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دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
ژمارە ٨4١

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

کوردستان

... مەسەلەی کورد لە ئێران کێشەی چەندین میلیۆن کوردە کە دەبێ مەترەح بکرێ. 
ویستەکانمان ڕەوا، ئینسانی و درووستن. پێم وایە ئەگەر بەم شێوەیە لە مەسەلەکە 
پەیامەکانی  ئەوەیە  موهیمییش  دەبێ.  زیاتر  سەرکەوتنمان  پێشێ،  بچینە  و  بڕوانین 
خۆمان کە ڕوا و دیموکراتیکن لە دەرەوە بەباشی وەربگیردرێ. دەبێ بە هەموو ئەو 
کەسانەی گوێیان لە قسەکانی ئێمەیە، بڵێین کە داوای کورد زۆر سادە و ڕەوایە. کورد 
ئادەمیزاددا هاتووە و  لە بەیاننامەی جیهانیی مافی  مافی نەتەوەیی خۆی دەوێ کە 
شتێکی زیادی نییە. بۆیە داوای مافی دیاریکردنی چارەنووس، مەسەلەیەکی نێوخۆیی 
نییە و بەشێکە لە مافی ئادەمیزاد و ئەو دەوڵەت و ڕێکخراو و شەخسییەتانە کە خۆیان 
بە الیەنگری مافی ئینسان دەزانن، پێویستە لە داوا ڕەواکانی کورد پشتیوانی بکەن... 
بە گشتی لە ڕوانگەی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە، مافی دیاریکردنی چارەنووس 

ئەوەیە خەڵک هەست بەوە بکات کە حاکمە بەسەر چارەنووسی خۆیدا.
)د. عەبدوڵڕەحمان قاسملوو(  

خەباتی ڕەوا بۆ مافی ڕەوا

 سەرچەشنی تۆلێرانسی سیاسی و کولتووری فرەیی

خالید عەزیزی:

د. ئازاد محەممەدیانی: شۆڕشی ژینا ڕەنگە دواقۆناغی خەباتی ئێرانییەکان بێ بۆ 
گەیشتن بە دەسەاڵتێکی دێموکرات، ئازاد و بەرانبەریخواز

لێدانەوەی قەوانی کۆن 
لە دۆخی نوێدا

هەرکات باس لە ئێران و داهاتووی ئێران دەکرێ، چەمک گەلێکی 
وەک »تەواوەتیی ئەرزی و »تەجزیە« دێنە بەرباس کە دیارە 
نەتەوایەتی و  پرسی  فام نەکردنی  و  ئێران  نەناسینی  بەرهەمی 
داننەنان بە پرسی فرەییە لەو واڵتەدا. بێگومان بێتوو الیەنەکان 
باوەڕیان بە دێموکراسی و بنەما و ڕێوشوێنەکانی مافی مرۆڤ 
ئەو  ئیدی  ئەوکات  هەبێت،  هــەمــووان  هاوبەشیی  بنەڕەتی  و 
چەمک گەلی تەجزییە و تەواوەتی خاکە مانایەکیان نابێت... هیچ 
نابێت  سەرکەوتوو  واڵت  دەرەوەی  لە  بەدیلێک  و  ئاڵترناتیڤ 
و  نەنێت  واڵتــدا  نێوخۆی  ڕاستییەکانی  و  واقــع  بە  دان  بێتوو 

بنەمای  سەلماندنی  و  یەکگرتوویی  بــەردەوامــی،  پێداگری، 
سەرکەوتنی  ڕێگەی  تەنیا  جیاوازییەکان  قبووڵکردنی  و  داننان 
ئەو شۆڕشەیە. ئەگەریش ئەو بنەمایە جێ نەکەوێ و لەالیەن 
بڕووخێ  ئیسالمی  کۆماری  ڕەنگە  نەگیرێت،  وەر  هەمووانەوە 
بەاڵم ناتوانین بڵێین شۆڕشی ژینا سەرکەوتووە. چون پێم وایە 
بزووتنەوەی هەمەالیەنەی »ژن-ژیان-ئازادی« بزووتنەوەیەکی 
کولتوورییە کە دەبێ ئاکامەکەی گۆڕانی ئەو کولتوورە سەپاوە 
باوەی ئێستا بە هەموو تایبەتمەندییەکانیەوە. بێ ئەو گۆڕانکارییە 

مەزنە ناتوانین بڵێین شۆڕشی ژینا سەرکەوتووە.
زۆریــان  هــەرە  بەشی  کە  ئێرانی  ڕووناکبیرانی  ڕاستیدا  لە 
چەپ بوون، هاوشێوەی الیەنەکانی دیکە تەحلیلێکی دروستیان 

و  شیعە  سیاسی  ئیسالمی  تیۆرییەکانی  لە 
حەولیان بۆ گەێشتن بە حکوومەتی ئیسالمی 
نەبوو، لە پێش هەموویاندا چەپەکان لە سەر 
ئیسالمییەکان  کە  لێکدانەوەیە  ئەو  بنەمای 
ئێرانی  بە  ئێمپڕیالیستن و بۆ گەیشتن  دژی 
سەربەخۆ دەتوانن هاوپەیمانێکی متمانەپێکراو 
لە  ئێران  دەتوانن  ئەوان  هاوکاری  بە  و  بن 
بکەنەوە،  نزیک  دونیا  ڕۆژهــەاڵتــی  بلووکی 

بەرەی نەتەوەییش لەسەر ئەو بنەمایەی کە مەالکان لەوە بێهێزترن 
کە حکوومەت بکەن و پێویستیان بەوان هەیە کە واڵت بەڕێوە بەرن، 

کەوتنە ڕیزی ئەوانەوە و متمانەیان پێ کردن.  )4(

دروشم و بەرنامەکانی بە سەرنجدان بە دۆخی ڕاستەقینەی واڵت گەاڵڵە 
نەکرابێت... لە ئێستادا دەبێت چەند بنەمایەکی ڕێککەوتنمان هەبێت و 
لەسەر ئەو بنەمایانە ناوەندگەرێتی جێی خۆی بدا بە المەرکەزی، واتە 
چەشنە  هیچ  بەبێ  هاوبەشی  بنەمای  لەسەر  دەســەاڵت  دابەشکردنی 
هەاڵواردن و پەراوێزخستنێک... ئیستبدادی دینی دەبێ جێگەی خۆی 
بدا بە دێموکراسی و بۆ ئەوەش کە جارێکی دی سەرەڕۆیی ئایینی لە 
واڵتدا دروست نەبێتەوە، دەبێ لە یاسای بنەڕەتیی واڵتدا بەئاشکرا و 
بەڕوونی پێ لەسەر جیایی دین لە دەسەاڵت دابگیرێ و کۆمەڵگە بەرەو 

ئاراستەی سێکۆالریزمدا بشكێتەوە      )٢(

عەلی بداغی

ژمارەی واڵتانی ئەندام لە ڕێکخراوی 
لە  هــەتــاویــدا  ١٣٢4ی  ساڵی  لــە  گــەالن 
و  واڵت   ١4٩ گــەیــشــتــە  واڵتـــــەوە   ٥١
بۆ  ئێستا  هــەتــا  ١٣٦٩ەوە  ســاڵــی  ــە  ل
 ١٩٦ کــە  ــردووە  ــ ک زیـــادی  واڵت   ٢٠٦
ــان ئــەنــدامــی ڕێــکــخــراوی نــەتــەوە  ــی واڵت
بنچینیەیی  هــۆکــاری  یەکگرتووەکانن. 
ئەو گۆڕانکارییانەش بۆ بنەڕەتی »مافی 
دەگەڕێتەوە  چارەنووس«  دیاریکردنی 
کە وای کردووە لە ماوەی کەمتر لە ٨٠ 
ساڵدا پتر لە ١٥٠ گەل و نەتەوە کیانی 
و  هەبێت  خۆیان  سەربەخۆی  سیاسیی 
هەوساری چارەنووسیان بگرنە دەست.

وەک  چــارەنــووس  دیاریکردنی  مافی 
مافێکی مرۆیی بناغە و بنەڕەتی مافەکانی 
هەموو  هــۆیــەوە  بــەو  و  مرۆڤە  دیکەی 
بەبێ  کۆمەاڵیەتییەکان  گرووپە  و  کەس 
ڕەگــەز،  ئیتنیک،  جــۆری  بە  سەرنجدان 
نەژاد و ئایین دەتوانن جڵەوی کاروباری 
خۆیان لە بوارەکانی سیاسی...           ل2     

نیگەرانی لە تەواوەتیی ئەرزی بە دابەشکردنی دەسەاڵت 

دەڕەوێتەوە، نەک تەواوەتیخوازی

سیاسەتی تاک زمانی ملمالنێ و کەلێنی نێوان 
نەتەوەکانی لە ئێراندا پتر کردووە 
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زۆر خۆشحاڵم دەرفەتێک پێک هاتووە بۆوەی بتوانین 
تێێدا باس لە ئۆلگووی شوێندانەری ڕێبەری چ لە قۆناغی 
خەبات بۆ تێپەڕین لە کۆماری ئیسالمی و، چ لە قۆناغی 

ئیدارەدانی واڵتدا بکەین.
بۆ هەمووان ئاشكرایە کە دوای ڕاپەڕینەکەی ئەم دواییە 
هەموو  کــەوتــووە،  وەڕێ  مانگە   ٥ مــاوەی  کە  ئێران  لە 
خەباتی  واڵتــەیــە.  ئــەم  پرسەکانی  لەسەر  سەرنجەکان 
گەالنی ئێران دژی کۆماری ئیسالمی لە ماوەی ٤٣ ساڵی 
ئەو  بەاڵم  بڕیوە.  هــەوراز و نشێوی زۆری  ــردوودا  ڕاب
دەرفەت گەلێکی  خۆیدا  بەردەوامیی  لە  ئێستا  ڕاپەڕینەی 
ئەو  دووهــەمــدا  ــازی  ف لە  ئێستا  و  خوڵقاندووە  باشی 
پرسیارە بۆڵد دەبێت کە ئاخۆ ئێمە دەتوانین ئاڵترناتیڤێک 
کە  ئەوەندە  هەر  پێک بێنین؟  ئیسالمی  کۆماری  لــەدژی 
لەسەر شەقام دروشمیان  و  ڕاپەڕیون  ڕێژیم  لە  خەڵک 
لەدژی بەرز کردووەتەوە، ڕێژیمی سیاسیی ئێستای پێ 
دەڕووخێت؟ سروشتییە نیزامێکی سیاسی کاتێک تووشی 
دروســت  بۆ  ئاڵترناتیڤێکی  کە  دەبێت  توند  بــەرگــژەی 

بووبێت.
لە ئێستادا هەموو نەتەوە و پێکهاتەکانی ئێران لەسەر 
بڕوا  دەبــێ  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  کە  کۆکن  ئــەوە 
دەبێ  داهاتوو  نیزامی سیاسیی  ئەدی  بەاڵم  نەمێنێت،  و 
لەسەر چ بنەمایەک چێ بکرێتەوە؟ ڕاستە کە مۆدێل و 
شێوەی بەڕێوەبردنی واڵت لە دنیادا زۆرە، بەاڵم مۆدێلی 
دەسەاڵت لە ئێرانی داهاتوو دەبێ تابعێک لە هەلومەرج 
و واقعی کۆمەڵگەی ئێران بێت. مخابن کە خەڵکی ئێران 
و بەگشتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئەزموونێکی ئەوتۆیان 
لە دێموکراسی نییە. ئەساسەن جێکەوتنی دێموکراسی لە 
واڵتێک کولتووری خۆی دەوێ و کات و زەمەنی زۆر 
پێ  ئیتالیا دەستی  لە  کە  ڕێنێسانێک  نموونە  بۆ  دەبــات، 
کرد، دەیان ساڵی خایاند هەتا وەک مۆدێلێکی سیاسیی 
ڕووەوە  لەم  بــوو.  سەقامگیر  واڵتــەدا  لەو  دێموکراتیک 
چارەسەر بۆ ئێرانێک کە دێموکراسیی تاقی نەکردۆتەوە، 
لەوانەیە ئاڵۆز و هەستیار بێت، بەاڵم کارێک نییە کردەنی 

نەبێت. 
ئەوەندەی بۆ پرسی کورد و بۆ کوردستن دەگەڕێتەوە، 
ــدارەی  ــی ئ بەنیسبەت  هــیــچ کــات  ئێمە  کــە  سروشتییە 
و  نەبووین  بێ تەفاوەت  ئێرانەوە  داهــاتــووی  سیاسیی 
ئێمە  ــەبــووە.  ن پاسیڤمان  سیاسەتی  پێوەندییەدا  ــەو  ل
پاشخانێکی دەوڵەمەندمان لە وێژمانی حیزبی دێموکرات 
و ڕوانگەکانی د. عەبدوڵڕەحمان قاسملوو هەم لە مەیدانی 
هەم  و  دانوستان  و  وتووێژ  بەستێنی  لە  هەم  خەبات، 
لە بواری یارمەتیدان بە یەکیەتی و یەکڕیزیی حیزب و 
کۆماری  لــەدژی  ئێرانییەکان  و  کوردستانی  ڕێکخراوە 
پاشخان  کــورد  سیاسیی  بزووتنەوەی  هەیە.  ئیسالمی 
هەیە،  سیاسیدا  خەباتی  لە  دەوڵەمەندی  کولتوورێکی  و 
هەر ئەوەش کە دوای کوژرانی ژینای کچەکورد لە تاران 
چەخماغەی ئەم شۆڕشەی ئێستا لە کوردستان لێ درا و 
دروشمەکانی شۆڕش لە کوردستانەوە بە هەموو ئیراندا 
باڵو بوونەوە و لە شوێنە سیاسی و گشتییەکانی دنیادا 
بۆ  کورد  ڕوانگەکانی  کە  دەڵێ  پێمان  ئەوە  گوترانەوە، 
داهاتووی ئێران و پرسی کورد دەتوانن دەرفەت بێ، نەک 
بەوجۆرەی کۆماری ئیسالمی و بەشێک لە ئۆپۆزیسیۆنی 

ئەم ڕێژیمەش بە هەڕەشەی دادەنێن.
دەکــرێ،  ئێران  داهــاتــووی  و  ئێران  لە  باس  هەرکات 
"تەجزیە"  و  ئـــەرزی  "تــەواوەتــیــی  وەک  چەمک گەلێکی 
و  ئێران  نەناسینی  بەرهەمی  ــارە  دی کە  بــەربــاس  دێنە 
پرسی  بە  داننەنان  و  نەتەوایەتی  پرسی  فام نەکردنی 
باوەڕیان  الیەنەکان  بێتوو  بێگومان  واڵتەدا.  لەو  فرەییە 
بە دێموکراسی و بنەما و ڕێوشوێنەکانی مافی مرۆڤ و 
بنەڕەتی هاوبەشیی هەمووان هەبێت، ئەوکات ئیدی ئەو 
چەمک گەلی تەجزییە و تەواوەتی خاکە مانایەکیان نابێت. 
هەر لە ماوەی شۆڕشی ئەم دواییانەدا دەبینین زۆر لەو 

کۆسپانە لە نێوخۆی کۆمەڵگەدا هەڵگیراون و هەر باسیان 
نییە، بۆ نموونە لە تاران و تەورێز و ئیسفەهاندا بۆ داکۆکی 
لە کوردستانیش باس  لە کوردستان دروشم دەدرێ و 
لە یەکیەتی، هاوکاری، هاوئاهەنگی و هاوپێوەندی نێوان 
هەموو جۆراوجۆرییەکان لەدژی ڕێژیم دەکرێت؛ کەچی 
"تەواوەتیی خاک" و "تەجزییە" لەسەر زمانی هەندێک لە 
الیەنە سیاسی و فکرییەکان بەتایبەت لە دەرەوەی واڵت 
نێوخۆی  لە  بابەتانە  ئەو  دی  بەواتایەکی  بەرباس.  دێنە 
ئێران و کوردستان و شێوەی مامەڵەی خەڵک لەگەڵ ئەو 
پرسە تەواو جیاوازە لە چاو دنیای دەرەوە، لە حاڵێکدا لە 
نێوخۆ کۆماری ئیسالمییەک هەیە بە حوکمکردنی ڕەهای 
سەرکوتکردنی  بەرنامەکانی  هەموو  و  پاسداران  سپای 
ویست و مافەکانی خەڵک لە ژوورە فکرییەکانی ناوەندە 
کە  خەڵکیش  دەکــرێــن،  گەاڵڵە  ڕێژیمدا  ئەمنیەتییەکانی 
پەراوێزانەوە  بەو  بەرەوڕوون، خۆیان  واقعەکان  لەگەڵ 
کە لەالیەن سایبرییەکانی ڕێژیمەوە پەرەی پێ دەدرێت 

سەرقاڵ ناکەن.
ئێستادا  دۆخی  لە  سیاسی  ڕۆژەڤــی  دیکەی  بابەتێکی 
پرسی ئاڵترناتیڤ و ڕێبەریکردنی شۆڕشەکەیە. ئێمە لە 
و  و خەبات  هەوڵ  بۆ  هەیە  ڕێزمان  دێموکراتدا  حیزبی 
تێکۆشانی هەموو کەسایەتی، هونەرمەند، وەرزشکار و 
هەموو ئەو سێلبریتییانەش کە دەیانەوێ لە خەبات دژی 
کۆماری ئیسالمیدا هاوبەش و بەشدار بن، بەاڵم تاکەکان 
ناتوانن خەبات ڕێبەری بکەن و واڵت ئیدارە بدەن؛ ئەوە 
ئەرکی حیزب و ڕێکخراوە و هاوپەیمانییە سیاسییەکانە. 
لە واڵتێکی وەک ئەمریکادا میلیاردێڕیکی وەک تڕامپ بۆ 
ئەندامی حیزبی  بگاتە دەسەاڵتی سیاسی دەبێتە  ئەوەی 
بەرپرسایەتیی  سیاسی  حیزبی  چونکی  کۆماریخواز، 
لەو  بێت.  وەاڵمــدەر  دەبێ  و  هەڵدەگرێ  هەڵوێستەکانی 
و  پــڕش وبــاڵوی  هــۆی  ببینە  ئێمە  نابێ  بزووتنەوەیەدا 
ئێستا  هەتا  کــە  ــردووە  ــک وای ئـــەوەش  هــەر  تاکگەرایی. 

ئۆپۆزیسیۆنێکی بەهێز لەدژی ڕێژیم دروست نەبووە.
ئەو  لەسەر  پێ  و  گوتومانە  ئاڵترناتیڤیشدا،  بابەت  لە 
لە  بەدیلێک  و  ئاڵترناتیڤ  هیچ  کە  دادەگرینەوە  ئەسڵە 
واقع  بە  دان  بێتوو  نابێت  سەرکەوتوو  واڵت  دەرەوەی 
و  دروشـــم  و  نەنێت  واڵتـــدا  نێوخۆی  ڕاستییەکانی  و 
بەرنامەکانی بە سەرنجدان بە دۆخی ڕاستەقینەی واڵت 
گەاڵڵە نەکرابێت. ئێمە لە حیزبی دێموکراتدا پاشخانێکی 
دەوڵەمەندمان لە خەبات و تێکۆشان دژی دوو ڕێژیمی 
لەو  قوربانیی زۆرمـــان  ــووە.  بـ ــاران  تـ لــە  ــدگــەرا  ــاوەن ن
بڕیوە،  جۆراوجۆرمان  و  زۆر  قۆناغی  داوە،  خەباتەدا 
دەرەوەی  و  نێوخۆ  لە  و  ئێعدام  و  زیندانی  ڕێبەرانمان 
جار  چەندین  ســاڵــەدا  چەند  لــەو  کـــراون،  تێرۆر  واڵت 
هێرشی مووشەکیمان کراوەتە سەر، بەاڵم حیزبەکەمان 
توانیویەتی بەرگەی ئەو دۆخە بگرێت، درێژە بە خەباتی 
خۆی بدات و دەبینین کە ڕۆژانە کچ و کوڕی واڵتەکەمان 
دێنە نێو ڕیزی حیزبەوە، بۆیە ئێمە دەبێ هاندەری ئایدیای 
ئۆپۆزیسیۆندا  لەنێو  بەڕێکخراو  کاری  و  ڕێکخراوەیی 
ڕێبەریی  بکەین.  حیزب سڕینەوە  لە  بیر  نابێت  و  بین 
ڕاپەڕینەکەش دەبێ لە دڵی هاوپەیمانییە سیاسییەکانەوە 

و بەپێی قورسایی هێزەکان دروست بێت.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە ڕەوتی وتووێژ 
و دانوستان بۆ هاوبەشی لە هەر هاوپەیمانییەکی سیاسیدا 
هێڵی سووری نییە و گوێ بۆ هەمووان ڕادەگرین، ئەوانە 
ئەزموونی  و  نــاوەنــدگــەران  کە  هەیە  ســووریــان  هێڵی 
دێموکراسییان نییە، چونکی داکۆکی لە ناوەندگەراییە کە 
هێڵی سوور بە سەر ئەم و ئەودا دێنێ، وەک ئەوەی لە 
کۆماری ئیسالمیدا دەیبینین. بۆیە ئەو کولتووری حەزف 
و  شۆڕش  ڕێبەریکردنی  لە  زۆر  زەبرێکی  سڕینەوە  و 

بنیاتنانەوەی داهاتووی واڵت دەدات.
ئێمە لەسەر ئەو باوەڕەین بزووتنەوەی سەرانسەریی 
دەبێ  ئیسالمی  کۆماری  چارەنووسی  یەکالکەرەوەی 

بگرێت،  شکڵ  جۆراوجۆرییەکان  هەموو  هاوبەشی  بە 
هەبێت،  پــەراوێــزخــســتــن  و  ــەاڵواردن  ــ هـ هــەتــا  چونکی 
شۆڕش  ڕێبەریکردنی  و  ئاڵترناتیڤ سازی  پــڕۆســەی 
و  فــرەنــەتــەوەیــە  واڵتێکی  ئــێــران  نابێت.  ســەرکــەوتــوو 
بنەمای سڕینەوەی جۆراوجۆرییە  لەسەر  ناوەندگەرێتی 
بێتوو  کە  بەردەوامیی سیکلێکە  ئایینییەکان  و  نەتەوەیی 
لەسەر  ئێران  سیاسیی  جوغرافیای  لە  پێناسەکەمان 
بنەمای ناوەند و پەراوێزنشێنەکان بێت؛ ئەو واقعە نەگۆڕ 
بۆیە  بیگۆڕین.  دەمــانــەوێ  ئێستا  ئێمە  کە  دەمێنێتەوە 
بێت  پارێزراو  ئێران  خاکی  تەواوەتیی  دەمانەوێ  ئەگەر 
دەبێ  نەمێنێت،  ئاسەواریان  جیابوونەوەکان  لە  ترس  و 
شێوەی ئیدارەکردنی واڵت دڵگر و سەرنجڕاکێش بکەین. 
واڵت-  سیاسیی  ئیدارەی  فۆڕمی  -وەک  تــاران  ئەگەر 
ناکا کوردەکان، بەلووچ و  سەرنجڕاکێش بێت، پێویست 
تورکەکان لێی بتەکنەوە؛ کە وابوو کێشەیەک هەیە و ئەو 
لە هەر دوو دەسەاڵتی پاشایەتی  کێشەیەش ئەوەیە کە 
و کۆماری ئیسالمیدا ناوەندگەراییەکی موتڵەق بووە کە 
ئایینیشی  ئیستبدادی  ئیسالمیدا  کۆماری  سەردەمی  لە 

هاتووەتە سەر.
ئێستا چارەسەر بۆ قۆناغی ئێستا چییە؟ لە دۆخێکدا 
کەمە  دێموکراتیکەکانمان  پڕۆسە  ئەزموونی  ئێمە  کە 
و  ئازاد  هەڵبژاردنێکی  لە  دەبێ  ڕاستەقینەش  نمرەی  و 
دێموکراتیکدا بە حیزبەکان بدرێ، بۆیە دەبێ لە ئێستادا 
ئەو  لەسەر  و  هەبێت  ڕێککەوتنمان  بنەمایەکی  چەند 
المەرکەزی،  بە  بدا  خۆی  جێی  ناوەندگەرێتی  بنەمایانە 
هاوبەشی  بنەمای  لەسەر  دەســەاڵت  دابەشکردنی  واتە 
پەراوێزخستنێک.  و  ــەاڵواردن  ــ هـ چەشنە  هیچ  بــەبــێ 
بە  بدا  خۆی  جێگەی  دەبــێ  دینی  ئیستبدادی  هەروەها 
دی سەرەڕۆیی  جارێکی  کە  ئەوەش  بۆ  و  دێموکراسی 
یاسای  لە  ــێ  دەب نەبێتەوە،  دروســت  واڵتــدا  لە  ئایینی 
بنەڕەتیی واڵتدا بەئاشکرا و بەڕوونی پێ لەسەر جیایی 
دین لە دەسەاڵت دابگیرێ و کۆمەڵگە بەرەو ئاراستەی 
نیگەرانی  یان  تەواوەتیخوازی  بشكێتەوە.  سێکۆالریزمدا 
لە تەواوەتیی خاکی ئێران دەبێ بە هاوبەشیی سیاسیی 
هەموو نەتەوەکان و دابەشکردنی دەسەاڵت بڕەوێتەوە. 
بۆ ئێمە لە حیزبی دێموکرات گرینگە لە چارەسەرەکاندا 
هۆکاری  بێت،  خۆمان  نەتەوەیی  پرسی  لــەالی  بیرمان 

ئەمەش ڕوونە.
حکوومەت،  هەڵسوکەوتی  ڕاپەڕینەدا  ئەم  ڕەوتــی  لە 
لەگەڵ  ئەمنیەتییەکان  نــاوەنــدە  و  پـــاســـداران  ســپــای 
ناوچەکانی دیکە  لەچاو  کوردستان جیاوازییەکی زۆری 
هەبوو. لە کوردستان خەڵک کەوکوژی درانە بەر دەستڕێژ 
و ڕێژیم لە کوردستان بەدوای تۆڵەکردنەوە بوو. تۆڵەی 
ئەوەی کوردستان بەدرێژایی تەمەنی کۆماری ئیسالمی 
سەنگەری خەباتگێڕی بووە و لە سەرەتای هاتنەسەرکاری 
کۆماری ئیسالمیدا کە قەڵتوبڕی حیزب و الیەنە سیاسییە 
سیاسییە  الیەنە  و  حیزب  کرد،  پێ  دەستی  دژبەرەکان 
کوردستان  و  بوونەوە  کۆ  کوردستان  لە  ئێرانییەکان 
بە  پـــەرەدان  و  خەباتکاری  و  ــازادی  ئ بــووە سەنگەری 
ئــەوان  ئــەوەیــە  فرەحیزبی.  و  دێموکراسی  کولتووری 
بەدوای تۆڵەکردنەوە لە کوردستانن. سپای پاسداران بۆ 
ئەوەی سەرنجەکان لە نێوخۆی کوردستان بەالڕێدا ببا، 
زەق  سنوورەکانی  دەرەوەی  لە  هەڕەشەکان  مەترسیی 
کردەوە و بەو بیانووە چەند جار بە مووشەک و دڕۆن 
بنکەی ڕێبەریی حیزبی دێموکرات و حیزبەکانی دیکەشی 
ڕێکخراوە  و  حیزب  ئــەوەیــە  مەبەستم  ئامانج.  کــردە 
سیاسییەکان چ فارس، تورک، بەلووچ، عەڕەب و تورکمەن 
و  ئیتنیکی  باگگڕاندێکی  هەموو  بە  دیکە  نەتەوەکانی  و 
نەتەوەیی یەکتری قبووڵ بکەن و ئەو جۆراوجۆرییە بە 
وەک  و  نەزانن  یەکتری  سەر  بۆ  مەترسی  و  هەڕەشە 
لێ  چاو  پێکەوەمانەوەی  و  پێکەوەبوون  بۆ  دەرفەتێک 
بکەن. ئێمە لە قۆناغی ئێستادا ئامادەی وتووێژ، هاخەباتی 
و کاری هاوبەش لەگەڵ هەموو الیەنەکانین و دواتر کە 
چووینە فازی بەڕێوەبردنی واڵت، ئەوکات لەسەر بنەمای 
ڕێککەوتن درێژە بەو هاوپێوەندییە دەدەین. ڕاستە ئێمە 
واڵت  ئیدارەکردنی  شکڵی  وەک  فێدرالیزم  بە  باوەڕمان 
هەیە، بەاڵم ئەوە بەو مانایە نییە کە گوێ بۆ دژبەرانی 
مەسەلەی  نەگرین؛  دیکە  بۆچوونەکانی  یان  فێدرالیزم 
چارەسەری  فرەنەتەوەدا  واڵتی  لە  کە  ئەوەیە  بنەڕەتی 

دوگم نییە و ناشبێت.
و  ئێمەیە  سیاسیی  چارەسەری  فێدرالیزم  کورتی  بە 
بکەین.  لەسەر  زیاتری  وتووێژی  و  قسەوباس  دەکرێ 
بنەماکانی دێموکراسی، جیایی  بە  باوەڕمان  ئێمە  ئەگەر 
بنەڕەتەکانی  هــەمــووان،  هاوبەشیی  دەســەاڵت،  لە  دین 
ــان هەبێت؛  ــەک ــەاڵواردن مــافــی مـــرۆڤ و ســڕیــنــەوەی ه
دەتوانین دەسکەوتی باشـمان لەو دانوستانەکاندا هەبێت؛ 
بەاڵم بزووتنەوەیەکی سیاسی و ڕاپەڕین و شۆڕشێکی 
درێــژەی  تاهەتایە  ناتوانێ  ڕێــبــەری  بەبێ  جــەمــاوەری 
سیاسی  نیزامی  و  شــۆڕش  داهاتووی  ناشکرێ  هەبێ، 
بسپێرین،  داهــاتــوو  سێناریۆیەکانی  و  قــەزاوقــەدەر  بە 
بەتایبەت کە ئێمە ئەزموونی شۆڕشی ٥٧ و بەردەوامی 
ئیستبدادیمان  و  نادێموکراتیک  سیاسیی  نیزامی  سیکلی 
گرینگ  نییە،  شتێک  هەموو  ڕێژیم  ڕووخاندنی  هەیە. 

ئەوەیە چیی لە بری بنیات دەنێین.

نیگەرانی لە تەواوەتیی ئەرزی بە هاوبەشیی سیاسیی نەتەوەکان و 
دابەشکردنی دەسەاڵت دەڕەوێتەوە، نەک تەواوەتیخوازی

خالید عەزیزی

کوردستانی  دێموکراتی  وتەبێژی حیزبی  کاک خالید عەزیزی،  پوختەی قسەکانی 
ئێران لە کۆنفڕانسی بەهێزکردنی شۆڕشی ئێران لەم بارودۆخەدا" کە ڕۆژی یەکشەممە 
١٦ی ڕێبەندان " بە دەسپێشخەریی ئەنجومەنی کۆماریخوازانی ئێران لە واشنگتۆن بەڕێوە 
ڕێبەندان  ١٦ی  یەکشەممە  ڕۆژی  ڕۆژی  کە  کۆنفڕانسە  ئەو  دیکەی  کۆڕگێڕەکانی  چوو. 
مەهدی  برادۆست،  شوکریە  شەریعەتمەداری،  حەسەن  لە:  بوون  بریتی  بەڕێوەچوو، 

عەرەبشاهی، فەرزانە بەزرپوور، شەهریار ئاهی و عەلی ئەفشاری.

لێدانەوەی قەوانی کۆن 
لە دۆخی نوێدا

دەســت.  بگرنە  کولتووریدا  و  ئــابــووری  کۆمەاڵیەتی،   ...
لە  یەکگرتووەکاندا  نــەتــەوە  مــەنــشــووری  لــە  هەربۆیەشە 
و  مــاف  لــە  ڕێــزگــرتــن  و  ڕەچــاوکــردن  پێویستیی  تەنیشت 
ئازادییە بنگەیی و سروشتییەکاندا باس لە مافی دیاریکردنی 
چارەنووس کراوە و ئەو بابەتە لە ڕیزی ئەسڵە بنەڕەتییەکانی 
پاراستن  بە  کە  گــرتــووە  جێی  نێونەتەوەییەکانیشدا  مافە 
خاوەنێتیی  لە  جگە  شتێک  هەموو  پێش  دەکارکردنیان  و 
مافی  پێشێلکردنی  بە  بــەر  دەکــرێ  نەتەوەیی،  ســەروەریــی 
کەمایەتییەکان لەنێو هەر پێکهاتەیەکدا بگیردرێ. بە واتایەکی 
و  قسەهەڵنەگر  مافێکی  چارەنووس  دیاریکردنی  مافی  دی 
نیزامی سیاسی،  بتوانێ  هەتا  نەتەوەیەکە  هەر  بۆ  دانەشکاو 
ستاتویەکی  و  هــەبــێ  خـــۆی  کــۆمــەاڵیــەتــیــی  و  ــابـــووری  ئـ
نێونەتەوەیی بۆخۆی دەستەبەر بکات. دواتر بە پەسەندکرانی 
بەڵگەنامە نێونەتەوەییەکانی دیکەش ئەو مافە نەک بەتەواوی 
جێبەجێکردنیشی  کرا،  لەسەر  پێداگریی  و  ناسرا  بەڕەسمی 

وەک ئەرک خرایە سەر شانی دەوڵەتەکان. 
و  گرێدراو  پێوەندییەکی  چــارەنــووس  دیاریکردنی  مافی 
ئازادی  دێموکراسی،  وەک  چەمک گەلی  لەگەڵ  لێکدانەبڕاوی 
گرینگیدانی  هۆکارەکانی  لە  یەکێک  و  هەیە  مرۆڤ  مافی  و 
ئازادی و مافی مرۆڤ  ئەو ئەسڵە بە پرسی دێموکراسی و 
لەوەدایە کە نەبوونی دێموکراسی لە هەر واڵتێکدا پێشێلکردنی 
مافی مرۆڤی لێ دەکەوێتەوە، دۆخێک کە نەتەوە بندەستەکان 
ئەو  جۆرێکی  هەموو  ــردوودا  ڕابـ ساڵی  ســەت  لە  ئێران  لە 
پێشێلکردنانە دەرحەق بەوان بەڕەوا زاندراوە. ئەو دۆخەش 
دابینبوونی  بۆ  بەتایبەتی-  -کورد  نەتەوەکان  کــردووە  وای 
دوو  بێتوو  بەاڵم  بکەن،  دوورودرێــژ  خەباتێکی  مافەکانیان 
ڕێژیمی  و  پەهلەوی  پاشایەتیی  نــاوەنــدگــەرای  دەســەاڵتــی 
مافی  لە  ڕێــزیــان  و  بــان  دێموکراتیک  ڕێژیمێکی  ئیسالمی 
دیاریکردنی چارەنووس وەک بنەڕەتی مافەکانی مرۆڤ گرتبا 
و وەاڵمیان بە ویست و داخوازیی بەحەقی گەالنی ئەو واڵتە 
بەبێ  مافی وەک یەک  و  هاوبەشیی سیاسی  و  بەشداری  بۆ 
هیچ چەشنە فەڕق و جیاوازای و هەاڵواردنێک دابایەوە؛ نە 
کەلێنی نێوان دەسەاڵت و نەتەوەکان ئاوا بەرفراوان دەبوو؛ 
نە  و  دەخایاند  هیندەی  واڵت  دێموکراتیزاسیۆنی  ڕەوتی  نە 

ئەوەندەش تێچووی قورسی دەویست.
ڕابردوودا  یەک سەدەی  لە  تاران  ناوەندگەراکانی  ڕێژیمە 
چەند  لە  و  خۆیانەوە  ــی  الوازی لەسۆنگەی  لەجێدا  هەر  کە 
قۆناغێکی مێژووییدا بەشێکی زۆر لەو جوغرافیا سیاسییەی 
ئێستا بە ناوی ئێران دەیناسین لێ کراوەتەوە و بە واڵتانی 
"تەواوەتیی  کاتێک  هەموو  لکێندراوە،  ــێ وە  دراوسـ دیکەی 
مرۆڤ  مافی  بنەماکانی  پێش  پیرۆزییەک  وەک  ئەرزی"یان 
لەسەر  گۆپاڵێک  "تــەجــزیــیــە"یــان  هــەڕەشــەی  و  خــســتــووە 
مانگی  چەند  لە  ڕاگرتووە.  واڵتە  ئەو  مافخوازەکانی  نەتەوە 
ڕابردووشدا کە شۆڕشی ژینا بە مانیفێستێکی تەواو مەدەنی 
و مافخوازانەوە جێی بە وەهمی پیالن، عەقڵییەتی شوینیستی، 
مرۆییەکانی  مافی  دژە  سیاسەتی  و  نادێموکراتیک  بــاوەڕە 
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی لێژ کردووە، پرسی "تەواوەتیی 
ــەوە بۆ  لــەالیــەن دەســەاڵت نــەک هــەر  "تەجزییە"  ــەرزی" و  ئـ
لەالیەن کۆمەڵێک هێز و ڕەوتی  بەڵکوو  بیانووی سەرکوت، 
سیاسیی ئۆپۆزیسیۆنی ڕێژیمیشەوە بۆڵد دەکرێ و تەنانەت 
ناوبردنی وەک هێڵی سوور دەکرێتە گۆپاڵێک بۆ هێرش  بە 
لەم  کورد  وەک  مافخوازەکانی  نەتەوە  سەر  بۆ  هەڕەشە  و 
واڵتەدا. بەپیرۆزکردنی سنوورێک کە بە شایەتیی مێژوو و بە 
هۆکاری جۆراوجۆر کە هەروەک باس کرا زۆرجار بەهۆی 
ناژیری و الوازیی دەسەاڵتی ناوەندییەوە چەندین جار گۆڕانی 
کراوەتە  بــەردەوام  کراوەتەوە،  بچووک  و  هاتووە  بەسەردا 
سەرەڕۆیی،  کوشتوبڕ،  سەرکوت،  بەردەوامیی  بۆ  پاساو 
توندوتیژی و سەپاندنی هەاڵواردن و نابەرانبەری؛ بێ ئەوەی 
جیاوازییەکان  سڕینەوەی  بە  ئــەرزی  تەواوەتیی  کە  بزانن 
لەالیەن  بندەستەکان  نەتەوە  مافەکانی  پێخوست کردنی  و 
دەسەاڵتی نەتەوەی سەردەست و بەگشتی بە تەواوتیخوازی 

ڕاناگیرێ و ناپارێزرێت.
هاوکێشەکە ڕوونە. هەتا ئێستا هیچ کام لە نەتەوەکانی نێو 
حیزبە  و  نەبووە  خواستی سەربەخۆییان  ئێران  جوغرافیای 
سەرەکییەکانی ئەم نەتەوانەش -کورد بۆ نموونە- دەیانەوێ 
لە  ئێراندا  لە  خۆیان  مرۆییەکانی  مافە  و  نەتەوایەتی  پرسی 
فدڕاتیودا چارەسەر بکەن. بەاڵم کاتێک  نیزامێکی  چێ بوونی 
مەترسیی  ناوەندگەرادا  واڵتێکی  لە  نەتەوەیەک  کولتووری 
فەوتانی لەسەر بێت و نیزامی سیاسیی واڵت ئیزنی هاوبەشی 
لە ئیدارەکردنی واڵت و بەخاوەن کردنی مافەکانی ئەو پێکهاتەیە 
کۆمەاڵیەتییەکانی  و  سیاسی  شانۆ  لــە  خۆدیتنەوەیان  و 
سیستماتیک  شێوەی  بە  مافەکانیان  ــەدا،  ن پێ  ــەدا  واڵت ئــەو 
ژێنۆسایدی  و  شوناس  سڕینەی  هەوڵی  بکات،  پێخوست 
زمان و مێژوویان بدات و لە هەموو کەرتەکاندا پەراوێزیان 
لە  شەرعییەتەکانی  هەموو  کە  دەسەاڵتە  ئەوە  ئیدی  بخات؛ 
لەسەر  خۆیەتی  مافی  نــەتــەوەیــەش  ئــەو  و  داماڵیوە  خــۆی 
بێت  هەرچی  بڕیارەش  ئەو  بدات.  بڕیار  چارەنووسی خۆی 
دەبێ بەڕەسمی بناسرێ و ڕێزی لێ بگیردرێت و خۆ ئەگەر 
لە  لە هەر فۆڕمێکدا ڕەوشی جیاواز  ئەو ماف نواندنە  بێتوو 
پێشوو لەو واڵتەی لێ بکەوێتەوە، بەرپرسایەتیی ئەو دۆخە 

نوێیە لە ئەستۆی حکوومەت و دەسەاڵتی ناوەندگەرایە.
کە واتە هیچ خاک و جوغرافیایەک پیرۆزیی پتر لە ئازادی 
و مافی ژیان و کەرامەتی نەتەوەیەکی ماف زەوتکراوی نییە 
هەم  ــازادی"  ئ ژیــان،  "ژن،  دروشمی  بە  ژیناش  و، شۆڕشی 
زێڕینە  دەرفەتێکی  هەم  و  ئێراندا  مێژووی  لە  خاڵگۆڕانێکە 
لەوەی  جیاواز  عەقڵییەتێکی  بە  واڵتە  ئەم  داهاتووی  بۆوەی 
هەتا ئێستا ناوەندگەراکان دەکاریان کردووە دابڕێژرێتەوە و 

باشتر وایە ئەو دەرفەتەش لەکیس نەچێت و لە بار نەبرێت.

درێژەی...
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ڕاپرسی یان ڕاسازی؟!

ــەواوی مــێــژووی کــورد هــەر لــە مــادەکــانــەوە  لــە تـ
بــەدەگــمــەن  ئــــازادی، زۆر  تــا شــۆڕشــی ژن، ژیـــان، 
ــت کـــە ئــێــمــە هــێــرشــمــان کــردبــێــتــە ســەر  ــدرێ ــن ــی دەب
ــێ، یــا چــەوســانــدنــەوەی ئـــەوی دیــکــەمــان لە  دراوســ
لە  بەتایبەتی  هەبێت.  حوکمڕانییەکانماندا  سیاسەت 
سیستماتیک  شێوەیەکی  بە  کە  هــاوچــەرخ  مێژووی 
ئەوانمان  وەک  دژەکـــردەوەی  نەک  چەوسێندراوین، 
نەبووە، بەڵکوو ئاشتیخوازی و برایەتی لەبیر و گوتار 
نەکراوە،  لەبیر  چرکەش  یــەک  بۆ  کردەوەکانمان  و 
بە  زیانی  کە  بە شێوەیەک  ڕەواش  بەرگری  تەنانەت 

ئێمە گەیاندبێ نەمانکردووە.
ئەو  تـــەواوی  لــە  بێنمەوە،  دیکە  نموونەیەکی  بــا 
ئامانجی  جیاواز  شێوازی  بە  ڕۆڵەکانمان  سااڵنەی 
چــەوســانــدنــەوەن،  و  ئەشکەنجە  و  زیــنــدان  و  گوللە 
ئەندامی  یــەک  لوتی  لە  خوێن  دەگــمــەن  بە  تەنانەت 
بنەماڵەی دەسەاڵتداری ڕێژیم لە کوردستان نەهاتووە. 
لە ئاستی ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوەی فارس کە هەمیشە 
ڕاخستوە  شەقاممان  درێــژای  بە  ســووری  فەڕشێکی 
بۆیان و ئامادەی گفتوگۆ و دیالۆگ بووین، لە هەموو 
کەمکردنەوەی  بە  هاودەنگی  و  یەکیەتی  بۆ  هەوڵێک 
تەنانەت  کــــردوون،   ــێ   ل پێشوازیمان  داواکــانــمــان 
ئەوەندە ئاشتیخوازین کە ئامادەی دانیشتن و دیالۆگ 

لەگەڵ قاتڵی ڕێبەرانمان هەین.
بۆ  هەوڵە  و  ئاشتیخوازی  هەموو  ئەو  ئاکامی  لە 

الیەنانەی  و  کەس  ئەو  ژمــارەی  بەرابەری  و  برایەتی 
کە بڕوایان بە مافی کورد هەیە یا دانیان بە النیکەمی 
خۆشبین  زۆر  یا  یەک  ژمــارەی  لە  هێنابێ  مافەکانمان 
بین لە ژمارەی قامکەکانی دوو دەست تێپەڕ نابێ. واتە 
دوای ٢٥٠٠ ساڵ ئاشتیخوازی تا فارسێک دەبینین بڵێ 
سپی  ڕەش  قیڕی  خۆیانە،  مافی  و  نەتەوەن  کورد  کە 
بە  تا  حاڵە،  بەو  کە کورد  ئەوەیە  لەوە  دەبێ. سەیرتر 
ژیان،  ژن،  نــاوداری  هەستانەوەی  دوایین  لە  ئێستاش 
دینامیزمەکانی  و  کورد  بەرچاوی  بەشێکی  ئازادیشدا 
خۆی  ــەی  هــەواڵن ــەو  ل گشتی  بــە  کـــوردی  کۆمەڵگەی 
دەستی هەڵنەگرتووە و باوەڕی تەواوی هەیە کە دەبێ 

هەر لەسەر ئەو ئاراستەیە بەردەوام بێت.
کەی؟  تا  ئەوەیە  لێرەدا  سەرەکی  پرسیاری  بــەاڵم 
بەهێز  دیکە  نەتەوەکانی  الوازی  کورد  ئێمەی  کەی  تا 
بکەین و بۆ ئەوەی دوبارە ستەمان لێ بکەن؟ تا کەی 
داخوازە ڕەواکانمان بکەینە قوربانی یەکیەتییەک کە هیچ 
کات باوەڕیان پێمان نەبووە و ناشبێت. بۆ بە کەمترین 
دەبین،  شاگەشکە  خــۆمــان  بــە  ڕوو  ئـــەوان  هەنگاوی 
ئەوان  بەرانبەر  هەنگاوی خۆمان  گەورەترین  بە  بەاڵم 
ئەگەر  بەتایبەتی  نابین.  بێهیوا  دەمێنێتەوە  بێ ئاکام  کە 
لە  دینامیزمەکانی  و  کوردی  کۆمەڵگەی  هێزی  دەبینین 
بەهێزترین ئۆپۆزیسیۆنی فارسی قات بە قات بەهێزترە.
بگرینە  جــیــاواز  ڕێگەیەکی  هاتوو  ئــەوە  کاتی  بۆیە 
بکەین  کوردستان  لە  ڕوو  ئەوەیە  ڕێگەیەش  ئەو  بەر، 

بەهێز  کوردستان  لە  خۆمان  و 
بتوانین  ــا  ت بکەین  بەهێزتر  و 
بەو هێزەی خۆمان ئەوان ناچار 
بکەین. چونکە بەبێ ناچارکردنی 
ــە بە  ئـــــەوان مــومــکــیــن نــیــیــە کـ
ڕازی  داخوازەکانمان  النیکەمی 

بێگومان هەر دەبێ دەرگامان  بن. 
نابێ  بەاڵم  گفتوگۆ،  بۆ  بێ  کــراوە 

ئێمە لەبەر دەرگای خەڵک بپاڕێینەوە، تا دەرگامان لێ 
دەکەنەوە. هەموو هێز و وزەی خۆمان بۆ یەکیەتی و 
ڕوو  وزەمــان  کات  ئەو  کاربێنین  بە  کورد  یەکدەنگی 
زیادتریشمان  دەستکەوتی  و  دەبێ  زیادتر  تــاران  لە 
لە  بدوێین  کــوردســتــان  بــۆ  بــە شــەو و ڕۆژ  ــێ.  دەبـ
خۆمان،  بەردەنگی  بکەینە  خوڕەمئاوا  تا  لوڕستانەوە 
بین. چونکە  بــەردەوام  هەر  نەبین و  ماندوو  بەوەش 
سێ بەردەنگی کورد بەهێزترە لەو تریبوونەی کە بە 
فێڵ و بە مەبەستی تایبەت تەنیا بۆ چەند خولەک وەک 

خێر بە ئێمەی دەدەن.
بێ،  کوردستان  لە  ڕوومــان  کــوردی  و  کورتی  بە 
چونکە لە کوردستان بەهێز بین لە تاران هەین، ئەگەر 
نا بە هیوای تاران بین هەر بێ کوردستان دەمێنینەوە، 
تەنانەت ئەگەر مەبەستمان دەستکەوتی کورت ماوە و 
زۆر کەمیش بێ بە بەهێزی کوردستان بەدی دێ و 

بەپێچەوانەی نا مومکینە.

ڕوو لە کوردستان بۆ بەهێزبوون لە تاران 

بایەخی پرسی زمان بۆ ئێمە

كه   وابــــــوو  ــوون  ــالتـ ــه فـ ئـ ڕای 
مرۆڤه كان وه كوو بوونه وه رگه لێكن 
ــك  ــێ ــه وت ــه شــك ــه رده م ئ ــ ــ ــه ب ــ ــ ــه  ل ــ ك
دونیای  سێبه ری  و  به سترابێتنه وه  
دیواره كانی  نێو  ده كه وێته   واقیعی 
ــه  و مــــرۆڤ تــه نــیــا  ــه ك ــه وت ــه شــك ئ
سێبه ركان ده بینێ و ناتوانێ پشتی 
ــێ بــكــا و دونــیــای  ــه ری چـــاو ل سـ
دیواری  ده كه ونه  سه ر  كه   ئه و سێبه رانه   ببینێ!  واقیعی 
ئه شكه وته كان، الی مرۆڤه كان وه كوو هه موو ڕاستییه كان 
ده بینرێن و سێبه ری واقیع، بۆته  ڕاستیی ڕه ها له به رچاوی 
گه ر  ئه شكه وته كان.  له به رده می  دابه سراوه كان  مرۆڤه  
ته نیا  ده یبینی  تۆ  ئــه وه ی  بڵێی  مرۆڤانه   له و  هه ركام  به  
سێبه رێكی لێڵه  و ڕاستی و هه قیقه ت ڕه نگه  به  ڕه نگی دیكه  
هه قیقه ت سێبه ره كه یان  چه ندین  و  بێ  دیكه   و شێوازی 
سه ر یه ك كه وتبێته وه  و تۆ جیایان ناكه یته وه  لێت تووڕه  
بڕواكانی  و  ڕوانگه   به   سووكایه تیت  وایه   پێی  و  ده بێ 

كردووه !
ئه م ڕوانینه ی ئه فالتوون بۆ مرۆڤ، كه  به  ئه شكه وتی 
ساڵی   ٢٦٠٠ له   زیاتر  هه رچه ند  ناسراوه ،  سێبه ره كان 
وه ها  نموونه ی  لێره وله وێ  بــه اڵم  تێپه ڕیوه ،  بــه ســه ردا 
وه هم و به رچاوته نگییه ك له نێو مرۆڤه كان و كۆمه ڵگەی 
ڕاستییه كانی  له   به شێك  دووباره   و  ده بینێته وه   مرۆییدا 

الی ئه فالتوونت بۆ ده سه لمێته وه !
میدیا و  ئــه مــڕۆدا،  له   هــه راوهــوریــای  پڕ  لــه م جیهانه  
باش  ئامرازێكی  بوونه ته   میدیا  سۆشیال  به تایبه تی 
له   ــه اڵم  ب ئــاگــاداركــردنــه وه ،  یه كتر  و  پێوه ندیگرتن  بــۆ 
ئامرازێك كه  زۆر جار وه كوو  بوونه ته   كاتیشدا  هه مان 
ئه شكه وته كه ی ئه فالتوون كه لكیان لێ وه ر ده گیرێ و له  
ڕاستیدا ده یانه وێ خۆڵ له  چاوی خه ڵك بكه ن و هه قیقه ت 
ناڕوونی  سێبه رێكی  ته نیا  كه   بكه نه وه   به رته سك  وه ها 

چه ندین هه قیقه تی تێكه ڵكراو ببینی!
پێوه رێكی  و  بنه ما  خه ڵك  ڕای  وه رگرتنی  و  ڕاپرسی 
له   به تایبه ت  و  ئه مڕۆدا  دونیای  له   كاركردن  بۆ  گرینگه  
داهاتووی  له گه ڵ ژیان و  كه   ئاڵۆزی سیاسه تدا  دونیای 
له سه ر  و  هه یه   ڕاسته وخۆی  پێوه ندیی  مرۆڤه كانه وه  
ڕاپرسی  داده نێ،  ڕاسته وخۆ  كاریگه ریی  چاره نووسیان 
هه ر  ڕه نگه   و  ده بینرێ  باش  و  به كه ڵك  وه كــوو شتێكی 
سیاسه تمه دار  كه سێكی  هــه ر  ــان  ی سیاسی  ڕه وتــێــكــی 
به   خه ڵك  ڕای  وه رگرتنی  و  ڕاپرسی  بــه ر  ده باته   په نا 
و  ســه ركــه وتــوو  و  خه ڵكی  ڕه وتێكی  و  سیاسته مه دار 

ئاوه زمه ند بناسرێ.
به اڵم ئه وه  هه موو هه قیقه ته كه  نییه ، به ڵكوو هه ندێ جار 
كاری ڕاپرسییش به  چه واشه كاری و به  ده ستێوه ردان له  
پێگه ی ڕاپرسی وه رگرتنه كه  و جۆری داڕشتی پرسیار و 
جۆری باڵوكردنه وه ی پرسیارنامه  و جۆری لێكدانه وه ی 
له   ڕاپرسییه كه   ڕاســتــیــدا  لــه   ده كـــرێ.  ڕاوه رگــرتــنــه كــه 
هه قیقه تی خۆی دوور ده كه وێته وه  و ده بێته  پرۆسه یه ك 

بۆ ڕا دروستكردن و ڕاسازی!
له  هۆله ند  ئێرانییه كان  ڕاپرسیی  بنكه ی  له م ڕۆژانــه دا 
به ناو  له   ئاكامێكی  ناسراوه ،  "گه مان"  بنكه ی  به ناو  كه  
ڕاپرسییه كی ئه و بنكه یه  باڵو كرده وه  و وه ها به  ئامار و 
داتا و نموودار ڕازاندبوویانه وه  كه  ده یانه وێ سێبه رێكی 
كه   بڵێن  و  بــده ن  خه ڵك  نیشانی  ڕازاوه   و  جــوان  زۆر 
نێو  ده ڕۆیته   كه   به اڵم  هه تاهه تاییه كه یه !  هه قیقه ته   ئه مه  
باڵویان  كه   ئاكامگیرییه كه   و  ڕاپرسییه كه   نێوه ڕۆكی 

به ڵكوو  نییه   ڕاپــرســی  ئه مه   كه   ــه ی  ده گ تێ  كــردۆتــه وه  
هه وڵێكی ڕازاوه یه  بۆ ڕاسازی!

یه كه م هه نگاو شێوازی باڵوكردنه وه ی ئاكامگیرییه كه یان 
وه هایان داڕشتووه  كه  به شێكی مه به ستدار له و ڕاپرسیه دا 
كــه  ده یــانــه وێ  لـــه وه ی  بریتیه   ئــه ویــش  زه ق ده بــێــتــه وه  
جۆرێك له  نیزامی ده سه اڵتداری واته  نیزامی پاشایه تیی 
به قه ول مه شرووته  به  زمانی ئه مڕیی پرۆمۆت بكه ن یان 
به  واتایه كی دیكه  له  نێو هه موو بژارده كاندا به رجه سته ی 

بكه نه وه  و به  ڕازاوه تر نیشانی بده ن!
ــان كـــه  لـــه و ئــاكــامــگــیــریــیــه دا  ــشــی ــی هـــه وڵـــی دووهــه م
ته نیا  كــه   تایبه ت  كه سێكی  كــه   ئــه وه یــه   ده رده كـــــه وێ، 
وه كوو  باوكی  سه رده مانێك  كه   ئه وه یه   تایبه تمه ندیی 
ئێسته   ــردووه ،  كـ لــه  خه ڵك  ــه  سته می  ئــه م واڵت پــاشــای 
ئاڵترناتیڤی  زه قی ده كه نه وه  و ده یانه وێ بیكه ن به  ته نیا 
كه   "گه مان"  بنكه ی  باڵوكراوه ی  له و  خه ڵك!  خــوازراوی 
زانیاریی  یه ك  نمووداردا،  چه ندین  له   له سه ره ،  گومانی 
كردۆته وه   كۆ  و  كه م  شێوه   چه ندین  به   گومانیان  جێی 
له به ر  و نمووداری جۆربه جۆریان بۆ دروست كردووه  
شێوازێك  و  هه موو شكڵ  به   بینه ردا  زێهنی  له   ئــه وه ی 
ئه و ناوه  له  سه ره وه ی هه موو ناوه كان بێ! له  هه وڵێكی 
دیكه شدا كه  كردوویانه ، ئه ركی شوڕای ئۆپۆزیسیۆن كه  
ئه گه ر دروست بكرێ، نه ك بۆ ڕێبه ریكردنی شۆڕش و 
دانی هه زینه  و گیانفیدایی و له نێو خه ڵك و سه رشه قامدا 
و  گــه وره   ئه ركێكی زۆر  به ڵكوو  دانــه نــاوه ،  حــازربــوون 
بێته وه   ئاڵترناتیڤ  جه نابی  كه سایه تیی  له   كه   پایه به رز 
بیانی!  ده وڵه تانی  له گه ڵ  موزاكەره   له   بریتیه   كه   داناوه  
ئه وه ی له سه ر شه قامه  و خوێن ده دا پێویستی به  ڕێبه رێكه  
به اڵم  شه قام،  سه ر  بێنێته   له گه ڵ  دیكه شی  خه ڵكی  كه  
بنكه ی گوماناوی، پێی باشه  كه  جه نابی ئاڵترناتیڤ خۆی 
له وكارانه  نه دا و بڕوا له گه ڵ پاشاكانی دیكه  وتووێژ بكا!

به ڕوونی سنوورداره  و  له نێو  ئه م جۆره  ڕاوه رگرتنه  
كــردووه   ده ستنیشانیان  خۆشیاندا  پرسیارنامه كه ی 
ــوووه   ب ــاش  ب پێیان  ئــه مــان  كــه   نــاوێــك  چــه نــد  ته نیا  و  
ئه و  له سه ر  ــان  ڕای و  پرسیاركردن  بــه ر  خستوویانه ته  
پرسیارنامه   جۆری  خودی  وه رگرتو ه!  سیمایانه   جۆره  
خۆیان  چوونكه   گوماندایه ،  له ژێر  باڵوكردنه وه كه شیان 
ده ڵێن له  ڕێگه ی چه ند تەلویزیۆنێك و له  ڕێگه ی تێلێگرام 
له و  كه   دیــاره   ده ی  كــردۆ تــه وه .  باڵویان  ئینستاگرام  و 
كه سانه   جۆره   ئه و  به ده ستی  ته نیا  و  ته نیا  ڕێگایانه وه  
ده گا كه  كارمه نده كانی ئه و تەلویزیۆنانه  و سیماكانی نێو 
سۆشیالمیدیا له گه ڵیان دۆستن و یان به  زمانی ئه مڕۆیی 
بڵێین فالۆیان ده كه ن، ئه و پرسیارنامانه یان به ده ست ده گا 
ئه و  بــه ره و  ڕاپرسییه كه   ئاكامی  كه   ده بینی  هه ربۆیه   و 

ڕاسازیه  ده ڕوا كه  بنكه ی گوماناوی دایڕشتووه .
بۆ وێنه  له  خودی زانیارییه كانی ئه و ڕاپرسییه دا هاتووه  
خاوێنیان  گه یشتۆ ته وه   به ده ستیان  وه اڵمنامه ی  ئه و  كه  
كردوونه ته وه  و ئه و وه اڵمانه ی پێیان جێی گومان بووه  
ئــه وه  كه  چ جــۆره  وه اڵمێكیان وه ال  ــاون! جا  ن ــان  وه الی
ناوه  هه ر خۆیان ده زانن و ڕای دڵخوازی خۆیان. به اڵم 
پارێزگاگه ڵێك  چ  له نێو  كه   كردۆته وه   باڵویان  خۆیانیش 
و  چ جۆره  چین  له   و  هاتۆته وه   بۆ  وه اڵمیان  زۆرترین 

توێژێكی كۆمه ڵگە وه اڵمیان داوه ته وه .
زانیاریه كانی خۆیان ئه مه  ده ڵێ:

و   ئــه لــبــورز  و  تـــاران  پارێزگاكانی  لــه   ــه شــداران  ب  -
ئیسفه هان و كرمان و یه زد و خوراسان و فارس: ٧٠%

لــه  پــارێــزگــاكــانــی سنە )كــوردســتــان(،  - بـــه شـــداران 

و  ڕۆژاوا(  )ئازه ربایجانی  ورمــێ  و  ئیالم  كــرمــاشــان، 
و  ئــه رده بــیــل  و  زه نــجــان  و  ــه اڵت  ــ ڕۆژه ئازه ربایجانی 
لورستان و كهكیلوویه  و به لوچستان و گولستان: ١٧%. 
یانی ٧٠%ی پرسیارنامه كان هی پارێزگا فارسنشینه كان 

بووه  و ته نیا ١٧%ی هی نه ته وه  سته ملێكراوه کانن!
له  به شێكی دیكه ی زانیاریه كاندا ده ڵێن كه :

به شدارانی ده ره وه ی واڵت له  ئامریكا و كانادا وئاڵمان، 
نزیك به  ٦٠%. یانی زۆرینه ی به شدارانی ڕاپرسییه كه  له  
ده ره وه ی واڵت له و ئێرانییانه ن كه  له  ئامریكا و كانادان 
كه  به شێكی هه ره  زۆریان له  ته یفێكی تایبه تن كه  دوای 
کــردووە.  ــەوێ  ل ڕوویـــان  پاشایه تی  سیستمی  نه مانی 
ده سته به ندیان  به شداران  مادی  وه زعی  به پێی  هه روه ها 

كردوه :
- به شدارانی ده هه كی پێنجه می كۆمه ڵگە به ره و سه ر 
واته ، ئه وه ی داهاتی زیاتر له  ٥ میلیۆنی له  مانگدا هه یه : 

%٨٠
- به شدارانی ده هه كی خوار دووهه م، واته  ئه وی ژێر 

٣ مه لیۆن داهاتی مانگانه ی هه یه : ٧%
كۆمه ڵگە  ــه رووی  سـ و  نــاوه نــد  مــام  چینه كانی  یانی 
پێك  ڕاپرسیه كه   بــه شــدارانــی  زۆری  هــه ره   ــه ی  ــن زۆری
به   تایبه ت  زانیارییه كانی  ١٧ی  ــاره   ژم خشتەی  دێنن! 

ڕاپرسییه كه ش ئیدی به ڕوونی هه موو شت ده ڵێ:
كراوه ،  پێ  به شدارییان  ڕاپرسیدا  له   كه سانەی  ئه و   -
ئه وانه ی بە زمانی فارسی دەئاخێون کە نزیك به  ٨٠%ی 

به شداران پێك دێنن!
كــــراوە و  پــێ  ــان  ــی ــه شــداری ب كـــورده كـــان ٥%ی   -

به لووچه كان ٠.٥% نیو له سه دی به شداربووه كانن!

له  پرسیارێكیشدا كه  تایبه ت به  شوڕای ئۆپۆزیسیۆن 
نوێنه ری  كه   داوه   ــه وه   ب ده نگیان   %١٠ ته نیا  كـــراوه ، 
ڕاسازییه ،  ئــه م  به پێی  یانی  هه بێ!  شوڕایه   لــه و  كــورد 
ــه تــه وه غــه یــره  فــارســه كــان ته نیا  كـــورد و بــه لــووچ و ن
و  بن  پێش  له   ده بــێ  خوێندان  و  قوربانیدان  كاتی  بۆ 
چه شم و چراغی ئێرانن! له  كاتی دروستكردنی شوڕای 
داهــاتــووی واڵتــدا  و  ئــیــداره ی شــۆڕش  و  ڕێبه ریكردن 
ده بێ له  پشت درگای كۆبوونه وه كه  ڕاوه ستن و ئه ركی 

نیگابانیی شوڕاكه یان له سه ر شان بێ!
به شێكی  ڕای  ته نیا  كه   ده ڵێ  به ڕوونی  ڕاسازییه   ئه م 
ئه نجام  ــاردا  دی ته یفێكی  له نێو  ئه ویش  كۆمه ڵگە  كه می 
و  داده نیشن  فارسه كان  شــاره   له   و  فارسن  كه   دراوه  
ژیانیان له  ئاستی مامناوه ند و به رزدایه  و زۆر به كه مییش 
ــه ر به پێی خــودی  ــوون، ه ــه شــدار بـ لــه  شــۆڕشــه كــه دا ب
ڕاپرسییه كه  كه متر له  ٣٠% یان گوتوویانه  له  شۆڕشدا 

له  سه ر شه قام به شدار بوون!
ئه م  ــه   داوه ت ده ستی  كه   گه مان  گومانی  جێی  بنكه ی 
ڕه وتێكی  و  كه سێك  داوه   هه وڵی  كه   دیــاره   ڕاسازییه ، 
تایبه ت زه ق بكاته وه  و داهاتوویه كی وه همی دروست بكا 
و له سه ر دیواری ئه شكه وته كه  بیخاته  به رده می ئه وانه ی 
چاو له  نێو ئه شكه وته كه  ده كه ن و پێیان بڵێ كه  ئه م وه هم 
ده وێ!  ئه مه ی  كۆمه ڵگە  و  ڕه هایه   ڕاستیی  سێبه ره   و 
به اڵم ئه وه ی بیریان لێ نه كردووه  و نایزانن ئه وه یه  كه  
دوای ٢٦٠٠ ساڵ ئیدی مرۆڤه كان له  كۆمه ڵگەی ئێرانیش 
و  بكه ن  گوماناوییه كان  شته   له   گومان  كه   بــوون  فێر 
چاوی  و  پرسیار  ژێر  ده خه نه   سێبەره كانیش  ته نانه ت 

جیاكردنه وه ی هه قیقه ت و تراویلكه یان هه یه !

هەرئێستا  دایــکــە.  زمانی  جیهانیی  ڕۆژی  فێورییە  ٢١ی 
ڕەنگە  و  هەیە  زیندوو  نەتەوەی  و  زمان  سەدان  جیهاندا  لە 
لەوە زیاتریش زمان و نەتەوەی جیاواز بووبن کە بەداخەوە 
بااڵدەستەکاندا  نەتەوە  و  زمان  لەنێو  و  نەماوە  ئاسەواریان 
ئاسێمیلە بوون و تواونەتەوە. زمانی هەرنەتەوەیەک تەنیا میراتی 
ئەو نەتەوەنییە کە پێی دەدوێ، بەڵکوو میراتی مرۆڤایەتییە و 
پاراستنی لەفەوتان، پاراستنی فەرهەنگ و کەرامەتی کۆمەڵگای 
جیهانییە. لەوسۆنگەیەوە دەسەاڵتەداگیرکەرەکان و ئەو ڕێژیم 
شوناسی  و  زمان  سرینەوەی  هەوڵی  نەتەوبااڵدەستانەی  و 
مرۆڤایەتی  بەگژ  لەڕاستیدا  دەدەن،  نەتەوەژێردەستەکان 
لەتەواویەتی خویدا دەچنەوە و تەنیا ستەم لە نەتەوەیەک لە 

زمانێک ناکەن.
زمان بە یەکێک لە فاکتەرە گرینگەکانی شوناس و ناسنامەی 
حکوومەتە  کە  بۆیەشە  دادەنــرێ.  نەتەوەیەک  هەر  نەتەوەیی 
دیکتاتۆر و نادێموکراتیکەکانی پاشایەتیی پەهلەوی و کۆماری 
گرتنەبەری  بــە  تەمەنیان،  درێــژایــی  بــە  ئــێــران  لــە  ئیسالمی 
سیاسەتی تاک زمانی و پەراوێزخستنی زمانی نەتەوەکانی دیکە 
هەوڵی تواندنەوەی ئەو زمانە لە زمانی نەتەوەی سەردەست 
و لەو ڕێگەیەوە الوازکردنی خەباتی شوناسخوازیی کورد و 

نەتەوە نافارسەکانی دیکەیان داوە. 
ئامرازێکی  تەنیا  دنیا  خەڵکی  زۆرینەی  بۆ  زمان  لەوانەیە 
بەرگری  چەکت  زمــان  کــورد  بۆ  بــەاڵم  بێت،  پەیوەندی کردن 
لە شوناس و ڕێگری لە توانەوە و ئامرازی خۆپێناسەکردنە. 
ئەگەر کورد لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بەدرێژایی مێژووی بە 
سیاسەتی نەیارانی زۆری لەنێو نەچووە، هۆکاری سەرەکیی 
ئەوەیە زمانەکەی پاراستووە و پاراستنی زمانەکەش مانەوەی 

ئەو نەتەوەیەی دەستەبەر کردووە.
ئێران  لە  بااڵدەستەکان  نەتەوە  دوژمنکارانەی  سیاسەتی 
ڕەزاخــانــی  کــە  دەوڵـــەت-نـــەتـــەوە  قــۆنــاغــی  دوای  بەتایبەت 
پەهلەوی دەیویست بە زەبری چەک بە سەر ئێرانیدا بسەپێنێ، 
بەشی سەرەکیی لەسەر تواندنەوەی زمانەکەی وەستاوە. لە 
واڵتی  لە  السایی کردنەوە  بە  نوێگەرایی  بەرەبەرە  کە  ئێران 
پاش  ئــاراوە،  هاتە  قــاجــارەوە  ڕەزاشــای  لە سەردەمی  دیکە 
پەهلەوی  پاشایەتیی  نیزامی  دامەزرانی  و  کودەتای ڕەزاخان 
شوناسی  و  زمــان  داگیرکردنی  و  فەرهەنگی  کۆلۆنیالیزمی 
سەرەکییەکانی  سیاسەتە  لە  یەکێک  ئەتنیکەکان  و  نەتەوە 
دەسەاڵتی پەهلەوی بوو، کە بە میرات هێشتا لە ناخ و زەینی 
کورد  غەیرە  بەرچاوی  کەسانی  و  ــژاردە  ب لە  زۆر  بەشێک 
ڕووخانی  پــاش  لە  کە  لــەوەی  بــەدەر  ئەمەش  و  مــاوەتــەوە 
پاشایەتی و هاتنەسەرکاری کۆماری ئیسالمی، ئێرانشاریەتی 
تێکەڵ بە مەزەهەبیش کرا و سیاسەتی زاڵکردنی یەک کولتوور 
و فەرهەنگ بەسەر نەتەوەکانی دیکە بە تایبەتی کورد ستایلی 
دیکەی بە خۆی گرت. دیارە بێگومان ئەگەر باگراوندنی خەباتی 
فەرهەنگی و نەتەوەیی کورد لەگەڵ هاتنە مەیدانی جیلی نوێی 
شوناسخواز نەبا، خەسارەکانی سیاسەتی یەک زمانی کردنی 
دەدرا.  کــورد  زمانی  و  فەرهەنگ  لە  ــر  زۆرت و  زیاتر  ئێران 
لە  کە  بوو  ئێران  نێو  نەتەوەی  یەکەم  کورد  ئەوەشدا  لەگەڵ 
هەردوو ڕێژیمی پاشایەتی و کۆماری ئیسالمیدا ڕووبەڕووی 
فــەرهــەنــگ وەســتــایــەوە و  سیاسەتی ســڕیــنــەوەی زمـــان و 
دواجاریش ئەمە ویست و پێداگری و بەربەرەکانیی کورد بوو 
لە  بووبێ  نەقوستانیش  بە  تەنانەت  دایــک  زمانی  پرسی  کە 
ئێستەشی  ئەگەرچی  پێدرا،  ئاماژەی  ئێراندا  بنەڕەتیی  یاسای 
لەگەڵ بێت دیسان بە هۆکاری ئەمنیەتی و سیاسی نەخراوەتە 

بواری جێبەجێکردن و مەیدانییەوە.
یان  ملمالنێ  و  هــەاڵواردن  هۆکاری  خۆیاندا  لە  زمانەکان 
بە  زمانەکان  لە  نادیمۆکراتیکە  پلەبەندییە  ئەو  نین.  هەڕەشە 
پێیی یاسا بنەڕەتییەکانی ئێران لە هەردوو ڕژیمی پاشایەتی 
و  پەراوێزخستن  سنووردارکردن،  بۆ  ئیسالمیدا  کۆماری  و 
تاواندنەوەی ئاخێورانی زمانە بەکەمینەکراوەکان لە نەتەوەی 
زمانیی  کە سنووری  بووە  حاڵێکدا  لە  ئەوە  ــدراون.  دان زاڵــدا 
پارێزگاکانی  کارگێری  چوارچێوەی  بە  هیچیان  زمانانە  ئەو 
ــەکــەوە  ــووری سیاسیی واڵت ئــێــران و ســن نــێــوخــۆی واڵتـــی 
دەرەوەی  زمانیی  بەردەوامییەکی  لە  و  نەبەستراونەوەتەوە 
سنووریی واڵتی ئێراندان. هەر بۆیە، ئەم سیاسەتە کە مافی 
کــردووە،  زەوت  پەراوێزخراوەکانی  نەتەوە  زمانیی  مرۆڤی 
نەک نەبووەتە هۆی یەکپارچەیی نیشتمانی لە ئێراندا، بەڵکوو 
نێوان  لــە  کەلێینەکانی  فــراوانــکــردنــی  و  ملمالنێ  پــێــکــدادن، 
مافی  زاڵ  نــەتــەوەی  چونکە،  کـــردووە.  توندتر  نەتەوەکاندا 
و  بووە  قایل  بۆخۆی  زمانەکاندا  بەسەر  یاسایی  کۆنترۆڵی 
و  بەرهەمهێنانەوە  نواندنەوە،  بۆ  زاڵکراو  زمانی  هەروەها، 
ئاخێوەرەکانی  قازانجی  بە  دەسەاڵت  پێوەندییەکانی  بنیاتنانی 
وەک  فارسی  غەیری  زمانەکانی  شێوەیە  بەم  بەکارهێنراوە. 
هەاڵواردن  و  سیاسی  سەڕەڕۆیی  قوربانیی  ئاخێوەرەکانیان 

بوون. 
شۆڕشی  مانگ  شەش  مــاوەی  لە  ئەوانەدا،  هەموو  لەگەڵ 
ژینادا، دیمەنی زمانیی خۆپیشاندانەکان لە ناوخۆ و دەرەوەی 
زمانە  بە  گوتراوەکان  و  نووسراو  دروشمە  پێی  بە  ئێراندا، 
بە  داننان  کە  ڕوو  خستە  ڕاستییەی  ئــەو  جــۆراوجــۆرەکــان 
تایبەتمەندییە  و  ناسنامە  ناسینی  بەڕەسمی  و  جیاوەزییەکان 
هەر  ــەک  ن جــیــاوازەکــان  نەتەوەییە  و  کــولــتــووری،  زمــانــی، 
و  هاوپێوەندیی  هۆی  دەکرێت  بەڵکوو  نین،  لێکترازان  هۆی 
ئێراندا  نێوان گەالنی  لە  ئاشتییانەی بەردەوام  پێکەوەژیانێکی 
لە مافی مرۆڤی زمانیی  تێگەیشتنی هاوبەش  ببن. هەر بۆیە، 
یاساکانی  لە  مافانە  ئەو  ناسینیی  ڕەسمی  بە  بۆ  ئێستادا  لە 
هەیانە،   زاڵ  زمانی  ئاخێوەرانی  شێوەیەی  ئەو  بە  دواڕۆژدا 
نایەکسانییە  و  هەاڵواردنەکان  البردنی  و  سڕینەوە  هەروەها 
نەتەوەیی  سیاسی،  ڕووی  لە  تر  گەوەرەترەکانی  پێکهاتەییە 
بۆ  دەبــن  گرنگ  پاڵنەرێکی  ئابوورییەوە  و  کۆمەاڵیەتیی  و  
تێگەیشتنێکی وردتر لە مافە زمانییەکان و پێکەوژیانێکی جێگیر 
و سەقامگیرتر لەداهاتووی نەتەوەکان لە ئێراندا، چونکە ئەگەر 
مافی نەتەوەکان وەک یەک پارێزراو بێت، ملمالنێکان کەمتر و 

تەبایی و پێکەوەژیان بەهێزتر دەبێت.

كه ریم په رویزی

ئەلبورز ڕوویین تەن

کوردستان
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ژمارە ٨٤١
 ٣٠ی ڕێبەندانی  ١٤٠١  _ ١٩ی فێورییەی ٢٠٢٣

ئەمساڵ  ڕێبەندانی  ٢٢ی  کاتێکدا  لە 
گەرمەی  لە  ئێران   گەالنی  کە  هاتەوە، 
شۆڕشێكی قووڵ بۆ ڕووخاندنی ڕێژیمێک 
بە  ــەر  ه لــەوەپــێــش  ــاڵ  س  ٤٤ کــە  دان  
باکگراوندە  ئێوە  کار،  هاتە سەر  شۆڕش 
مێژوویەکانی ناڕەزایەتی و شۆڕشەکان لە 
ئێرندا چۆن دەبینن؟ ئەوەی شؤڕشی ٥٧ی 
ئێستاش  کە  شۆڕشەی  ئەو  و  لێکەوتەوە 

لە ئارادایە؟
هەمان  درێژەی  ئارادایە  لە  ئێستا  ئەوەی 
ڕەوتە کە لە دەورەی قاجارەوە دەستی پێ 
کردووە. بزووتنەوەی مەشرووتە سەرەتای 
سەرهەڵدانی بیری ئازادیخوازی و حەول بۆ 
ئێراندا  لە  یاسا  سەقامگیرکردنی حکوومەتی 
کۆتایی  دەیویست  کە  بزووتنەوەیەک  بوو. 
لە  ئێرانی  تاکی  و  بێنێ  "ڕەعیەت"  واتای  بە 
کەڕامەتی  ــازاددا  ئـ هاوواڵتیەکی  ــەوارەی  قـ
پــارێــزراو بێت، هــاوکــات دەســەاڵتــی شا لە 
بکرێتەوە  بەرتەسک  یــاســادا  چــوارچــێــوەی 
نامووسی  و  ماڵ  وەک سێحەبی  نەتوانێ  و 
بکا،  هاوواڵتی  لەگەڵ  هەڵسوکەوت  خەڵکی 
بزووتنەوەی  سەرەکییەی  بنەما  دوو  ئــەو 
مـــەشـــرووتـــە بـــــووە هــــۆی جـــوواڵنـــدنـــی 
بۆ  بێ وچانیان  حەولی  و  ئێران  کۆمەڵگەی 
ئازادی.  و  یەکسانی  مافی  دەستەبەربوونی 
لە ڕاستیدا ئەو بیرۆکەیە وەک خۆی بەپێی 
داواکــاری  و  ویست  مێژوویی  زەروورەتـــی 
وەک  بەاڵم  بووە،  کەم  و  زیاد  لێ  دیکەشی 
سەرەکیترین تەقەالی ئێرانییەکان تا ئێستاش 
ــەو بنەما  ئـ بــــووە، ســـــەرەڕای  بــــــەردەوام 
ئێران  شــای  ــی  زاڵ دەســەاڵتــی  سەرەکییانە 
بــووە هۆی  ــوڕدا  ک بــاوک  دەورەی  دوو  لە 
هێندێک گۆڕانکاری لە پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی 
بوون.  ناڕەزایەتیەکان  هۆکاری  کە   ئێراندا 
پەهلەوی  دەسەاڵتی  بە  دژ  ناڕازیانی  ئەگەر 
پۆلێنبەندی بکەین لەم چوار بەرەیەدا خۆیان 

دەبیننەوە:
ئــەوان  دژایــەتــیــی  کــە  ئیسالمییەکان   )١
سەرەتای  ساڵەکانی  لە  واتــە  ســەرەتــادا،  لە 
پیشەیی  پــەهــلــەویــیــەوە  ســـەرکـــاری  هــاتــنــە 
ڕەزاخان  بەرنامەکانی  کە  هۆیەی  بەو  بوو، 
لــە پێش هەموو  ئــێــران  مــۆدێــڕنــکــردنــی  بــۆ 
مەالکانی  بەتایبەت  مەزهەبی  چینی  چێنێکدا 
ئەوکات  تا  خۆیەوە،  کاریگەریی  ژێر  خستە 
دوو  شیعە  ڕۆحانییەتی  یــا  ــن  دی نــەهــادی 
نەهادی گرینگی قەزاوەت و پــەروەردەی لە 
کە  حەول  هێندێک  بێجگەلە  بوو،  ئیختیاردا 
پەروەردەی  نیزامی  بۆ  قاجاردا  دەورەی  لە 
ــوو، پــــەروەردە و  ــ ــن دراب ســەربــەخــۆ لــە دی

ــی مەالکاندا  لــەژێــر دەســەاڵت هــەر  فــێــرکــردن 
تەنیا  شێوەیە  بەم  هەر  قەازوەتیش  مابۆوە، 
شێوەیەکی  بە  کە  بــوو  مەالکاندا  پــاوانــی  لە 
شیعەدا  فێقهی  چوارچێوەی  لە  و  سوننەتی 
دەکرا. دامەزرانی دەزگای داد و پەروەردەی 
مۆدێڕن لەو قۆناغەدا ئەو دوو بنکە گرینگەی 
ڕۆحانییەتی شیعە  لە  کۆمەالیەتیی  دەسەاڵتی 
بە  هەر  و  دەسەاڵتدارێتی  بازنەی  و  ئەستاند 
کاریگەری لەوە ئابوورییشی تەسک کردنەوە، 
نوێ  یاسایەکی  بەپێی  ئەوەیکە  ســـەرەڕای 
بە سەربازیکردن.  دەکران  مەجبوور  مەالکان 
لە سەفی  ئەوەیکە  هۆی  ببووە  هۆکارانە  ئەو 
پــێــشــەوەی نــاڕازیــانــی دژ بــە پــەهــلــەویــدا بن 
گەڵی،  لە  بەربەرەکانێ  کەوتنە  زوو  زۆر  و 
ئەوانە هۆکارەکانی پیشەیی بوونی ناڕەزایەتی 
ڕۆحانییەت بوون و لە درێژەی دەسەالتدارێتیی 
کەشفی  وەک  هــۆکــاری  هێندێک  پەهلەویدا 
حیجاب و مافی دەنگدانی ژنان و شتی دیکەشی 
پێوە زیاد بوو. لە بەرەی ئیسالمیەکاندا چینێکی 
مێژووییان  پێوەندییەکی  کە  هــەبــوون  دیکە 
بــازاڕی  هــەبــوو،  شیعە  ڕۆحانییەتی  لــەگــەڵ 
سووننەتیی ئێران، بازاڕێک کە لە پێوەندییەکی 
ئابووری و شەرعییدا بوو لەگەڵ ڕۆحانییەتی 
شیعە، وەک شەرعییەت وەرگرتن بۆ کەسابەت 
و پێگەی ئابووری و کۆمەاڵیەتییان. لە ڕاستیدا 
تایبەت  بە  پەهلەوی  ئابوورییەکانی  بەرنامە 
ئــەوانــی  ئــابــووریــی  پێگەی  مــحــەمــەدڕەزاشــا 
خستبووە مەترسییەوە و ئێستا مەجبووربوون 
بۆ درێژەی کاری بازرگانی و تیجارەت لەگەڵ 
کە  کیبەرکێیەوە  بکەونە  مۆدێڕن  بازاڕێکی 
بوو.  حکوومەت  نوێی  سیاسەتی  بەرهەمی 
سەرەکیی  پێگەی  بــە  بـــوون  دواتـــر  ــە  ــەوان ئ
ئابووری و کۆمەاڵیەتیی ڕۆحانییەت لە ڕەوتی 
شۆڕشدا و تەنانەت دوای سەرکەوتنی شۆڕش 

و تا ئێستاش وەک هاوپەیمان ماونەتەوە.
٢( چەپەکان، کە دوای تەبعیدی ڕەزاشا و 
دەیەی  لە  ئێران  سیاسیی  فــەزای  کــرانــەوەی 
کەشی  لــە  کــاریــگــەری  بــە  هــەتــاویــدا  بیستی 
ســیــاســیــی جــیــهــان و هــاوســنــووری لــەگــەڵ 
یەکیەتیی سۆڤییەت لەگەڵ ئێران بوونە بەشێکی 
گرینگ لە ئۆپۆزیسیۆنی حکوومەتی پەهلەوی، 
لەنێوان  نییە جیاوازی  مانایە  بەو  ئەوە  دیارە 
جەریانە چەپەکاندا نەبوو، بە شێوەیەکی گشتی 
الیەنە چەپەکان بە دوو بەشی مائۆئیستەکان 
ببوون،  دابەش  مارکسیست-لینینیستەکاندا  و 
گرینگترین هۆکاری دژایەتییان لەگەڵ پەهلەوی 
نزیکبوونی لە ئەمپڕیالیزمی ئامریکا بە تەعبیری 
و  سیاسییەکان  ئازادییە  نەبوونی  و  ــەوان  ئ
جیاوازەکانی  توێژە  و  چین  خستنی  پەراوێز 

حکوومەتی  زیــنــدانــەکــانــی  بـــوو.  کۆمەڵگە 
پاشایەتی لێوانلێو بوو لەو جیاوازبیرانەی کە 
باوەڕیان بە مارکسیزم هەبوو، بە شێوەیەک 
گرینگی  بەشێکی  بــبــوونــە  تــوێــژە  ــەم  ئ کــە 
ڕزگاریخوازانی دژبەری پاشایەتی. بێجگە لە 
مارکسیستەکان هێندێک الیەن بە کاریگەریی 
لە فەزای جیهانی و فەزای سیاسیی نێوخۆی 
ئــێــران کــە گــوتــاری ئیسالمی خــەریــک بوو 
ئـــەم دوو شێوە  ــد،  ــان ــەرەی دەســت ــ پ تــێــیــدا 
ڕوانینەیان تێک هەڵکێشابوو و مارکسیزمی 
ئیسالمییان ساز کردبوو کە کەمیش نەبوون 
دوژمنانی  سەرسەختترین  بوونە  دواتــر  و 
مجاهدینی  "سازمانی  کە  ئیسالمی،  کۆماری 
خەڵقی ئێران" یەک لەو نموونانەن یا تاقمی 

"خداپرستان سوسیالیست".
٣( الیەنە ناسیۆنالیستەکان کە "جبهەی 
ئەو توێژە  نوێنەری  ئێران گرینگترین  میلی" 
گەالوێژ  ٢٨ی  کــوودەتــای  دوای  کە  بــوون 
کەوتنە  موسەدیق  لە  پشتیوانی  تۆمەتی  بە 
ژێر گوشار و پەراوێز خران. وەک الیەنێکی 
ــی پــاشــایــەتــی  ئــۆپــۆزیــســیــۆنــی حــکــوومــەت
ویست  بۆ  گــەڕانــەوە  الیەنگری  زۆربــەیــان 
و  مەشرووتە  بــزووتــنــەوەی  خولیاکانی  و 

دەوڵەتی میللی بوون.
ئێران  جوغرافیای  نێو  نەتەوەکانی   )٤
وەک بەشێکی گرینگی دژبەرانی حکوومەتی 
ــداری  دەســەاڵت دوو  درێـــژەی  بــە  پەهلەوی 
کە  ــوون  ب بەربەرەکانێدا  لە  کــوڕ  و  ــاوک  ب
و  ئازەربایجان  کوردستان،  گرینگترینیان 
خووزستان بوو، جگە لەوەیکە ئەو نەتەوانە 
سەرانسەرییەکانی  ڕەوتــە  چوارچێوەی  لە 
بۆ  کــەمــوێــنــە  تێکۆشانێکی  ــە  ل ئــێــرانــیــشــدا 
بوون.  پاشایەتیدا  حکوومەتی  ڕووخاندنی 
گرینگترین داواکاریی ئەو الیەنانە کە دەکرێ 
ئەم  بەهێزی  نــمــوونــەی  وەک  کــوردســتــان 
نەتەوانە بێنینەوە، مافی چارەی خۆنووسین 
نەبێ.  نــاوەنــدخــواز  کە  بــوو  دەسەاڵتێک  و 
سیاسەتی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەوەش  هۆکاری 
سەرەتای  لە  کە  پەهلەوی  ئاسیمیالسیۆنی 
چــوارچــێــوەی  لــە  پەهلەوییەوە  ــی  دەســەاڵت
ــارای  ــ ــەون ــ ــی ک ــزم ــی ــال ــۆن ــاســی "گــــوتــــاری ن
و   فارسی  زمانی  بنەمای  لەسەر  پەهلەوی" 
و  ــاراوە  ئ هاتە  ڕەزاخــان  مۆدێڕنیزاسیۆنی 
ئەویتری خۆی بە نەتەوەکانی ئێران دەزانی و 
ڕێگەچارەی گەیشتن بە ئێرانێکی یەکپارچەو 
جیاوازیەکاندا  ســڕیــنــەوەی  لــە  مۆدێڕنیان 
دەدیت و ئەو سیاسەتە هۆکاری سەرەکیی 
ــران بــەرامــبــەر  ــێ ــی ئ ــان ــەوەک ــەت ــی ن ــەتـ دژایـ

حکوومەتی پەهلەوی بوو. 
هۆی  بوونە  کە  هــۆکــارانــەی  ئــەو  بێشک 
لە  ڕووخــانــی،  دواتــر  و  پەهلەوی  دژایەتیی 
شۆڕشی ژن ژیان ئازادییشدا ڕەنگدانەوەیان 
ــی  ــ ــە ڕەوت ــە بـ ــەو شـــۆڕشـ ــ ــن ئ هـــەیـــە و مـ
گەشەسەندووی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی 
ــم، کە  ــ گــەالنــی ئــێــران و گــەلــی کـــورد دەزان
ڕەنگە دواقۆناغی خەباتی ئێرانییەکان بێ بۆ 
گەیشتن بە دەسەاڵتێکی دێموکرات، ئازاد و 

بەرانبەریخواز.

هێزی  ئێراندا  ئەوکاتی  کۆمەڵگەی  لە 
جــۆراوجــۆر  گۆڕانکاریخوازی  سیاسی 
ئیسالمیستەکاندا  ــەرەی  ب دەرەوەی  لە 
بوونیان هەبوو، ئەو هێزانە چۆن و بە چ 
هۆیەک پەراوێز خران کە  بەمجۆرە ڕێگا 

بۆ کۆماری ئیسالمی خۆش کرا؟
نادروستی  تەحلیلی  کوردستان،  لە  جگە 
نیسبەت  بــە  ئێرانی  سیاسییەکانی  الیــەنــە 
نەخشی خومەینی و جەریانی مەزهەبی بووە 
بکەن  مەالیە  ئەم  بە  متمانە  ئەوەیکە  هۆی 
لە  ببیننەوە.  ئەودا  چەتری  لەژێر  خۆیان  و 
ڕاستیدا ڕووناکبیرانی ئێرانی کە بەشی هەرە 
زۆریان چەپ بوون، هاوشێوەی الیەنەکانی 
تیۆرییەکانی  لە  دروستیان  تەحلیلێکی  دیکە 

بۆ  حەولیان  و  شیعە  سیاسی  ئیسالمی 
نەبوو،  ئیسالمی  حکوومەتی  بە  گەێشتن 
لــە پێش هــەمــوویــانــدا چــەپــەکــان لــە سەر 
ئیسالمییەکان  کە  لێکدانەوەیە  ئەو  بنەمای 
بە  گەیشتن  ــۆ  ب و  ئێمپڕیالیستن  دژی 
هاوپەیمانێکی  دەتوانن  سەربەخۆ  ئێرانی 
ئــەوان  هــاوکــاری  بــە  و  بــن  متمانەپێکراو 
دەتوانن ئێران لە بلووکی ڕۆژهەاڵتی دونیا 
لەسەر  نەتەوەییش  بەرەی  بکەنەوە،  نزیک 
بێهێزترن  لەوە  مەالکان  کە  بنەمایەی  ئەو 
بەوان  پێویستیان  و  بکەن  حکوومەت  کە 
هەیە کە واڵت بەڕێوە بەرن، کەوتنە ڕیزی 
ئەوانەوە و متمانەیان پێ کردن. لە ڕاستیدا 
و  خومەینی  لە  هەموویان  خوێندنەوەی 
مــەالکــان، ئـــەوە بــوو کــە ئــەوانــیــان وەک 
توێژێکی دژی شا دەدیت کە تەنیا دەیانهەوێ 
لە  نەخشیان  کۆمەڵگە  لــە  بەشێک  وەک 
ڕووخاندنیاندا هەبێ و ئاگایان لەوە نەبوو 
کە خومەینی و تیئۆریسیەنەکانی ئیسالمی 
عەلی  ــور  ــتـ "دوکـ وەک  شــیــعــە  ســیــاســیــی 
"بەهەشتی"  و  "موتەهەری"  و  شەریعەتی" 
لە  ئایینی  ــەکــی  ــای دەزگ ــە  ل بــیــریــان   ... و 
کە  دەکـــردەوە  شیعە  فیقهی  بنەمای  سەر 
ــەروەردە و سیستەمی  پ لە  هەبێ  نەخشی 
نەبوونی  لە سەر  متمانەیەک  واڵتدا،  دادی 
خومەینی  بیرۆکەی  ماکی  لەسەر  زانیاری 
یاسایەکی  لێکەوتەکەی  هاوبیرەکانی  و 
بنەڕەتی ئیسالمی و کۆمەڵگەیەکی داخراو 
الیەنەکانی  هــەمــوو  وردە  وردە  کــە  بــوو 

جیاواز بیری حەزف کرد.

نەیتوانی  بۆچی   ٥٧ ساڵی  شۆڕشی 
بۆچی  بگات؟  خــۆی  ئامانجەکانی  بە 
بۆچی  نــەکــەوتــەوە؟  لــێ  دیموکراسی 

ڕزگاریی بە دیاری نەهێنا؟
ــار لە  ــەر کـ ــە هــاتــە سـ حــکــوومــەتــێــک ک
ــازادی و  ــ ئــەســاســدا هیچ بــاوەڕێــکــی بــە ئ
حاکمانی  ڕاستیدا  لە  نەبوو،  دێموکراسی 
نوێی ئێران بۆ ئەوەیان شۆڕش نەکردبوو 
کە حکوومەتێکی دێموکڕات بەپێی ویست و 
داواکارییەکانی گەالنی ئێران و زەروورەتی 
لە  بــێــنــن. وەک  پــێــک  ئـــێـــران  ــی  ــژووی ــێ م
ــرد مــەالکــان  پــرســیــاری یــەکــەمــدا بــاســم ک
بوون کە سەروەریی  پەهلەوی  بۆیە دژی 
کۆمەاڵیەتییان بگەڕێننەوە. حزووری ئەوان 
بوو،  پیشەیی  ــاری  داواک ئەساسی  لەسەر 
کە لە چوارچێوەی حکوومەتێکی ئیسالمیدا 
دەکرا ئەو ویستە پیشەییانە گەڕەتی بکرێن. 
کە چاو لە ئەو یاسا بنەڕەتییە دەکەی کە 
لێکەوتەی شۆڕشە، سەروبەری ئەو یاسایە 
ڕۆحانییەتی  تــوێــژی  مـــەالو  قــازانــجــی  بــە 
ــی  ــوان ــات ــە. لـــەوەهـــا دۆخـــێـــکـــدا ن ــعــەی شــی
و  دێــمــوکــڕات  حکوومەتێکی  ــی  چــاوەڕوان

واڵتێکی ئازاد بی.

شۆڕشی  لە  پرسەکان  گــەورەتــریــن 
نێوان  ملمالنێیەکانی  چیین؟  نــوێــدا 
و  فێدێڕالیزم  سێکۆالریزم،  و  دینداری 
ناوەندخوازی، ئیدئۆلۆژی و دێموکراسی؟
لــێــکــەوتــەی  ــا  ــن ــە شـــۆڕشـــی ژی ــ الم وای
کۆمەڵگەی  توێی  لە  مەزنە  گۆڕانکارییەکی 
گۆڕانکاری  جۆرێک  کوردستاندا،  و  ئێران 
جیاواز  جیهانبینییەکی  ئــەســاســدا  لــە  کــە 
ــە نــیــســبــەت هــەمــوو  ــەی ب ــان ــی و ســەردەم
ئەو  مافی  و  ئینسان  ژیانی  ڕەهەندەکانی 
هەیە.  ئــەمــڕۆیــیــدا  دنیایەکی  لــە  ئینسانە 
شۆڕشی ژینا شۆڕشی ژنانە دژ بە عەقڵیەتی 
ئینسانی  چــەقــبــەســتــووی  پـــیـــاوســـاالری 
ناوینە(،  ڕۆژهەاڵتی  )مەبەست  ڕۆژهەاڵتی 
شۆڕشی نەوەی نوێی ئێران و کوردستانە 
دژ بە نۆڕم و بەها سوونەتیەکانی داسەپاو 
لەالیەن دەسەاڵت و کۆمەڵگەوە، شۆڕشی 
بەدژ دەسەاڵتی ڕەهای  ئێرانە  نەتەوەکانی 

و  خران  پەراوێز  سال  سەد  و  ناوەندخواز 
هەاڵواردن، شۆڕشی عەقڵی مۆدێڕن و چەند 
تاک ڕەهەندییە،  بە عەقڵیەتی  ڕەهەندی  دژ 
دژ  ڕەگەزایەتییە  جیاوازییەکانی  شۆڕشی 
چینی  شۆڕشی  نەدیتن،  و  هەڵپەساردن  بە 
سەرمایە  بە  دژ  کاریگەرە  و  زەحمەتکێش 
و  ئێران  ساڵەی  ســەد  چینایەتی  نیزامی  و 
جیاواز  دنیایەکی  بۆ  شۆڕشێکە  ئاکامدا  لە 
و نیزامێکی ئەخالقی کە ڕوانینێکی ئەخالقی 
تایبەت، داسەپاو نەبێ، بەڵکوو هەلبژاردنێک 
بـــێ لـــە نـــێـــوان هـــەمـــوو جـــۆراوجـــۆریـــە 
لە  منە  خوێندنەوەی  ئــەوە  ڕەوشتیەکاندا. 
ملمالنێیەکی  ئەوانە  ژینا و هەموو  شۆڕشی 
مێژوویین کە ئەو شۆڕشە دەیهەوێ کۆتایی 

پی بێنێ.

بە لەبەرچاوگرتنی ئەو فاکتەرانە چۆن 
کۆماری  ســەر  بە  نــوێ  شۆڕشی  ــرێ  دەک

ئیسالمیدا سەرکەوێ؟
و  یەکگرتوویی  بـــەردەوامـــی،  پــێــداگــری، 
جیاوازییەکان،  قەبوولی  بنەمای  سەلمانی 
شۆڕشەیە.  ئەو  سەرکەوتنی  ڕێگەی  تەنیا 
ڕەنگە  نەسەپێندرێ  بنەمایە  ئەو  ئەگەریش 
ناتوانین  بەاڵم  بڕووخێ  ئیسالمی  کۆماری 
چون  ســەرکــەوتــووە،  ژینا  شۆڕشی  بڵێین 
"ژن- هەمەالیەنەی  بــزووتــنــەوەی  پێم وایە 

کولتوورییە  بزووتنەوەیەکی  ژیان-ئازادی" 
ــەی گــــۆڕانــــی ئـــەو  ــەکـ ــامـ ــاکـ ــێ ئـ ــ ــ ــە دەب ــ ک
هەموو  بە  ئێستا  بــاوەی  سەپاوە  کولتوورە 
گۆڕانکاریە  ئەو  بێ  تایبەتمەندییەکانیەوە. 
ــن بــڵــێــیــن شـــۆڕشـــی ژیــنــا  ــی ــوان ــات مـــەزنـــە ن

سەرکەوتووە.

کورد چۆن دەتوانێ لە هاوکێشە سیاسییە 
نوێیەکاندا لە نێوان شوناسخوازیی خۆی 
سیاسی  هاوپێوەندیی  بۆ  هــەوڵــدان  و 
سەرانسەری کایە بکات، کە هەم چاوێکی 
لە گەرەنتیی مافە نەتەوایەتیەکانی هەبێت 
و هەم بەشێکیش بێت لەو هاوپەیوەندییە 

سەرانسەریە؟
ئەم شۆڕشە، شۆڕشی کوردە و دروشمە 
هەناردەی  کوردستانەوە  لە  سەرەکییەکەی 
ئێران کراوە و ئێستا جیهانی بووە. کورد دەبێ 
بقۆزێتەوە،  بەجیهانیبوونە  زەرفییەتە  ئەو 
ناتوانی شتێک هەناردە بکەی و دواتر پالنت 
لەسەر  پێداگری  نەبێ.  تەبیینی  و  ئیدارە  بۆ 
و  ژینا  شۆڕشی  سەرەکییەکەی  دروشــمــە 
خەڵکی  ســەرمــایــەیــەی  ــەو  ل کەڵکوەرگرتن 
کوردستان لەسەر شەقام و مەیدانی خەباتدا 
بۆ ڕێبەرانی سیاسییان کۆ کردەوە، وشیاری 
سیاسەتدا  مەیدانی  لە  کــوردی  نوێنەرانی 
لــەبــەرچــاوگــرتــنــی  ــە  ب وایـــە  الم  پێویستە. 
بەهێزترین  کوردستان  کە  ڕاستییەی  ئــەو 
شەپۆل  تێیدا  کــۆمــەاڵیــەتــی  ــەوەی  ــن ــزووت ب
هەیە،  ڕۆژانەیان  حــوزووری  خەڵک  و  دەدا 
پشتبەستن  بــە  دەبـــێ  کـــورد  نــوێــنــەرایــەتــی 
بۆ  کۆمەاڵیەتییە،  بەهێزە  سەرمایە  ئەم  بە 
فەزای  لە  کورد  مافەکانی  سەر  لە  پێداگری 
سیاسی ئێراندا حزووری کاریگەریان هەبێ 
هەلەکان  هــەمــوو  متمانەبەخۆییەوە  بــە  و 
بقۆزنەوە.  گەلە  ئــەو  دەنــگــی  گەیاندنی  بــۆ 
کوردستان ناتوانێ ئیدی مافەکانی دەستەبەر 
نەبن ئەگەر ڕێبەرایەتی کورد بتوانێ دروست 
لە  نابێ  ئەوە  هەڵهێنێتەوە.  هەنگاو  دەقیق  و 
بیر بکەین تۆران لە سیاسەت و ملمالنێکاندا 
دەبێ  کەواتە  دۆڕان،  جگەلە  نیە  مانایەکی 
هەموو مەیدانە سیاسییەکان بکرێتە مەیدانی 

کایەی سیاسەتی کوردی.

لــەو  ــان  ــت ــەشــداری ب ــۆ  ب ســپــاس  زۆر 
دیمانەیەدا

سپاس بۆ بەسەرکردنەوەی ئێوە

شۆڕشی ژینا لێکەوتەی گۆڕانکارییەکی مەزنە 
لە ناخی کۆمەڵگەی ئێران و کوردستاندا

د. ئازاد محەممەدیانی

دیمانە: دیاکۆ دانا

بەرایی:  ٢٢ ڕێبەندانی ئەمسال ٤٤ مین ساڵڕۆژی سەرکەوتنی شۆڕشی 
شۆڕشی  ناوی  بە  نوێ  شۆڕشێکی  کە  گەیشتەوە  کاتێکدا  لە  ئێران  گەالنی 
ئازادی   ٥٧ ڕاپەڕینی  ئامانجەکانی  ئارادایە.  لە  ئێران  و  کوردستان  لە  ژینا 
بەاڵم  بوو،  پەهلەوی  دیکتاتۆریی  دژی  بەرهەڵست بوونەوە  و  دێموکراسی  و 
خومەینی کە سواری شەپۆلەکانی شۆڕش ببوو، نیزامێکی سیاسیی داخراوتر 
و نادێمۆکراتیکتر لە ڕێژیمی پەهلەویی بنیات نا. خەسارناسیی شۆڕشی ٥٧ 
و ئاماژەکانی شۆڕشی ژینا مژاری وتوێژێکی "کوردستان" لەگەڵ دوکتور ئازاد 

محەممەدیانی، لێکۆلەری سیاسییە:

شۆڕشی  ڕۆژهەاڵتی،  ئینسانی  چەقبەستووی  پیاوساالری  عەقڵیەتی  بە  دژ  ژنانە  شۆڕشی  ژینا  شۆڕشی 
بە نۆڕم و بەها سوونەتیەکانی داسەپاو لەالیەن دەسەاڵت و کۆمەڵگەوە،  دژ  ئێران و کوردستانە  نەوەی نوێی 
شۆڕشی نەتەوەکانی ئێرانە بەدژ دەسەاڵتی ڕەهای ناوەندخواز و سەد سال پەراوێز خران و هەاڵواردن، شۆڕشی 
عەقڵی مۆدێڕن و چەند ڕەهەندی  دژ بە عەقڵیەتی تاک ڕەهەندییە، شۆڕشی جیاوازییەکانی ڕەگەزایەتییە دژ بە 
هەڵپەساردن و نەدیتن، شۆڕشی چینی زەحمەتکێش و کاریگەرە دژ بە سەرمایە و نیزامی چینایەتی سەد ساڵەی 
ئێران و لە ئاکامدا شۆڕشێکە بۆ دنیایەکی جیاواز و نیزامێکی ئەخالقی کە ڕوانینێکی ئەخالقی تایبەت، داسەپاو 

نەبێ، بەڵکوو هەلبژاردنێک بێ لە نێوان هەموو جۆراوجۆریە ڕەوشتیەکاندا
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بۆ وەاڵمدانەوە بەو پرسیارە پێویستە دوو 
دیاریکردنی  مافی  و  دێموکراسی  چەمکی 
و  هەڵسەنگێندڕێن  ـــەوردی  بـ چـــارەنـــووس 
بکرێتەوە.  ڕوون  یەکتر  لەسەر  شوێنکاریان 
هەر لەجێدا دێموکراسی بۆخۆی زۆر قسەی 
لەسەرە و لە ڕوانگەی بەرژەوەندییەکانی هەر 
واڵت و هەر گرووپ و دەوڵەتێکەوە پێناسەی 
جیاوازی بۆ دەکرێ و بەگوێرەی قازانجەکانی 
لــەگــەڵ  تــەنــانــەت  ــەوە.  ــ ــ لێکی دەدەن ــان  خــۆی
سیستمی ئیداریی جۆراوجۆریشدا لێک دەدرێ، 
یا دەگونجێنرێ. هەر لە دنیای مۆدێرندا ئەگەر 
چاو لە سیستمەکان بکەین کە لەسەر بنەمای 
دێـموكراسی دامەزراون، دەبینین کە سیستمی 
کۆماری،  سیستمی  مەشڕووتە،  پاشایەتیی 
و  کۆنفیدڕاڵی  سیستمی  فیدڕاڵی،  سیستمی 

سیستمی کانتۆنی تێدایە.
زانستییەکەی  بە شێوە  ئەگەر  دێموکراسی 
بۆ  بێ  یارمەتیدەر  دەتــوانــێ  بدرێتەوە،  لێک 
جێبەجێ کردنی مافی دیاریکردنی چارەنووس. 
شێوەیەکی  بە  دێموکراسییەکە  ئەگەر  واتــە 
هەمو  و  کرابێ  قبووڵ  واڵتەکەدا  لە  زانستی 
مرۆڤ،  مافی  وەک،  دێموکراسی  بەشەکانی 
مافی گرووپ و کەمینەکان، مافی دیاریکردنی 
ڕیــفــڕانــدۆم  پێکهێنانی  مــافــی  ــارەنـــووس،  چـ
ــوو کــەســەکــان و  ــەم و مــافــی یــەکــســانــیــی ه
گرووپەکانی تێدا سەلمێنرابێ، یارمەتیدەرێکی 
دیاریکردنی  مافی  جێبەجێ کردنی  بۆ  گرینگە 
بنچینەیی  ــای  ــ وات چــونــکــە  چــارەنــووســیــش. 
و  هاتووە  کۆنەوە  یۆنانی  لە  کە  دێموکراسی 
ساڵ لە دوای ساڵ گۆڕانی بەسەردا هاتووە 
یا  فۆڕمێک  ــە:  ل بریتییە  ــووە،  ــەوت ک پێش  و 
خەڵک  کۆمەاڵنی  کە  دەســەاڵت  لە  شێوەیەک 
دەتوانن  دەنگدانەوە  ڕێگای  لە  نەتەوەیەک  و 
لێ  شەرعییەتیشی  و  بــدەن  پێ  شەرعییەتی 
وەرگرنەوە. واتە گرووپێک لە خەڵک، جا ئەوە 
لە ڕێگای  و...  نەتەوەیەک، شارێک و واڵتێک 
خۆیان  چارەنوسی  دەتــوانــن  هەڵبژاردنەوە 
دیاری بکەن، یا بڕیار لەسەر مەسەلەیەک بدەن 
کە بە شێوەی کاتی، یا بەشێوەی درێژخایەن 
چارەنووسیان دیاری دەکا. ئەوە جگە لەوەی 
نییە.  دەنگدانیش  مافی  تەنیا  دێموکراسی  کە 
بەڵکوو سیستمێکی بەرباڵوە کە هەموو کەلێن 
و قوژبنەکانی ئازادیی تاک وکۆمەڵ، یەکسانی، 
دەرفەتی وەک یەک بۆ نەتەوەکان و تاکەکان، 
دەرفەتی وەک یەک بۆ ئایین و کولتوورەکان، 
ژنان و پیاوان و زۆر باری کۆمەاڵیەتیی دیکە 
بە  پێویستیی  هــەم  ئــەوەش  بۆ  دەگــرێــتــەوە. 
ئازادی دەنگدان و هەم پێویستی بە میکانیزمی 

کۆنتڕۆل لەالیەن کۆمەاڵنی خەڵکەوە هەیە.
ــووە  ــەوت ــشــک ــێ ــزمــە پ ــی ــکــان ــگــە لــــەو مــی ج
و  ــبــوون  دروســت چۆنیەتیی  کــۆمــەاڵیــەتــیــیــە، 
پێناسەی هەر واڵتێکیش گرنگە. ئەو واڵتانە کە 

فرەنەتەوەن، ئەگەر لە دروستبوونی سیستمی 
واڵتەکە و یاسای بنەڕەتیی واڵتەکەدا نەهاتبێ 
چییە،  واڵتـــە  ــەو  ئ نــەتــەوەیــی  پێکهاتەی  کــە 
پــڕۆســەی  بــە  و  دوایــیــدا  لــە  ئاستەمە  زۆر 
چارەنووس  دیاریکردنی  مافی  دێموکراسیدا 
جێبەجێ بکرێ. بۆ وێنە لە واڵتانی وەک ئێران 
و تورکیە و سووریەدا کە لە بناغەڕا لە سەر 
دروست  دەوڵەتدا  میللەت-یەک  یەک  بنەمای 
بە  و  نــەگــۆڕدرێ  بنەڕەتی  یاسای  تا  کــراون 
نێو  نەتەوەکانی  لەنێوان  تەوافوقی  شێوەی 
واڵتەکە  پێناسەی  واڵتانەدا  ئەو  چوارچێوەی 
فــرەنــەتــەوەبــوون،  پێناسەی  بــۆ  ــۆڕدرێ  ــەگ ن
بدرێ  ڕیفڕاندۆمیش  بە  ڕێگا  ئەگەر  تەنانەت 
هێشتا  دێــمــوکــراتــیــک،  میکانیزمێکی  وەک 
چارەنووس  دیاریکردنی  مافی  بۆ  ناتوانرێ 
کەلکی لێ وەربگیردرێ. چونکە مادام بوونی 
بەڕەسمی  ئیتنیکی  گروپێکی  یا  نەتەوەیەک 
نــادرێ  جیاش  هەڵبژاردنی  مافی  نەناسرێ، 
بۆ  ئەگەر  تەنانەت  گــرووپــە.  یا  نەتەوە  بــەو 
وێنە لە چوارچێوەی ئێراندا باسی ڕێفڕاندۆم 
ــارەت بــە مــەســەلــەی کــوردیــش بکرێ،  ســەب
لەنێو  پێویستە  ڕێفڕاندۆمە  ئــەو  دەگــوتــرێ 
ئەوکاتە  کــە  بــکــرێ،  ئێراندا  خەڵکی  هــەمــوو 
هەرگیز زۆرایەتی بەدەست ناهێنێ. بۆ وێنە لە 
ئێراندا بیانووی داتاشراوی یەک نەتەوەبوونی 
ــە هــەمــوو  ــوەی ک ــەو شــێ ــش بـ ــەوی ئـــێـــران، ئ
شتێکی بۆ جەعل کراوە و نەتەوەی وەهمیی 
ڕێگرە  هەمیشە  کراوە،  دروست  بۆ  "ئێران"ی 
لە بەکارهێنانی مافی دیاریکردنی چارەنووس. 
ــرازە  ــامـ ــی ئـ ــان ــن ــەکــارهــێ ــە ب ــەر لـ ــ کـــەواتـــە ب
دێموکراتیکەکە، پێویستە بە شێوەی تەوافوقی 
و ڕێککەوتن لەنێوان نەتەوەکانی نێو واڵتەکەدا 
وەک واڵتێکی فرەنەتەوە، سیستم دابمەزرێ و 
پەیمانی پێکەوەژیان بە مافی یەکسانەوە و بە 
ببەسترێ.  دیاریکردنی چارەنوسیشەوە  مافی 
هیچ  فەرمانڕەوا  نەتەوەی  ئــەوەدا  غەیری  لە 
لە  یەکێک  بیسەلمێنێ  نــابــێ  ــامــادە  ئ کاتێک 
چارەنوسی  دیــاریــکــردنــی  مافی  نــەتــەوەکــان 

خۆی بەکار بێنێ.
کەسایەتییە  ــە  ڕۆژانـ ئــەو  چــۆن  ــەروەک  هـ
سیاسی و ڕووناکبیرانی ناوەندگەرای ئێرانیش 
تەنانەت تێرمی "مافی دیاریکردنی چارەنووس" 
یەکیەتیی  ســەردەمــی  بە  دەبەستنەوە  تەنیا 
ئەوە  بانگەشەی  دەیانهەوێ  و  سۆڤییەتەوە 
بکەن کە ئەو مافە ئیعتیباری نێونەتەوەیی نییە 
سۆڤیەت  یەکیەتیی  هەڵوەشانەوەی  لەگەڵ  و 
کە  کاتێک دایە  لە  ئــەوە  هــاتــووە.  پێ  کۆتایی 
بۆ  تایبەت  بە  چارەنووس  دیاریکردنی  مافی 
سەرەکییەکانی  بناغە  لە  یەکێک  نەتەوەکان، 
بەشێکیشە  و  مۆدێرنە  نێونەتەوەیی  قانوونی 
قانونی  بەندێکی  بەگشتی  مــرۆڤ.  مافی  لە 
نەتەوە  چاوەدێریی  لەژێر  کە  نێونەتەوەییە 

یەکگرتووەکاندا دەبێ بەڕێوە بچێت.
 ماددەی ١ و ٢ی پێڕەوی نێوخۆیی نەتەوە 
دەکا  ــاری  دی میکانیزمە  ئــەو  یەکگرتووەکان 
نەتەوەکانی  بۆ هەموو  یەکسان  مافی  بۆوەی 
ــەرزەوی بــە شــێــوەیــەکــی دادپـــەروەرانـــە  ــ سـ
بەڕێوە بچێ، پێویستە شانسی وەک یەک بۆ 
هەموو نەتەوەکان دەستەبەر بکرێ و هەموو 
چارەنووسی  بۆخۆیان  بتوانن  نــەتــەوەکــان 
ــەن و بـــە شــێــوەیــەکــی  ــک ــاری ب ــ خـــۆیـــان دیـ
ــازاد ســتــاتــوتــی خـــۆیـــان بـــۆ پــەیــوەنــدیــیــە  ــ ئـ
نێونەتەوەییەکان هەڵبژێرن. ئەو میکانیزمە لە 
ساڵی ١٨٦٠ەوە پێناسە کراوە و دوای شەڕی 
-ڕێــبــەری  لێنین  ــەالیــەن  ل جیهانی  یــەکــەمــی 
ژانوییەی  یەکیەتیی سۆڤییەتەوە- ڕۆژی ٨ی 
لەالیەن  پێناسە کرا و  لە چاردە خاڵدا   ١٩١٨
 ١٨ ڕۆژی  )ویڵسن(یشەوە  ئامریکا  سەرۆکی 
ژانویەی ١٩١٨ بەڕەسمی ناسرا. پوختەی ئەو 
یاسایە ئەوەیە دەبێ ڕێز لە ویستی نەتەوەکان 
بگیردرێ و ڕێگە بدرێ بۆخۆیان چارەنووسی 
خۆیان و شێوەی بەڕێوەبردنی واڵتی خۆیان 
کە  نەتەوانەی  ئــەو  نموونەی  بکەن.  ــاری  دی
بەکار  مافەیان  ئەو  ڕابـــردوودا  دەیەکانی  لە 
باڵکان و وەاڵتانی  ئەریتیریا، واڵتانی  هێناوە، 
هــەروەهــا  پــێــشــوون.  سۆڤییەتی  یەکیەتیی 
ــە کــانــادا و  ــســەوی زمـــان ل ــەڕان نــاوچــەی ف
بەکار  مافەیان  ئــەو  بەریتانیا  لــە  سکاتالند 
بەاڵم  سەربەخۆیی،  بەدەستهێنانی  بۆ  هێنا 
زۆرایەتی دەنگی بۆ مانەوە دا. جگە لەوانەش 
ــاشــووری  ب ــە  ل و  ئیسپانیا  کــاتــالــۆنــیــای  ــە  ل
بەاڵم  چوو،  بەڕێوە  ڕیفڕاندۆم  کوردستانیش 
ئێستا  تا  مافە  ئــەو  سەرکەوتنی  ــەرەڕای  سـ
دیاریکردنی  مافی  کەواتە  نەهێنراوە.  بەکار 
بە  کە  دەگرێتەوە  واڵتانەش  ئەو  چارەنووس 
لە  ئەندام  واڵتانی  ئەو، سنووری  پیادەکردنی 
دەگۆڕدرێ.  یەکگرتوەکان  نەتەوە  ڕیکخراوی 
پێکهاتەی  بناغەی  لەسەر  مافە  ئــەو  چونکە 
نەتەوەیی داڕێژراوە و بۆ هەر نەتەوەیەکە کە 
کە  تێدابێ.  نەتەوەی  یەک  تایبەتمەندییەکانی 
دیارە تایبەتمەندییەکانی نەتەوەش گرنگترینیان 
بریتین لە: نیشتمانی هاوبەش، زمان و کولتوور 
و مێژووی هاوبەش و ئابووریی لێک گرێدراو 
کە دیارە بە هاتنی گلۆبالیزم، ئابووری ڕۆڵێکی 
ئەوتۆی نەماوە. لە هەمووشی گرنگتر ئەوەیە 
کە کۆمەڵە خەڵکێک خۆیان بە یەک بزانن و لە 
پرۆسەی گەشەکردنی ناسیۆنالیزمدا گەیشتبنە 
بەکارهێنانی  بۆ  بکەن  خەبات  قۆناغەی  ئەو 
لە  خــۆیــان  و  چــارەنــوس  دیاریکردنی  مافی 
مەدەنیی  ئەنجومەنی  و  ــەزراوە  ــ دام حیزب، 
جۆراوجۆردا ڕێک خستبێ و ئامادەییان هەبێ 
بۆ بەکارهێنانی مافی دیاریکردنی چارەنووس. 
ــەک نــەتــەوە  ــەم خــۆیــان وەک ی بــەمــجــۆرە ه
خۆیان  هۆوییەتی  و  ئێتنیک  و  بکەن  پێناسە 

لەوێدا بدۆزنەوە و هەم ئامادەکارییان کردبێ 
بۆ خۆبەڕێوەبەری.

ــان  ــتـ ــوردسـ ــەر بـــــەو هــێــمــایــانــە کـ ــ ــەگ ــ ئ
بڵێم  دەتــوانــم  و  لەمێژە  زۆر  هەڵسەنگێنین، 
دواڕۆژی  ئامانجی  کە  ساڵە  ســەد  لە  زیاتر 
هــەر چوار  و حیزبەکانی  ڕێــبــەران  ــەی  زۆرب
مافی  بە  پشتبەستن  بە  کوردستان  پارچەی 
ــراوە و  ــاری کـ ــووس دیـ ــارەن دیــاریــکــردنــی چ
داڕشتووە  ئەومافە  لەسەر  خۆیان  بەرنامەی 
ئەندامی  کــە  لــە چــوارچــێــوەی واڵتــانــێــکــدا  و 
شێوەیەک  بە  بــوون،  یەکگرتووەکان  نەتەوە 
دیاریکردنی  مافی  بۆ  خەباتیان  شێوەکان،  لە 
کوردستان  لــەوە  جگە  کــردووە.  چارەنووس 
لە باری کولتوور و ڕێکخراوی مەدەنییشەوە 
ڕۆژهەاڵتی  نەتەوەکانی  پێشەوەی  ڕیزی  لە 
بە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  ئەگەر  نێوەڕاستە. 
وێنە بێنینەوە جگە لەوەی حیزبی نیزیک هەشتا 
پێشکەوتووی  بەرنامەیەکی  بە  هەیە  ساڵەی 
سۆسیالیستییەوە،  و  دێموکراتی  نەتەوەیی، 
ئێستاش  و  هەبووە  ئەویشدا حیزبی  پێش  لە 
ڕێکخراوە  بواری  لە  و  هەیە  حیزبی  چەندین 
بەشی  پێشکەوتووترین  مەدەنییەکانیشدا 

ئێرانە.
ــە کاتی  مــافــی دیــاریــکــردنــی چـــارەنـــوس ل
شەڕی جیهانیی دووەمیشدا و لە بڕیارنامەی 
ئاتاڵنتیکدا، چاردەی ئاگۆستی ١٩٤١ گونجێندرا 
و لەالیەن ڕۆزڤێڵت سەرۆکی ئەوکاتی ئامریکا 
ــرانـــی ئــەوکــاتــی  ــەرۆک وەزیـ و چــرچــیــل، ســ
بڕیاری  بــە  بــوو  و  گیرا  پشتی  بریتانیاوە، 
نەتەوە یەکگرتوەکان. دیارە مافی دیاریکردنی 
بەڕێوەبەری  سیستمی  بۆخۆی  چارەنووس 
نییە، بەڵکوو میکانیزمی دیاریکردنی سیستمی 
بەڕێوەبەرییە. بەتایبەت بە ڕێگای ڕیفڕاندۆمدا 
نەتەوەیەک دەتوانێ بڕیار بدا بۆ سەربەخۆیی، 
سیستمێکی  هەر  یا  خودموختاری  فیدڕاڵی، 
دیکە. بەاڵم بۆ ئەوەی نەتەوەیەک پشتیوانیی 
بەدەست  مافە  ئەو  بەکارهێنانی  بۆ  جیهانی 
بێنێ، دەبێ چەند بناغەیەک بۆ خۆی بینا بکا:

نەتەوەیە  ئەو  ناسیۆنالیزمی  پێویستە   )١
تاکێکی  هەر  کە  کردبێ  گەشەی  جۆرێک  بە 
ئەو نەتەوەیە، خەمی نیشتمان بە خەمی خۆی 

بزانێ.
٢( پێویستە لە باری کولتوورییەوە ئامادەیی 
نێونەتەوەیی  باشی  دیپڵۆماسییەکی  و  هەبێ 

بکا و نوێنەری ناسراوی نەتەوەیی هەبێت. 
٣( پێویستە حیزبی نەتەوەیی هەبێ کە تەنیا 

مافی  وەدەستهێنانی  لە  بێ  بریتی  داڵغەکەی 
نەتەوەیی.

٤( پێویستە بناغەی ئابووری و فەرهەنگیی 
پتەوی بۆ بەڕێوەبردنی خۆی بنیات نابێ.

٥( پێویستە کۆمەڵگەیەکی مەدەنیی زیندوو 
گرینگتر  ــووان  ــەم ه لــە  و  ــر  دواتـ بێنێ  پێک 
بکات کە  بە جەماوەری  پێویستە خەباتەکەی 
من پێم وایە نەتەوەی کورد کەم وزۆر هەموو 
ئەو مەرجانەی تێدایە و تەنیا لە یەک شتدا کەم 
نەتەوەییە  هیزی  کۆکردنەوەی  ئەویش  دێنێ، 

لە یەکگرتنێکی نەتەوەییدا.

ئەنجام:
بۆ  بێ  ڕێخۆشکەر  دەتــوانــێ  دێموکراسی 
جێبەجێ کردنی مافی دیاریکردنی چارەنووس، 
بەاڵم خۆبەخۆ ناتوانێ دابینی بکا. پێشتر دەبێ 
نەتەوە  بوونی  بە  ددان  تەوافوقی  بە شێوەی 
لە  مافەکانیان  پاشان  و  دابنرێ  جیاوازەکان 
جگە  بناسرێ.  بەڕەسمی  بنەڕەتیدا  قانونی 
لەوەش میکانیزمی بەکارهێنانی ئەو مافانەش 
ئەوکات  بــکــرێ.  پــیــادە  و  هاتبێ  قــانــونــدا  لــە 
دابینکردنی  چۆنیەتیی  بۆ  هەم  دێموکراسی 
پاراستنیان سیستمێکی  ئەو مافانە و هەم بۆ 
جێگای متمانە دەبێ. لێرەوە گرنگیی سیستمی 
ئێران  فرەنەتەوەی وەک  واڵتێکی  بۆ  فیدراڵی 
ــی  وەاڵت تێیدا  کــە  سیستمێک  دەردەکـــــەوێ. 
ئێران جارێکی دیکە پێناسە بکرێتەوە. دەبێ لە 
مەنشورێکی تەوافوقیدا پێکهاتەی ڕاستەقینەی 
ئێران کە لە کام نەتەوانە پێک هاتوە بەڕەسمی 
ــی ئــەو  ــی ــاک ــە ژێـــر ڕوون ــاشــان ل ــنــاســرێ. پ ب
لە  گــوزەر  سەردەمی  دەوڵەتی  مەنشوورەدا 
ئەرکی  کە  بهێنرێ،  پێک  ئیسالمی  کۆماری 
قانوونی  نوسینەوەی  دەوڵەتە  ئەو  سەرەکیی 
بوونی  فرەنەتەوە  بناغەی  لەسەر  بنەڕەتییە 
ــەاڵت بــە سەر  ئــێــران و دابــەشــکــردنــی دەســ
فیدڕاڵیی  سیستمی  لە  دا  ئێران  نەتەوەکانی 
گونجاندنی  ــەرەڕای  سـ ــەوە  ئ بــەڕێــوەبــەریــدا. 
ــزم، ســێــکــوالریــزم،  ــی ــۆرال ــل ــراســی، پ ــوک ــم دێ
مافی  و  مــرۆڤ  مافی  پیاو  و  ژن   یەکسانیی 
دیــاریــکــردنــی چـــارەنـــووس بــۆ نــەتــەوەکــان. 
ئەوتۆیە  تــەوافــوقــی  دێموکراسییەکی  تەنیا 
ئێراندا  وەک  ــەتــەوەی  فــرەن واڵتێکی  لــە  کــە 
دەتوانێ یارمەتیدەر بێ بۆ بەکارهێنانی مافی 

دیاریکردنی چارەنووس. 

ئاخۆ دێموکراسی دەتوانێ
 چارەسەری پرسی نەتەوایەتی بێت؟

مستەفا شەڵماشی

ئێران لە بەرەبەری ٢٢ی ڕێبەندان ساڵڕۆژی 
دژی  ئێران  گەالنی  شۆڕشی  سەرکەوتنی 
دیکە  جارێکی  بۆ  پاشایەتی،  دیکتاتۆڕیی 
دروشم و ئامانجە ڕەوا و دیمۆکڕاتیکەکانی 
ــازادی، بـــەرابـــەری،  ــ ــە ئـ ئـــەو شــۆڕشــە واتـ
دادپــەروەریــی  سێکۆالریزم،  دیمۆکڕاسی، 
وەبیر  نەتەوەییەکان  مافە  و  کۆمەاڵیەتی 
ــوو الیـــەک دێــنــێــتــەوە و جــەخــت لــەو  ــەم ه
ئەو  وەدیهاتنی  تــا  کــە  دەکــاتــەوە  ڕاستییە 
خەباتی  و  یــەکــگــرتــوویــی  ــە  ب ئــامــانــجــانــە، 
شێلگیری گشت نەتەوەکانی ئێران بەتایبەت 
ژینا  شــکــۆداری  شۆڕشی  چوارچێوەی  لە 
هێزە سیاسی  هاوشانی  و  دەبێ  ــەردەوام  ب
ئێران  سەراسەری  پێشکەوتنخوازەکانی  و 
ئەو  وەدیهاتنی  پێناو  لە  خەبات  بە  درێــژە 

ئامانجە بەرزانە دەدا.
دژی  ئێران  گەالنی  خەباتی  ســەرکــەوێ 

دیکتاتۆڕی و ستەم و کۆنەپەرستی
گەلی  حەقخوازانەی  خەباتی  سەرکەوێ 
کورد لە پێناو وەدیهاتنی ئامانجە سیاسی و 

نەتەوەییەکانی
ــووو  ــ ــ ــەوت ــ ــ ــی دواک ــمـ ــژێـ ــێ ڕێـ ــ ــڕووخـ ــ بـ

وکۆنەپەرەستی کۆماری ئیسالمی
ژن، ژیان، ئازادی

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

٢١ی ڕێبەندانی ١٤٠١

وێــڕای  شــێــوازدا  و  نــێــوەڕۆک  ــە  ل سیاسی 
جیاوازی، کۆمەڵێک خاڵی هاوبەشیان هەبوو. 
زمانەکانی  لە  حاشاکردن  و  فارسی  زمانی 
بنەڕەتییەکانی  پایە  لە  باستانگەرایی  و  دی 
ــە ســەردەمــی  ــەوەی ئــێــرانــی ل ــەتـ ــەت-نـ دەوڵـ
دیکتاتۆڕی  کە  بــوون  پاشایەتی  دیکتاتۆڕیی 
سیستەمی  ئیسالمی،  کۆماری  ئایینیی  نوێی 
ویالیەتی فەقیهی پێوە زیاد کرد. لەو ڕووەوە 
بنەڕەتدا  لە  کوردستان  خەڵکی  خەباتی  کە 
دێموکراسیخواز  سێکۆالر،  ڕزگاریخوازانە، 
سەتەمی  و  ســەپــێــنــراو  نــاســنــامــەی  دژی  و 
هەر  بەرەنگاری  گرتووە،  بیچمی  نەتەوەیی 
دوو دیکتاتۆڕیی پاشایەتی و ئایینی بوویەوە.

دوو  هەر  لە  سەدەیەک  نزیکەی  کە  ئێستا 
تــێ دەپــەڕێ،  ئێران  لە  ســەرەڕۆیــی  دەورەی 
بەشێوەی  سڕینەوە،  و  سەرکوت  سیاسەتی 
بەرباڵوتر و فراوانتر لە جاران بەردەوامە و 
کوردستان  خەڵکی  خەباتی  بەرامبەریشدا  لە 
نوێی  لە شەپۆلی  بــووە.  پتەوتر  ڕزگــاری  بۆ 
دەناسرێتەوە،  ژینا  شۆڕشی  بە  کە  خەبات 
دەرکەوتەی چەندبارەی مانگرتن و ناڕەزایەتیی 
گشتی لــە کــوردســتــان بـــەدوای بــانــگــەوازی 
حیزبەکان، هاوئاهەنگی و تێکەاڵویی کۆمەڵگا 
زیاتر  کوردستانی  سیاسییەکانی  حیزبە  و 
بێدەنگی  ســـەرەڕای  و  دەرخست  پێشوو  لە 
کۆلۆنیالیی  و  پــاوانــخــوازی  سیاسەتگەلی  و 
میدیایی ئارایی، حەقیقەتی یەکگرتوویی ژیانی 
سیاسی-کۆمەاڵیەتیی کوردستانی لە ناوخۆ و 

دەرەوە ئاشکرا کرد.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی 

ئوستوورەیی  و  ئایینی  ئاخێزی  ئاوێتەکردنی 
دەبینی و لەالیەکی  دیکە بەرگریی نەتەوەکان 
ــای حکوومەتی،  ڕەهـ ســەرکــوتــی  لــەگــەڵ  کــە 
کەلێنی چینایەتی و هەاڵواردنەکان بەرەوڕوو 
سیستەمی  سیاسیی  ژیانی  بە  کۆتایی  بــوو، 

سەرەڕۆ هێنا.
کوردستان کە ئەزموونی مێژووی سیاسیی 
پێش و دوای دەسپێکی سەرەڕۆیی پەهلەوی 
هەبوو، و بە دامەزرانی کۆماری کوردستان لە 
مەهاباد، کۆبیرەوەریی سووژەی کوردستانی 
پەرە  کـــردەوە  بە  هــەم  و  تیۆری  وەک  هــەم 
و  سەرکوت  پڕۆسەی  لە  هــەردەم  پێدابوو، 
بەسەر  نــامــۆ  ــەکــی  ــاردەی دی وەک  بــەرگــریــدا 
سەرەڕۆیی  بەرهەمهاتووی  نەزمی  جەستەی 
هەرگیز  و  مــایــەوە  ئیسالمی  کــۆمــاری  نوێی 
ئەو  نــەوەســتــا.  نــاســنــامــەخــوازی  خەباتی  لــە 
مــێــژووی  بــەرەنــجــامــی  وەک  تایبەتمەندییە 
هۆکاری  کاریگەرترین  کۆمەاڵیەتی-سیاسی، 
بــەشــداریــی کـــارای کــوردســتــان لــە شۆڕشی 
کورتدا  مــەودایــەکــی  لــە  بۆیە  هــەر  ــوو،  ب  ٥٧
باندۆری حیزبە  لەژێر  کۆمەڵگەی کوردستان 
ڕۆڵێکی  و  خـــرایـــەوە  ڕێـــک  ــیــەکــانــدا  کــوردی
کارایی  گێڕا.  گشتیدا  بیاڤی  لە  بەرجەستەی 
پێکهاتەی  و  ــان  کــوردســت ژیــن-ســیــاســەتــی 
ــاســی، فـــرەیـــی و  ــی ســی ــات ــگــی خــەب ــەرهــەن ف
دێموکراسیخوازی، تایبەتمەندییەکی بەرچاوی 
کۆمەڵگەی کوردستان بوو، کە لەو سەردەمە 
مــێــژوویــیــەوە تــا ئێستا هـــەروا بــە پــڕدیــاری 

ماوەتەوە.
لـــە نــەبــوونــی ئـــەزمـــوونـــی هــاوشــێــوە و 

خەڵکی خەباتگێڕ و ڕاپەڕیوی کوردستان!
ــران و  ــێ نـــەتـــەوە بــنــدەســتــەکــانــی ئ

هاونیشتمانییانی خۆشەویست!
هــەتــاوی،  ١٣٥٧ی  ڕێــبــەنــدانــی  شــۆڕشــی 
ڕاپەڕینی ئازار و ناڕەزایەتییە کەڵەکەبووەکانی 
پاشایەتی و  ئێران دژی دیکتاتۆڕیی  گەالنی 
بەردەوامیی پڕۆسەی خەبات بۆ وەدیهێنانی 
دیمۆکڕاسی و ڕزگاری  مافخوازی،  ئازادی، 

لە دەست دیکتاتۆڕی بوو.
ــیــو ســــەدە لە  ئـــەزمـــوونـــی مــێــژوویــی ن
لەگەڵ  پــەهــلــەوی  پاشایەتیی  ســەرەڕۆیــی 
داهــێــنــانــی دەوڵـــەت-نـــەتـــەوەی ئــێــرانــی لە 
جیهانی  ڕەهای  "ترسی  تەکووزیی  بەستێنی 
حاشاکردن  بنەمای  لەسەر  کە  ڕۆژهــەاڵت" 
ــیــڕادەی گەالنی  ئ لــەوانــیــدی و ســڕیــنــەوەی 
نافارس و هاوتەریب لەگەڵ ئەوە، سڕینەوەی 
لۆژیکی  بەشێوەی  نــرابــوو،  بنیاد  فیزیکی 
هەموو  لە  دەســـەاڵت  کــۆکــردنــەوەی  لەگەڵ 
بەهۆی  ــووری  ــاب ئ و  سیاسەت  بیاڤەکانی 
لە  و  حکوومەتی  تاکەحیزبی  دامەزراندنی 
هەمان کاتدا سەرکوتی سەربازیی "ئەوی تر"، 
جگە لە بەرهەمهێنانەوەی سیکلی توندوتیژی 
هەمەالیەنەی  ــەوەی  ــکــردن ڕەت و  ئینکار  و 
بزووتنەوە  و  تر  نەتەوەییەکانی  ناسنامە 
نەبوو  تری  دەسکەوتێکی  ئازادیخوازەکان، 
بۆ  دەرفەتێک  چەشنە  هەر  لە  کۆمەڵگەی  و 
چاالکیی سیاسی بێبەش کردبوو. بەاڵم لەگەڵ 
الیەک  لە  ڕوانگەیە،  ئــەو  بوونی  بـــەردەوام 
ناسیونالیزمی  گوتارییەکانی  پــاڕادۆکــســە 
بە  خەونی  هاوکات  کە  ئێرانی  پاوانخوازی 

و  الوازی  ــەرجــی  ــوم ــەل ه لـــە  و  وەک یـــــەک 
سیاسی  کولتووری  لە  مۆدێڕنیزم  ئاوابوونی 
زاڵی  دەســەاڵتــی  کۆمەڵگەدا  کۆمەاڵیەتیی  و 
ئــایــیــنــیــدا، شــۆڕشــی ٥٧ کە  نــەرتــیــخــوازیــی 
نــەتــەوەیــی،  ناسنامەییە  کەلێنە  هــەنــاوی  لــە 
هەڵدابوو،  سەری   ... ڕەگەزییەکان  چینایەتی، 
بــەدرێــژایــی  کــە  ئایینیەوە  گــوتــاری  لــەالیــەن 
توانی  بوو،  مۆدێرنیزم  دژی  خۆی  مێژووی 
بە پشتبەستن بە ئایینزا و نەریت و لەڕێگەی 
سواری  چەواشەکارییەوە  و  هەڵخەڵەتاندن 
بە سەر  دەست  و  ببێ  ڕاپەڕین  شەپۆلەکانی 

جوواڵنەوەی دژی سەرەڕۆیی دابگرێت.
ــیــن لــە دادگــەریــی  وەهـــم و گــومــانــی درۆی
ــەزراوە  دامـ لــەالیــەن  سیاسی  و  کۆمەاڵیەتی 
و  پێشاندان  و  ئایینییەکانەوە  حکوومەتییە 
نواندنی خەبات دژی مۆدیڕنیزم و پێشکەوتنە 
لەگەڵ  بەربەرەکانی  نیشانەی  بە  مرۆییەکان 
)لە  ــە  ــودەران ــری ف چەشنێک  بــە  ئیمپریالیزم 
نەبوونی وشیاریی سیاسیی گشتیدا( بوو کە 
تەنانەت سەرەتا بەشێک لە ڕەوتە غەیرەئایینی 
و تەنانەت دژە ئایینییەکانی لە یەک بەرەدا کۆ 
کردەوە. لە کاتێکدا ئەو پاڕادۆکسە دەروونییەی 
دیــنــی و الیــەنــگــرانــی شۆڕشی  حــکــوومــەتــی 
لــە ســەرەتــای شــۆڕشــەوە لە  ئیسالمی هــەر 
ئاشکرا  کــوردســتــانــدا  سیاسیی  گــۆڕەپــانــی 
و  ئاشکرا  دژایەتیی  لەگەڵ  کورد  گەلی  بوو، 
بایکۆتی ڕیفراندۆمی "بەڵێ یان نا بۆ کۆماری 
لە  نوێ  شێوازێکی  سەرهەڵدانی  ئیسالمی"، 
سەرڕۆیی لە چوارچێوەی سەرەڕۆیی ئایینیی 
لــە ســەرەڕۆیــی  قۆناغە  دوو  ئــەو  ڕاگــەیــانــد. 

بە تێپەڕینی زیاتر لە سەدەیەک لە سەرەڕۆیی لە ئێران، خەباتی گەلی کورد بۆ ڕزگاری پتەوتر بووە
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کۆماری ئیسالمیی ئێران لە سەرکوتی خوێناویی 
ڕاپەرینی ژینادا نیزیک بە ٦٠٠ کەسی کوشت کە پتر 
لە ١٠٠ کەسیان منداڵ بوون، چەند هەزار کەسی 
لەو  و  کــرد  بریندار  ساچمە  و  شــەڕ  فیشەکی  بە 
بەڵگەکان  کە  دەیان کەس کوێر کران  سۆنگەیەوە 
هــەروەهــا  بـــوون؛  بەئانقەست  ــەمــووی  ه ــێــن  دەڵ
ڕاپێچی  و  دەســبــەســەر  کەسیشیان  هـــەزاران  بــە 
بەپەلە  لــەوان  ژمارەیەک  کە  کرد  گرتووخانەکان 
ئێعدام کران. ئێستا پاش هەموو ئەو دۆخە ڕێبەری 
ڕێژیم قایل بووە کە بەشێک لەو دەسبەسەرکراوانە 
بەر بدرێن، هۆکار چییە و ئامانجەکانی ڕێژیم لەو 

بڕیارە کامانەن؟
ژینا  ڕاپەڕینی  خوێناویی  سەرکوتی  کە  ڕوونــە 
نێوخۆی  لە  هەم  ئێعدام کردنەکان  و  ڕەشبگیر  و 
سەر  بــە  نێونەتەوەییدا  ڕادەی  لــە  هــەم  و  واڵت 
یەکەم  شکاونەتەوە.  قــورس  ئیسالمیدا  کۆماری 
ــگــە کــە بۆ  ــەم ســەرکــوت و زەبــروزەن ئـــەوە کــە ئ
مەبەستی دروستکردنی خۆف و ترساندنی خەڵک 
ڕەوتــی  نەیتوانیوە  نــەک  و  بــووە  بێ ئاکام  ــووە،  ب
ناڕەزایەتییەکان بوەستێنێ؛ بگرە بۆتە هۆی کەلێن 
ئێراندا.  حاکمەی  هەیئەتی  لەنێو  گــەورە  درزی  و 
لە  نێونەتەوەییشدا هەم زەبری قورسی  لە ڕادەی 
پێگە و ئێعتباری سیاسیی ئێران دا و هەم ئیرادەی 
بۆ  پتر  گوشاری  هێنانی  بۆ  جیهانیی  کۆمەڵگەی 
ئەو  کۆی  کرد.  یەکدەست تر  و  زیاتر  ڕێژیم  سەر 
کۆماری  دەسەاڵتدارانی  کردووە  وای  دەرەنجامە 
ئازادکردنی  بە  کە  ئــەوە  بیری  بکەونە  ئیسالمی 
ڕوخسارێکی  دەستبەسەرکراوەکان  لە  بەشێک 
و  ــدەن  ب پێشان  خــۆیــان  لــە  ئینسانی!  و  شــەریــف 
بڵێن  دەرەوە  دنیای  و  نێوخۆ  بــیــرورای  بە  ڕوو 
ئەوانەی  بەاڵم  بەزەییە.  و  بەڕەحم  ڕێژیمەکەیان 
کۆماری  نە  دەزانــن  دەنــاســن،  ئیسالمی  کۆماری 
ئیسالمی ڕێژیمێکی مرۆییە و بایەخە ئینسانییەکانی 
ــاوەڕی بـــە مــافــی  ــ ــ ــگــە، نـــە قـــەت ب ــن بـــــەالوە گــری
و  خەڵک  نێوان  ئاشتەوایی  و  ناڕەزایەتی دەربڕین 
دەسەاڵت بووە، نە ئاڵوگۆڕێکیش لە بیرکردنەوە و 
عەقڵییەتی سیاسیی ڕێبەرانی ڕێژیمدا پێک هاتووە، 

کەواتە دەبێ نیازەکانی پشتی ئەو بڕیارە چ بن؟
ــارەی خــامــنــەیــی دا کــە لەسەر  ــڕی ــەو ب ــەوەی ل ئـ

لە  لێخۆشبوون  بۆ  داد  دەزگــای  سەرۆکی  داوای 
بەندکراوانی خۆپێشاندانەکانی  لە  ژمارەیەکی زۆر 
سەرنجی  بڕیارەکە  خودی  لە  پتر  دواییانەدا  ئەم 
کە  بــوو  پێش مەرجانە  مــەرج و  ئــەو  بــوو،  لەسەر 
بۆوەی  کرابوو  گەاڵڵە  دەسبەسەرکراوان  لەبارەی 
نا؟  یان   دەکــەوێ  ڕێبەر!  لێبوردنەکەی  بەر  ئاخۆ 
کەسانەی  ــەو  ئ لێخۆشبوونەکە  فــەرمــان  بەپێی 
کە  نەکردبێ  تاوانێکی  "بەشداریی  کە:  دەگرتەوە 
بەپێی قانوونەکانی کۆماری ئیسالمی دەچنە خانەی 
"مەحاربە"، "فەساد لەسەر عەرز" و "بغی"، هەروەها 
پێوەندی هەبوون  و  بە سیخوڕی  نەکرابێ  تاوانبار 
بیانییەکان.  هەواڵگرییە  و  ئەمنییەتی  دەزگــا  بە 
مەرجەکانی دیکەش بریتین لەوە کە تاوانبار نەبێ بە 
کوشتنی بەئانقەست، بە سووتاندن و زیان گەیاندن 
و  حیزب  ئەندامەتیی  و  دەوڵەتی  دامــودەزگــای  بە 
بە  دژەشــۆرشــی!  و  ئۆپۆزیسیۆن  ڕێکخراوەکانی 

سەردا ساغ نەکرابێتەوە و پێشینەی تاوانی لە دووجار 
زیاتر نەبووبێ و کەسیش سکاالی لەسەر نەبێ. پاش 
هەموو ئەوانەش کەسی بەندکراو  پەژیوانی دەربڕیبێ 
و بەڵێننامەی نووسیبێ کە تاوانی! لەو بابەتە دووپات 

ناکاتەوە."
ئەو  یەکێک  کەسێک  مــادام  ئەوەیە  پرسیار  ئێستا 
بەناو تاوانانەی نەکردبێ،  لە ئەساسدا بۆ دەستبەسەر 
کراوە و کێ بەرپرسیار لە گرتنی ئەو هەزاران کەسەی 
کار  لە  و  کران  قۆڵبەست  ژینادا  ڕاپەرینی  ڕەوتــی  لە 
و ژیانیان خستن و بە شێوازی جۆراوجۆر ئەزیت و 
ئازار دران و ئێستا شانازیی ئەوە بە خەڵک دەفرۆشن 
ئەو هەزاران کەسە کەوتوونەتە بەر ڕوحم و بەزەیی 

ڕێبەری نیزام! 
مانای  وشــەیــیــدا  ــای  واتـ لــە  )لێخۆشبوون(  "عــفــو" 
و  حقووقی  دەستەواژە  لە  بەاڵم  هەیە،  جۆراوجۆری 
لەالیەن  کە  دێت  کــردارە  ئەو  مانای  بە  یاساییەکاندا 
یەکەمی  کەسی  بەتایبەتی  حکوومەتی  دامــودەزگــای 
قانوون  دەسەاڵتەی  ئەو  بەپێی  مەجلیس  حکوومەت، 
بــەدواداچــوونــی  حوکمی  کـــردووە  دەستنیشان  بــۆی 
تۆمەتباریەک ڕادەگرێ، یان بەشێک لە ماوەی زەمەنیی 
سزا یان هەموو ماوەی سزاکە لەسەر تاوانبار ال دەبا 
و  ماویەتی  تاوانبار  کە  سزا  زەمەنییەی  ماوە  لەو  و 
لێخۆشبوون  دانی  مافی  دەبەخشرێ.  بیکێشی،  دەبێ 
یاسای هەموو واڵتاندا هەیە و چۆنیەتیی  لە  و عفوو 
بەکارهێنانی ئەو مافە لە دەسەاڵتی کام کەسایەتی یا 
دیاری  قانوون  بە  ــە  واڵت دای دەسەاڵتداریی  دەزگــای 
کراوە و مەبەستی قانووندانەر لە هێنانی ئەو برگەیە لە 
قانووندا ئەوەیە لەو ڕێگەیەوە واتا لێبوردنی گشتی بە 
تایبەتی بۆ زیندانییانی سیاسیی جۆرێک لە ئارامی و 
سەقامگیری بگێڕنەوە بۆ ئەو واڵتانەی تووشی نائارامی 
و شڵەژانی نێوخۆیی بوون. لە هەمان کاتدا عەفوو یا 
لە  سزاکان  الدانی  و  تاوانباران  یا  تاوانبار  بەخشینی 
ویستی  بە  دەسەاڵتە  وەاڵمدانەوەی  جۆرێک  سەریان 
کۆمەڵگە کە ناڕازییە بەو جۆرە سزادانە و بەردەوامیی 
ئەو جۆرە سزادان و زیندانیکردنە خوێندنەوەی ئەوەی 
لێ دەکــرێ کۆمەڵگە بــەدژی دەســەاڵت دژکـــردەوەی 

توندتری هەبێت. 
ئیسالمیی  سزادانی  قانوونی  لە   ٩٨ مــاددەی  بەپێی 
حوکمی  جێبەجێ بوونی  و  دەرچــوون  ــەدوای  ل ئێران 

لێخۆشبوون هەموو ئاسەواری قانوونیی مەحکوومییەت 
لەنێو دەچی، واتا ئەگەر پەروەندەی تۆمەتباریک کە لە 
وەرنەگرتبێ،  کۆتایی  وحوکمی  بێ  لێکۆڵینەوەدا  کاتی 
و  ڕادەوستی  لێکۆڵینەوەیەک  و  بەدواداچوون  هەموو 
حوکمی  پەروەندانەی  ئەو  و  دەبەسترێ  پەروەندەکە 
کۆتاییان وەرگرتووە، ماوەی زەمەنیی سزاکە بە تاوانبار 
دادەخرێت.  یەکجاری  بە  پەروەندەکە  و  دەبەخشرێ 
بەاڵم کاتێک ڕاگەیەندراوی دەزگای دادوەریی کۆماری 
ئیسالمی لەپێوەندی لەگەڵ لێخۆشبوونی ڕێبەری ڕێژیم 
لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا دەخوێنینەوە و ئەو 
مەرجانەی دەستنیشان کراون بۆ ئەوەی کەسێك ئەو 
لێخۆشبوونە بیگرێتەوە، بەتەواوی هەست بە جیاوازی 
سزادانی  قانوونی  لە   ٩٨ مــاددەی  نێوەرۆکی  لەنێوان 
کۆماری  قەزایی  دەزگــای  ڕاگەیەندراوی  و  ئیسالمی 

ئیسالمی دەکەین. لێرەدا چەندین پرسیار دێنە ئاراوە:
لەو  مــەرجــەی  هەشت  بــەو  سەرنجدان  بە  یــەکــەم، 

ــوون و  ــاتـ ڕاگــــەیــــەنــــدراوەدا هـ
کراون  دەستنیشان  تــاوان  وەک 
ــراوە ئـــەگـــەر کــەســێــک  ــ ــوت ــ و گ
ڕوو  لێ  تاوانانەی  لــەو  یەکێک 
ڕێبەر  لــێــبــوردنــەکــەی  نــەدابــێ، 
دەیگرێتەوە؛ پرسیار ئەوەیە ئەو 
هەزاران کەس و الوانەی لەسەر 

ئەمنییەتییە  هــێــزە  شــەقــامــەکــان 
سەرکوتگەرەکانی ڕێژیم گرتوویانن و بێ لێپرسینەوە 
ڕاپێچی زیندانیان کردوون لەسەر چی گیراون و کێ 
لە ئێران لەهەمبەر  و چ دەزگایەکی خاوەن دەسەاڵت 
ئــەو هـــەزاران  ئـــەوان وەاڵمـــــدەرە؟ چونکە هــەمــوو 
دەستبەسەرکراوە بە قسەی کارگێڕان و بەڕێوەبەرانی 
کردەوانە  ئەو  تاوانی  بە  قەزایی  و  ئەمنی  دەزگاکانی 
گیراون کە دەزگای قەزایی لە ڕاگەیەندراوەکەی خۆیدا 
ئەو  سەلمێنەری  ئەوەش  داناوە.  نەکردنی  مەرجی  بە 
ڕاپەرینی  لــە  کەسانەی  ئــەو  هــەمــوو  کــە  ڕاستییەیە 
ئەوان  تاوانی  و  بێ تاوانن  کراون  دەستبەسەر  ژینادا 
تەنیا بەرزکردنەوەی شوعاری "ژن، ژیان، ئازدی"یە و 
دەسەاڵتدارانی  سەرەکی  تاوانباری  پەروەندەیەدا  لەو 
بــاوەڕەن  ئەو  لەسەر  کە  ئیسالمین  کۆماری  نیزامی 
تەنانەت هەناسەکیشانی خەڵکیش دەبێ بە ئیزنی ئەوان 

بێ.  
نیوان  جیاوازیی  لە  دەتوانین  کە  بابەت  دووهــەم 
ئــیــســالمــی و  قــانــوونــی ســـزادانـــی  ــاددەی ٩٨ی  ــ ــ م
ڕاگەیەندراوەی دەزگای دادی ڕێژیمدا تیشکی بخەینە 
دەکا  لەوە  باس  ماددەیە  ئەو  نێوەرۆکی  ئەوەیە  سەر 
وەبەر  کە  تاوانبارێک  یان  تۆمەتبار  هەر  پەروەندەی 
دەبەسترێ  پەروەندە  ئەو  کەوت  عەفو-لێخۆشبوون 
بەجی  خــۆی  دوای  لە  یاسایی  لێکەوتەیەکی  هیچ  و 
ئەو  هۆکارێک  هــەر  بــە  دیکە  جارێکی  ــا  وات ناهێڵی. 
دەستبەسەر  تــاوانــە  یــان  تۆمەت  ئــەو  لەسەر  کەسە 
دیکە  جارێکی  ئــەوەی  مەگەر  ناکرێتەوە،  دادگایی  و 
تاوانێک بکات کە بەپێی ئەو تاوانەی کردوویەتی یاسا 
قەزایی  دەزگــای  ڕاگەیەندرای  بەاڵم  بپرسێتەوە.  لێی 
باس  مەرجەکاندا  خاڵی  کۆتا  لە   ئیسالمی  کۆماری 
لەوە دەکا تۆمەتبار یا تاوانبار بە دەربرینی پەژیوانی 
و نووسینی بەڵێننامە دەروەست دەبێت کە تاوانی لەو 
دەسەاڵتدارانی  بە  بدا  دڵنیایە  ئەو  و،  ناکاتەوە  بابەتە 
هەموو  پابەندی  بــەدواوە  لەوە  کە  ئیسالمی  کۆماری 
یاسا و ڕێساکانی دەسەاڵت بێت و لە هیچ برگەیەکی 
خۆیدا  بنەڕەتییەکانی  و  یاسایی  مافە  بــەدوای  ژیاندا 
نەڕوات. بەکورتی ئەو بەڵێننامەیە جۆرێک لە تۆبەنامەیە 
نێو  هاتۆتە  هەتاوییەوە  دەیەی ٦٠ی  لە ساڵەکانی  کە 
لە  خــۆی  هــەر  کــە  ئــێــران  دادی  دەزگـــای  ئیجرائیاتی 
مافەکانی  و  قانوونییەکان  بنەما  پێچەوانەی  بنەڕەت ڕا 
مرۆڤیشە. لە حاڵێکدا چاوەڕوانیی کۆمەڵگەی ئێران بۆ 
لێخۆشبوون لەو قۆناخەدا کە ناڕەزایەتییەکانی بەدژی 
حوکمڕانیی کۆماری ئیسالمی هەموو کەلین وکەلەبەری 
لە  لێخۆشبوون  ئەوەیە  گرتۆتەوە  ئێرانی  کۆمەڵگەی 
زیندانییانی سیاسی دەبێ بەکردەوە وەدیهاتنی ویست 

و داخوازییەکانی ئەوان بێت.
ــای  ــەی دەزگـ ســێــهــەم، هـــەر لــەجــێــدا ئـــەو مــەرجــان
ئەسڵێکی  پێشێلکردنی  ئیسالمی  کــۆمــاری  دادی 
قانوونی  ٣٧ی   ئەسڵی  لە  واڵتــە.  بنەڕەتیی  قانوونیی 
هەر  بــۆ  کــە  هــاتــووە  ئیسالمیدا  کــۆمــاری  بنەڕەتیی 
ئەسڵ  ــاوان  ت سەڵماندنی  هەتا  دەستبەسەرکراوێک 
بێ تاوانییە، واتا هەتا لەالیەن دادگایەکی دادپەروەرەوە 
حوکمی کۆتایی بەتاوانبار ناساندنی بۆ دەرنەچووبێ، 
قەزایی  دەزگـــای  ئــەدی چۆنە  بــێ تــاوانــە.  ئــەوکــەســە 
بەڵیننامە لەو دەستبەسەرکراوانە وەردەگرێ کە هێشتا 

هیچ تاوانێکیان لەسەر ساغ نەبۆتەوە؟!
لە ڕاستیدا ئامانجی دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی 
ئەوە بوو  لێخۆشبوونەی خامنەیی  ئەو  لە ڕاگەیاندنی 
کۆماری  ڕێبەری  بدەن  پێشان  وا  ئێراندا  نێوخۆی  لە 
ئیسالمی چەندە هەست بە بەرپرسایەتی دەکا و چەندە 
دژایەتییان  کە  کەسانەدا  ئەو  بەرانبەر  لە  دڵفراوانە 
کردووە. لە هەمان کاتدا دەزگای قەزایی و ئەمنییەتیی 
نیزام بە وەرگرتنی بەڵێننامە لە بەندکراوان بەتایبەتی 
زیندانییانی سیاسیی بەدوای شکاندنی کەسایەتیی ئەو 
کە  بن  کۆمەڵگەدا  گشتیی  بیروڕای  لەنێو  بەندکراوانە 
بەخۆشییەوە زۆربەی ئەوانەی لە زیندان ئازاد بوون 
لە یەکەم دەرکەوتنیاندا ڕایانگەیاندووە کە قەت خۆیان 
پڕ  بەڵێننامەیەکیشیان  هیچ  و  نــەبــووە  تــاوانــبــار  پــێ 
نەکردۆتەوە کە ئەوەش بۆ بەرەی خەڵک سەرکەوتنە 

و بۆ بەرەی دەسەاڵت شکان و پاشەکشەیە. 
ڕێبەری  گشتییەی  لێبوردنە  ئەو  دیکەی  ئامانجێکی 
ڕێژیم بە جۆرێک دامرکاندنەوەی تووڕەیی کۆمەڵگەی 
و  هەڵویست  ژینادا  ڕاپەرینی  ماوەی  لە  کە  جیهانییە 
گوتاریان ڕوو بە نیزامی کۆماری ئیسالمی ئاڵوگۆری 
بەسەردا هاتووە، بەو مانایە کە دەسەاڵتدارانی تاران 
لە جاران زیاتر و بەئاشکراتر کەوتوونەتە ژێر فشاری 
دەرەکیی هەم دەوڵەتان و هەم بیروڕای گشتیی جیهان؛ 
ئەو  کە  دەکــەن  لــەوە  بــاس  نیشانەکان  هەموو  بــەاڵم 
جۆرە سیناریۆ و چەواشەکارییانە تازە دادی کۆماری 

ئیسالمی نادەن.

خامنەیی و بڕیاری لێخۆشبوونەکەی!
ــوڕ و چـــاالکـــانـــەی  ــوگـ ــەرمـ ــی گـ ــداریـ ــەشـ بـ
ئایینیی کوردپەروەر لە شۆڕشی  مامۆستایانی 
ژینا و پشتگیری و پشتیوانیی ئەوان لە داوا ڕەواکانی خەڵکی کوردستان، 
یەکێک لە خاڵە سەرنجڕاکێشەکانی ئەم شۆڕشەیە. سەرنجڕاکێش لەو 
ڕووەوە کە ئەم هەڵوێستەی مامۆستایان بەالی زۆر کەس و الیەنەوە 
تا ڕاددەیەکی زۆر بابەتێکی نوێ بوو. هەڵبەت بەشداریی مامۆستایانی 
کوردپەروەری کوردستان لە مێژووی شۆڕشەکانی کورددا بابەتێکی 
پێشتر  کە  ئەوەیە  ئێستا  ئەوەی  لەگەڵ  جیاوازییان  بەاڵم  نییە،  تازە 
بەشداریی مامۆستایان بە شێوەی تاک و تەرا و جیاواز لەوەی ئەم 
شۆڕشە بوو، بەاڵم ئەوەی ئێستا بە شێوەی کۆمەڵ و بە دەرکردنی 
توێژەی کۆمەڵگەی  ئەم  بەکۆمەڵی  هەڵوێستی  نیشاندانی  و  بەیاننامە 
کوردەواری بوو. ئەگەرچی هەر لە سەرەتاوە هێزە سەرکوتکەرەکانی 
ڕژیم کەوتنە هەڕەشە و گوڕەشە لە مامۆستایان، بەاڵم ماوەی زیاتر 
و چەندین کەس  ڕەشبگیر  بە  کــردووە  دەستیان  دوو حەوتوویە  لە 

لەوانیان لە شارەکانی کوردستان دەسبەسەر کردووە. 
دیکەی  هێزێکی  هیچ  سەرکوت  هێزی  لە  جگە  ئیسالمی  کۆماری 
لە پێوەندی لەگەڵ خەڵکدا بەدەستەوە نەماوە و مەبەستی ئەوەیە بە 
گرتنی مامۆستایان لەالیەک دەنگی ئەوان کپ کا و لە خەڵکیان داببڕێ 
و لەالیەکی دیکەوە وێڕای باڵوکردنەوەی ترس و تۆقاندن لە کۆمەڵگە؛ 
درێژە بە سەرکوتی بێ ئەنجامی خەڵکی ڕاپەڕیو بدا، کە ئەزموونی ئەم 

پێنج مانگەی شۆڕشی ژینا پێچەوانەی ئەوەمان پێ دەڵێ.
ئەم مامۆستا تێکۆشەرانە بەپێچەوانەی مەالکانی سەر بە حکوومەت 
کە لە بەرەی دژی خەڵکدان و پاڵیان بە ڕێژیمەوە داوە و پتر لەوە 
لە  هەر  ڕژیم دان،  ئەمنییەتی و سەرکوتکەرەکانی  دەزگا  لە خزمەتی 
قوتابخانەی  پــەروەردەی  کە  کرد  لەوە  باسیان  بەڕوونی  سەرەتاوە 
پێشەوا قازی محەممەدن و بڕیاریان داوە تا سەر وەکوو پێشەوا پشتی 
خەڵکی خۆیان بەرنەدەن. ئەم مامۆستایانە بەردەوام بە خوێندنەوەی 
سروود و شێعری شۆڕشگێڕانە لە ڕاستیدا مینبەری مزگەوتەکانیان 

کردووەتە سەنگەرێکی ئاوەدانی ئەم ڕاپەڕینە. 
دەنگی  کپکردنی  بۆ  دەسبەسەرکردنانە  لــەم  ڕێژیم  هەوڵەکانی 
زیاتری  پەرەگرتنی  بە  پێشگرتن  بۆ  ترس  نانەوەی  و  مامۆستایان 
ئەم  پەرەگرتنی  بەهێزی  کلیلی سەرەکی و  لە حاڵێک دایە  شۆڕشەکە 
شۆڕشە ڕووخانی دیواری ترس لە کۆمەڵگە و پەرەگرتنی ناڕەزایەتی 
واتە  کە  کۆمەڵگەیە.  توێژەکانی  و  چین  هەموو  نێو  لە  ڕاپەڕەین  و 
گومان لەوەدا نییە کە ئەم شەپۆلەی پەالمار و ڕفاندنی مامۆستایان 
کۆتاییەکەی سەرکەوتنی مامۆستایان و پاشەکشەی ڕێژیمی بەدواوە 

دەبێ. 
وەک باس کرا خۆپێناسەکردنی مامۆستایان بە قوتابیی قوتابخانەی 
پێشەوا قازی محەممەد خاڵێکی سەرنجڕاکێشی هاتنە مەیدانی ئەوان 
بوو. هەر ئەم بابەتەش خۆی لە الیەکەوە بەهێزیی گوتاری کوردایەتی 
لە  کورد  سەرەکیی  پرسی  بەرباسی  هێنانە  دیکەشەوە  لەالیەکی  و 
ئەم  کردنی  چارەسەر  بۆ  هەوڵدان  و  نەتەوەیی  پرسی  واتە  ئێران، 

پرسەیە. 
لەگەڵ ئەوەی خەڵکی کوردستان لە باری ئایینیەوە، سەر بە چەند 
کۆماری  بەتایبەتیش  و  ناوەندییەکان  حکوومەتە  و  جیاوازن  ئایینی 
ئیسالمی لەمە کەڵکی خراپیان وەرگرتووە و هەوڵیان داوە لەم بابەتە 
کێشە و دووبەرەکی لە کوردستاندا بنێنەوە، مامۆستایان کوردپەروەر 
جیاوازیی  کە  دەکرد  ئەوەیان  باسی  وتارەکانیاندا  لە  بەڕوونی  زۆر 
پرسی  کــوردســتــان  کێشەی  و  نییە  کێشە  کوردستاندا  لــە  ئایینی 
نەتەوەییە کە تا ئێستا لە الیان ناوەندگەراکان و حکوومەتەکانەوە بێ 

چارەسەر ماوەتەوە.
خاڵێکی دیکەی سەرنجڕاکێش و گرینگ لە گوتار و هەڵسوکەوتی 
مامۆستایانە  ئــەم  کە  ئەوەیە  ئایینی  ــەروەری  کــوردپ مامۆستایانی 
خوێندنەوەیەکی کوردانە و میانەڕەویان لە ئایین لە کوردستان هەیە 
و ئەم بابەتە خۆی گرینگییەکی زۆری لە باری سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
و  ئیسالمی سیاسی  پەرەگرتنی  لەگەڵ  چونکە  هەیە.  کوردستاندا  لە 
بەاڵیە  لەم  کوردستانیش  ناوچەکە،  لە  ئیسالمی  توندئاژۆی  ڕەوتــی 
و  ئاسایش  لە  هەڕەشەی  بـــەردەوام  ڕەوتــە  ئەم  و  نەبووە  بێبەری 
کۆماری  کە  بمێنێ  لــەوالوە  ئەوەش  کــردووە.  کوردستان  ئەمنییەتی 
ئیسالمیی ئێران خۆی ماکەی سەرەکیی پەرەپێدانی ئیسالمی توندئاژۆ 
و  ناوچەکە  لە  مەترسیدارە  ڕەوتــە  ئەم  بزوێنەری  و  یارمەتیدەر  و 

جیهان بووە.
کەواتە چاالکی و گوتاری میانەڕەوانەی مامۆستایانی کوردپەروەری 
لە  ئەمنیەت  و  ئاسایش  سەقامگیری  بە  یارمەتی  خۆی  کوردستان 
الوانی  دەکــا  لــەوە  ڕێگری  ئــەوان  ڕۆشنگەریی  و  دەکــا  کوردستاندا 

کوردستان فریوی الیەنە توندئاژوەکان بخۆن و بەالڕیدا بچن.
مامۆستا  ئــەم  گــوتــاری  لە  ئیسالم  لە  کــوردانــە  خویندنەوەیەکی 
چاالکییەکانی  ئەرێنییەکانی  خاڵە  لــە  دیکە  یەکێکی  تێکۆشەرانە 
باسی  لەمێژە  دەرخست.  خۆی  زیاتر  لەم شۆڕشەدا  کە  بوو  ئەمان 
خوێندنەوەیەکی  بە  ناوچەیە  ئەم  دیکەی  نەتەوەکانی  دەکــرێ  ئەوە 
خۆماڵیانە لە ئیسالم، کەڵکی باشیان لە ئیسالم بۆ یەکدەست کردن و 
لەو  کوردەکانیش  تەنانەت  و  داوە  نەتەوەکەی خۆیان  پێشوەچوونی 
ئەو  بۆ  بەداخەوە  بەاڵم  بوون.  ئەوان  باشی  یارمەتیدەرێکی  بوارەدا 
بابەتە کورد هیچ کەلکێکی لە ئایین و خۆماڵیکردنی ئایین بەپێی داب 
و نەریتەکانی کۆمەڵگەی کوردستان وەرنەگرتووە و ئەمە لە گوتار و 
هەڵسوکەوتی مامۆستایان و شارەزایانی ئایینی لە کوردستاندا هەمیشە 
غایب بووە. بەاڵم لەم شۆڕشەدا بە خۆشییەوە ئەم مامۆستا بەڕێزانە 
کوردستان  کۆمەڵگەی  پێویستییەی  ئەم  سەر  لە  پەردەیان  بەباشی 
هەڵدایەوە و وەک باس کرا مینبەری مزگەوتەکانیان کردە جێگای باس 
و خواسی داخوازیەکانی خەڵکی کوردستان و خوێندنەوەی بابەت و 

شیعر و دەقەکانی ئەدەبیات و هونەری بەرگریی کورد.
هەموو ئەمانەی کە باس کرا بەشێک لە خاڵە ئەرێنی و پێویستیەکانی 
ئێستای کۆمەڵگەی کوردستانە کە مامۆستایانی کوردپەروەری ئایینی 
لە کوردستاندا شانیان وەبەر داوە و پێویستە بزووتنەوەی سیاسی، 

نەتەوەیی کوردستان پشتگیرییان بکات.

لە پەسنی مامۆستایانی
 پێشەنگ و دەروەست دا

مەنسوور مروەتی

عومەر باڵەکی

لێخۆشبوونەی  ئەو  ڕاگەیاندنی  لە  ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتدارانی  ئامانجی 
خامنەیی ئەوە بوو لە نێوخۆی ئێراندا وا پێشان بدەن ڕێبەری کۆماری ئیسالمی چەندە 
هەست بە بەرپرسایەتی دەکا و چەندە دڵفراوانە لە بەرانبەر ئەو کەسانەدا کە دژایەتییان 
کردووە. لە هەمان کاتدا دەزگای قەزایی و ئەمنییەتیی نیزام بە وەرگرتنی بەڵێننامە لە 
بەندکراوان بەتایبەتی زیندانییانی سیاسیی بەدوای شکاندنی کەسایەتیی ئەو بەندکراوانە 
دامرکاندنەوەی  جۆرێک  بە  دیکەش  ئامانجێکی  بن.  کۆمەڵگەدا  گشتیی  بیروڕای  لەنێو 
تووڕەیی کۆمەڵگەی جیهانییە کە لە ماوەی ڕاپەرینی ژینادا هەڵویست و گوتاریان ڕوو 

بە نیزامی کۆماری ئیسالمی ئاڵوگۆری بەسەردا هاتووە
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ــتـــەر و  ــاکـ ــە فـ ــ یـــەکـــێـــک ل
پێناسەکردنی  بــنــەمــاکــانــی 
ــەر بــەم  نـــەتـــەوە زمـــانـــە. هـ
هــۆیــەشــەوە خـــودی پرسی 
نەتەوەکان  هەموو  بۆ  زمان 
ــەو  ئ ــە و  ــگ ــرن ــکــی گ ــرســێ پ
ــەو نــەتــەوانــەی  پــرســە بــۆ ئ
ــوەی واڵتــانــی  ــوارچــێ ــە چ ل

فرەپێکهاتەدان هەستیارتریشە. 
جیهان وەتەنییەکان  بیرکردنەوەی  بەپێچەوانەی 
ــاســاوی ئـــەوە دەهــێــنــنــەوە زمــان  ــەردەم پ ــ کــە ه
ــۆ پــێــوەنــدیــی نــێــوان  تــەنــیــاوتــەنــیــا ئــامــرازێــکــە ب
لە  نییە  گرینگ  هیچ  ئــامــرازە  ئــەم  و  مرۆڤەکان 
ببرێت،  بەکار  مرۆڤەکانەوە  گرووپی  کام  زمانی 
و  کوردی  زمانی  لێکۆڵەری  کاڤووسی،  موژگان 
لە کوردە کۆچێندراوەکانی کەالردەشت کە لەنێو 
هەڵکەوتووە؛  ئێران(  )باکووری  کاسپییەن  خاکی 
بەرهەمهێنانی  بۆ  "زمان کەرەستەیەکە  وایە:  پێی 
واتا و بووژاندنەوەی شوناسێک و ڕەتکردنەوەی 
تێگەیشتنی  کــەرەســتــەیــەکــی  ــر...  تـ شوناسێکی 
تاکەکەسی و  بوونە و بەم هۆیەشەوە شوناسی 
کۆمەالیەتیی هەر مرۆڤێک دیاری دەکات")١(. یان 
ویتگێنشتاین دەبێژێت: "زمانی من جیهانی منە و 

جیهانی من زمانی منە". 
ــەدان ساڵە  کــە ســ نــەتــەوەیــەکــە  ــورد وەک  کـ
خاکەکەی داگیر و دابەش کراوە و، بە درێژاییی 
سەرەکییەکانی،  کێشە  لە  یەکێک  مــێــژووە  ئــەو 
کێشەی زمانەکەی بووە. بەتایبەت لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان کە زمانی کوردی لەالیەن گرووپێکی 
بـــــەردەوام هێرشی  فــاشــیــزمــەوە  ســەردەســتــی 
هــەزاران  بــووە.  لەسەر  توانەوەی  جۆراوجۆری 
تا  گێئۆماتا  شۆڕشی  سەردەمی  لە  -هــەر  ساڵە 
عەقاڵنییەتی  ملمالنێی  فارس  و  کورد  هەنووکە- 
هەبووە  پێکەوە  ناسنامەیان  و  شوناس  سیاسی، 
و، ئەم ناکۆکی و ملمالنێیەش لە پاش دابەشکرانی 
ئیمپراتۆریی  دوو  نێوان  لە  کوردستان  خاکی 
لە سەردەمی  عوسمانی و سەفەوی و هەروەها 
ســەفــەویــیــەکــانــدا بــە کــۆچــانــدنــی کـــوردەکـــان بۆ 
ناوچەکانی تری نێو جوگرافیای ئەو حوکمڕانییە 
بنەماڵەی  سەردەمی  لە  و  بووە  زیاتر  سیاسییە 
پەهلەوی و بەتایبەت پڕۆژەی دەوڵەت-نەتەوەی 

پەهلەویی یەکەمدا زۆر چڕتر بووەتەوە. 
ــورد لــە ڕۆژهـــەاڵتـــی  ــ بــەهــۆی ئــــەوەی کــە ک
لە  خــۆی  ــیــرادەی  ئ و  ویست  بەبێ  کــوردســتــان 
ساڵ   ٩٠ لە  کەمتر  کە  سیاسیدا  جوغرافیایەکی 
لەوەپێش ناوی "ئێران"ی لەسەر داندرا دەژی و، 
هەمیشە هەوڵی سڕینەوەی شوناسەکەی دراوە؛ 
پرسی پارێزگاری لە زمان هەموو کاتێک خەمی 
ــووە.  ب کــورد  ــەوەی  ــەت ن خۆمخۆرانی  گـــەورەی 
دەسەاڵتی  زیاتریش  و  خەمە  ئەو  قورسایی  بە 
کوردی  زمانی  لە  جیاوازتری  ترسێکی  ناوەندی 
پێشینەی  بۆ  ترسەش  ئەو  هۆکارێکی  و  هەبووە 
ئەو ملمالنێیە مێژووییە دەگەڕێتەوە کە ئاماژەی 
پێ کرا. هەرچەند دەسەاڵتی ناوەندی بە نێوەرۆکی 
فاشیزمییەوە بەردەوام لە کوردستان بە پڕۆژەی 
جیاواز هەوڵی "ئەوی تر"سازییان داوە و بنەمای 
ئەم هەوڵەش لەنێوبردنی زمانی کوردییە هەتا لەم 
بەخۆشییەوە  بــەاڵم  بتوێننەوە،  کــورد  ڕێگەیەوە 
خۆی  مــێــژوویــی  بڕگەیەکی  هیچ  لــە  کــوردیــش 
ــردووە، و بــەرگــری لە  ــەک ــەوی تــر ن ڕادەســتــی ئ
شوناس و هەبوونی سەربەخۆ و جیاوازی خۆی 

کردووە.
ــارە کـــۆن و پــێــشــووەکــانــی  ــکـ یــەکــێــک لـــە ڕێـ
ــۆ لـــەنـــێـــوبـــردن و  ــارس بـ ــ دەســــەاڵتــــدارانــــی فـ
ــوردی، کــۆچــانــدنــی  ــ ــی کـ ــان ئــاســمــیــلــەکــردنــی زم
ــووە بۆ  ــ ــان ب ــ ــوردەک ــ ــی ک ــژووی ــێ زۆرەمـــلـــێـــی م
ناوچەکانی تری دەرەوەی کوردستان و سەبارەت 
و  ــووســراوە  ن کۆچاندنانەش  ئــەو  مــێــژووی  بــە 
گێڕانەوەگەلی جیاواز هەیە، بەاڵم لێکۆڵەران پێیان 
وایە بەگوێرەی بەڵگە مێژووییەکان لە سەردەمی 
نەتەوەی  بــەرچــاوی  ژمارەیەکی  سەفەییەکاندا 
ناوچەگەلێکی  بــۆ  ــێ  بــە شــێــوەی زۆرەمــل کــورد 
ــاوازی نێو جــوغــرافــیــای ئــێــران دەســتــی پێ  ــی ج
تانەنەت  و  قاجاڕەکان  تا سەردەمی  کە  کردووە 
پیالنی  بەپێی  ڕەوتــە  ئەم  پەهلەوییش  بنەماڵەی 
هەر  جیاوازتر  شێوەگەلی  بە  و  ــداران  دەســەاڵت
کەونارناسی  فیڵد"،  "هێنری  ــووە.  بـ بــــەردەوام 
ــە؛ کــۆمــەڵــێــک لـــەو کـــوردە  ــ ئــەمــریــکــایــی پــێــی وای
فەرمانڕەواییی  کۆتاییەکانی  لە  کۆچێندراوانە 
پاشایەتیی کەریم خانی زەند بۆ نیشتمان و زێدی 
ئاژدادیی خۆیان گەڕێندراونەتەوە، بەاڵم محەممەد 
خۆیدا  دەسەاڵتداریی  سەردەمی  لە  قاجاڕ  خانی 
دیسان ئەوانی گەڕاندووەتەوە بۆ ئەو شوێنەی کە 
ناوچەیە  ئەو  دانیشتووانی  تاکوو  کۆچێندرابوون 
بکات و وەکوو ژێردەستی خۆی  ملکەچی خۆی 

بەکاریان بهێنێت. 

ــە بــۆچــوونــی مــوژگــان کــاڤــووســی کــۆچــانــدن و  ب
دووالیەنەی  ئامانجگەلێکی  کوردەکان  گواستنەوەی 
ئەو شوێنەی  بۆ  لە زێدی خۆیان و هەم  بــووە، هەم 
کۆچێندراون و ئەم ڕەوتەش، دیاردەیەکی سیاسییە کە 
ئامانجی ڕاستەوخۆشی کاریگەریی کولتوور ـ شوناس 

ـ زمانییە.
بنەماڵەی پەهلەویدا بە  لە سەردەمی دەسەاڵتداریی 
هێنانەئارای پڕۆژەی دەوڵەت ـ نەتەوەی فارس_شیعی 
و دواتر بە گۆڕانی ناوی ئەو جوغڕافیایە لە "مەمالکی 
مــەحــرووســە"وە بۆ "ئــێــران" لە ســەردەمــی ڕەزاشــای 
نزیک  )واتە  زایینییەوە  ١٩٣٥ی  ساڵی  لە  و  پەهلەوی 
٨٨ سال پێش( بەهۆی پەرەگرتنی شوڤینیزمی فارسی 
گۆڕانکارییە  ئەو  و  ئێرانی  ناسیۆنالیزمی  ناوی  لەژێر 
ــەو واڵتـــە فــرەنــەتــەوە و  ئــامــانــجــدارانــەی کــە لەنێو ئ
فرەپێکهاتەیەدا دەستی پێ کرد، زمانی فارسیی شێوەی 
بەسەر  بەفەرمی  پەهلەوی  دەسەاڵتدارانی  ئاخاوتنی 
زمانی هەموو دانیشتووان و نەتەوەکانی تری نێو ئەو 
کە  زمانییش  ئاسمیالسیۆنی  چوارچێوەیەدا سەپێندرا. 
بەشێک بوو لەو پڕۆژەیە جیاوازتر لە جاران دەستی 
پێ کرد کە دەتوانین بێژین بە شێوەیەک دەستپێکی ئەم 
نموونەی  بۆ  و  بووە  کوردستان  لە  ئاسمیالسیۆنەش 
شێوازێکی  بــە  ــاژە  ــام ئ ــت  دەکــرێ دەستپێکەش  ئــەم 
تێکەاڵوکردنی وشە  بە  تەق ولەقی کرماشانی  فارسیی 
ڕەسەنەکانی زمانی کوردی بۆ کوردەکانی باشووری 
ئەم  فاکتی  بکرێت.  کرماشان  بەتایبەت  و  ڕۆژهــەاڵت 
گەڕیدەی  مەن،  ئۆسکار  بیرەوەرییەکانی  وابێژییەش 
ئاڵمانییە کە زمانی فارسیی زۆر بەباشی زانیوە و لە 
کردووە.  کرماشانی  سەردانی  زایینی  ١٩٠٥ی  ساڵی 
ئەو دەڵێ: "ئەگەر سەردانی کرماشانتان کرد، بێگومان 
لە  جیا  لــەوێ  چونکە  دەبێت،  دیلمانج  بە  پێویستتان 
کەسێک  هیچ  حکوومەت،  هێزەکانی  بە  کەسانی سەر 

زمانی فارسی نازانێت". 

لە ماوە جیاوازەکانی  تێپەڕبوونی کات و  بە  دواتر 
ــەســەر هــەمــوو  خــۆســەپــانــدنــی دەســـەاڵتـــی فـــارس ب
بە  کرد  پڕۆژەیەیان  ئەو  واڵتــەدا،  ئەم  دانیشتووانی 
پڕۆسەکی بەباڵو و فرەڕەهەند و ئاسمیلەکردنی زمانی 
نەتەوەکانی نێو ئەو جوغرافیایەشیان کرد بە یەکێک لە 
زەنجیرە پڕۆژەکانی ئەو پڕۆسەیە. ئەو پڕۆژەیەیشان 
لە کوردستان بە جۆرێک بردە پێشەوە و پەرەیان پێ دا 
کە زمانی کوردیی بە ڕادەیەک پەراوێز خست کە تا نێو 
بێشکەی منداڵەکانمان چووبوو. ئەم دیاردەیە تەنانەت 
بەتااڵنبردنی دەستکەوتەکانی  پاش شۆڕشی ١٣٥٧ و 
و  خومەینی  ڕێژیمی  لەالیەن  دەستبەسەرداگرتنی  و 
خۆسەپاندنی ئەو ڕێژیمەش بەسەر ئەو واڵتەدا تاکوو 
نیزیک پانزە-بیست ساڵی ڕابردوو ڕۆژ لە دوای ڕۆژی 

زیاتر تەشەنەی دەکرد. 
لە  زمــانــی  ئاسمیالسیۆنی  ــاردەی  ــ دی کــاریــگــەریــی 
بەرچاو  بەشێکی  کە  ئاستێک  گەیشتبووە  کوردستان 
لە ئاخێوەرانی کوردزمان لە زێد و نیشتمانی مێژوویی 
و باوباپیرانی خۆیاندا لە شەقامەکان و تەنانەت لەنێو 
فارسی گوتن  بنەماڵەکانیشدا کوردی ئاخاوتن شەرم و 
بۆ  گــەورە  هەڕەشەیەکی  بە  ئەمەش  بــوو،  پۆزلێدان 
سەر زمانی کوردی و شوناسی نەتەوەییمان ئەژمار 
دەکرا و بەداخەوە بەشیکی کۆمەڵگە خەریک بوون لە 
لەنێو  زمان و شوناسی خۆمان دوور دەکەوتنەوە و 
ناسنامەی ئەویتردا دەتوانەوە. هەرچەند لواوە بوترێت 
لە ماوەی بیست ساڵی ڕابردوودا ڕووناکبیرانی کورد 
لە بەرپەرچدانەوەی ئەم هێرشانە بەردەوام سەنگەری 
زمانیان چۆڵ نەکردووە و سەرەڕای گشت ئاستەنگ و 
چەڵەمەکان تا ڕادەیەکی زۆر توانیویانە پێش بە پێکانی 

هەموو ئامانجەکانی ئەو پڕۆژەیە بگرن کە لەنێوبردنی 
زمانی کوردی لە ماوەیەکی کەمی دیاریکراودا بوو. 
هێرشە  ئەو  خەسارەکانی  وێــڕای  تر،  واتایەکی  بە 
ئەو  کوردستان،  کۆمەڵگەی  لەسەر  ئاسمیالسیۆنییە 
پەیکەری  توانیویانە  دیسان  ڕووناکبیرە  کەمە  ڕێژە 
زمانی کوردیی بپارێزن و ڕایگرن، لێرەشدا ناکرێت 
تێکۆشانی  بە  ئاماژە  و  بکەین  هاوشێوەی  باسێکی 
بێ وچانی کەسانێکی مامۆستا شەریف حوسێن پەناهی 

نەکەین. 
کەواتە جیا لە بەردەوامیی ئەو ملمالنێیە عەقڵیەتیی 
نەتەوەی  نێوان  ناسنامەیییەی  و  شوناس  سیاسی، 
ــر بە  کــورد و فارسەکان بە درێــژایــی مــێــژوو، دوات
گرنگیی  لە  مرۆڤایەتی  سەردەمیانەی  تێگەیشتنی 
مــاوەی  لە  نــەتــەوە،  کۆڵەکەی  و  ڕیشە  وەک  زمــان 
نزیک بە دوو سەدەی ڕابرووشدا کێشەی زمان یان 
ملمالنێی زمانییشی پێ زیاد بووە و لێرەدایە کە ئەو 
زمانی  لە  فارسەکان  دەسەاڵتی  مێژووییەی  ترسە 
لە  هەر  ئێستەش  بۆیە  دەردەکــەوێــت.  بۆ  کوردیمان 
درێژەی ئەم ڕەوتەدا زمانی کوردی لە دوو بەرەی 
پان فارسیزمەوە هێرشی لەسەرە؛ بەرەیەکی ڕێژیمی 
داگیرکەری ئیسالمیی ئێرانە کە هەنووکە دەسەاڵتدارە 
و هەموو توانا، کەرەستە و هێزی دەسەاڵتەکەی بۆ 
تواندنەوە و لەنێوبردنی زمانی کوردی خستووە کار و 
تەنانەت مافی خوێندنی مندااڵنی کورد بە زمانی دایک 
یاساکانی  و  جاڕنامە  بەپێی  کە  خۆیان  نەتەوەیی  و 
هەر  ســەرەتــایــی  مافێکی  یــەکــگــرتــووەکــان  ــەتــەوە  ن
مرۆڤێکە و هەر مرۆڤێکیش نەزانێت بە زمانی دایکی 
خۆی بخوێنێت و بنووسێت بە نەخوێندەوار دادەنرێت، 
هەروا پێشێل دەکرێت. بەرەیەکیش پان فارسیزمەکانی 
دەســەاڵتــی  بــازنــەی  دەرەوەی  فــارســی  کۆمەڵگەی 
نێوخۆی ئیران و هەروەها ئۆپۆزیسیۆنی فارس زمانی 
ئەو ڕێژیمەیە لە دەرەوەی ئێرانی ئێستە کە بەردەوام 

نەتەوەکانی  زمانی  لە  هەڕەشە  تەنانەت  و  نکۆڵی 
زمانی  و  دەکــەن  کــوردی  زمانی  لە  بەتایبەت  و  تر 
کوردی بە مەترسییەکی جیددی و تۆقێنەر بۆ سەر 
دەربڕینی  نوێترین  نموونەی  دەکەن.  پێناسە  خۆیان 
ڕاشکاوانەی ئەم ترسە، لێدوانی ئەم ماوەیەی کوڕی 
نەتەوەکانی  ئێرانە کە زمانی هەموو  پێشووی  شای 
ئێران ڕەت دەکاتەوە و نووکی ئەم  ناو جوغڕافیای 

نێزەیەشی ڕوو لە کوردستان و زمانی کوردییە. 
زمانناسی  و  نــووســەر  ــەدزادە،  ــەحــم ئ هــاشــم  د. 
هەیە،  هەرچی  زمان  دەرەوەی  "لە  دەبێژێت:  کورد 
ئەم  لەسەر  بگوترێ  دەکرێت  بۆیە  زمــانــە")٢(،  هەر 
بنەمایەش نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
زمانی کوردیی کردووەتە سەنگەرێکی لەگیراننەهاتوو 
پیالنەکانی  بەرپەرچدانەوەی  و  بەرەنگاربوونەوە  بۆ 
فارسەکان و هەروەها بناغەیەکی هەرە پتەو و قاییم 
بۆ گەشەکردنی ناسیۆنالیزمی کوردستانی کە ئەمەش 
ترسی فارس و بەتایبەت پان فارسیزمەکانی لە زمانی 

کوردی زیاتر هەژاندووە.
***

سەرچاوەکان:
کەالردەشت  "کوردەکانی  موژگان،  کاڤووسی،   )١
و خەسارەکانی سەر زمانەکەیان". لە چەند جێیەکی 
دیکەی ئەو نووسینەش لەو وتارەی خاتوو موژگان 

کەلک وەرگیراوە.
٢( ڕۆژنامەی "کوردستان"، ژمارەی ٨١٤. وتووێژ 

لەگەڵ د. هاشم ئەحمەدزادە.

ترسی پان فارسیزم لە زمانی کوردی

نێوان  شــەڕی  دەستپێکی  هــەواڵــی  کاتێک 
ــاڵو بـــۆوە، زۆربــەی  ئــوکــرایــن و ڕووســیــە ب
سیاسی  تەنانەت  و  ســەربــازی  شارەزایانی 
گــریــمــانــەی ئــەوەیــان دەکـــرد لــە مــاوەیــەکــی 
کورتدا ئەم شەڕە کۆتایی پێ دێت. زۆربەی 
شەڕەکە  بوو  وا  الیــان  چاودێرانیش  زۆری 
دێت  پێ  کۆتایی  ڕووسیە  بەرژەوەندیی  لە 
جیهانی  زلهێزێکی  بەرانبەر  لە  شەڕکردن  و 
خەڵکی  کەم وێنەی  خۆڕاگریی  بــەاڵم  بێت.  درێــژمــەودا  ناتوانێ 
ئوکراین بەگشتی و کەسایەتیی کاریزماتیکی زێلێنسکی بەتایبەتی 

ڕیسەکەی لە ڕووسیە کردە خوری.
ساڵی  دووهــەمــیــن  دەچێتە  وا  ئــۆکــرایــن  و  ڕووســیــە  شـــەڕی 
بە  بدرێتەوە  تەنیا گرێ  ئەگەر  ئەم شەڕە زۆر سادەیە  خۆیەوە. 
خۆڕاگریی خەڵک و ڕۆڵی کەسێکی وەک زێلێنسکی. بە سەرنجدان 
گــرژبــوونــی  و  شـــەرە  ــەم  ئ دەستپێکی  پێش  ــی  ــانـ ڕووداوەکـ بــە 
کە  ــەوێ  ــ دەردەک بــۆمــان  ــە  واڵت دوو  ئــەم  نــێــوان  پێوەندییەکانی 
ڕێکخراوە  گرێدراوی  سەرتاوە  لە  هەر  ناکۆکییەکان  تەقینەوەی 
هەواڵگرییە نێودەوڵەتییەکان بووە بۆ بەرنگاربوونەوەی ڕووسیە 
لە  ئۆکراین  ئەندامەتیی  داواکاریی  نیزیک سنوورەکانی خۆی.  لە 
یەک  بە  هەر  و  هەمان سیاسەت  هەر  درێــژەدەری  هەر  ناتۆش 
ئامانج بوو، واتا بێتوو ڕووسیە قەبووڵی بە ئەندام بوونی ئۆکراینی 
دەگەیشتە  ناتۆ  نیزامیی  هاوپەیمانیی  سنووری  کردبا،  ناتۆدا  لە 
نیزیکترین ئاست بۆ دامەزراندنی قەڵغانی بەرگریی مووشەکی بۆ 
پاراستنی ئورووپا لە هەڕەشە و مەترسییەکانی پووتین بۆ سەر 
بەرگرییە  سیستەمی  ئەو  ئەگەریش  خود  یا  ئورووپا.  یەکیەتیی 
ئاستی  ئــەوە  نەکرێت،  قــەبــووڵ  ئۆکراین  واڵتــی  داوای  بەپێی 
ناکۆکییەکان دەگاتە پێکدادانی سەربازی و شەڕێکی ماڵوێرانکەر 
بەرۆکی هەموو ناوچەکە دەگرێت. بۆیە زۆر پێش دەستپێکی ئەم 
شەڕە ناوەندە ئەمنییەتی و هەواڵگرییەکانی جیهانی بە پڕوپاگاندای 
سەرهەڵدانی شەڕ ڕای گشتییان بۆ ئەم بابەتە ئامادە دەکرد. لەگەڵ 
دەستپێکی شەڕەکەش بەشی هەرە زۆری کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی 
چوونە پشتی ئۆکڕاین و پشتیوانیی خۆیان لە خەڵک و حکوومەتی 

ئەو واڵتە ڕاگەیاند.
دیکەشەوە  ڕەهــەنــدی  چەند  لە  ئوکراین  و  ڕووســیــە  شــەڕی 
گرینگیی خۆی هەیە. کەرتێکی بابەتەکە گرێدراوی بەشی ئابوورییە 
و بینیمان کە لە دوای دەستپێکی شەڕەکە چۆن شەڕ کاریگەریی 
خۆی بە سەر ئابووریی بەشێکی زۆری جیهان پێشان دا. هەروەها 
ئەو ڕاستییەشی دەرخست کە ڕووسیە توانای ئەوەی هەیە ئەگەر 
بۆ  ئاستەنگ  وزەدا  بواری  لە  بەتایبەت  بووبێ  کورت ماوەش  بۆ 
سەر کەرتی ئابووریی جیهانی ساز بکا و جیهان دەبێ خۆی بۆ 
بە  پێویستیی  ئەمەش  بکات،  ئامادە  بۆشاییە  ئەو  کردنەوەی  پڕ 
دانیشتن و دانووستان هەیە لەگەڵ واڵتانی بەرهەمهێنەری نەوت 
و وزە و بۆ هاندانیان بۆ هەناردەکردنی زیاتری نەوت و بەربەست 
سازکردن بۆ ڕێککەوتنی نوێ لەگەڵ ڕووسیە و بۆڵدکردنی ئەو 
بابەتە کە سەودا و دانووستان لەگەڵ ڕووسیە ڕیسکێکی گەورەیە.
هێزی  کــە  بــوو  مەبەستە  ــەو  ئ بــۆ  ــەم شــەڕە  ئ تــری  بەشێکی 
سەربازیی ڕووسیە بێننە ژێر پرسیار و ئەو ڕاستییەی دەرخست 
نەبێت،  پاڵپشتی  واڵتەکەی  خەڵکی  و حکوومەتێک  واڵت  هەر  کە 
دواجار دەستەوەستان دەبێت جا ئەگەر خاوەنی دووهەم هێزی 
سەربازیی جیهانیش بێت؛ تا ئەو ڕادەیە کە تەنیا کۆماری ئیسالمی 

شک ببەی هاوپەیمانیی نیزامیی لەگەڵ ببەستی.
بابەتێکی دی کە جێگەی هەڵوێستەکردنە لە سەری ئەوەیە بە 
سەرکەوتوونەبوونی ڕووسیە لەو شەڕەدا پێش بە چەندین شەری 
چەند  دوای  جیهاندا.  لە  بڵێین  دەکــرێ  و  ناوچەکە  لە  گیرا  دیکە 
ڕۆژێک لە دەستپێکی شەڕەکە گریمانەی ئەوە دەکرا ناکۆکییەکان 
و  سۆئێد  واڵتانی  تەنانەت  و  بستێنن  پەرە  تایوانیش  و  چین  لە 
فیالندیش کەوتبوونە بەر شااڵوی هەڕەشەکانی ڕووسیە. تەنانەت 
کۆماری ئیسالمیی ئێرانیش هەڕەشەی هێرشکردنە سەر هەرێمی 
هەموو  لە  گرینگتر  دەکرد.  ئازەربایجانی  کۆماری  و  کوردستان 
کۆبوونەوە  و  کــۆڕ  لە  واڵتــە  ئــەم  تەریک کەوتنەوەی  ئەمانەش 
کە  ڕاستییەن  ئەو  دەرخــەری  ئەوانەش  و  بوو،  نێودەوڵەتییەکان 
هێرشکردنە سەر خاکی واڵتان بە بیانووی جیاواز ئاکامێکی تری 
  G7واڵتانی لووتکەی  کۆبوونەوەکانی  نابێت.  تەریک کەوتنەوە  لە 
کە  ئەم کۆڕ و کۆبوونەوانەی  دیاری  نموونەی  داڤووس دوو  و 
ڕووسیە تێدا بانگێشت نەکرا. جگە لەم خااڵنەی سەرەوە هەڕەشەی 
خۆکوژەکانی  ــە  درۆن بەکارهێنانی  ناوکی،  چەکی  بەکارهێنانی 
ئۆکراین  مەدەنیی  خەڵکی  کوشتنی  بۆ  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
ڕا  ئێران  لە  ئەم درۆنانە  بەرهەم هێنانی  کارگەی  و گواستنەوەی 
بۆ  هەیە  زۆری  مەترسیی  سەربازییەوە  ــەڕووی  ل ڕووسیە  بۆ 
دەبێ  ئاوەاڵتر  دەستی  ڕووسیە  واڵت.  دوو  هەر  نەیارانی  سەر 
بەکارهێنانی  و  درۆنــانــە  ئــەم  بەکارهێنانی  و  بەرهەمهێنان  لە 
زۆرتری ئەم درۆنانە هۆکارن بۆ دۆزینەوەی خاڵە الوازەکانی و 
بەهێزکردنیان لە داهاتوودا وەک خێرایی و توانای خاپوورکردن 
و پێکانی باشتری ئامانجەکانی و ئەم پۆینتانەش دەستی کۆماری 
ئیسالمیی ئیران ئاوەاڵ دەکات بۆ  بەکارهێنانی ئەم درۆنانە بەدژی 

دژبەرانی خۆی و واڵتانی ناوچەکە.
هێشتا  و  ڕادەبــرێــت  شـــەڕەدا  ئــەو  بە ســەر  کە ساڵێک  ئێستا 
تەرخانکردنی  بە  جیهان  واڵتانی  دەبینین  نــاڕوونــن،  ئاسۆکانی 
بەشە بووجەی خۆیان بۆ گەیاندنی یارمەتیی مادی و سەربازی 
بۆ  هــەوڵ  و  دەکــەن  واڵتــە  لەم  پشتیوانی  بەئاشکرا  ئوکراین  بە 
ئەوەیە  باوەڕە گشتییەکە  ئەم واڵتە دەدەن؛ چونکی  سەرکەوتنی 
ئەمنییەتی  و  لێڵ  کۆمەڵگەی جیهانی  ئاسۆی  بردنەوەی ڕووسیە 

کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی ناسەقامگیر دەکات.   

ساڵێک دوای شەڕی ئوکراین

ئامانج زیباییکاروان مێراوی
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دیسان  بزانم  گــەر  مــردن   لە  بترسم  چــۆن 
ــا، شیرم  دەک گۆشم  کــوردێــک  دایکە  دێــمــەوە، 
دەدا، زمانی کوردیم فێر دەکا، باوکە کوردێک، 
هەمان  دەمخاتەوە  لەبەردەکا،  کوردیم   جلی 
ڕێگە، دەمنێرێتەوە بۆ کوێستان و دەمکاتەوە بە 
پێشمەرگە. چ شتێک گرینگتر و سەرنجڕاکێشتر 
ــێــشــمــەرگــەی نــیــشــتــمــان،  لـــە بــەســەرهــاتــی پ
"هەگبەی  ژمارەیەی  لەم  شەهید.  پێشمەرگەی 
بە  ناسراو  مستەفاپوور  ڕەســووڵ  یادی شەهید  شــۆڕش"دا  و  شاخ 

)ڕەسووڵە مستە( دەکەینەوە.
 شەهید ڕەسووڵ مستەفاپوور ساڵی ١٣٤٢ لە ئاوایی "سێ گرتکان" 
لە بنەماڵەیەکی مام ناوەندیی ناوچەی پیرانشار چاوی بە دنیای ڕوون 
کردەوە. بەداخەوە به هۆی  وه زعی  ناله بار  و هه لومه رجی  سه ختی  ژیان 
نەیتوانی بچێتە قوتابخانە و لە منداڵیدا نه خوێنده وار مایه وه  و ژیانی  
الوێتیشی  به  كار له  مووچه   و مه زرا  و كوێره وه ری  تێپه ڕی . به دوای  
سه ركه وتنی  شۆڕشی  گه النی  ئێران  و ئاشكرابوونی  تێكۆشانی  حیزبی  
دێموكرات، ڕەسووڵ تازه  پێی  له  ته مه نی  ١٥ سااڵن ده نا. ئەو له نێو 
ناوبانگی  ڕه وشت جوان  له سه ره خۆ  و  بەئەدەب،   كوڕێكی  به   ئاوایی  

دەرکردبوو.
پاش  دێموكرات  و  حیزبی   تێكۆشانی   ئاشكرابوونی   دوابـــه دوای    
هێرشی  سوپای  ڕێژیمی  تازه  به ده سه اڵت گه یشتوو بۆ سه ر كوردستان، 
له   و  هه ڵبژارد   دێموكراتی   حیزبی   له  شانازیی   پڕ  ڕێبازی   ڕەسووڵ 
ڕیزی  پێشمه رگه كانی  هێزی  ئاوارەی ئەو کاتدا سازمان درا. شه هید 
ڕەسووڵ كوڕێكی  هێدی ، له سه ره خۆ ، به نه زم  و دیسپلین  و هاوکات؛ 
ئازا ، نه ترس  و بێ باك بوو. هه ربۆیەش  هه موو هاوسه نگه رانی  ڕێزیان 
ڕاده به ده ری   له   دڵگه رمییه كی   ئەو  ده ویست.  ده گرت  و خۆشیان  لـێ  
به  ژیانی  پێشمه رگایه تی  هه بوو. بۆ بردنه سه ری  پله ی  زانیاریی  خۆی  
بێ پسانه وه  هه وڵی  ده دا و ، یەکەمین هەنگاو لەو هەلومەرجەی ئەوکاتدا 
فێربوونی خوێندن  و نووسین بوو کە هاوکات خەباتی دژی دوژمن 

دەکرد و دەرسیشی دەخوێند و هەوڵی خۆپێگەیاندنی دەدا. 
لە  مــاڵــی خــۆیــان  ــی  بــۆ ســەردان شەهید ڕەســـووڵ ســاڵــی ١٣٦٠ 
"سێ گرتکان" مەرەخەسیی وەرگرتبوو و گەڕابوویەوە الی بنەماڵەکەی، 
بەاڵم سیخوڕ بەوەیان زانیبوو. هێزەکانی ڕیژیم دەوری ئاواییان دابوو 
ڕێژیمدا  گرتنگەکانی  له   ئەو  بەاڵم  گیرا.  دیل  بە  ڕەســووڵ  مخابن  و 
تابلۆیەکی دیکەی لە پێشمەرگەی بەباوەڕی حیزب و گەلەکەی پێشان 
ئه شكه نجه یه كی  دڕه ندانه .  ئازار  و  به ر  بەتوندی  كه وته   دا. ڕەسووڵ 
ئیراده ی   به چۆكی  دابێنن  و  دا  هه وڵ   زۆریان  ئەمنیەتییەکان  ناوەندە 
زیندانی   کە  بوو  ڕەســووڵ  ئەوە  بەاڵم  بشكێنن،  تێك  پێشمه رگانه ی  
ئاخوندی   و  ڕێژیمی   له گه ڵ   به ربه ره كانی   و  شه ڕ   مه یدانی   كردبووه  
به ڕاستی   كه   سەلماندی  و  هاته ده ر   ڕووســوور  تاقیکارییەشدا  له م 
لەگەڵ  دواجــار  کە  بوو  ئــەوە  حیزبه كه یه تی .  بەوەجی  پێشمه رگه ی  

یەکێک لە دیلەکانی شەر گۆڕینەوەی پێ کرا  و لە زیندان ئازاد بوو.
بــۆ سەنگەری  ــودەســت  دەم ئــازادبــوون  پــاش  ــووڵ  شەهید ڕەسـ
و وەک  گەڕایەوە  نەتەوەکەی  کەرامەتی  و  مان  و  ماف  لە  بەرگری 
ڕەسووڵی  وەستایەوە.  داگیر کەران  دژی  لێهاتوو  پێشمەرگەیەکی 
بوو.  گیانبازییه ك  فیداكاری   و  چه شنه   هه ر  ئاماده ی   لەکڵ دەرهاتوو 
بەرپرسایەتیی  کە  کرد  وای  ئەرکەکانیدا  ڕاپەڕاندنی  لە  سەرکەوتنی 
نیزامیی پێ بدرێ و پلەکانی پێشمەرگایەتی یەک لەدوای یەک بڕی و 
وەک سەرپەڵ، سەردەستە، جێگری لک  و سەرئەنجام بە فەرماندەری 
لک دیاری کرا. ئەو له  ماوه ی  ژیانی  پێشمه رگایه تییدا چەندین جار له  
شه ڕ دژی  پارێزه رانی  كۆنه په رستیدا بریندار بوو، و هه رجاره ی  پاش 
ساڕێژبوونه وه ی  برینه كه ی  به ئیمانتر له  پێشوو ده گه ڕایه وه  سه نگه ری  

بەرگری لە ئازادی .
ئازادیدا  دوژمنانی   دژی   خه بات  له   ڕەســووڵ  شەهید  هه ڵسوڕیی  
هه بوو  چاالكانه ی   به شداریی   شه ڕه كاندا  زۆربــه ی   له   بوو.  به رچاو 
ڕاوه ســتــا.  دژی گه لییه كاندا  له به رانبه ر  پۆاڵیین  قه اڵیه كی   وه ك  و 
چیانە،  سەرشاخان،  سەردەشت-پیرانشار،  جــادەی  شه ڕه كانی   لە 
سێپەکان، نێو شاری پیرانشار و زۆربەی شەڕە حەماسییەکانی ئەو 
مەڵبەندەدا بەشداری کرد. فەرماندەیەکی  لێوه شاوه   و خاوه ن ئه زموون  
و  ناوچه    هه ژارانی   خۆشه ویستی   بوو.  بیر وباوه ڕ  به   شــاره زا  و  و 
ساڵەکانی  لە  ده ژیـــا.  هه موویاندا  دڵــی   له   و  ــوو،  ب هاوسه نگه رانی  
عەمەلیاتی  چەندین  ڕەســووڵ  شەهید  فەرماندەهی  بە   ١٣٦٧-١٣٦٨
بەرپەرچدانەوەی  کەمین دانانەوە،  بەڕێوە چوون، وەک  شۆڕشگێڕانە 
پەالمارەکانی ڕێژیم، هێرش بۆ سەر چەندین پایەگا و لەو حەماسە 
لەبیرنەکراوانەشدا شەهید ڕەسووڵ وەک ئەستێرەیەکی پڕشنگدار لە 

ئاسمانی خەباتی ڕۆڵەکانی گەلی کورددا درەوشایەوە.
پێشمه رگه كانی   هه تاوی   ١٣٦٨ی  ساڵی   خەزەڵوەری  ١٣ی   ڕۆژی  
حیزب، ماندوو و شه كه ت لە گەشتێکی سیاسی-نیزامی بۆ پشوودان 
و جوانی   به دیمه ن  و  كێوی  سه ركه ش   داوێنی    و حه سانه وه  چوونه  
"دووسەر " له  ناوچه ی  نەڵێنی پیرانشار. هێزی پێشمەرگە سەرلەبەیانی 
له الیه ن پێشمه رگه ی  نیگابانه وه  ئاگادار كرانه وه  كه  ڕێژیمی  دژی گه لی  
هێرشێكی  پان  و به رینی  هێناوه ته  سه ریان. پێشمه رگه  وه ك هه میشه  
و  كاریگه ر  زه برێكی   ڕێژیم  هێزه كانی   و  هاتن  وه ده ســت  لێیان  ئازا 
بریندار  كــوژرا  و  لێ  زۆریــان  ژمارەیەکی  كــه وت.  گورچکبریان وێ 
به   بوو  دیكه   نیزامیی  كه لوپه لی   چه ك  و  قه بزه   ده یــان  به   بــوون  و 
كه   قارەمان  ڕەسووڵی   شــه ڕه دا  له و  پێشمه رگه .  هێزی   ده سكه وتی  
شان به شانی  هاوسه نگه رانی  هه ڵی  ده كوتایه  سه ر دوژمن، به داخه وه  
گەشی   خوێنی  و  پێکرا  ئاواتی   له   پڕ  سینگی   گه لییه ك  دژی   گولله ی  

ڕژایه  سه ر خاكی  پیرۆزی  کوردستان.
كاروانی   به   تێكه ڵ   كــرد  و  به خت  نیشتمان  بۆ  گیانی   ڕەســـووڵ 
سوورخه اڵتی  شه هیدانی  حیزب  و گه ل بوو، و لە نێو گەلیشدا ناوێکی 

بەرز و پیرۆزی پاش خۆی بەجێ هێشت.

برایم چووکەڵی

 ڕێژیمی ئیسالمی لەنێوان بەرداشی "ناتۆ" و "مسکۆ"دا

ــەو  ــۆی ئ ــ ــە ه ــران بـ ــێـ ڕێــژیــمــی ئــیــســالمــیــی ئـ
و  دیپلۆماسی  و  سیاسی  هەڵبەزدابەزە  هەموو 
سەربازییەی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و ناوچە 
دەیکا، زۆری نەماوە سەری خۆی لەسەر دابنێ و، 
فیتنەگێڕییەکانی   کردەوە  مێژووی  بە  هەمیشە  بۆ 
موختاربوونیان  خەونی  ئــەوەی  بێ  بسپێردرێ. 
و  ببینن  بەچاویان  هەرێمەکەدا   ئاستی   لەسەر 
خۆیان   وەك  نـــاوە،  ئــەو  دەستڕۆیشتووی  ببنە 
لەمێژساڵە خەیاڵیان لەسەر هەڵچنیوە و کاری بۆ 

دەکەن. 
باڵی  خۆتێهەڵقورتاندنی  و  ئاشکرابوون  پاش 
لە  پاسداران  سپای  دەستڕۆیشتووی  سەربازیی 
بەناردنی  و   ڕووسیە  و  ئۆکراین  نێوان  شــەڕی 
فرۆکەی خۆتەقین و مووشەك کە ساڵی ڕابردوو 
مەترسیی  دوورخستنەوەی  بیانووی  بە  مسکۆ 
پێگە و نفووزی ناتۆ  لەسەر سنوورەکان شەڕی 
چاالکی  ئەندامانی  ڕاگەیاند،  کیڤ  گەلی  دژی  بە 
ئەو  سیاسەتی  لــەســەر  کــاریــگــەریــیــان  کــە  نــاتــۆ 
ڕێکخراوەیەدا  هەیە، لەو بڕوایە دان هاوکارییەکانی 
تاران کاریگەریی لەسەر درێژەکێشانی ئەو شەڕە 
مــاڵــوێــرانــکــەرەدا هــەیــە و بــااڵنــســی شــەڕیــش بە 
شوێن  هێندێک  لە  و  گـــۆڕدراوە  مسکۆ  قازانجی 

توانیویەتی پێشڕەوی بکا.
لە  بنەڕەتی  گۆڕانێکی  ئێران  هەڵوێستەی  ئەو 
سەبارەت  ناتۆ  ئەندامانی  دەرەوەی   سیاسەتی  
بە ڕێژیمی ئاخوندی بەدوای خۆیدا هێنا و ئێستا 
بەو ئەنجامە گەیشتوون  دەسەاڵتی سەربازیی ئەو 
واڵتە  بووە بە مەترسیی  گەورە و بەرچاو لەسەر 
ئاسایشی نەتەوەیی واڵتە ئوورپاییەکان و بەوپێیە 

ڕێژیم دەبێ هەوسار بکرێ.  

داگیرکردنی  نێودەوڵەتییەکاندا  هاوکێشە  لــە 
مەترسی  بە  و  نییە  قبووڵکراو  شتێكی  ئۆکڕاین 
لەسەر ئاسایشی گشتی جیهان و بەتایبەت واڵتانی 
ئورووپا و بەرژەوەندییەکانیان دادەنرێ، هەروەها 
هەر پێشڕەوییەکی  هێزە سەربازییەکانی ڕووسیە  
جیدی  زۆر  مەترسیی  بە  ئۆکرایندا،  خاکی  لەنێو 
سەیر دەکرێ.  هەر الیەك و واڵتێکیش هاریکاری 
ئەو پێشڕەوەییە سەربازیانە بێت، دەبێ بە قوورسی 
لەو  تـــاران پشكی ســەرەکــیــی  و  بــدا  بــاجــەکــەی 
هاریکارییە سەربازییانە بە ڕووسەکان پێ دەبڕێت.  
لە  ئیسالمی  لەم ڕووەوە پشتیوانییەکانی ڕێژیمی 
زۆر  سیاسی  دیپلۆماسیی  ڕوانینی  و  بیر  پۆتین، 
نوێی  سەبارەت بە ڕفتار و کردەوەکانی  ڕێژیمی 
دژە ئازادی و دێمۆکڕاسی لە ئێڕاندا لێ کەوتۆتەوە 
لەنێو  سیاسی  بڕیاری  پێتەختی  لــە   بەشێك  و، 
ناتۆدا زۆر بە جیدی  لەهەمبەر ئێراندا هاتوونەتە 
بەرانبەر  توند  بڕیاری  چــاوەڕوانــی  و  هێڵ  سەر 

تارانیان لێ دەکرێ.
و  کوردستان  لە  ڕاپەڕینی سەرانسەری  کاتێك 
ئێران سەری هەڵدا و خەڵك دروشمی ڕووخانیان 
بەرز  شەقامەکان  لە   ئیسالمی  کۆماری  لــەدژی 
کردەوە، واڵتانی ڕۆژئاوا لەبەر سەرقاڵبوونیان بە 
شەڕی نێوان ئۆکڕاین و ڕووسیە، وەك پێویست 
ڕووداوە  ئــەو  و  ژینا  ســەر شــۆڕشــی  نــەپــڕژانــە 
واڵتە  لەو  بنەڕەتییانەی  کۆمەاڵیەتییە  و  سیاسی 
ڕاپەڕین  گاریگەریی  تەقینەوە و  پاش  دا.  ڕوویان  
پاڕلمانی  جیهانی،  گرینگی  پرسێکی  بە  بــوو  کە 
یەکیەتیی ئورووپا، پاش تێگەیشتن لە  شوێندانەریی 
بەیاننامەییەکی  بــەدەرکــردنــی  و  ژینا  شــۆڕشــی 
سیاسی وێرای  ئیدانەکردنی سیاسەتی سەرکوت و 
توندوتیژی بەرامبەر بە گەالنی ئازادیخوازی واڵت، 
داوای ڕاگرتنی توندوتیژی و ئازادی زیندانییان و 
چارەسەرکردنی ئەو ڕاپەرینەی بە لەبەرچاوگرتنی 

داخوازییەکانیان کرد. هەر لەو بەیاننامەیەدا بەڕوونی 
ئاماژە بە ڕاپەرینی خەڵکی کوردستان کرابوو و  بۆ 
کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی  هەرێمی  نــاوی  یەکەمجار 
گەورەیە  دەسکەوتێکی  ئەوەش  کە  کەوت،  بەرگوێ 
بۆ گەلی کورد کە ناوەندێکی گرینگی جیهانی باسی 

گاریگەریی کورد لەسەر ڕووداوەکان بکا.
ــاژی پــێ درا، وەك  ــام ئ ــە ســــەرەوە  ل هــــەروەك 
پێویست لە کڵپەی ڕاپەڕین و بەرخۆدانی نەتەوەیی 
ــا  و ئەمریکا بە  ــورووپ ئــێــرانــدا، واڵتــانــی ئ گــەاڵنــی 
هــۆکــاری ڕەچــاوکــردنــی بــەرژەوەنــدیــیــە سیاسی و 
سەیری  کۆنەپەرستان  گۆشەی  لە  ئابوورییەکانیان 
ڕووداوەکانییان دەکرد تا هاوکارییە سەربازییەکانی 
ڕوانینی  جــار  ئــەو  ئیدی  ڕووســیــە.  گەیشتە  تــاران 
ئورووپا  یەکیەتیی  واڵتانی  دیپلۆماسی   و  سیاسی 
دژایەتیکردنی  کــردار  بە  و  داهــات  بەسەر  گۆڕانی 

فراوانخوازییەکانی ڕێژیمی ئێران بوون. 
خستە  پــاســدارانــیــان  سپای  مەبەستەش  ئــەو  بــۆ 
بەو  تایبەت  یاساییەکی  پڕۆژە  و  تێرۆر  لیستی  نێو 
بابەتەیان وەك سەرەتای بڕیارێکی نێودەوڵەتی دژی 
تاران دەرکرد. بێگومان گوشاری یەکیەتیی ئورووپا 
هێزە  بەرەنگاربوونەوەی  بە  سەبارەت  ئەمریکا  و 
دۆخێکی  لە  ڕێژیم  هاوسارکردنی  و  ئەمنییەتییەکان 
وەك ئەمڕۆی ئێراندا، کاریگری ڕاستەوخۆی لەسەر 
ڕاپەڕین و هێزە دژبەرەکانی  بە هێزتربوونی ڕەوتی 
مەرجەی  بەو  دەبــێ.  نێوخۆدا  ئاستی  لەسەر  تــاران 
قۆناخێکی  بکەوێتە  ناتۆ  ئەندامانی  هاوکارییەکانی 
نوێ لە سیاسەتی دەرەوەیان کە دەیانەوێت بەرامبەر 
تاران  دژبەرەکانی  دەستی  بەر،  بەڕێوەی  تاران  بە 
بە مەبەستی الوازکردن و ڕووخاندنی ڕێژیم بەهێز 

بکەن.

هۆی  بــە  ناتۆ  و  ڕووســیــە  نــێــوان  ناکۆکییەکانی 
و  نیزیكیان  هاوبەشییەکی  سەر  بۆ  مسکۆ  هێرشی 
لە  جگە  شــەڕەدا،  لەو  ئاخوندی  ڕێژیمی  تێوەگالنی 
زیان گەیاندنی بە ژێرخانی سیاسی و ئابووری و لە 
دەستدانی متمانەی واڵتان بەرانبەریان، کاردانەوەی 
جیدی تری بەدوای خۆیدا هینا و وەكوو هاوبەشی 

نیزیکی ڕووسیە سەیری ئێران دەکرێ. 
ئێران  شەڕەنگێزییانەی  و  سیاسی  ڕەفتارە  ئەو 
بۆتە هەوێنی پەرەگرتنی دژایەتیی فراوانتر بەرامبەر 
ــدی و ئــــەوەی لـــەو نــێــوەشــدا  ــاخــون ــە ڕێــژیــمــی ئ ب
گەالنی  بدات،  نابەجێکانیان  هەڵوێستە  باجی  دەبێت 
و  سیاسی  گەمارۆ  واڵتــن.  چەوساوەی  و  بندەست 
گەالنی  لەسەر  کاریگەرییان  زیاترین  ئابوورییەکان 
واڵت دەبێ و داڕمانی کەرتی ئابووری و کۆمەاڵیەتی 

لێ دەکەوێتەوە.  
تاران بەکردەوە چۆتە سەنگەری ڕووسیە بەدژی 
بەشێك  بە  کــردووە  خۆی  ئێستاوە  لە  هەر  و  ناتۆ 
ئەگەر  ســەربــازیــیــەکــان.  و  سیاسی  ئاڵۆزییە  ــەو  ل
بێت،  کۆتایی  بە شکاندنی مسکۆ  ئەو شەڕە  و  بێت 
خۆی  کردەوەکانی  باجی  بەقوورسی  دەبــێ  ئێران 
لە بیر بکا، هەرگیز گەلی  بدات. ئەگەر ناتۆش ئەوە 
ئۆکڕاین و دەسەاڵتی سیاسی ئەو واڵتە هەڵوێستی 
نــاکــەن.  لەبیر  ئــاخــونــدی  دوژمــنــکــارانــەی ڕێــژیــمــی 
واڵتــانــی  گرینگەکانی  دەرگـــا  ــەی  ــ زۆرب بــێ گــومــان 
ڕۆژئاوا بە هەڵوێست و هەڵبەزدابەزەی تاران توڕە و 
نیگەرانن و لە ئێستادا وەك هاوبەش  و هاوپەیمانی 
پۆتین تەماشای دەکەن. ئەوەش بەدڵنیاییەوە ئاماژەی 

خۆش نین لەسەر داهاتووی سیاسی ڕێژیم. 
و  جیهانی  کۆمەڵگەی  بەرچاوی  بە  تــاران  کاتێك 
بێ لەبەرچاوگرتنی قازانج و بەرژەوەندیی واڵتەکەی، 
پشتیوانیی ڕاستەوخۆی مسکۆ لە شەڕ دژی کیەڤ 
فــرۆکــەی خۆتەقێنەر  بــەرچــاو  دەکــا و ژمــارەیــەكــی 
بۆ  ســەربــازیــی  دیــکــەی  کەلوپەلی  و  مــووشــەك  و 

ڕووســــەکــــان نـــــــاردووە کە 
کۆمەڵکۆژکردنی  لە  ــان  دەوری
ــووە و  ــەب ئــۆکــرایــنــیــیــەکــانــدا ه
بە  تــاران  ڕفتارەی  ئەو  ناتۆ  

دوژمنایەتی وەسف دەکا.
ــە ئــــامــــاژە بـــەو  ــســت ــوی ــێ پ
ڕاستییەش بکرێ کە هاوکارییە 

سیاسی و سەربازییەکانی ئێران 
و  ئەمریکا  مەترسیداری  نەیاری  وەك  مسکۆ  بۆ 
واڵتانی ڕۆژئاوا،  کاردانەوەی توندی نێودەوڵەتی و 
بەتایبەت ناتۆی بەدوای خۆیدا  هێناوە و لە ئاکامی 
لە  ئەندام  واڵتانی  نیگەرانییەکانی  بە  هەستکردن 
دەکەن   داوا  بەجیدی  زۆر  بۆن  و  پاریس  ناتۆدا، 
سەربازییەکانی  بەرنامە  بەهێزتربوونی  لە  ڕێگری 
سەر،  بخرێتە  زیاتری  گــەمــارۆی  و  بکرێ  ئێران 
و  کــەرتــە سیاسی  و  ــاوەنــد  ن زۆربـــەی  تێیدا  کــە 

سەربازییەکانی ڕێژیم بگرێتەوە.
دێموکراتیك  لەنێوان واڵتێکی  بەراوردێك  ئەگەر 
و پێشکەتنخوازی جیهان لەگەڵ دەسەاڵتی ئێران دا 
و  سیاسی  مــەودایــی  باشتر  وەختی  ئــەو  بکەیت، 
ئازاد،  واڵتێکی  دەردەکەوێت.  نەتەوەیی  ئاسایشی 
دابینکردنی  لە  جگە  بێت  بــڕیــاردەر  تێیدا  گەڵ  کە 
بۆ  کۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  و  سیاسی  ئاسایشی 
خەڵکی واڵتەکەی، بیر لە شتێکی دیکە ناکاتەوە و 
بــەردەوام خۆی لە تێوەگالن و سەرئێشەی البەال 
بەدوور دەگرێت. لە کاتێکدا ڕێژیمی تاران بەشێکی 
ئالۆزییە  ڕێگای  لە  واڵت  گشتی  سامانی  گرینگی 
سەرچاوەی  بۆتە  و  دەدا  بەفیڕۆ  ناوچەییەکاندا 

ئاژاوەگێریی سیاسی و سەربازی.  
ئێستا وەختی ئەوە هاتووە جیهان بەئاگابێتەوە، 
لە هەوڵە دژمنکارییەکانی ڕێژیمی ئاخوندی بەدژی 
ئاسایشی  لــەســەر  هــەڕەشــەکــردن  و  مرۆڤایەتی 
گەشتی واڵتان و بە دیاریکراویش هێزە دژبەرەکان 
و گەالنی بندەست ئێران. بێ گومان کاتێک ناکۆکی 
پێ  کۆتایی  ستڕاتیژی   و  سیاسی  دوژمنایەتی  و 
دەسەاڵتی  کە  بنەبڕبکرێ  سەرچاوەکەی  کە  دێت 

سەربازی ڕێژیمی ئێرانە. 
لە واڵتێكدا کە ئازادی سیاسی و مافی نەتەوەیی 
پێشێل بکرێ و تێکۆشانی سیاسی و مەدەنی ڕێگە 
پێدراو نەبێ و ئینکاری فرە نەتەوەیی بوونی واڵت 
فیکریەکانی  کۆڵەکە  ئەساسی ترین  لە  بێت  یەکێك 
ســەربــازی  و  سیاسی  بەرپرسانی  و  دەســـەاڵت 
ــەن ڕێــبــەری  ــەالی نێو جــوومــگــە ســەرەکــیــیــەکــان ل
دیاری  خامنەیی  عەلی  ئیسالمی،  شۆڕشی  بــااڵی 
نــدرێ،  خەڵك  دەنگی  و  بڕیار  بە  گــوێ  و  بکرێن 
ڕەفــتــاری  باشتربوونی  لــەســەر  هــیــوایــەك  نابێت 
ڕێژیمی  هەڵچنرێت.  ڕێژیم  سیاسی  کاربەدەستانی 
گەورە  قەیرانی  کۆمەڵێك  لەگەڵ  ئێستادا  لە  ئێران 
بەرچاوترینیان،  کە  دەکات،  نەرم  پەنجە  و  دەست 
گــوشــارە ســیــاســی و گــەمــارۆ ئــابــووریــیــەکــانــن. 
ــەواوی  ت بە  بازرگانییەکان  و  ئــابــووری  گــەمــاڕۆ 
کەرتی وەبەرهێنانی ئەو واڵتەیان الواز کردووە و 
ژمارەیەك لە کەرتە تایبتییەکان کە ڕۆڵیان لەسەر 
ڕێژی کەمکردنەوەی بێ کاریدا هەبوو، لەنێو چوون 
یان هێزی داراییان لەدەست داوە و بەو جۆرەش  
ڕێژی بێکاری بەرزبۆتەوە و کاریگەری بەرچاوی 
واڵت  کۆمەاڵیەتی   و  ئابووری  ژێرخانی   لەسەر 

داناوە.
و  نادیار  ڕێگای  بە  نەتەوەیی  سامانی  گشتی  
بەرچاو  ڕێژەیەكی  و  فیڕۆدەچێت  بە  گوماناویدا 
بااڵسەبازییەکانی  بەرپرسە  حیسابی  دەچێتە سەر 
وەك  ڕێژەیەکیش  و  ــاســداران  پ سپای  بــە  ســەر 
هاوکاری ئابووری دەچێتە سەر حیسابی گرووپە 
بە  ســەر  چــەکــدارەکــانــی  میلیشیا  و  تێرۆریست 

ناوەندی بڕیاری سیاسیی تاران.
 شۆڕشی ژینا کە لەژێر دروشمی " ژن، ژیان، 
ئازادی" سەری هەڵدا، زۆر ئاشتیانە ڕەوتی خۆی 
و سەربازی  بەبڕیاری سیاسی  دواجــار  و  دەپێوا 
توندوتیژی  و  بەهێز  نــیــزام،  بــااڵی  بەرپرسانی 
ــوی شــارەکــانــی  ــەڕیـ بــــــەرەوڕووی شــەقــامــی ڕاپـ
تەقەی  بە  و  بوون  و  بەلووچستان  و  کوردستان 
کورد  ئــازادیــخــوازانــی  لە  کــەس  ــان  دەی ڕاستەخۆ 
و  بریندارکرد  و  شەهید  دیکەیان   نەتەوەکانی  و 
هەزاران  بە  و  ڕەشبگیرکران  زۆریش  ژمارەیەکی 
کەس لە بەندیخانەکانی دەسەاڵتی تاران، تا ئێستا 

چارەنووسیان نادیارە.
بەڵی، ڕیژیمی ئاخوندی کە پێكهاتەی فەلسەفەی 
و  سیاسی  ئینکاری  لــەســەر  فیکری  و  سیاسی 
ئــازادیــیــە سیاسی و  دامــــــەزراوە  و  نــەتــەوەیــی 
گەشەکردنی  دەرفەتی  واڵت  لە  دێموکڕاتییکەکان 
ئەوان  بەپێچەوانەی  نییە و هەرکەس و گرووپێك 
بیر بکاتەوە، وەك نەیاری دەسەاڵت هەڵسوکەوتی 
بەسەردا  قوورسیان  ســزای  و  دەکــرێــت  لەگەڵدا 

دەسەپێنن.

هەڵۆکەی چنگ بەگڕی 
سێ گرتکان و سەرشاخان

شەهید ڕەسووڵ مستەفاپوور

محەممەد سلێمانی

ئێستا وەختی ئەوە هاتووە جیهان بەئاگابێتەوە، لە هەوڵە دژمنکارییەکانی 
ڕێژیمی ئاخوندی بەدژی مرۆڤایەتی و هەڕەشەکردن لەسەر ئاسایشی گەشتی واڵتان 
و بە دیاریکراویش هێزە دژبەرەکان و گەالنی بندەست ئێران. بێ گومان کاتێک ناکۆکی 
و دوژمنایەتی سیاسی و ستڕاتیژی  کۆتایی پێ دێت کە سەرچاوەکەی بنەبڕبکرێ کە 

دەسەاڵتی سەربازی ڕێژیمی ئێرانە
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دێموکراسی و دەنگی زۆرینە
)ئیرادەی زۆرینە بەبێ ڕەچاوکردنی ماف و ویستی کەمینە = دیکتاتۆری(

ڕاگەیەندراوی ناوەندی پێشمەرگە 
لە پێوەندی لەگەڵ کۆچی دوایی کاک ئیدریس هۆرمۆزی 

لــەم ڕۆژانـــەدا سۆشیال 
ــاســی  ــە ب ــ ــا پـــــڕە ل ــدیـ ــیـ مـ
فریوکارانە  و  پۆپۆلیستی 
کە بە شێوەیەکی سەرەکی 
لەالیەن ڕەوتێکی دیاریکراو 
ڕێک  و  دەکــرێــن  ئاراستە 

 دەخرێن. 
ــی  ــ ــیـــدا ڕەوت ــتـ ــە ڕاسـ لـ
ــەواو جــیــاواز  ــ ــوازی ت ــە دوو شــێ تــۆتــالــیــتــار ب
بیری فاشیستیی خۆی باڵو دەکاتەوە.  خەریکە 
سووک  کەسانی  لە  لەشکرێک  یەکەم  فۆڕمی 
لە  جگە  کە  دەکــات  سەرکردایەتیی  قێزەون  و 
خۆیاندا  فیکریی  جەغزی  لە  تریان  هیچی  "شا" 
هیچ  بۆ  ناسنامەیەک  هیچ  کـــردەوە  بە  و  نییە 
بزووتنەوەیەکی تر ناناسن. زۆربەی الیەنگرانی 
ــەدا  ــرووپ گ ئــەم  لەنێو  ــت  ــرێ ــوان دەت پــەهــلــەوی 
ــەی کــە بەگشتی  ــەوان دەســتــەبــەنــدی بــکــرێــن. ئ
٥٧دا  شۆڕشی  پێش  سااڵنی  کەشوهەوای  لە 
لە  ماونەتەوە و هیچ گۆڕانکارییەک ناسەلمێنن. 
چاوی ئەم گرووپەدا، بەگشتی هیچ ئاماژەیەکی 
پەهلەوی  هەڵسەنگاندنی سیستەمی  بۆ  زانستی 
لە ڕوانگەی سیاسییەوە ڕێگەپێدراو نییە. ئەرکی 
لە سیستەمی  تەنیا ستایش و پشتیوانی  خەڵک 
هەندێک  ئەمەش  بۆ  هۆکار  تاکە  پاشایەتییە، 
وێنەی سەردەمی پەهلەوین کە لەگەڵ سەردەمی 
ئەم  کۆتاییدا  لە  و  دەکرێن  ــەراورد  ب ئاخوندی 
و  بووین  "چــی  کە  دەکرێت  ئاڕاستە  پرسیارە 

بووین بەچی؟" 
ئەوەی کە لە کەیەوە کۆماری ئیسالمی بۆتە 
پێشکەوتن  نیشاندانی  بۆ  جیاکەرەوە  پێوەری 
ــەاڵم ئـــەوەی ئەم  ــرەدا بــاس لــێ نــاکــەیــن، بـ ــێ ل
خزمەتکارانی  ڕاستیدا  لە  و  هــەوادارە  کۆمەڵە 
پێشکەوتن  نموونەی  وەک  پەهلەوی  بنەماڵەی 
بەگشتی  ــەن،  ــ دەک پێشکەشی  گــەشــەکــردن  و 
لــە چــوارچــێــوەی جــلــوبــەرگــی گــرانــبــایــی شای 
یان وێنەکانی سەفەری فەرەح بۆ فاڵن  پێشوو 
ئەم  هونەری  کۆتا  دەمێنێتەوە.  تایبەت  شوێنی 
پێش  تارانی  وێنەی  تاقمێک  نیشاندانی  کەسانە 
دەورووبـــەری  لە  نەک  ئەویش    ،٥٧ شۆڕشی 
شار  ناوەندی  ناوچەکانی  لە  بەڵکوو  شارەکە، 
ئێستای  بــارودۆخــی  لەگەڵ  بــەراوردکــردنــی  و 
هەرگیز  بەاڵم  ئاخوندی!  دەسەاڵتی  ژێر  تارانی 
و  ــاوارە  ــ ئ دانــیــشــتــووانــی  لــەســەر  هیچ شتێک 
پەراوێزنشینەکانی شارە گەورەکان، یان شێوەی 
ژیان لە بەلووچستان یان زیندانە ترسناکەکانی 
ساواک یان... نە باس دەکرێت و نە دەگوترێت. 
ڕاستییەکەی ئەوەیە ئەوان دەزانن کە پەهلەوی 
ئیسالمی  کــۆمــاری  نیزامی  لەگەڵ  دەبــێ  تەنیا 
بەراورد بکرێت، تیۆری خراپ و خراپتر لێرەدا 
دەبێتە بەراوردکردنی دۆزەخ و بەهەشت لەگەڵ 
گروپە  بەم  پۆپۆلیستی، سەبارەت  فانتازیایەکی 
لــە الیــەنــگــرانــی پــەهــلــەوی بــاســی ڕۆشــنــگــەری 
ئــاگــاداری  بــاش  خەڵک  نــاکــات.  پێویست  زۆر 

بە  کوردستان  پێشمەرگەی  هێزی  ناوەندی 
کە  ڕایدەگەیەنێ  زۆرەوە  کەسەرێکی  و  داخ 
سەرلەبەیانیی ئەمڕۆ دووشەممە، ڕێکەوتی ١٧ی 
تێکۆشەر  هاوڕێی  هەتاوی،  ١٤٠١ی  ڕێبەندانی 
کوردستان،  سەربەستیی  ڕێگای  کۆڵنەدەری  و 
مەڵبەندی  بەرپرسی  هۆرمۆزی،  ئیدریس  کاک 
١ی کوردستان بەهۆی نەخۆشی کۆچی دوایی 
کرد و و چووە ڕیزی کاروانی شەهیدانی ڕێگای 

ڕزگاریی گەلەکەمانەوە.
    کاک ئیدریس هۆرمۆزی، کوڕی مستەفا، 
١٣٥٢ی  ساڵی  لەدایکبووی  پیرانشار،  خەڵکی 
هەتاوی بوو. خوێندنی سەرەتایی تا دووهەمی 
دەبیرستان لەو شــارەدا درێــژە پێ  دا و ساڵی 
گرت.  حیزبەوە  تەشکیالتی  بە  پێوەندیی   ١٣٦٩
بەرپرسایەتی  بە  هەست  بەهۆی   ١٣٧٢ ساڵی 
پەیوەست  نیشتمانەکەی  و  گــەل  بە  بەرانبەر 
بوو،  دێموکراتەوە  حیزبی  ئاشکرای  ڕیزی  بە 
لە  مەڵبەندی سپی سەنگ  لە  پێشمەرگە  و وەک 

هێزی قەندیل سازمان درا.
    کاک ئیدریس هۆرمۆزی ساڵی ١٣٧٨ لە 
شەڕێکی دەستەویەخەدا لەگەڵ هێزەکانی ڕێژیم، 
پیرانشار  مەنگوڕایەتیی  "قــەاڵتــە"ی  گوندی  لە 
ــکــەی بە  ــەگــەڵ هــاوســەنــگــەرێــکــی دی ــاوڕێ ل ــ ه
برینداری بەدیل گیرا و لە بەندیخانەکانی ورمێ 

هێندێک  ئەگەر  ئێستا  ڕەوتـــەن.   ئەم  پشت پەردەی 
کەس سوێندیان خواردبێت کە مێشکیان بەکارنەهێنن 

و لە جەهلدا بمێننەوە، ئەوە شتێکی ترە.
بەاڵم گروپی دووەم، بە شێوەیەکی تەواو جیاواز 
دێموکراسییانەدا،  بەڕواڵەت  چوارچێوەیەکی  لە  و 
ــی پاشایەتی  بــۆ دەســەاڵت فـــەزا  ــەوەدان  ــ ئ ــەدوای  ــ ب
ئەم گرووپە دەبێت مرۆڤ  لەبارەی  بکەن.  دروست 
زۆر وریا و وشیار بێت، لە ڕاستیدا ئەم گرووپە لە 
دەرگای دۆستایەتی و یەکگرتوویی هاتۆتە ژوورەوە 
و بە ڕاگەیاندنی ئەوەی "هیچ حکومەتێک بەسەرتاندا 
ناسەپێنین، وەرن لەگەڵمان بن تا کۆماری ئیسالمی 
ڕێفراندۆمێکی  ڕووخانی  دوای  ڕۆژی  بڕووخێنین، 
ئازاد ئەنجام دەدەین و هەموومان ڕێزی لێ دەگرین." 
بەجێیە  تەواو  بۆچوونێکی  ئەوە  بڵێت  مرۆڤ  ڕەنگە 
دەگونجێت.  دێموکراسیدا  پرەنسیپەکانی  لەگەڵ  و 
بەاڵم کێشەی ڕاستەقینە لە کوێیە و بۆچی دەبێت لە 
بەرانبەر ئەم ڕەوتە ساختەکارییەدا زۆر وریا بین؟ با 

بە چەند پرسیارێکی سادە دەست پێ بکەین:
ژینا  شوڕشی  سەرکەوتنی  دوای  سبەی  ئەگەر 
نموونە  بۆ  و  بدرێت  ئەنجام  ــازاد  ئ ڕێفراندۆمێکی 
یان  ئیسالمی،  کــۆمــاری  ئــێــران  خەڵکی  ــەی  ــن زۆری
تری  سیستەمێکی  هــەر  یــان  پاشایەتی  دەســەاڵتــی 
بین؟   گوێڕایەڵی  دەبێ  ئایا  هەڵبژێرن،  نادێموکراسی 
ئازاددا  ڕێفراندۆمێکی  لە  نموونە  بۆ  سبەینێ  ئەگەر 
خەڵکی ئێران دەنگی بەدژی فێرکردنی زمانی کوردی  
دا، دەبێ گوێڕایەڵی بین؟ وە ئەگەر گوێڕایەڵی نەبین، 
نییە؟  دێموکراسی  بە  بــاوەڕمــان  ئێمە  وایــە  مانای 
پرسیارە،  یەک  پرسیارانە  ئەم  هەموو  سەرچاوەی 
بە  زۆریــنــەیــە؟  دەنگی  مانای  بە  دێموکراسی  ئایا 
نموونەیەکی سادە دەست دەکەین بە وەاڵمدانەوەی 
تر  کەسی  چوار  لەگەڵ  ئێوە  بنەڕەتییەکە.  پرسیارە 
جگە  تر  کەسەکەی  چــوار  دەکــەن،  کار  لە شۆنێکدا 
لە ئێوە جگەرەکێشن، ڕۆژێک لە ڕاپرسییەکی تەواو 
لە  ئایا جگەرەکێشان  دێموکراسییانەدا دەنگ دەدەن 
نا؟ چوار کەس دەنگ  یان  ژوورەکــەدا ڕێگەپێدراوە 
بە بەڵێ دەدەن و مەسەلەکە دەنگی زۆرینە دێنێتەوە. 
زۆرینە  دەنــگــی  دەبــێ  تــۆ  کــە  دەڵــێــت  دێموکراسی 
بە  دەکرێ  مرۆییەکان  مافە  ئایا  بەاڵم  بکەیت،  قبوڵ 
نەخێر.  دڵنیاییەوە  بە  بکرێن؟  پێشێل  زۆرینە  دەنگی 
ناتوانێت  ناونیشانێکدا  هیچ  لەژێر  دەسەاڵتێک  هیچ 
بکا.  پێشێل  قبوڵکراوەکان  مرۆییە  ئازادییە  و  ماف 
"دیموکراسی واتە دەنگی زۆرینە، بەاڵم بە ڕێزگرتن 
زۆرینەی  بە  ناتوانێت  کەس  کەمینە".  مافەکانی  لە 
دەنگ ناچارتان بکات تەحەمولی دووکەڵی جگەرەی 
کەسانی تر بکەی، کەس ناتوانێت بە زۆرینەی دەنگ 
دەنگی  بۆیە  بکات،  پێشێل  دەستوورییەکان  مافە 
بە  و  بسەپێنێت  ناچاری  حیجابی  ناتوانێت  زۆرینە 
ناتوانێت حیجاب قەدەغە بکا. دەنگی  پێچەوانەشەوە 
ئایا  کە  بدات  بڕیار  ناتوانن  ئێران  خەڵکی  زۆرینەی 
بەلووچستان  یان  ئازەربایجان  کوردستان،  خەڵکی 
بــە زمــانــی دایــکــی خــۆیــان لە  ئــەوەیــان هەیە  مافی 

ناوچەکانی خۆیان دەرس بخوێنن یان نا!
دێموکراسییە  قبوڵکراوی  و  پێناسەی ڕاست  ئەمە 

و  "ڕەجایی شار"ی کەرەج بەند کرا. ئەوان کە هەر 
کام حوکمی ٢٠ ساڵ بەندکرانیان بەسەردا دەسەپێ، 
دوای پێنج ساڵ مانەوە لە زیندان، خۆیان دەرباز کرد 

و ساڵی ١٣٨٣ گەڕانەوە نێو ڕیزەکانی حیزب.
    کاک ئیدریسی دەروەست و تێکۆشەر لەماوەی 
حیزبی  ڕیزەکانی  لە  خۆیدا  شۆڕشگێڕانەی  ژیانی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران دا چەندین بەرپرسایەتیی 
جۆاروجۆری خراوەتە سەر شان و بەوپەڕی هەست 
ئەرکەکانی  ســەرکــەوتــووانــە  بەرپرسایەتییەوە  بە 
بەئەنجام گەیاندوون کە دوایین بەرپرسایەتیی کاک 
کوردستان  ١ی  مەڵبەندی  بەرپرسایەتیی  ئیدریس، 

بوو.
کادرێکی  وەک  هــۆرمــۆزی  ئــیــدریــس  کــاک      
لێهاتوو و بەوەج و تێکۆشەر و بەهەڵویستی حیزبی 
ئــامــادەی  هـــەردەم  ئــێــران  کوردستانی  دێموکراتی 
حیزبەکەی  بەرپرسایەتیی  و  ئــەرک  بەڕێوەبردنی 
بوو، و تا دوایین ساتەکانی ژیانی وەفادار بە ڕێبازی 

حیزبەکەی مایەوە.
ناوەندی  و  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی 
هێزی پێشمەرگەی کوردستان بە شەهیدبوونی کاک 
ئیدریس هۆرمۆزی تێکۆشەرێکی لێبڕاو و لێهاتوویان 

لەدەست دا.
ــی کـــاک ئــیــدریــس  ــ ــۆچــی دوایـ ســـەبـــارەت بـــە ک
هۆرمۆزییەوە ناوەندی هێزی پێشمەرگەی کوردستان 

پێناسەیەدایە  ئەم  چوارچێوەی  لە  ئــازاددا.  جیهانی  لە 
کە کاتێک خەڵکی سکۆتلەند دەیانەوێت لە بریتانیا جیا 
نەک  دەدرێت  ئەنجام  لە سکۆتلەند  ڕیفراندۆم  ببنەوە، 
خەڵکی  کاتێک  یان  یەکگرتوودا،  شانشینی  هەموو  لە 
فەرەنسی زمانی "کێبێک" دەیانەوێت کانادا بەجێ بهێڵن، 
جیاببنەوە  کانادا  لە  کە  دەدەن  بڕیار  "کێبێک"  خەڵکی 
لە  کە  کانادا.  جێگای سەرنجە  تــەواوی  نەک خەڵکی 
هەردوو حاڵەتەکەدا هەم وەاڵمی خەڵکی سکۆتلەند و 
"نا"  جیابوونەوە  ڕێفراندۆمی  بۆ  "کێبێک"  خەڵکی  هەم 
لە چوارچێوەی  کە  بووە  باشتر  پێیان  ئەوان  و  بووە 
ئەمە  بمێننەوە،  ئــازاددا  بەاڵم  گەورەتر،  یەکیەتییەکی 
بنەمای  لەسەر  کە  گشتگیرە  دێموکراسییەکی  واقیعی 

مافەکانی مرۆڤ دامەزراوە.
و  یەکیەتی  هــۆی  دەبێتە  دێموکراسییە  ئەمجۆرە 
ئەوەی سووتەمەنیی جیابوونەوە دەدات دیکتاتۆرییەت 
لەسەر  دێموکراسی  کاتێک  توندڕەوانەیە.  بیرۆکەی  و 
لە  چ  ــەزرا،  دام کەمینەکان  مافی  لە  ڕێزگرتن  بنەمای 
کاتێک  و،  بیرکردنەوە  ڕووی  لە  چ  و  زمــان  ڕووی 
بۆ  خۆیان  دەربڕینی  دەرفەتی  جیاواز  بیروبۆچوونی 
تەنانەت  کەسێک  ناعەقاڵنییە  دڵنیاییەوە  بە  ڕەخساوە، 

بیر لە جیابوونەوەش بکاتەوە.
کە  ــبــدات،  پــرســیــارە ســەرهــەڵ ئــەم  ــگــە  ڕەن ئێستا، 
شتێکی  کەسێک  هەموو  و  ئـــاژاوە  دەبێتە  بەمجۆرە 
جیاوازی دەوێت؟ لە بەرامبەردا دەبێ بگوترێ ئەم ماف 
دیاریکراوی  مافی  زنجیرەیەک  لە  بریتین  ئازادیانە  و 
دەربڕینی  ــازادی  ئ پۆشین،  ئازادیی  وەک  سەرەتایی 
بیروڕا، ئازادی ئایین و پەروەردە، خوێندن بە زمانی 
مافە  ئــەم  هــەمــوو  بگوترێ  ئـــەوەش  بــا   . و...  دایــکــی 
ئازادی  لە  تا ئەو ڕادەیەی کە ڕێگری  سەرەتاییانەش 
بێگومان  ڕێگەپێدراون.  نەکەن،  تر  کەسانی  یان  کەس 
جگەرە  بکەن  نــاچــار  هــاوکــارەکــانــتــان  نــاتــوانــن  ئێوە 
لە  جگەرەکێشانیان  مافی  ئەوانیش  بــەاڵم  نەکێشن، 
شۆنێکی گشتیدا نییە. ئەوەی کە کەسێک لە کوردستان 
بە زمانی کوردی یان لە ئازەربایجان بە زمانی تورکی 
لە  کە  کەسێک  ئازادیی  لە  ناکات  ڕێگری  دەخوێنێت، 

ناوەندی ئێران دەژێ.
با  ــمــوکــراســی،  دێ تــایــبــەتــەی  پێناسە  بـــەم  ئێستا 
بگەڕێینەوە بۆ ئەو پرسیارەی لە سەرەتای باسەکەدا 
وروژاندمان. ئەگەر ڕۆژێک هەڵبژاردنێکی تەواو ئازاد 
ئەنجام بدرێت و دەرئەنجامی ئەم هەڵبژاردنە کۆماری 
ئیسالمی یان دەسەاڵتی پاشایەتی یان هەر حکومەتێکی 
تری نادێموکراسی بە هەر ناو و ناونیشانێک بێت و ئەم 
حکوومەتە نوێیە دان بە مافە ڕەواکانی کەمینەدا نەنێت، 
بە دڵنیاییەوە کەمینەکان گوێڕایەڵی نابن. هیچ دەنگێکی 
بکا.   پێشێل  مــرۆڤ  بنەڕەتی  مافی  ناتوانێت  زۆرینە 
مافی مرۆڤ شتێکە لە دەرەوەی ئازادی و هەڵبژاردن، 
هیچ  لەخۆیدا  بێت،  هەرچییەک  حکوومەت  مۆدێلی 
گرینگ  ئەوکاتە  حکومەتەکە  جۆری  نییە،  گرنگییەکی 
دەبێت کە لەسەر بنەمای مافە بنەڕەتی و مرۆییەکانی 
هەموو دانیشتووانی ناوچەیەکی جوغرافی دامەزرێت.  
بۆیە پێویستە بگوترێ دەنگی زۆرینە بەبێ ڕێزگرتن لەو 
مافە بنەڕەتییانە شتێکی جیاواز نییە لە دیکتاتۆرییەتێک 

کە لەسەر بنەمای زۆرینەی دەنگ دامەزراوە.

و  نەمرە  ئەو  کەسوکاری  و  بنەماڵە  لە  سەرەخۆشی 
سەرجەم هاوڕێ و هاوسەنگەرانی دەکات.

ڕۆحی شاد و ڕێگای پڕ ڕێبوار بێت.

ناوەندی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
١٧ی ڕێبەندانی ١٤٠١

ڕەزا دانشجوو

زارای نیشتمان
 ئەو ژنەی ڕێژیمی بەچۆک داهێنا

وێــــــــــستگەوێــــــــــستگە

ئاسۆ مینبەری

ڕۆژی هەینی، ٢١ی ڕێبەندان و ڕێک ڕۆژێک پێش لە بەڕێوەچوونی 
ڕێپێوانە گاڵتەجاڕییەکەی ڕێژیم بۆ ٢٢ی ڕێبەندان، زارا محەممەدی 
مامۆستای زمانی کوردی لە زیندانی سنە دەر کرا! ئەم دەرکرانە پاش 
لێخۆشبوونی  ئەوە بوو کە خامنەیی جەالد بە دەرکردنی بڕیارێک، 
ســەرەڕای  کە  بدات  پێشان  وای  ویستی  و  ڕاگەیاند  زیندانییان  بۆ 
ناڕەزایەتیی بەرینی خەڵک و دژایەتییان لەگەڵ سیستەمی ویالیەتی 
فەقیهـ، ئەوە ئەوە لە ئاست خەڵکدا وا دڵی گەورەیە و لەبیری دەکات 
نگریسەکەی  دەســەاڵتــە  و  خــۆی  دژی  شەقامەکاندا  لــە  چــۆن  کــە 

دروشمی نەمانیان دەدا!
 زارا پاش دەرکرانی لە زیندانی سنە، بەپەلە و لەوپەڕی بوێریدا 
گرتە ڤیدیۆیەکی باڵو کردەوە کە تێیدا ئاماژەی بەوە کرد کە خۆی و 
پارێزەرەکەی بە هیچ شێوازێک داوای لێخۆشبوونیان نەکردووە و لە 
ماوەی ٥ خولەکدا بەبێ ئاگاداریی بنەماڵە و هاوڕێیانی و بەبێ ئەوەی 
ئیزن بدرێت تەنانەت کەلوپەلەکەی کۆ بکاتەوە، لە زیندان دەر کراوە.
زارا محەممەدی ڕۆژی ٢٧ی ڕێبەندانی ٩٨دا، لە لقی ١ی دادگای 
شۆڕشی سنە بە سەرۆکایەتیی دادوەر "سەعیدی" حوکمی ١٠ ساڵ 
زیندانی بەسەردا سەپا، دواتر حوکمەکەی زارا لە لقی چواری دادگای 
پێداچوونەوەی سنە، بە سەرۆکایەتیی دادوەر "مستەفا تەیاری"، بۆ 
زارا ڕۆژی دووشەممە ١٨ی  تەعزیری گۆڕدرا.  زیندانی  پێنج ساڵ 
بەفرانباری ساڵی ١٤٠٠ لەنێو ئاپۆڕای بنەماڵە و هاوڕێیانیدا چووە 

بەردەم دادگوستەریی سنە و لەوێوە بەڕێی گرتووخانە کرا.
دەردەکــەوێ  زارا،  دۆسییەکەی  ســادەی  زۆر  سەرنجدانێکی  بە 
حوکمی داسەپاو بەسەریدا چەندە ناڕەوا بوو، بەاڵم گرینگ خۆڕاگری 
کاتێکی  لە  کە  بەرخودانێک  دیتمان،  زارا  لە  کە  بوو  بەرخودانێک  و 
زۆر کەمدا وای کرد زارا الی خەڵکی کوردستان بە زارای نیشتمان 
ژنی   ١٠٠ ڕیــزی  بچێتە  ٢٠٢٢دا،  ساڵی  لە  و  بکات  دەر  ناوبانگ 

کاریگەری جیهانەوە!
فەرهەنگی  چاالکانی  دەســبــەســەرکــردنــی  بــە  وابـــوو  پێی  ڕێــژیــم 
و  چاالکی  لە  سەریاندا  بە  قورس  حوکمی  سەپاندنی  و  مەدەنی  و 
شوێنێک  بکاتە  زیندان  دەتوانێ  و  دەکاتەوە  پاشگەزیان  تێکۆشان 
ترس بخاتە دڵیانەوە تا بە پارێزەوە درێژە بە تێکۆشان بدەن نەکا 
دەنا  یان  ڕێژیمەوە،  ترسناکەکانی  زیندانە  بکەوێتە  ڕێیان  ڕۆژێــک 
پێچەوانە  بە  بەاڵم  بدەن.  بە خەباتی خۆیان  درێژە  نەتوانن چیدیکە 
کەسێکی وەکوو زارا لەنێوان توێژی ژنانی سەرکوتکراوی کۆمەڵگەی 
کوردستاندا دەرکەوت، زارایەک کە لە قۆناغی خوێندکاربوونیشیدا و 
لە زانکۆدا کە بەردەوام چاوی حەراسەت و کۆمیتە ئینزباتی بەسەر 
خوێندکارانەوەیە، بەرەوڕووی بیری دواکەوتووانەی دەسەاڵتدارانی 
ملکەچی  هیچکات  بــوێــر  و  ئـــازا  کچێکی  وەک  و  دەبـــۆوە  ڕێــژیــم 
بڕیارەکانیان نەبوو، ئەمجارەیان بە هاتنە نێو ڕووبەرێکی گەورەتری 
مندااڵنێک  بە  وانەوتنەوە  بە  و  کوردستان  کۆلۆنیکراوی  کۆمەڵگەی 
کە بە حەز و خولیاوە لە سەر پۆلەکانی وانەوتنەوەکەی دادەنیشتن 
ئاواکەی"یان  وەتەن  "خوایە  سروودی  مامۆستایان  زارای  لەگەل  و 

دەوتەوە، هەوڵی دا زیاتر لە پێشوو چاالکییەکانی بەرباڵو بکاتەوە.
لە ڕۆژهەاڵت  کوردیدا  فەرهەنگی  و  زمان  بواری  لە  کە  ئەوانەی 
ئەم  پەرەسەندنی  لە  چەندە  ڕێژیم  کە  دەزانــن  کــردووە  چاالکییان 
گرینگەکانی  پێوەرە  لە  یەکێک  زمان  چونکە  دەترسێت،  چاالکییانە 
پۆلەکانی  لە  ڕوو  زۆر  حەشیمەتێکی  کاتێک  و  نەتەوەیە  مانەوەی 
و  نەتەوەدۆستی  بیری  بێگومان  دەکــەن،  دایکی  زمانی  بە  خوێندن 
و  دەکــات  چەکەرە  مێشکیاندا  لە  نەتەوەیی  ڕزگــاری  بۆ  هــەوڵــدان 
هەنگاو بۆ ڕزگاریی نیشتمانەکەیان هەڵ دەگرن، بۆیە ڕێژیم زۆر بە 
ترسەوە چاوی لە پۆلەکانی وانەوتنەوەی کوردی دەکرد و ویستی 
بە  زیندان  ناڕەوای  و سەپاندنی حوکمی  زارا  دەسبەسەرکردنی  بە 

سەریدا کە وانە وتنەوە بە منداالنی کوردستان پاشگەزی بکاتەوە.
ناوەندە  بە  بۆ خۆڕادەستکردنی  زارا  هەنگاوی  یەکەم  ڕاستیدا  لە 
لەسەر  ڕێژیم  زیندانی  بۆ  ڕۆیشتن  سەربەرزانە  و  ئەمنییەتییەکان 
نەتەوەکەی  و  خۆی  ئەمالوئەوالی  بێ  مافی  وەکوو  کە  ڕاستییەک 
بۆ  ڤیدیۆیەک  خێرای  باڵوکردنەوەی  دواتریش  و  دەکــرد  سەیری 
ئاگادارکردنەوەی خەڵکی کوردستان لە دەرکرانی لە زیندان، هەموو 

پیالنەکانی ڕێژیمی تێک شکاند!
دەتوانێ  زیندان،  لە  زارا  خێرای  دەرکردنی  بە  وابوو  پێی  ڕێژیم 
کوردستاندا  جــەمــاوەری  نێو  لە  زارا  بەرخودانی  و  خەبات  و  ناو 
خەوشدار بکات و بڵێ ئەوە قارەمانەکەتان! داوای لێخۆشبوونی لە 
پێیان وابوو  ئازاد کراوە!  نیزامەکەمان کردووە و ئێستاش  ڕێبەری 
زارا پاش ساڵێک هاتنەدەرەوە لە زیندان دەستخۆشییان لێ دەکات و 
بۆ لەمەوبەدوا ملکەچی بڕیارەکانیان دەبێ، نەیانزانی کە زارا وەک 
"بیری  گوتی  زیندان  بە  ڕادەستکردنەوەی  ڕۆژی  یەکەم  لە  خۆی 
ئازادیم لە زیندانا فراوانتر ئەبێ، قوڕ بە سەر ئەو دوژمنەی هیوای 
بە بەندیخانەیە" بە هەموو هێزیەوە هیممەتی کردووە کە بەرەنگاری 
ساڵ  یــەک  لە  زیاتر  ــاوەی  م لە  زارا  بۆیە  ببێتەوە،  ستەمەکانیان 
بتوانێ  ئەوەی  بۆ  قوتابخانە  بێگومان زیندانی کردە  زیندانی بوونیدا، 
بەهێزتر لە جاران، هەنگاو بۆ دەستەبەرکردنی مافە ڕەواکانی خۆی 

و نەتەوەکەی هەڵ بگرێت.
زارا  وەک  کەسانێک  ژنبوونی  لە  ڕێز  کە  نیشتمانێکە  کچی  زارا، 
دەگرێت؛ زیاتر لە ٥ مانگە کوردستان خرۆشاوە تا داوای مافی خۆی 
و کچەکانی وەک زارا محەممەدی و ژینا ئەمینی و زەینەب جەاللیان 
بکات، وەک زارا لە کاتی دەرکرانی لە زینداندا گوتی ، تا چرای ئێمە 
نەسووتێ ئێوە هەرگیز ڕووناکایی نابینن بە چاوی خۆتان، زاراکان 
ئەو چرایانەن کە نابێ بهێڵین هیچ پیالنێکی دوژمن، ڕووناکاییان کەم 
بکاتەوە، بوون و بەردەوامبوونی زاراکان، هێز و ورە بە هەموومان 
دەبەخشێ و چۆک بە دەژمن دا دەدا، هەروا کە زارای نیشتمان توانی 

ڕێژیمی ئاخوندەکان و زیندانەکەیان بەچۆک دابێنێ.



10
ژمارە ٨٤١
 ٣٠ی ڕێبەندانی  ١٤٠١  _ ١٩ی فێورییەی ٢٠٢٣

پێشەکی
دەزانـــــیـــــن  وەک 
ئێمە  ســـەردەمـــی  بـــە 
ــی  ــ ــەردەم ــن ســ ــ ــێ ــ دەڵ
زانیاری.  تەکنەلۆژیای 
لــــــەو ســــــەردەمــــــەدا 
ــن لــە  ــرتـ ــوەرگـ ــکـ ــەلـ کـ
تەلەفۆنی  ئینتەرنێت، 
پــالتــفــۆرمــە جـــیـــاوازەکـــانـــی  مـــۆبـــایـــل و 
ــە بـــەشـــێـــک لــە  ــ ــوون ــ ســـۆشـــیـــال مـــێـــدیـــا ب
ــەر بڵێین  ــەگ ئ ــی ڕۆژانـــــەی مــــرۆڤ.  ــان ژی
خزمەتگوزارییانە  بــەو  دەســتــڕاگــەیــشــتــن 
مافەکانی مرۆڤن، شتێکی دوور  لە  بەشێک 
دەستڕاگەیشتنی  نەگوتووە.  ڕاستیمان  لە 
خزمەتگوزارییەکانی  و  ئینتەرنێت  بە  ئازاد 
ــە شــێــوەیــەک  پــەیــوەنــدیــیــەکــانــی مــوبــایــل ب
بەکارهێنەران  تاکەکەسیی  هــەرێــمــی  کــە 
بە  ڕاستەخۆیان  پەیوەندیی  بێ،  پارێزراو 
مافە  لە  یەکێک  کە  هەیە  بیروڕاوە  ئازادیی 

سەرەکییەکانی مرۆڤە.
ــازاد و  ــ ــ ــە ســیــســتــەمــە ئ ــدا کـ ــک ــێ ــات ــە ک لـ
لــەگــەڵ  دەدەن  هـــەوڵ  دێــمــوکــراتــیــکــەکــان 
بە  دەستڕاگەیشتن  مافی  دەستەبەرکردنی 
واڵتەکەیان،  خەڵکی  بۆ  سەرهێڵ  زانیاریی 
ــی تــاکــەکــەســیــی  ــم ــەرێ ــاری لـــە ه ــزگـ ــارێـ پـ
ــی  ــە زۆر واڵت ــکــەن. ل بــەکــارهــێــنــەرانــیــش ب
تایبەتی  بودجەی  لەوانە،  جگە  دێموکراتیکدا 
زانیاریی  و  هــەواڵ  لەگەڵ  بەربەرەکانی  بۆ 
بۆ  الوە  هێندێک  لــە  کــە  ــە،  ــاران چــەواشــەک
واڵتە  ئەو  خەڵکی  بیروڕای  بەالڕێدابردنی 
بەپێچەوانە  تەرخان دەکرێ.  بەڕێوە دەچن، 
لە  لـــەوان  یەکێک  و  دیکتاتۆر  واڵتــانــی  لــە 
ئیسالمیدا،  کۆماری  دەسەاڵتی  ژێر  ئێرانی 
ــی  ــاری ــی نــەتــەنــیــا دەســتــڕاگــەیــشــتــن بـــە زان
بەڵکوو  نــاکــرێ،  بۆ  ئاسانکاریی  سەرهێڵ 
پێشی  و  دەکــرێ  زۆر شێوە سنووردار  بە 
بۆ  تایبەتی  بودجەی  هاوکات  دەگیرێت.  پێ 
چەواشەکردنی ڕووداوەکان تەرخان دەکرێ 
لەو  ببەن،  بەالڕێدا  بیروڕای جەماوەریی  تا 
پێشکەش  کــە  کــەمــەشــدا  خــزمــەتــگــوزاریــیــە 
دەکرێ، ئەوەی لەالی دەسەاڵتدارانی کۆماری 
ئیسالمی گرینگ نییە، هەرێمی تاکە کەسیی 
خزمەتگوزارییانەیە.  ئــەو  بەکارهێنەرانی 
بێچگە لە سیخوڕی و گوێهەڵخستن، کۆماری 
ئیسالمی لە هەوڵی ئەوەدایە تا هەرکات پێی 
خۆش بێ دەستڕاگەیشتنی تاک یان جەماوەر 
بە ئینتەرنێت، خزمەتگوزارییەکانی سیستەمی 
ــل و پــالتــفــۆرمــەکــانــی  ــای ــی مــوب ــدی ــوەن ــەی پ
سنوورداریان  یان  بپچڕێنێ  سۆشیال مێدیا 

بکات.
جەماوەرییەکانی  سەرهەڵدانە  کاتی  لە 
چــەنــد ســاڵــی ڕابــــــردوودا و هـــەروەهـــا لە 
شــۆڕشــی هــەنــووکــەی ژیــنــاشــدا، کــۆمــاری 
ئینتەرنێتی  هێڵی  جــار  هێندێک  ئیسالمی 
بەتەواوی پچڕاندووە یان تا ڕادەیەکی زۆر 
سانسۆڕیش  باسی  ــردووە،  ک ســنــوورداری 
ناکەین کە هەمیشە بەڕیوە چووە و دەچێت. 
کە  ڕاپۆرتێکە  کــورتــکــراوەی  وتــارە  ئــەو 
تاقیگایەکی   ،)Cityzen lab( الب  سیتیزێن 
ــادا  ــان ــەر بــە زانــســتــگــای تــۆرۆنــتــۆی ک سـ
سیاسەتی  گەشەپێدانی  و  توێژینەوە  بــۆ 
تێوەگالنی  بۆ  بــااڵدا  ئاستی  لە  ستراتێژیک 
ــە یــەکــبــڕیــنــی تــەکــنــەلــۆژیــاکــانــی  یــاســایــی ل
مافەکانی  هەروەها  و  پەیوەندیی  زانیاریی، 
ــرۆڤ و ئــاســایــشــی جــیــهــانــیــیــە، بـــاڵوی  ــ م
ڕێژەیەکی  بــە  پشت  وتــارەکــە  ــەوە.  ــردۆت ک
زۆر بەڵگەنامە دەبەستێ کە سەرچاوەیەکی 
سەرهێڵی  هــەواڵــی  ڕێــکــخــراوی  بــۆ  نهێنی 
لەگەڵ  ئەوانیش  و  نـــاردووە  ئینتەرسێپتی 
سیتیزێن الب بەشیان کردووە. لە وتارەکەدا 
بۆ  ئیسالمی  کۆماری  هەوڵەکانی  لە  بــاس 
ئینتەرنێت  و  موبایل  پەیوەندیی  کۆنتڕۆڵی 
کــۆکــردنــەوەی  و  سیخوڕیی  ــا  ــەروەه ه و 
زانیاری لە سەرجەم تاکی ئێرانی کە کەلک 
موبایل  پەیوەندیی  خزمەتگوزارییەکانی  لە 
پرۆژەیە  ئەو  ئەگەرچی  کــراوە.  وەردەگــرن 
بەاڵم  نــەکــراوە  جێبەجێ  بــەتــەواوی  هێشتا 
بەشێکی هەر ئێستا جێبەجێ کراوە و بێتوو 
ڕێژیم لەو پرۆژەیەدا سەرکەوێ، ئەو واڵتە 
ڕوانگەی  لە  واڵتــان  داخراوترین  لە  یەکێک 
زانیاریی  و  ئینتەرنێت  بە  دەستڕاگەیشتن 

سەرهێڵ دەبێ.

سەرەکییەکانی  تایبەتمەندییە  لە  یەکێک 
ــەردەوام  ــ ب توندوتیژیی  ــران،  ــێ ئ ڕێــژیــمــی 
بیروڕا،  دەربڕینی  ئازادیی  مافەکانی  دژی 
ــازادیــی  کــۆبــوونــەوەی ئــاشــتــیــخــوازانــە، ئ
زانیارییە.  بــە  دەستڕاگەیشتن  و  ئایینی 
ســنــووردارکــردنــی  بــۆ  ئیسالمی  کــۆمــاری 
ــی ڕێــکــاری  ــاری ــی ــە زان دەســتــڕاگــەیــشــتــن ب
چاالکییەکانی  کۆنتڕۆڵکردنی  بۆ  جیاوازی 
ــژاردووە،  ــ ــب ــ ــەڵ ــ ــال ه ــت ــجــی ــی دی ــانـ ــۆڕەپـ گـ
ــدا گــوێــهــەڵــخــســتــنــی ســەرهــێــڵ،  ــان ــی ــاێ ــەن ل
یاسای  و  سایبەری  سیخوڕیی  سانسۆڕ، 
پەسەند کردوون  زانیاریی  کۆنتڕۆڵ کردنی 
گــوتــاری  پۆلیسی  ببێتە  دەدا  هـــەوڵ  و 

سەرهێڵ. 
ئازادیی  ئاستی  مەزەندەکردنی  لە  ئێران 
نێوان ١٨٠  لە  لە ساڵی ٢٠٢٢،  چاپەمەنیدا 
لە  و  هینا  وەدەســـت  ١٧٨ی  پلەی  واڵتـــدا 
وەک  ئینتەرنێتدا  ئازادیی  مەزەندەکردنی 
سەیر  کــراو"  ســنــووردار  "گەلێک  واڵتێکی 
ژمارەیەک  لە  کەلک  ڕێژیمە  ئەو  دەکــرێ. 
کۆنتڕۆڵکردنی  پێشکەوتووی  ڕێوشوێنی 
لەسەر  کارتێکەری  مەبەستی  بە  زانیاریی 
بە  دەستڕاگەیشتن  بۆ  بەربەست دانان  و 
زانیاری، فۆرمدان بە نێوەڕۆکی سەرهێڵ و 
دامرکاندنی ناڕەزایەتی وەردەگرێ. یەکێک 
ڕایەڵەی  ڕێوشوێنانە  ئەو  گرینگترینی  لە 
زانیاریی نەتەوەییە کە بە ناوی "ئینتەرنێتی 
حەاڵڵ" ناسراوە و وەها نیشان دەدرێ کە 
پانتایی  باشترکردنی  مەبەستی  بە  گوایە 
ــەری  ڕووبـ بــەرفــراوانــکــردنــی  ئینتەرنێت، 
پارێزگاری  ئینتەرنێت،  خــاوەن  نــاوچــەی 
بە  پێشگرتن  و  زانــیــاریــی  ئاسایشی  لــە 
دامەزرێندراوە،  ناودەوڵەتی  گوێهەڵخستنی 
بـــەاڵم لــە ڕاســتــیــدا بــەکــارهــێــنــەران لەژێر 
لەوە  ئامانج  و  بــەردەوامــدان  چاودێریی 
و  ــوەرۆک  ــێـ نـ ــە  ل بــەشــێــک  ــە  ب پێشگرتن 
ئازادیی  ناوەندی  بەگوێرەی  فیلتەرکردنە. 
توانایی  ئێران  کاربەدەستانی  سەرهێڵ، 
کاتژمێردا  چەند  مــاوەی  لە  هەیە  ئەوەیان 

دەستڕاگەیشتن بە ماڵپەڕان نەهێڵن. 
تایبەتی  بــە  تــازەپــەســەنــدکــراو،  یــاســای 
ــە بــەکــارهــێــنــەران،  ــاری ل ــزگ ــارێ ــاســای پ ی
ــێ ئــێــران بــەتــەواوی لــە ڕوانــگــەی  ــوان دەت
بەگوێرەی  بخاتەوە.  تەریک  دیجیتاڵییەوە 
ئـــەو یــاســایــە کــۆنــتــڕۆڵــی دەروازەکـــانـــی 
لە   )Internet Gateway( ئینتەرنێت 
ئێران دەکەوێتە دەست هێزە ئەمنیەتییەکان، 
ئینتەرنێتی  خزمەتگوزاریی  دابینکارانی 
یاساکانی  بۆ  بوون  ملکەچ  بە  ناچار  بیانی 
کۆماری ئیسالمی دەکرێن و کەڵکوەرگرتن 
لە vpn لەالیەن ئێرانییەکانەوە بە مەبەستی 
دێتە  ــاوان  ت بە  سانسۆڕ  دەورلــێــدانــەوەی 
ئەژمار. وەک بەشێک لە جێبەجێ کردنی ئەو 
یاسایە، دەوڵەت کەلک لە شێوازی پشکنینی 
قووڵی پاکەتان بۆ دیتنەوە و لەکارخستنی 

پەیوەندیی بە vpn وەردەگرێ.
ــی بـــە شــێــوەی  ــران ــێ ــی ئ ــان ــەدەســت ــارب ک
ــە پــچــڕانــدنــی هێڵێ  ســتــراتــێــژیــک کــەلــک ل
و  ــبــژاردنــەکــان  هــەڵ کــاتــی  ــە  ل ئینتەرنێت 
ناڕەزایەتیی جەماوەریی وەردەگرن، ئەوان 
هەروەها زۆرجار خزمەتگوزارییەکانی سێ 
کۆمپانیای سەرەکی دابینکردنی پەیوەندیی 
"همراە  و  "رایتل"  "ایرانسل"،  واتــە  موبایل 

اول"یان وەستاندووە. 
سیتیزێن  لــێــکــۆڵــیــنــەوەی  بـــەگـــوێـــرەی 
لەبەر  ئیمەیالنەی  و  بەڵگەنامە  لــەو  الب 
دەستیاندا بوون، چوار کۆمپانیا و ناوەند لە 
پرۆژەی سیخوڕیی و کۆنتڕۆڵی پەیوەندییە 
ئێرانی  بــەکــارهــێــنــەرانــی  ســەرهــێــڵــەکــانــی 

بەشدارن کە بریتین لە:
ئۆپەراتۆرێکی   )Ariantel( ئاریانتێل   -

ڕایەڵەی مەجازی موبایلە لە ئێران.
کۆمپانیایەکی   )Telinsol( تێلینسۆل   -
بریتانیایی ڕاوێژکاری پەیوەندیی ساتەالیتی 
مامەڵەی  ئاریانتێل  نوێنەرایەتیی  بە  کە 
کۆمپانیای  هێندێک  ــەگــەڵ  ل بــازرگــانــیــی 

ناودەوڵەتی کردووە.
فرۆشیارێکی   )PROTEI( پــرۆتــەی   -
کە  پەیوەندییەکانە  ناودەوڵەتیی سیستەمی 
لە ڕووسیە دامەزراوە و لەالیەن ئاریانتێلەوە 
بۆ دابینکردنی پێکهاتە سەرەکییەکانی تۆڕ 
ڕەسەنایەتی  ناسینەوەی  ئامێری  وەک 

پشکنینی  داتــا،  بەرێوەبەریی  بەکارهێنەر، 
و  کورتەپەیام  گەیاندنی  پــاکــەت،  قــووڵــی 
ئاماژەدانی تۆڕی موبایل، هەڵبژێردراوە.  

- پۆرتا وان )PortaOne( کۆمپانیایەکی 
کانادایی و فرۆشیاری سیستەمی پشتگیریی 
سیستەمی موبایلە و وەک لە بەڵگەنامەکان 
ــەن ئــاریــانــتــێــل وەک  ــە الیـ ــەوێ ل ــ ــ دەردەک
دابینکەری دروستکردنی ئەژماری موبایل، 
سیستەمی  خزمەتگوزاریی،  دابینکردنی 
و  خزمەتگوزارییەکە  پـــارەی  وەرگــرتــنــی 
سیستەمی  لەگەڵ  تایبەتی  کردنی  جێگیر 

چاودێریی یاسایی ئێران، هەڵبژێردراوە.
- دەسەاڵتی تۆمارکردنی پەیوەندییەکانی 
ئــــێــــران دامـــــــودەزگـــــــای ڕێــکــخــســتــنــی 
ــی  ــەرک ــە ئ ــی ئــێــرانــە کـ ــان ــەک ــی ــدی ــوەن ــەی پ
حکوومییەکان،  دەســەاڵتــە  جێبەجێکردنی 
چاودێریکردن و دەسەاڵتە جێبەجێکارەکەی 
ــای زانـــیـــاری و  ــۆژی ــەل ــن ــەک وەزارەتـــــــی ت

پەیوەندییەکانی لە ئەستۆیە.

نێو  تــەکــنــیــکــیــیــەکــانــی  ــە  ــ ــی ــ ــاری ــ وردەک
سەر  دەخەنە  نوێ  تیشکی  بەڵگەنامەکان، 
ــە  ــامــرازان ئــاســتــی پــێــشــکــەوتــوویــی ئـــەو ئ
ــران بــەتــەمــان بە  ــێ ــە کــاربــەدەســتــانــی ئ ک
چاودێری  ئۆپەراسیۆنی  ئــەوان  یارمەتیی 
زانیاریی  بە  دەستڕاگەیشتن  کۆنتڕۆڵی  و 
و پــەیــوەنــدیــیــەکــانــی مــوبــایــل دەســتــەبــەر 
بــکــەن. نـــەرمـــەواڵـــە و خــزمــەتــگــوزاریــیــە 
بە  ڕێگا  فرۆشیاران  پێشکەشکراوەکانی 
پەیوەندییەکانی  تۆمارکردنی  دەســەاڵتــی 
 )API( ئـــای  ــی  پ ئـــەی  ــا  ت دەدەن  ــران  ــێ ئ
تایبەتی لە ناو ئامێرەکانی ئۆپەراتۆرەکانی 
ئینتەرنێتدا  خزمەتگوزاریی  پێشکەشکاری 
خزمەتگوزاریی،  پــارەی  وەرگرتنی  بۆ  کە 
ئەرکەکانی  و  خزمەتگوزاریی  چاالککردنی 
وەردەگــیــرێــت،  لــێ  کەڵکیان  بــەڕێــوەبــردن 
جێگیر بکات. یەکێک لەو ئەی پی ئایانە ناوی 
"سیام"ــــە کە بۆ شوێنهەڵگرتن و کۆنتڕۆڵی 

تەلەفۆنی موبایل کەلکی لێ وەردەگیرێت.
سیستەمی  بەڵگەنامەکان  بــەگــوێــرەی 
پێک  ــەش  ب چــەنــد  لــە  یاسایی  چــاودێــریــی 
کاریان  ئێران  لە سەرانسەری  کە  هاتوون 

پێ دەکرێ و بریتین لە:
ئەو  یاسایی.  چاودێریی  سیستەمی   -١
چاودێریی  و  کۆنتڕۆڵ  چاالکیی  بۆ  بەشە 
ئــەو سیستەمە  ــرێ.  ــی وەردەگ لــێ   کەڵکی 

)ئاشکراکردنی سیستەمی گوێهەڵخستنی یاسایی موبایل لە ئێران(

ــارەی کــەلــکــوەرگــرتــن لە  ــ ــە ب ــی ل ــاری ــی زان
بەکارهێنەری  لەالیەن  خزمەتگوزارییەک 
مـــوبـــایـــل کـــۆ دەکـــــاتـــــەوە و دەتـــوانـــێ 
دەستڕاگەیشتن بە خزمەتگوزارییەکە لەکار 
سیستەمی  بکات.  دەستکاریی  یــان  بخات 
چاودێریی یاسایی دەتوانێ داوای تۆماری 
خزمەتگوزارییە  و  بکات  ورد  بەکارهێنانی 
هاوبەشەکان لەکار بخات. بۆ ئەو کارە ئەی 
پی ئای سیام لە الی سەرجەم دابینکارانی 
جێگیر  ئێران  لە  موبایل  خزمەتگوزاریی 

کراوە. 
ئــامــێــری  ــی  ــڕۆڵ ــت ــۆن ک ٢- ســیــســتــەمــی 
ئاگادارکردنەوەی  بۆ  بەشە  ئەو  نایاسایی. 
ــەمــی چـــاودێـــریـــی یـــاســـایـــی لە  ــســت ســی
خزمەتگوزاریی  پرۆفایلی  ئاڵوگۆرەکانی 
ــی لێ  ــک ــەل ــی بــەکــارهــێــنــەر ک ــمــکــارت ســی
ئامێری  کۆنتڕۆڵی  وەردەگیرێ. سیستەمی 
نایاسایی، سیستەمی چاودێریی یاسایی لە 
کە  کارتی چاالک  هەنووکەیی سیم  دۆخی 

یان  کراوە  تۆمار  بەکارهێنەرێک  ناوی  بە 
خەریکی تۆمار کردنە ئاگادار دەکاتەوە.

کــۆگــایــەکــی  شــاهــکــار.  سیستەمی   -٣
ــەســەر ســەرجــەم  ــی ل ــاری ــی ــە زان داتــایــە ک
بەکارهێنەرانی موبایل لە ئێران بۆ پشکنینی 
ــەوە و  ــات ــی بــەکــارهــێــنــەر"  کــۆ دەک ــ "ڕەوای
بڕیار  یاسایی  بێتوو سیستەمی چاودێریی 
لەسەر ناڕەوایی هەوڵەکە بدا، پێش بە هەر 
هێنەر[  بەکار  ]هی  کردن  تۆمار  هەوڵێکی 
شاهکار  سیستەمی  ئــامــانــجــی  دەگــــرێ. 
چاودێریی  سیستەمی  ئــاگــادارکــردنــەوەی 
ــنــەران بۆ  ــی بــەکــارهــێ ــەوڵ ــە ه یــاســایــیــە ل
دیکەی  پێشکەشکارێکی  بــۆ  گواستنەوە 
گۆڕینی  ]ئـــۆپـــەراتـــۆر[،  خــزمــەتــگــوزاریــی 
گۆڕینی  یـــان  ــەکــەیــان  ــابــوون ئ ــی  ــاری ــی زان
بە  پێش  شاهکار  تەلەفۆنەکەیان.  ژمــارە 
موبایلی  ئەژماری  دەگــرێ  بەکارهێنەران 
خزمەتگوزاریی  پێشکەشکاری  لــە  ــوێ  ن
دیکە وەرگرن. بەتایبەتی، لە بەڵگەنامەکاندا 
لەویدا  کە  کــراوە  نموونەیەک  بە  ئــامــاژە 
لەو  "شاهکار  دراوە:  کردن  تۆمار  هەوڵی 
و  دەکۆڵێتەوە  نێردراوە  بۆی  زانیارییەی 
دەبینێ بەکارهێنەر لە الی پێشکارێکی دیکە 
تۆمار کراوە، بۆیە تۆمار  کردنەکە قەدەغە 
دەگەیەنێ  ئەوە  شیکردنەوە  ئەو  دەکــرێ." 
بەکارهێنەرێک  هەر  بڕیاریداوە  ئێران  کە 

ئاسانکاریی  تــا  هەبێ  کــارتــی  سیم  ــەک  ی
بکات.  چاودێرییەکەی  ئۆپەراسیۆنی   بۆ 
ئەوە بە سیستەمی چاودێریی یاسایی ئەو 
داوای  دەستبەجێ  تا  دەبەخشێ  توانایە 
ئەژمارێکی موبایل لە الیەن بەکارهێنەرێک 
یان ئاڵوگۆڕ لە هەژماری هەنووکەیی ئەودا 

هەڵوەشێنێتەوە.
٤- شەمسا. ئەو بەشە وەک ڕووکارێک 
ــگ، کــورتــەپــەیــام،  ــ ــۆ کــۆکــردنــەوەی دەن ب
وردەکاریی  و  پەیوەندییەکان  وردەکاریی 
لێ  کەڵکی  ئینتەرنێت،  پرۆتۆکۆلی  ــای  دات

وەردەگیرێ.  
سیستەمەی  ئــەو  کــە  ئــامــاژەیــە  جێگای 
ــــی کــــە لــە  ــای ــاســ ــ ــی ی ــ ــوزاری ــ ــگ ــ ــەت ــ ــزم ــ خ
ڕادەیەکی  تا  دەکرێ  باسی  بەڵگەنامەکاندا 
زۆر لە  ستانداردە یاساییەکانی چاودێریی، 
کارییەکانی  تاقمە  لــەالیــەن  گەشەپێدراو 
کۆمیتەکانی  و   )3gpp( پــی  پــی  جــی   ٣

ستانداردی ئێتسی )ETSI( جیاوازە.

دۆزینەوە سەرەکییەکان
ــۆمــار کــردنــی  ڕێــســاکــانــی دەســـەاڵتـــی ت
سەرجەم  دەڵێن  ئێران  لە  پەیوەندییەکان 
لە  موبایل  پــەیــوەنــدیــی  ئــۆپــەراتــۆرەکــانــی 
ئێران دەبێ دەستڕاگەیشتنی ڕاستەوخۆ بە 
زانیاریی  کۆکردنەوەی  بۆ  سیستەمەکەیان 
خزمەتگوزارییەکان  ــارەی  پ وەرگرتنی  و 
بە  نــاوەنــدە.  بــەو  بــدەن  بەکارهێنەران،  لە 
ئاماژە بە پێناسەی بەرینی "گوێهەڵخستنی 
ناوەندە  ئەو  خۆیانەوە،  الیەن  لە  یاسایی" 
سیستەمی  ــە  ل کــەلــکــوەرگــرتــن  بــەتــەمــای 
ــی  ــاشــەکــەوت کــردن پــێــشــکــەوتــوویــە بـــۆ پ
یان  ڕێگاپێدان  بەکارهێنەران،  زانیاریی 
ڕەتکردنەوەی دەستڕاگەیشتنی بەکارهێنەر 
سەیر  و،  موبایل  خزمەتگوزارییەکانی  بە 
دەنگیی،  کەڵکوەرگرتنی  مێژووی  کردنی 

کورتەپەیام و داتا.
سیستەمی چاودێریی یاسایی دەسەاڵتی 
ــی پـــەیـــوەنـــدیـــیـــەکـــان، بۆ  ــردنـ ــار کـ ــۆمـ تـ
سیستەمی  ناو  لە  ڕاستەخۆ  جێگیرکردنی 
کارپێکردنی ئۆپەراتۆرەکاندا کەڵک لە ئەی 
پی ئای وەردەگرێ تا بتوانێ زانیاریی ورد 
لەسەر خزمەتگوزاریی کەڵک لێ وەرگیراو، 
و  خزمەتگوزاریی  کــردنــی  دابــیــن  ئاستی 
مێژووی دانی تێچووی خزمەتگوزارییەکان، 
ــوێ،  ــی ن ــەکـ ــەر داوایـ ــت بــێــنــێ. هـ ــ وەدەسـ
سیم  لــە  ئــاڵــوگــۆڕ  داوای  و  کۆتاییهێنان 
کارتی بەکارهێنەران دەبێ بە کەڵکوەرگرتن 
ئاییەکانی ئەو ناوەندە پەسەند  لە ئەی پی 

بکرێ.
لە  پشتگیریکراو  سیستەمی  جــۆرە  ئەو 
الیەن دەوڵەتەوە بۆ بەڕیوەبردنی کاروباری 
لە  لە واڵتیكدا  ڕایەڵەی موبایلی سەربەخۆ 
پەیوەندیگرتنی  مودێڕنی  پیشەسازیی  ناو 
موبایلدا لە ڕادەبەدەر دەگمەنە. بێتوو ئەوە 
بەو شێوەیەی لەو بەڵگەنامانەی ئێمە لێمان 
کۆڵیونەوە بەتەواوی جێبەجێ بکرێ، توانایی 
ئەوە بە دامودەستگای دەوڵەتی دەبەخشێ 
مۆبایلییەکانی  پەیوەندییە  ســەرجــەم  تــا 
خەڵکی ئێران، لە ناویاندا ئەوانەی ئالنگاریی 
ڕاستەوخۆ  ــەن،   دەکـ دروســت  ڕێژیم  بۆ 
کەم  الدا،  گوێهەڵخات،  بکات،  چاودێریی 

بکاتەوە یان بە تەواوی بپچڕێنێ.
بەڵگەنامەکان نیشان دەدەن کە کۆمپانیای 
ڕووسیەیی، بریتانیایی و کانادایی خەریکی 
کردنی  پێشکەش  بۆ  بەرباڵون  گفتوگۆی 
تەکنەلۆژیا  و  بازرگانی  خزمەتگوزاریی 
گوێهەڵخستنی  داواکانی  لە  پشتگیریی  بۆ 
کۆنتڕۆڵی  چاودێریی،  بۆ  ئێران  یاسایی 
خزمەتگوزاری و بەڕێوەبرایەتی ئەژمار. لە 
کاتێکدا ئەو بەڵگەنامانەی ئێمە پێداچوونمان 
ئەو  کردنی  جێبەجێ  باسی  کـــردوون  بۆ 
لە  دانــوســتــانــەکــان  ــاکــەن،  ن ڕێککەوتنانە 
سەرەکییەکاندا  پەیوەندیدارە  الیەنە  نێوان 
وردەکاریی  و  بڕیوە  باشیان  مەودایەکی 
گوێهەڵخستنی  سیستەمی  لەمەڕ  بەرباڵو 
ئەو  و  خزمەتگوزاریی  شێوەی  و  ئێران 
تەکنەلۆژیایەی کە لە کەرتی تایبەتییەوە بۆ 
ئەو مەبەستە دەتوانن دابین بکرێن، لە خۆ 

دەگرن.

تۆ دەجووڵێی، ئەوان وەدوات دەکەون

کەماڵ حەسەن پوور
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هەر خامنەیی دەزانێت
 کێ کۆنەپەرەستە!

نرخی  بەرزبوونەوەی  و  خەڵک  پێداویستیی  گرانیی  لە  باس  ئەوانەی 
دۆالر دەکەن، کۆنەپەرستن، کۆنەپەرست.

ئیسالمی  ڕێبەری کۆماری  ئەو خەڵکەی  یانی  گیژە  ئەم خەڵکە  هێشتا 
یانی  کۆنەپەرستی  نازانن  نازانن.  کۆنەپەرستی  مانای  گێژن،  پێی وایە 

وابەستەبوون بە شتی کۆن و دژایەتی کردنی شتی نوێ و تازە.
عەلی خامنەیی ڕێبەری کۆماری ئیسالمیی لەژێر کاریگەریی خۆپێشاندانی 
کۆنەپەرستانەی سێ چوارمانگ لەمەوبەری خەڵکی کۆنەپەرستی ئێران لە 
تریاکێکی  حەسانەوە  مەبەستی  بە  بوو  ناچار  ئەمساڵدا  ڕێبەندانی  ٢٢ی 
زۆرتر بکێشێت. جەنابیان لەبەر ئەوەی ئەم ساڵ لە ساڵوەگەڕی ڕۆژی 
دواتر  ڕۆژ  سێ چوار  هەتا  کێشابوو،  زۆری  تریاکێکی  ڕێبەندان  ٢٢ی 

نەیتوانی پەیام و مەیامێک بەم بۆنەیەوە باڵو بکاتەوە.
دوای ئەوەی ڕێبەری کۆماری ئیسالمی ڕۆژی ٢٦ی ڕێبەندان نەشئەیی 
خەڵکی  بە  ڕوو  ژیــرانــەی  زۆر  پەیامێکی  چــوو،  بەسەر  کێشانەی  ئــەو 
کرد  کەسانەی  ئــەو  باسی  خامنەیی  بــاڵوکــردەوە.  ئێران  کۆنەپەرستی 
خۆیان بە سیاسی دەزانن و لەم دواییانەدا ڕەخنەیان لە گرانیی شتومەک 
نابێت  بە سیاسی دەزانـــن،  ئــەوانــەی خۆیان  دەکــات  داوا  ئــەو  گــرتــووە. 
ڕەخنە لە گرانی و دەست نەکەوتنی پێداویستییەکانی خەڵک بگرن و ئەو 
کەسانە بە "کۆنەپەرست" ناو برد. لە قامووسی سیاسیدا کۆنەپەرست بەو 
کەسانە دەگوترێت "دژی پێشکەوتن و گۆڕانکاریی بنەماکانی کۆمەاڵیەتی، 

ئابووری، سیاسی یان پێوەندییە کۆمەاڵتی، ئابووری و سیاسیەکانن."
هەموو  خاوەنی  ئیسالمی  کۆماری  بسەلمێنین  خوێنەر  بە  ئــەوەی  بۆ 
تایبەتمەندییەکانی  هــەمــوو  و  پێشکەوتن خوازنەیە  تایبەتمەنییەکانی 
ئەم  دژبەرانی  الی  پێشکەوتن  و  گۆڕانکاری  دژی  و  کۆنەپەرست بوون 
کۆنەپەرستی  چەمکی  خوارەوە  لە  ئیسالمییە،  کۆماری  پیرۆزیی  پێکهاتە 
کۆنەپەرستیی  جــۆری  دوو  لە  باس  بەکورتی  و  دەکەینەوە  شی  زیاتر 
مێژوویی و کۆنەپەرستیی سەردمیانە یان کۆنەپەرستیی هاوچەرخ دەکەین:

کۆنەپەرستیی مێژوویی: 
فڕێندانی لەچک و سەرپۆشی ژنان کارێکی زۆر کۆنەپەرستانەیە. کاتێک 
الیەنگرانی  دەتوانین  بکەین،  کۆنەپەرستی  لە  باس  بەقووڵی  بمانهەوێت 
یەکێک  باس.  بەر  بخەینە  گۆشەنیگاوە  و  ڕوانگە  زۆر  لە  کۆنەپەرستی 
دابەشکردنی  کۆنەپەرستی  دابەشکردنی  گرینگەکانی  هــەرە  جــۆرە  لە 
مێژووییە.  لە مێژووی کۆندا پێش هاتنی ئیسالم و دینەکانی دیکە خەڵکی 
بەڵکوو جلوبەرگی زۆر  نەک هەر سەرپۆش و ڕووپــووش  ئەو سەردم 
مرۆڤ  ئەوەی  دوای  دەڵێن  مێژوویی  بەڵگەی  دابــووە.  لەبەر  کەمیشیان 
بە  زۆر  ماوەیەکی  ئەوەی  دوای  زەوی،  گۆی  سەر  هاتووەتە  بەڕووتی 
داپۆشیوە.  خۆی  پێشی  و  پاش  سەرەتا  قووتی سووڕاوتەوە،  و  ڕووت 
دواتر ژنان لە داخی پیاوان سینگ و یەک دوو شوێنی دیکەی دیکەشیان 
بە توێکڵەدار و گەاڵی پان داپۆشیوە. دیارە لەو سەردەمەدا کەس بیری قژ 
داپۆشینی نەکردووەتەوە. ئەم کۆنەپەرستییە یانی دانەپۆشینی قژ و المل 
و سەرووی سینگی ژنان ئێستاشی لەگەڵدا بێت لە واڵتانی دواکەوتووی 
لە چەند  تەنانەت  و  بەردەوامە  ئاسیا  ئەمریکا و خۆرهەاڵتی  ئورووپا و 
واڵتی دورووبەریش کەم تاکورتێک ڕەچاوی دەکەن و لە ئێرانی هەمیشە 
و  دەکەن  ڕەچاوکردنی  داوای  کۆنەپەرەست  کۆمەڵک  ئێمەش  ئیسالمیی 
دوای  ئاغای خامنەیی  بۆیە  دەدەن.  بەکوشتن  لەپێناودا  تەنانەت خۆیانی 
ئەوەی تەزووی تریاک و مریاکەکە بەری دا بە بیری داهات بڵێت ئەوانەی 

باس لە الدانی حیجاب و میجاب دەکەن کۆنەپەرستن.

کۆنەپەرستیی سەردەمیانە: 
لەم نرخی  باسکردن  پێشاندانی دۆخی کۆنەپەرستیی سەردەمیانە،  بۆ 
دۆالرە لە ئێران نموونە و وێنەیەکی زۆر بەردەست و بەرهەستە. ئەگەر 
دوور نەڕۆین هەر سی چل ساڵ بەر لە ئێستا نرخی دۆالرێکی ئەمریکا 
لە بازاڕی ئێران حەوت تومەن بوو. یک دۆالری ئەمریکا بە ٧ دانە تاکە 
فەرمایشتی  دەرفرتاندنی  لەگەڵ  هاوکات  ئێستا  بەاڵم  دەفرۆشرا،  تومەن 
سەوزە   " ــازاڕی  ب لە  ئەمریکا  دۆالری  یک  ئیسالمی،  کۆماری  ڕێبەری 
مەیدان"تاران یانی چەند  چەند شەقام خوارتری شوێنی نیشتەجێبوونی 
ئێستا  یانی هەر دۆالرێکی  فرۆشرا.  تومەن  بە ٤٧ هەزار ٥٠٠  خامنەیی 
٦٧٨٥ ئەوەندەی ئەوکات نرخی بەرز بووەتەوە. لێرەدا هیچ پێویست ناکات 
دژی فەرمایشتی خامنەیی بین. هەر لە تۆی خۆێنەر دەپرسم گێڕانەوەی 
دۆالری پەنجا هەزار تومەنی بۆ نرخی حەوت تومەنەکەی سی چل ساڵ 

لەمەوبەر کۆنەپەرستی نییە. ئەدی کۆنەپەرستی بە چی دەڵێن؟
کۆتایی  پنتی  بووین  خەریک   ١٤٠١ ڕێبەندانی  ٢٧ی  شەوی  درنگانی 
ئاخرین ڕستەی ئەم دێڕانە دابنێن، بەاڵم کۆنەپەرستان جارێکی دیکە لە 
ئیسفەهان، خوڕەم ئاوا، تەورێز، ڕەشت و چەندین شاری  تاران، شیراز، 
دیکە هاوار دەکەن "نە این  وری نە آن وری "..." تو بیت رهبری". ئەمەشیان 
ئەوپەڕی کۆنەپەرستییە بەشێک لە ئەندامی لەشیان داوێنە نێو بنەماڵەی 

خامنەییەوە!

تیرێژەکانی گەالوێژێک
)بەبۆنەی سەدەمین ساڵڕۆژی لەدایکبوونی د. عەلی گەالوێژ(

"کوڵی بۆ تۆڵە، خوێنی خاوێنم
بە شێعری خوێنین خۆم دەالوێنم

تەم و تاریکی و خەم و هەژاری
بێ شک الدەچێ لە کوردەواری

بەکەیفی خۆمان دەگەین بە ئاوات
زامنی فەتحە حیزبی دێموکرات

بۆ حیزبەکەمان گیانمان فدا کەین
دەست دەینە دەست یێک، دەردمان دەوا کەین"

 ئاگری)١(، جۆزەردانی ١٣٢٨

کەسایەتییە  نــاوی  بەپێی  واڵتــانــەی  ئــەو  نین  کــەم 
پێناسە دەکرێن و ئەو کەسایەتییانه  به ناوبانگەکانیان 
نەتەوەکانی  و  خەڵک  سەربەرزیی  و  شانازیی  هۆی 
خۆیانن. گەلی کوردیش دەتوانی شانازی بەوەی بکات 
و،  کەیانی خۆی  و  ــەت  دەوڵ نەبوونی  کە ســەرەڕای 
خاوەن  حیلەکار  و  غەددار  دوژمنی  گەلێک  هەبوونی 
بواری جۆراوجۆرە، و  لە  بەرز  بەنرخ و  کەسایەتیی 
هەرکام لەوان لە پێناوی بەختەوەری و گەشەسەندی 
پاکی  تەنانەت گیانی  تێکۆشاون و  کۆمەڵگەی خۆیان 

خۆیان فیدای گەل و نیشتمانیان کردووە.
کــورد،  گەلی  گــەورانــەی  کەسایەتییە  لــەو  یەکێک 
مامۆستا  کە  گەالوێژە  عەلی  دوکتور  پایەبەرز  زانای 
ــای ڕۆمـــی زەمــانــی  ــەوالنـ ــەحــەق وەکـــو "مـ ــەژار ب ــ ه
داخــەوە  بــه  دەکـــات.  پێناسەی  تــەبــرێــزی"  شەمسی 
تاراوگه،  لە  دەیه  چوار  به  نزیک  درێژخایەنی  ژیانی 
سەرکەوتنی  پاش  ئێرانی  لە  کورتخایەنی  مانەوەی 
ڕاپەڕینی ڕێبەندانی ١٣٥٧ی هەتاویی و گیرانی و لە 
خەرمانانی  لە  تاران  ئێڤینی  زیندانی  لە  سێدارەدرانی 
بتوانێ  نەڕەخساند  بۆ  دەرفــەتــەی  ئەو   ١٣٦٧ ساڵی 
گەلەکەی  و  واڵت  خــزمــەتــی  بخاته  خــۆی  تــوانــایــی 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و  خۆی و گەلی کوردیش 
بواری  لە  تواناییەکانی  ناسیاوی  بتوانن  پارچەکانیتر 
جۆراوجۆری زانستی، ئابووری، سیاسیی و شێعر و 
عەلی  لێ  وەربگرن.  ســوودی  و  بن  کــوردی  ئەدەبی 
به  سەبارەت  زانستییەکانی  بەرهەمە  کە  گەالوێژێک 
کوردستان به زمانی تورکیی ئازەربایجانی و ڕووسی 
زانایانی  ــەالیــەن  ل جێ متمانه  ســەرچــاویــەکــی  وەک 
سۆڤییەتییەوە  یەکیەتیی  کوردناسی  و  ڕۆژهەاڵتناس 
ــدەواری  ــن ــرا و ســــەدان خــوێ ــ ــی ــ ــێ وەردەگ کــەڵــكــی ل
زانستیدا  بواری  لە  ئازەربایجان  کۆماری  سۆڤییەتیی 
لە پۆلی وانە گوتنەوەی ئەو پەروەردە ببوون و دەکرا 
لە کۆمەڵگەیەکی ئازاددا زانست و تواناییەکانی بخرێته 
به دەستی  بە داخەوە  خزمەت گەڵ و نیشتمانەکەی، 
ئیسالمی  کــۆمــاری  خورافاتی  و  نــەزانــی  نوێنەرانی 

شەهید کرا.

ــەرە لــەگــەڵ  ــب ــەرام ــەی، ئــەمــســاڵ ب ــەمـ یــەکــی ڕەشـ
که  گەالوێژ،  عەلی  لەدایکبوونی  ساڵڕۆژی  سەدەمین 
ساڵی ١٣٠١ی هەتاویی له گوندی ساروقامیش، لە ٣٠ 
بنەماڵەیەکی  لە  بۆکان  ڕۆژهەاڵتی شاری  کیلۆمێتری 
فەرهەنگدۆستی  و  ــازادیــخــواز  ئ نــیــشــتــمــان پــەروەر، 

فەیزوڵاڵبەگی لەدایک بوو. 
ــژ ڕێــگــایــەکــی پــڕ لە  ــور عــەلــی گــەالوێ ــت نــەمــر دوک
هەوازونشێوی دوور و درێژی لە ژیانی پڕ لە ڕووداوی 
ئاوێتەی  الویەتیی  و  منداڵی  ڕۆژگـــاری  بــڕی.  خــۆی 

ڕیزێک لە ڕووداوە گەورە و چارەنووسسازەکان 
لە ئاستی ئێران و جیهاندا بوو. گەالوێژ شایەدی 
لە  زوڵـــم وزۆری حکوومەتی ڕەزاشـــا  زیــنــدووی 
بۆ  هاوپەیمان  واڵتانی  هێزی  هاتنی  کوردستان، 
سپای  خۆبەدەستەوەدانی  کوردستان،  و  ئێران 
شلوێقی ئێران، هەاڵتنی ژاندارمە سەرکوتکەرەکان 
لە  سیاسی  ــەزای  ف کــرانــەوەی  و،  کوردستان  لە 
حکوومەتی  ڕاگەیاندنی  ئــازادکــراوەکــان،  ناوچه 
میللیی ئازەربایجان لە ٢١ سەرماوەزی ١٣٢٤ و 
کۆماری کوردستان لە دووی ڕێبەندانی هەر ئەو 
بەرچاوی  هیوای  سەرهەڵدانی  هەروەها  ساڵەدا، 
نەتەوەیەک بوو کە بۆ هەوەڵ جار تامی شیرینی 
دەسەاڵتی نەتەوەیی خۆی دەچێشت. گەالوێژی الو 
کۆمەڵگەی  گەشەسەندنی  و  پێشکەوتن  شایەدی 
ڕێژیمی  سەرنێزەی  حوکمی  لە  دوور  به  خــۆی 

سەرەڕۆی پاشایەتیی ئێران بوو.
ــە بـــەشـــدارانـــی  ــک لـ ــێ ــەک گـــەالوێـــژ وەکـــــوو ی
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد له سپای میللی 
کوردستاندا به پلەی کاپیتانی گەیشت و لە یەکی 
بانەمەڕی ساڵی ١٣٢٥ لەگەڵ گرووپێک لە الوانی 
بۆ  چوو  سپایی  زانستگای  لە  خوێندن  بۆ  کورد 
سەرکوتکرانی  دوای  سۆڤییەتی.  ئازەربایجانی 
بزووتنەوەی نەتەوەیی ئازەربایجان و کوردستان 
له ئێران و لەسێدارەدرانی پێشەوا قازی محەمەد و 
هاوڕێیانی لە ١٠ خاکەلێوەی ١٣٢٦ لە چوارچرای 
درێژخایەن  ماوەیەکی  بۆ  بــوو  ناچار  مەهاباد، 
و  بولغارستان  پێشوو،  سۆڤییەتی  یەکیەتیی  لە 
ئاڵمانی دێموکراتیک بمێنێتەوە و سەفەری باکۆی 
پتر له سێ دەیەی خایاند. بەاڵم دووریی نیشتمان 
کۆماری  و  محەمەد  قــازی  بیرەوەریی  و  یــاد  و 
ساوای کوردستان کاریگەرییەکی تایبەتی لەسەر 
گەالوێژ  فەرهەنگی  و  سیاسی  ژیــانــی  ــەواوی  تـ
و  شێعر  گەلێک  خولقاندنی  هۆی  به  بوو  و،  دانا 
نووسراوەی بەکەڵکی زانستی و سیاسی به زمانی 
کوردی، ڕووسی، تورکی ئازەربایجانی و فارسی 

لە دەرەوەی واڵت. 
وەکوو  تاراوگە،  له  بوونی  سااڵنی  لە  گەالوێژ 
ــان بۆ  ــدامــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســت ــەن ئ
و  نەکرد  لەبیر  خۆی  زێدی  و  نەتەوە  ساتێکیش 
بۆ  فەرهەنگی  بواری جۆراوجۆری سیاسی و  لە 
ناساندنی نەتەوەی کورد و گەشەکردنی سیاسی 

و فەرهەنگی نەتەوەکەی هەوڵێکی زۆری دا.
نزیکەی  دەرکردنی  کارگێڕانی  لە  یەکێک  ئەو 
بێژەری  "کوردستان"،  ڕۆژنامەی  ژمارەی   ١٣٣٧
نرخی  به  کتێبی  نووسەری  ئێران،  پەیکی  ڕادیــۆ 
ئێرانی  کوردستانی  وەرزێڕییەکانی  "پێوەندییه 
به  و   "١٩٥٥ باکۆ  ئــازەریــی،  تورکی  به  ئــەمــڕۆ، 
ئەرزییەکانی  "پێوەندییە  ــاکــۆ١٩٦٠،  ب ڕووســـی، 
عەشیرەیی  سیستمی  ڕووخــانــی  ــان:  کــوردســت
بــه زمــانــی فــارســی، تـــاران ١٣٦١"،  هــۆنــراوەی 
لە  زۆر  بابەتی  کــوردی،  زمانی  به  زووحەیاتەین 
لە  کوردستان  نەتەوەیی  کێشەی  لەگەڵ  پێوەندی 

گۆڤاری "دنیا" و هتد بوو. 
بەختەوەریی  و  ئــازادی  ئاواتی  به  کە  گەالوێژ 
کە  بـــاوەڕە  بــەم  بــوو،  خەڵکەکەی  و  کوردستان 
و  ســەرمــایــەداری  جەمسەریی  دوو  جیهانی  لــە 
و  ئینسانی  نەتەوەیی،  ئــارەزووە  سۆسیالیزمدا، 
سۆسیالیستی  سیستمێکی  لە  دادپــەروەرەکــانــی 
ئەندامیەتیی  کارتی  پاراستنی  وێڕای  دێ،  وەدی 
ــی کــوردســتــان و  ــمــوکــرات ــۆی لــە حــیــزبــی دێ خـ
باوەڕی ڕاستەقینه به مافی چارەی خۆ نووسینی 
نەتەوەکان، وەکوو کوردێکی دێموکرات پەیوەست 
بوو به تەنیا حیزبی چەپی سەردەمی خۆی واته 
خەریکی  پێناوەدا  لــەم  و  ئێران  تــودەی  حیزبی 
ناساندنی  بۆ  بــەردەوام  و  ڕاسته قینە  چاالکییەکی 

مافی ڕەوای گەلەکەی بوو.
کوردی  بەشی  لە  قسەکانی  و  دەنــگ  ئاهەنگی 
ڕادیۆ پەیکی ئێران تەواوی کوردستانی تەنییەوە، 
"ئاغا  عینوانی  کوردستان  خەڵکی  ڕادەیــەک  هەتا 
دەنگ خۆشەکەیان" پێ دابوو و هەموو ڕۆژێ به 
کوردستان  گوندەکانی  و  شار  لە  تامەزڕۆییەوە 
گوێیان به قسەکانی گەالوێژ دەدا که به ناو، خۆی 
نەناساندبوو. گەالوێژ لە سااڵنی ژیانی لە تاراوگه 
درێژەی به خوڵقاندنی بەرهەمی گەورەی زانستی، 
هیوا  لە  پڕ  دڵێکی  به  و  دا  فەرهەنگی  و  سیاسی 
لە  بەشداری  بۆ  بەهاری ساڵی ١٣٥٨  کۆتایی  لە 
و،  ئێران  گەڕایەوە  واڵتەکەی  چاکسازیی  ڕەوتی 
حیزبی  ئەیالەتیی  ڕێکخراوەی  بەرپرسی  به  بوو 

توودەی ئێران له کوردستان. 
پاش  ئێران  تـــوودەی  حیزبی  ڕێــبــازی  مخابن 
سەرکەوتنی شۆڕشی ڕێبەندانی ١٣٥٧ به هۆکاری 
لێ  باشی  ئاکامێکی  نەیدەتوانێ  زەینی  و  عەینی 
بکەوێتەوە و سیاسەتی "یەکیەتی و ڕەخنه گرتن"ی 
ئەم حیزبه لە کۆماری ئیسالمی ئێران لە ئەنجامدا 
لە  ئەندامانی  و  ڕێــبــەران  کــوژرانــی  و  گیران  به 

زیندانەکانی کۆماری ئیسالمی کۆتایی پێ هات.
عەلی گەالوێژ که له شیعرەکانیدا  بەڵێنی گەڕانەوە 
ــاش چەند  پ لــەوێــی  دابـــوو،  مـــردن  و  نیشتمان  بــۆ 
تــاراوگــه، پاش  ئــاوارەبــوون و ژیانی  دەیــه خەبات، 
لەالیەن  تاران  لە   ١٣٦٢ سالی  بانەمەڕی  له  گیرانی 
هەڵکردن  و  پــاســداران  سپای  ئاسایشی  هێزەکانی 
سەخت  زۆر  ئەشکەنجەی  و  زیندان  سااڵنی  لەگەڵ 
و لە ڕادەبەدەر، له کارەساتی کوشتاری بەکۆمەڵی 
خەرمانانی ١٣٦٧)١٩٨٨( لەگەڵ هەزاران شۆڕشگێر 
زیندانی  لە  ئـــازادی  ڕێگای  دیکەی  خەباتکاری  و 
ڕیزی  نێو  چــووە  و  درا  ســێــدارە  له  تــاران  ئێڤینی 

گیانبەختکردوانی ڕێگای ئازادی.
نەتەوەی کورد لە میژووی خۆیدا تووشی دەیان 
کارەساتی گەورە و بچووک بووە و هەزاران ڕۆڵەی 
واڵتەکەی  بەختەوەریی  و  ئــازادی  پێشکەشی  خۆی 
کردووە. کەسایەتییەکانی کورد بەپێی دەرفەتی ژیان 
به شوێن ئەوەوە بوون کە به دیتنەوەی دۆستێکی 
ڕێگایەک  ئەمڕۆیانه  بیروهزرێکی  بە  و  متمانه  جێ 
ــەوە.  ــدۆزن ب ئـــازادی  بــۆ  بــۆ گەیشتنی واڵتــەکــەیــان 
به و  کــورد  ــەی  ڕۆڵ دووجەمسەریدا  ســەردەمــی  لە 
پێکهاتنی واڵتێکی  باوەڕەی کە بیری سۆسیالیزم و 
ئازادبوونی  ڕیگای  تەنیا  دەتــوانــێ  سۆسیالیستی 
کرد.  چەپەکان  حیزبه  لە  ڕووی  بێ،  نیشتمانەکەی 
دوکتور  نــەمــران  وەکــو  کــورد  ڕۆڵەکانی  باشترین 
مامۆستا  کەریم حیسامی،  قاسملوو، عەلی گەالوێژ، 
هێمن، حەسەن قزڵجی، حەمەدەمین سێراجی، غەنی 
سەدیقی  شەفیعی،  جەعفەر  دوکــتــور  بــلــووریــان، 
شێرخانی،  حەمەدەمین  سوڵتانی،  فوئاد  کەمانگەر، 
تەها پارسا و هەزاران سەربازی ونی کورد خۆیان 
لــەم پێناوەدا کــوێــرەوەری  لــەم بــەرەیــدا دیــتــەوە و 
وەک  بەشێکیان  تەنانەت  بینی،  زۆریـــان  زیانی  و 
مامۆستا قزڵجی، گەالوێژ و مینه شێرخانی لە زینداندا 
گیانیان بەختکرد یا وەک دوکتور قاسملوو و سەدیق 
کەمانگەر لە دەرەوەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان تێرۆر 
کران یان به هیوای گەیشتن به ئاواتە لەمێژینەکانیان 
لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت سەریان لە غەریبایەتی 

نایەوە. 

لە  دوور  به  ئەوەیه  کــورد  ڕووناکبیری  ئەرکی 
خەیاڵی،  ڕۆمانتیزمی  و  دەمــارگــرژی  پاوانخوازی، 
وێرای پیرۆزڕاگرتنی یادی هەموو ئەو کەسایەتییانە 
کاتی  و  سات  باشترین  چاوەڕوانییەک  هیچ  بێ  کە 
کرد،  گەلەکەیان  به  تەرخانی خزمەت  ژیانی خۆیان 
کەسایەتییەکانی  و  حیزب  و  گەلەکەی  مــێــژووی 
ئەزمونی  لە  ســوود  و  هەڵسەنگێنی  درووســتــی  به 
ســەردەمــی  تایبەتمەندییەکانی  ــرێ،  ــگ وەرب ئـــەوان 
ئەوان  توانایی  و  بارودۆخ  و  کەسایەتییەکان  ژیانی 
بــداتــەوە و  لێک  بــووە  کە  ئــەو چەشنەی  بە هەمان 
ئاوات و چاوەڕەوانییەکانی خۆی پێوەری لێکدانەوە 
و داوەری نەکات. مێژوو ئەوە نییه کە ئاواتی ئێمەیە، 
میژوو ئەوەیه که لە دنیای ڕاستەقینەدا ڕووی داوە 
بۆ  حیزبێک  یان  کەس  خەباتدا  ڕەوتــی  لە  ئەگەر  و 
کورتخایەن تووشی هەڵەیەکی سیاسی بووبێ، ئەمە 
نابێ پێوەری هەڵسەنگاندنی تەواوی ژیانی سیاسیی 
دەیان ساڵ خەباتی  لە  و کۆمەاڵیەتی و چاوپۆشی 
بێ.  نەتەوەکەی  بەختەوەریی  و  ــازادی  ئ لەپێناوی 
حیزبێک  هیچ  و  کــەس  هیچ  ڕاستەقینەدا  ژیانی  لە 
ناتوانێ ئیددیعای ئەوە بکات کە چاالکی، لێکدانەوە و 
پێشبینییەکانی هەمیشە ڕاست دەردەچن و تووشی 
دەکات  کار  ئــەوەی  نابێ.  بچووک  گــەورەو  خەتای 
گرنگ  ڕەوتـــەدا،  لەم  بــەاڵم  دەبــێ،  هەڵەش  تووشی 
ئەوەیە، هێڵی سەرەکیی خەباتی ئەوان لە پێناو و لە 
خزمەتی گەیشتن بە ئامانجی نەتەوەیی، دادپەروەری 
دیاریکردنی  و  دێموکراسی  ئـــازادی،  کۆمەاڵیەتی، 
و  کەیان  دامەزراندنی  و  خۆنووسین  چارەی  مافی 

سەروەریی نەتەوەییدا بووبێ.
***

١( ئاگری نازناوی د. عەلی گەالوێژە

د. کامران ئەمین ئاوە
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تەواویەتی ئەرزی و تەجزییەتەڵەبی وەک گوتاری بەئەمنییەتی کردن 

چەند دیدارێکی دیپلۆماتیکی وتەبێژی حیزبی دێموکرات لە ئەمریکا

کوژرانی ٤٦ هەزار کەس بەهۆی دەبێ ڕێژیمی ئێران لە نەتەوە یەكگرتووەكان دەر بكرێت
بوومەلەرزەیەکی سامناک

به ر له  مااڵوایی

ــا  بــــێــــگــــومــــان ت
دوو  ئــــەم  ئــێــســتــا 
چــــەمــــکــــە واتــــــە 
»تەجزییەتەڵەبی« 
ــی  ــ ــەت ــ ــەواوی ــ »ت و 
لە  ئـــــەرزی«مـــــان 
وتارەکانی  و  زمان 
داکــــۆکــــیــــکــــارانــــی 
ئیسالمی  کۆماری  و  ئێرانشاری  وێژمانی 
بەرانبەر  لە  کە  چەمک گەلێک  بیستووە. 
خۆنووسین  چـــارەی  دیاریکردنی  مافی 
بندەستەکان  نەتەوە  مافی  دابینبوونی  و 
ئێران  گــرووپــەکــانــی  و  کــۆمــەڵ  بــاقــی  و 
ــوو چــەکــێــک کــەلــکــی لێ  ــ بـــــەردەوام وەک
ــوو هــەرکــات پرسی  وەرگـــرتـــووە. کــەواب
مافی نەتەوەکان و فرەنەتەوەبوونی ئێران 
ــاس، بــە زەقــکــردنــەوەی  ــەرب هــاتــووەتــە ب
تۆمەتی »تەجزییەتەڵەبی« و »تەواویەتی 
ئــەوان  ڕەوای  واڵمــی خواستی  ــەرزی«  ئ
ــەوە. بـــەاڵم پــرســیــار ئــەمــەیــە کە  ــ ــ دراوەت
»تەواویەتی  و  »تەجزییەتەڵەب«  چەمکی 
لە  ئــەرزی« بەرهەمی چ وێژمانێکە و بۆ 
ئاوەها تۆمەت گەلێک لە بەرامبەر خواستی 
ڕەوای نەتەوە بندەستەکان کەڵوەردەگرن؟ 
ــەم پــرســیــارەمــان  ــی ئـ ــ دەتــوانــیــن واڵم
ــەی کـــۆپـــنـــهـــاگـــن« و  ــانـ ــخـ ــابـ ــوتـ ــە »قـ ــ ل
بەئەمنییەتی کردن   چەمکی  بۆ  گــەڕانــەوە 
قوتابخانەی  ببینینەوە.   Securitization
کۆپنهاگن تا ئێستا بە واڵمە گونجاوەکانی 
ــەی  ــ ــی زۆربـ ــ ــی واڵمـ ــیــویــەت ــوان ــۆی ت ــ خ
ــە پرسی  ب ــدار  ــدی ــوەن ــێ پ پــرســیــارەکــانــی 

ــیــەت )نـــێـــوخـــۆیـــی، نـــاوچـــەیـــی و  ــی ــەمــن ئ
نێونەتەوەیی( بداتەوە.

ــە ســـەر  ــ ــن ــ ــەرژی ــ ــپ ــ پـــێـــش لـــــــــەوەی ب
ڕاستییەمان  ئەم  پێویستە  پرسیارەکەمان 
لە بەرچاو بێت کە چاالکانی ئەمنییەتی ساز 
یان بەئەمنییەتیکەر کەس یا گرووپێکن کە 
مەترسی  بە  شتێک  یــان  پرسێک  بوونی 
دەزانن و بۆ ئەوەی پرسێک بە ئەمنییەتی 
یاساکانی  و  سنوورەکان  دەبێت  بکرێت، 
واڵتێک وەال بنێت یان لەژێر پێ بنێت. بە 
واتایەکی تر بۆ ئەوەی پرسێک بەئەمنییەتی 
بکرێت پێویستە وا پێشان بدرێت کە ئەو 
ڕاستەقینە  هەڕەشەیەکی  بووەتە  پرسە 
ڕێگای  لە  یان  ئاسایی  شێوەیەکی  بە  کە 
پێویستە  و  نابێت  چارەسەر  سیاسییەوە 
ڕێگاچارەیەکی خێرا و نائاسایی بگیردرێتە 

بەر.  
لــە ئــێــران بــۆ ئــــەوەی نـــەتـــەوەکـــان و 
داخوازییە نەتەوەییەکان بەئەمنییەتی بکەن 
لە  کە  مافانە  لەو  باسکردن  دەدەن  هەوڵ 
هەڕەشەیەکی  وەک  سیاسین  ڕاســتــیــدا 
هۆی  بــدەن.  نیشان  ڕاستەقینە  و  هەبوو 
ئەم بەئەمنییەتی کردنەش ئەوەیە کە کاتێک 
بێتە  سیاسی  کێشەیەکی  وەکــوو  پرسێک 
گوێی  پشت  ئاسانی  بە  ناتوانن  ئــەژمــار، 
بخەن و سەرکوتی بکەن، بەڵکوو پێویستە 
ئاسایی  سیاسەتی  یان  گفتوگۆ  ڕێگای  لە 
چــارەســەری بۆ بــدۆزنــەوە. بــەاڵم کاتێک 
پرسەکە بوو بە پرسێکی ئەمنییەتی، زۆر 
بە ئاسانی دەتوانێت دژی بوەستیتەوە و بە 
پەنابردن بۆ هێزە چەکدارەکان سەرکوتی 

بکات و هەوڵی لەنێوبردنی بدات. لە ڕاستیدا 
کۆماری  و  پاڵەوی  سەردەمی  ئێرانی  لە 
پەنابردن  بە  واتــە  جــۆرە،  بەو  ئیسالمیدا 
تەجزییەتەڵەبی  وەک  چەمک گەلێک  بــۆ 
مافە  لە  باسکردن  ئــەرزی  تەواوییەتی  و 

نەتەوەییەکانیان بەئەمنییەتی کردووە.
بۆ  ئێران  لە  بەئەمنییەتی کردن  پرسی 
سەردەمی سەپاندن و دامەزراندنی دەوڵەت 
– نەتەوە لە ئێران دەگەرێتەوە. هاوبیرانی 
کە  پڕۆژەکەیان  ئــەوەی  بۆ  پاڵەوی  ڕەزا 
یەک  زمـــان،  یــەک  ئێرانی  لــە  بــوو  بریتی 
ــەتــەوە ســەر بــکــەوێ،  ــەک ن دەوڵـــەت و ی
قوتابخانە،  دروستکردنی  بە  دا  هەوڵیان 
زانـــکـــۆ و نـــاوەنـــدیـــی فــەرهــەنــگــســتــانــی 
و  سیاسی  ڕێوشوێنە  و  فارسی  زمانی 
ئەمنیەتییەکانی دیکە ئەم ئامانجە بێتە دی. 
ئامانجەکەش ڕوون و ئاشکرایە، بۆ ئەوەی 
ئێران بکرێت بە یەک نەتەوە و یەک زمانی 
هەبێ، دەبوو هەموو فێری زمانی فارسی 
و  بدەن  لەدەست  خۆیان  و شوناسی  بن 
دەســەاڵت  ساختەی  شوناسی  بە  تێکەڵ 
نــەتــەوە  بۆنێکی  و  ڕەنـــگ  هــیــچ  ــە  ک ــن  ب
نافارسەکانی تێدا بەدی نەدەکرا. بە وتەی 
دەتــانــەوێ  گــەر  بیانی،  مێژوونووسانی 
پێویستە  ــکــەن  ب ــاشــان  ــرم ک ــی  ــەردانـ سـ
ئــەوەی  لەبەر  بێت  لەتەکا  وەرگێڕێکتان 
تێ  فارسی  زمانی  لە  کوردستان  خەڵکی 
دیکەیش  نەتەوەکانی  بۆ  بێگومان  ناگەن. 
ناگەن  تێ  فارسی  زمانی  لە  و  هــەروایــە 
نەتەوەیی  زمانی  و  ناسنامە  خاوەنی  و 

خۆیانن. 

پێ کرد  ئاماژەمان  کە  زمــان  لە  بێجگە 
ــەوە بە  ــەت ــوو ن ــەتــەوەکــان وەکـ هــەمــوو ن
لەبەر  کران  یاساغ  مافەکانیانەوە  هەموو 
ئەوەی واڵتی نوێ بە ئێرانی یەک نەتەوە 

و یەک ئااڵ و زمان پێناسە کرا.
فاشیستییەی  پــڕۆژە  ئــەم  بەرانبەر  لە 
ناوەندگەراکان، نەتەوەکان و لەسەرەوەی 
هەر  نەک  کــورد  نەتەوەی  هەموویانەوە 
کۆڵیان نەدا، بەڵکوو بە خۆڕاگری خۆیان 
بە هەموو ڕەهەندەکانیەوە دەستی پێ کرد 

کە تا ئێستاش بەردەوامە.
بۆ  نــوێ،  ئێرانی  وێژمانی  بیرمەندانی 
سەرچاوەکانی  و  سامان  هەموو  ئــەوەی 
ئیراندا بخەنە ژێر دەستی خۆیان  لە  هێز 
کەڵکیان  بەئەمنییەتیکردن  گــوتــاری  لــە 
خواستێکی  چەشنە  هــەر  و  وەرگــرتــووە 
نەتەوەکانیان لە چوارچێوەی سیاسی دەر 

هێناوە و کردوویانتە پرسێکی ئەمنی.
بۆیە دەبینین کە چ الیەنگرانی سەڵتەتەنت 
و  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک الیــەنــگــرانــی  چ  و 
هەموو ناوەندگەراکان لە بەرانبەر ویست 
و خواستی ڕەوای نەتەوەی کورد چەمکی 
ئەرزی«  تەواویەتی  و  »تەجزییەتەڵەب« 
بە  تۆمەتبار  زەق دەکەنەوە و کوردەکان 

پارچەپارچەکردنی ئێران دەکەن. 
قوتابخانەی  بیرمەندانی  ڕوانــگــەی  لــە 
پێویستی  بەئەمنییەتی کردن  کۆپنهاگنەوە، 
بە سێ فاکتەرە: ئەکتەری بەئەمنییەتیکەر، 

بەردەنگ و دەق.
ئەکتەری بەئەمنییەتیکەر بە دەسەاڵتداران 
ــرێ کــە بە  ــوتـ ــیــان دەگـ ــگــرەوەکــان و جــێ

چەواشەکردنی  و  هێز  لە  کەلک وەرگرتن 
مێژوو خۆیان بە حەقدار و خاوەن ماف 
خەڵکانێکن  هەمان  بــەردەنــگ  دەناسێنن. 
بە  مەبەستدار  یــان  نەزانین  بەهۆی  کە 
ــەم وێــژمــانــە دەکـــەون و کــاری  شــوێــن ئ
هەوڵی  و  دەیڵێنەوە  بـــەردەوام  و  بــۆدەن 
لە  بریتییە  دەقــیــش  دەدەن.  جێخستنی 
هەوڵی  کە  بەئەمنییەتیکەران  گێڕانەوەی 
شاردنەوەی ڕاستییەکان و چەواشەکاری 
پرسێک  دەدەن  هەوڵ  هاوکات  و  دەدەن 
کــارەش  ئــەم  بۆ  بنوێنن.  هــەڕەشــە  وەک 
قوتابخانەکان، زانکۆکان و ناوەندە ئەدەبی، 

سینەما و ... دەوری سەرەکییان گێڕاوە.
ــەوە کــورتــە دەبـــێ لەم  ــردن ــک ــەم ڕوون ب
ئەم  ئامانجی  کە  تێ گەیشتبین  ڕاستییە 
)تەجزییەتەڵەبی  ناوزڕاندنانە  و  تۆمەت 
ــەردەوام  ــ ــە بـ ــەرزی( ک ــ و تــەواویــەتــی ئـ
ــە بــەرامــبــەر پــرســی مــافــی نــەتــەوەکــان  ل
هەیە  ئامانج  یەک  دەکرێنەوە،  بەرجەستە 
کورد  پرسی  ئەمنییەتیکردنی  بە  ئەویش 
بۆیە  کــوردە.  نەتەوەی  ڕەواکانی  مافە  و 
کاتێک دەڵێین پرسی کورد و کوردستان 
هەیە،  سیاسی  ڕێگەچارەی  و  سیاسییە 
مەبەست ئەوەیە کە لە ڕێگەی دیالۆگ و 
مافەکانمان  دەکرێت  ڕێکەوتنەوە  و  یاسا 
ڕوانــگــەی  پێچەوانەی  ئەمە  بنن،  دابــیــن 
ڕێگای  لە  دەیانەوێت  کە  ناوەندگەراکانە 
بەئەمنییەتیکردنەوە ڕێگاچارەی ناسیاسی 
واتە سەرکوت و پەنابردن بۆ هێز و هێزە 

چەکدارەکان بگرنە بەر. 
 

ئێران  کاک خالید عەزیزی، وتەبێژی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ڕۆژدا  چەند  مــاوەی  لە  ئەمریکایە،  لە  دیپلۆماتیک  سەردانێکی  بۆ  کە 
لەگەڵ چەند کەسایەتییەکی سیاسی، ئاکادمیک و دەزگاکانی توێژینەوە 

و ڕاگەیاندن کۆ بۆوە.
پرسی  کوردستان،  و  ئێران  لە  ژینا  شۆڕشێ  دواگۆڕانکارییەکانی 
زیندانیانیی سیاسی و پێشێلکردنی مافەکانیان و مەترسیی ئێعدام لەسەر 
بەشێک لەوان، هەڕەشەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران لەسەر ئەمنییەتی 
کاریگەریی  و  پێگە  نێوەڕاست،  ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی  بەتایبەت  جیهانی، 
و  کوردستان  و  ئێران  سیاسییەکانی  هاوکێشە  لە  دێموکرات  حیزبی 
خواست و داواکانی بزووتنەوەی کورد لە ئێران، پێویستیی پشتیوانیی 

کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  وتەبێژی  عەزیزی،  خالید  کاک 
کاترینا النتۆس سویت، سەرۆکی  لەگەڵ دوکتور  دیدار  لە  ئێران 
ــرۆڤ و دادپــــەروەری و  دامــــەزراوەی النــتــۆس بــۆ مافەکانی م
هەروەها لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ دوكتور کریستین سیکوێنزیا، 
هاوسەرۆکی هەڵمەتی مێزی دەورەیی لووتكەی ئازادیی ئایین بۆ 
نەهێشتنی یاساکانی پێشێلكردنی مافی مرۆڤ داوای کرد ڕێژیمی 
ئێران لە ناوەندەكانی مافی مرۆڤ و نەتەوە یەكگرتووەكان دەر 

بكرێت.
سەر  خستە  تیشکی  ــەدا  ــدارانـ دیـ ــەو  ل ــزی  عــەزی خالید  ــاک  ک
پرسەکانی مافی مرۆڤ و پێشێلکردنی مافی نەتەوە بندەستەکانی 
ڕەوتی  لەبارەی  و،  ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتی  بەهۆی  ئێران 
و  کــورد  ئایینیی  و  سیاسی  چاالکانی  ڕەشبگیری  ــەردەوامــی  ب
مەترسیی لەسێداردانی بەشێک لەو بەندییە سیاسییانە بە بڕیاری 
حیزب  وتەبێژی  کرد.  پێشکەش  زانیاریی  تــاران،  دەسەاڵتدارانی 
داوای لەو دوو کەسایەتییە کرد لە ڕێگای باڵوكردنەوەی ڕاپۆرت 
جیهان،  ئاستی  لە  مرۆڤ  مافی  ناوەندەكانی  لەگەڵ  قسەكردن  و 
دەست  تاکوو  ئێران  ڕێژیمی  سەر  بخەنە  هەمەالیەنە  گوشاری 

ئاماری قوربانییانی بومەلەزرەکەی باکوور و ڕۆژاوای کوردستان 4٦ هەزار کەسی 
تێپەڕاند.

بەرپرسانی تورکیە و ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان ڕۆژی سێشەممە ڕایانگەیاند، 
ژمارەی قوربانییانی بومەلەرزەکەی تورکیە کە زۆر لە ناوچەکانی باکووری کوردستانیشی 
گرتەوە، لە 4٠ هەزار کەس تێپەڕیوە. بەرپرسانی سووریەش دەڵێن ئاماری کوژراوەکانی 
لە ٦  لەو واڵتە کە بەشێکی زۆری ڕۆژاوای کوردستانیشی گرتۆتەوە،  بوومەلەرزەکە 

هەزار کەس زیاترن.
ئەو بوومەلەرزەیە ڕۆژی ١٧ ڕێبەندان بە بەهێزیی ٧.٨ ڕیشتەر پانتاییەکی بەرباڵو لە 
دوو واڵتی تورکیە و سووریەی گرتەوە و پاش دوو حەوتوو سەرەڕای بێ هێوابوون 
بۆ  هەوڵەکان  بەاڵم  داروپـــەردوودا،  لەژێر  زیندووکان  دۆزینەوەی  و  ڕزگارکردن  لە 

ڕزگارکردنی خەڵک هەروا بەردەوامە.
ئەم بوومەلەرزەیە بووەتە هۆی ئاوارەبوونی چەند میلیۆن کەس لەو دوو واڵتە کە 
بەشێکی زۆریان هەتا ئێستاش بێ سەرپەنان و سەرەڕای یارمەتییە مرۆییەکانی نەتەوە 
لێقەوماوی دڵ بریندار لەگەڵ سەرما و کەمیی  بیانی، خەڵکی  یەکگرتووەکان و واڵتانی 

خۆراک و دەرمان بەرەوڕوون و ڕۆژانێکی پڕسەخڵەتی بەڕێ دەکەن.

ئارمان حوسێنی

کۆمەڵگەی جیهانی بەتایبەت ئورووپا و ئەمریکا لە شۆڕشی خەڵکی ئێران 
نوێنەرانی  ئەو  لەگەڵ  کاک خالید  دانیشتنەکانی  و  باس  تەوەرێکی  چەند 
ئەو شوێن و کەسایەتییانە بوون کە لە خوارەوە ئاماژەیان پێ دەکرێت: 

- دیدار لەگەڵ لەگەڵ خاتوو فیۆنا بروس، پارلمانتاری پێشووی بریتانیا 
و نێردەی تایبەتی سەرۆک وەزیرانی ئەو واڵتە بۆ ئازادیی باوەڕ و ئایین 

و پارێزەری مافەکانی مرۆڤ.
- چاوپێکەوتن لەگەڵ جان فیگەڵ، ئەندامی کۆمیساری یەکیەتیی ئورووپا 
بۆ پەروەردە، ڕاهێنان، ڕۆشنبیری و الوان و نوێنەری پێشووی یەکیەتیی 

ئورووپا بۆ ئازادیی باوەڕ و ئایین. 
جۆن  لەگەڵ  کۆبوونەوە  و  نیوزمەکس  مێدیایی  دەزگــای  سەردانی   -

لە  ئێران  لەو پێشێلکارییانە هەڵبگرێت و هەوڵ بدرێت ڕێژیمی 
ناوەندەكانی مافی مرۆڤ و نەتەوە یەكگرتووەكان دەر بكرێت. 

لە بەشێکی دیکەی ئەو دیدارانەدا پرسی پەنابەران و مەترسیی 
کوردستان  هەرێمی  سەر  بۆ  تــاران  هێرشەکانی  بەردەوامیی 
لە  کــرا.  لەسەر  قسەیان  هێرشانە  بەو  پێشگرتن  پێویستیی  و 
هەنگاونان  چۆنیەتیی  لەمەڕ  الیەن  دوو  دیدارەکەشدا  درێژەی 
بۆ جێبەجێ کردنی كۆمەڵێک پرۆژە و كاری هاوبەش لە ئاستی 
ئەمریكا و جیهان، گرێدراو بە پرسەكانی مافی مرۆڤ لە ئێران 

و كوردستان، ئاڵوگۆڕی بیروڕایان كرد.

گەزی، سەرۆکی تیمی ئەو 
»واشنگتۆن  باڵوکراوەی  سەرۆکی  جەنکینس،  مایکڵ  لەگەڵ  دیدار   -

تایمز«.
- سەردانی ناوەندی هێرەتێجی واشنگتۆن و کۆبوونەوە لەگەڵ نیکۆڵ 
ڕوبینسۆن، لێکۆڵەری پلەبەرزی لێکۆڵینەوە لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست سەر 

بە پەیمانگای »دەیڤس« بۆ ئاسایشی نەتەوەیی و سیاسەتی دەرەوە.
»زەریــای  ڕێکخراوی  سەرۆکی  داکــوس،  بــراد  لەگەڵ  کۆبوونەوە   -

هێمن« بۆ دادپەروەری.
- سەردانی ئەنستیتۆی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و کۆبوونەوە و ئاڵوگۆڕی 

بیروڕا لەگەڵ چەند لێکۆڵەری ئەو پەیمانگەیە.

کارەساتی سەدە  خالید عەزیزی:
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