارچەیەکی  بە  تایبەت 
بە  کــوردســتــان  شوێنێکی  هــەمــوو  لــە  و 
تەنانەت  یەکە.  وەک  گشتی  شێوەیەکی 
بەگشتی  ــەن  هـ ژن  کــە  شــوێــنــانــە  ــەو  لـ
سیاسەتی حیزب پیاوان بەڕێوەی دەبەن. 
لەگەڵ  پاڕادۆکسێکی سەیر  لە  ئەم واقعە 
ژنانی  نوێنەرانی  کە  ڕۆژهەاڵتە  نێوخۆی 
ڕوژهەاڵت ئێستا لەنێو خودی ڕۆژهەاڵت 
لەسەر شەقام و نێو زیندانەکان ئامادەن 
بە  لێرەدا  بــدەن.  گیان  ئــازادیــدا  پێناو  لە 
شــێــوەیــەکــی ســروشــتــی ئــەم بــیــرە قوت 
دەبێتەوە کە ڕەنگە پرسی ژنان بۆ ژنانی 
غەیری حیزبی و ئەندامانی حیزبەکان لە 
دەرەوەی واڵت بە هۆی بوونی ژیانێکی تا 
ڕادەیەکی باش و سەرقاڵیی ژیان زیاتر لە 
تا پرس زوڵمێکی  پرسێکی لوکس دەچێ 
نێوخۆی  وەک  ڕۆژانـــە  هەستپێکراوی 

واڵت.
ــی یەکەمی  ــ ــە ڕۆژان دیـــارە کــە هــەر ل
بــزووتــنــەوەشــدا کـــەس پــێــی وا نــەبــوو 
دەستبەجێ ژنان دەبنە ڕێبەر، و "ژن، ژیان، 
ئازادی"یش بە مانای گەیشتن بە هیچ کام 
لە ئامانجەکان لە دۆخی ئێستادا نییە. ئەم 
دروشمە تەنیا دەرگای دیالۆگی کردۆتەوە 
کە ژنان باسی مافەکانیان بکەن، ئەویش 
دەزانین  هەموومان  مافێک.  هەموو  نە 
ڕێگایەکی  ژنــان  ئــازادی  بە  گەیشتن  کە 
یەکجار دوورە. بەاڵم هەمیسان لە نرخی 
ڕادەی  کە چۆنە  نابێتەوە  کەم  باسە  ئەم 
پرسی  و  ژنــان  پرسی  بۆ  ژن  نوێنەرانی 
نەتەوەیی هێندە لە خوارەوەیە. چۆنە ئەو 
پیاوەکان  لە  تواناییان  ئەگەر  کە  ژنانەی 
و  کــوێ  هیچ  لە  نییە  کەمتر  نەبێ  زیاتر 
وەک  ئێستا  تا  کۆبوونەوەیەکدا  هیچ  لە 

نوێنەر دیار نەبوون؟ 
بە دڵنیاییەوە ڕۆژێک دێ کە ئیسالمی 
الواز  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  لە  سیاسی 
نامێنێ.  ئێستای  ئەم دەسەاڵتەی  دەبێ و 
ئەمە بە مانای ئەوەیە کە دۆخی باشتری 
کۆمەاڵیەتی، کولتووری سیاسی بۆ ژنان 
و خەڵک دەڕەخسێ و سیاسەت ئینسانیتر 
ژیان  "ژن  بزوتنەوەی  ئێستا  هەر  دەبــێ. 
و  سیاسی  ڕێنێسانسێکی  بــە  ئــــازادی" 
ئەخالقی لە دنیادا ناسراوە. لە داهاتوودا 
زۆر واڵتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەرەو 
دەڕۆن.  باشتر  دۆخێکی  و  دێمۆکڕاسی 

جان ستوارت میل: دەسەاڵتی پیاوان بەسەر ژنان لە ھەموو دەسەاڵتەکانی تر بەھێزترە. مرۆڤەکان 
ئاسایی بوون لەگەڵ سروشتی بوون تێکەڵ دەکەن. پیاوان نەتەنیا دەیانەوێ ژنان لەژێر فەرمانیان 
)١٨٦٩ زنــان،  )انقیاد  ھەبێ.  ژنانیشدا  ھەستەکانی  بەسەر  دەسەاڵتیان  دەخــوازن  بەڵکوو  بن، 

)٢٠٢٢( ــوێ.  بـ خــۆش  ــان  ــت ــازادی ئ زۆرتـــر  شتێک  ھــەر  ــە  ل دەرئــوفــتــادە:  کــۆمــار  شەھید 

بووە،  ڕەوتــە  ئەم  دەسپێشخەری  کــورد 
بەاڵم ڕێبەرایەتیی کوردی و خودی ژنان 
کات  زووتــریــن  بە  دژایەتییە  ئــەم  ــێ  دەب
"ژن،  نوێنەرانی  ناکری  بکەن.  چارەسەر 
پیاوانی ســەرەوەی  تەنیا  ــازادی"  ئ ژیــان، 
پەنجا ساڵ بن لە کاتێکدا بەگشتی لەسەر 
بۆ ٣٥ ساڵ  شەقام کچان و کوڕانی ١٥ 

خەریکی شۆڕشن. 
گیانیی  زۆری  تێچووی  دووهەم  خاڵی 
کوردە لەم سێ مانگەدا. دوای پەرەگرتنی 
هـــەرچـــی زیـــاتـــری خــۆپــێــشــانــدانــەکــان 
بۆ  تایبەتی  زۆر  سیاسەتێکی  حکومەت 
گرتە  خۆی  پاراستنی  و  بەرپەرچدانەوە 
لە  کەمتر  ــی  ــەک ڕادەی تــا  حکومەت  بــەر. 
تـــاران زەبــروزەنــگــی بــەکــار هێنا، بــەاڵم 
ڕادەی  بەلووچستان  و  کــوردســتــان  لــە 
وەحشیگەری خۆی هێندە زۆر نیشان دا 
ئێرانی پێ  دیکەی  ناوچەکانی  کە شار و 
خەڵک  گــەورەکــان  شــارە  لە  تا  بترسێنێ 
لە  ئینجا  شەقام.  سەر  نەینە  میلیۆنی  بە 
وەک  گــەورەی  شارێکی  کە  کوردستان 
نەدەکرا  کۆنتڕۆڵ  بۆ  کرماشانی  و  سنە 
زۆر  زبروزەنگێکی  خەڵک  ترساندنی  بۆ 
توندتری لە چوار شاری بچووکتر بۆکان، 
مەهاباد، پیرانشار، جوانڕۆ بەکار هێنا تا 
هەموو کوردستان و ئێرانی پێ بترسێنێ. 
ئــەوەیــە  دەیــزانــیــن  ئێستا  کــە  ئـــەوەی 
بە  خەڵک  و  ئەمجارە  شەهیدەکانی  کە 
زیاترین  نــەتــەوەیــی   بـــەرزی  ڕووحــێــکــی 
ــەســەر ڕووداوەکــــــان و  کــاریــگــەریــیــان ل
ــەاڵم هاوکات  ــورد بـــووە. ب ــووی ک ــات داه
بووە.  لەسەرێ  یەکجار  کــورد  تێچووی 
پێ  کــورد  نــەدەکــرا  ئایا  ئــەوەیــە  پرسیار 
ئــەوان هاتبا  تــاران و بە مێتۆدی  بە پێی 
مەیدان و ئەو هەموو شەهید و بریندار و 
خەسارەتەمان نەبا؟ گەرچی بەرپرسیاری 
ــران و  ــێ ــەر ڕێــژیــمــی ئ ــانــە هـ ــاوان ــەو ت ئـ
بــەاڵم  ئیسالمییە؛  کــۆمــاری  ــی  دەســەاڵت
ئێمەی کورد نەدەبوو شەرەکە بکەین بە 
تاران  لە  پشتیوانی  داوای  و  خۆمان  هی 
بکەین. دەبوو ئەوان داوای پشتیوانییان لێ 

کردباین. )پەیامێک لە نێوخۆی واڵتەوە(
بە گشتی "ژن، ژیان، ئازادی" لە ئیستادا 
بەمانای تەواوبوونی پرسەکانی یەکسانی 
ئەم دروشمە  نییە.  ڕزگاری  و  ئازادی  و 
تەنیا دەرگایەکی بەرەو تۆلێڕانس، دیالۆگ، 
فراوانتر  بەڕوانگەیەکی  کێشەکان  دیتنی 
و ستەمی  نەتەوەیی  داگیرکاریی  دژی  و 
جنسییەتی کردەوە و ئێمە لە هەوەڵی ڕێگا 
ئــەم دروشــم و ستراتێژییە  بــەاڵم  ــن.  دای
بەرەو  درەوشــاوەیــە  زۆر  پەنجەرەیەکی 
هەموو  ئەو  لەنێو  ئەوەی  ئاسۆی ڕوون. 
ئــەمــجــارەدا  خــوێــنــەی شــۆڕشــی  ژان و 
جێی شانازی و ڕێزە، پێگەیشتن و فامی 
نەتەوەیی،  مافی  بۆ  ژنانە  و  گەنجەکان 
مافی ژنــان و ســـەروەری. با لــەم ژن و 
هی  داهاتوو  با  نەکەوین.  وەدوا  گەنجانە 
داهاتوویەکی  کە  بێ  ئـــازادی  ــان  ژی ژن 

گەش بۆ هەمووان دەستەبەر دەکا. 
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پێشەکی
دیـــکـــتـــاتـــۆرەکـــان هــەمــیــشــە بــابــەتــێــکــی 
دەروونناسەکان،  بۆ  بوون  سەرنجڕاکێش 
بەڕاستی  ئایا  وەک  پرسیارگەلێک  وەاڵمی 
یان  ــاوازن؟  جــی مرۆڤێکی  دیکتاتۆرەکان 
و  دەبــن  لەدایک  دیکتاتۆرەوە  دایکێکی  لە 
بە  هەرچەند  هەیە؟  جیاوازیان  جینۆتایپی 
کەسایەتیی  سیفەتەکانی  لە  هەندێک  هۆی 
دیکتاتۆرەوە ئەستەمە لە نزیکەوە و تەنانەت 
ڕووبەڕوویشەوە  چاوپێکەوتنی  ڕێگەی  لە 
دیکتاتۆر  هــەڵــســوکــەوتــی  لــە  لێکۆڵینەوە 
بکرێت، بەاڵم دەروونناسەکان توانیویانە لە 
قسە و تێبینییەکانی کەسوکاری دیکتاتۆر و 
هەندێک جار  و  خێزانەکەیان  ئەندامانی  یان 
ئەنجامێکی  ــد  چــەن بــەڵــگــەنــامــە  هــەنــدێــک 

سەرنجڕاکێش بەدەست بهێنن. 
"کارل یۆنگ گوستاڤ"، دەروون شیکاری 
بوو  کــەس  یەکەم  ئۆتریشی،  بەناوبانگی 
چاوپێکەوتنێکی  ١٩٣٩دا  ســاڵــی  ــە  ل ــە  ک
لەگەڵ هیتلێر و مۆسۆلینی کرد و گەیشتە 
دوای  یۆنگ  سەرنجڕاکێش.  ئەنجامێکی 
کەسایەتیی  بە  چاوپێکەوتنە سەبارەت  ئەم 
و  جددی  زۆر  "هیتلێر  دەنووسێت:  هیتلێر 
هەرگیز  ــەوت،  دەرک بێ سۆز  و  مەزاجاوی 
و  نەبوو، وشک  لێو  لەسەر  زەردەخــەنــەی 
ڕەشبین دەهاتە بەرچاو. وەک ئەوە وابوو 
کە لە هەموو سیفەت و هەستە ئاساییەکانی 

مرۆڤێکی ئاسایی بێبەش بووبێت."
پــســپــۆڕی  دوو  ــێــک،  ســاڵ ــد  چــەن دوای 
ــۆرادۆ بە  ــۆلـ ــە زانــکــۆی کـ دەروونـــنـــاس ل
ناوەکانی "دانیەل سیگال" و "فرێدریک کولیج" 
ــارەی ئــەدۆلــف  ــەب ــەو زانــیــاریــیــانــەی کــە ل ئ
کرابوونەوە،  کۆ  یۆنگ  لەالیەن  هیتلێرەوە 
ــەک پزیشکی دەروونـــی و  ــارەی لــەگــەڵ ژم
دەروونــنــاســانــی دیــکــەدا هــاوبــەش کــرد بۆ 
ئەوەی بە شیکردنەوەیان بگەنە ئەنجامێکی 
ڕوون. دەرئەنجامی ئەم لێکۆڵینەوەیە ئەوە 
بوو کە هیتلێر تووشی نەخۆشی تێکچوونی 
 )personality disorder کەسایەتی) 
لەخۆ  تایبەتی  سیفەتی  کۆمەڵێک  کە  بووە، 
لەسەر  دواتر  تایبەتمەندییانە  ئەم  دەگرێت. 
"ســــەدام حــوســێــن" و "کــیــم ئــیــل ســونــگ" 
ئەنجامی  لــە  ــرا،  ک لــەســەر  لێکۆڵینەوەیان 
تایبەتمەندیی  کە  دەرکەوت  لێکۆڵینەوەکەدا 
هەرچەندە  یەکن،  وەک  دیکتاتۆرانەش  ئەم 
حاڵەتی  لــە  تایبەتمەندی  هەندێک  چڕیی 
ئەم  زیاترە.  یان  کەمتر  دیکتاتۆرێکدا  هەر 

تایبەتمەندییانە بریتین لە:

 :)paranoid( پارانۆید
بەرانبەر  ڕەشبینی  بە  تایبەتمەندییە  ئەم 
ــتــەوە.  ــە خــەڵــکــی دەورووبــــــەر دەنــاســرێ ب
کەس  هەموو  لە  گومانیان  دیکتاتۆرەکان 
دۆستەکانیان  و  کەسوکار  بەتایبەتی  هەیە، 
و وادەزانــــــــن ئـــــەوان هــەمــیــشــە پــیــالنــی 
لەنێوبردنی دیکتاتۆر دادەڕێژن. مێژوو پڕە 
دیکتاتۆرەکانەوە  لــەالیــەن  توندوتیژی  لە 
لــە خــۆیــان، کە  نــزیــک  بــەرانــبــەر کەسانی 
ــاتــۆرەوە  ــکــت ــۆی ئـــەگـــەری تــرســی دی بــەه
کوژراون یان زیندانی و دەربەدەر کراون. 
قەزافی هەزاران ئەفسەری پلەبااڵی کوشت، 
ــرد و  ــەک ــە زاواکـــــەی ن ــی ب ــەدام ڕەحــم ســ
خۆی  مامی  بــاکــوور  کــۆریــای  دیکتاتۆری 
تێدا برد. خامنەیی هاشمی ڕەفسەنجانی کە 
ڕێبەر،  بە  بوو  ئەو  ساختەی  ڕەوایەتی  بە 
وەک  کەسانی  و  خنکاند  مــەلــەوانــگــەدا  لــە 
مووسەوی و کەڕوبی خانەنشین کرد و... .

:)antisocial(دژە کۆمەاڵیەتی
دیــکــتــاتــۆرەکــان چــێــژ لـــە پــەیــوەنــدیــی 
نابینن.  تــردا  کەسانی  لەگەڵ  کۆمەاڵیەتی 
ئەگەر ناچار نەبن سەفەری واڵتانی تر ناکەن 
و چاوپێکەوتنی ڕادیۆیی و تەلەڤیزیۆنیشیان 

ڕۆژی شەممە ، ٢٦ی سەرماوەز لە ناوەندی قازی لە شاری سترۆمێن 
حیزبی  الیەنگرانی  و  ئەندامان  لە  زۆر  بەشێکی  بەشداریی  بە  کۆڕیادێک 
چوو.  بەڕێوە  سەرماوەز  ٢٦ی  بەبۆنەی  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی 
باباعەلیی مێهرپەروەر، کەسایەتیی سیاسیی کورد  لەو ڕێوڕەسمەدا کاک 

وتارێکی بەو بۆنەیە پێشکێش کرد.
کە  ئــەوە  خستەسەر  تیشکی  قسەکانیدا  ســەرەتــای  لە  باباعەلی  کــاک 
پێشمەرگە و ئااڵی کوردستان دوو سیمبولی بەگژداچوونەوەی دوژمنانی 
ناوی  کە  داوە  زۆریان  هەوڵی  کات  هەموو  کورد  دوژمنانی  کوردستانن. 
پیرۆزی پێشمەرگە خەوشەدار بکەن و لە گەورەیی پێشمەرگە کەم بکەنەوە، 
کات  هەموو  کە  کردووە  وای  پێشمەرگە  و خۆنەویستیی  گەورەیی  بەاڵم 

خۆشەویستی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان بێت.
مێهرپەروەر لە پێوەندی لەگەڵ شۆڕشی ژینادا ئاماژەی بەوە کرد ئەم 

بۆیان  کۆمەڵگەش  و  نییە  گــرنــگ  ــەالوە  بـ
ــن. ئەم  ب نییە کــە وەاڵمــــــدەرەوەی  گــرنــگ 
جۆرە ڕەفتارانە ڕەنگە بە تێپەڕبوونی کات 
زیاتر  و  زیاتر  دیکتاتۆر  و  بێتەوە  چڕتر 
خۆی لە کۆمەڵگە دوور بخاتەوە. سااڵنێکی 
واڵتی  دەرەوەی  سەفەری  خامنەیی  زۆرە 
لەگەڵ  چاوپێکەوتنی  تەنانەت  و  نەکردووە 

تەلەفیزیۆنی ڕێژیمەکەشی نەبووە.

:)narcissistic(خۆپەرستی
ــە شــــارەزا و  ــان ب دیــکــتــاتــۆرەکــان خــۆی
چـــارەســـەرکـــەری کــێــشــەکــان دەزانـــــن. لە 
ــە خــاوەنــی  ــان ب هــەمــوو بــوارەکــانــدا خــۆی
و  دەزانــن  لێکدانەوە  و  بۆچوون  باشترین 
بۆچوونی کەس قبوڵ ناکەن جگە لە خۆیان. 
خامنەیی  هەڵوێستەکانی  بە  چاوخشاندنێک 
بە خۆپەرستی  ئەوەمان بۆ دەردەخــات کە 
و لێدوانە ناڕاستەقینەکانی چەندە زیانی بە 
نموونە  بۆ  گەیاندووە.  ئێرانییەکان  ئێران و 
بەدەستهێنانی  بۆ  نهێنی  چاالکیی  سااڵنێک 
چەکی ئەتۆمی و دوایەش نواندنی قارەمانانە! 
لە بەردەم ڕۆژئاوا کە زیانێکی زۆری ماددی 
و مەعنەوی بە واڵت گەیاند. یان پێشگرتن لە 
هاتنی ڤاکسینی کۆرۆنا بە بیانووی خەیاڵی 
هــەزاران  گیانلەدەستدانی  هــۆی  ــووە  ب کە 

کەسی بێ تاوان لە واڵتدا و ... . 

:)sadistic(ڕەفتاری سادیستیک
تر  کەسانی  ئــازاردانــی  لە  چێژوەرگرتن 
بەشێکی ترە لە تایبەتمەندیی دیکتاتۆرەکان. 
توانای بینینی دڵخۆشیی خەڵکیان نییە. ئەم 
ڕەفتارە هیچ سنوورێکی نییە و ڕەنگە هەموو 
لەخۆبگرێت.  هــەراســانــکــردن  جــۆرەکــانــی 
دڵخۆشکەر،  شتێکی  هــەر  قــەدەغــەکــردنــی 
دژایەتیکردنی لەگەڵ بەڕێوەچوونی ئاهەنگی 
پۆلیسی  و  ئیرشاد  گەشتی  جــۆراوجــۆر، 
بەڕۆژوونەبووان،  لەگەڵ  بەرەنگاربوونەوە 
حیجابی زۆرەملێ تا لەسێدارەدان لە بەردەم 
سادیستی  ڕەفـــتـــاری  نــمــوونــەی  خــەڵــکــدا، 

خامنەیی دیکتاتۆری ئێرانن.

 :)schizoid(گۆشەگیری و بەتەنیابوون
تایبەتمەندییەکی  و  خــدە  ــەوە  ــن خــۆدزی
بەدەگمەن  ئەوان  دیکتاتۆرەکانە.  هاوبەشی 
پەیوەندی  لە  تەنها  و  مرۆڤەکاندان  لەنێو 
و  تــووڕەن  هەمیشە  ــەون،  دەردەکـ تایبەتدا 

دوورن لە زەردەخەنە و پێکەنین. 

:)schizotypal( ئێسکیزۆتیپال
دیکتاتۆرەکان پێش گرتنەدەستی دەسەاڵت 
هاتنەسەر  دوای  بەاڵم  ئاسایین،  مرۆڤێکی 
هەیە  جیاوازیان  کەسایەتییەکی  دەســەاڵت 
کە هیچ لێکچوونێکی لەگەڵ ڕابردوودا نییە. 
دووچــاری  خۆیانەوە  دەســەاڵتــی  لــەبــارەی 
وەهـــم دەبـــن و بــیــرۆکــەیــەکــی جــیــاوازیــان 
ــەوە دەســـت دەکـــەوێـــت.  ــان لـــەبـــارەی خــۆی
مائۆئیست  شۆڕشگێڕی  مۆگابە"،  "ڕابێرت 
دوای  زیمبابوە،  خەلکی  خۆشەویستی  و 
چەندین ساڵ شەڕی دژی کۆلۆنیالیزم توانی 
واڵتەکەی ڕزگار بکات، بەاڵم دواتر بوو بە 
دیکتاتۆرێک کە جگە لە هەژاری و نەهامەتی 
خامنەیی  نەهێنا.  گەلەکەی  بۆ  تری  هیچی 
شێعر  لــە  حــەزی  ــوو،  ب ســادە  مەدداحێکی 
بوو، شێعرەکانی شاملووی دەخوێندەوە و 
هۆگرییەکی زۆری بە جەاللی ئالی ئەحمەد 
ئەودا  لە سەردەمی حوکمڕانیی  بەاڵم  بوو، 
نووسینەکانی هەمان شاملوو قەدەغە کراون 

و تووشی کێشە و ئازارێکی زۆر بوو.

لە بێدەنگییەوە بۆ فەرمانی لەسێدارەدان
ــەم  ــت هــــەمــــوو ئـ ــ ــرێـ ــ ــان دەکـ ــومـ ــگـ ــێـ بـ
ڕابردووی  هەڵسوکەوتی  لە  تایبەتمەندییانە 
ئیسالمیدا  کۆماری  خوێنمژی  دیکتاتۆری 

ــن  ــەوڵ دەدەی لــە درێـــژەدا ه ــەاڵم  ببینین، ب
لە  خامنەیی  وتارەکانی  بە  پشتبەستن  بە 
بەو  ــاژەدان  ــام ئ و  ــردوودا  ــ ڕاب مانگی  سێ 
باسمان  ســەرەوە  لە  کە  تایبەتمەندییانەی 
کرد، شیکردنەوەی شیکاریی ڕەفتاری عەلی 
ناڕەزایەتییەکانی  بــە  بــەرامــبــەر  خامنەیی 

ئێستای خەڵکی ئێران بکەین:
- یەکەم وتاری خامنەیی دوای کوشتنی 
ژینا لە ٣٠ی خەرمانان و چەند ڕۆژ دوای 
ئەم  بــوو.  ناڕەزایەتییەکان  دەستپێکردنی 
چاوپێکەوتنە کە لەگەڵ بەشێک له فەرمانده 
ئــێــران و عێراق  و ســەربــازەکــانــی شــەڕی 
بوو، دیکتاتۆر تەنانەت باسی کوشتنی ژینا 
و ناڕەزایەتییەکانی نەکرد و بە بێ باکی به 
الیدا تێپەڕ بوو. بۆ دیکتاتۆری خۆپەرست، 
کوشتنی مرۆڤێک و ناڕەزایەتی و مانگرتنی 
بەشێکی  لــە  ــیــکــەم  الن ــک  خــەڵ ــاڵوی  ــەربـ بـ
واڵتدا گرنگ نەبوو و هیچ بابەتێک نییە بۆ 
هێورکردنەوەی  النیکەم  یان  گفتوگۆکردن 
کە  دیکتاتۆر  خودایی  دەسەاڵتی  دۆخەکە. 
وەهماوی  زیاتر  کاتێک  هەموو  لە  ئێستا 
بووە، وای لە دیکتاتۆر کرد لەم بابەتە تەواو 

بێدەنگ بێت.
لووتکەی  لــە  و  ڕۆژێـــک  چەند  دوای   -
هەواڵەکان  کاتێکدا  لە  ناڕەزایەتییەکاندا، 
تەندروستی  ڕەوشی  تێکچوونی  لە  باسیان 
ــار دیــکــتــاتــۆری  ــ ــرد، دواجـ ــ دیــکــتــاتــۆر دەکـ
خۆی  بێدەنگیی  گۆشەگیر  و  دوورەپــەرێــز 
شکاند و ئامادە بوو باسی ناڕەزایەتییەکان 
بەکورتی  لەکاتێکدا  ئــەمــجــارەیــان  بــکــات. 
هەمیشە،  کە وەک  کرد  پرسەی  ئەو  باسی 
ئەستۆی  خستە  شتێکی  هەموو  سووچی 
دەروونــنــاســی  "مــانــس شپێربر"،  ــن!   دوژمـ
بەناوبانگەکەیدا  کتێبە  لــە  فاشیزم   دژی 
دەنووسێت  هێز[  شیکردنەوەی  و  ]ڕەخنە 
ئەفسانەیەکەوە  بە  دیکتاتۆرەکان  "هەموو 
دێن، ئەویش ئەفسانەی دوژمنە ئەم دوژمنە 
خوێنییە یان نەتەوەییە یەکێکە لە دراوسێکان 
یان دوژمنێکی گەورەتر." ئێستا دیکتاتۆری 
گەمژە دیسان بە هێنانەوەی ناوی دوژمنانی 
نێوخۆ و دەرەکی، لە دراوسێ وە تا دوور، 
ناڕەزایەتییەکانی خستە سەر شانی دوژمن. 
هەرچەند ئەمجارەش دیکتاتۆری خۆبەزلزان 

شیکاریی ڕەفتاریی دیکتاتۆرێک
ڕەزا دانشجوو لە بێدەنگییەوە بۆ فەرمانی ئێعدام

زانی، سەرنج  بێ بایەخ  بە  ناڕەزایەتییەکانی 
کەسایەتییە  و  هونەرمەندان  کاردانەوەی  و 
نــاودارەکــانــی بــە بــێ نــرخ وەســـف کــرد و 
و  بــرد  نــاو  فــریــوخــواردوو  بە  گەنجەکانی 
دەستگیرکراوەکان  سزادانی  بە  سەبارەت 

بەنەرمی قسەی کرد.
چڕی  بە  مانگرتنەکان  و  نــاڕەزایــەتــی   -
بەردەوامن و دەنگی شۆڕشی گەالنی ئێران 
هەرچەندە  شوێنێک.  هەموو  گەیشتووەتە 
لەم دۆخە  ناڕازی  دیکتاتۆری وەهمی زۆر 
بکات  ــاوەڕ  ب نایەوێت  بــەاڵم  ــەوێ،  ــ دەردەک
ــاوە تــا ژیــانــە ســەرانــســەر  ــەم کــە زۆری ن
سەرەتا  بێت.  پێ  کۆتایی  شەرمەزارەکەی 
ناتوانێت  کــەس  کە  ــەوەی  ئ ڕاگەیاندنی  بە 
ڕەگـــەوە  لــە  ئیسالمی  کــۆمــاری  ــی  درەخــت
هەڵکەنێت، نیشان دەدات کە خۆپەرستی و 
ناناسێت.  خۆبەزلزانینەکەی هیچ سنوورێک 
داوای  دەکــات و  لە خەلک  دواتــر هەڕەشە 
فەرمانی  و  ــات  دەکـ شــۆڕشــگــێــڕان  ســـزای 
دەدات.  لــە ســـێـــدارەدان  و  ســەرکــوتــکــردن 
هەرچەند  خوێنە  تینووی  دیسان  دیکتاتۆر 
بەکرێگیراوەکانی تا ئێستا خوێنێکی زۆریان 
ڕشتووە. کاردانەوەی سادیستیی دیکتاتۆر و 
بەکرێگیراوەکانی بەرانبەر بە شۆڕشگێڕانی 
هەر  ئێستا  لــووتــکــە.  دەگــاتــە  ــازادیــخــواز  ئ
دەرفەتێک  بەکار دەهێنن بۆ تۆڵەسەندنەوە 
لە خەڵک و ڕازیکردنی نەخۆشیی دەروونیی 
ماتەمینی  کورد  گەلی  ڕۆژەی  ئەو  خۆیان. 
چۆپی  دەسماڵی  دەگێڕێت،  شەهیدەکانی 
لەدەست لە شەقامەکانی پایتەخت هەڵدەپەڕن 
و ئاڵۆزییە دەروونییەکانیان پێشان دەدەن، 
دڵخۆشن،  خەڵک  کە  ــر  دوات ــک  ڕۆژێ چەند 
ــەن تــا پێشی خــۆشــی و  تــەقــەیــان لــێ دەکـ
ژێردەستەکانی  دادوەره  بگرن.  پێکەنینیان 
دیـــکـــتـــاتـــۆر ســـــزای لــــەســــێــــدارەدان بۆ 
شۆڕشگێڕان دەردەکەن و بەکرێگیراوان لە 

هەموو شوێنێک پەتی سێدارە هەڵدەواسن.
زیاتر  کاتێک  هەموو  لە  دیکتاتۆر  ئێستا 
گۆشەگیرە.  و  ــوو  ــەوت دوورک خۆپەرست، 
بۆ بەدیهێنانی پێداویستییە سادیستییەکانی، 
ــەدوای کــوشــتــنــی مـــرۆڤ دایـــە، جــگــە لە  ــ بـ
و  بەردین  دڵــە  ناتوانێت  تــر،  هیچی  خوێن 
ئەوەی  بەاڵم  بکاتەوە.  هێور  نامرۆڤانەکەی 

لێی  دیــکــتــاتــۆرەکــان  هــەمــوو  و  خامنەیی 
کۆمەڵگەیەک  کۆمەڵگەیە،  ڕاستی  ڕادەکــەن، 
دیکتاتۆره  ــەاڵم  بـ ــت.  ــاخــوازێ ن ئـــەوان  کــە 
ئەم  نایانەوێت  هەرگیز  خۆپەرەستەکان 
بــەرەنــگــاری  هێندە  کـــەن.  قــبــوڵ  ڕاستییە 
ڕاستی دەبنەوە، دواجار ناچار دەبن قبوڵی 
هەڤاڵێکیان  و  هیچ دۆست  کاتێکدا  لە  بکەن 
دیکتاتۆرەکان نەک هەر هەموویان  نەماوە. 
بە  بــەڵــکــوو  ــە،  هــەی تایبەتمەندییان  یـــەک 
دەکەن  ئەزموون  کۆتایی  یەک جۆر  گشتی 
فۆڕمی  مــردن".  تەنیایی  و  زەلیل بوون  "لە 
شوێنەکە  و  کــات  تەنها  یــەکــە،  مــردنــیــان 
و  ــازار  ئ لە  پڕ  مردنێکی  جــیــاوازە.  کەمێک 
مەرگ  کــام  ڕاستی  بێدەنگیدا.  لە  و  دەرد 
کۆماری  خوێنمژی  دیکتاتۆری  چــاوەڕێــی 
"چاووشێسکۆ"  وەک  ــات؟  ــ دەک ئیسالمی 
چەند  لــە  سەرۆکایەتیەکەیدا  کۆشکی  لــە 
خۆلەکێکدا دادگایی دەکرێت و دەدرێتە بەر 
ڕەگباری فیشەک، یان وەک "قەزافی"بە هۆی 
تووڕەیی شۆڕشگێڕانەوە بێ دادگایی کردن 
دیکتاتۆری  یــان وەک ســەدام  دەکــوژرێــت، 
دراوسێی لە ژێرزەوییەکی تاریکدا چێرۆکی 
خۆپەرستییەکەی کۆتایی دێت، یان وەک... .

دیکتاتۆری گۆشەگیر و خۆپەرست ئێستا 
تەنیاتر  تەنانەت  تەنیاترە،  کاتێک  هەموو  لە 
هەموو  لە  زیاتر  ئەو  قەزافی.  و  لە ســەدام 
کرد  کوشتاری  و  تاوانبارە  دیکتاتۆرەکان 
"مۆگابە".  و  "ستالین"  لە  زیاتر  تەنانەت  و 
داتاکان باس لەوە دەکەن کە چارەنووسێکی 
تاڵتر  پیر دەکات،  دیکتاتۆری  تاڵ چاوەڕێی 
ئــەوەی  بــەاڵم  دیکتاتۆرەکان.  زۆربـــەی  لە 
چارەنووسی دیکتاتۆر دیاری دەکەن داتاکان 
نین، خەڵکانی سەر شەقامن، شۆڕشگێڕان و 

بنەماڵەی داغداری شەهیدان.

سەرچاوەکان
 Coolidge, F. , & Segal, D. )2009(. Is .1
 Kim Jong-il like Saddam Hussein and
?Adolf Hitler

٢. طالبی، اشکبوس، روانشناسی دیکتاتورها
ترجمه  جباریت،  تحلیل  و  نقد  مانس،  شپربر،   .٣

کریم قصیم

شۆڕشە لەگەڵ هەموو تاڵی و ناخۆشییەکانی دەرەتان و دەرفەتێکی باشی 
بۆ گەلی کورد خوڵقاندووە کە نەتەوەکانی دیکە ڕەوایی بدەن بە خەباتەکەی. 
ئێرانییەکان بیریان هاتەوە کە خەڵکی کوردستان لە ساڵی ١٣٥٨ بە تێکڕا 
دەنگی "نا"یان بە ڕێفراندۆمی حکوومەت گوت کە شانازیی ئەو بڕیارە پێش 
هەمووان بۆ حیزبی دێموکرات و پێشمەرگەی هەرگیز نەمر دوکتور قاسملوو 
دەگەڕێتەوە. بەڕێزیان لەو بەشە لە باسەکەیدا پێویستیی لێک نزیکبوونەوەی 
هێزە کوردییەکانی وەک زەرورەتێک باس کرد و ئاماژەی بە یەکگرتنەوەی 
حیزبی دێموکرات کرد کە جیا لە بەهێزتربوونی ئەم حیزبە، لە نێوخۆشدا 
هۆکارێک بوو خەڵک یەکیان گرتەوە و بووە هۆکاری ئەمەی خەڵک باشتر 

لە جاران بە دەنگ بانگەوازی حیزبەکانەوە بۆ مانگرتنەوەکان بێن.
باسکردن لە پرسی ژنان لە ئێران کە شۆڕشی ژینای لێ کەوتەوە، پێگەی 
ڕاپەڕینی  دوای  بەتایبەت  واڵت  دەرەوەی  و  نێوخۆ  لە  ئیسالمی  کۆماری 

شانازیی بایکۆتی ڕێفراندۆمی کۆماری ئیسالمی پێش هەمووان بۆ حیزبی دێموکرات دەگەڕێتەوە

باباعەلی مێهرپەروەر:

ئەم  سەرکەوتنی  بۆ  هەمەالیەنە  بەرپرسایەتیی  و  ئــەرک  و  ئەم دواییانە 
شۆڕشە چەند تەوەرێکی دیکەی باسەکەی کاک باباعەلی مێهرپەروەر بوون.
قادری،  خوسرەو  کاک  لەالیەن  نۆروێژ  کۆمیتەی  پەیامی  خوێندنەوەی 
جێگری بەرپرسی کۆمیتە؛ پەیامی هاوبەشی یەکیەتییەکانی الوان و ژنان 
لەالیەن موژدە چاوشینی و پێشکێش کردنی سروودێک لەالیەن هێدی قادری 

چەند بڕگەیەکی دیکەی ئەو ڕێوڕەسمە بوون.
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فارسی شەکەرە و حیزبی 
دێموکراتمون "حەللـە"

ئەم شێوە ئاخاوتنە فارسییەی ئێستا وەک زمانێکی سەربەخۆ سەیری 
بۆچوونە  ئــەم  کوردییە.  فراوانتری  زمانی  دابـــڕاوی  بەشێکی  دەکــرێــت، 
بە  کــوردانــەی  ئــەو  گاڵتەجاڕیی  هــۆی  ببێتە  نییە  ــەدور  ب بەندە  ڕاستەی 
گەڕەکی فارساندا فێری زمان دەبن. هەروەها بێ سێ ودوو لێکردن دەبێتە 
هۆی تووڕەبوونی هەندێک لەو دۆستە فارسانەی پێیان وایە ڕێ پێشاندەر 
و براگەورەی هەمووانن. ئەوان دەڵێن هەموو خەڵکی نێو ئەم چوارچیوە 
جوغرافیەی ناوی ئێرانە دەبێت دەستەونەزەری ئێمە بوەستن و دەڵێن ئەم 

شێوەزارە فارسییە شازمانی زمانانە.
ئەوان هەتا ئەم دواییانە و ئێستاشی دەگەڵدا بێت دەڵێن فارسی "شەکەر 
دەکەمەوە  ڕوونی  بگرن،  خۆتاندا  جەرگی  بە  دان  کەمێک  ئەگەر  ئەست". 
دەستەواژەی "فارسی شەکەر ئەست" زۆر ڕاستە و لە جێگەی خۆی دایە. 
فێربوونی زمانی فارسی بۆ ئاخێوەرانی زمانانی دیکە وەک شەکەر وایە. 
زمانی  لە  تایەبەت  بە  و  بەتامە  و  پێکهاتەیەکی خۆراکیی شیرین  شەکەر 
"ئافرەت"انەوە بەرەو پیاوانی مێخواز زۆر خوش و ڕەوان و ئەفسووناوی 
وشەی  لەجیات  پێشتردا  دێڕەی  لەم  "ئافرەت"  هێنانی وشەی  گوێ.  دێتە 
"ژن" بۆ پێالنێکی نەگریسی نووسەری ئەم دێڕانە دەگەڕێتەوە و وادیارە 
دوور  کــوردی  سەرەکیی  زمانی  لە  فارسی  شێوەزاری  چۆن  دەیهەوێت 
کەوتووەتەوە، بەم جۆرە ئافرەت لە ماکەی سەرەکیی خۆی واتە ژن دوور 

بخاتەوە.
فێربوونی شێوەزاری فارسییش بۆ کوردان وەک خواردنی شەکر وایە 
نەخۆشیی  تەمەن  بەرەوژوورچوونی  دەگــەڵ  شیرینیەکەی  ســەرەڕای  و 
"قەند"یان "شەکرە"ی زمانیی لێ دەکەوێتەوە و زمانیی سەرەکیی فێرخواز 
تووشی سەدان جۆر ژان و ئازار دەکات. ئەم شێوەزارەی زمانی کوردی 
چەشنێک  بە  ناوچە  بۆ  ئیسالم  ئایینی  هاتنی  دوای  فارسییە(  )مەبەستم 
ئاوێتەی زمانی عەرەبی بووە، بووەتە تێکەڵەیەکی زۆر سەیر و سەمەرە و 

وەک چێشتی مجێور و "حەوت ترینگە"ی  لێ هاتووە.
ئەوکاتەی مرۆڤ فێری ئەم شێوە زارە دەبێت و وا دەزانێت زمانێکی 
ئاخێوەرەکە  سەرەکیی  زمانی  واتە  دایک  زمانی  لە  فێربووە،  سەربەخۆ 
شێوەزاری  ئاخێوەرانی  قسەیەی  ئەو  لێرەدا  شەکرە.  نەخۆشیی  دەبێتە 

فارسی پشت ڕاست دەبێتەوە دەبێت بڵێین "فارسی شەکەر ئەست."
وەک  نەبوایە،  عەرەبیی  ئاوێتەی  جۆرە  بەم  فارسی  ئەگەر شێوەزاری 
دەبوو  بێ گرێ وگۆڵ  و  ساکار  کــوردی،  زمانی  هەمان  یانی  دایک  زمانی 
بەگژ  بین  ناچار  بەالڕێدابراوە  شێوەزارە  ئەم  بۆ  نەدەکرد  پێویستیی  و 
چاخی  سەردەمی  تەنانەت  و  ئیسالم  سەردەمی  عەرەبیی  دەقەکۆنەکانی 
جاهیلیی عەرەباندا بچیەوە و شێوە ڕێنووسی گوماناویی بۆ نوسینی وشەی 

وەک "کۆبرا" و "سوغڕا" و "مووسا" و تەها"ش سەرمان لێ  بشێوێنت.
کەسە  ئەو  و  زمان زانان  ئەرکی  مەبەستە  ئەم  بۆ  زیاتر  لێکۆڵینەوەی 
لێهاتووانەیە بە باشی بەسەر زمانی فراوانی کوردی و عەرەبیدا شارەزان 
و بە وردیش لە شێوەزاری فارسییان تێ دەگەن. بۆ ئەوەی زۆر لە بابەتی 
سەرەکیی خۆمان دوور نەکەوینەوە، بەگوێرەی ئەوەی شێوەزاری فارسی 
بەشێکە لە زمانی کوردی و ئاوێتەی زمانی عەرەبی بووە، دەچینەوە سەر 

دەستەواژەی " حیزبی مونحەلەی دیموکرات".
ئەو کەسانەی کەمێک شارەزای ڕووداوەکانی ئەم چەند ساڵەی دوایین، 
هەمان  خومەینی"  مووسەویی  "ڕووحوڵاڵی  ناوی  بە  کەسێک  ئاگادارن 
ئەوکەسەی سەردەستەی دزانی شوڕشی گەالنی ئێرانی دژبە دەستەاڵتی 
حیزبی  دەســتــەواژەی"  ئەم  لەمەوبەر  ساڵ  چل  لە  زیاتر  بوو،  پاشایەتی 
مونحەللـه ی دیموکرات"ی داهێناوە. لێرەدا بۆ لێکدانەوەی مانای ڕاستەقینەی 
بچینەوە  پێویستە  دێموکرات"  مونحەللـه ی  "حیزبی  واتا  دەستەواژەیە  ئەم 
سەر بنەمای بە سەقەتی تێک ئااڵوی بن زاراوەی فارسی و زمانی عەرەبی. 
ئەوانەی گوێیان داوەتە لێدوانی خومەینی، دەزانن ئەو زۆر بە سەقەتی بەم 
شیوەزارە سەقەتە دەدوا. بۆ وێنە زۆر جار جێگۆڕکێی بە وشان دەکرد و 
"ڕستەی وەک " شوما ڕا نەسیحەت می کونەم"ی دەکردە "می کونەم شما 
ڕا" بەدرەنگەوە دهاتەوە بیری و دەستەواژەی " الکن نەسیحەت "ی بەدوایدا 
بەڕێ دەکرد. دەستەواژەی "حێزبی مونحەللـه ی دێموکرات"یش بەگوێرەی 
ئەم یاسایە پێویستە سەر لەنوێ دابڕێژێتەوە و بکرێته "حیزبمون حەللێ، 
دیموکرات" واتا حیزبی ئێمە حەللـه، الکن دێموکرات" و مانا تەواوەکەشی 
ئەمە دەگەیەنێت: حیزبی دیموکرات حەللە" یانی حزبی دیموکرات حەللـه و 

تواوەتەوە.
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  مانگرتنانەی  و  خۆپێشاندان  ئەو  وەک 
دوای بانگەوازی ئەم حیزبە بەرپایان کردووە، دیارە دێموکرات دەنێو دڵ 
و دەروون و هەست و خوستی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا تواوەتەوە 

و وەک کورد دەڵێت دە ڕەگ و ئیسقانیان مردووە و تێیدا حەلل بووە.
خومەینی لە ڕێکەوتی ٢٩ی گەالوێژی ١٣٥٨ی هەتاوی ڕایگەیاند حیزبی 
پێش  سال   ٣٤ حیزبە  ئەم  هەڵوەشاندووەتەوە.  کوردستانی  دێموکراتی 
ئەم فەرمایشتەی خومەینی دامــەزراوە و ئێستاش ٤٣ ساڵ بەسەر کاتی 
هەڵوەشاندنەوەیدا تێدەپەڕێت. مەودای ژیانی دوای هەڵوەشاندنەوەی حیزب 
بە قسەی خومەینی، ٩ ساڵ لە مەودای تەمەنی بەرلەو هەڵوەشاندنەوەیە 
درێژترە و لەوکاتەوە دێموکرات زیاتر پەرەی سەندووە و باشتر لە دەمارە 
و  پەلۆپۆ  هەڵوشانەوە  جیات  لە  و  مــردووە  خەڵک  وردەکانی  و  درشت 

لقوپۆپی هاویشتووە و زیاتر ڕەگی داکوتاوە.
ئەگەر فەرمایشتەکەی خۆمەینی بە دڵی خۆی و پەیڕوانی لێک بدرێتەوە 
ئەوە جەنابیان درۆی فەرمووەوە و دێموکرات نەک هەر هەڵنەوشاوەتەوە، 
بەڵکوو دوای تێپەڕینی ٤٣ ساڵ بەسەر هەڵوەشاندنەوەدا بەشێکی بچووکی 
مــەودابــڕی  مووشەکی  هێرشی  بــەر  دەکەوێتە  ــەاڵت  ڕۆژهـ دەرەوی  لە 
دوورهاوێژ و لەجیات هەڵوەشانەوە دەبێتە گرێپووچکە. لە دۆخی دووهەمدا 
ئەگەر بمانهەوێت سەرۆکی شۆڕش دزان بە پاک و بێبەری لە هەڵە و مەڵە 
موعززەمی  ڕێبەری  بڵێین  هەر  و  دابنێن  بۆ  ئیحترامی  و  ڕێز  و  بزانینن 
ئینقالبە، ڕەنگە خەتای ئەو "شەکەر" بوونەی فارسی بێت و لەم دۆخەدا وا 
باشترە ئەوانەی لە زاراوەی فارسی نزیک دەبنەوە، ئاگاداری تووشبوون 

به نەخۆشیی شەکرە بن. 
"بەڕاستی فارسی شەکەر ئەست" ئێمەش حیزبمون هەموو شتێکی حەللـه.

ئێوارەیەکی  لە  بەرلین- 
ــەری  ــب ــەم ــت ــپ ــی ســێ ــ ــەرم ــ گ
پیاوێکی  ــردوودا،  ڕابـ ساڵی 
ئازەریی هەڵگری پاسپۆرتی 
ــە ســنــووری  ــی ل ــەی ڕووســی
ــرس بــۆ  ــ ــوب ــ بـــــاکـــــووری ق
باشووری قوبرس پەڕیەوە. 
بــە ســووکــی سەفەری  ئــەو 
دەکرد: دەمانچەیەک، مشتێک فیشەک و دەنگبڕێک. 

قەرار بوو ئەوە هەڵمەتێکی بێ خەوش بێ.
خەریکی  پیاوەکە  ئەوکاتەی  دروســت  پاشان، 
چوونەژوور بۆ شوێنێکی بەکرێدانی ئوتومبێل بوو 
تا مەئمورییەتەکەی جێبەجێ بکات، کە داواکارانی 
گشتی دەڵێن بۆ کوشتنی پێنج بازرگانی جوولەکە، 
پۆلیس  بوو،  ئیسڕائیلی  میلیاردێرێکی  نێویاندا  لە 

دەورەیان دا.
هەڵمەتە ناسەرکەوتوویەکە تەنیا یەکێک لە النی 
کەم دەرزەنێکن لە ئورووپا لەو سااڵنەی دواییدا، 
کە  نا،  هێندیکیان  بــوون،  سەرکەوتوو  بەشێکیان 
ئامانجی  ئەمنییەتییەکان  کاربەدەستە  گوتەی  بە 
"نەرم" بوون، کە کوشتن، ڕفاندن یان هەردووکیان 
دەگرنە خۆ. ئۆپەراسیۆنەکان لە ڕووی چەمکیەوە 
بە  بـــوون،  هاوشێوە  ــراوان  ــەرف ب شێوەیەکی  بــە 
بەکرێگیراوی  چەکی  بە  پشت  گشتی  شێوەیەکی 
هەواڵگریی  کاربەدەستانی  دەبەستن.  نێوخۆیی 
ــە  ــەوەی ــەکــە، ئ ــی ــدی ــوەن ــەی ــێـــن، گــریــنــگــتــریــن پ دەڵـ
ــەن هــەمــان بــەڵــێــنــدەرەوە  ــەالی کــە هــێــرشــەکــان ل

ڕاسپێردرابوون: کۆماری ئیسالمیی ئێران.
کە  ئێران  وایە  پێیان  کاربەدەستان  قوبرس،  لە 
ئیسڕائیل بە کوشتنی پسپۆڕە ناوکییەکانی چاالک 
دەکــات،  تاوانبار  واڵتــە  ئەو  ناوکی  بەرنامەی  لە 
لە  دەتوانێ  کە  بگەیەنێ  پەیامە  ئەو  داوە  هەوڵی 
کەمترین  ئیسڕائیل  کە  بکاتەوە  هێرش  شوێنێک 

چاوەڕوانیی هەیە. 
هەواڵگریی  ئاژانسی  سەرۆکی  بارنیا،  دەیڤید 
ئیسڕائیل، موساد، لە لێدوانێکی گشتی دەگمەندا لە 
سێپتەمبەر گوتی، "ئەوە ڕێژیمێکە کە دەسەاڵتەکەی 
و  دامــەزرانــدووە  توندوتیژی  و  ترساندن  لەسەر 
دەکات."  سەیر  ڕەوا  ئامرازێکی  وەک  توندوتیژی 
ناوبراو لە شیکردنەوەی لێدوانەکەیدا گوتی پیالنی 
کـــردووە،  زیــادیــان  دوایــیــانــەدا  لــەو  توندوتیژانە 
"ئەوە لە گۆترە نین. ئەوانە تێرۆریزمی دەوڵەتیی 
تێرۆریزمی  سیستەماتیکن،  و  پــالن بــۆداڕێــژراو 

ستراتێژیک."
نەکرد:  گرینگ  وردەکارییەکی  بە  ئاماژەی  ئەو 
ئەو ]ستراتێژییە[ کار دەکات. ئەو سەرکەوتووییە 
تا ڕادەیەکی زۆر لەبەر ترسی ئورووپا، گۆڕەپانی 
ئێرانی  ئۆپەراسیۆنەکانی  جێبەجێ کردنی زۆربەی 
بۆ  ئێران  ناچارکردنی  لە  دواییدا،  سااڵنەی  لەو 
کاربەدەستانی  بــووە.  تاوانەکان  وەئەستۆگرتنی 
ئەمنییەتی دەڵێن لە ٢٠١۵ بەوالوە، ئێران نزیکەی 
دەرزەنێک عەمەلیاتی لە ئورووپا بەڕێوە بردوون، 
کە لەواندا النی کەم سێ کەسی کوشتووە و چەند 

کەسی دیکەشی ڕفاندووە. 
بە  ژنــان،  مافەکانی  چاالکی  عەلینژاد،  مەسیح 
تیشک  خستنەسەر ئامادەیی بەردەوامی ڕێبەرانی 
دەوڵەتانی ئورووپا بۆ دیدار لەگەڵ سەرکردەکانی 
ئێران گوتی، ئورووپاییەکان تەنیا بەرانبەر بە ئێران 
نەرم ونیان نەبوون، ئەوان لەگەڵیان هەوکارییان 

کردووە و ڕەواییشیان بە بکوژەکان داوە."
ڕخنەگرانی  ڕاشکاوترین  لە  یەکێک  عەلینژاد، 
هەوڵەکانی  ــەردوو  ه لە  زەحمەت  بە  کە  ڕیژیم، 
بارمتەگیران و کوژران ڕزگاریی بوو، لە زۆر کەس 
ئامادەیە  ئێران  ڕێبەریی  کە  تێ دەگا  لەوە  باشتر 
"ئەگەر  گوتی،  ئەو  ببات.  کارهایەک  بۆ چ  دەست 
هۆیەکیان  هیچ  ــەدرێ،  ن ســزا  ئیسالمی  کۆماری 
یان کوشتن  بارمتەگرتن، ڕفاندن  لە  هەیە دەست 

هەڵگرن؟" پاشان وەاڵمی دایەوە: "نا."

شێوازی یەکەم ڕێگاچارە 
هاوپیالنگێڕەکانی  و  بروتوس  کە  کاتەوە  لەو 
جولیوس سێزاریان هەنجن هەنجن کرد، کوشتن 
تیژترین ئامرازی سندووقی ئامرازەکانی سیاسەت 
بووە. بەدرێژایی هەزاران ساڵ، ئاشکرا بووە کە 

دەبێتە  جار  زۆر  کە  مەترسییە  پڕ  کارێکی  ئەوە 
هۆی ئاسەواری نەخوازراوی کارەساتبار )بڕوانە 
ئورووپا  یان  ســەزار  ڕۆم  ئیمپراتوری  کوشتنی 
دوای تێرۆری شازادەی مەزن فرانتز فەردیناند لە 
سارایەڤۆ(. لەگەڵ ئەوەشدا، هەم بۆ دەوڵەتی بێ 
پڕەنسیپی وەک ئێران، ڕووسیە و کۆرەی باکوور 
و، واڵتانی دێموکراتیک وەک واڵتە یەکگرتووەکانی 
ئــیــســڕائــیــل، ســەرنــجــڕاکــێــشــیــی  ئــەمــریــکــا و 
زۆر  ئەو  البردنی  بە  کێشەیەک  چارەسەرکردنی 

جار هێندە زۆرە کە ناکرێ خۆی لێ ببوێری.
تەنانەت بەو شێوەیەش، جیاوازییەکی بنەڕەتی 
خـــۆراوا،  لــە  هــەیــە:  ــەدا  ــەرەی ب ئــەو دوو  لەنێوان 
ئوسامە  لــە  )بــیــر  ڕێــگــاچــارەیــە  دوایــیــن  کوشتن 
ئەو  دیکتاتۆردا،  واڵتانی  لە  بکەرەوە(؛  الدن  بین 
کیم  ی   ٢٠١٧ کوشتنی  دەتــوانــێ  )کــێ  یەکەمینە 
باکوور،  کــۆرەی  دیکتاتۆری  ــرای  زڕب جونگ نام 
کیم یونگ ئون، بە گازی دەمار لە کاتی دابەزین 
ــات؟(. بــۆ دەوڵــەتــانــی  ــک لــە کــواالالمــپــور لەبیر ب
کوشتنەکان  پیالنی  بێتوو  تەنانەت  بێ پڕەنسیپ، 
چاندنی  بە  هێشتا  ڕێژێمەکان  بکرێنەوە،  پووچەڵ 

ترس لە دڵ و مێشکی دوژمنەکانیاندا، براوەن.
ــەوە بــۆ شــیــکــردنــەوەی ڕێـــژەی ئــەو جــۆرە  ئـ
لە ماوەی  یارمەتیدەرە.  لەو دواییانەدا  ڕووداوانە 
هێرشێکی  ئێران  ڕابـــردوودا،  ساڵی  مانگی  چەند 
بەڕێوە  ئەفریقا  تا  التینەوە  ئەمریکای  لە  زۆری 
بردن. لە کۆلۆمبیا، پۆلیس دوو پیاوی لە بۆگۆتا بە 
گومانی داڕشتنی پیالنی کوشتنی تاقمێک ئەمریکایی 
ئیسڕائیل  هەواڵگریی  پێشووی  ئەفسەرێکی  و 
شانۆیەکی  کرد؛  دەستگیر  دۆالر،  هەزار   ١٠٠ بۆ 
هاوشێوە لە ئەفریقا قەوما، کاتێک کاربەدەستان لە 
تانزانیا، غەنا و سێنێگال پێنج پیاویان بە گومانی 
پالندانان بۆ هێرش بۆ سەر ئامانجی ئیسڕائیلی، لە 
نێویاندا توریست لە سەفاری ]سەفاری= گەشتێک 
بۆ چاودێریکردن یان ڕاوکردنی ئاژەاڵن بەتایبەتی 
کردن؛  دەستبەسەر  و.[  ئەفریقا.  ڕۆژهــەاڵتــی  لە 
پیالنێکی  تورکیە  پۆلیسی  ئەمساڵ،  فێورییەی  لە 
ساڵەی   ٧۵ کەسێکی  کوشتنی  بۆ  ئێرانی  ئاڵۆزی 
نێوخۆیی  کۆمپانیایەکی  کە  ئیسڕائیلی-تورکیەیی 
نۆڤەمبەر،  لە  و؛  هەڵوەشاند  هەیە  فــڕۆکــەوانــی 
پیالنێکی  گوتیان  گورجستان  لە  کاربەدەستان 
بازرگانێکی  کوشتنی  بۆ  ئێران  قودسی  سوپای 
تفلیس  لە  ئیسڕائیلی-گورجستانییان  ساڵەی   ٦٢

پووچەڵ کردۆتەوە. 
نا،  یان  سەرکەون  ئۆپەراسیۆنانە  جــۆرە  ئەو 
شتێک  لە  دەتوانن  ئۆپەراسیۆنەکان  پشتی  واڵتی 
دڵنیا بن: ئەوان ناچار ناکرێن تێچووی هەوڵدانیان 
وەئەستۆ بگرن. بە تێپەڕبوونی سااڵن، ڕێژیمەکانی 
ڕووسیە و ئێران ڕێژەیەکی لە ئەژمار نەهاتووی 
جۆراجۆریان  دوژمنی  و  خیانەتکاران  ناڕازییان، 
)ڕاستەقینە و گومانکراو( لە شەقامەکانی پاریس، 
بەرلین و تەنانەت واشینگتۆن، زۆر جار بە ڕۆژی 
ڕووناک، لەنێو بردوون. بەشێکی دیکە بە بێدەنگی 
ڕفێنراون و نێردراونەوە ماڵ، لەوێ بەرەوڕووی 
بیانووی  بە  پاشان  و  ساختەبوونەوە  دادگــایــی 

خیانەت لە سێدارە دراون.
ئەگەرچی ڕەخنەی ڕۆژاوا لەبەر ئەو تاوانانە کەم 
نەبووە، زۆر بەدەگمەن دەرئەنجامی ڕاستەقینەیان 
ڕاستە،  ئــورووپــا  بۆ  تایبەتی  بە  ــەوە  ئ هــەبــووە. 
شوێنێک کە ڕێبەران لە ڕووبەرووبوونەوە لەگەڵ 
ژیاندنەوەی  هیوای  بە  جــۆراجــۆر  پێشێلکاریی 
ــۆ کــۆنــتــڕۆڵ کــردنــی بــەرنــامــەی  ڕێــکــکــەوتــنــێــک ب
پەیوەندییە  بووژاندنەوەی  و  ئێران  ناوکی  چەکی 

بازرگانییەکان، دیزەبەدەرخۆنەیان کردوون.
بە پێچەوانەی واڵتە یەکگرتووەکان و ئیسڕائیل، 
کە هەڵوێستێکی توندیان لە سەرەتای بە دەسەاڵت 
گەیشتنی مەالکان لە ١٩٧٩ گرتە بەر، ئورووپا بۆ 
کاربەدەستانی  لە  زۆرێــک  بــووە.  ئاوااڵتر  ڕێژیم 
یەکیەتیی ئورووپا تووڕەیی خۆیان لە هەڵوێستی 

توندی ئەمریکا بەرانبەر بە ئێران ناشارنەوە.
یەکیەتیی  دەرەوەی  ســیــاســەتــی  ســـەرۆکـــی 
ئورووپا، جۆزێف بۆرێل، لە ٢٠١٩ کاتێک هێشتا 
بە  بــوو  ئیسپانیا  دەرەوەی  کــاروبــاری  ــری  وەزی
پۆلیتیکۆی گوت، " ئیران دەیهەوێ ئیسڕائیل لەنێو 
بەرێ، ئەوە شتێکی نوێ نییە. دەبێ لەگەڵیدا  بژین."

مێژووی تێرۆر
نوێ  شتێکی  تێرۆر  بۆ  ئێران  خۆشەویستیی 
as- "نییە. بەڕاستی، گەلێک زانا شوێنپێی وشەی 
سەباح،  حەسەن  بۆ  دەگێڕنەوە  sassin=بــکــوژ" 
کە  زایینی  ١٢ی  ســەدەی  پارسی  میسیۆنەرێکی 
دڕندە  هێزێکی  دامەزراند،  حەشاشین"ی  "ڕێبازی 

کە بە کوشتنی بێدەنگی دژبەرانی ناسراوە.
مەالی  خومەینی،  ئایەتوڵاڵ  لە  حەسەن  ڕوحی 
ئێرانی  ئیسالمیی  شــۆڕشــی  کــە  تــونــدئــاژۆیــەکــە 
بەدەستەوە  دەسەاڵتی   ١٩٧٩ لە  و  کرد  ڕێبەریی 
ڕێبەری  قوربانییانی  یەکەمین  لە  دەژیــا.  گــرت، 
پێشووی  کاپیتانێکی  شەفیق،  شەهریار  ــەورە  گ
دەرکــراوی  شای  خوشکەزای  و  دەریایی  هێزی 
الیەن  لە   ١٩٧٩ دێسەمبەری  لە  ئەو  بــوو.  ئێران 
ماڵی  دەرەوەی  لە  دەمــامــکــدارەوە،  کەسی  دوو 
دایکی لە شەقامی پەرگۆلێز، لە ناوچەی مودێڕنی 
لە  درا.  ســەری  لە  فیشەک  دوو  ئارۆندیسمۆن، 
ئێرانی  مەرگی  کۆماندۆکانی  دواتـــر،  ساڵەکانی 
ئەندامان و الیەنگرانی شا و دژبەرەکانی دیکەیان 
لە سەرانسەری ئورووپا، لە فەڕانسەوە تا سوید، 
زۆربەی  لە  کوشت.  ئوتریش،  و  سویس  ئاڵمان، 

ئەو ڕووداوانەدا، بکەرەکان قەت نەگیران. 
قاسملو،  عەبدولڕەحمان   ،١٩٨٩ لە  وێنە،  بۆ 
ئێران  نــەتــەوەی  کەمینە  کــوردەکــانــی  ڕێبەرێکی 
گەلەکەی  بــۆ  خــودمــوخــتــاری  لــە  پشتگیریی  کــە 
دەکـــرد، دەگـــەڵ دوو هــاوکــاری دیــکــەی لەالیەن 
کوژرا.  ڤییەن  لە  ئاپارتمانێکدا  لە  ئێرانی  بکوژانی 
چەکدارەکان خۆیان لە باڵوێزخانەی ئێران حەشار 
دا. ئەوان پاش ئەوەی باڵوێزی ئێران لە ڤییەن بە 
دەوڵەتی گوت ئەگەر بکوژەکان دەستگیر بکرێن، 
لە  ئوتریشی  هاوواڵتیانی  هەیە  ئــەوە  مەترسی 
واڵتەکەیاندا گیانیان لە مەترسی بکەوێ، ڕێگایان 
پیاوانەی  لەو  بهێڵن. یەکێک  پێ درا ئوتریش جێ 
کە گوایە لە ئۆپەراسیۆنی ڤییەن دا بەشدار بووە، 
دواتر بوو بە یەکێک لە دیارترین کەسایەتییەکانی 
واڵتەکەی: مەحموود ئەحمەدی نژاد، سەرکۆماری 

ئێران لە ٢٠٠۵ تا ٢٠١٣.
ــەری  ــ دەوروب خــراپــەکــانــی  بانگەشە  تــەنــانــەت 
ڕێژیمی  کوشتنی  هــەوڵــەکــانــی  کــەیــســەش،  ــەو  ئ
ڕێــژەی  دواتـــردا،  لە ساڵەکانی  ــەکــردەوە.  ن کــەم 
ــوو. هــێــنــدێــک لە  ــ ــان تــەنــیــا زیــاتــر ب ــ ــوژراوەک ــ ک
کوشتنەکان بەئانقەست ترسناک بوون تا پەیامێکی 
فــەڕوخــزاد،  فــەرەیــدون  وێنە،  بۆ  بنێرن.  ئاشکرا 
ئەستێرەیەکی موسیقای پاپ، بە ڕەچەڵەک ئێرانی 
کە لە تاراوگە و لە ئاڵمان دەژیا لە ١٩٩٢ لە بۆن 
بە کوژراوی دۆزرایەوە. بکوژەکان ئەندامی نێرینە، 

زمان و سەریان بڕیبوونەوە. 
کوشتنی ناوبراو تەنیا یەکێک لە دەرزەنێک بوون 
ناسراوە،  زنجیرەیی"  "کوشتنی  بە  ئێران  لە  کە 
هەڵمەتێکی دە ساڵەی کوشتن کە لەویدا دەوڵەت 
هونەرمەند و ناڕازییانی لە ناوخۆ و دەرەوە کردە 
سێ  کوشتنی  لەبەر  گشتی  ناڕەزایەتیی  ئامانج. 
ژن  نێویاندا  لە   ،١٩٩٨ لە  بەناوبانگ  نووسەری 
توندڕەوەکانی  پەروانە[،  و  ]داریــوش  مێردێک  و 
کــرد  ــاچــار  ن کوشتنەکانی  بــەرپــرســی  ڕێــژیــمــی 

پاشەکشە بکەن. بەاڵم تەنیا بۆ ماوەیەک.
بۆ  عــەقــاڵنــی  ــدەری  ــان ه ئێستاش  و  ئــەوکــاتــی 
ــووە.  ب خــۆیــان  پاراستنی  ــۆرە،  جـ ــەو  ل کوشتنی 
ســەرچــاوەیــەکــی هــەواڵــگــریــی ڕۆژاوایــــی گوتی، 
هێمنیی  ئێران  ڕیژیمی  بۆ  پێشتریەتی  "بەرزترین 
نێوخۆییە. ڕێژیم دژبەرەکانی لە نێوخۆ و دەرەوەی 
سەقامگیریی  بۆ  مــەزن  هــەڕەشــەی  وەک  ئێران 

خۆی سەیر دەکات."
لە  ڕیــشــەی  پــارانــۆیــایــە  ــەو  ئ زۆری  بەشێکی 
لە  بــەر  ئسیالمی دایە.  کۆماری  خــودی  مێژووی 
گەڕانەوە بۆ ئێران لە ١٩٧٩، خومەینی ١۵ ساڵی 
پاریس،  لــە  نێویاندا  لــە  ــرد،  ک تێپەڕ  تــاراوگــە  لــە 
میتۆلۆژی  لە  تــاراوگــەی  هێزی  کە  ئەزموونێک 
دیکە،  واتایەکی  بە  چەسپاند.  ئیسالمیدا  کۆماری 
ڕا  دەرەوە  لە  شۆڕشێک  توانی  خومەینی  ئەگەر 

بەرێوە ببات، دوژمنەکانی ڕێژیمیش دەتوان.
 

)بەشی دووھەم و کۆتایی ژمارەی داھاتوو(

و: کەماڵ حەسەن پوور

پۆلیتیکۆ – ماتیو کارنیشنیگ

 چۆن ئورووپا ڕیگا بە 
ئێران و ڕووسیە دەدا
 بێ سزا مرۆڤ بکوژن
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پەتی ئێعدام بە چی دەپسێت؟ 

ڕێوڕەسمی ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان
 لە چیاکانی نیشتمان

دوو کچە کورد لە ڕیزی سەد ژنی کاریگەری ساڵی ٢٠٢٢دا 

به ر له  مااڵوایی

هێزی  بە  سەر  زاگڕۆسی  هێزەکانی 
پێشمەرگەی کوردستان بە بەڕێوەبردنی 
ڕێوڕەسمی ٢٦ی سەرماوەز، ڕێزیان لە 
کوردستان  پێشمەرگەی  و  ئــااڵ  ڕۆژی 

گرت.
ــی ٢٤ هــەتــا ٢٦ی  ــ ــە مـــاوەی ڕۆژان ل
جیای  شوێنێکی  چەند  لە  و  سەرماوەز 
 ،١١٥ هێزەکانی  کوردستان دا  چیاکانی 
هیزەکانی  ١٤٥ی   ،١٣٥  ،١٢٦  ،١٢٢
زاگڕۆس لە چەند ڕێوڕەسمێکی پڕشکۆی 
پێشمەرگانەدا یادوبیرەوەریی هەڵکردنی 
حەماسەخوڵقێنیی  و  کوردستان  ئــااڵی 

پێشمەرگەیان بەرز ڕاگرت.
بــەپــێــی ڕاپـــۆرتـــی نـــاوەنـــدی هــێــزی 
ــان لـــەو  ــ ــتـ ــ ــوردسـ ــ ــەی کـ ــمـــەرگـ ــشـ پـــێـ
ڕێوڕەسمانەدا پەیامی سیاسیی هێزەکانی 
١١٥ و ١٢٦ لەالیەن کاک خدر پاکدامەن، 
پەیامی  زاگڕۆس،  هێزەکانی  فەرماندەی 
هێزی ١٣٥ لەالیەن کاک مستەفا مەناف، 
هێزی  پەیامی  هێزە؛  ئــەو  فەرماندەری 
نەبی زادە،  حیکمەت  کاک  لەالیەن   ١٤٥

هەواڵدەریی بی بی سی لیستێکی لە ١٠٠ ژنی کاریگەر لە سەرانسەری جیهان باو کردۆتەوە. زارا محەممەدی و ڕۆیا پیرایی، 
دوو کچە کوردی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ناویان لەو لیستەدایە.

زارا محەممەدی، خەڵکی سنە کە ناوی لە ڕیزی سەد ژنی شوێندانەر لە ساڵی ٢٠٢٢دا هاتووە، چاالکی مەدەنی و مامۆستای 
زمانی کوردییە کە لەو سۆنگەیەوە سزای ٥ ساڵ بەندکرانی بەسەردا سەپاوە.

ڕۆیا پیرایی، خەڵکی کرماشان کچی مینوو مەجیدییە. دایکی ڕۆیا لە خۆپیشاندانەکانی ئەم دواییانەدا بە هێزەکانی ڕێژیمی 
کوژرا. ڕۆیا لە سەر گۆڕی دایکی قژی بڕی و بە ئیرادەوە چاو لە چاوی کامێراکان دەنگی ناڕەزایەتیی خەڵکی هەڵبڕی.

گەوهەر عیشقی و ئێلناز ڕکابی دوو ژنی دیکەی ئێرانین کە ناویان لە لیستی سەد ژنی کاریگەری ساڵی ٢٠٢٢دا هاتووە. ئەو 
لیستە پێشاندەری ڕۆڵی ژنانی چاالک لە چەقی تێکهەڵچوونەکانی جیهانە.

ڕێـــــژیـــــمـــــی 
ســەرکــوتــگــەری 
کــــــــــۆمــــــــــاری 
ــی لــە  ــالمـ ــسـ ــیـ ئـ
ــی  ــ ــکـ ــ ــێـ ــ ــپـ ــ دەسـ
شۆڕشی ژیناوە 
هــــەتــــا ئــێــســتــا 
هــــــــەر نـــەبـــێ 
کــەســی   ٥٠٠
دەیــان  کە  کوشتووە  شەقامەکاندا  لە 
کەسی  ــەزاران  ه منداڵن،  لــەوان  کەس 
ــی کــــردوە و  ــدان ــن دەســبــەســەر و زی
سەرکوتی ڕاپەڕین لە توندترین ئاستی 
بـــەردەوام بــووە. بــەاڵم خەڵکی  خۆیدا 
بە  و  سڵکردنەوە  بەبێ  ئــازادیــخــواز 
لە شۆڕش  بــەرزەوە  ئیمانێکی  و  ورە 
ــەو جێیەی شــک و  ــن، تــا ئ ــەردەوامـ بـ
ڕێژیمی  بەرپرسێکی  هیچ  بۆ  گومان 
کــە خــۆیــان و  نــەمــاوەتــەوە  ئیسالمی 
ڕێژیمەکەیان لە هێڵی کوتایی و لێواری 
پەلەقاژەکانی  دوا  لە  بۆیە  ڕووخانن. 
خۆیاندا بەپیشەی هەمیشەییان پەنایان 
بۆ پەت و سێدارە بردۆتەوە تا بەشکم 
ــد ڕۆژێـــکـــی تر  ــەو ڕێــگــەیــەوە چــەن لـ
بکەنەوە  درێژتر  ڕێژیمەکەیان  تەمەنی 
خەڵک  شــۆڕشــی  ئــاگــری  ژیلەمۆی  و 

دابمرکێنن.
ــارەدا  ــی ــەســت ــەو هـــەلـــومـــەرجـــە ه ــ ل
کۆماری ئیسالمی کە ئاوابوونی خۆری 
دەسەاڵتەکەی لە بەردەوامیی شۆڕشی 
ــە ئــێــعــدامــکــردنــی  ــێ، ب ــن ــی ــکــدا دەب خــەڵ
ــەک پــرســی  ــەالیـ خـــۆپـــێـــشـــانـــدەران، لـ
ســەرکــوت و تــۆقــانــدنــەکــان پـــەرە پێ 
دەدا بۆوەی شەقامەکان بێدەنگ بکات، 
بــەالڕێــدابــردنــی  بــە  دیــکــەوە  لەالیەکی 

ئەژین حوسێنی

بۆ  ــەوڵ  هـ بـــیـــروڕای گشتی  ــڕەوەی  ــ ڕێـ
گۆڕینی ئاراستەکانی شۆڕش و ڕاپەڕینی 

خەڵک بدات و دواجار کپی بکات.
دەسبەسەرکراوانی  ئێعدامی  حوکمی 

شۆڕشی ژینا سیاسییە نەک قەزایی
نانەوەی  هۆکاری  لەجێدا  هەر  ئێعدام 
ڕێــبــەرانــی  و  تۆقاندنە  و  ــرس  ت کــەشــی 
دیتنی  بە  خەڵک  ــە  وای بــاوەڕیــان  ڕێژیم 
هەواڵی  بیستنی  و  لەسێدارەدان  دیمەنی 
ــن و خــۆف  ــرســی کــوشــت وبــڕەکــان دەت
ئەو  گرتنەبەری  بــە  بۆیە  ــانــدەگــرێ.  دای
بارودۆخە  لــەو  ئەویش  ســواوە  تاکتیکە 
هەستیار و قەیراناوییەدا بەتەمان خەڵکی 
شۆڕشی  و  بکەن  چاوترسێن  خەباتگێڕ 
ــبــەن و ئــاراســتــەکــانــی  ــدا ب ــا بـــەالڕێـ ــن ژی
»نا  بۆ  دیکتاتۆڕ«  بۆ  دروشمی »مەرگ 
»دیکتاتۆڕ«  لە  پاڕانەوە  و  ئێعدام«  بۆ 
بۆ نواندنی نەرم ونیانی بگۆڕن! مەبەستی 
سەرەکیی ئێعدامەکان لە ئێستادا هەر بۆ 
ئەزموونی  لە  کــورت  ئەوەیە.تێڕامانێکی 
ــی  ــی ــدارەت ــە چـــوار دەیـــە دەســەاڵت پــتــر ل
کۆماری ئیسالمی پێمان دەڵێ ئێعدامەکان 
نین  یاسایی  بنەمایەکی  هیچ  بە  پاڵپشت 
کپکردنی  بــۆ  تەنیا  خەباتکارانە  ئــەو  و 
دەنگی شەقام و تۆقاندنی خەڵکە کە لەدار 
دادگایەک  هیچ  لە  کەسانە  ئەو  ــن.  دەدرێ
کــۆمــاری  یاساکانی  بەپێی  تــەنــانــەت  و 
ــە بــێ دادگــاکــانــی  ئــیــســالمــی ئــیــســالمــی ل
وەها  ناکرێ  و  نابێ  ڕێژیمیشدا  خــودی 
لەبەر  بسەپێندرێ.  بەسەردا  سزایەکیان 
هاوسەنگییەک  هیچ  لەجێدا  هەر  ئــەوەی 
نییە لە نێوان تۆمەت و سزادا و ڕەوتی 
نامرۆڤانە  نایاسایی،  دۆسییەکان  قەزایی 
و نــادادپــەروەرانــە بـــووە. واتــە هــەر لە 
دیکتاتۆڕییەکاندا  سیستمە  لە  بنەڕەت ڕا 

ــا، یــاســا، ســزا و دادپـــــەروەری لە  ــ دادگ
واتای سەرەکیی خۆیان دادەماڵدڕێن. لەو 
نیزامە سیاسییانەدا یاسا تەنیا ئامرازێکە 
ئەو  چونکی  نایاسایی،  ڕەوایــیــدانــی  بــۆ 
سەرکوتە  چاالکی  ماشێنێکی  سیستمە 
لەمپەرێک  نێوخۆیدا هیچ کۆسپ و  لە  و 
جێبەجێکردنی  و  سەپاندن  لە  ڕێگری  بۆ 
دادگا  ناکرێت.  بەدی  نایاساییەکاندا  سزا 
بڕیارەکان  و  سیاسییە  سەربڕخانەیەکی 
نین، بەڵکوو سزایەکی  یاسایی و قەزایی 
ــەن  ــەالی ســیــاســی و ئــەمــنــیــیــەتــیــن کـــە ل
ــاســا بــەســەر  ــاوی ی ــ ــەوە بــە ن ــ ــەاڵت دەســ
ئەو  دەسەپێندرێن.  سیاسیدا  دژبــەرانــی 
شۆڕشە بە دروشمی هەڵقواڵو لە ویست 
و داخوازیی سەرەکیی خەڵک بە مەبەستی 
ــی  ــردن ــخــوون ک ڕووخـــانـــدن و ســەرەون
دەســـەاڵتـــی ڕێـــژیـــم دەســـتـــی پـــێ کـــرد. 
ئامانجی سەرەکیی خەڵک لەو ڕاپەڕینەش 
خامنەییە،  دیکتاتۆریی  بە  کۆتایی هێنان 
ناڕەزایەتییەکان،  شــێــوازی  هەربۆیەش 
بە  خەڵک  ڕاپەڕینی  گوتاری  و  دروشــم 
ئاراستەی ڕووخانی ڕێژیمدا ڕێگەی خۆی 
پێواوە و قۆناغەکانی هەتا ئێستای بڕیوە. 
بۆ  شـــێـــوازێـــک  و  ــک  ــی ــت ــاک ت چ 

دژایەتیکردنی ئێعدام بگرینە بەر؟
سزای  بەرەنگاربوونەوەی  تاکەڕێگای 
ئیسالمیدا  کــۆمــاری  نیزامی  لــە  ئێعدام 
گشتی  هێزی  بەکارهێنانی  و  یەکگری 
هاودەنگیی  و  کــۆڕایــی  ســەرشــەقــام،  لــە 
هەراوی جەماوەری بۆ بەگژداچوونەوەی 
ڕێژیمە. ئەو ڕێژیمە تەنیا و تەنیا لە زمانی 
ــە و ســەرکــوت و  ــگ شــارەزای ــروزەن زەب
کوشت وبڕ و تۆقاندن دەناسێت. هەربۆیە 
بێت،  دروونناسییش  بنەماکانی  بەپێی 
وەک  و  بیدوێنی  خــۆی  زمانی  بە  دەبــێ 

خۆی هەڵسوکەوتی لەگەڵ بکەی؛ کەواتە 
لە  ڕێژیم  پاشگەزکردنەوەی  تاکەڕێگای 
نواندنی  و  گوشار  دەنگهەڵبڕین،  ئێعدام، 
هێزی جەماوەری ڕاپەڕیوە، نەک بێدەنگی 

و پاڕانەوە!  
ــێــعــدامــی خــەبــاتــکــارانــی  ڕێـــژیـــم بـــە ئ
ــەوێ بە  سیاسی و دژبــەرانــی خــۆی دەی
دەسەاڵتی  و  هێز  کە  بسەلمێنێت  خەڵکی 
پاشەکشەکردن بەوانی هەیە. لەم ڕووەوە 
ئــەو بــڕیــارانــەی دادگــا لــەدژی دژبــەران 
کــە ڕەوتـــی قــەزایــی و بــەدواداچــوونــیــان 
پرسیاری  و  گومان  پێوەرێک  هەموو  بە 
لــەســەرە، فــڕی بــەســەر ڕەوتـــی یاسایی 
لە ڕێگەی یاساییشەوە  نییە و  قەزاییەوە 
کــەوابــوو  بکرێت.  لــێ  بــەرگــریــی  نــاکــرێ 
لەگەڵ  بــەرەنــگــاربــوونــەوە  ڕێــگــای  تەنیا 
سزای ئێعدام و کوشتار، گەشاوەڕاگرتنی 

بڵێسەکانی شۆڕشی سەرشەقامە.
ــن کــە لــە کــۆمــاری  ــ ــووان دەزانـ ــەمـ هـ
قــەزایــی  سیستمی  ــدا  ــران ــێ ئ ئیسالمیی 
خەڵک  کــە  نییە  و  ــووە  ــەب ن ســەربــەخــۆ 
ــەوە پــێــوشــوێــنــی  ــەیـ ــگـ ــەو ڕێـ ــ بــتــوانــن ل
لەو واڵتەدا  بێتوو  مافەکانیان کەون. خۆ 
هەبا،  ســەربــەخــۆ  ــی  ــەزای ق سیستمێکی 
و  کرابا  دادگایی  دەبــوا  کە  کەس  یەکەم 
سزا درابا خامنەیی، ڕێبەری ئەو ڕێژیمە 
هەموو  ســەرچــاوەی  و  ماکە  کە  ــوو  دەب
ــەو واڵتــەیــە.  ســەرکــوت و قــەیــرانــەکــان ل
بەسەر  ســزای  سەپاندنی  ئێستاشدا  لە 
ئەو  جێبەجێکردنی  و  دەسبەسەرکراوان 
لە  خامنەیی  بڕیاری  و  ئیرادە  حوکمانە 
و  خامنەیی  ڕوانــگــەی  لە  چونکی  پشتە، 
ڕێژیمەکەیەوە ئێعدام نەک وەک هۆکارێک 
ــەروەری،  دادپـ و  ــاوان  ت بە  پێشگرتن  بۆ 
ئەمنییەتی  دابینبوونی  بۆ  تەنیا  بەڵکوو 

ڕایەڵەکانی دەسەاڵت بەکار دەبرێت.
پێمان  ڕێژیم  کردەوەکانی  ــردووی  ڕاب
ناڕەزایەتییەکانی  و  داوا  وەاڵمــی  دەڵــێ 

کوشتن  ــووە،  بـ ســەرکــوت  تەنیا  خــەڵــک 
لە  زیــنــدان،  لە  شەقام،  لەسەر  ئێعدام  و 
جیاوازییش  و  فــەڕق   . و...  قوتابخانە 
نەبوو کە سزادراو کێیە، پیر و الو، ژن و 
پیاو و تەنانەت منداڵ. شریتی دەسەاڵتی 
خۆپێشاندەرانی  ســەرکــوتــی  بــە  ڕێــژیــم 
ئێعدامەکان  و  شــەقــام  لــەســەر  نـــاڕازی 
ــی قــوتــابــخــانــەی »ڕیــفــاه«  ــان لــە ســەرب
کۆمەڵکوژی  قــەاڵچــۆ،  کــرد.  پێ  دەستی 
ــانــی جـــۆرەهـــا ئـــامـــرازی  ــن ــەکــارهــێ و ب
وێڵەکی  تەقەی  ئەشکەنجە،  و  سەرکوت 
و کوێر لە مااڵن، دەستدرێژیی جنسی و 
سیلەگرتن لە ئەندامانی جینسی و زاوزێی 
جینایەتانەیە  ــەو  ل بەشێک  تەنیا  ژنـــان 
ســەرکــوتــی  ــۆ  ب ئیسالمی  کــۆمــاری  کــە 
پێی  ئێستاش  بەر.  گرتوویەتە  دژبەرانی 
ئێعدام دەتوانێ زۆرترین  وایە کە سزای 
کاریگەریی لە پاشەکشە پێکردن بە خەڵک 
دەسەاڵتەکەی  تەمەنی  درێژکردنەوەی  و 
ــە ڕووخـــانـــی دەبــێــت،  و ڕزگـــاربـــوون ل
لە چوار دەیەی  بەاڵم خەڵک وەک چۆن 
ناویستن  ــەداوە؛  دانـ چۆکیان  ــردوودا  ڕابـ
و  نەبوون  چاوترسێن  و  ــادەن  ن کــۆڵ  و 

ناشبن. 
پوختەی مەبەست:

دواپەلەقاژەکانی  خەباتکاران  ئێعدامی 
و  ڕێژیمە  تێکڕکانی  و  ڕووخــان  لە  بەر 
بێتوو شۆڕشی خەڵک لەسەر شەقامەکان 
بەردەوام بێت، ئەو ڕێژیمە پتر دەکەوێتە 
تەنگانەوە و زووتر بەرەو هەڵدێری نەمان 
ماوەیەدا  لەو  بزووتنەوەیە  ئەو  دەڕوات. 
توانیویەتی سەرەڕای هەموو شێوازەکانی 
سەرکوت و کوشتار ڕێگەی خۆی بەرەو 
سەرکەوتن بپێوێت. بێگومان سەرکەوتنی 
و  هەیە  کات  بە  پێویستیی  یەکجارەییش 
نەپسانەوەی  و  ــی  ــەردەوام ب لــە  خــەبــات 

خۆی دایە کە بەئاکام دەگات.

هێزی  پەیامی  و  هێز  ئەو  فەرماندەری 
١٢٢ لەالیەن کاک هەژار فــەرەج زادەوە، 
هێزەوە  ــەم  ئ لکێکی  سیاسیی  ــادری  کـ

پێشکێش کران.
ــەم  ئـ ــی  ــانـ ــەکـ ــامـ ــەیـ پـ ــار و  ــ ــ لــــە وتـ
و  ڕۆڵ  لـــە  ئـــــاوڕ  ــەدا  ــ ــان ــ ــم ــوڕەســ ــ ڕێ
کــارتــێــکــەریــی هـــێـــزی پــێــشــمــەرگــەی 
ــوو قــۆنــاغــەکــانــی  ــەم ــە ه ــان ل ــوردســت ک
درابۆوە  دروست بوونی  دوای  مێژووی 
و  ئــەرک  ئەم  سەر  خرابووە  تیشک  و، 
گۆڕانکارییەکانی  لە  بەرپرسایەتییەی 
ئێستای ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێراندا 
دەکەوێتە سەر شانی هێزی پێشمەرگەی 

کوردستان. 
جــــووڵــــەی ســــەربــــازی،  ڕێــــــژە و 
خوێندنەوەی پەیام و شێعر و پەخشان، 
گــۆرانــی  و  ــروود  ســ پێشکێش کردنی 
لــەالیــەن  پێشمەرگانە  هــەڵــپــەرکــێــی  و 
پێشمەرگەکانەوە چەند بڕگەیەکی دیکەی 

هەرکام لەو ڕێوڕەسمانە بوون
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