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مارسی  ٢ی  رێکەوتی  شەممە  پێنج  رۆژی  بەیانی  سەرلە 
٢٠١٧ ،بەرامبەر ١٢ی رەشەمە بە بەشداری ھەیئەتێکی حیزبی  
دێموکراتی کوردستان، لە شاری کارتەگێنای کۆلۆمبیا، شاری 
نۆبێل،  براوەی خەتی  نووسەر و رۆژنامونووسی جیھانی و 
ئینترناسیۆناڵ،  مارکز،رێکخراوی سۆسیالیست  گارسیا  گابریل 
کۆنگرەی  ٢٥مین  جیھان،  ناحکوومی  رێکخراوی  گەورەترین 
خۆی،بە وتارێکی لۆئیس ئایاال سکرتێری ئەو رێکخراوەیە لەژێر 
ناوی «بۆ دنیایەک لەسەر بنەمای یەکیەتی و یەکسانی» کردەوە 

و دوای ٣رۆژ کۆتایی بە کارەکانی ھێنا

خوشك و برایانی ھێژا !
میوانە بەرێزەکان !
جەنابی سەرۆك !

جەنابی سکرتێری گشتی !
ئــەو  بــۆ  زۆر ســوپــاســتــان دەکــــەم 
ــۆ مــنــتــان رەخــســانــد  ــەتـــەی کــە ب دەرفـ
دۆخی   بۆ  ئێوە   سەرنجی  ئــەوەی  بۆ 
کوردستان  و  نێوەراست  رۆژھــەالتــی 

رابکێشم.
زۆرن،  کێشە  ئێمە  نــاوچــەی  لـــەو 
بەتایبەت بۆ دوارۆژی نەتەوەکانی ئەو 
ناوچەیە کە دەکرێ ئیشارە بە کێشەی 
تیژی  توندو  ژنان،  مافی  مرۆڤ،  مافی 
جۆراوجۆری  گروپی  مافی  و   ئایینی 

نەتەوەیی و ئاینی بکرێت.
توندوتیژی  و تێرۆریزم،  ھەلومەرج 
و کـــەش و ھــەوایــەکــی  لـــەو نــاوچــە 
بوەتە   کـــردوە و  فــرەچــەشــنــەدا ســاز 
مەسەلە و مەترسیەکی  گەورە لەسەر 

ئاشتی و ئاسایشی نێودەوڵەتی.  
نــێــوەڕاســت کــە لەگەڵ  رۆژھــەالتــی 
رووبـــەڕو  کێشە  و  ئاستەنگ  گەلێک 
کۆمەڵێک  کاتیشدا  ھەمان  لە  بوەتەوە، 
ــات لــە گـــۆڕی دایـــە کە  دەرفـــەت و  ک
دەکرێ بە باشی کەڵکیان لێ وەربگیرێ 
بۆ  کێشانی نەخشە رێگایەکی بەربەرین 
گومان  بێ  کە  ناوچەکە،  داھــاتــوی  بۆ 
کورد فاکتۆرێکی حاشا ھەڵنەگری  ئەو 

سێنارێۆیە دەبن.
خۆیان  گرینگی  خانە  ــەو   ئ ھەمو 
دیاردەیەکی  تــێــرۆریــزم   ــەم  ب ھەیە، 
نەتەنیا  کــە  ــدارە  ــرســی ــەت م ــدە  ــەوەنـ ئـ
شوێنەوارە  مێژویی یەکان و فەرھەنگی 
یەکدابوون  لەگەڵ  و  ژیــان  یەکەوە  بە 
بۆ  مەترسییەکە  بــگــرە  دەبـــا،  نێو  لــە 
تەنیا  کە  مەترسییەک  مرۆڤایەتیشە. 
ــوەراســت  ــێ ن ــی  ــ ــەت ــ رۆژھ لـــە  رووی 
نــیــیــە بــەڵــکــو راســـتـــەوخـــۆ  ھــەمــووی 
ھەوڵ  کە  جیھانێک  دەگرێتەوە.  جیھان 
پێناو  لە  داوە  زۆری  زەحمەتێکی  و  

سەقامگیر کردنی ئاشتی و ئاسایشدا.
                               ل٢   

سمایل شەرەفی

لە ماوەی النیکەم یەک دەیەی 
رابردوودا قسەکردن لە کۆمەڵگای 

مەدەنی لە رۆژھەتی کوردستان ،...
                                          ل٣                                    

عه زیز شێخانی

تورکیە و ئێران، لە ھەناوی سیاسەتی 
ئەمڕۆیاندا بۆنی تەپ و تۆزی شکان و 

سەرکەوتنی شەڕەکانی ...   

   
                                     ل٧                          

رەزا محەممەدئەمینی

ــە  ــک ــگـــی دی ــانـ ــر لـــەســـێ مـ ــتـ ــەمـ کـ
و  سەرۆک کۆماری  ھەڵبژاردنەکانی 
شووڕاکانی شار و ....                                
                              ل٥ 

عومەر باڵەکی

قانونی ئەساسیی کۆماری ئیسالمی 
سیاسی  نیزامیی  پایەوئەساسی  کە 
جھانبینی  لەسەر  کە  ئێرانە  ئیستای 
حکوومەتی...                     ل٤

مودیریەتی بزووتنەوەی مەدەنی لە 
رۆژھەتی کوردستان

ئیشارە بە چەند ناتەبایی لە 
قانوونی ئەساسیی ئێراندا

پێوەندییەکانی ئێران و تورکیە لە ژێر 
تیشکی رووداوە ناوچەیی یەکاندا

پەرەسەندنی قەیرانەکان و 
داھاتووی کۆماری ئیسالمی

بەڕێوەچوونی ٢٥ەمین کۆنگرەی سوسیالیست ئینترناسیۆناڵ

بەرەو وەڕێخستنی خەباتی جەماوەری بۆ پاشەکشە بە دیکتاتۆری و سەرەڕۆیی

لـــە٢٩ی بــانــەمــەڕی داھـــاتـــوودا، دوو 
ھــەڵــبــژاردنــی ســەرانــســەری ، ھــاوکــات 
ھەڵبژاردنی  دەچـــن:  بــەڕێــوە  ئــێــران  لــە 
شووڕاکانی  ھەڵبژاردنی  سەرکۆماری و 

شارو دێ.
ھەڵبژاردنەکان  بەڕێوەبردنی  پێکەوە 
ئێران  لە  جــارە  چەندەمین  بۆ  ئــەوە  کە 
دووپات دەبێتەوە، یەکێکە لە تاکتیکەکانی 
کۆماری ئیسالمی بۆ راکێشانی  زۆرترین 
دەنگدان و  سەرسندووقەکانی  بۆ  خەڵک 
ــوڕ کـــردنـــی  کــەشــوھــەوای  گــــەرم و گـ
ــک دەخــەن  ھــەڵــبــژاردنــەکــان. واشـــی رێ
ھەڵبژاردنێک کە بە الی رێژیمەوە گرنگە، 
پێشوازییەکی  خەڵکەوە  الیەن  لە  بەم 
ئەوتۆی لێ ناکرێ، لە گەڵ ھەڵبژاردنێک 
بۆ  کەمتر و  رێژیم  بۆ  گرنگییەکەی  کە 
پێکەوە  بکرێن و  تێکەڵ  زیــاتــرە،  خەڵک 
نموونەھەڵبژاردنی   وەک  بچن.  بەڕێوە 
ــان و  ــرەگ ــی مــەجــلــیــســی خــوب ــەران ــن ــوێ ن
پێکەوە،  ئیسالمی  شــووڕای  مەجلیسی 
یا ھەڵبژاردنی سەرکۆماری و ئەندامانی 

شووڕای شارو گوندیش ھاوکات.
سەرکۆماری،  ئەمجارەی  ھەڵبژاردنی 
باڵەکانی  نێو  کێشەی  پرس و  ئەوەندەی 
پــرس و کێشەی  ئــەوەنــدە  ــێ،  دەب رێژیم 
خەڵک نابێ. وا مەزندە دەکرێ ملمالنێی 
سەرکۆماریی  ھەڵبژاردنی  لە  سەرەکی 
کاندیدای  نێوان  لە  ملمالنێ  دا  داھاتوو 
الیەک  لە  اعتدالگرایان  رێفۆرمخوازان و 
الیەکی  لە  ئوسوولگەراکان  کاندیدای  و 
پێشوو دا،  ھەڵبژاردنی  لە  بێ.  دیکەوە دا 
ــە دوو  تــەنــیــا کــانــدیــدایــەک کـــە  جــگــە ل
عــتــدالــگــرا»،  و  طلب  «اصـــالح  تەیفی 
دەنگدەرانی دەرەوەی بازنەی الیەنگرانی 
و  پێدا  دەنگیان  ناچارییان  لە  نیزامیش، 
رۆحانی  لێکرد،حەسەن  پشتیوانییان 
بوو. وا پێش بینی دەکرێ ئەمجاریش بە 
ھەر  تەیفە  دوو  ئەو  کاندیدای  ھێزترین 
حەسەن رۆحانی بێ. بەم بەو ھۆیەوە 
کــە کــارنــامــەی ســەرکــۆمــاریــی نــاوبــراو 
لە چوار ساڵی رابــردوو دا، بە بــەراورد 
ھەڵبژاردن،  کاتی  بەڵێنەکانی  گــەڵ   لە 
نێو  لە  نیە،  سەرکەوتوو  کارنامەیەکی 
النیکەم  یا  ئەوتۆ  دڵگەرمییەکی  خەڵک دا 
دڵگەرمییەک بە رادەی جاری پێشوو بۆ 
پشتیوانی کردن لە ناوبراو بەدی ناکرێ. 
ئەمجارەی  ساردیی  قەرەبووی  ئــەوەی 
ھــەڵــبــژاردنــی ســەرکــۆمــاری دەکــاتــەوە، 
دێیە.  شــارو  شــووراکــانــی  ھەڵبژاردنی 
ئەگەر  گوند  شار و  شووراکانی  چونکە 
رووی  لە  ئیسالمی دا،  کۆماری  لە  چی 
بڕیاردان  گرنگی  ناوەندێکی  سیاسییەوە 
نین، بەم بە چەند ھۆیەک، گرنگییەکی 
ھەرچی  ژمــارەیــەکــی  ھەیە و  تایبەتیان 
زیاتری خەڵک، بە جۆرێک لە جۆرەکان 
ھەڵبژاردنی  ملمالنیی  نێو  دەکێشرێنە 
شووڕاکان. لە الیەکی دیکەوە، بە ھۆی 
زۆریی ئەو حەوزە و کەسانەی ملمالنێی 

ھەڵبژاردن دەیانگرێتەوە،
                                    ل٢  

کەش وھەوای پێش ھەڵبژاردن، 
دەرفەتێک بۆ کاری سیاسی

 لە کوردستان

دەقی وتەکانی خالید 
عەزیزی سەرپەرەستی 

ەتی حیزبی  ھەی
دیموکراتی کوردستان، 
بەشداربوو  لە ٢٥مین 
کۆنگرەی رێکخراوی 

سوسیالیست ئینتێرناسیۆناڵ 
لە وتی کۆلۆمبیا 

جیھان  ناحکوومیی  رێکخراوی  گەورەترین  کۆنگرەی  ٢٥مین 
بەڕێوەچوو  کۆلۆمبیا  وتی  لە  ئەنترناسیۆناڵ)  (سۆسیالیست 
ئەم  رەسمیی  ئەندامی  وەک  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  و 
خالید  بەڕێز  بەسەرپەرستی  ھەیئەتێک  ناردنی  بە  رێکخراوە 

عەزیزی بەشداری کۆنگرەکەی کرد و وتاری پێشکەش کرد.
پێشنیوەڕۆی رۆژی پێنجشەممە، ڕیکەوتی ٢ی مارسی ٢٠١٧ی 
زایینی، بەرانبەر بە ١٢ی ره شه ممه  لە شاری «کارتەگێنا»ی وتی 
ناحکوومی  ریکخراوی  گەورەترین  کۆنگرەی  ٢٥مین  کۆلۆمبیا، 
جیھان، واتە ریکخراوی سۆسیالیست ئینتێرناسیۆناڵی دەستی بە 

کارەکانی کرد.
بنەمای  سەرەتا کۆنگرە بە درووشمی «بۆ دونیایەک لەسەر 
یەکیەتیی و یەکسانی»، بە وتارێکی  بەڕێز لویس ئایاال، سکرتێری 

سۆسیالیست ئەنترناسیۆناڵ کرایەوە.
کێشه ی  و  یەکسانی  و  ئاشتی  لــەگــەڵ  لەپێوەندی  نــاوبــراو 
تێرۆریزم لە رۆژھەتی نێوەراست و کێشەکانی نیوان رۆژھەت 
لێک نیزیك  بە  ئاماژەدان  بە  ئورووپا قسەی کردو  و رۆژئــاوای 
بوونەوەی جونەوەی «فارك» لەگەڵ دەوڵەتی کولۆمبیا، ھیوای 
خواست کە ئاشتی و ھێوری باڵ بە سەر ھەموو جیھاندا بکێشێت 
و داوای سەرکەوتنی بۆ پڕۆسەی ئاشتی وتی کۆلومبیا خواست.

                                                         
                                                               ل٣ 

٢٥-٢٧ی  رۆژانــی  لە  ژنــان  ئینترناسیۆناڵی  سوسیالیست 
رەگەزی  «نابەرابەری  دروشمی  ژێر  لە  ئەمساڵ دا  فێوریەی 
ئەمرۆ لە جیھان، تێگەیشتن لە بەربەستەکان و کۆتایی ھێنان 
بیست ویەکەمین   «٢٠٣٠ سالی  تا  رەگــەزی  نابەرابەری  بە 

کۆنگرەی خۆی لە والتی کۆلۆمبیا بەڕێوە برد.
ئینترناسیۆناڵی  بانگھێشتی رەسمیی سوسیالیست  لە سەر 
دیموکراتی  ژنــان  یەکیەتی  رێــکــخــراوی  ھەیئەتێکی  ژنـــان، 
کوردستان بە سەرپەرستیی خاتوو کوێستان گادانی بەشداری 
بیست ویەکەمین کۆنگرەی ئەم رێکخراوە جیھانییەی تایبەت بە 

ژنان بوو.
حاجی»،  «وەفــا  وتەکانی  بە  کۆنگرە  کاری  رۆژی  یەکەم 
سەرۆکی سۆسیالیست ئینترناسیۆنالی ژنان دەستی پێکرد کە 
زیاتر پێوەندی بە مەبەست و ئامانجەکانی کۆنگرەو ھەروەھا 
ھێنانە بەرباسی کۆمەڵە پێشنیارێک بۆ چۆنیەتی بەڕێوەچوونی 

باسەکانەوە ھەبوو. 
فێوری یە  ٢٦ی  یەکشەممە  کۆنگرەکەدا،  کاری  درێژەی  لە 
کۆماریخوازانی  سێناتۆری  ــاســادۆ»،  ک «ئــارلــێــس  خــاتــوو 
کۆلۆمبیا و سەرۆکی کۆمیسیۆنی حقووقیی بۆ یەکسانی خوازی 
رەگەزی  باسێکی پێشکەش کرد. بەرێزیان بە کورتی باسی 

مێژووی خەباتی ژنانی کۆلۆمبیای کرد. ...  
                                                       ل٦

بیرۆکەی خەبات و تێکۆشانی سیاسی لە مەیدانی واقیعی خۆیدا، لە نێو شارەکانی کوردستان، ئەو شوێنەی ھێزی بە توانای خەڵک بۆ 
دەربڕینی ھەست و بۆچوونی نیشتمانپەرەوەرانەیان فەزای راستەقینەی سیاسەت کردن بۆ پشتیوانی لە حیزبێک کە ھەڵگری پەیامەکانی ئەوانە 
بۆ گەیشتنیان بە ئامانجە نەتەوەیی و سیاسی و کۆمەیەتییەکانیان، ھەر ئەو شوێنەبوو کە بۆ یەکەم جار قازی محەمەد پێشەوای کورد و 
حیزبی دیموکراتی کوردستان، لە پێشوازییەکی جەماوەریدا دامەزرانی کۆماری کوردستانی تێدا راگەیاند. ئەم بیرۆکەیە دوای زیاتر لە سێ 
دەیە خەباتی شاخ و تێکۆشانی نھێنی لە ژێر دەسەتی رێژیمی شادا، دوای شەھیدبوون و گرتن و ئیعدامی زۆر رۆڵەی تێکۆشەری کورد 
بە دەستی جەلالدەکانی شا، بەدوای سەرکەوتنی شۆڕشی ٥٧ بۆ جارێکی دیکە سەری ھەڵدایەوە. کاتێک خەباتکارانی شاخ و دوورەوتی و 
تێکۆشەرانی دیموکرات، رێبوارانی رێگای پرشانازی پێشەوا، بەیەکەوە لە نێو دڵی پڕسۆزی خەڵکدا ئامێزیان لەیەک دا و ئەودەم کە قاسملووی 
رێبەر خۆی لەنێو خەڵکەکەیدا دیتەوە. ١١ی رەشەمەی ١٣٥٧ رۆژی دەرخستنەوەی ھێز و توانای پشتیوانانی حیزبی دیموکراتی کوردستان 
بوو، ئەودەمەی دوکتور قاسملوو لە نێو پێشوازییەکی گەرم و بێ وێنەی دەیان ھەزار کەسیدا لە شاری مەھابادی پێتەختی کۆماری کوردستان، 
بە وتە بە نرخەکانی خەباتی ئاشکرای حیزبی دیموکراتی کوردستانی راگەیاند. شیوە خەباتێک کە ھەر زۆر زوو ھەموو کوردستانی تەنییەوە و 
ھەموو خەڵکی کوردستانی بە پەیام و مەبەستەکانی حیزبە خۆشەویستەکەیان ئاشنا کرد. ھەربۆیە لە یەکام دەوری ھەڵبژاردنەکان لە کۆماری 
ئیسالمی داسەپاودا، لە نیزیک بەتەواوی ئەو ناوچانەی کوردستان کە ھەڵبژاردنی تێدا بەڕێوەچوو و حیزبی دیموکرات توانی کاندیدی ھەبێ، 
بە سەرفەرازییەوە سەرکەوتنی بە دەست ھێنا. بۆیە لە خۆرا نەبوو پێالنگێڕانی تازە بە دەسەت گەیشتوو شەڕفرۆشی یان لە دژی حیزبی 
دیموکرات و خەڵکی کوردستان دەست پێکرد. بۆیە حیزبی دیموکرات ھەمیشە پێداگری کردووە لەسەر بەرین کردنەوەی خەباتی جەماوەری 

بە ھێزترین ھۆکار بۆ پاشەکشەکردن بە زۆرداری و دەسەتی سەرەڕۆیانەی کۆماری ئیسالمی.

قادر وریا

بەشداریی یەکیەتی ژنانی دیموکراتی کوردستان لە بیست ویەکەمین 
کۆنگرەی سوسیالیست ئینترناسیۆناڵی ژنان

بەشداریی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە ٢٥مین کۆنگرەی 
سۆسیالیست ئینتێرناسیۆناڵ
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دوو  نێوان  ملمالنێی  لە  ملمالنێیەکان 
دەر و  دەچتە  نیزام  نێو  قۆڵی  چەند  یا 
بۆ  بەرتەسک،  چەند  ھەر  مەجالێکی 
نیزام و  دەرەوەی  گەرایشاتی  الیەن و 
ئەوانیش  تا  دەمێنێتەوە  خەڵک  بە  نزیک 
بکەن و  خۆیان  مەیدانداریی  دا  نێوە  لەم 

خۆیەک نیشان بدەن.
وەک زۆر جاری دیکەش پێمان لە سەر 
جۆرە  ھەر  ــ       ھەڵبژاردن  داگرتووەتەوە، 
ئیسالمی دا،   کۆماری  لە  ھەڵبژاردنێک ــ 
ھەم  و  نادیموکراتیک  تەواوی  بە  ھەم 
ئەوەندەی  کۆنتڕۆڵکراوە.  توندی  بە 
رێژیمەکە،  خودی  سەر  دەگەڕێتەوە 
ھەوڵ دەدا، ھەڵبژاردن بکا بە دەرفەتێک 
سەر  بێنێتە  خەڵک  زۆرترین  ئەوەی  بۆ 
سندووقەکان تا لە چوارچێوەی یارییەکی 
بدەن.  خۆیان  دەنگی  کۆنتڕۆڵکراودا، 
نەتیجەکە ھەر چییەک بێ، ئاڵوگۆڕێکە لە 
چوارچێوەی نیزام دا کە رێبەری و ناوەندە 
نیزامە دا،  لەو  بڕیار  سەرەکییەکانی 
کە  ئەوەندەش  بکەن.  کۆنتڕۆڵی  دەتوانن 
ھەڵوێستی  رەفتار و  سەر  دەگەڕێتەوە 
دوو  لە  ھەڵبژاردنەکان،  ئاست  لە  خەڵک 
یا  نەبووە.  دا  دەمیان  بەر  لە  زیاتر  رێگا 
بەرەوڕووی  بێتەفاوەتی  تەحریم و  بە 
جۆرە  بەم  بوونەتەوەو  ھەڵبژاردنەکان 
ھەڵبژاردن و  بە  خۆیان  بێھیوایی 
رێژیم  کوللییەتی  لە  خۆیان  نارەزایەتیی 
دەربڕیوە، یا بە پشتیوانی لەو کاندیدایانەی 
کە دروشم و بەرنامەکانیان، تۆسقاڵێک لە 
رادەیەک  تا  نزیک و  خۆیان  ویستەکانی 
کاندیداکانی  بەرنامەی  دروشم و  گەڵ  لە 
پێشوازییان  ھەبووە،  جیاوازیان  دیکە 
بەشداری  دیارە  کردوە.  ھەڵبژاردن  لە 
کاندیدای  لە  پشتگیری  ھەڵبژاردن و  لە 
رادەیەک  تا  بەرنامەی  دروشم و  خاوەن 
جیاواز، بە مەبەستی پێکھێنانی النیکەمی 
گۆڕان لە سیاسەتە گشتییەکانی کۆماری 
ھەڵبژاردن  تەحریمی  لە  ئیسالمی دا، 

بەرچاوتر بووە.
خەڵکی  ھەڵوێستی  رەفتارو 
لە  بوونەوە  رووبەڕوو  لە  کوردستان 
دەیەی  دوو  لەم  ھەڵبژاردنەکان دا،  گەڵ 
لە  زۆر  کەم و  چی   ئەگەر  دا،  دوایی 
سیاسییەکان و  ملمالنێ  کاریگەریی  ژێر 
سەرانسەرییەکەدا  سیاسییە  کەش وھەوا 
واتادارو  جیاوازییەکی  بەم  بووە، 
ھەڵوێستی  رەفتار و  گەڵ  لە  بەرچاویشی 

دیکەی  شوێنەکانی  ناوەند و  خەڵکی 
ریشەی  جیاوازییە  ئەو  ھەبووە.  ئێران دا 
پێشینەی  ئەوان و  سیاسیی  ئاگایی  لە 
خەباتی ئەوان بۆ مافە نەتەوەییەکانیان دا 
کاتانەش  ئەو  کوردستان  لە  ھەبووە. 
ھەڵوێستی  دەنگدەران،  زۆرینەی  کە 
نەگرتووەتە  ھەڵبژاردنەکانیان  تەحریمی 
ھەڵبژاردن  بەشداری  دەنگدان  بە  بەر و 
بوون، ھەوڵیان داوە قسەی خۆیان بکەن و 
بێبەشی  بێننە گۆڕێ.  ویستەکانی خۆیان 
رۆژڕەشییان  نەتەوەییەکانیان و  مافە  لە 
بە دەست ستەم و ھەواردنی نەتەوەیی و، 
وەزاڵەھاتنیان لە دەست تاوان و سەرکوت، 
لە  کوردستان  خەڵکی  کە  پرسانەن  لەو 
کەش وھەوای ھەڵبژاردن دا، وەک دەردی 
خۆیان ھێناویاننەوە گۆڕێ. ئەو پێداگری و 
بژاردەکانیان  خەڵک  و  سووربوونەی 
جۆرە  ئەم  سەر  لە  کوردستان  لە 
الیەن و  ئەو  کردوە،  وای  بابەتانە  پرس و 
وەدەستھێنانی  ھەوڵی  کە  کاندیدایانەش 
ال  دەدەن،  کوردستان  خەڵکی  دەنگی 
دروشم  لە  بکەنەوە و  بابەتانە  لەم جۆرە 
تا  خۆیان دا،  ھەڵبژاردنی  بەرنامەی  و 
رادەیەک ئاوڕیان لێ بدەنەوە. قۆستنەوەی 
سەرانسەری  ھەڵبژاردنی  کەش وھەوای 
سیاسی،  چاالکانی  نوخبەکان و  الیەن  لە 
مەدەنیی  کۆمەیەتی و  فەرھەنگی، 
پرسی  لە  باسکردن  بۆ  کوردستان 
ئەو  دژی  دەنگ ھەڵبڕێن  نەتەوەیی و، 
دژی  ئێران  لە  ھەواردنانەی  ستەم و 
نەتەوەی کورد ھەن، ھەر وەھا تەعامول لە 
گەڵ ھەڵبژاردن و ملمالنێکانی پێوەندیدارو،  
لە سەر  کاندیداکان  دژایەتیی  پشتیوانی و 
الیەنەکان و  بەرنامەی  و  روانین  بناغەی 
سەرەکیی  ویستی  دەرد و  بۆ  کاندیداکان 
سیاسیی  وریایی  نیشانەی  خەڵکە،  ئەم 
وەھا  ھەر  رێژیمێک،  دەسەت و  ئەوانە. 
نیزامە،  ئەو  نێو  الیەنانەی  قۆڵ و  ئەو 
دەنگەکانی  کۆکردنەوەی  خەیاڵی  بە  کە 
دەکەن،  تێ  روویان  کوردستان،  خەڵکی 
خەڵکێکی  گەڵ  لە  کە  بزانن  دەبێ 
داننان  بێ  نین و  بەرەوڕوو  ساویلکە 
قبووڵی  ئەوان و   ستەملێکراویی  بە 
جێبەجێکردنی  ئاست  لە  بەرپرسیاریەتی 
پێگەیەک  جێگە و  ناتوانن  داخوازەکانیان، 

بۆ خۆیان بکەنەوە.
بەربژێرەکانی شووڕاکانی شارو گوند 
مۆڵەتیان  رەشەمە  مانگی  کۆتایی  ھەتا 

دەکرێ  پێشبینی  بکەن.  ناونووسی  ھەیە 
ئەمجاریش وەک ھەموو جارانی پێشوو، 
کاندیداکان  زیاتری  ھەر چی  ژمارەیەکی 
ھەڵقوووی  کە  ئەوانەی  تایبەتی  بە 
دام و  بە  خزمەت  رابردووی  خەڵکن و 
رێژیمەیان  ئەو  گەلییەکانی  دژی  دەزگا 
بەم  بکرێن.  سەالحیەت  رەدی  نیە، 
ھەڵبژاردنە  ئەم  بیانەوێ  خەڵک  ئەگەر 
سپاردنی  بۆ  دەرفەتێک  بە  بکەن 
نوێنەرانی  بە  شووڕاکان  دەسەتی 
ھەر  گونجاو،  باش و  کەسانی  خۆیان و 
وەھا بۆ ئەوەی بتوانن لەم ھەڵبژاردنەدا 
بە  سەر  تاقیکراوەکانی  و  ناسراو  مۆرە 
بە  ئەوان  جێگای  بشکێنن و  تێک  رێژیم 
لە  پێویستە  بکەنەوە،  پڕ  باش  کەسانی 
خۆشناو و  کەسانی  گوندێک  شار و  ھەر 
باوەڕی  بیرو  و  پاک  پێشینەی  خاوەن 
ھان  نیشتمانپەروەرانە  پێشکەوتوانەو 
بدەن بۆ ناونووسی لە رێزی بەربژێرانی 
بۆ  ھەوڵدان  وێڕای  شوووڕاکان دا. 
لەم  کاندیدای  مانەوەی  ھەبوون و 
ھەڵبژاردن،  ملمالنێی  کاتی  بۆ  چەشنە 
داھاتوو  مانگەکانی  حەوتوو و  پێویستە 
ھەڵبژاردن  سیاسیی  کەش وھەوای  کە 
باڵ بە سەر ئێران دا دەکێشێ، لە شار و 
کوردستان  رۆژھەتی  ناوچەکانی 
بۆ  وەربگیرێ  لێ  سوودیان  زۆرترین 
لەقاودانی  بۆ  سیاسی.  دیالۆگی  باس و 
نەتەوەیی و  سیاسی،  ھەواردنی  ستەم و 
زمانی بەرامبەر گەلی کورد، بۆ رووناکی 
سەرکوتانەی  تاوان و  ئەو  سەر  خستنە 
دەکرێن،  کوردستان  خەڵکی  ھەمبەر 
بێ  مافی  کە  مافانەی  لەو  باسکردن  بۆ 
ھەر  و  کورد  نەتەوەی  ئەوالی  الو  ئەم 
نەتەوەیەکی بندەستی دیکەی ئێرانن. با لە 
ھەڵبژاردن  پێش  سیاسیی  کەش وھەوای 
دا، ئەو کاربەدەست و مۆرە فاسد و دژی 
سایەی  لە  ساڵە  چەندین  خەڵکیانەی 
دەست تێکەوکردن لە گەڵ بەرپرسان و 
زروو  بە  بوون  گەندەڵەکان،  دامودەزگا 
ماڵ و  دزینی  خەڵک و  خوێنی  مژتنی  بۆ 
ئەوانەش  بکرێن.  رسوا  گشتی،  سامانی 
لە  ھاودەستی  پاداشی  لە  ئێستا  ھەتا  کە 
یا  ئەم  بەسیج و  ئیتالعات و  سوپا و  گەڵ 
خۆیان  کەیفی  بە  دەوڵەتی،  مەقامی  ئەو 
لە  خۆیەتی  جێی  کردوە،  مەیدانداری یان 
فەزای ھەڵبژاردن دا، پەردە لە روخسارو 

پێشینەی رەش و دزێویان البدرێ.

ھەر بۆیە ھەموو ئێمە دەبێ پاڵپشتی 
بۆ  بەس  نەتەنیا  بین  کورد  نەتەوەی 
بەڵکوو  دزێوە  دیاردە  ئەو  دژی  شەر 
کۆمەلگایەك  کردنی  دروست  بۆ 
ھەموو  بۆ  ئاشتی  کە  لەداھاتوودا، 
مرۆڤ  مافی  دەکاو  مسۆگەر  الیەك 
یەکتر  لەگەڵ  حاوانەوە  و  تاکەکان  و 

دەستەبەردەکات.
بەسەر  بوون  زاڵ  دەزانم  من 
ئاسان  کارێکی  دا  تێرۆریزم  دزێوەی 
پێش بینی  ناکرێ   تەنانەت  و  نیە 
داھاتووش بکەین کە چی روو دەدات، 
ئەوە  ئینسانی  کۆمەڵگەی  وەك  بەم 
بنەماکانی  لە  دیفاع  کە  ئێمەیە  ئەرکی 
مافی مرۆڤ بکەین بە جۆرێک کە ببێتە 
ھێوری  و  ئاشتی  سەقامگیری  ھۆی 
باشتر  داھاتوویەتیکی  تەزمینی  و 
لەناوچەکەدا. لەسەر یەک و لە ئیدامەی 
بەشێك  ئێمە  ھەمووی  ئەرکەدا  ئەو 
ئەرك  کە  نێودەوڵەتین  کۆمەڵگەی  لە 
کە  ئەوەی  بۆ  و  سەرشانمان  دەخاتە 

ئەو بەرپرسایەتییە جێ بەجێ بکەین.
ئەو دۆخەی ئێستا ئەرکێکی ئەخالقی 
کە  ئێوە  دەخاتە سەرشانی  ئینسانی  و 
ئێمە  زوڵم لێکراوی  گەلی  پشتیوانی 
یارمەتی  بە  پێویستی  کە  خەڵکێك  بن، 
ئێوە ھەیە بۆ ئەوەی کە لەو کێشانەدا 
رێی  سەر  دێنە  داھاتوو  و  ئێستا  کە 

بێت. سەرکەوتوو 
کە  ئێران  لە  کورد  گەلی  وەك  ئێمە 
چەندین ساڵە لە خەبات و تێکۆشان داین 
کۆماری  سەرەڕۆی  حکوومەتی  دژی 
ئیسالمی و سەرەڕای پەیامی ئاشتیمان 
مافی  ھێنانی  دەست  بە  بۆ  ھەوڵدان  و 

قوربانی  ھەمیشە  بەالم  رەوامان، 
ئیسالمی  کۆماری  سیاسەتەکانی 

بووین.
ئاگادارتان  لەوە  پێم خۆشە  ھاوکات 
بکەمەوە، کە ئەگەر رۆڵەکانی نەتەوەی 
کورد لە دوو بەشی دیکەی کوردستان 
میدانی دان  و  سەخت  خەباتێکی  لە 
لەدژی داعش، ھاوکات ئێمە کوردەکانی 
شەڕ  دیکەی  بەرەیەکی  لە  ئێرانیش 
لەدژی  داین  تێکۆشان  و  لەخەبات  و 
کۆماری  سەرەڕۆی  حکوومەتی 
و  قانوون  ھیچ  بۆ  رێز  کە  ئیسالمی 

دانانێ. نێودەوڵەتی  یاسایەکی 
حیزبی  ئیستا  پێش  مانگ  چەند 
کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  ئێمە 
کەوتە  ئیسالمیەوە  کۆماری  لەالیەن 
بەداخەوە  و  تێرۆریستی  بەرھێرشێکی 
چەند ئەندامی ئێمە گیانیان لەدەست دا، 
دەیانتوانی  لەداھاتوودا  کە  کەسانێک 
لەدامەزرێنەرانی ئازادی و دیموکراسی 

بن.
ئیستا  کە  ھەلومەرجەی  ئەو  پێی  بە 
دەبوو  ئایا  حاکمە،  ئێمە  ناوچەکەی  لە 
ئێمە تێرۆرمان بەتێرۆر جواب داباوە؟

نەکرد.  کارەمان  ئەو  ئێمە  نا  نا، 
مەیدانی  لە  دەیەیە  چەند  ئێمە  حیزبی 
تێکۆشاندایە  و  خەبات  کردەوەی  بە 
ئێمە  شەڕیشدا  کاتی  لە  تەنانەت  و 
بۆ  ئینسانەکانمان  گیانی  ھەمیشە 
ئەو  دا  لەداھاتووش  و  بووە  گرینگ 
بنەمایەك  و  باوەڕ  وەك  سیاسەتە 
باوەڕێکی  ئیمە  دەدەین.  ئیدامە 
ئازادی  و  دیموکراسی  بە  قووڵمان 
و  ئینسانەکان  ژیانی  بۆ  ئیحترام  ھەیە 

قاییلین. یەکدابوون  لەگەڵ 
ئێمە لەو باوەڕەدا بۆ دروست کردنی 
چارەسەرکردنی  و  باشتر  دنیایەکی 
کێشەکانی رۆژھەالتی نێوەڕاست دەبێ 
کردارو  و  رادێرین  ئێران  بۆ  قامك 
نابێ  ئیسالمی  کۆماری  رەفتاری 
نادیدە بگیرێ. بۆ ھەموو الیەک روون 
و ئاشکرایە کە کۆماری ئیسالمی زۆر 
ئیمپراتۆری یەکی  خەریکە  بەرنامە  بە 

داسەپێنی. لەناوچەکەدا  مەزھەبی 
ئەوە ئەرک و وەزیفەی سۆسیالیست 
ئینترناسیۆناڵە کە بدرەوشێتەوە و کار 
لە  زۆرتر  خەڵکێکی  ئەوەی  بۆ  بکات 
دنیادا سەرنج بەو کێشەیە بدەن و ببن 

پیوەندییەدا. لەو  بەپاڵپشت 
ئەندامانی بەڕێز !

ئێمە چاوەڕوانی ئەوەمان لەئێوەیە کە 
دەورێکی  ئینترناسیۆناڵ  سۆسیالیست 
لەناوچەکەدا  بەرچاوتری  و  چاالکتر 
ھەبێت و بەپشتیوانی کردن لە کێشەی 
و  نێوەڕاست دا  رۆژھەالتی  لە  کورد 
ھەروەھا زەخت و گوشار بۆ کۆماری 
کە  ئەوەی  بۆ  بێنێت  ئێران  ئیسالمی 

رێز بۆ مافی کورد لەئێران دابنێت.
کوردستان  دیموکراتی  حیزبی 
رێگای  کە  ھەیە  بەوە  قووڵی  باوەڕی 
رێگایەکە  تەنیا  ئاشتیانە  چارەیەکی 
ئێران.  لە  بۆچارەسەری کێشەی کورد 
بۆیە ئێمە داواتان لێ دەکەین کەھەموو 
ئەوەی کە کورد  بۆ  الیەکتان کاربکەن 

بە ئامانجەکانی خۆی بگا.
زۆر سوپاس

سه ردانی کۆنسولی گشتیی فه ڕانسه له ده فته ری سیاسیی
 حیزبی دیموکراتی کوردستان        

بەڕێوەچوونی ڤیدیۆ سیمینارێک بۆ باس 
لە سەر پرسی مافی مرۆڤ لە ئێران

به شداریی سکرتێری گشتیی حیزب له کۆبوونه وه ی شه ش 
الیه نی رۆژھه تی کوردستان له «مێری»

کۆمیسیۆنی فێرکردنی حیزبی دیموکراتی کوردستان ڤیدیۆ سیمینارێکی بۆ دوکتور حەسەن 
نایب ھاشم، چاالکی مافی مرۆڤ نیشتەجێ لە ئۆتریش پێک ھێنا.

لەو ویدیۆ سمینارەدا کە رۆژی شەممە،  ١٤ی رەشەمە بە بەشداریی ژمارەیەکی دیاریکراو 
لە کەسانی چاالک لە بواری مافی مرۆڤ دا پێک ھات، سه ره تا دوکتور ئاسۆ حه سه ن زاده ، له  
وته یه کی کورت دا باسێکی له  که سایه تی و بواری تێکۆشانی دوکتور حه سه ن نایب ھاشم کرد 
و دواتر دوکتور حەسەن نایب ھاشم قسه کانی به  باسێک له  پێشێلکردنی سیستماتیکی مافی 

مرۆڤ لە ئێران بەھۆی کۆماری ئیسالمی ده ست پێکرد.
لە  کار  مکانیزمەکانی  لە  باسی  باسەکەی دا  درێژەی  لە  مرۆڤ  مافی  دیارەی  چاالکە  ئەو 
کرد.  ناوەندە  ئەو  چارتەکانی  و  یەکگرتووەکان  نەتەوە  ڕێکخراوی  مرۆڤی  مافی  شوڕای 
چۆنیەتیی کار و پێوەندی لەگەڵ بەشی راپۆرتنێرە تایبەتییەکان، کۆنڤانسیۆن و کۆبوونەوە و 
راپۆرت دانەوەی بەشە جیاجیاکانی شووڕای مافی مرۆڤ چەند تەوەرێکی دیکەی باسەکەی 

دوکتور حەسەن نایب ھاشم بوو. 
پێشێلکردنی مافە نەتەوەیی یەکان، مافە مەدەنی و سیاسی و کۆمەیەتی یەکانی خەڵکی ئێران 
و چۆنیەتیی رەنگدانەوەی ئەو پرسە لە باس و کۆبوونەوە و بڕیارەکانی شووڕای مافی مرۆڤ 
و ناوەندە جیھانییەکانی دیکەی مافی مرۆڤ چەند باسێکی دیکە بوون کە دوکتور حەسەن نایب 

ھاشم بە وردی قسەی لەسەر کردن.
بەشی کۆتایی ڤیدیۆ سیمینارەکە بۆ پرسیار و سەرنجی بەشداران تەرخان کرابوو کە دواتر 

کۆڕگێڕ وەمی پرسیاری بەشدارانی دایەوە.

دوانیوه ڕۆی رۆژی دوو شه ممه، ٢٠ی فێوریه ی ٢٠١٧ی زایینی (٢ی ره شه مه ی ١٣٩٥٥ی 
ھه تاوی) به ڕێز دۆمینیک ماس کۆنسولی گشتیی فه ڕانسه له ھه ولێر به سه ردانێک گه یشته 
به  حیزب  رێبه ریی  ھه یئه تێکی  له الیه ن  و  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  سیاسیی  ده فته ری 

سه رپه رستیی ھاوڕێ مسته فا مه ولودی سکرتێری گشتیی  پێشوازیی لێکرا..
له و دیداره گه رم و دۆستانه یه دا که له سکرتاریای حیزبی دیموکرات به ڕێوه چوو، به ڕێز 
کۆنسولی گشتیی فه ڕانسه له ھه رێمی کوردستان وێڕای پیرۆزبایی گوتن به سکرتێری گشتیی 
نوێی حیزب و جێگری سکرتێری گشتی و ئاره زووی سه رکه وتن له کاره کانیاندا، سه باره ت به 
کرده وه تێرۆریستی یه که ی شه وی یه ڵدا به ناوی حکوومه ت و گه لی فه ڕانسه وه ھاوپێوه ندی و 
ھاوخه میی خۆی له گه ڵ حیزبی دیموکرات و که س و کاری قوربانییانی ئه و جینایه ته دووپات 

کرده وە و ھه ر چه شنه کرده وه یه كی تێرۆریستیی و تێرۆریزمی به گشتی مه حکووم کرد.
ئینجا ھاوڕێ مسته فا مه ولوودی سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکراتی کوردستان وێڕای 
به خێرھێنانی کۆنسولی گشتیی فه ڕانسه، سوپاسی ھاوپێوه ندی و په یامی دۆستانه ی ناوبراو له 
به رامبه ر حیزبی دیموکرات کرد و به  وه بیرھێنانه وه ی رابردووی دوور و درێژی دۆستایه تیی 
نێوان حیزبی دیموکرات و گه لی فه ڕانسه و ئه و پشتگیری و یارمه تییانه که فه ڕانسه یی یه کان 
به حیزبی دیموکرات و به گشتی گه لی کوردیان کردووه، پێداگریی له سه ر ئه و به ھا و خاڵه 
که  کرد  تێرۆریزم  بوونی  قوربانی  و  دیموکراسی  به  بوون  باوه ڕمه ند  له بواری  ھاوبه شانه  
نێوان  دۆستایه تیی  پێوه ندیی  که  خواست  ئاره زووی  و  ده به ستێته وه  به یه كه وه  ھه ردووال 

حیزبی دیموکرات و فه ڕانسه یی یه کان له جارانیش باشتر و به رده وام بێ...

توێژینەوەی  ئەنستیتۆی  الیەن  لە  ھەولێر  لە  فێوریەی٢٠١٧  ٢٣ی  شەممە  پێنچ  رۆژی 
رۆژھەتی نێوەڕاست (مێری) بە سەرپەرستی د.دالوەرعەالئەدین کۆبوونەوەیەک بە بەشداری 
شەش الیەنی سیاسی رۆژھەتی کوردستان پێک ھات. ئامانج لەو کۆبوونەوە تاوتوێ کردنی 
قەیران و دوایین ئاڵوگۆڕەکانی رۆژھەتی نێوەڕاست و کاریگەرییەکانی لە ژێر گۆڕانکاری 
سیاسەتی جیھانی بە تایبەت بە دوای ھاتنە سەرکاری تڕامپ لە ئەمریکا لەسەر بزووتنەوەی 
رێکاری  دیتنەوەی  و  خوێندنەوە  و  کوردستان  رۆژھەتی  لە  تایبەت  بە  و  گشتی  بە  کورد 

ھاوبەشی الیەنە سیاسییەکانی رۆژھەتی کوردستان بۆ رووبەڕوو بوونەوەیان.
   لەم کۆبوونەوەدا ھاوڕێ مستەفا مەولوودی سکرتێری گشتی و د.ئاسۆ حەسەن زادە لە 
الیەن حیزبەوە بەشداربوون کە سکرتێری حیزب وێڕای سپاس لە پێک ھێنانی ئەو کۆبوونەوە 
بۆچوون و روانگەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستانی لەسەر تەوەرەکانی کۆبوونەوەکە خستە 

ڕوو. 
ده ره وه ی  ئاقاره کانی سیاسه تی  که  ئه وه  که سه رباری  بوو  باوه ڕه دا  له و  ھه یئه تی حیزب 
ھێشتا  ئێراندا  و  نێوه ڕاست  له گه ڵ رۆژھه تی  له پێوه ندی  چ  و  ئاستی جیھانی  له  چ  ئه مریکا 
ناڕوونیی پێوه  دیاره و له گه ڵ ئه وه دا خه باتی کورد خه باتێکی قائیم به زات و پشتبه ستوو به 
خۆیه، به  م ھێزه کانی رۆژھه تی کوردستان نابێ له و زه رفییه تانه ش  غافڵ بن که له پێوه ندی 
له گه ڵ ئێران و ناوچه که له سیاسه تی نێوده وڵه تی دا به گشتی و سیاسه تی ده ره وه ی ئه مریکادا 

به تایبه تی دروست دەبن.
ھه یئه تی حیزبی دێموکراتی کوردستان ھه روه ھا له و باوه ڕه دا بوو که دۆخی ئێستای نێوان 
الیه نه کانی رۆژھه تی کوردستان چ له   پێوه ندییه کانیان له گه ڵ یه کتر و چ له خوێندنه وه یان بۆ 
ناوخۆی ئێران دا ھه رچییه ک بێ، ئه وان ده توانن ھاوکاریی نێوانیان له ئاستی نێوده وڵه تی دا و بۆ 
نزیکبوونه وه له  ناوه نده بڕیارده ره جیھانی یه کاندا له و پرسانه ی پێشوو جیا بکه نه وه و به ڕووی 

ده  ره وه دا ھه موویان به یه ک گوتار و به رێکارێکی ھاوبه ش بجوڵێنه وه

درێژەی چه ند چاالکی یەکی حیزب

بۆ کاری  کەش وھەوای پێش ھەڵبژاردن، دەرفەتێک 
کوردستان لە  سیاسی 

درێژەی

ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست  کۆنگرەی  لە  عەزیزی  خالید  وتەکانی 

كۆبوونه وه یه كی  سیاسی، ته شكیالتی  بۆ ئه ندامانی  حیزبی 
دیموكراتی  كوردستان له  شاری  قه دزێ پێكھات
كۆبوونه وه یه كی  سیاسی، ته شكیالتی  بۆ ئه ندامانی  حیزبی دیموكراتی  كوردستان 

دوانیوه ڕۆی  رۆژی ھەینی  ١٣ی  ره شه مه ، له  یه كێك له  ھۆڵه كانی  شاری  قه دزێ كۆبوونه وه یه كی  
سیاسی، ته شكیالتی  بە بەشداری ژمارەیەکی بەرچاو لە ئەندامانی حیزب له  ده ڤه ری  پشده ر و 

بیتوێن پێكھات. 
دوای ساتێک بێدەنگی بە یادی شەھیدان،  ھاوڕێ حه سه ن قادرزاده ، ئه ندامی  ده فته ری  سیاسیی 
حیزب باسێكی  سه باره ت به  رووداوه كانی  ئه مڕۆی  كوردستان، ئێران، ناوچه  و ھەلوومەرجی 
و  قەیران  بەتایبەت  كرد.  پێشكه ش  کوردستان  رۆژھەتی  بەتایبەت  و  گشتی  بە  کوردستان 
سەرۆک کۆماری  کاری  ھاتنەسەر  دوای  سیاسیی یەکانی  گۆڕانکارییە  و  ناوچە  شێواوییەکانی 
تازەی ئەمریکا لە جیھان و رۆژھەتی نێوەڕاستی خستە بەرباس.بەڕێز قادرزادە له  درێژه ی  
بابه ته كه یدا ئاماژەی بە نه خشه  و پیالنی  كۆماری  ئیسالمیی ئێران کرد کە ئەمجارە  له الیه ن چەند 

پارلمانتار لە پارلمانی  عێراقه وه  ره نگی  داوه ته وه   كرد.
   پرسی پێویستی ھاوکاری حیزبەکانی رۆژھەت لەو ھەلومەرجەدا، یەکێک لە بابەتەکانی 

دیکە بوو کە بە گرینگییەوە باسی لێوە کرا.
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پاشان سەرۆ ک کۆماری کۆلۆمبیا، خووان مانۆئێل سەنتۆز وتارێکی 
پێشکەش کرد کە تێیدا بە ئاشکرا و راشکاوانە پشتیوانی لە پرۆسەی 
ئاشتی و دیموکراسیی ٤٨ میلیۆن کەسەکەی کۆلۆمبیا کرد و بە گشتی 
پەڕژایە سەر ھەلومەرجی ئێستای کۆلومیبا و بەتایبەت پەیوەندییەکانی 

لەگەڵ دراوسێکانی وتەکەی ھێنایە بەرباس.
سەرۆکی  پاپاندرۆف،  جۆرج  کۆنگرەدا  کارەکانی  درێژەی  لە 
سۆسیالیست ئەنترناسیونال، وتەیەکی پێشکەش کردو، ئاواتی خواست 
بکێشێ و شەڕ و  بە سەر ھەموو جیھاندا  باڵ  ئاشتی و ھێوری  کە 

کوشتار کۆتایی یان پێ بێ.
کۆنگرەی  ٢٥مین  یەکەمی  رۆژی  کاری  بەرنامەی  دیکەی  بەشێکی 
و  سکرتێر  و  سەرۆک  ھەڵبژاردنی  بۆ  ئینتێرناسیۆناڵ  سۆسیال 

جێگرەکانی ئەو رێکخراوەیە تەرخان کرا.
وەک  ئایاال  ولویس  سەرۆک  وەک  پاپاندرۆف،  به شەیش دا   لەو 
تاڵەبانی  مام جەالل  بەڕێز  ھاوکات  و  کرانەوە  سکرتێر دەست نیشان 
جیھانی  رێکخراوی  فەخری  سەرۆکی  وەک  دیکە  کەسی  چەند  و 

ئینتێرناسیۆناڵی سوسیالیست دیاری کرانەوە.
سوارە،  مەولوود  بەڕێز  نێوەدا  لەم  کە  پێدانە  ئاماژە  بە  پێویست 
لەگەڵ  لەپێوەندی  نامیلکەیەکی  ئای»،  «ئیس  لە  حیزب  نوێنەری 

و  کادر  کۆمەڵێک  شەھیدبوونی  یەڵداو  شەوی  تەقینەوەکەی 
لە  کوردستان  ھەرێمی  ئاسایشی  کارمەندی  و  حیزب  پێشمەرگەی 
بەردەم بنکەی سەرەکیی حیزب لە باشووری کوردستان و ھەروەھا 
کوردی  کۆلبەڕانی  نالەباری  بارودۆخی  بە  تایبەت  پۆستری  چەندین 
پێشکەشی سەرۆک کۆماری کۆلۆمبیا، براوەی خەتی ئاشتی نوبێل، 
جۆرج پاپاندرۆف، سەرۆکی سۆسیالیست ئەنترناسیونال، لویس ئەیاال، 
سکرتێری سۆسیالیست ئەنترناسیونال و جێگرەکانی  «ئێس ئای» و، 

ھەورەھا بەشێکی بەرچاو لە بەشدارانی ئەو کۆنگرەیە کرد.
لە پەراوێزی کۆبوونەوەکاندا، ھەیئەتی حیزبی دیموکراتی کوردستان، 
سەبارەت بە دۆخی کورد و کوردستان بە گشتی و رەوشی کورد و 
بزووتنەوەی رزگاریخوازانەی رۆژھەتی کوردستان بە تایبەتی قسە 
و  کرد  نوێنەران  و  بەشداران  لە  بەرچاو  بەشێکی  لەگەڵ  باسیان  و 

ئاڵوگۆڕی بیروڕایان کرد.
پاش چوار رۆژ کاری بەردەوام و باس و راوێژ و پێشکەش کردنی 
دەیان وتار و بابەتی گرینگ کە یەک لەوان وتاری حیزبی دیموکراتی 

کوردستان بوو  و... 

                                                                 ل٤

١٣٩٥ی  ھاوینی  بەھارو  مانگی   ٦ لە  ئیسالمی  کۆماری  ھۆی  بە   
ھەتاوی دا لە ماوەی شەش مانگی بەھارو ھاوینی ئەمسا ڵ دا( ١٣٩٥ی 
مرۆڤ  مافی  پێشێلکردنی  زەبری  حاڵەتی   ٢٦٩ نەبێ  ھەر  ھەتاوی) 
بۆ  مرۆڤ  مافی  ناوەندی  کە  داوە  رووی  کوردستان  رۆژھەتی  لە 
یه که می  مانگی  شه ش  لە  کردوون.  تۆماری  کوردستان  ڕۆژھەتی 
کوردیان  کاسبکاری  و  کۆڵبەر   ٣٣ النیکەم  کوردستان  لە  ساڵدا  ئەم 
 ١٦ و  کوژراون  ئیسالمی  کۆماری  ھێزەکانی  راستەوخۆی  تەقەی  بە 
کەسی بریندار بوون. له و ماوه یه دا ھێزه  ئه منیه تییه کان زیندانییه کیان له  
ژێر ئه شکه نجه دا کوشتوه  و ھه روه ھا ھێزه  ئینتیزامییه کان به  بیانووی 
کۆکردنه وه ی ئانتێنی ماھواره  ژنێکیان له  سه ربان ڕا به رداوه ته  خوارێ 
مانگەدا  ئەوشەش  ماوەی  لە  داوه .  ده ست  له   گیانی  ھۆیه   به و  که  
لە  کە  دراون،  سێدارە  لە  دا  ئێران  زیندانەکانی  لە  کورد  ٢١زیندانیی 
تاوانی  بە  و  بووە  سیاسی  زیندانیی  عبدالالھی،  محەممەد  نێویاندا 
ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبه ری کۆماری ئیسالمی له  دار دراوە. 
تەقینەوەی مینی چیندراو لە الیەن کۆماری ئیسالمی لە وەرزی بەھار 
٤ کەس  نەبێ  لێکەوتەوە و ھەر  قوربانیی   ١٣ ئەمساڵیش دا  و ھاوینی 
بەو ھۆیەوە گیانیان لە دەست داوەو ٩ کەسیش بریندار بوون. دەزگا 
ئەو سێ  ماوەی  لە  کوردستان  لە  ئیسالمیش  کۆماری  ئەمنیەتییەکانی 
مانگەدا ئەوەندەی زاندراوە، النیکەم ١٧٤ کەسیان بە تۆمەتی چاالکیی 
کردووە.  قۆڵبەست  کوردستانییەکان  حیزبە  ھاوکاریی  و  سیاسی 
بارمتەی قورس  بە  تا کاتی دادگایی کردنیان  لەو گیراوانە  ژمارەیەک 
ئازاد کراون و النیکەم ٥٣ کەس لەوانە دوای بە ناو دادگایی کردنیان 
سزای ٣ مانگتا ٢٥ ساڵ زیندانیان بەسەردا سەپاوە و سەرجەم ئەو 

٥٣ کەسە بە ٤٢٣٢ مانگ زیندان مەحکووم کراون.

له  ماوه ی  یه ك حه وتووی  رابردوودا له  شاره كانی  سه قز، دیوانده ره ، 
كوردن  كه سیان   ٥ كه   كه س  النیكه م٦  میاندواو  و  مه ھاباد  ورمێ، 
ده سبه سه ركراون و له الیه ن ھێزه كانی  وه زاره تی  ئیتالعات بۆ شوێنی  

ناڕوون گواستراونه ته وه .
به پێی  راپۆرتی  ناوه ندی  دیموكراسی و مافی مرۆڤ له  كوردستان، 
كۆتایی مانگی  رێبه ندان، ھاووتییه كی  ته مه ن ٤٥ ساڵ به  ناوی  ئه مجه د 
شه ریفی، خه ڵكی  ئاوایی ره شیدئاوای  سه ربه  شاری  دیوانده ره  له الیه ن 
حیزبه   به رژه وه ندیی  له   پڕوپاگه نده   بیانووی  بە  ئیتالعات   ھێزه كانی  

كوردییه كانی  به رھه ڵسكاری  كۆماری  ئیسالمی ده سبه سه ركراوه .
تۆمه تی   به   سه لیمی   ره زا  ناوی   به   كه سێك  ورمێ  شاری   له  
كوردستان  رۆژھه تی   كوردییه كانی   حیزبه   له   یه كێك  ھاوكاریكردنی  

بۆ شوێنێكی  ناڕوون گواستراوه ته وه .
ھه روه ھا له  شاری  مه ھاباد دوو كه س به  ناوه كانی  مێھران حوسێن 
خانی  ته مه ن ٢٨ ساڵ كوڕی  خوسره و و شاھین سه مه دی  ته مه ن ٣١ 
ساڵ كوڕی  ئه نوه ر  ، له الیه ن ھێزه كانی  كۆماری  ئیسالمیی له و شاره  

ده سبه سه ركراون.
سه قز  له   مه له كی   فه رھاد  رابردوودا  رۆژی   چه ند  ماوه ی   له   ھه ر 
كوردستان  رۆژھه تی   كوردییه كانی   حیزبه   له   الیه نگریی  تۆمه تی   به  
سه ره ڕای   و  ده سبه سه ركراوه   ئه منیه تیی یه كانه وه   ھێزه   له الیه ن 
ھۆكاری   به   سه باره ت  زانیارییه ك  ھیچ  بنه ماڵه كه ی   به دواداچوونی  

ده سبه سه ركران و شوێنی  راگرتنه كه ی  نه زانراوه .
محه ممه دحه سه ن  ناوی   به   سیاسی  چاالكی   و  مامۆستا  ھه روه ھا 
و  ده سبه سه ركراوه   پۆلیس  له الیه ن  ناڕوون  به ھۆكاری   داوودی  
ته حویلی ھێزه كانی  ئیتالعات له  شاری  میاندواو دراوه  ناوبراو پێشتر 
له سه ر  ئیسالمی  شوورای   مه جلیسی   ده یه می   خولی  ھه ڵبژاردنی   له  
شاره كانی  میاندواو، تیكاب و سایین قه  له الیه ن شوورای  نیگابانه وه  

ره دی  سه الحییه ت كرابوو .

راپۆرتی بەشێک لە پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ 
لە رۆژھەتی کوردستان 

چه ند كه س له  شاره  جیاجیاكانی  كوردستان 
ده سبه سه ر كران

 چه ند ھەواڵی رۆژھەڵتی کوردستان

درێژەی

ئینتێرناسیۆناڵ سۆسیالیست  کۆنگرەی  ٢٥مین  لە  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  بەشداریی 

رابردوودا  دەیەی  یەک  النیکەم  ماوەی  لە 
لە  مەدەنی  کۆمەڵگای  لە  قسەکردن 
و  باس  بوەتە  کوردستان  رۆژھەتی 
میدیاکان  کۆبوونەوەکان،  و  کۆڕ  خواسی 
ھێزو  بریاری  و  فکری  ژووری  تەنانەت  و 
لە  بزاڤە نوێ یە  ئەم  الیەنە سیاسی یەکانیش. 
ئێستا خوێندنەوەی جۆراوجۆری  تا  خەبات، 
بۆ کراوەو تەنانەت ھێندێک جاریش ئیدیعای 
ئەوە کراوە کە ئەم بزاڤە چەند قۆناغێکی لە 
لە  تێپەڕاندووە.  خۆی  تێکۆشانی  و  بوون 
خوێندنەوەوەی تر  و  بۆچوون  بەرانبەریش دا 
بوونی  لە  باس  ناکرێ  وایە  پێی  کە  ھەیە 
لە ژێرناوی «مەدەنی»دا بکرێ  «بزاڤ»ێک 
رۆژھەتی  لە  ئەوەی  کە  باوەڕەدایە  لەو  و 
کوردستان ھەیە، جارێ «کۆمەڵە جووڵەیەکی 
مەدەنی»  «بزاڤی  بە  گەیشتن  تا  کە  بو»ە 

چەند قۆناغێکی ماوە.
بێت  «بزاڤ»  چ  حاڵ دا  ھەر  لە 
لە  بێ گومان  کە  «جموجۆڵ»،  یان 
و  رەفتارناسی  و  قۆناغبەندی  رووی 
ئەوتۆی  جیاوازییەکی  نیشانە ناسی یەوە 
ماوەی  نیە،  پێکەوە  ساختارییان  و  بنەمایی 
تێکۆشانی مەدەنی  لە  چەند ساڵێکە رەوتێک 
کۆمەنی  جۆراوجۆرەکانی  توێژە  نێو  لە 
خەڵکی رۆژھەتی کوردستان دا ھەیە کە، لە 
مەرحەلەی یەکەم دا حاشا لێ کردنی، ناتوانێ 

بە قازانجی پرسە گەورە نەتەوی یەکە بێت.
بەستێنەکانی  لە  تێگەیشتن  خوێندنەوەو 
یان  جموجۆڵ   تێکۆشان،  لە  جۆرە  ئەم 
رۆژھەتی  ئەمڕۆی  کۆمەڵگای  لە  خەبات 
سەر  دەکەوێتە  بێ گومان  کە  کوردستان 
و  کۆمەیەتی  و  سیاسی  چاودێرانی  شانی 
ئاسان  ئەوەیکە  لە گەڵ  ھێزە سیاسی یەکان، 
خوێندنەوەو  پێویستە.  ئەرکێکی  بەم  نیە، 
رویکەردێکی واقعگەرایانە لە فەزای سیاسی 
ئێران و کوردستان بە دوور  و کۆمەیەتی 
و  ئیدئۆلۆژیک  دەمارگرژی یەکی  ھەر  لە 
دژوارییەکانی  لە  بەشێک  دەتوانێ  سیاسی، 
کە،  بکاتەوە  ئاسان  بۆ  رێگایەمان  ئەم 
لە  باسکردن  وتارە  ئەو  مەبەستی  لێرەدا 
نیە  دەربڕین»  لە  «ئازایەتی  خوێندنەوەو 
ھەڵسەنگاندنێک  ھەر  بنەڕەتی  شەرتی  کە، 
بەڵکوو  دەرەنجامێکە.  ھەر  بە  گەیشتن  و 
لێرەدا قسە لە جۆری مودیرییەت کردنی ئەم 
«بزاڤ» یان «جووڵە مەدەنی» یە دەکەین. 
کۆمەڵگای  مودیرییەت کردنی  لە  قسە  کە 
دەکەین،  کوردستان  رۆژھەتی  مەدەنیی 
سەرەتا دەبێ بزانین کێ یان چ الیەن گەلێک 
بۆیان ھەیە یان دەکرێ ئەم ئەرکە وەئەستۆ 
بۆ  شانیان؟!  سەر  دەکەوێتە  یان  بگرن 
لە رووی  پێویستە  پرسیارە  بەم  ومدانەوە 
زانستی  بە  تایبەت  کە  ناوەرۆکەوە  رەفتارو 
لە  نیشانە شناسی یە،  و  رەفتارشناسی 
ماھییەت و شوناسی ئەو چاالکی و جووڵە و 
خۆرێکخستنانە وردبینەوە کە لە چوارچێوەی 
پێناسەی مەدەنی دا جێ دەگرن و ئەمڕۆژانە 
کوردستان  رۆژھەتی  ناوچەکانی  لە شارو 
لە ئارادان. ھەموو نیشانەکان و رەفتارەکان 
دەرخەری  بزاوتانەدا  و  جموجۆڵ  لەم 
کە  گەورەکە»،  «پرسە  کە  واقعیەتەن  ئەو 

«میللی  مافخوازانەی  بزووتنەوەی  ھەمان 
کوردستانە،  خەڵکی  دیموکراتیک»ی  ــ  
و  ناوەرۆک  و  جۆر  سەر  بە  سێبەری 
مەدەنیانەدا  رەوتە  ئەم  سەرجەم  شوناسی 
بڵێین؛  دەتوانین  دیکە  واتایەکی  بە  کێشاوە. 
جموجۆڵ و چاالکی یە مەدەنی یەکانی خەڵکی 
شێوەیەک  ھیچ  بە  کوردستان،  رۆژھەتی 
ناورۆکی  بە  گەورەکە  پرسە  لە  ناکرێ 
و  نیشتمانپەروەری  مافخوازانە،  نەتەوەیی، 
بۆ  ھەوڵدان  بکرێتەوە.  جیا  بەرەنگاری یەوە 
پاراستنی ژینگەی کوردستان (ژینگەپارێزی) 
بە  کورد  تاکی  دەروەستبوونی  لە  کە 
لە  دەگرێ  سەرچاوە  نیشتمانپەروەری یەوە 
و  خوێندن  بە  پەرەپێدان  بۆ  ھەوڵدان  گەڵ 
بە زمانی کوردی کە خەم خواردنە  نووسین 
تا  نەتەوەیی  شوناسی  پاراستنی  لە 
سازکردن  کەمپەین  و  ھەوڵدان  دەگاتە 
نێو  لە  لێبووردەیی  رۆحی  جێ خستنی  بۆ 
کۆمەڵگای کوردستان دا، کە ھەمان ناوەرۆکی 
نەتەوەیی  بزووتنەوەی  ئاشتیخوازبوونی 
و  چاالکیی  کۆمەڵە  کوردستانە،  خەڵکی 
ئەرکێکن کە بە ھیچ شێوەیەک نامۆ و غەریب 

بە بزووتنەوە گشتی یە نەتەوەییەکە نین. 
نەتەوەیی یەکانی  سیاسی یە  ھێزە  ئەگەر 
کوردستان و ھێزی پێشمەرگەی کوردستان 
بەرەنگاری یەوە  و  سیاسی  تێکۆشانی  بە 
لە  داکۆکی  سەدەیە  چارەگە  سێ  بە  نزیک 
مان و مەوجوودیەتی نەتەوەیەکی مافخوازی 
لە  ئەمڕۆژانە  ئەوا  دەکەن،  سەرکوتکراو 
بەستێنێکی دیکە داو لە ناوخۆی وت، کوڕان 
دەیان  پێکھێنانی  بە  میللەتە  ئەو  کچانی  و 
زمانی  فێرگەی  ژینگەپارێزی،  ئەنجوومەنی 
فەرھەنگی،  و  ئەدەبی  ئەمجوومەنی  کوردی، 
ژینگەو   پاراستنی  ھەوڵی  و.....  وەرزشی 
زمان و ھۆوییەت و تەندرووستیی نەتەوەیی 

ئەم خاک و خەڵکە دەدەن.
ھێزە  دەبێ  ھەر  کە  روونە  زۆر  کەوابوو 
رۆژھەتی  نیشتمانی یەکانی  و  نەتەوەیی 
بزاڤی  مودیرییەت کردنی  لە  بیر  کوردستان 
بەم  بکەنەوە.  وت  ناوخۆی  لە  مەدەنی 
پێش لەوەی باس لە چۆنیەتی ئەم مودیرییەتە 
بکەین، دەبێ راشکاوانە و بە بێ ئەمالوئەوال 
ئەم  «بەحیزبی کردن»ی  لە  بیرکردنەوە 
مەدەنیانە  بزاوتە  و  جووڵە  و  چاالکی 
ئەگەری  لە  چونکە  بکرێ.  مەحکووم 
کە  دابنێین  وای  دەبێ  دا،  حاڵەتێک  وەھا 
دراوە.  لەنێوچوونیان  و  مراندن  ھەوڵی 
مودیرییەت  لە  مەبەست  کە  روونە  بۆیە 
«رێکخستنی  و  «دەستێوەردان»  لێرەدا 
بە  بکرێ  ئەگەر  یان  نیە.  تەشکیالتی» 
بزووتنەوەی  بیڵێین؛  سادەتر  زۆر  زمانێکی 
پێویستی  کوردستان  رۆژھەتی  لە  مەدەنی 
لە  کە  مانایە  بەو  نیە!!.  «رێبەری کردن»  بە 
شوێنێکەوە خەت و نیشانی بۆ دیاری بکرێ 
بکرێ.  بەجێ گەیاندنی  بە  ئەرکدار  ئەویش  و 
بزاڤی  سەر  مەترسی یەکانی  لە  یەکێک  ئەوە 
کە  کوردستان  رۆژھەتی  لە  مەدەنی یە 
ئێران  ئەمنیەتی  ــ  سیاسی  سیستمی  خودی 
ھەوڵی بەجێ گەیاندنی دەدات، بۆ ئەوەی وەک 
سەرکوتی  فشارو  سەر   لە  کار  بیانوویەک 
خەڵکیش  خەباتی  لە  بەستێنە  ئەم  زیاتری 

بکات.
خەباتە  ئەم  مودیرییەتی  جۆری 
نزیک  دیسکۆرسی  بە  پێویستی  ئەوەندەی 
ھەزار  ھەیە،  «پشتوانی»  و  خۆی  لە 
بۆ  مەترسی  بە  دەستێوەردان  ئەوەندە، 

دەزانێ.  خۆی  بەردەوامبوونی  سەر 
گوتارو  بەکارھێنانی  و  پشتیوانی  دەربڕینی 
سەر  لە  قسەکردن  بۆ  مەدەنی  دیسکۆرسی 
جموجۆڵ و چاالکیی چاالکان و تێکۆشەرانی 
دەتوانێ  مەدەنی یەدا،  بەستێنە  لەم  ناوخۆ 

سەرکەوتووترین جۆری مودیرییەت بێت.
جۆری  خوێندنەوەو  لە  ئاوڕدانەوە  بە 
رۆژھەتی  سیاسی یەکانی  ھێزە  تێگەیشتنی 
کوردستان لە چاالکیی تێکۆشەرانی مەدەنیی 
کە  دەبینین  ئاشکرا  بە  وت،  ناوخۆی 
و  خوێندنەوە  بەداخەوە  پێوەندییەدا  لەو 
تێگەیشتنی ھاوبەش بوونی نیە کە بێ گومان 

ئەمە ناتوانێ بە قازانج بێت.
دیموکراتی  حیزبی  بە  پێوەندی  ئەوەندی 
دەمارگرژی  بێ  بە  ھەبێت،  کوردستانەوە 
دەتوانین  تەعەسووبێک،  لە ھەر  بە دوور  و 
بە  کە  بوو  الیەن  یەکەم  لەوەیکە  جیا  بڵێین 
گرینگی یەوە سەرنجی خستە سەر جموجۆڵی 
مەسئوالنە  بگرە  وت،  ناوخۆی  چاالکانی 
ھەوڵی داوە سەرنجی خەڵکان و الیەنگەلێکی 
دیکەیش بۆ بزووتنەوەی مەدەنی لە ناوخۆی 
ئەو  ھەر  رابکێشێ.  کوردستان  رۆژھەتی 
کاتانەی کە ھێندێک کەس و الیەن پێوەبوون 
ئازایەتیی  سەر  لە  پرسیار  نامەسئوالنە 
ناوخۆی  لە  مەدەنی  چاالکانی  چاالکیی 
دیموکراتی  حیزبی  بکەن،  درووست  وت 
کارو  لە  پشتیوانی  کە،  رایگەیاند  کوردستان 
چاالکیی ئەوان دەکات و رایگەیاند کە ئەوان 
بە  دەرفەتەکانیش  چووکەترین  لە  دەتوانن 
داخوازی یە  و  ویست  ئارای  ھێنانە  قازانجی 

نەتەوایەتی یەکانی خۆیان کەڵک وەربگرن.
و  کەس  زۆر  پێوەندییەدا  لەم  ھەرچەند 
تێگەیشتنی  خوێندنەوەو  لە  رەخنەیان  الیەن 
بەم  گرت،  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی 
و  ھەڵوێست  بەم  درێژەدان  کۆتایی دا  لە 
خوێندنەوانە توانی ببێتە پشتیوانەیەکی بەھێز 
ناوخۆی وت و جورئەتی پێ  بۆ چاالکانی 
بەخشین کە لەبەرانبەر ھیچ تانەو تەشەرێکی 
دەبینین  بۆیە  نەدەن.  کۆڵ  نامەسئوالنەدا 
دوایی دا  ساڵەی  چەند  لەم  خۆشیەوە  بە 
پانەوە  بە  کوردستان  رۆژھەتی  کۆمەڵگای 
چاالکانەتر  و  رێکخراوتر  ھەمیشە  لە  زیاتر 
لە رابردوو لە ھەموو بوارەکانی تێکۆشان دا 

حزووری بەرچاوی ھەیە.
کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  راستە 
چاالکانی  لە  خۆی  پشتیوانی  دەربڕینی  بە 
گوتارەوە  رووی  لە  توانیویەتی  مەدەنی 
بەشیک لە ئەرکەکانی خۆی بە جێ بگەیەنێت، 
ناتوانێ  نیەو  بەس  بەتەنیا  ئەوە  بەم 
پێویستە  بۆیە  بێت.  تەواو  مودیرییەتێکی 
و  بکرێت  گشتگیر  «پشتیوان»ی یە  ئەم 
حیزب وەک نەخشە رێگایەک بۆ جۆری ئەم 
مودیرییەتە بیری لێ بکاتەوە و لە سەرجەم 
ھاندانی  و  دیپلۆماسی  میدیایی،  بوارەکانی 
بیخاتە  لەگەڵ دابوون،  بۆ پشتیوانی و  خەڵک 

دەستووری کاری خۆیەوە.
مودیرییەتی  ئامانە،  ھەموو  سەرەڕای 
کۆمەڵگای مەدەنی لە رۆژھەتی کوردستان 
خۆی  واقعی  مانای  دەتوانێ  کاتە  ئەو 
و  الیەن  و  ھێز  سەرجەم  کە،  بکات  پەیدا 
نیشمانی یەکان  و  نەتەوەیی  کەسایەتی یە 
خوێندنەوەو  «پشتیوانی»،  بنەمای  سەر  لە 
تێگەیشتنی ھاوبەشیان لەم بەسێنە لە خەبات 
گەورەکە  پرسە  لە  بەشێک  بە  و،  ھەبێ 
خەڵکی  دیموکراتیک   _ میللی  (بزووتنەوەی 

کوردستان)ی بزانن.

مودیرییەتی بزووتنەوەی مەدەنی لە رۆژھەتی کوردستان

سمایل شەرەفی

خۆپێشاندانی خەڵکی مەریوان سەبارەت بە 
کەمتەرخەمیی بەرپرسانی نەخۆشخانەی بووعەلی

لە  دووگیان  ژنێکی  گیانلەدەست دانی  ھەواڵی  بوبوونەوەی  دوای 
پزیشکی  و  کاربەدەستان  مەریوان،  شاری  لە  بووعەلی  نەخۆشخانەی 
بارەوە  لەو  کردن  کەمتەرخەمی  بە  نەخۆشخانەیە  ئەو  زاینگەی  بەشی 

تاوانبارن، خەڵکی مەریوان خۆپێشاندانیان وەرێخست.
رۆژی  کە  مەریوان  سەووای  خەڵکی  ساڵە  مەولوودی٣١  سوھەیال 
خوێن  ھۆی  بە  پێڕانەگەیشتن  ھۆی  بە  رەشەمە  ٧ی  ریکەوتی  شەممە 
لەبەرچوونی زۆر گیانی لە دەست داوە. سەرچاوەکان باس لەوە دەکەن 

کە بەشێک  لە کادری پزیشکی ئەو نەخۆشخانەیە تاوانبارن.
لە  بە پێی زانیارییەکان بو بوونەوەی ئەوە ھەواڵە و دەنگدانەوەی 
نوێنەری شاری  بە ھۆی ھەڵوێست گرتنی  بوو  تۆڕە کۆمەیەتییەکان، 

مەریوان و شکایەت کردنی لە پزیشکی تاوانبار.
بە پێی راپۆرتی ھەواڵنێری «کوردستان وکورد» پاشنیوەڕۆی رۆژی 
لە   ، وسەووا  مەریوان  خەڵکی  لە  بەرچاو  ژمارەیەکی  یەکشەممە   
خۆپێشاندانیان  شارە  ئەو  سینا“ی   ”بووعەلی  نەخۆشخانەی  بەردەم 

کردو نارەزایەتی خۆیانیان لەو بارەوە دەربڕی.
کات  زووترین  لە  دەبێ  کە  بوون  ئەوە  خوازیاری  ناڕازی  خەڵکی 

لێ پێچینەوە لە بەرپرسانی تاوانبار بکرێ.



رۆژنامەیژماره : ٦٩٩ ١٥ی رەشەمەی ١٣٩٥  _ ٥ی مارسی٢٠١٧ ٤

قانون ئەساسیی کۆماری ئیسالمی کە پایەوئەساسی 
جھانبینی  لەسەر  کە  ئێرانە  ئیستای  سیاسی  نیزامیی 
ــاوردار  بـ شیعەی  (ئیسالمی  ئیسالمی  حکوومەتی 
ئەوە  ھــەر  ــە  ــژراوە،ک داڕێ رەھــا)  فەقیھی  والیەتی  بە 
وایکردوەببێتە سەر چاوەی گرفت وکێشەکان وقەیرانە 
دەرەکی ونێوخۆیی یەکان. لە ھەمان کات دا بە راشکاوی 
بڵێین پێشێل کردنی مافی مرۆڤ سەرچاوە  دەتوانین 
قانوونی  چونکە  ئێرانە،  بنەڕەتی  یاسای  لە  گرتوو 
ئەساسی پێوەندی دەسەتی سیاسی واتە حکوومەت 
لە گەڵ خەڵکی ئەو وتە دیاری دەکا .قانوون دانەری 
ئــەســڵ وبــڕگــەکــانــی قانوونی  ــە دارشــتــنــی  ل ئــێــرانــی 
ئەساسی دا قانوونە عورفییەکان کە سەرچاوەگرتوولە 
ویست ونیازی کۆمەڵگان وپایە وئەساسی دیموکراسین 
ومەزھەبی  دینی  وبڕگەی  ئەسڵ  کۆمەڵیک  بە  تێکەڵ 
ناگونجێنورێگرن  ئیستا  سەردەمی  لەگەڵ  کە  کــردوە 
.دەسەتدارانی  لە بەردەمی ویست وداخوازی خەڵک 
قانوونی  ئەوئەسنەی  رێگای  لە  ئیسالمی  کۆماری 
ئەساسی یەوە ماوەی ٣٨ساڵە بە سەر گەالنی ئێراندا 
حوکمڕانی دەکەن. بۆ زیاتر روون بوونەوەی ئەوبابەتە 
سەرنج دەخەینە سەر ھێندێک لە ئەسڵەکانی قانوونی 
ئەساسی ئێران کە پێکەوە لە دژایەتی دان. قانوون دانەر 
بۆ ئەوەی لە دنیای سەردەم دانەبرێ وبە کۆر وکۆمەڵە 
جیھانی یەکان بڵێ کە پێوانەکانی دیموکرات بوونی لە 
سیستمی سیاسی وبەڕێوەبەری وت دا رەچاوکردوە 
وئــازادی یــە  ــرۆڤ  م مافی  باسی  کــە  ئەسنەی  ئــەو 
لە  ــەک  رادەی وھەتا  ھێناویەتی  دەکــا  تاکەکەس یەکان 
پاڵ  لە  بــەم  گونجاندوویەتی،  ئەساسی دا  قانوونی 
ئەوەدا قەید وبەربەستی بۆ داناوە وەک ئەوە کە نابێ 
دژایەتی ھەبێ لە گەڵ رێ وشوێنی ئیسالم ویا مەزھەبی 
قانوونی  چــوارلــە  ئەسڵی  وێــنــە:  بــۆ  وت.  رەســمــی 
ئەساسی دا بە روونی لە سەر ئەو بابەتە پێداگری دەکا 
مەدەنی  ورێ وشوێنی  قانوونەکان  :»تەواوی  دەڵێ  و 
،نیزامی،سیاسی  ،فەرھەنگی  ،ئابووری  ،ماڵی  ،سزایی 
ئیسالمی  رێ وشوێنی  ئەساسی  سەر  لە  دەبێ  وھتد، 
بێت. ئەوئەسڵە بەسەر ھەموو ئوسوولەکانی قانوونیی 
ودیاری  حاکمە  دیکە دا  ورێساکانی  ویاسا  ئەساسی 
کردن وھەڵسەنگاندنی ئەوبابەتە لە ئەستۆی شوورای 

نیگەھبانە.» 
قانوونی  کــە  ــەوێ  ــ دەردەکـ بــۆمــان  دا  ئەسڵە  ــەو  ل
ئەساسی کۆماریی ئیسالمی وا دانەڕێژراوە کە پێوەندی 
لە سەر  بەڵکوو  بکا.  دیاری  نێوان خەڵک ودەســەت 
ئەو ئەساسە دامەزراوە کە خەڵک تەنیا ئەرکیان ھەیە 
ودەبێ ئەرکەکانی خۆیان وا جێ بەجێ بکەن کە زیان 
خزمەت  ئەویش  کە  نە گەیەنێ  وباوەڕەکانیان  دین  بە 
کردنە بە کۆماری ئیسالمی ولە راستی داخاوەنی ھیچ 
مافێک نین چونکە لە روانگەی ئەوانەوە، ھەر مافێک لە 
سەردەمی ئیستادا دەبێتە دژایەتی کردن لە گەل دین 

ومەزھەبی رەسمی ئێران .
لە روانگەی کۆماری ئیسالمی یەوە ئامانجی مرۆڤ 
عیبادەتی خودایەولەسەر مرۆڤی دیندار واجبە کاری بە 
کاری دنیای فانی نەبێ وگوێڕایەڵی رێبەرودەسەتداران 
ئوممەتێکی  بە  پێویستی  ــەواو  وت کامڵ  بێ.عیبادەتی 
نیازمەندی  ئاوا  وئوممەتی  باوەردارھەیە  رێکخراوی 
حکوومەتە ویەکەم ئامانجی حکوومەت لە کۆمەڵگایەکی 
ئاوادا وەدەست ھێنان ودابین کردنی ئیمکاناتی عیبادەتە 
کە بتوانێ ئەو ئوممەتە رێکخراوە بە دوای نیازەکانی 

خۆی دا رابکێشی وکەڵکی خۆیانی لێ وەربگرێ .واتە 
وســەربــەردانــەوە  گوێڕایەڵی  ھەمان  یانی  عیبادەت 
وگوێ راگرتن لە گوفتاری دەسەتداران کە بە ناوی 

دینەوە حکوومەت دەکەن.

ئەگەر لە قانوونی ئەساسیی ئێران باشتروردبینەوە 
(٥ ئەسڵی(  ــەوێ.  دەردەک جیاوازی یەمانچاکتربۆ  ئەو 
لە رێبەریی لە سیستمی  لە قانوونی ئەساسی دا باس 
:»لــە ســەردەمــی  ئیسالمی دا دەکــا ودەڵـــێ  کــۆمــاری 
ئێراندا  ئیسالمیی  کۆماری  لە  زمــان  ئیمام  غەیبەتی 
ئەستۆی  دەکــەوێــتــە  ئوممەت  ورێــبــەری  حوکمڕانی 
ئــەســڵــی(١٠٧)   ــی  ــێ ــەپ ــەب ــەروەر......ک دادپ «فقیە»یکی 
بەرپرسیاریەتی وەردەگرێ» بەم ھەر بە دوای ئەو 
دەکا  وت  ئیدارەی  لە  )دابــاس   ٦) لەئەسڵی  ئەسڵەدا 
بە پشت بەستن بەدەنگی خەڵک لە رێگای ھەڵبژاردن. 
ئێراندا  ئیسالمی  کۆماری  لە  ھاتووە:»  ٦دا  لەئەسڵی 
وت دەبێ بە پشت بەستن بە دەنگی گشتی لە رێگای 
....». لەو ئەسڵە دا دەبینین  ھەلبژاردن  ئیدارە بکرێ 
(  ٥ ئەسڵی(  قانوون دانەرویستوویەتی رەھابوونی  کە 

ھەتا رادەیەک لە بەر چاوان  ون بکاو بڵێ کە خەڵک لە 
رێگای ھەڵبژاردن وسندووقی دەنگدانەوە چارەنووسی 
لە  نوێنەرانیانەوە  ولەرێگای  دەکــەن  ــاری  دی خۆیان 
لە  ھــەر  ودەبێنین  وت دابـــەشـــدارن  بــەڕێــوەبــردنــی 
کە  دووئەسڵ  ئیراندا  ئەساسیی  قانوونی  سەرەتای 
باس لە شێوە بەڕێوەبردنی وت لە الیەن کەسێک یا 
دامەزراوەیەک دەکا چەندە لە گەڵ یەکتر لە ناتەبایی 

دان . 
ئیمام  غەیبەتی  لە  کە  دەکــا  لــەوە  باس   (٥) ئەسڵی 
رێبەریی  ئەو،  نوێنەرایەتی  بە  دەبێ  کەسێک  زەماندا 
ئوممەتی ئیسالم بکا و ئەوە ماناکەی ئەوەیە ئەوکەسە 
کە ئەومەسئولییەتەی پێ دەسپێردرێ نوێنەرو جێنشینی 
مانای  بــە  وکــردارێــکــی  گوفتار  ــەر  وھ زەمــانــە  ئیمام 
قانوونە ولەسەر خەڵک واجبە بێ ئەمالوال جێبەجێ یان 
چــوارچــێــوەی  عینوانی  بــە  شــەریــعــەت  بــکــا.قــبــووڵــی 
دەزگای قەزایی وئیجرایی حکوومەت بەمانای ئەوەیە 
کەناتوانرێ لەو چوارچێوە کە شەریعەت دیاری کردوە 
کردارێکی  دیکە سزای شەرعی  واتایەکی  ،بە  البدرێ 
کەم  ســزایــە  ــەو  ل نــاتــوانــێ  وحــکــوومــەت  مەزھەبی یە 
وزیاد بکا. ئەوە لە الیەک ولە الیەکی دیکەوە شێوەی 
دیکە  ئەوەندەی  رێبەر  واتە  ئەوکەسەش  دیاریکردنی 
ولــەســەرەوەی  دەبەخشێ  پێ  دەســەتــی  لە  رەھایی 
قانوونی  لە   (١٠٧) ئەسڵی  دەکا.بەپێی  قانوونی جێگیر 
ئەساسی دا رێبەر دەبێ لە الیەن مەجلیسی خوبرەگانی 
رێبەری دیاری بکرێ .مەجلیسی خوبرەگانی رێبەریش 
بە پێی قانوون پێوێستە بە دەنگی خەڵک ھەڵبژێردرێن 
ئەوکەسانە  دەبــێ  کە  ئەوبابەتە  سەر  ناچینە  .لێرەدا 
سەر  دەچینە  بەڵکو  ھــەبــێ  تایبەتمەندی یەکیان  چ 
بەپێی  ئیسالمی دا.  کــۆمــاری  لە  ھــەڵــبــژاردن  شێوەی 
ئێران، چاوەدێری  قانوونی ئەساسیی  ( ٩٩)لە  ئەسڵی 
ئەستۆی  لە  ھەڵبژاردنەکان دا  سەر  «استصوابی»بە 
شوورای نیگەھبانە و بەپێی «تبصرە»ی ٣ لە قانوونی 

ھەڵسەنگاندن  خــوبــرەگــان  مەجلیسی  ھــەلــبــژاردنــی 
وتەئیدی بەربژێرەکان لە ئەستۆی شوورای نیگەھبانە 
کە  ھاتووە  ئەساسی دا  لەقانوونی   (٩١) ئەسڵی  ولە 
الیەن  لە  نیگەھبان  شــوورای  «فقھای»  دیاریکردنی 
و  لە  راستی دا  ولە  دەکــرێ  رێبەرییەوە 
یاریە بە قانوونی کراوەدا، رێبەر لە الیەن 
خۆیان  کە  ھەڵدەبژێردرێن  کەسانێکەوە 

ھەڵبژێردراوی رێبەرن .
لە الیکی دیکەوە ئەسڵی (٦) لە قانوونی 
خەڵک  گشتی  دەنگی  لە  باس  ئەساسی 
دەکا ودەڵێ بۆ ئیدارەی وت دەبێ پشت 
کە  ببەسترێ  خەڵک  گشتی  دەنــگــی  بــە 
ئەسڵی  لەگەڵ  تــەواوی  بە  ئەوە  دەبینین 
وەک  ھەر  چونکە  دایــە  ناتەبایی  لە   (٥)
رێبەر  عینوانی  بە  کەسێک  کرد  باسمان 
وت  ــیــدارەی  ئ ئیسالمیدا  کــۆمــاری  لــە 
بۆ  ئەستۆیە وھێچ مەجالێکی  لە  ئیسالمیی  وئوممەتی 
دەنگی خەڵک وبەشداری لە دەسەت وبەرێوە بەری 

وت دانە  ھێشتوەتەوە .
ئەساسی  قانوونی  ناتەبایی یەکانی  لە  دیکە  یەکێکی 
ــەســەر پەسند  ب نــیــگــەھــبــان  ــوورای  ــ چـــاوەدێـــری شـ
پێی  بە  ئیسالمی یە.  شــورای  مەجلیسی  کــراوەکــانــی 
دەبێ  مەجلیس  پەسندکراوەکانی  ھەموو   (٩٤ ئەسڵی( 
بۆ  وھەڵسەنگاندنیان  نیگەھبان  شــوورای  بنێردەرێتە 
ومەزھەبی  ئیسالم  گەڵرێ وشوینی  لە  ئایا  کە  بکرێ 
لە   (٩٣) ئەسڵی  ولــە  ؟  نییە  دژایــەتــی  وت  رەسمی 
شوورای  مەجلیسی  کە،  ھاتووە  ئەساسی دا  قانوونی 
ئیعتباری  نیگەھبان  شـــوورای  بــێ بــوونــی  ئیسالمی 
دەکەوێ  بەرچاو  ئەسنە دائەوەی  لەو  نییە.  قانوونی 
خەڵک ودەنگی  ئێراندا  بنەڕەتی  یاسای  لە  کە،  ئەوەیە 
خەڵک ھیچ ئیعتبار وبایەخێکی نییە وتەنیا باس کردنی 
لە ئەسڵی (٦) دا شتێکی رواڵەتی یە و بۆ جوان کردنی 
ھەر  ،چونکە  ئێرانە  ئەساسیی  قانوونی  روخــســاری 
وەک باس کرا دەزگای قانوون دانان کە بە رواڵەت لە 
رێگای  لە  ھەڵبژێردراون  ئەندامەکانی  خەڵکەوە  الیەن 
شوورای نیگەھبانەوە کە ھەڵبژێردراوی خەڵک نییە بە 
تەواوی لە ژێر چاوەدێری وکونترۆڵ دایە . لە پێوەندی 
بەو شێوەیە،  ھەر  (دوڵــەت)دا  بەرێوەبەریش  دەزگای 
فیلتێری  لە  دەبێ  سەرکۆماری  بەربژێرەکانی  چونکە 
ئیزنیان  ،ئەوکات خەڵک  بن  تێپەر  نیگەھبان  شوورای 
ھەیە بۆ ھەڵبژاردن بچنە سەر سندووقەکانی دەنگدان 
دوای  سەرکۆماری  پۆستی  بۆ  کەسێک  وکاتێکیش 
تێپەربوونی ھەموو ئەو لەمپەرانە بوو بە سەرکۆمار،لە 
گەڵ دەسەتەکانی رێبەر بەرەوڕوو دەبێ، بە تایبەت 
ھەیە  ئیختیاری  ئەسلی(١١٠)  پێی  بە  رێبەر  کە  ئەوە 
لە دەسەت الدا ودایبنێ وئیستیعفای لێ  سەرکۆمار 
خەڵک  دەنگی  بە  سەرکۆمار  .لەحالێک دا  بکا  قەبووڵ 
کە  مەجلیس دا  بەرامبەر  لە  دەبــوایــە  ھەڵبژێردراوە 
بەرپرسیار  ھەڵبژێردراون  خەڵک  دەنگی  بە  ئەویش 
بێ نەک لە بەرابەر کەسێک دا کە خەڵک بچووکترین 

کاریگەری یان نییە لە دیاری کردنی دا .
لە ئاکام دا بۆمان دەردەکــەوێ ساختاری کۆماری 
قانوونی ئەساسی وا داڕێــژراوە کە  ئیسالمی بە پێی 
لە  چونکە  بــێ.  کێشەکان  ھەموو  ســەرچــاوەی  خــۆی 
مانەوەی  بۆ  ئیسالمی  کۆماری  رێبەرانی  ئەساس دا 
لەگەڵ  وباوەروقانوونەکانیان  بیر  ناتوانن  خۆیان 
نیازو پێداویستی خەڵک وسەردەمی ئیستا بگونجێنن. 
لە رێگای دین ومەزھەبەوە  ئەوان ھەر لە سەرەتاوە 
داوە  ھــەوڵــیــان  خــۆیــان  مەبەستی  بــە  گەیشتن  بــۆ 
بە  ئێران  لە خەڵکی  گوێرایەڵ  داخــراوو  کۆمەڵگایەکی 

دوور لە ویست وداخوازی سەردەم دروست بکەن .

سیاسی

ئیشارە بە چەند ناتەبایی لە قانوونی ئەساسیی ئێراندا

عومەر باڵەکی

چه ند ھه واڵی ئێران

 لە الیەن بەڕێز خالید عەزیزی یەوە لە دووھەمین رۆژی کاری کۆنگرەدا پێشکەش 
کرا، کۆنگرەی گەورەترین رێکخراوی غەیرە حکوومی جیھان، رێکخراوی سۆسیال 

ئینتێرناسیۆناڵ کۆتایی بە کارەکانی ھێنا.
ھەیئەتی نێردراوی حیزب و رێکخراوە کوردستانییەکانی بەشی رۆژھەت، لە وتار 
و دیدار و چاوپێکەوتنەکانیان دا ھەوڵیان دا کە ئاگاداریی زیاتر سەبارەت بە زەبر و 
زەنگی رێژیمی ئیسالمی ئێران، پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ، بە تایبەت مافی تاکی 
دەستێوەردانەکانی  و  دەستدرێژی  ھاوکات  و  ئێران  بەشی  کوردستانی  لە  کورد 
ئەو رێژیمە لە کاروباری ناوخۆیی وتانی دەورووبەر و پشتیوانی بەردەوامی لە 

تێرۆریزمی نێودەوڵەتی بۆ ئامادەبووان بە باشی روون بکەنەنەوە.
ھەر لەم پێوەندی  یەدا بەڕێز خالید عەزیزی ئندامی  ڕێبەری و سەرۆکی ھەیئەتی 
حیزب لەوکۆنگرەیەدا چاوپێکەوتنێکی لەگەڵ کاناڵی تەلەفزیۆنی تایبەتی کۆنگرەدا 
رێکخست کە بەشێوەی راستەوخۆ لە چەندین تۆڕی کۆمەیەتی وەک فەیسبووک 

وتویتەر و کاناڵی تایبەتی ساتەالیت بۆ ھەموو جیھان بو دەکرایەوە.
خەڵکی  ھەوڵی دا سەرنجی  دیکە  بۆجارێکی  چاوپێکەوتنەشدا  لەو  خالیدعەزیزی 
پێشێلکارییەکانی  و   کورد  رەوای  دۆزی  الی  بۆ  کاناڵە  ئەو  بینەرانی  و  جیھان 

ر یژیمی کۆماری ئیسالمی دژ بە کورد و ھەموو گەالنی ناوچەکە رابکێشێ.
ھەر ئەو ھەوڵ و تێکۆشانەش بووە ھۆی ئەوەی کە خاڵێک بۆ مەحکووم کردنی 

رژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران، لە بڕیارنامەی کۆتایی کۆنگرە دا جێگیر بکرێ.
لە راگەیەندراوی کۆتاییدا سەبارەت بە ئێران ھاتووە:

بارودۆخی  خراپی  بە  سەبارەت  خۆی  نیگەرانی  ئەنترناسیۆناڵ  سۆسیالیست 
چەشنە  ھەر  ھاوکات  و  دەربڕی  ئێران  لە  دیموکراتیکەکان  مافە  و  مرۆڤ  مافی 
بە کورد مەحکووم دەکا و پشتیوانی خۆی بۆ  دووچاوەکی و ھەواردنێک  دژ 

چارەسەری ئاشتیانەی کێشەی کورد لە ئێران رادەگەیەنێ.
ناسیونال سۆسیالیست  ئەنتر  کۆنگرەی  لە ٢٥مین  بەشدار  کوردییەکانی  الیەنە 

بریتی بوون لە:

حیزبی دیموکراتی کوردستان
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان

کۆمەڵەی شۆرشگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
یەکیەتی نیشتیمانی کوردستان

پارتی یەکیەتی دیموکراتیک(پەیەدە)
پارتی ئازادی کوردستان ــ سووریە

تێبینی:
دەقی وتاری حیزبی دیموکراتی کوردستان کە لە الیەن کاک خالید عەزیزی یەوە 
لە کۆنگرەی سۆسیالیستەکان دا پێشکەش کرا لەم ژمارەی «کوردستان» دا بو 

کراوەتەوە.

درێژەی

ئینتێرناسیۆناڵ سۆسیالیست  کۆنگرەی  ٢٥مین  لە  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  بەشداریی 

بۆنه ی   به   بێ سنوور  راپۆرتنێرانی   رێكخراوی  
راپۆرتێكدا  له   ئێران،  گه النی   شۆڕشی  ساڵوه گه ڕی  
به  توندی  ره خنه ی  له  ٣٨ ساڵ سه ركوتی  راگه یاندن 

گرت لەو وتە دا.
مافی  و  درموكراسی  ناوه ندی   ڕاپۆرتی   به پێی  
نێوده وڵه تییه دا  دامه زاروه   ئه و  راپۆرتی   له   مرۆڤ، 
ھاتووه  كه  كۆماری  ئیسالمیی ئێران ٢٩ رۆژنامه وان 
خۆیدا  زیندانه كانی   له   وته كه ی   ھه واڵنێری   و 
راگرتووە و ، ئه و وته  یه كێك له  ٥ زیندانی  گه وره ی  
جیھان له بواری  راگه یاندن دایه  و، له  ماوه ی  ٣٨ ساڵی  
جۆراوجۆر  شێوازی   به   رێژیمه دا  ئه و  رابردووی  

سه ركوتی  رۆژنامه وانانی  كراوە .
ئێران  ئیسالمیی  كۆماری   راپۆرته ،  ئه و  به پێی  
پاش ”ئێعدامه  ره سمییه كان“ له  ساڵه كانی  سه ره تای  
و  رووناكبیران  البردنی   رێ  له سه ر  و  شۆڕش 
له سه ر  ئێعدامكردن  و  رفاندن  به   رۆژنامه وانان 

شه قامه كان له  ده یه ی  ٧٠ خه ڵكی  چاوترسێن كرد.
راگه یاندكارانی   له   به شێك   ٨٠ ده یه ی   له   پاشان 
ئه شكه نجه   و  ئازار  به   ئێراندا  زیندانی   له   وته كه ی  

كوشت.
راپۆرتنێرانی   رێكخراوی   راگه یاندنی   به پێی  
پله به ندیی  له   ئێران  ئیسالمیی  كۆماری   بێسنوور، 
وتی    ١٨٠ نێو  له   راگه یاندن دا  بواری   له   جیھانیی  

جیھاندا له  پله ی  ١٦٩ دایه 

دیكه ی   تۆڕێكی   به حره ین  وتی   كاربه ده ستانی  
تیرۆریستیی ٤٥ كه سی كوماری  ئیسالمیی ئێرانیان 

له  وته كه ی  خۆیان ئاشكرا كرد.
به حره ین  وتی   ئه منیه تیی  كاربه ده ستانی  
رایانگه یاند كه  له  عه مه لیاتێكدا تۆڕێكی  تیرۆریستیی 
وته   له و  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری   كه سیی   ٤٥
به پێی   گرت.  جێدا  له   كه سیان   ٢٥ و  كران  ئاشكرا 
كه   دیكه ش  كه سی   ١٧ گرووپه ،  ئه و  دانپێدانانه كانی  
به   داوه    ئه نجام  تیرۆریستییان  ھێرشی  شه شیان 
گه ڵه ی   ئێران  ئیسالمیی  كۆماری   ھاوئاھه نگیی 
به حره ینیان  ئه منیه تییه كانی   ھێزه   كوشتنی   و  تیرۆر 

داڕشتووه .
كاربه ده ستانی  ئه منه یتیی به حره ین رایانگه یاند كه  
چه ك وچۆڵ،  بەسەربڕێك  دەستیان  عه مه لیاته دا  له و 
ماده ی  ته قینه وه  و ته قه مه نی ئه ندامانی  ئه و گرووپه  

تیرۆریستییه دا  گرتووه .

سپای   سه ركرده ی   گه وه ره   ره زایی،  موحسێن 
ئێران  ئیسالمیی  كۆماری   كه   رایگه یاند  پاسداران 

مه ترسیی جیددی  له سه ره .
سپای   پێشووی   فه رمانده ی   ره زایی،  موحسێن 
به وه دانا  دانی   ئێران  ئیسالمیی  كۆماری   پاسدارانی  
كه  گه نده ڵی  و ناكارامه یی وه ك بۆمبێك له  ئێران له  
حاڵی  ته قینه وه  دایه  و ئه گه ر به خێرایی ھه نگاوی بۆ 
ھه ڵنه ھێننه وه  له وانه یه  كۆماری  ئیسالمیی له به ر یه ك 

ھه ڵوه شێنێ.
سكرتێری   فه رانسه ،  رادیۆ  ڕاپۆرتی   به پێی  
رێژیم  به رژه وه ندییه كانی   ھه ڵسه نگاندنی   گشتیی 
ده كرد  ”لنجان“  شاری   له   قسانه ی   ئه و  حاڵێكدا  له  
وتی    ٤ له   ئێران  ئیسالمیی  كۆماری   ھێزه كانی   كه  
سه ره كیی ڕۆژھه تی  نێوه ڕاستدا له  حاڵی  شه ردان و 
كاربه ده ستانی  كۆماری  ئیسالمیی ئێرانی  وریاكرده وه  
كه  ده بێ ئاوڕێكیش له  نێوخۆی  ئێران بدینه وه  و له  

ده ره وه ی  ئێران سه ركه وتوو بووین.
ده ره وه   به   روو  ”كه   كرده وه   پشتڕاستی   ناوبراو 
خه ریكه   خۆماندا  نێو  له   به م  به ھێزین  زۆر 

بڕووخێین.“
ره زایی له  درێژه ی  قسه كانیدا گوتی ، له  سه رده می  
له   به م  بووین  به ھێز  زۆر  سه فه وییه كانیشدا 
و  گه نده ڵی   ئێستاش  تێك شكاین.  نێوخۆماندا 
ناكارامه یی و الدان له  نێوخۆی  وتدا وه ك بۆمبێك 
له  حاڵی ته قینه وه  دایه  و ده بێ به ره نگاری  بینه وه  و 

به خێرایی ئه و بۆمبه  پووچه ڵ بكه ینه وه .
گیروگرفته كانی   به   ئاماژه   ناوبراو  ھه روه ھا 
و  گۆل  وشكبوونی   گوتی   و  كرد  كۆمه یه تی  
له   تایبه ت  به   ژینگه پارێزیی  ھه روه ھا  و  ده ریاكان 
ده گه ڕێته وه   ناكارامه یی وت  بۆ  ھه موو  خوزستان 
گوتی   و  زانی   دووھه م  مه ترسیی  بۆ  گه نده ڵیشی  و 
قه یرانی   و  ده كاته وه   به تاڵ  ئێران  نێوخۆی   خه ریكه  

گه وره ی  لێده كه وێته وه 

رێكخراوی  راپۆرتنێرانی  بێسنوور ره خنه ی  له  
سه ركوتی  راگه یاندن له  ئێران گرت

تۆڕێكی  تیرۆریستیی كۆماری  ئیسالمیی ئێران 
له  به حرەین ئاشكرابوو

سه ركرده یه كی  سپا:
 كۆماری  ئیسالمیی ئێران له  مه ترسی دایه 
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ــبــژاردنــەکــانــی  ــە ھــەڵ ــک ــەســێ مــانــگــی دی کــەمــتــر ل
گوندەکان  و  شــار  شووڕاکانی  و  ســەرۆک کــۆمــاری 
مەجلیسی  دووھــەمــی  دەورەی  ھــەڵــبــژاردنــی  وەھــا 
نوێنەرەکانیان  بەھەرھۆیەک  شــارانــەی  لــەو  ئێستا 
ھەڵبژاردنانە  ئەو  دەسپێدەکات.  نین  مەجلیس دا  لە 
رێژیمن  ســەرەکــی  باڵی  دوو  ملمالنێی  گــۆڕەپــانــی 
ھەردوو  بۆ  ھەیە  تایبەتیان  گرینگی  و  یەکە  ھەر  و 
ــەن،  ــەت.  ھــەر بۆیەشە ھـــەردوو الی الیــەنــی دەســ
بە  زۆر  رێفۆرمیستەکان  و  میانەڕەو  باڵی  بەتایبەت 
ھەستیاری یەوە باسی  دەکەن. پرسی سەرەکی کە ھەر 
و  دەوڵەت  باڵی  و  لەقسەکانی رووحانی  ئێستاوە  لە 
بریتی یەلەئەگەری  ورووژێـــدراوە،  رێفۆرمی ستەکان 
دەستێوەردانی سپای پاسداران و ناوەندەبەھێزەکانی 
ــەســەر دەســـەت  ــی زاڵ ب ــاڵ ســـەر بــەخــامــنــەیــی وب
سێناریۆکەی  ودووبارەبوونەوەی  لەھەڵژاردنەکان دا 
کردنی  موھەندیسی  و  ــردن  ــەالرێ داب ب و   ٨٨ ساڵی 

ھەڵبژاردنەکان.
کاری  ھاتنەسەر  لەسەرەتای  خامنەیی  ھەرچەند 
کۆماری ئیسالمی یەوە ھەڵوێستەکانی روون و ئاشکرا 
بوون و لە دوای بوونی بە رێبەری رێژیمیش ھەمیشە 
دەســەت دا  نێو  باڵێکی  بــەالی  ھەڵوێستەکانی دا  لە 
ــەرەوەری  ــا و سـ شــکــاوەتــەوە و لــە دەســەتــی رەھ
یاسای خۆی وەک «حووکمی حکوومەتی» بە دژی 
چاکسازی خوازانی حکوومەتی کەڵکی وەرگرتووە. بەو 
حاڵەش ئەگەر گومانێک لە بێ الیەنی خامنەیی لە نێوان 
مابووبێ،  ئێستاش  ھەتا  رێژیم دا  باڵەکانی  کێشەی 
ناوبراو  دژبــەرانــەی  ھەڵوێستی  دوای  لە  ئیتر  ئــەوە 
بۆ ئاشتەوایی باڵەکانی ڕێژیم، ئەو گومانە نەماوە و 
ھەموو الیەک، بە رووحانی و خاتەمی و موتەھەری  
دەزانن، خامنەیی  باش  رێفۆرم  خوازەکانەوە  وھەموو 
نی یە،  نیزام  ھەموو  رێبەری  لەراستیدا  ئیدی  ئێستا 
کە  نیزامە  بەدەسەتی  بەھێزو  باڵی  رێبەری  بەڵکوو 
ھەموو ھێز و دەسەتە نیزامی و دادوەری و ئابووریی 
سپای  مافیای  و  خــۆی  پــاوانــی  لە   ... و  ئیداریی  و 
پاسداران دا، گرتووە. ھەربۆیەشە دەبینین رووحانی و 
کەسایەتی یە ناسراوەکانی رێفۆرمیستەکان، مەترسی 
و  رێنیشتووە  ھەڵبژاردنەکانیان  لە  دەســتــێــوەردان 
دووپاتی دەکەنەوە کە نابێ ئۆرگانە نیزامی یەکان لە 

ھەڵبژاردنەکان دا کاریگەری یان ھەبێ.
 ٥٠ و  موتەھەری  عەلی  چاوپێکەوتنی  لەوبەینەدا   
و  سان   ٨ پاش  خاتەمی  لەگەڵ  مەجلیس  نوێنەری 
نیشان  مەجلیس،  رۆڵی  لەگەڵ  پێوەندی  لە  قسەکانی 
زیاتر  لەوە  نین  ئامادە  ئەوان(رێفۆرمیستەکان)  دەدا 
قەبووڵ  خامنەییش  لە  تەنانەت  یاسا،  کردنی  پێشێل 
رێخۆشکەرێک  وەک  خامنەیی  ئێستا  ــەوان  ئ بکەن. 
بۆ دژبەرەکانیان سەیر دەکەن و دەزانن ھەر حوکم 
بەقازانجی  ــدا،  دەی ناوبراو  کە  وبریارێک  فەرمان  و 
دەسەتی  جوومگەکانی  بەسەر  زاڵ  باڵی  و  خــۆی 

راستەقینەی کۆماری ئیسالمی یە.
ــە نــوێــنــەرانــی  ــەھــەری و بــەشــێــک ل ــوت دیــــداری م
نــاوبــراو  کــە  لەکاتێک دا  خــاتــەمــی،  لــەگــەڵ  مەجلیس 
و  بردن  نیو  تەنانەت  و  خــراوە  پەراوێز  ساڵە  چەند 
و  بــەدواوەیــە  ســزای  وێنەکانیشی  بــوبــوونــەوەی 
لەالیەک  پێ نادرێ،  وتیشی  چوونەدەرەوەی  ئیزنی 
و  لێکەوتەوە  پـــاوان خـــوازی  باڵی  تــووڕەیــی  و  رق 
لەالیەکی  و  ناسەزا  و  ھێرش  کەوتەبەر  موتەھەری 
دیکەش ئەو پەیامەی بەگوێی خامەنەیی راگەیاند کە 
لە رابردوودا ئەرکەکانی خۆی باش  ئەگەر مەجلیس 
بەڕێوە نەبردووە!، ئیستا دۆخەکە گۆڕاوە و کەس لە 
سەرووی یاساوە نی یە. ئەوان پێبەندن بە بەرێوەبردنی 
پێشێل  ئەگەر  تەنانەت  ئیسالمی،  کۆماری  یاساکانی 
کردنەکە لەالیەن بەرزترین کاربەدەستەکانیشەوە بێ. 
جگەلەوەش باڵی چاکسازی خوازان لەو چاوپێکەوتنەدا 
خاتەمی  خستنی  پەراوێز  بەکردەوە  بوو  مەبەستیان 
لەالیەن خامنەیی یەوە پاش ھشت سان پێشێل بکەن 
و ئەوە بڵێن کە خاتەمی مۆرەیەکی سووتاو نی یە و 
لە پێگەی ناوبراو لە نێو خەڵک و بەدەنەی رێژیم دا بۆ 
داھاتوو کەڵک وەربگرن و ھەروەھا  ھەڵبژاردنەکانی 
پرۆسەیەکی  لە  و  درێژخایەن  نــەزۆر  بەشێوەیەکی 
کــردنــەوەی  پڕ  بۆ  خاتەمی  دیـــاری کـــراودا،  زەمــەنــی  

شوێنی رەفسەنجانی کە لەو سانەی کۆتایی ژیانی دا 
رێفۆرمیستەکان  و  میانەڕەو  مەعنەویی  باوکی  وەک 

ناسرابوو، بناسێنن. 
رەنگە زێدەڕۆیی نەبێ ئەگەر بڵێین کۆماری ئیسالمی، 
پاش تێپەڕینی ٣٨ ساڵ لە دەسەتە دژی گەلی یەکەی، 
ئێستا زیاتر لە ھەموو کاتێک جێگە و پێگەی لەرزۆکە 
و رێبەران و دەمڕاستەکانی زیاتر لە پێشوو ھەست 
دەسەتەکەیان  نەمانی  و  تێکچوون  مەترسیی  بە 
ئەو  زیاتر  رێفۆرمیستەکان  باڵی  بێ گومان  دەکــەن. 
بــەردەوام  دەزانــن  و  پێکردوە  ھەست  مەترسی یەیان 
پشت گوێ خستنی  و  خامنەیی  لـــەرێـــڕەوی  ــوون  بـ
ــە ھــەمــوو بـــوارەکـــانـــدا، گــەورەتــریــن  قــەیــرانــەکــان ل
ھەڕەشەن بۆ مان و مەوجوودیەتی کۆماری ئیسالمی 
جەماوەری،  تەقینەوەیەکی  و  راپەڕین  ھەرچەشنە  و 
ــان، بــەھــەمــوو بـــاڵ و بــۆچــوونــێــکــەوە  ھــەرھــەمــووی

رادەماڵێ. 
و  ئێستا  کاربەدەستانی  لە  ھەرکام  ھەربۆیەشە 
پێشووی ئەو رێژیمە بە شێوە و ئەدەبیات و زمانی 
تایبەت بە رەوتەکەیان ئەو ترسەی خۆیان دەردەبڕن. 
تەنانەت مۆرەکانی سەربە باڵی زاڵ بەسەردەسەتیش 
نــەیــانــشــاردوەتــەوە  و  ــوە  ــڕی دەرب خــۆیــان  نیگەرانی 
وەک  خەریکە  نــێــوخــۆدا  لــە  ئیسالمی  کــۆمــاری  کــە 
ــۆڵ دەبـــێ و ھــــەرەس دێــنــێ.  ــەڵ گــەنــدەڵــە دارێــک ھ
ھەرلەوپێوەندی یەدا موحسینی رەزایی، ئەندامی کۆڕی 
تازەترین  لە  نیزام  بەرژەوەندی یەکانی  دیاریکردنی 
لێدوانی دا کە بە روونی ترس و دڵەڕاوکێی پێوەدیارە، 
کۆماری ئیسالمی و دەسەتی سەفەوی و قاجارەکان 
وەک یەک دەشوپھێنێ و دەڵێ «رەنگە دەسەتێک لە 
دەرەوە بەھێز دیار بێ، بەم لە نێوخۆ لەحاڵی داڕزان 
کە  نی یە  کۆنەپاسدارە  ئەو  تەنیا  بــێ».  داڕمــان دا  و 
نیگەرانی خۆی لە داھاتووی رێژیم دەربڕیوە، بەڵکوو 
لەو ماوەیەدا زۆر لە کەسایەتی یەکانی بێ الیەن، یان 
نیزیک لە ھەردوو باڵی رێژیم، ھەریەکە و بەشێوەیەک 
مەترسی خۆیان لەو دۆخە دەربریوە و بەراشکاوی 
و  ناخاێنێ  زۆر  شێوەیە  بەو  وەزعە  ئەو  گوتوویانە 

کۆماری ئیسالمیی لەمەترسیی جیدی دایە. 
سپای  مــافــیــای  و  خامنەیی  ــبــەردا  ــەبــەران ل بـــەم 
پاسداران و زۆربەی ھەرەزۆری دەمڕاستەکانی باڵی 
زاڵ بەسەردەسەت دا نەک ھەر وایان نیشان داوە کە 
ھەست بەو مەترسی یە ناکەن، بەلکوو خۆیان و نیزامە 
دیارە  دەبینن.  توانادا  ھێزو  لەوپەڕی  گەندەڵەکەیان 
وەک  ئەوە  بکەن،  مەترسی یەکیش  بە  ھەست  ئەگەر 
ئیسالمی  کۆماری  لەسەر  ھەمیشە،دەڵێن،مەترسی 
دەرەکی یە و لە سەرەوەی ھەمووشیانەوە ئامریکایە 
کە ھەوڵ دەدا نیزامی کۆماری ئیسالمی برووخێنێ، 
دەنا لەنێوخۆدا نیزام لەوپەڕی ھێز دایە! ئەگەر باس لە 
قەیران و ئاستەنگە ئابووریی و کۆمەیەتی یەکانیش 
دەکەن کە تەنگی بە کۆمەنی ھەژار و بێ دەرەتانی 
لەبەرچاوگرتنی  بــەبــێ  ھەڵچنیوە،  ئــێــران  خەڵکی 
رابردووی ئەو قەیران و تەنگەژانە و دەوری سیاسەتە 
دەســەتــی  و  خــۆیــان  سیاسی یەکانی  و  ئــابــووریــی 
باوەرپێکراوەکەیان،(دەوڵەتی  دەوڵەتە  دەورە  دوو 
ئەستۆی  دەخـــەنـــە  تــاوانــەکــەی  ئـــەحـــمـــەدی نـــەژاد) 
ــاوەی چـــوار ساڵی  ــەم ــەکــەی ل ــەت ــی و دەوڵ رووحــان
وادەوبەڵێنەکانی  رووحانیش  ھەرچەند  ــردوودا.  رابـ
بــەالم  بەجێ نەگەیانووە،  خەڵک  خزمەت کردنی  لــە 
ناوەکیی  رێکەوتنی  نەبێ  ھیچ  ھەر  چوارساڵەدا  لەو 
ــە ســەرمــایــە  ــراوە و بــەشــێــک ل ــ «بـــەرجـــام» مـــۆر ک
بلۆک کراوەکان لەدەرەوە، رادەستی رێژیم کرانەوە و 
بەشێک لە گەمارۆ ئابووری یەکان کە کۆماری ئیسالمی 
و ئابووری ئێرانی، ئیفلیج و داماو کردبوو وەالنراون. 
لە  کە  ھێنانەوەیە  وەبیر  جێی  پێوەندی یەدا  لەو  ھەر 
دوو دەورەی سەرۆک کۆماری ئەحمەدی نەژاد، تەنیا 
لە بواری داھاتی نەوت دا کۆماری ئیسالمی زیاتر لە 
نازانێ  کە کەس  ھەبووە  داھاتی  دور  میلیارد   ٧٠٠

چی لێکراوە. 
ــەوێ  ــ بــەلــەبــەرچــاوگــرتــنــی راســتــی یــەکــان، دەردەک
سێ  لەگەڵ  خویدا  تەواویەتی  لە  ئیسالمی  کۆماری 

قەیرانی سەرەکیی و چارەنووس ساز بەرەوڕوویە.
خەتە  و  سیاسەت  و  دەســەت  قەیرانی  یەکەمیان 
گشتی یەکان و چۆنیەتی پاراستنی کۆماری ئیسالمی 
ئەو  نەیارانی  و  دۆستان  لەگەڵ  کــردن  تەعامول  و 

رێژیمە لە نێوخۆ و دەرەوەیە. بە واتایەکی دیکە دوو 
روانین و بۆچوونی جیاواز و دژبەر بۆ مەبەستێک کە 
لە کۆتایی دا ھەر دوو الیەن لەسەری کۆکن؛ ئەویش 

پاراستنی نیزامی کۆماری ئیسالمیی ئێرانە. 
لەالیەک رێفۆرمیست و میانەڕەوەکان لەگەڵ پاوان 
کردنی دەسەت لەالیەن خامنەیی و سپای پاسداران و 
سیاسەتی بەرتەسک کردنەوەی ئاڵقەی «خود»یەکان دا 
نین، ھەرچەند تا ئێستا زاتیان نەکردوە باسی لێوەبکەن 
فەقیھیش دا  ویالیەتی  بوونی  «موتڵەق»  لەگەڵ  بەم 
نین. وشەیەک کە لەدوای نەمانی خومەینی و بۆ پتەو 
ئەسڵە  بەو  خامنەیی  پێی  شوێن  و  ویالیەت  کردنی 
کۆنەپەرستانەیە زیاد کرا. رێفۆرمیستەکان دەیانەوێ 
لەدەسەت دا  ئیعتباریان  و  سەنگ  بەلەبەرچاوگرتنی 
بەشدار بن؛ لەھەڵبژاردنەکان دا شووڕای نیگەھبان کە 
شیاویی  دەزانــن  رێبەری  داپڵۆسێنەری  نیھادێکی  بە 
نەبێتە  و  نەکاتەوە  رەت  بەربژێرەکانیان  و  کاندیدا 
بنکەو  ــەوان؛  ئ بەدەرکردنی  لەمەیدان  بۆ  ئامرازێک 
بونیاتە زۆر و زەبەالحەکانی سەربە خامنەیی وەک 
بەشێکی  بەسەر  چنگی  کە  پاسداران  سپای  مافیای 
گەورەی ئابووری وت دا گرتووە و کەس نازانێ چ 
سەرمایە و داھاتێکی ھەیە، بەرتەسک بکرێتەوە و لە 
بەرانبەر دەوڵــەت دا ومدەربن؛ سپا و بەسیج لق و 
وەرنەدەن  ئەمنی یەتی  لەکاروباری  دەست  پۆپەکانی 
وەزارەتـــی  لەگەڵ  ھاوتەریب  وەزارەتــێــکــی  نەبنە  و 
ئیتالعات؛ دەزگای دادپەروەری بەشێوەی «جیناحی» 
گەندەڵی  دەزانــن  باش  ئــەوان  نەکات؛  ھەڵسووکەوت 
ھەزار  بەسەدان  دزی  و  بەرتیل خۆری  و  ئابووریی 
میلیارد تمەنی و سپی کردنەوەی پووڵ لە ئاستی بەرزی 
دەسەت  دایە و لە کۆماری ئیسالمی دا کەسایەتی یە 
ناسراوەکان تێوەیگالون و وەک ھەڕەشەیەکی جیدی 
دەزانـــن؛  رێژیمەکەیانی  مــەوجــوودیــەتــی  و  مــان  بــۆ 
ئەو  کــردنــەوەی  بەرتەسک  خــوازیــاری  بۆیەش  ھەر 
ئــەو الیەنە  ــاردەیــەن. جــیــاوازی دیــد و بۆچوونی  دی
بــەســەردەســەت دا  زاڵ  بــاڵــی  و  خامنەیی  لــەگــەڵ 
نێوخۆیی  بوارە  لەھەموو  و  ناکرێتەوە  بەوانە کورت 
دەبیندرێ.  ئاستەکان دا  لەھەموو  و  دەرەکی یەکان   و 
دەسەت  کردنی  پــاوان  تێگەیشتوون  باش  بەگشتی 
لەالیەن خامنەیی و باڵەکەی نەک ھەر ناتوانێ قەیرانی 
نێو دەسەت چارەسەر بکات، بەڵکوو درێژەکێشانی 
بەتایبەت  دەبات،  نەمان  بەرەو  ئەو دۆخە، دەسەت 
کە ئەگەر ئێستا سپای پاسداران بە رواڵەت مل کەچی 
ئەو  ناوبراو،  مردنی  لەپاش  خامنەی یە،  فەرمانەکانی 
مافیایە بەھێزو زەبەالحە، رەنگە بەتەواوی دەسەت 
و  بڕیار  و  یاسا  ھیچ  ومــی  و  بگرێ  بــەدەســتــەوە 

بەرپرسێک لەئاستی سەرەوەتری خۆی نەداتەوە.
ئیسالمی  کۆماری  کە  سەرەکی  قەیرانی  دووھــەم 
قەیرانی  بــەرەوڕوویــە،  لەگەڵی  خــۆ دا  تەواویەتی  لە 
گرفتە سیاسی  و  کێشە  چارەسەرکردنی  لە  دامــاوی 
و ئابووری و کۆمەیەتی و...کانی کۆمەڵگای ئێستای 
باڵەکانی یەوە  ھەموو  بە  ئیسالمی  کۆماری  ئێرانە. 
ئێران  گــەالنــی  سەرکوتی  لــە  رەشــی  کارنامەیەکی 
و مـــاف و ئـــازادی یـــە ســیــاســی یــەکــان و ھــەروەھــا 
گشتی  کۆمەیەتی  ئازادی یە  کردنەوەی  بەرتەسک 
ژێر  ئێرانی  کـــردوە.  تــۆمــار  تــاکــەکــەســی یــەکــان دا  و 
داخراوە  کۆمەڵگایەکی  ئیسالمی،  کۆماری  دەسەتی 
کە لەودا کەس بۆی نیە رەخنە لە دەسەت، بەتایبەت 
دەســەت  نێو  دەسڕۆیشتووی  باڵی  و  خامنەیی  لە 
و  دژ  بۆچوونێکی  و  رەخــنــە  ھەرچەشنە  و  بگرێ 
تەنانەت موخالیفی خۆیان لەژێر ناوی دژایەتی لەگەل 
نیزام و رێبەریی سەرکوت دەکەن و چاالکانی بواری 
لە  لە مافی مروڤ  داکۆکیکار  مەدەنی و سیاسیی و 
کەسانەی  لەو  زۆر  تەنانەت  دەکرێن.  بەندیخانەکان 

کــە پلەو پــایــەی بــەرزیــان لــەو رێــژیــمــەدا ھــەبــوە لە 
زیندانەکان دان، یان وەک مووسەویی و رەھنەوەرد و 

کەڕووبی لە ماڵەوە لە دەسبەسەری دان.
لە بواری ئابووری یەوە، دۆخی کرێکاران و کارمەندان 
و چین و توێژە ھەژارەکان لەڕادەبەدەر خراپە و ژیان 
دیارەی  ھەژاری دایە.  لەوپەری  خەڵکی  گوزەرانی  و 
کارتۆن خەوەکان و گۆڕخەوەکان لە شارە گەورەکان 
بوەتە دیاردەیەکی ئاسایی و رێژەی ھەژاری ھەتا دێ 
زیاتر  کە  ھەرئەوەندە  دەچێ.  بوونەوە  بەرز  بەرەو 
ھــەژاری دان،  خەتی  ژێر  لە  ئێران  خەڵکی  نیوەی  لە 

کۆمەنی  و  ئابووریی  نالەباری  دۆخی  نیشاندەری 
کار  وزیــری  عەلی رەبیعی  بــەوتــەی  ئێرانە.  خەڵکی 
نـــەوەدی  ــەســەدا  «ل رێــژیــم  کــۆمــەیــەتــی  ریفاھی  و 
حەشیمەتی  دەی  لەسەدا  دەستی  لە  سەرچاوەکان 
بنەماڵەیەکی  ئەگەر  ئێستادا  ئێرانی  لە  دایــە»!  ئێران 
مامناوەندی داھاتی مانگانەیان کەمتر لە یەک میلیون 
تمەن بێ، ئەوە لە ھەژاری «موتلەق»دا دەژین. بەپێی 
ئاماری لێژنەی کارگرووپی مەجلیسی رێژیم بۆ دابین 
چوار  بنەماڵەیەکی  مەعیشەتی»  «سەبەدی  کردنی 
کەسی دەبێ دوو میلیۆن  و ٤٨٩ ھەزار تمەن داھاتی 
ھــەژاری  دایە.  خەتی  لەژێر  ئەگینا  ھەبێ،  مانگانەی 
ھەژاری و کۆڵەواری کۆمەنی خەڵکی ئێران لەحالێک 
دایە کە رێژیم لە گەندەڵی و بەرتیلخۆری و دزی و 
بەفیڕۆدانی داھاتەکانی والت دا نوقم بووە و رۆژ نی یە 
میلیاردی  ھەزار  دەیان  دزی  بوونی  ئاشکرا  ھەواڵی 
ھەرلەو  نەکرێتەوە.  بو  گشتی یەکان دا  راگەیێنە  لە 
بە  پشت بەستن  بە  «ئێران»  رۆژنامەی  پێوەندی یەدا 
بوودجەی ساڵی ٩٦کە مەجلیس پەسندی کردوە دەڵێ 
دەوڵەتی ئەحمەدی نەژاد لە فرۆشی نەوت ٦٧ ھەزار 

میلیارد تمەنی «تخلف»ی کردوە.
لە باری کۆمەیەتی یەوەش رێژیم نەیتوانیوە زۆر 
دیــاردەی  وەک  کۆمەیەتی یەکان  گرفتە  و  کێشە  لە 
بازرگانی  و  ھۆشبەرەکان  ــاددە  م بە  گــیــرۆدەبــوون 
لەسێدارەدانی  سەرەرای  پێوەندی یەدا،  لەو  پڕداھات 
پێدەکەن،  ئەو کەسانەی سات و سەودای  بەربوی 
کەم بکاتەوە. ھەروەھا دیاردەی لەش فرۆشی، تەق 
ئەندامانی  فرۆشتنی  بنەماڵەکان،  ھەڵوەشانەوەی  و 
بووەکان...  لەدایک  تازە  کۆرپە  بە  بازرگانی  و  لەش 
بەشی  دیکە،  کۆمەیەتی  دزێوی  دیــاردەی  دەیان  و 
کۆمەنی خەڵکی ئێرانە لە ژێر سایەی نیزامی رەشی 

کۆماری ئیسالمیی ئێران دا.
ئیسالمی  کــۆمــاری  بــەرۆکــی  کــە  قــەیــران  سێھەم 
کۆمەڵگای  لە  ھەمیشە  لە  زیاتر  خەریکە  و  گرتووە 
سیاسەتی  قەیرانی  ــەوە،  دەخــات تەریکی  جیھانی دا 
لە  ئاژاوەنانەوە  و  دەستێوەردان  و  رێژیم  دەرەوەی 
وتانی رۆژھەتی ناوەڕاستە. جگەلەوەش پەرەپێدان 
سپای  لــەالیــەن  مووشەکی یەکان  تــاقــی کــردنــەوە  بــە 
و  ناوچە  وتانی  نیگەرانی  ھۆی  بوەتە  پاسدارانەوە 
لەدوای  ھەربۆیەش  رۆژئــاوایــی.  وتانی  و  ئەمریکا 
ھەڵگرتنی  توانای  کە  مووشەکێک  کــردنــەوەی  تاقی 
نــوێــی ئەمریکا،  ــی  ــەت ئــەتــۆمــی ھــەیــە، دەوڵ ــوەی  کـ
ھەڵوێستی تووندی نواند و گەمارۆی خستە سەر ٢٥ 
کۆمپانی و کەسی پێوەندی دار لەگەڵ سپای پاسداران. 
نێو  لــە  چــۆن  وەک  ئیسالمی  کــۆمــاری  بێ گومان 
دەسەت و لە شێوەی بەرێوە بردنی کۆمەڵگا لە ھەموو 
بوارەکان دا تووشی پارادۆکس و دوو رەھەندی بووە، 
لە سیاسەتی دەرەوەش دا ھەر بەو شێوەیەیە و لە دوو 
روانینی جیاواز ھەڵس وکەوت لەگەڵ دونیای دەرەوە 
و لەگەڵ قەیرانە ناوچەی یەکان دا دەکات. بەم ئەوەی 
ھێڵە گشتی یەکان دیاری دەکا و سیاسەتی راستەقینەی 
سپای  و  خامنەیی  روانــگــەی  ئیسالمی یە،  کــۆمــاری 
دەسەتە. سیاسەتیک   بەسەر  زاڵ  باڵی  و  پاسداران 
دەستێوەردان  و  ئاژاوەنانەوە  بەستێنی  سەر  لە  کە 
دەستە  یارمەتی دانی  و  ناوچە  وتانی  کاروباری  لە 
و تاقمە تێرۆریستی یەکان دامەزراوە و بەڕێوەدەچی. 
بەوحاڵەش کۆماری ئیسالمی باش دەزانێ ئەمریکا و 
وتانی ناوچە لە ئاست کردەوەکانی بێ دەنگ نامێنن 
رێژیمە  ئەو  ھەڕەشەیەکی  ھەرچەشنە  بەرەنگاری  و 
دەبنەوە. ھەر بۆیەشە دەبینین بۆ وێنە، تاقی کردنەوە 
بە  ــردووی  رابـ بەفرانباری  ١٠ی  مووشەکی یەکەی 
لــەالیــەن  ــی  درانـ لــەقــاو  ــاش  پ و  دا  ئــەنــجــام  نەھێنی 
ئەمریکاوە، سوپای پاسداران ئەو ھەواڵەی پشت ڕاست 
کە  مانگەدا  ئەو دوو  مــاوەی  لەو  کــردەوە. ھەروەھا 
ھاتووچۆ  لەکەنداودا  ئەمریکا  شەڕکەرەکانی  پاپۆڕە 
لە  پێشوو  وەک  سوپا  تیژرەوەکانی  بەلەمە  دەکــەن، 
بن.  تخوونیان  ناوێرن  و  ناکەن  تەراتێن  نیزیکیان 
خامنەیی و کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی دەزانن 
کارەساتی  دەتــوانــێ  لەم چەشنە  جموجۆڵێکی  ھــەر 

گەورەی بۆ رێژیم لێ بکەوێتەوە.
بەلەبەرچاو گرتنی ئەو راستی یانەی باسیان لێوەکرا، 
بەدڵنیای یەوە کۆماری ئیسالمی ناتوانێ بەوشێوەیەی 
ھەتا ئێستا ھێناویەتی، درێژە بە بوونی خۆی بدات، 
چونکە نە لە نێو دەسەت دا یەکگرتوو و یەکدەستە 
کێشە  چارەسەری  توانای  نە  قەیرانە؛  لە  بــەدوور  و 
و گرفتەکانی کۆمەڵگای ئێرانی لە ھەموو بوارەکان دا 
نــاوچــەی  لــە  لــە کــۆمــەڵــگــای جیھانی و  نــە  ھــەیــە و 
رۆژھەالتی نێوەڕاست دا وەک حکوومەتێکی بەرپرس 
و جێی متمانە سەیر دەکرێ. ئاکامی ھەڵبژاردنەکانی 
بەھەر الیەک دا بشکێتەوە؛ خامنەیی و  بانەمەڕ  ٢٩ی 
ئاکامی  لە  دەستێوەردان  بەسەردەسەالت   زاڵ  باڵی 
دەنــگــدەران  مل کەچی  یــان  بکەن  ھــەڵــبــژاردنــەکــان دا 
نەکۆمەنی  ناکاتەوە کە  لەو راستی یە کەم  بن؛ ھیچ 
نە  و  بژین  رابــردوو  وەک  دەیانھەوێ  ئێران  خەڵکی 
تەواویەتی  لە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  دەسەتی 
سیاسەتەکانی  دەرەوە  خۆو  نێو  لە  دەتوانێ  خۆی دا 

برەوپێبدا!

سیاسی

پەرەسەندنی قەیرانەکان و داھاتووی کۆماری ئیسالمی
رەزا محەممەدئەمینی

ئــێــســتــا خــامــنــەیــی وەک  سەیر ”ئـــــــەوان  دژبەرەکانیان  بۆ  رێخۆشکەرێک 
دەکەن و دەزانن ھەر حوکم و فەرمان 
وبریارێک کە ناوبراو دەیدا، بەقازانجی 
خۆی و باڵی زاڵ بەسەر جوومگەکانی 
ــەی کــۆمــاری  ــن ــی ــەق ــی راســت ــ ــەت دەســ

ئیسالمی یە“

دەیــــانــــەوێ  ــگ و ”رێفۆرمیستەکان  ــ ــەن ــی ســ ــ ــن ــ ــرت ــ ــاوگ ــەرچــ ــ ــەب ــ ــەل ــ ب
بن؛  بەشدار  لــەدەســەت دا  ئیعتباریان 
نیگەھبان  شــووڕای  لەھەڵبژاردنەکان دا 
رێبەری  داپڵۆسێنەری  نیھادێکی  بە  کە 
دەزانن شیاویی کاندیدا و بەربژێرەکانیان 
بۆ  ئامرازێک  نەبێتە  و  نەکاتەوە  رەت 

لەمەیدان بەدەرکردنی ئەوان“

بڵێین  ئەگەر  نەبێ  زێدەڕۆیی  ٣٨ ”رەنگە  تێپەڕینی  پاش  ئیسالمی،  کۆماری 
ساڵ لە دەسەتە دژی گەلی یەکەی، ئێستا 
پێگەی  کاتێک جێگە و  لە ھەموو  زیاتر 
دەمڕاستەکانی  و  رێبەران  و  لەرزۆکە 
مەترسیی  بە  ھەست  پێشوو  لە  زیاتر 
دەســەتــەکــەیــان  نەمانی  و  تێکچوون 

دەکەن“
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کێشەی ژنان لە دوو توێی رۆمانی «کۆنەکەمان»دا

وتار بێژی دووھەم خاتوو ئۆلگا لوسیا وێالسکوێز، 
ــگــرەی  کــۆمــاریــخــوازانــی  وتــەبــێــژ و ئــەنــدامــی کــۆن
ژنان  بەربەستی  و  گرفت  لە  باسی  کە  کۆلۆمبیابوو 
بۆ گەیشتن بە ناوەندی بڕیاردان لە وتەکەی خۆی 

کرد.
لە درێژەی کارەکانی کۆنگرەی سۆسیال دێموکراتی 
لە سەر  بۆقسەکردن  کرابوو  تەرخان  ژنان داپانێلێک 
تواناسازی  و  خوێندەواری  ــەزی،  رەگ نابەرانبەری 
ھادیزاتۆ  لەئیتالیا،  لۆکاتێلی  پیا  پانێلەدا  لەم  ژنــان. 
گادانی  کوێستان  د.  نیجێریەو،  لە  ئۆسەینی یاکۆبا 
کرد.  پێشکەش  باسیان  کوردستان  رۆژھــەتــی  لە 
لە  کوێستان  خــاتــوو  باسەکەی  کــە  ئــامــاژەیــە  جێی 
مافی  بە  گەیشن  بۆ  ناتەواو  ناوی»شۆرشێکی  ژێر 
یەکسانی رەگــەزی»زۆر بەشی لە خۆی گرتبوو کە 
نایەکسانی  پێناسەی  لە  لە: کورتەیەک  بریتیی بوون 
رەگەزی و لێکدانەوەی ئەم دەستەواژەیە و، روانینی 
جیاواز بۆ ئەم چەمکە لە کوردستان و ھۆکارەکانی 

نایەکسانی رەگەزی.
 بەڕێزیان ئاماژەی تایبەتی یان کرد بە ھۆکارەکانی 
ــک و خــوێــنــدەواری  ــووری، زمــانــی دای ــاب ئ سیاسی، 
ــەم ھــۆکــارانــە و کــاریــگــەریــی ئەم  ولــێــک گــرێــدانــی ئ
کۆمەڵگای  لــە  کــە  ــورد  ک ژنــی  ســەر  لــە  پارامێترانە 
کوردەواریدا زیاترە و، ھەروەھا رووبەرووبوونەوەی  
رۆژھەالتی  لە  چارەسەریان  و  کێشانە  ئەم  لەگەڵ 
رۆژھەتی  و  گشتی  بە  کوردستان  و  نێوەڕاست 

کوردستان بە تایبەتی دژوارترە. 
بەشی دووھەمی باسەکەیخاتوو کوێستان گادانی، 
بۆ  کوردستان  دیموکراتی  ژنانی  یەکیەتی  نوێنەری 
کۆنگرەی ژنانی سۆسیالیست بریتی بوو لە قسەکردن 
بۆ  رێگای  سەر  بەستێنەکانی  و  «داھاتوو  سەر  لە 

تواناسازی و خوێندەواری ژنان لە کوردستان». 
دەسکەوتەکانی  و  چاالکی  ئەوەی  لەگەڵ  ناوبراو 
یەکیەتی ژنانی دیموکراتی  بە گشتی و  ژنانی کورد 
مەیدانی  جۆاروجۆرەکانی  ئاستە  لــە   کوردستانی 
خەبات دا ھێنایە بەر باس و بەرزی نرخاندن، ھاوکات 
ژنی  بەرۆکی  کە  کرد  کێشانە  لەو  زۆر  بە  ئاماژەی 
بۆ  دایە  زیادبوونیش  لە  رێــژەی  و  گرتووە  کــوردی 

نموونە ئاماژەیان بە کەمی ژن لە ناوەندی دەسەالت 
پیاوانەی  روخــســاری  و  پیاوساالری  بــڕیــاردان،  و 
کۆرو کۆبونەوە سیاسی یەکان و دیار نەبوونی ژنان، 
پاشی  ئەسید  ژنــان،  کردنی  زیندانی  و  توندوتیژی 
پەنابەری  ژنانی  بارودۆخی  و  کردن  بەردەباران  و 

کەمپەکان لە ئوورپا و.... کرد.
 جێی ئاماژەیە کە ھەر لەو پەیوەندیەدا بەڕێزیان 
ــی دیــمــوکــرات   ــان ــنــەری یــەکــیــەتــی ژن ــوێ ــە الیـــەن ن ل
پێکھاتبوو   خاڵ   ١٠ لە  کە  بڕیارنامەیەکیپێشنیاری 
کۆماری  کردنە سەر  زەخت  و  کردن  مەحکووم  بۆ 

ئیسالمی ئێران، پێشکەش بە کۆنگرە کرد. 
لە کۆتایی باسەکەی دا دکتور کوێستان گادانیوتی 
کە؛تواناسازی ژنان و خوێندەواری بە تەنیا ناتوانێ 
بۆ  لەنێوبەرێت.  کوردستان  لە  رەگەزیی  نایەکسانی 
دەستەبەرکردنی یەکسانیخوازی رەگەزی،  پەیوەندیی 
پتەو و زانیاری، مەیدانی کار و پشتیوانی کۆمەلگا و 

دام ودەزگای دەسەتداری پێویستە. 
ــار و  ــرســی ــداران بـــە پ ــەشــ ــ ــەدا ب ــل ــێ ــان ــەم پ ــەر لـ ھـ
باسەکاندا  لە  بەشداریان  چاالکانە  تێبینی یەکانیان 
کرد و دوای ومی پرسیارەکان، بەرێز لویس ئایال، 
ئەنترنسیۆنالچەند  سۆسیالیست  گشتی  سکرتێری 
وتەیەکی لە سەر ھەلومەرجی ئێستای جیھان بە گشتی 
و پەیوەندیی نێوان سۆسیالئەنترناسیۆنال و سۆسیال 
ئینتراناسیۆنالی ژنان و،  ھاوکاری زیاتر لەگەڵ یەکتر 
و پێویستی پشتیوانی زیاتر و یەکگرتووی ئەم دوو 

رێکخراوە نێودەوڵەتی یە پێشکەش کرد.
«کۆتایی ھێنان  ناوی  ژێر  لە  دووھــەم دا  پانیلی  لە 
و  ئاشتی  بۆ  کــردەوە  بە  وکارکردنی  توندوتیژی  بە 
پێشکەوتن، بەرێزان؛ چانتال کامبیوا، ناتالیاو ھێلال بن 

یوسێف بابەتیان پێشکەش کرد.
ژنانی  کۆنگرەی  کــارەکــانــی  سیھەمی  پانێلی  لــە 
ئایینامەی  لە  کراو  پێشنیار  سۆسیالیست دائاڵوگۆڕی 
پەیڕەوی  ھەروەھا  و  رێکخراو  بەڕێوبەریی  کــاری 
ئەنترناسیۆنالی  سۆسیالیست  رێکخراوی  ناوخۆی 
ژنان خرایە بەردەنگدان  و پاشان دەستەی بەڕێوبەری 
ــا حاجی،خەڵکی  وەف خــاتــوو  و  ھــەڵــبــژێــردران  ــازە  ت
مەراکیش بۆ جاری دووھەم وەک بەرپرسی یەکەمی 

رێکخراوی سۆسیالیست ئەنترناسیونالی ژنان دەنگی 
ھێنایەوە و خاتو ھیالل دوکوزکان لە پارتی کۆماری 
و  مەدیتەرانە  بەشی  بەرپرسی  وەک  تورکیە  گەلی 

رۆژھەالتی نێوەڕاست ھەڵبژێردا.
لە درێژەی کارەکانی کۆنگرەدا بۆ رۆژی سێھەم، 
سۆسیالیست  ڕیکخراوی  ســەرۆکــی   وەفــا  حاجی، 
ئەنترناسیۆنالی ژنان باسێکیلە سەر شێوەی ھاوکاری 
زیاتری  چاالکبوونی  و  زیاتر  ھــاوکــاری  داوای  و 
بوو  بڕوایەدا  لەو  کرد.ناوبراو   پێشکەش  ئەندامانی 
کە دەبێ ئاستی پەیوەندییەکان ھەر لە چوارچێوەی 
قەتیس  دا  رێکخراوەکان  کراوەکانی  دیــاری  ناوچە 
بۆ  بێت  ھەمەالیەنە  پەیوەندییەکە  بەلکۆ  نەمێنێتەوە، 
ئەوەی زیاتر بتوانن کاریگەرییان لە سەر بەڕێوبردنی 

بڕیارەکان ھەبێت.
تــازە  بـــەڕێـــوبـــەری  ھــەیــئــەتــی  ئــــەودا  بــە دوای 
ھەڵبژێردراو کە ھەر یەکەو بەرپرسایەتی ناوچەیەکیان 
و  پالن  خۆی  نــۆرەی  بە  کەسە  ھەر  پێ ئەسپێردرا 

پرۆژەی  کاری خۆیان بە کورتی باس کرد.
ئەندامانی  کــۆنــگــرەدا  ــاری  ک دیــکــەی  بەشێکی  لــە 
دەرفەتیئەوەیان  رێکخراوەکان  نوێنەری  و  بەشدار 
لەم  بــەربــاس.  بێننە  تێبینی یەکانیان  پێدراپێشنیارو 
دیموکراتی  ژنانی  نوێنەرییەکیەتی  پەیوەندی یەدا 
کــوردســتــان  د. کــوێــســتــان گـــادانـــی ئـــامـــاژەی بە 
پێشوازییەکی  کە  کــرد  ئێران  لە  ــان  ژن بــارودۆخــی 
گەرمی لێ کرا. خاتوو کوێستان لەم پێوەندی یەدا وتی 
کە ئێمە  کە باسی یەکسانی دەکەین و ھەمووشمان 
پێمان وایە کە سەربەخۆیی ئابووریی بەشێکی ھەرە 
پارلمانی  کە  دەزانن  ئایا  ژنان،  یەکسانی  بۆ  گرینگە 
ئەگەرشووڕای  و  کردووە  پەسند  گه ڵه یه کی  ئێران 
ــی  چــــاوه دێــــری و ”کـــــۆڕی ده ســـت نـــیـــشـــان کــردن
به رژه وه ندی نیزام“ پەسندی بکەن، یەک میلیۆن ژن 
لە کۆی ٣میلیۆن ژن کە لە کــاردان  بێکار دەبن و 
ئەوەش بە دڵنیایی یه وه  زیاترین کاریگه ریی لە سەر 
و  دەبێت   کوردستان  رۆژھەالتی  ژنانی  بارودۆخی 
نایه کسانی  بـــەرەوە  دیکە  ئــەوەنــدی  بێکارییە   ئــەم 

رەگەزی و ھەروەھا توندو تیژیمان دەبات.
ناوچەی  بەرپرسی بەشی  لە  داوا  پێوەندییەدا  لەم 

رۆژھەالت کرا کە لە داھاتووی کاری خۆیدا ئاگاداری 
ئەم جۆرە بڕیارانە لە وتانی  ناوچە بێت و لە دوای 
لێکدانەوە و راوێژ  لەگەڵ ئەندامانی ناوچە بە وەخت 

ھەڵوێستی خۆیان نیشان بدەن.
گادانی لە بەشێکی دیکەی قسەکانی دا وتی: خاڵێکی 
دیکە کە دەمھەوێ ئاماژەی پێ بکەم  ئەویە کە ئێمە 
ئەنترناسیۆنال  سۆسیالیست  رێکخراوی   دەڵێین؛ 
ھەیە،  خــۆی  سیاسی  و  بەرێوبەریی  سەربەخۆیی 
چاوەڕوانی  رێکخراوەیە  ئەم  ئەندامی  ئێمەی  کەواتە 
زیاترمان لە ئاستی بەشداری بە کردەوە و لە ئاست 

بەیاننامە و نوسراوەکانی ئێوە ھەیە.
رایگه یاند؛  وته کانی دا  ــژه ی  درێ له   گادانی  دکتور 
تێکۆشانی بێ وچانی ژنی کورد بۆ وەدەست ھێنانی 
مافی یەکسانی و مافی نەتەوایەتی خۆی مێژوویەکی 
پڕ لە سەروەری بۆ خۆی تۆمار کردووە، ھەر لێرە 
بە چەندین ئەندامان ھەیە کە سەردانی کوردستانیان 
کورد  ژنــی  قوربانی  و  چاالکی  رادەی  و  کـــردووە 
ھیچمان  بۆ  خۆی  رەوای  مافی  دەستەبەرکردنی  بۆ 
شاراوە نیه  و ناتوانین لە بەر چاوی نەگرین.نموونەی 
ــەم دوو  ھــەره  زیــنــدوو بــارودۆخــی  ژنــی کـــورد  ل
ساڵەی دواییدا کە ژنی کورد  لە ناوچەی رۆژھەالتی 
چێشتووە،  چــی  و  ھــەبــووە  رۆلێکی  چ  نــێــوەراســت 
داعش،   قوربانی شەڕی  بوەتە  کە  کوردە  ژنی  ئەوە 
تیژی یە.  توندو  و  کلتووری  قوربانی زۆلم و زۆری 
ئەوە ژنی کوردەکە شان بە شانی پیاوان خه بات ده کا 
و بۆ دەستەبەرکردنی ئاسایش و ئاشتی  لە شەڕدایە 

و شەھیدی داوە.
ژنــان  ئینترناسیۆناڵی  سۆسیالیست  ی  کۆنگرە 
ھێناو  خــۆی  کارەکانی  بە  کۆتایی  رۆژ  سێ  دوای 
وێــڕای  کــوردســتــان  دیموکراتی  ژنــانــی  یەکیەتی  و 
پیرۆزبایی لە سەرۆک و تیمی ھاوکاری تازە، ھیوای 
سەرکەوتنی بۆ خواستن و بەڵێنی ھاوکاری و چاالک 
بە کۆنگرە و دەستەی  بە کردەوەی  زیاتری  بوونی 

بەرێوبەریی راگەیاند.

لە  ناھەقیانەی  و  ستەم  ئــەو  ھــەمــوو  ســـەرەڕای 
ــدا دەرھــەق بە ژنــان کــراوە،  کۆمەڵگەی کــوردەواری
خۆیان  مافەکانی  بۆدەستەبەرکردنی  کــورد  ژنانی 
گشت  لە  تێکۆشاون  و  داوە  ھەوڵیان  بێ پسانەوە 
بێ،  لەگەڵ  ئێستاشی  بــەم  بن،  بــوارەکــان دا چــاالک 
چاوەڕوانییەکان  پێی  بە  تێکۆشانانە  و  ھــەوڵ  ئــەو 
نییە و ژنان دەبێ چەندین رێگای جیاوازتر بگرنەبەر 
لە گشت ڕەھەند  پیاوان  بتوانن ھاوشانی  بۆ ئەوەی 
لەو  یەکێک  بــن.  ئەکتیڤ  کۆمەڵگەدا  بــوارەکــانــی  و 
بوارانەی کە ژنان دەبێ ھەوڵ بدەن کارا و دیار بن، 
نووسین یان وەرگێڕانە و مخابن لەم بوارەدا ژنانی 
کۆمەڵگەی ئێمە کەمتر دیار و بەرچاون و بە دەگمەن 
ژنێک ھەڵ دەکەوێ کە لەو بوارەدا ھەوڵ بدا. یەکێک 
لەو خاتوونانەی بە ورەیەکی بەرز و بڕوایەکی پتەو 
بە خۆ، دەستی داوەتە خامە و بە بێ ئەوەی تەنگ و 
ورەی  دیواری  الوەکییەکان  کەندوکۆسپە  و  چەڵەمە 
بڕووشێنن و دڵساردی بکەنەوە، توانیویەتی دەست بۆ 
قەڵەم بەرێ و دوو ڕۆمان بنووسێ، خاتوو نەسرین 
یووسف زادەیە کە لە ھەمان کاتدا پێشمەرگەی حیزبی 

دێمۆکرات و دیزاینێری رۆژنامەی «کوردستان»ە. 
دیمانە: شەونم ھەمزەیی

باسەکەدا  پێشەکیی  لە  ھــەروەک  خانم  نەسرین  ـ 
لە  حەزیان  کەمی  بە  زۆر  کــورد  ژنانی  کــرد،  باسم 
نووسین و وەرگێڕانە، ھۆکاری ئەوەی جەنابت پەنات 

بۆ قەڵەم و نووسین بردووە، چیە؟
ـدەتوانم بڵێم ھەروەک چۆن لە زۆربەی وتان کار 
ئەوانیش  کە  سەلماندوویەتی  ژنان  ھەڵسووڕانی  و 
کار  پیاوان  پێی  بە  پێ  بوارێک دا  گشت  لە  دەتوانن 
ئەگەر  دڵنیاییەوە،  بە  ڕابپەڕێنن،  خۆیان  ئەرکی  و 
ئەو دەرفەتە بۆ ژنانی کوردیش بڕەخسێ، ئەوانیش 
دەتــوانــن ھــاوشــانــی پــیــاوان کــاری گـــەورە بکەن و 
دەور و کاریگەرییان ھەبێ. ھەموو ژنێک بەھرە یان 
ئیستعدادی ھەیە و ئەگەر بواری بۆ بڕەخسێنرێ و 
پاڵپشتیی لێ بکرێ، دەتوانێ وەک ژنێکی سەرکەوتوو 

دەربکەوێ. 
نووسین شتێک بوو کە من لە منداڵییەوە عەالقەم 
و  وشــە  چنینی  لــە  حــەزم  منداڵییەوە  لــە  ــوو،  ب پێی 
ــەوەش دەگــــەڕاوە سەر  ســازکــردنــی ڕســتــە بـــوو؛ ئـ
ئەوەیکە زۆرم چاو لە فیلم دەکرد و یان زۆرم گوێ 
بۆ چیرۆکەکان دەگرت، بەتایبەتی ئەو چیرۆکانەی کە 
وەک  بوو،  تێدا  وای  شتی  و  خۆشەویستی  لە  باس 
و  فەرھاد  و  شیرین  و  مەجنوون  و  لەیلی  چیرۆکی 
لە  چیرۆکانەم  ئەو  ــەردەوام  ب چیرۆکانە.  جۆرە  لەو 
خۆمدا  زەینی  و  بیر  لە  و  ــرد  دەب و  دێنا  مێشکم دا 
کاتەدا  لەو  بەم  دادەڕشــت،  چەشنەم  لەو  چیرۆکی 

کەس نەبوو ڕێنوێنیم بکا بۆ ئەوەی چی لە زەینم دایە 
بیھێنمە سەر کاغز. 

ــەو شــتــانــەی کــە لە  ــدەدا ئ ــەن ـ داخـــوالـــەو ســەروب
لە  خەڵک  ژیانی  واتــە  دەتبینی،  خۆماندا  کۆمەڵگەی 

کۆمەڵگەدا،کاریگەری لە سەر تۆ دادەنا؟
بیرم لێ دەکــردەوە،  بابەتێک کە زیاتر  ـ ئەو کات 
زیاتر بابەتی خۆشەویستیی ناو ئەو فیلم و چیرۆکانە 
بوو و ئاواتم ئەوە بوو کە ڕۆژێک دابێ منیش بتوانم 

چیرۆکێکی لەو چەشنە بنووسم و ھەر ئەو کارەشم 
بەھۆی  بوو  ئەو حەز و خولیایە سەرەنجام  و  کرد 
ھەوێنی داڕشتنی چیرۆکی بەسەرھاتی ئەوینێک یان 
«ماجرای یک عشق».  ھەڵبەت من پێش نوسینی ئەو 
کتێبە چەند رۆمان و کورتە چیرۆکی دیکەم نووسیبوو 
بەم لە راستی دا ھیچیانم بە شیاوی ئەوە نەزانی کە 
چاپیان بکەم. پێویستە ئەوەش بڵێم کە بەداخەوە ئەو 
کات نەمدەزانی بە کوردی بنووسم و ئەو ڕۆمانەم بە 

فارسی نووسی. 
کە  کتیبەی  دوو  ئەو  پێکرد  ئاماژەت  وەکو  ھەر  ـ 
یک  «مــاجــرای  کە  یەکیان  دەستمانە  بــەر  لە  ئێستا 
قوتابخانەی  بەم  نووسیوتە،  فارسی  بە  و  عشق»ە 
ــە دووھـــەم  ــو ک ــۆ ت ــک بـــوو ب ــدەرێ ــان ــرات ھ ــۆک ــم دی
کــوردی  زمانی  بە  ناوی»کۆالنەکەمان»  بە  کتێبت 
بنووسی،دەکرێ ئاماژەیەک بەوە بکەی کە بۆچی ئەو 

ناوەت ھەڵبژاردووە؟
گوتم  کە  ئەوەدا  لەگەڵ  «کۆنەکەمان»  ڕۆمانی  ـ 
بە کوردی نووسیومە و کوردی نووسینم وەک گوتم 
مەدیونی قوتابخانەی حیزبی دیمۆکراتی کوردستانم 

بە  زیــاتــر ھەستم  دا  ئــەم حیزبەش  نــاو  لــە  ھــەر  و 
چەوسانەوە و کێشە کۆمەیەتییەکان کە بە داخەوە 
بەرۆکی کۆمەڵگاکەمانی گرتووە، کردووە و لە رێگای 
زانــیــاری و ھــەوانــەی کە گوێبیستی دەبــووم  ئــەو 
خۆمان  کۆمەڵگای  کە  دەکــرد  ئــازارانــە  بەو  ھەستم 
پێوەی دەناڵێنێ و زۆرم پێخۆش بوو ھەر یەک لەوانە 
من  ھەڵبەت  بیاننووسمەوە،  و  چیرۆکێک  بە  بکەم 
نەمدەتوانی ھەموو ئەو مانە و ھەموو ئازاری ئەو 

ژیانانە بنووسمەوە، ھەر بۆیە دیتم وا باشترە ھەموو 
ئەوانە کۆبکەمەوە ناو چیرۆکێک و بە قەرا توانایی و 
بەرینایی بیر و زەینی خۆم ئەو جۆرە ژیانەم خستە 
ناو بازنەی کۆنێکەوە و ناوی «کۆنەکەمان»م لێنا. 
بەر  خستنە  رۆمانەکەت،  بابەتی  زۆری  بەشی  ـ 
دەزانین  وەکوو  ھەر  کۆمەیەتییەکانە،  کێشە  باسی 
لە  گرفتانەن.  کێشەو  ئەو  قوربانی  جار  زۆر  ژنــان 
ڕۆمانەکەت دا باس لە دوو بنەماڵە دەکرێ کە لەگەڵ 
ئەوەی ھاتوچووی بنەماڵەیی زۆر باشیان ھەیە. بەم 
لێرەدا تۆ ھۆکاری خیانەت  خیانەت بە یەک دەکەن، 
کردن بۆچی دەگەڕێنییەوە کە ویستووتە لەم کتێبەدا 

باسی بکەی؟
کوڕان  کە  ئەوەیە  ھۆکارێک  ھەیە،  ھۆکار  زۆر  ـ 
پێکدێنن!  ھاوبەش  ژیانی  نابەدڵی  بە  ئێمە  کچانی  و 
بەکورتی ئەگەر پیاوێک بەزۆری یان بە نابەدڵی خۆی 
ژنی بۆ بێنن، ڕەنگبێ ڕۆژێک خیانەت بە ھاوسەرەکەی 
کاردانەوەی  زۆر  لەوانەیە  نەبێ  واش  ئەگەر  و  بکا 
زۆربەی  پێموایە  من  بکەوێتەوە.  لێ  دیکەی  خراپی 
خیانەتەکان دەگەرێتەوە سەر ئەوەی کە کوڕێک بەدڵی 

ژیانی  کەم تەمەنی  و  منداڵی  بە  یان  دێنی  ژن  بابی 
شاھیدی  جار  زۆر  بۆخۆم  من  پێک دێنێ،  ھاوبەش 
ئەوە بووم کە کوڕ ھەر کە لە سەربازی ھاتەوە ژنی 
بۆ دێنن، جا وای دانێین کە بە دڵی خۆشی ژنی بۆ 
دێنن و ئەوەی بۆی دێنن خۆشەویستەکەی خۆیەتی، 
بەم بیر لەوە ناکەنەوە کە ئایا ئەو کوڕە دەرەقەتی 
دابین کردنی پێداویستی یە ماددی و مەعنەوی یەکانی 

ژیانی ھاوبەش دێ!؟
ـ ئەوەی باست کرد لە الیەنی پیاوەوە بوو، بەم 

چۆن باسی ژنان دەکەی؟
سەبارەت بە ئافرەتانیش، ئەو کچانەی کە بۆ نموونە 
ھەر  خیانەتیان  پێموابێ  دەدرێــن،  مێرد  بە  بــەزۆری 
لێدەکردرێ، چون بەرامبەرەکەیان دەزانێ و ھەست 
پیاویش  نی یە،  لەگەڵی  دڵی  ژنەکەی  کە  دەکــا  بــەوە 
قەرەبووی  بۆ  ئەگە  بۆیە  ھەر  ئازادترە،  ھەرحاڵ  بە 
ئەوەش بێ لە جێگایەکی دیکەوە شوێن خۆشەویستیی 
دەکەوێ و، زۆر جاریش ژنەکە بەھۆی ئەوەی کە لە 

ژیانی ڕازی نییە پەنا بۆ خیانەت دەبا. 
ــ لەو ڕۆمانەدا دەبینین که ژنێک ھەیە لەگەڵ ئەوەی 
کە خیانەتی لێدەکرێ، بەم چاوپۆشیی لێدەکا و پێی 
وایە ئەو پیاوەی لە گەڵی دەژی خۆشی دەوێ و لە 
بەردەوامە، چ شتێک  بە ژیانی ھاوبەشیی  درێژەدان 
ئەو  گەڵ  لە  شاراوەیی  بە  ئــاوا  ژنەکان  کە  ھۆکارە 

کێشە و گرفتانە بەردەوام بن؟
جاری وایە ھەندێ فاکتەری وەک ئابڕوو، نامووس 
خزمایەتی  فاکتەری  واشــە  جــاری  و  شەخسیەت  و 
ژیانە  جــۆرە  بەو  درێـــژەدان  بۆ  ھۆکارگەلێک  دەبنە 
خیانەت  بۆ  دەســت  جار  زۆر  پیاوەکە  بۆیە  ھەر  و 
دەبا، ھەروەک پیاوەکە لە پاراگرافێکیش دا دەڵێ: «تۆ 
تــەواوە،  ئیتر  دەژیــم  تۆ  لەگەڵ  کاتێک  من  پێتوانەبێ 
ژیان ھەر ئەوە نییە کە دووکەس لە جێگایەک لەگەڵ 
یەک بن، من تا ئێستا تەنیا لەبەر خاتری  فن و فن 
و فن لەگەڵ تۆ ژیاوم دەنا  خۆشەویستی یەکم بۆت  

نەبووە». 
لەوانەیە ژنەکەش ھەر ئەو ھەستەی بووبێ، بەم 
لەبەر  کــردو،  باسم  فاکتەرەی  ئەو چەند  بەر  لە  ژن 
خاتری منداڵەکەشی بووە، ناخۆشی و ناتەباییەکانی 
ــا و دەیــھــەوێ لــەو ژیــانــەدا  ژیــانــی تــەحــەمــوول دەک
لێدەکرێ،  خیانەتیشی  کە  کاتێک  تەنانەت  بمێنێتەوە، 
ئیتر ھیچ  ئــەو کــات  بــەم  ســەری خــۆی ھەڵناگرێ، 
خۆشەویستی و ھۆگری یەکی بە ژیان و مێردەکەیەوە 
نامێنێ و تەنیا خۆی ئازار دەدا کە ئاکامەکەی دەبێتە 
ئەوەی کە خۆی دەسووتێنێ و کۆتایی بە ژیانی دێنێ.

                                                
                                               ل١١

درێژەی 

بەشداریی یەکیەتی ژنانی دیموکراتی کوردستان لە بیست ویەکەمین کۆنگرەی سۆسیالیست ئینترناسیۆناڵی ژنان

دی�نە:
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ھەناوی  لە  ئێران،  و  تورکیە 
سیاسەتی ئەمڕۆیاندا بۆنی تەپ 
سەرکەوتنی  و  شکان  تۆزی  و 
شەڕەکانی چەندسەدە لەوەپێش 
ھێشتا  تورکیە   و  ئێرانی  سیاسەتکارانی  دەکــەن. 
ــۆن و درێــژخــایــەنــەکــانــی دۆســتــایــەتــی و  ک رێچکە 
ئەوانی  و  سەفەوییەکان  و  عوسمانیی  دوژمنایەتی 
دوو  کە  سەدەیە،  پێنج   لە  زیاتر  لەبیرە.  دیکەیان 
و  رێبەرایەتیسوڵتان  ژێــر  لە  جۆغڕافیایی  یەکەی 
پاشا، ئاخوند و سێکوالر و بە ناوی دین، رەگەز و 
وت لە گەڵ یەکتردا کێبەرکێ دەکەن. سوڵتانەکانی 
عوسمانی و پاشاکانی ئێران لە ژێر ناوی رێبەرایەتی 
ئامانجەکانیان  مەزھەبی سوننە و شێعەدا خەون و 
دەڕەنگاند و خەڵکی ئاسایی و گەالنی وەک کورد و 
و  تورکیە  دەدا.  گەورەیان  باجی  شەڕانەدا  ھتد،لەو 
ئێران تا کۆتایی  ئیمپراتۆری عوسمانی لە دۆخیکی 
گشتیی وەک یەکدا بوون و ئیدارە دەکران. سیستمی 
پاشاکانی  لە سیستمی  بواردا  ھێندێک  لە  عوسمانی 
کۆتاییەکانی  لە  تورکەکان  و  پێشکەوتووتر  ئێران 
سەدەی ١٩دا خەونیان بە پێشکەوتنەکانی رۆژئاواوە 

دەبینی.
رەزاخــان  و  ئاتاتۆرک  کەماڵ  رێبەرایەتی  ژێر  لە 
سێکۆالریزم  سێبەری  لە  وت،  دوو  پێوەندییەکانی 
و  زلھێزە رۆژئاواییەکاندا روخسارێکی دۆستانەی 
بەخۆوە گرت.  رەزاخان وەک مۆدیلێکی سەرکەوتوو 
نــیــزامــی تــورکــەکــان دەکـــرد و تێکۆشا  لــە  ــاوی  چـ
پێوەندییانە  ئەو  بەرێ.  رێچکەیەدا  بەو  ئێران  وتی 
پێدرا،  درێــژەیــان  شــادا  رەزا  حەمە  ســەردەمــی  لە 
ئێران  تایبەت  بە  و  الیــەن  دووک  ھــەر  ھەرچەندە 
ھێندێک جار، لە ھەڵسوکەوت و جووڵەی تورکەکان 
نێوانیان  بازرگانی  و  سنوور  گەڵ  لە  پێوەندی  لە 

دڵگران و تووڕە بوون. 
پێوەندییەکانی نێوان تورکیە و ئێران لە سەردەمی 
ــرژی تــێــکــەوتــوە،  ــ ــاو مــۆدێــرنــدا گ ــی بــە نـ ــەتـ دەوڵـ
بـــەم شـــەڕی تــێــنــەکــەوتــوە. لــە جــۆغــرافــیــای دوو 
کەرەستەی  ــدارن  دەســەت ئاماژەپێکراودا،  وتــی 
یەکتر  ســەر  پاڵەپەستۆخستنە  بۆ  جــۆراوجــۆریــان 
ھەبوە، کە بە شێوازی نیوەچڵ سوودیان لێوەرگرتوە. 
گەڵ  لە  و  ــن  دەژی ئێراندا  لە  تورکمەن  و  ئــازەریــی 
تورکەکان و تورکیەدا لە کۆنەوە لە بواری کولتور و 
زمانەوە نیزیک بوون. شایانی باسە، کە ئەو  بابەتانە 
خاوەنی  توخمی بارگاوی کردنن، بەم بە زۆر ھۆکار 
ئەکتیڤ نەکراون.  بێجگە لەوە،  بەشی رۆژھەتی 
سنوورەکانی  چــوارچــێــوەی  خــراوەتــە  کــوردســتــان 
ئێران و باکووری کوردستان بە نەخشەی تورکیەوە 
لکێندراوە، کە لە مێژووی کۆن و نوێیدا دەسەتدار 

و نەتەوە سەردەستەکان کەڵکیان لێوەرگرتوون. 
سنوورەکانی نێوان تورکیە و ئێران بە سنوورێکی 
ــۆ  شــەڕی  ــەوە ب ــن ــراون و دەگــەڕێ ــاودێــر کـ ــۆن ن ک
٢٢ی  لە  وت،  زەھـــاو.دوو  رێکەوتنی  و  چــاڵــدران 
ئاوریلی ١٩٢٦دا رێککەوتنێکیان لە تاران واژوو کرد، 
کە باس لە یەکخستنی ھەوڵ و تەقەلالکانیان دژ بە 
رەوت و جوونەوە نێوخۆییەکانی دوو وت دەکات 
(بە ئاشکرا مەبەستیان بزووتنەوە کوردییەکان بوو). 
لە ٨ی جوالی ساڵی ١٩٣٧دا ئێران، تورکیە، عێراق و 
ئەفغانستان پەیماننامەی سەعدئابادیان، لە ژێر ناوی 
رۆژھەتی  ناوچەی  ئاشتی  و  ئاسایش  پاراستنی 
نێوەڕاست  مۆر کرد.  لە مانگی ئاگۆستی ١٩٥٥دا  
تورکیە،  ئــێــران،  نێوان  لە  سەنتۆ  رێککەوتننامەی 
بریتانیا و پاکستان واژوو کرا.  سەرەڕای ئەوە، لە 
بناخەی  پاکستان  و  ئێران  تورکیە،  دا  جــوالی١٩٦٤ 

رێککەوتننامەی ھاوکاری یان رەنگڕێژ کرد. 
ــران  ــێ ــاری ئــیــســالمــی ئ ــۆمـ ھــاتــنــەســەرکــاری کـ
بارودۆخەکەی گۆڕی و پێوەندی ئێران و زۆر وتی 
تووشی ئاڵوگۆڕ کرد. بەھێزبوونی عێراق لە بن گوێی 
ئێران و کێبەرکێی نێوان دوو وت و باقی وتانی 
پەراوێز  ئێرانی  و  تورکیە  پێوەندییەکانی  عــەرەب 
ئێران   گەالنی  دوای شۆڕشی  لە  وت  دوو  خست. 
کولتورییەکانیانبە  و  بازرگانیی  سیاسی،   پێوەندییە 
بە گوێرەی  تورکەکان  شێوازێکی پچڕپچڕ درێژەدا. 
بــارودۆخــی  ھــەروەھــا  و  جۆغڕافیایی  ھەڵکەوتی 
ئابوریی وتەکەیان لە کۆنەوە تێکۆشاون لە ئابوری 
و  ــاران  ت رێژیمی  وەرگـــرن.  ســوود  ناوچە  وتانی 
ــردوودا لە سەر  ئانکارا لە مــاوەی چەند دەیــەی راب
دوو  کــات  ھیچ  بــەم  ھــاوکــاربــوون،  پرسێک  چەند 
وت بە تەواوەتی بۆیان نەلواوە لە بەرەیەکی تۆکمە 
رووداوە  بە  کۆببنەوە.ئەوانبەرامبەر  درێژخایەندا  و 
ناوچەیی یەکان ھەستیار بوون و بە وردی ئاڵوگۆڕە 
کاتێکدا  لە  ئــەوان  خوێندوەتەوە.  ناوچەیی یەکانیان 
وەستاونەوە،  یەکتر  زێدەخوازانەی  ویستی  بە  دژ 
بە  و  نــاوچــە  نەخشەی  پاراستنی  ســەر  لــە  بـــەم 
تایبەت  قەوارەی دەوڵەتی عێراق، سوریە و خۆیان 
پێداگری یان کردوە. لە روانگەی ئاسایش و ئەمنییەتی 
چاویان لە پرسی کورد کردوە و  بە شێواز و رێگای 
ھاوشێوە شەڕی داخوازە رەواکانی کوردیان کردوە. 
زنــجــیــرە رووداوەکـــانـــی چــەنــد ســاڵــی رابـــردوو  
گــۆڕیــوە.  وتـــی  دوو  پێوەندییەکانی  ســروشــتــی 

دەربڕین  و  تیژترن  یەکتر   دژی  لە  ئەمڕۆ  ئــەوان 
دەیسەلمێنێ،  وت  دوو  دەســەتــدارانــی  وتــەی  و 
رەقیبی  کۆنە  دوو  بۆ  ھێز  پارسەنگی  گۆڕانی  کە 
بەعس  دەسەتی  رووخانی   دژوارە.  و  تاڵ  یەکتر 
عێراقی   دەڵـــەمـــە،  نیزامێکی  ســـەرکـــاری  ھــاتــنــە  و 
کردوەتە پاشکۆی سیاسەتەکانی ئێران و تورکەکان 
تــووڕەیــی خۆیان لــەو بــارودۆخــە نــەشــاردوەتــەوە. 
و  مێژوو  ئابووری،  ئایین،  فاکتەری  بەستێنەدا  لەو 
سایکۆلۆژیی دەسەت رۆڵی گەورە دەگێڕن. بەڵگە 
کۆتایی  ھەتا  عێراق  کە  دەیسەلمێنن،  مێژووییەکان 
ئیمپراتۆری عوسمانی وەک سێ ویالیەتی عوسمانی 
ئیدارە کراوە.  ویالیەتی موسڵ، کە یەکێک لەو سێ 
فەرمی  بە  ھێشتا   ١٩٢٦ ساڵی  ھەتا  بــوو،  ویالیەتە 
خاوەنی  بە  خۆی  تورکیە  و  عێراق  سەر  نەخرابوە 
ــورکــەکــان و بە  ــی.ت ــەو نــاوچــەیــە دەزان مــێــژوویــی ئ
تایبەت سروشتی دەسەتدارانی ئەمڕۆی ئەو وتە 
و پارتی دەسەتدار (پارتی داد و گەشەپێدان) دژی 
و  سوریە  و  عێراق  بۆ  شیعە  ئێرانی  پەلھاویشتنی 

ناوچەکانی دیکەن. 
ئێران بە شێوەیەکی زۆر ئاشکرا لە خاکی سوریەدا 
وێــڕای  ــەدا  وت ئــەو  قەیرانی  لە  و  دەکــات  تەراتێن 

تورکیە  دەگــرێ.  ئەسەد  دەسەتی  پشتی  رووسیە 
و  عەرەبیی  وتانی  گەڵ  لە  سووریەدا  کەیسی  لە 
ــارا و ئەکتیو  ــوو، کــە بــەھــۆی ک ــاوڕاب رۆژئــــاوادا ھ
نەبوونی وتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لەو پڕۆژەیەدا 
سەرکەوتوو نەبوون.لە ئاکامدا بەرەی شیعە،(ئێران، 
دەســەتــی  و  عــێــراق  شێعەی  لوبنان،  حیزبوڵی 
دیکە)رووسیە  سیاسی  پارتی  ھێندێک  و  سووریە 
قەیرانی  لە  سەرکەوتوو  رۆڵــی  خەریکە   ئەسەد  و 
دۆخەکە  راگرتنی  بۆ  دەگێڕن.تورکیە  ســووریــەدا 
سوریە  کەیسی  لە  پەراوێزخران  لە  خۆپاراستن  و 
و داعــشــدا، بــەنــاچــاری لــە گــەڵ رووســیــە و ئێران  
پرسەکان تەتەڵە دەکا و تێدەکۆشی لە رووداوەکان 
دانەبڕێ.تورکیە لەوە دەترسێ، کە بەرەی شیعە بە 
سەرکردایەتی ئێران لە عێراق، سوریە،لوبنان، یەمەن، 
تەنگ  عەرەبستانی سعوودی   تەنانەت  و  بەحرەین 
بە سوننەکان ھەڵچنێو لە سەر دوارۆژی دەسەتە 

سوننەکان ببێتە مەترسی گەورە. 
گەمەکە  ئاکامی  لە  ئێران  دەزانن چۆن  تورکەکان 
بترسێنن. ئەوان راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ باس لەوە 
دەکەن، کە درێژبوونەوەی سیاسەتی ئێران لە ناوچە 
و پەرەپێدانی فیرقەگەرایی رەنگە عێراق و سووریە 
لێک ھەڵتەکێنێ و دابەش ببن.  سەرکۆمار و وەزیری 
دەرەوەی تورکیە لەو ماوەیەدا  بە شێوازی جیاواز 
ناوچەکەدا  لە  ئێران  سیاسەتەکانی  لە سەر  توند  و 
لە  کــە  ــە،  ــەوەی ئ ئــێــران  بــۆ  ــەوان  ئـ پەیامی  دواون. 
گەمەکەدا تەنیا تورکیە و سوننەکان نایدۆڕێنن، بەڵکو 
ئەوە ئێران و دوارۆژی ئەو وتەیە، کە لە کۆتاییدا 
باشووری  گەڵ  لە  تورکیە  ھەڕەشە.  بەر  دەکەوێتە 
کوردستاندا رێککەوتننامەی درێژخایەنی نەوتی ھەیە 
گرێدراوە.  باشوور  زۆنەکانی  لە  یەکێک  گەڵ  لە  و 
شایانی باسە، کە ئێرانیش لەو بەستێنەدا دوانەکەوتوە 
و یەکێک لە زۆنەکانی باشووری کوردستانی بێ خەم 

دانەنیشتوە.
بە ھەڵکردنی  رابــردوودا  لەو رۆژانەی  تورکەکان 
ئای ھەرێمی کوردستان و عێراق لە فڕۆکەخانەی 
نیشان  سێ  لە  تیر   یــەک  بە  ویستیان  ئیستانبوڵ 
یەکەمدا   ھەنگاوی  لە  سیاسەتە،  بەو  تورکیە  بدەن. 
لە  سیاسەتەکانی  مەترسیداری  دوارۆژی  لە  ئێرانی 
ناوچە و بە تایبەت لە پانتایی ھێڵی کۆنی عوسمانی 
ئاگادار دەکاتەوە. بە واتایەکی دیکە، وێنەیەکی کۆنی 
رووداوەکان بیر ئێران دەخاتەوە، کە لە مێژوو پەند 
رەوانــەکــردنــی  پرسی  دیکە،  الیەکی  لە  وەربــگــرێ. 
ئێران  بۆ  تایبەت  ھێڵی  رێگای  لە  کەرکوک  نەوتی 
بە زەنگی مەترسی بۆ سەر سیاسەتی وزەی خۆی 
ــێ، کە لە مــاوەی سانی رابــردوودا خێرێکی  دەزان
بەرچاوی لێکردوە.  بەرپرسانی تورک بە ھەڵکردنی 
ئای ھەریمی کوردستان  دەسەتدارانی بەغدا لەو 
سیاسەتە ئاگادار دەکەنەوە. ئەوان  بە زمانی کردەوە 
و  کەرکوک  نەوتی  بە  مامەڵە  کە  دەڵێن،  بەغدا  بە 
کاریکی  تورکەکان  بەرژەوەندی  لە  لێدان  ھەروەھا 
گرینگیدانی  بە  تورکیە  بەرپرسانی  مەترسیدارە. 

ھەڵدانی  و  بــاشــوور  کــوردانــی  پرسی  بە  رواڵــەتــی 
عێراق،  ــای  ئ پەنا  لــە  کــوردســتــان  ھەرێمی  ــای  ئ
باکوور  کوردەکانی  نالەباری  بارودۆخی  دەخوازێ 
بەرپرسانی  دیــکــە،  واتــایــەکــی  بــە  بــەرێــتــەوە.  لەبیر 
تورکیە ئاگادارن، کە سیاسەتی تاکتیکیی و رواڵەتی 
کوردەکان بە ئاسانی دەبزوێنێ و راگرتنی پێوەندی 
کوردستان   باشووری  سیاسییەکانی  پارتە  گەڵ  لە 
رەنگە بۆ پرسی نێوخۆی باکووری کوردستان و بە 
خێردار  دەنگداندا  و  قەیران  سەروبەندی  لە  تایبەت 
ئاخوندەکاندا  و  شــا  ســەردەمــی  لــە  ئێرانیش  ــێ.  ب
تێکۆشاوە لە پرسی کورد لە دەرەوەی سنوورەکانی 
لە کوردی  بەشێک  خۆی کەڵک وەرگرێ و سۆزی 

پارچەکانی دیکەی بۆ الی خۆی راکێشاوە. 
راپەڕینی  دوای سەرھەڵدانی  لە  تورکیە،  و  ئێران 
سووریە و شەڕی دەستە و تاقمی جۆراوجۆر لەو 
کەوتوونە  ئاشکرا  و  رووت  شێوەیەکی  بە  ــە  وت
نــاوی شەڕی  بە  ئــەوان  یەکتر.  بەرامبەری  بــەرەی 
و  دەدەن  خۆیان  باڵی  بــای  نــاوچــەدا  لە  تیرۆریزم 
گۆیا دژی داعش شەڕ دەکەن. ئەگەرچی بەرپرسانی 
گەڵ  لە  کودێتا  پالنی  سەرنەگرتنی  دوای  لە  تــاران 
دمــەزەرد  پێوەندییەکانیان  تــورک  دەســەتــدارانــی 
کردەوە، بەم  جیاوازی 
ــان  ــی ــەکــان ــی ــدی بــەرژەوەن
ــدە  زۆرە کــە بە  ــەوەن ئ
ــڕ نــابــێــتــەوە.  ئــاســانــی پ
ــەر زۆر  ئـــــەوان لـــە ســ
داھــاتــووی  و  رووداو 
نــاوچــە ھـــاوڕا نــیــن. بۆ 
چەند  مــاوەی  لە  وێنە،  
ساڵی رابــردوودا پرسی 
لە  حەماس،  رێکخراوی 
دەستی ئێران و سووریە 
ــوو و بــەنــاچــاری  دەرچــ
ــە بــنــدەســتــی  کـــەوتـــوەتـ
تورکیە و وتانی بەرەی 
سوننە. ئێران و سووریە 
بە رۆیشتنی حەماس لە 
سووریە پێوەندییەکانیان لە گەڵ فەلەستینیەکان وەک 
جاران نەماوە و سیاسەتی ئێران بۆ پشتیوانی کردن 
کاڵ  جــاران  لە  زیاتر  فەلەستینی یەکان  خەباتی  لە 
بوەتەوە. تورکیە  تێکۆشاوە بۆشایی ئێران لە پرسی 
فەلەستیندا پڕ بکاتەوە و چەند جارێک میوانداری لە 

سەرۆکی حەماس کردوە . 
تورکیە و ئێران، لە مێژووی مۆدێرنی خۆیاندا بە 
لۆژیکی بازرگانی، ئابووری، سیاسەت و جیرانەتی لە 
گەڵ یەکتر جوونەتەوە. دوو دەوڵەت رەچاوی پێگە 
لە ژێر کارتێکەری  بەم  کــردوە،  و جێگەی خۆیان 
لە  سیاسەتکردنیان  گشتیەکانی  ھێڵە  فاکتەردا  زۆر 
یەکتر جیاواز بوە. ئێران دوای شۆڕشی گەالنی ئێران 
رێبازێکی  و  الیدا  ڕەزاشا  رەزا و حەمە  رێبازی  لە 
تازەی داتاشی، کە لە سەر ئایدۆلۆژی شیعەی دوازدە 
ئیمامی ھەڵچنرا. ئاخوندەکان ویستیان ئێران  لە سەر 
ھێڵی رۆژئاوا الدەن و بە شێوازێک ئیدارەی بکەن، 
کە خۆیان بە گونجاویان دەزانی. تورکیە لە ھەموو 
قۆناغەکاندا تێکۆشاوە لە گەڵ رۆژئاوادا ھاوھەنگاو 
و تەنانەت خەونی بە ئەندامەتی لە یەکيتی ئورووپاوە 
دەبینی.  جۆغرافیای سیاسیتورکیە و ئەندامەتی ئەو 
ئەمریکا  تایبەتی  بە  بۆ رۆژئــاوا و  ناتۆدا   لە  وتە 

جێگەی سەرنج و بایەخ بووە. 
ــی پــارتــی داد و  ــن ــاش ســەرکــەوت تــورکــیــە لــە پـ
ساڵی  چەند  مـــاوەی  لــە  تایبەت  بــە  و  گەشەپێدان 
رابردوودا چەقی سیاسەتی  وتەکەی لەبیر نەکردوە 
و لە ھەموو بەرەکاندا بە دوای قازانجە ئابووریی و 
سیاسییەکاندا وێڵ و سەرگەردان بووە. بەرپرسانی 
تورکیە، لە پێناوی دەستەبەرکردنی پێگەی گەورەتر 
لە رۆژھەتی نێوەڕاستدا سیاسەتی جۆراوجۆریان 
رەچاوکردوە و لە سیاسەتی دەرەوەدا لە گواستنەوەی 
بەرەکان نەپرینگاونەوە  (بۆ وێنە، ئیسڕائیل، وتانی 
سعوودی،  عەرەبستانی  سەرکردایەتی  بە  سوننە 
ئەمریکا، یەکێتی ئورووپا، رووسیە و  ئێران) . ئێران 
لەو نێوەدا دەستەوەستان رانەوەستاوە  و تێکۆشاوە 
دەرفەتەکان  و  قــەیــران  سنوورەکان  دەرەوەی  لە 
سووریە،  عێراق،  لە  بێنێ.  بەکار  خۆی  قازانجی  بە 
لوبنان، بەحرەین، یەمەن و عەرەبستانی سعودی و 
بزووتنەوەی  دنەی  کوردستاندا  باشووری  تەنانەت 
شیعە مەزھەبەکانی داوە و لە پێناوی نائارامکردنی 
جووڵەی  لێوەرگرتوون.  کەڵکی  سوننەکاندا  وتــە 
نەبوە  کـــراوە  تــورکــیــە   وەک  ئــێــران  دیپلۆماسی 
ئەو  رۆنــراوە.  قەیران  خوڵقاندنی  سەر  لە  زیاتر  و 
و  ئەمریکا  دژبــەری  و  نەیار  وتانی  گەڵ  لە  وتە 
زیاتر  و  دامبەزرێنێ  پێوەندی  ویستویەتی  رۆژئــاوا 
لە گەڵ رووسیەدا ھەڵوێست و رێبازی ھاوشێوەی 

رەچاوکردوە . 
تورکیە  خۆیان  نۆبەی  بە  ئێران  دەســەتــدارانــی 
میراتی  و  کولتوور  ژیــانــدنــەوەی  بــۆ  ھــەوڵــدان  بــە 
تورکیە  و  ئێران  دەکــەن.  تۆمەتبار  عوسمانی یەکان 
لە سیاسەت و رێبازی یەکتر شارەزان و ئاگاداری 
ــرن. نــەخــشــەی  ــت ــەک ــۆدە دیــپــلــۆمــاســی یــەکــانــی ی ــ ک

ئاشکران  ھێڵەکان  و  نــاوچــە  بــەرژەوەنــدیــیــەکــانــی 
دەوڵــەتــەکــان، الیەنە   کــە   دەبیندرێ،  ــردەوە  ک بە  و 
لە  گشتی  ــروڕای  ــی ب تــەنــانــەت  و  ئایینی  ســیــاســی، 
راستەوخۆ  تورکییەدا  و  ئێرانیی  بەرەی  دوو  نێوان 
تەوژمی ھیاللی شیعە  دابەشکراون.  ناڕاستەوخۆ  و 
بــەرژەوەنــدیــی  سێبەری  و  سوننە  سێگۆشەی  و 
پــارتــە  نە  ــەن و  بــە رێــژەیــەکــە، کــە الی زلھێزەکان 
پــەراوێــز  ئاسانی  بــە  بــەســتــراوە و ســەربــەخــۆکــان 
بە  بەرژەوەندییەکان  دیکە،   واتایەکی  بە  دەخــەن. 
جۆرێک داڕێژراون، کە ئەکتەرە سیاسییە گەورەکان 
پالنە  و  نەخشەداڕێژەری سیاسەت  و  رۆڵ  خاوەن 
سیاسەتی  تەنیا  دەتوانن  چووکەکان  و  گەورەکانن 

پاشکۆیەتی رەچاو بکەن.  
ــی دۆنـــاڵـــد تــڕامــپ  ــەکــان ــی ی ــای دەربــڕیــنــە ســەرەت
تێڕوانینی   ئێران  بە  بەرامبەر  ئەمریکا  سەرکۆماری 
بە  بەرامبەر  ناوچەی  سوننەکانی  وتــە  و  تورکیە 
وتە  تورکیە،  دیکە،  واتایەکی  بە  گــۆڕیــوە.  ئێران 
بە  ئیسڕائیل  تەنانەت  و  ناوچە  سوننەکانی  عەرەبە 
دروشم  دڵخۆشن.  ئێران  سەر  لە  تڕامپ  روانگەی 
ھێز  پارسەنگی  ئێران  لە  ئەمریکا  ھەڕەشەکانی  و 
لە ناوچە دەگۆڕێ و لە بواری سایکۆلۆژی بەرەی 
لە  دەکــا.ئــەوان  بەھێزتر  سوننە  وتانی  و  تورکیە 
سیاسەتەکانی ئۆباما بەرامبەر بە ناوچەی رۆژھەتی 
نێوەڕاست و بە تایبەت ئێران دڵگران بوون. بەرەی 
لە ماوەی شەڕی عێراق و دواتر  سوننە و تورکیە 
شیعی  ھیاللی  و  ئێران  کە  تێگەیشتن،  ســووریــەدا 
خەریکە لە ھێڵە سوورە کۆنەکانی عوسمانی نیزیک 
دەبێتەوە.  تۆمەتبارکردنی ئێران بە پشتیوانی کردن 
لە تیرۆریزم و ھەروەھا پەرەپێدانی فیرقەگەرایی لە 
بۆ خاوکردنەوەی سیاسەتی  نێوەڕاست  رۆژھەتی 

ئێران لە ناوچەیە. 
بناغەی  سەر  لە  ئێران  و  تورکیە  پێوەندییەکانی 
بەئاسانی  رەنگە  رابــردوو  رووداوەکــانــی١٠٠ ساڵی 
ئــــەوان وەک دوو  راســـتـــەوخـــۆ.  ــەڕی  نــەگــاتــە شــ
دەسەت  کولتوور،  پێگە،  خاوەنی  جیاواز  دەوڵەتی 
چەند  پێوەندییەکانیان  جــیــاوازن.  بــەرژەوەنــدیــی  و 
الیەنەن و کێشە نێوخۆییەکانی دوو وت و پرسی 
دوارۆژی عێراق و سووریە دەتوانن زیاتر لە ھەموو 
بکەن.  تیژ  یەکتر  لە  دەوڵــەتــە  دوو  ئــەو  فاکتەرێک 
سوڵتانی  جــار   زۆر  رابـــردوودا  لە  کە  فاکتەریک، 
عوسمانیی و پاشاکانی ئێرانی بەگژ یەکتردا کردوە.  
کاتێک  ھیچ  تورکیە  و  ئێران  پێوەندییەکانی  برینی 
رێگای  و  دیالۆگ  بە  کە  نەکردوە،  چڵکیان  ئەوەندە 
ھەڕەشەکردن  نەکردبێ.  چارەسەریان  دیپلۆماسی 
لە  پێوەندی  لە  یەکتر  تۆمەتبارکردنی  و  یەکتر  لە 
گەڵ  بارودۆخی عێراق، سووریە و ناوچەدا باسێکی 
لە  ترسی  لە  ئێران  و  تورکیە  بەرپرسانی  و  تێپەڕە 
بە  ددان  و  چنگ  بارودۆخەکە  گرێژنەدەرنەچوونی 

یەکتر نیشان دەدەن.
تــاران  لە  ئێرانییەکان  و  عوسمانیی  پاشماوەی 
ــوگــۆڕەکــان و زیــاتــر  ــاڵ ــی ئ ــە تـــاو ژانـ ــانــکــارا ل و ئ
بەرەی شیعە و سوننە  بەناو  چڕبوونەوەی شەڕی 
پشتگیری  و  دیپلۆماسیی  شەڕی  کەوتوونەتەداوی 
لە سەر  ئــەوان  جیاواز.  گرووپی  و  الیەن  لە  کردن 
بــەم شک و  ھـــاوڕان،  مــانــەوەی عێراق و سوریە 
گەیشتۆتە  یەکتر  تەقەلالی  و  ھــەوڵ  لە  گومانیان 
چارەنووسی  و  وموسڵ  حەڵەب،  شــەڕی  لووتکە. 
باشووری کوردستان، نەوتی کەرکوک و داھاتووی 
سیستمی سیاسی عێراق و سووریە، دوور نیە ئەوان 
پەلکێشی زۆرانبازی یەکی تازە بکات. لە ماوەی ١٠٠ 
رێــژەی  بە  دوو وت  کــات  ھیچ  رابـــردوودا  ساڵی 
ئەمڕۆ لە ترسی زیادبوونی ھێژمۆنی یەکتر لە نیزیک 
رێنەنیشتوە.ھێزەکانی  ترسیان  خۆیان  سنوورەکانی 
ئێران لە مێژووی ھاوچەرخدا کەمتر  لە نێو سنوورە 
کۆنەکانی عوسمانی و لە سنووری تورکیەی ئەمڕۆدا  
خەریکە  پرسە  ئەو  بینراون.  ئێستا  تەوژمەی  بەو 
زاری برینە کۆنەکانی نێوان دوو وت دەکاتەوە و 
ناچاریان دەکات، قامک لە سەر مەترسییەکان دابنێن 
و یەکتر لە دوارۆژی سیاسەتەکانیان ئاگادار بکەنەوە.  
بەھێزبوونی  شیعەکان  و  پەرەسەندن  بە  بەرگرتن 
خستنەوەی  دوور  و  ئێراندا  ريبەرایەتی  ژێــر  لــە 
دەستی ئێران لەکاروباری نێوخۆیی وتانی سوننە 
و دەرپەڕاندنی ئەو وتە  لە عێراق و سووریە  بۆ 
بەشێک لە وتانی ناوچە وەک تورکیە، عەرەبستانی 
سعودیی و باقی وتانی سوننە و تەنانەت ئیسڕائیل 
روانگەی  و  دەربڕین  گرینگ.  پێویستی یەکی  بوەتە 
ــران و  ــێ ــە ســـەر ئ تــورکــیــە، عــەرەبــە ســونــنــەکــان ل
سیاسەتەکانی رێژیمی تاران لە کۆنفڕانسی ئاسایشی 
مۆنیخ دەیسەلمینێ، کە ئێران زیاتر لە رابردوو پێی 
لە بەڕەی خۆی راکێشاوە. سیاسەتەکانی ئێران لە بن 
لووتی تورکیە و رمبازێن لە نێو دەوڵەتە عەرەبەکاندا 
بە ئاسانی تێپەڕ نابێ و لە سەر  پێوەندییەکانی ئێران 
و تورکیە و وتانی دیکە کاریگەر دەبێ. دەوڵەتەکان 
لە سەر مانەوەی نەخشەی ناوچە سازاون و کێشەی 
ئەمڕۆیان بۆ ئەوەیە، کە لە ئەگەری ئاڵوگۆڕی تازە 

لە رووخان و لەبەر یەکھەڵوەشان دوور بن. 

پێوەندییەکانی ئێران و تورکیە لە ژێر تیشکی رووداوە ناوچەیی یەکاندا 

عه زیز شێخانی
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حەسەن حاتەمی

 رەوتی ئیسالمی سیاسی و رێکخراوە 
گرینگەکانی لە ئێران دا(بەشی حەڤدەیەم ) 

 پێداچوونەوەی ئاکامگیری پێڕست و سەردێڕی بەشێکی گرینگی رووداوو و ھەڵسوکەوت و کرده وه کانی 
په ھله وی دوویه م و ده سه ت به ده سته کانی لە ماوەی بیست و پێنج ساڵەی(١٣٣٢- ٥٧) دا، ئەو راستییەمان 
بۆ دەردەخا کە لە سێ کوچکەی نێوان، ١- دەسەت، ٢- خەڵک  ٣- لەنێو خەڵک دا، ئەحزاب و رێکخراوە 

و چاالکانی سیاسیی و مەدەنی، ھاوسەنگییەکی ئەتۆ ئیزنی گەشە کردنی پێنەدرا. 
  چونکە، داروده سته ی شا، ده وڵه تی قانوونی دکتور موسه دیق یان به  یارمه تی ئه مریکا و ئینگلیس، به  
گەڕێندرایەوە  رۆژ  چەند  دوای  ھه تووی-  شای  و  پاوانخوازانه   ده سه تی   البرد.  نیزامی  کوودێتایه کی 
ناڕه زایەتییان،  تاران  زانستگای  درا. خۆێندکارانی سه نعه تی  داسەپاندنی  ھەوڵی  پێشوو  لە  توندتر  ئێران- 
له وه زعی خراپ ئیداره کردنی وت و دادگایی ناعادنه ی موسه دیق و ھاتنی ریچارد نیکسۆن - جێگری 
به  رێژنه   به داخه وه  ومیان  تاران ده ربڕی؛  بۆ  ئه مریکا، وه ک پشتیوانی کوودێتا-  ئه وکاتی  سه ر کۆماری 
بارانی گولله  درایەوە، کە گیان لێئەستاندنی سێ کەس، بریندار بوونی و گیران و زیندانی کردنی ژمارەیەکی 

دیکەیلێکەوتەوه. 
قبووڵ  و  فه رھه نگیی  و  له بواری سیاسی  کۆمه ڵگە،  به گه شه کردنی  نه دان  ئیزن  و  بیری چه پ  له   ترس 
نه کردنی فره گه لی بوونی پێکھاته ی ئێران، ھه ڵه ی سه ره کیی دەسەتی په ھله وی دووھه م بوو.- دیارە لە 
رێژیمی کوودێتایی رەزا خان و پاشان پەھلەوی یەکەمیش دا، وەزع بە داسەپاندنی دەوڵەت- نەتەوە، خراپ 

تر بوو.- 
 درێژه نه دان به  رێفۆڕمه کانی سانی ١٣٣٨ ھه تا ١٣٤٢ (١٩٥٩- ١٩٦٣)، به شێوه ی پێویست و شێلگیر، 
قبووڵ نه کردنی ئۆپۆریسیۆنی قانوونی له نێو خۆ ی وت دا، سه رکوتی بزووتنه وه کانی گه النی ماف پێشێل 
کراو، به تایبه تی گه لی کورد و به لووچ؛ به  ھێند نه گرتنی ناڕه زایه تیی حوجه تولئیسالمرووحوڵ خومه ینی 
و ته له به کانی حه وزه ی عیلمییه ی قوم  و پێشگیری نه کردنی ئه وتۆ له  چاالکییئاخوندەکانی شیعه  و که ڵک 
وه رگرتنیان له  مینبه ر و  مزگه وته کان و بۆنه  مه زھه بییه کان به شێوه یه کی تا رادەیەک  ئازاد له  دوا ساڵه کانی 
ده سه تی شا دا، که - به  پێی ئه وه ی زۆربه ی ھه ره زۆری کۆمه ڵگای ئێران موسوڵمانی مه ده نی بوو- و گوشار 
ھێنان بۆ ڕێکخراوه  چه پ و دیموکراته کان - به تایبه تی حیزبی تووده و چریکه  فیدایی  و نه ته وه خوازەکان- 
که  له نێو ئه وان دا حیزبی دیموکراتی کوردستان زۆرترین گوشاری له سه ر بوو.- ، زیندانی، ئه شکه نجه  و 

ئیعدام و ئاواره کردنی چاالکانی ئه وان،مه یدانێکی باشی بۆ گەشەی الیەنی ئیسالمی سیاسیی پێک ھێنا.
- له ناو به ره ی ئیسالمییه کان دا، موجاھیدینی خه لق له  ژێر گوشاری زۆر دابوو.-

شا ئه وه نده  له خۆبایی بوو دوای سه رکوتی زۆربه ی مو خالیفان و ناڕازییه کان   ده ستووری دا، له  ١١ 
ی ڕه شممه ی ١٣٥٣ (١٩٧٥) دا، «حزب ر ستاخیز ملت ایران» ی ناسراو به  «حزب ر ستاخیز» دابمه زرێ. 
حیزبه  به راییه کانیده وڵه تی وه ک «حزب ایران نوین، حزب مردم، حزب پان ایرانیست و حزب ایرانیان» تیکه ڵ 
بەیه ک کرد و بردیاننه   نێو «حزب ر ستاخیز». ماوه یه ک دواتر ئه ندامه تی له و حیزبه  دا، بوو به  زۆری و 
ئیجباری. شا له م باره یه وه  کوتی:» ھه موو که س ده بێ ببێته  ئه ندامی ئه و حیزبه  و چاره نووسی خۆی روون 
کاته وه ، ئه گینا له  ئێران بڕواته  ده رێ. ئه گه ر نه یانھه وێ وه ده رکه ون، جێیان زیندانه .» ده وڵه تیش کوتی ھه ر 

ئێرانییه ک خوازیاری به شداری له  حیزب دا نه بێ، پاسپۆرتی ده در ێتی و دەبێ بڕواتە  ده رێ. (١) 
ئه و حیزبه  نزیکه ی سێ ساڵ دوای دامه زرانی، به ھۆی کردەوه  نادروسته کانی، کێشه  و ملمالنێی نێوخۆیی 
- که  له  سێ قۆڵی «پێشرو،سازنده  و لیبراڵ» پێک ھاتبوو- و ھێرشی موخالیفانی رێژیم به و حیزبه ، له  

پاییزی ١٣٥٧دا، به ده ستووری شا ھه ڵوه شا. 
لەوھەلومەرجەدا،قبووڵ کردنی پۆستی سه رۆک وه زیری و پێک ھێنانی کابینه یه کی نوێ و ده ستپێکردنی 
ئیمکانی  درابا،  ئەنجام  پێشتر  ئەگەر  به ختیار-  د.  له   الیه ن  ئۆپۆزیسیون  قبووڵی  و  ئاڵوگۆڕه کان  خێرای 
مام  ئۆپۆزیسیۆنی  لە  بەشێک  درابا،  ناوبراو  بەڵێنیەکانی  بۆ  پتر  ماوەیەکی  یا  ھەبوو.  دیکە  سناریۆیەکی 
ناوەندی- میللی- مەزھەبی، لەگەڵ ئەحزاب و رێکخراوە سیاسیی و کەسایەتییە ھەڵکەوتووو رووناکبیرەکانی 

نامەزھەبی، دەیانتوانی رەوتێکی نوێی ئاڵوگۆڕخوازی بپێون. 
نەکردو بێ الیەنی خۆی راگەیاند. دیسان  لە بەختیار  ئەوتۆی  ئەرتەش پشتیوانییەکی      بەم چونکە 
مزگەوت،  گۆشەی  سێ  دیکە  واتایەکی  بە  شکایه وه .یا  سیاسی  ئیسالمی  قازانجی  به   پتر  ھەر  رەوتەکە 

رووحانییەت و بازار و زۆربەی خەڵکی موسڵمان و شیعە بەرەو ئاقارێکی دیکە ھەنگاوی نا. 
ئیزنی  و  مایه وه   تەنیا  بەداخەوە  میلیونی خه ڵکی سه ر شه قامه کان،  کــردەوەی  دژ  به رانبه ر  له   بەختیار 
پێنه درا رێفۆرمه کانی خۆی بۆ سنووردارکردنی سه ڵته نه ت و بردنی بۆ خانه یه کی نمادی و ته شریفاتی له  
چه شنی سوئێد، ھوله ند، نوڕوێژ و ھاوشێوەکانی جێبه جێ بکا.  ئه و ھه له  ئه رێنییه ش،  له  ده ست چوو. به ختیار 

ته نیا ٣٧ رۆژ، سه رۆک وه زیری ئێران بوو.

به مێژوو سپاردنی رێژیمی پاشایه تی
      دوای ٣٧ ساڵ خه بات به گشتی له  زه مانی په ھله وی دووھه م دا و ٢٥ ساڵ دوای کوودێتای ١٣٣٢،  
راپەڕینی گه نی به رایی ئێران له  ٢٢ ڕێبه ندانی ١٣٥٧ (١٩٧٩) دا،رێژیـمی پتر له  دوو ھه زار و پێنج سه د 
ساڵه ی پاشایه تیان، به  مێژوو سپارد و ده سه تێکی نوێ ھاته کایه وه . گۆڕه پانی سیاسیی پتر که وته  ده ست 
ئا. خومه ینی و چه ند ئاخوندی وه ک : موتەھەری، به ھێشتی، ره فسه نجانی،باھونەر، مووسه وی ئه رده بیلی، 
مه ھده وی که نی، عه لیی خامنه یی و... که  ھه مه  کاره  بوون. که سانیوه ک: بازرگان و ژماره یه ک له  رێبه رانی 
نێھزه تی ئازادی، ئا. تاڵەقانی، بنی سه در، قوتبزاده ، فرووھه ر و... دەسەت بەدەستانێکی کەم دەسەتیش 
بوو.  خومەینی  ئا.  ھەموویان  لەسەرووی  و  شیعە  رووحانییەکانی  ئەسڵی  دەرانــی  بڕیار  بەم  ھەبوون . 
دیاریکرانی ده وڵه تی کاتی بازرگان له  پێش رووخانی ده سه تی شا له به رانبه ر کابینه ی به ختیار دا، ره وتی 

داسه پاندنی ئیسالمی سیاسی تا راده یه کی زۆر دیاری کرد.
شووڕای شۆڕش

ما وه یه کی کورت پێش راپه ڕین و ھه تا دوای ھه ڵبژاردنی سه رکۆماری، و دروستبوونی کابینه ی ده وڵه ت 
له   گرینگی  ده ورێکی  اسالمی)  انقالب  ئیسالمی(شورای  شۆڕشی  شــووڕای  شــووڕا،  مه جلیسی  یه که م  و 
ئا.  الی  بۆ  موته ھه ری  چوونی  دوای  شووڕایه   ئه و  ھه بوو.   دا  نوێ  ده سه تی  به رێوه به ری  چۆنیه تیی 
له  ٥ که س، که   دا، سه ره تا   (١٩٧٩) به فرانباری ١٣٥٧  له  ٢٢ ی  فه ڕانسه ،  لوشاتۆی  نووفێل  له   خومه ینی 
ھه موویان رووحانی بوون پێک ھات . «مرتضا مطھری، محمد حسین بھشتی، محمد جواد باھنر،  علی اکبر 

ھاشمی رفسنجانی و عبدلکریم موسوی اردبیلی»، ئه ندامانی سه ره تایی ئه و شووڕایه  بوون.
دواتر ئه ندامانی شووڕای شۆڕش بوون به  ١٥ که س. به  وته ی ھاشمی ره فسه نجانی: بڕیار وابوو راده ی 
ئه ندامانی شووڕا، له  رووحانی و نا رووحانی وه ک یه ک، به کۆی ده نگ زیاد بکرێن. بۆیه  ئا. سه ید مه حموودی 
 تاڵقانی، عه لی خامنه یی، مه ھده و ی که نی، ئه حمه دی سه دری حاج سه ید  جه وادی، مێھدی بازر گان، یه دوڵ

سه حابی، مسته فا که تیرایی، سه رله شکر وه لی قه ره نی و سه رتیپ علی ئه سغه ر مه سعوودی لێ زیاد کرا.
دوای دامه زرانی ده وڵه تی کاتی، چه ند که س وه ک: باز رگان، د. سحابی، م. که تیرایی، حاجی سه ید جه وادی 
و قه ره نی نه مان و که سانی دیکه  وه ک: د. حه سه نی حه بیبی، م. عیزه توڵ سه حابی، د. عه بباس شەیبانی، 
ئه بولحه سه ن به نی سه در و سادق قوتبزاده  بوون به  ئه ندامانی شووڕا شۆڕش. دوای تیرۆری موته ھه ری 
له : م. میرحوسێنی  بانه مه ری ١٣٥٨-  چه ند که سی دیکه  به شووڕا زیاد کران که  بریتی بوون  – ١١ ی 

مووسه وی، د. حه بیبوڵ په یمان و ئه حمه د جه اللی. (٢)
سەرچاوەکان 

١- جالل رفیع، اطالعات ٨٠ سال، جلد اول، ص ٢٩٦، اول اسفند ١٣٥٣، انتشارات اطالعات-
- ٢- صورت مذاکرات شورای انقالب، مقدمە بە قلم ھاشمی رفسنجانی، ج١

سیاسی

سەوزەکانی  حیزبی  لە  ھەیئەتێک   ١٣٦٤ ساڵی  ھاوینی 
قاسملوو  دوکتۆر  شەھید  داوای  سەر  لە  ئاڵمان  وتی 
ئاشنابوون  بۆ  دیموکرات  حیزبی  ئەوکاتی  سکرتێری 
بۆ  ئەوان  خەباتی  و  کوردستان  خەڵکی  ژیانی  گەڵ  لە 
گەیشتن بە ئازادی و سەربەستی سەردانی بنکە و بارەگا 
کوردستان  ناوچەیەکی  چەند  و  حیزب  ئورگانەکانی  و 
راپورتی  نووسراوە  بە  گەڕانەوەیاندا  لە  دواتر  و  دەکەن 
سەردانەکەیان بە حیزبی خۆیان دەدەنەوە، کە لەودا وێڕای 
باسێکی کورت لە نەتەوەی کورد بە گشتی و تێکۆشانی 
ئەوان بۆ گەیشتن بە مافە نەتەوەیی یەکانیان،باسێک لە کار 
دیموکرات  حیزبی  جۆربەجۆرەکانی  ئورگانە  چاالکیی  و 
ھەر لە ھەڵسوکەوت و چاالکیی روژانەوە بگرە تا شێوە 
نێو  سیاسییەکانی  گرینگە  پرسە  بۆ  حیزب  روانینی 
بە  پێشکەش  ئێران  و  کوردستان  لە  سیاسەت  گۆڕەپانی 
حیزبەکەیان دەکەن کە بەش بە حاڵی خۆی سەرنجڕاکێش 

و جێگای لێ وردبوونەوەیە.

لەو  دیموکرات  حیزبی  دەرەوەی  ھاتنە  ھۆکاری  باسی 
ساڵەدا لە « شورای ملی مقاومت» و کێشە و جیاوازیی 
«موجاھدینی  گەڵ  لە  دیموکرات  حیزبی  بیروبۆچوونی 
خەلقی ئێران» بە نیسبەت روانیان بۆ سیاسەت  لە ئێراندا 
بابەتێکی نێو راپورتەکەیە کە لە راستیدا دەکرێ بە خاڵی 
گەڵ  لە  کوردستان  خەڵکی  بزووتنەوەی  جیاکەرەوەی 

ئەحزابی دیکەی ئێرانیشی ناوبەرین.
موجاھیدین لەو ساڵەدا حیزبی دیموکرات بەوە تاوانبار 
دەکەن کە  خوازیاری وتووێژ لە گەڵ کۆماری ئیسالمییە.
کوردستان  نەتەوەیی  بزووتنەوەی  نێوان  لە  ئەگەرچی 
لە  چ  و  پاشایەتی  دەورانی  لە  چ  تاراندا  حکوومەتی  و 
دەورانی کۆماری ئیسالمیدا ھیچکات وتووێژێکی جیددی 
و  کورد  خەڵکی  ئەوەش  سەرباری  و  ئاراوە  نەھاتووتە 
تیرۆری  لە  ناخۆشیان  بیرەوەری یەکی  دیموکرات  حیزبی 
حیزبی  بەم  ھەیە،  وتووێژ  میزی  سەر  لە  رێبەرانیان 
دیموکرات سەرەڕای رەخنە لە خۆگرتن و تێبینیی جیددی 
لە الیەنی تکنیکی و ئەمنیەتی ئەو دانیشتنەی کە تیرۆری 
رێگاچارەی  ھیچکات  لێکەوتەوە،  قاسملووی  دوکتور 
کورد  نەتەوەیی  پرسی  کردنی  چارەسەر  بۆ  وتووێژی 
لە  یەکێک  بڵێین  دەکرێ  و  نەکردوەتەوە  رەد  ئێراندا  لە 

پڕتێچووی-   - بزووتنەوەی  جیاکەرەوەی  خاڵەکانی 
کوردستان لە گەڵ حیزب و رێکخراوە سەراسەری یەکانی 
دیموکرات  بۆ حیزبی  ئەوەیە. چونکە  ھەر  ئێرانی  دیکەی 
پێش ھەموو شتێک لە کردەوەدا گەیشتنی کورد بە مافە 
نەتەوەیی و سیاسی یەکانیەتی لە ئێراندا، نە ئەوەی کە چ 
دەستەوەیە. بە  دەسەتیان  تاراندا  لە  تاقمێک  و  گرووپ 
جێگای  لە  ھەر  دۆخە  ئەو  بێ  گەڵ  لە  ئێستاشی  بۆیە 
دەسەت  بە  ئوپۆزیسیۆنی  جار  ھەندێ  و  خۆیەتی 
بۆچوونی  ھەمان  ئیسالمیش  کۆماری  نەگەیشتووی 
کۆماری ئیسالمی یان لە پێوەندی لە گەڵ پرسی کورد لە 
ئێراندا ھەیە، کەوابوو نابێ رێگایان پێ بدرێ کە ھژمۆنی 
و  بسەپێینن  کوردستاندا  بزووتنەوەی  سەر   بە  خۆیان 
بزووتنەوەی کوردستانیشنابێ شوێنکەوتووی ئەو رەوتە 
لە  دەسەت  گۆڕینی  ویستیان  تەنیا  کە  بێ  سیاسی یانە 
تاران و بە دەسەت گەیشتنی خۆیانەبە بێ ئەوەی کە لە 
گەڵ دەسەتی پێش خۆیان بە نیسبەت پرسی کوردەوە 

جیاوازییان ھەبێ.
سەوزەکاندا  ھەیئەتی  راپورتی  لە  کە  دیکە  بابەتێکی 
الوازیی  باسی  نووسراوە  قاسملووەوە  دوکتور  زمان  لە 
موجاھدین لە دەرکی راستییەکانی نێو گۆڕەپانی سیاسیی 
باڵەکانی  نێو  کێشەی  لە  وەرنەگرتنیان  کەڵک  و  ئێران 
رێژیمە. ئەم باسەش بە جۆرێک نیشان لە کەڵک وەرگرتن 
لە  لە ھەموو رێگە جۆربەجۆرەکان و بە جۆرێک نیشان 
جیددی  و  ورد  کاری  بۆ  دیموکرات  حیزبی  ھەوڵەکانی 
بە  گەیشتن  بۆ  حیزبەوە  ئەو  الیەن  لە  کە  مەیدانیە  و 

ئامانجەکانی پەیڕەو کراوە. 
دەیە خەباتی  درێژایی حەوت  بە  داخەوە  بە  ئەگەرچی 
کورتی  ماوەیەکی  لە  جگە  دیموکرات  حیزبی  سیاسیی 
ئیدارەی کۆماری کوردستان و سەرەتاکانی پاششۆڕشی 
ئێران لە ساڵی ٥٨دا نەبێ، ھیچکات مەجالی ئەوە بە کورد و 
بە حیزبی دیموکرات نەدراوە کە وتی خۆی بەڕێوەبەرێ 
و بەشی تەنیا راوەدوونان و شەڕ پێ فرۆشتن و گرتن و 
کوشتن و تیرۆر و دوور خستنەوە لە مەیدانی راستەقینەی 
تەسلیمی  ھیچکات  دیموکرات  حیزبی  بەم  بووە  خەبات 
ئەو پالن و پیالنانەی دوژمنان نەبووە و ئەوەی لە دەستی 

ھاتبێ بۆ پێشوەچوونی خەباتی گەلەکەی کردوویەتی.
حیزبی  جار  ھەندێ  کە  ناکرێ  لەوەش  حاشا  ھەڵبەت 
دیموکرات و بە تایبەت لە پازدە بیست ساڵی رابردوودا بە 
و  نەفەسگیرەوە  دوگماتیزمێکی  داوی  کەوتووتە  جۆرێک 
نەیتوانیوە لە ھەندێ دەرفەت کەڵکی پێویست وەربگرێ کە 
جێگای رەخنە لێ گرتنە و دەکرێ لە وتارێکی جیاوازدا بە 
وردی ئەو قۆناغە لێک بدرێتەوە. بەم ئەوەی کە روونە 
ئەوەیە کەلەم دە ساڵەی رابردوودا دەتوانین بڵێین حیزبی 
دیموکرات لە ھەڵسوکەوت و شێوەڕوانینی بۆ سیاسەت و 
ھەوڵدان بۆ کەڵک وەرگرتن لە ھەموو دەرفەتەکانی سەر 
رێگای خەبات بە جۆرێک درێژەدەری ھەمان سیاسەتەکانی 
سەردەمی زێڕێنی خەباتی خۆیەتی و دەکرێ شوێن پێی 
سیاسەت  بۆ  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  روانگەکانی 
سەردەمەدا  ئەو  سیاسەتەکانی  ھەناوی  لە  تێکۆشان  و 

بدۆزینەوە.

سیاسەتەکانی حدک لە ھەناوی سیاسەتەکانی
رابردووی حیزبی دیموکراتدا

ئایدیۆلۆژی یەکانی چەپی رادیکاڵی  ٣٨ساڵ لەمەوبەر، کاتێک 
ئیسالمی  ئایدیۆلۆژی  و  الیەک  لە  مائۆلێدراو  و  زەدە  لێنین 
«رۆشنبیر»  حیزبە  پێناسەی  سەنتەری  بە  ببوو  سیاسی 
دیموکراتی  حیزبی  سەردەمە،  ئەو  «پێشکەوتووەکانی»  و 
کوردستانی ئێران بە رێبەری دوکتۆر قاسملوو ئەوەی ئەمرۆ باوە 
پێی بوترێ «ھێلی سێھەم»ی راگەیاند. ھێلی دیموکراسی خوازی، 
نەتەوایەتی،  بزووتنەوەی  نەتەوەیی،  رزگاری خوازانەی  خەباتی 
رێبەرە  کاتێک  ئازاد.  نەتەوەی  بنەماکانی  ئاوەدانکردنەوەی 
کرێکاریان  چینی  دیکتاتۆری  دەنگی  «رۆشنبیرە»کان 
مرۆڤ  رزگاریدەری  بە  چینەیان  ئەو  تەنیا  و  بەرزدەکردەوە 
دەزانی و مافی چارەنووسی نەتەوەیەکیان بە بەرژەوەندی چینی 
کرێکار بەستبوەوە، کاتێک ئەوانەی ھەمیشە پشتیان بە دوژمن 
گەرمە و ئاڵترناتیڤەکان لە ئاسمانەوە دەبینن ھەموو شتیان لە 
چوارچێوەی کۆماری ئیسالمی دا دەدی؛ رێبەرێک ھەڵسا خەونی 
کێشە  قوویی  لە  رێبەرێک  وێناکرد.  نەتەوەکەی  گەورەتری 
ئایدیۆلۆژی یەکان رێگای رزگاری نەتەوەکەی نەک بە گرێدراوی 
بە دیکتاتۆری یەکان بەڵکوو بە ھەڵبژاردنی رێگەی سێھەم، رێگەی 
رزگاری و سەرکەوتن، رێگەی دیاریکردنی مافی چارەنووسی 

خۆی بە دەستی خۆی نیشان دا.
٣٨ساڵ لەمەوبەر ئەو بایەخانەی کە قاسملوو باسی دەکرد، 
کەمتر رۆشنبیر و سیاسەتڤانێک بوو کە لێی تێدەگەیشتن. ئەو 
ببوونەوە  کۆ  قاسملوو  دروشمەکانی  لەدەوری  کە  خەڵکەی 
قاسملوو  کە  میراتێک  لە  بگەن  بلیمەتە  لەو  کە  بەرلەوەی 
بە  وەفادار  و  دەرکەوتبوون  بەخاوەن  دەکرد  نوێنەرایەتی 
رێبازێک بوون کە سەردەمانێک ١١ مانگ، تەنیا ١١ مانگ ھەستی 
مرۆڤ بوون و خاوەن چارەنووسی خۆیبوونی بەوان بەخشی 
بوو. ئەم ھەستە گەورەتر وقووڵتر لە دروشمە زریقەدارەکانی 
سەردەم بوو. وەفا بەو رێگایە ئاسانتر بوو. لەو سەردەمەدا تەنیا 
٣٠٪ لە خەڵک شارنشین و کەمتر لە ١٥٪ خەڵک خوێندەواری 
ھەبوو، ئەوە قاسملوو و حیزبەکەی بوو کە بیری نەتەوایەتی بە 

ھزری گلۆبالیزم و دیموکراسیی لیبڕاڵ و دادپەروەر گرێدابوو 
سەردەم  رەوانی  شەڕی   و  پرۆپاگەندە  ھەموو  سەرەرای  و 
نەتەنیا  بەرتەسکەوە  ناوچەیەکی  لە  رۆژ  بە  رۆژ  بایەخەکانی 
گەیشتۆتە  ئەمرۆ  بەڵکوو  تێپەراند  کوردستانی  سنوورەکانی 
بەلووچستان و «احواز» و لە ناو گیلەکی و نەتەوەکانی دیکەی 

دانیشتووی ئێرانیشدا بو بوەتەوە. 
ئەو ھزرانەی کە لە ساڵی ١٩٦٢ دا لە «کوردستان و کورد»دا 
نووسیبووی و لە «کورتەباس» و نووسراوەکانی دیکەدا وەک 
پێشبینی و ئاسۆی دوارۆژی ناوچەدا وێنای کردبوو، لەم رۆژانەدا 
لە ئاستی سیاسەتی ماکرۆ بە شێوەیەکی گشتی باس دەکرێت 
و وەک یەکێک لە جیددیترین کلیلەکانی چارەسەری پرسەکانی 
نەتەوەی  رۆشنبیرانی  دەبیندرێن.  ناوەڕاست  رۆژھەتی 
سەردەست بەرەبەرە لەوە تێدەگەن کە قاسملوو و حیزبەکەی 
قوتابخانەی  بیرکردنەوەن.  قووییەکی  و  فەلسەفە  چ  خاوەنی 
قاسملوو بە ئیلھام وەرگرتن لە بیری گەشەکردنی پەروەردەیی، 
و  تێگەیشتووتر  و  نوێ  نەوەی  قۆناغ  بە  قۆناغ  و  بەرۆژ  رۆژ 
خۆگونجاوتر لە گەڵ جیھان پەروەردە دەکات و سەرەرای بوونی 
«پێککەوتن»ی نێوان نەوەکانی بڕیاردەر و نوێی ناو شۆڕش، 
ھەوجەیی گفتگۆ و مێنتۆریی لە ھەمووکات زیاتر لە کۆمەڵگای 

سیاسی دا خۆی دەنوێنێت. 
بایەخەکانی قاسملوو و حیزبی دیموکرات ئەمرۆ گشتگیرن، 
زۆر  دەکەن  بایەخە  ئەو  نوێنەرایەتی  ئەوانەی  کە  بەشێوەیەک 
زۆر زیاترن لە رادەی ئەندامان و الیەنگرانی حیزبەکەی قاسملوو. 
ئێستا ئەوە ئەرک و بەرپرسایەتی میراتگرانی قاسملوویە کە ئەو 
بایەخانە بکەنە سەرمایەی بەھێز بۆ قووڵترکردنی خەبات لە ھەموو 
ئاستەکانی سیاسی، کۆمەیەتی، ئابووری، مەدەنی، ئێکۆلۆژیک، 
یەکسانی خوازی، دیاسپۆرای دەرەوەی وت و دیپلۆماسی. ئەو 
سەرمایە بەربو وگەورەیە نەتەوەیی یە، پێویستی بە رێبەری یەک 
ھەیە بە ھۆشمەندی کۆمەیەتی و سیمایەکی مرۆیی لە رێبەری 
بۆ ئەوەی نەوەکانی داھاتوو سوپاسمەندی نەوەی ئێستا بن و 
چیدیکە خوێن نەدەن لە پێناو ھەمان ئەو بایەخانەی کە ئەمڕۆژانە 

نرخی گرانبەھایان بۆ دەدرێ.

٣٨ساڵ دوای ئاشکرابوونی خەباتی حیزبی دیموکرات

مەجید حەقی
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ــاوچـــەی  لـــە حــاڵــێــکــدا نـ
ئــاڵــۆز  و  ھــەســتــیــار  قۆناغێکی  نــاڤــیــن،  رۆژھـــەتـــی 
ــان بە  ــ ــا، ھــەنــدێــک وت ــ و یــەکــالکــەرەوە تــێــپــەڕ دەک
ھەوڵی  گــۆڕانــکــاری یــەکــان،  ئــاراســتــەی  بارمتەگرتنی 
و  بلوکبەندی  بە  و  دەدەن  ئارایی  دۆخــی  پاراستنی 
ئایینزاکان  و  ئایین  و  گــەالن  و  ــان  وت تێوەگالندنی 
و  بگرنەدەست  گۆڕانکاری یەکان  بەستێنی  دەیانەوێ 
بە ویست وبە پێی ئایدیۆلۆژیای خۆیان ئاڵۆگؤرەکان 
تێپەڕێنن و گرەنتی ھێژمۆنی خۆیان بەسەر ناوچەکەدا 
دەسەتە  و  ئیمپراتۆری  بە  خەون  و  بکەن  مسۆگەر 
وتانەی  لــەو  یەکێک  دەبینن.  مــێــژووە  ملھوڕەکانی 
بۆ  کێشە  ھــەر  نــەک  بــووەتــە  زۆرە  سەردەمێکی  کە 
ناوچەکە و گەالنی چوارچێوەی سیاسی خۆی، بەڵکوو 
نێونەتەوەییش  کۆمەڵگەی  ویستی  پێچەوانەی  بــە 
ھەڵسوکەوت دەکا و لەم سۆنگەیەوە خەڵکی وتەکەی 
کردوە،  دواکەوتوویی  و  ھــەژاری  و  فەقیری  تووشی 
و  سامان  خاوەن  فرەنەتەوەی  وتێکی  ئێران  ئێرانە. 
سەرچاوەی بەنرخی ئابووری و ھەوڵکەوتەی بەھێزی 
ھێزێکی  ھەبوونی  ســەرەڕای  کە  ئێرانێک  جوگرافی، 
مرۆیی و پوتانسییەلێکی ناوازە و حەشیمەتێکی گەنج، 
زاڵبوونی  و  نادروست  بەڕێوەبەری  بەھۆی  ھەنووکە 
دەسەتی  بە  دواکــەوتــوو،  و  پاوانخواز  سیستمێکی 
سەدە ناڤینی ناوی دەرکردوە، ھاوھەنگاو دەگەڵ ئەو 
لە  ھەڵیگرتووە،  ناوچەکەی  گۆڕانکارییەی  شەپۆلە 
نێوەوەی خۆیدا دەکوڵێ و ھاواری پەنگ خواردووی 
ــاتــر لە  ــە ھــەر دەم زی گــەالنــی ژێــردەســت لــەو وتـ
تەقینەوەی جەماوەری نزیک دەبێتەوە. نزیک بە چوار 
ناشیرین  دەگــەڵ  ئیسالمی  کۆماری  دەسەتی  دەیــە 
دە  جیھانی،  گشتیی  بیروڕای  بۆ  ئێران  ناوی  کردنی 
باڵ خۆیدا زیاترین ھــەواردن و ستەمی دەرھەق بە 
لە  نەتەوانەی  ئەو  کردوە،  پێڕەو  بندەستەکان  نەتەوە 
سەرەتاییترین مافە مرۆییەکان بێبەش کردوە و، ناوچە 
تەنیا سەرچاوەیەکن  بندەستەکان  نەتەوە  نیشتمانی  و 

بۆ دابین کردنی کەرەسەی خاوی کارگە و پیشەسازی 
و ســەرچــاوە  تــانــی ســامــان  و  ھەڵێنجان  و  نــاوەنــد 
ژینگەیی و ژێرزەوییەکانیان بۆ دابین کردنی تێچووی 
سیاسەتە چەوت و دروستکردن و تەیارکردنی گرووپ 
وبە  جیھان  لە  فەقیھـ  ویالیەتی  بە  سەر  میلیشیای  و 
رووتاندنەوەی  ناڤینە.  رۆژھــەتــی  ناوچەی  تایبەت 
دەرودەشت و شاخ و ھەردی نیشتمان، دادڕینی چیا 

گۆڕاییەکان،  و  پێدەشت  ھەڵکەندنی  شیو،  و  دۆڵ  و 
ھەمووی و ھەمووی تەنیا بۆ دەست خستنی ھەرچی 
بەھێزکردنی  پێناو  لە  زیاتر  ــی  دارای و  دراو  زیاتری 
بەتایبەتی  و  فەقیھـ  ویالیەتی  بە  سەر  دامودەزگاکانی 
سپای پاسداران و ناوەندە ئەمنییەتەکان بووە، دەگەڵ 
نیشتمانە  و  کەوشەن  لەو  روانین  بێگانە  بە  ئەوەشدا 
پێکنەھێنانی  و  ناوچانە  ئەو  ئــاوەدان نــەکــردنــەوەی  و 
بــووەتــە ھۆی  لــەو ھەرێمانە،  ــان  دەرفــەتــی کــار و ژی
ئەوەی زۆربەی خەڵک بۆ دەستخستنی بژێوی ژیان، 
یان روو لە ناوەند بکەن، یان ئەوەی ئەوانیش ھاوکات 
ــڕۆژە وێــرانــکــەرەکــانــی دەســـەت ژینگەی  ــەڵ پـ دەگـ
بە  ئێستا  و  بـــدەن  تێک  دیــکــەش  ھێندی  نــاوچــەکــان 
کردەوە، ھاوکات دەگەڵ تێکچوونی باری کەشوھەوای 
و  بێ  ئەستەم  و  سەخت  ناوچانە  لەو  ژیــان  جیھانی 
سەرباری ئەوەش نەبوونی خزمەتگوزارییەکی شایانی 

پشت پێ بەستن، ھێندی دیکە ژیانی ئاسایی پەک بخا. 
ناوچە عەرەبی یەکانی ناو چوارچێوەی ئێران کە زیاتر 
خۆیان لە باشووری رۆژاواو و بەتایبەت خوزستاندا 
ــەوت و ســەرچــاوەی  دەبــیــنــنــەوە، بــەھــۆی بــوونــی نـ
ژێر  کــەوتــوەتــە  رێژیمەش  لــەو  بــەر  دیــکــە،  بەکەڵکی 
لەو  نــامــەحــرەم  وەک  ئەوەیکە  ســـەرەڕای  و،  چەقۆ 
دیکەی  گەالنی  زۆربەی  وەک  سیاسی یەدا  چوارچێوە 
بڵێین دەگەڵ گەلی  لێێان دەڕوانــرێ، دەکرێ  بندەست 
کورد لە رۆژھەت بەشی شێری وێرانکاریی شەڕی 
بەر  عێراقیان  و  ئێران  ساڵەی  ھەشت  ماڵوێرانکەری 
خەیاوییەکانی  دروشمە  سایەسەری  لە  کە  کــەوت، 
رێژیم و رێبەرانییەوە دوورودرێژ کرایەوە. ئەو گەلە و 
تێکڕای گەلە بندەستەکانی دیکەی ئێران بێبەش نەبوون 
لە سیاسەتی تواندنەوە و بێبەش کردن و ھەواردن، 
ھەرکاتیش دەنگی ناڕەزایەتییان بەرز کردبێتەوە، وەک 
و  دەرەکــی  دوژمنی  داتاشینی  دەگەڵ  رێژیم  ھەمیشە 
ھاندانیان لە الیەن نەیارانەوە، قسە و قسەڵۆکی بێ مانا 
بەرزبوونەوەی  بیانووی  کردوەتە  منداڵۆچکانەیان  و 
ئەمنییەتی  زیاتر  بە  و  ئەوان  یەکسانیخوازی  ھاواری 
و  ژیــان  رەنگی  زیاتر  ھەرچی  ناوچەکانیان،  کردنی 
ئاوەدانی یان لێ سڕیونەتەوە و ناکارامەیی و سیاسەتە 
پەڕۆ  و  پینە  خەڵک  کــرداری  بە  خۆیانیان  ھەڵەکانی 
سایە  لە  نەھامەتییانەی  ئــەو  ھەموو  دەگــەڵ  ــردوە.  ک
فەقیھەوە تووشی خەڵکی  سەری دەسەتی ویالیەتی 
ئەو  ئابوورییەکانی  زێدەخوازانە  پڕۆژە  بووە،  ئێران 
ناڤینیان  رۆژھەتی  ئاوییەکانی  سەرچاوە  وتانەی 
لێوە سەرچاوە دەگرێ و ھەروەھا ئاڵوگۆڕ و ئاڵۆزی 
دراوسێکانی  دوانەھاتووەکانی  پێکدادانە  و  پشێوی  و 
وەک عێراق کە رووبەرێکی زۆری بیابان و بێڕوونە، 
چەند  رۆژاوای  ــاکــووری  ب و  رۆژاوا  دانیشتووانی 
ساڵە  چەند  کــردوە.  نەھامەتی  تووشی  دیکە  ھێندەی 
ئێران،  رۆژھــەتــی  عەرەبییەکانی  و  کــوردی  شــارە 
سانە تووشی تۆز و خۆڵ و کەشوھەوایەکی نالەبار 
دێن کە زیاترین زەرەر و زیان بە مرۆڤ و بەگشتی 
دەگەڵ  دەگەیەنێ.  ناوچانە  ئەو  بوونەوەرانی  و  ژیان 
ئەوەی چارەسەری ئەو کێشەیە ھاوھەنگاوی ناوچەیی 
و جیھانی پێویستە، بەم کۆماری ئیسالمی لە نێوخۆی 
ئەو  بەرەنگاری  بۆ  کردەیی  ھەنگاوێکی  ھیچ  ــدا  وت

گرفتارییە ژینگەیی یە نەناوە، بەڵکوو دەکرێ بڵێێن خۆی 
و  ئــاژاوە  ئەو  زۆربــەی  فاکتەری سەرەکی  و  ھاندەر 
درێژەکێشانی بارودۆخی نالەباری سیاسی و ئەمنییەتی 
ناوچەکەیە. کەچی بەرپرسە بەناو ئایینی یەکانی وت 
ھۆکاری بان ئاسایی و رەفتاری و ئایینی بۆ ئەو کێشانە 
دەدۆزنەوە و بە ھێنانەوەی بیانووی پڕوپووچ و قسەی 
تریبۆنەکانیانەوە خەڵک و گوێڕایەڵ  لە  حەلەق مەلەق 
دەکەنە  فەقیھەوە  ویالیەت  دەسەتی  بە  نەبوونیان 
سەرچاوەی دروست بوونی ئەو کێشانە. ھاوکات دەگەڵ 

سەرکوتی رێژیم زۆرێک لە الیەنە بەناو ئۆپۆزیسیۆنە 
ھەندەران نشینەکانیش بە ھاوگوتاری کۆماری ئیسالمی 
لە جیاتی قسە لەسەر چارەسەری کێشە و ئارێشەی 
جیاییخوازی  مۆرکی  بێبەشەکان،  ناوچە  دانیشتووانی 
لە ھەر چەشنە ناڕەزایەتییەکی خەڵک دەدەن و زیاتر 
پڕ  ھەمەڕنگی  وتێکی  یەکپارچەیی  خەیاڵی  و  فیکر 
و  لێھەڵگرتوون  قــارای  و  ئــارا  ئێران،  ھــەواردنــی  لە 
بوونەتە تریبوونی بیانووە پێکەنیناوییەکانی سەرکردە 
دیکە.  بە چەشنێکی  ئیسالمی  کۆماری  نالێھاتووەکانی 
و  سنوورێک  یەکپارچەھێشتنەوەی  بە  بۆ  حاڵێکدا  لە 
پێکھاتەیەک، تەنیا رەچاوکردنی مافە مرۆیی و بایەخە 
بەرزە گشت پەسندەکان و دروستکردنی بەرژەوەندی 
تۆقاندن و  پێویستە نەک، زاڵکردنی ترس و  ھاوبەش 

کۆڵەوارکردن و کاول کردنی بەشێک لە وت. 

تەھا رەحیمی

دۆخی نالەباری ژینگەیی ئێران و ھاواری پەنگخواردووی جەماوەر

تــڕامــپ وەک ســەرکــۆمــاری  ــی  لــە دوای دەرچــوون
و  ئێران  لەگەڵ  لەپێوەندی  ھەڵوێستەکانی  و  ئەمریکا 
بەتایبەت بەرنامەی (بەرجام) و گەمارۆ ئابوورییەکان، 
نزیکبوونەوە لە ھەڵبژاردنی سەرکۆماری و شووڕاکان 
پێشکەش کردنی  لە  نزیکبوونەوە  ئێران و ھەروەھا  لە 
جیا  ئێران،  مەجلیسی  بۆ  داھــاتــوو  ساڵی  بــوودجــەی 
خەڵک،  لــەالیــەن  رۆژانـــە  کــە  کێشانەی  و  ــاس  ب ــەو  ل
بەرپرسان و راگەیەندنەکانەوە دەھاتنە ئاراوە، رەوتی 
بە  قووڵتریان  و  بەربوتر  ئاڕاستەیەکی  رووداوەکان 
خۆیانەوە گرتوە و ئەمجارە الیەنەکانی نێو دەسەت 
زیاتر لە پێشوو بەربینگیان بە یەکتر گرتوە و یەکتریان 
زیاتر تۆمەتبار کرد و تەنانەت جاروبار رەوتەکە بابەتە 

قەراغ و تایبەتییەکانیشی گرتوەتە خۆی.
یەکێک لەو باسانەی کە لەم دواییانەدا ئەگەر نەڵێین 
لێدوانی  زۆرتــریــن  النیکەم  بــەم  دراوە  پێ  گرینگی 
ناو،  لە  جــۆراوجــۆر  گەندەڵیی  باسی  دراوە  لەسەر 
ھەرچەند  رێژیمە.  دام ودەزگــاکــانــی  و  دەســەتــداران 
نوێ  دەسەتداران شتێکی  ئەدەبیاتی  لە  ئەم شێوازە 
و  ئەمجارە  لێدوانەکانی  گرینگی  بەم  نیە،  نائاشنا  و 
بەر  یەکتر،  پاڵ  تاوان خستنە  و  دەربڕینیان  شێوازی 
بەرھەمی  زیاتر  ھەبێ،  تایبەتی  ھۆکاری  کە  لــەوەی 
کۆمەڵگەیە.  دۆخــی  و  وت  بەڕێوەبردنی  چۆنیەتی 
لێرەدا چەند رەھەندێک لەو رووکارە باس دەکەین کە 

بە نێو ناخی کۆی کۆمەڵگەدا رۆچوە.
 رووکاری دەرەوە

خودی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیش ھەرگیز ئەوەی 
لەپێوەندی  ئامانجەکانی  لە  یەکێک  کە  نەشاردوەتەوە 
ناسراو و  لە چوارچێوە  بەدەر  لەگەڵ دنیای دەرەوە، 
ھەر  دەرەوەی  سیاسەتی  بە  پێوەندیدار  فەرمییەکانی 
یان  بــەرژەوەنــدی  پاراستنی  کە  لــەوەی  بەر  وتێک، 
ھەر  بە  دەستێوەردانە  سیاسەتی  بێ،  کاریگەریدانان 
ئەم  بۆ  جۆراوجۆری  دام ودەزگـــای  نرخێک.کۆمەڵێک 
لە  کەم  ژمارەیەکی  تەنیا  کە  دامــەزرانــدوە  مەبەستە 
بەڕێوە دەچێ و بڕی  دەسەتداران دەزانن کە چۆن 
یارمەتییە  ئەو  یان  چەندە.  بوودجەکانیان  و  تێچوو 
ماڵییانەی کە بەردەوام بەو گرووپە دەرەکیانە دەکرێ، 
بێگومان  نانێ.  پێدا  دانیان  رێژیمە کەس  لەو  کە جگە 
لە:  بریتیە  سیاسەتانە  ئەمجۆرە  خێراکانی  دەرنجامە 
لەسەر  بەردەوامیی  بە  ئابووری  گەمارۆی  سەپاندنی 
ھەموو  لە  ئێران  کۆمەڵگەی  کردنی  بێبەش  و  ئێران 
دەســت  کــە  جـــۆراوجـــۆرەی  و  نــوێ  ئیمکاناتە  ئــەو 

پێشکەوتنی  بــە  گـــەورە  خزمەتێکی  پێڕاگەیشتنیان، 
کۆمەڵگا دەکا. ھەروەھا تەرخان کردنی بڕێکی بەرچاو 
لە بوودجەی ئەم وتە بۆ ئامانجێک کە تا ئێستا جگە 
کۆمەڵگەی  بۆ  تری  دەسکەوتێکی  ھیچ  نەھامەتی  لە 

ئێران نەبوە.
لە سیاسەت  ئەم جۆرە 
کردن بە تایبەت لە رووی 
ــەوە بــەرامــبــەر  ــی ــووری ــاب ئ
دەرەوە،  دنــــیــــای  بــــە 
ئاکامەکەی جگە لەو دۆخە 
ئێستا  کە  کارەستبارەی 
ــیــەوە  کــۆمــەڵــگــە بــەدەســت
کات دا  ھەمان  لە  دەناڵێ، 
گــوشــارێــکــی بـــەربـــو و 
نێودەوڵەتیشی  گشتگیری 
ــەر خـــودی  خــســتــۆتــە ســ
لە  کە  سیستەمی سیاسی 
جیاتی گۆڕانکاری جیددی 
ــە ســیــاســەتــەکــانــیــان، بە  ل
و  فۆرمالیتە  شێوەیەکی 
ــە ھــۆکــاری  ــەوەی ل ــ ــێ ئ ب
راســـتـــەقـــیـــنـــە بـــگـــەڕێـــن، 
ــر  ــت ــەک ــە ی ــ ــەت ــ ــوون ــ ــەوت ــ ک
ــار کــــــردن کــە  ــبـ ــەتـ ــۆمـ تـ
ــێ مــــووچــــەی زیـــاتـــر  ــ ک
لە  کـــێ  و  وەردەگـــــــــرێ 
ــووری دا نــاشــەفــافــی  ــ ــاب ــ ئ

دەکا.
رووکاری نێوخۆ:

لەالیەک باڵی تووندڕەوی نێو دەسەت بۆ دژایەتی 
بەتایبەت  دەوڵــــەت  ســیــاســەتــەکــانــی  ــەڵ  ــەگ ل کـــردن 
گیانی  کەوتوونەتە  دەرەوە،  دنیای  لەگەڵ  لەپێوەندی 
ــۆ ئــاشــکــرا کــردنــی گــەنــدەڵــی یــە  کــابــیــنــەی دەوڵــــەت ب
جــۆراوجــۆرەکــانــی بــەڕێــوەبــەران و وەزیــرەکــان. کە 
بەرپرسیان  ھیندێک  دەســکــردەدا،  بــازاڕە  لــەم  ــارە  دی
ھەڵوێستێکیان  جۆرە  چ  کە  ئەوەی  بەم  داوە،  لەقاو 
ھیچ  تەنیا  نە  دەکرێ  یان  کراوە  رەچاو  لەبەرامبەردا 
دەســەت دا  لە  ھــەروا  کە  دەبینین  بەڵکوو  نیە  روون 
ماون. لەالیەکی دیکەوە حەسەنی روحانی و کابینەکەی 
کە بێگومان لە ھەموو دەسەتدارانی تری ئێران باشتر 
دەزانن کە کۆمەڵگەی ئیران لە ھەموو روویەکەوە لە 
چ دۆخ و قەیرانگەلێکی ھەمەالیەنە دایە، بەردەوام باس 
لە دۆستایەتی و پیادەکردنی سیاسەتی نەرمتر لەگەڵ 

دنیای دەرەوە دەکەن.

ئــەگــەر لــە ھــەوڵــەکــانــی دەســەتــدارانــی ئــێــران بۆ 
و  خــەڵــک  گــوزەرانــی  و  ژیـــان  النیکەمی  باشکردنی 
رێژیم،  لەسەر  دەرەکی یەکان  گوشارە  کەمکردنەوەی 
ورد بینەوە، دەبینین کە خۆیان باش بۆیان دەرکەوتوە 
کە تا ئێستا بەرھەمھێنەری چ دۆخێک بوون. تەنانەت 

ھەر  لە  پێشکەوتن  بچووکترین  بە  کە  لێھاتوە  وایــان 
ــن و دەیــکــەنــە خــۆراکــی  ــوارێـــک دا شــاگــەشــکــە دەبـ بـ

دەزگاکانی راگەیاندنی خۆیان.
رێژیم  فەرمی یەکانی  سەرچاوە  لەمەوبەر  ماوەیەک 
لە  باسیان  نێونەتەوەیی یەکان  ئابوورییە  رێکخراوە  و 
نێوخۆیی)  ناخالیسی  (تەولیدی  گەشەکردنی  ئاستی 
لە ھەمان  ٧.٤ کرد.  رێــژەی سەدا  بە  لە ساڵی ١٣٩٥ 
ئاماژە  ــڕای  وێ دراو  نێونەتەوەیی  سندووقی  کــات دا 
کردن بەم گەشەسەندنە، دانی بەوە داھێنا کە ئاستی 
ھەژاری و بێکاری لە ئێران دا ھەروەک پێشوو جێگیرە. 
ماوەیەکی زۆرە کە بابەتی مووچەی خیاڵی بەرپرسانی 
رێژیم ھاتوەتە بەرباس و تەنانەت عەلی الریجانی لەم 
پێوەندییەدا وتی:  «بەڕاستی ئەم کەسانە ئەم مووچەیە 
ئــەوەی کە  یــان  ــرن،  ــ بۆ چ جــۆرە خزمەتێک وەردەگ
موزایەدەیەکی  وەک  خیاڵییەکان  مووچە  بابەتی  نابێ 
روحانی  حەسەنی  وەربگیری».  لێ  کەڵکی  سیاسی 

ھەوڵی  لە  بەرجام،  بەرنامەی  پەسندکردنی  دوای  لە 
لە  بیانی  ســەرمــایــەگــوزاری  بتوانێ  کــە  دابـــوە  ــەوە  ئ
رابکێشی،  ئێران  نێوخۆی  بۆ  جۆراوجۆرەکان  بــوارە 
ــەم لــە بــەرامــبــەردا، نــاوەنــدەکــانــی ســەر بــە وەلیی  ب
سەر  کردنە  ھێرش  بە  پاسداران  سوپای  وەک  فەقیه 
ئەمجۆرە سیاسەتە ئابوورییانە، دەیانەوێ خۆیان ببنە 
ئاڵترناتیوی ھەر پڕۆژەیەکی سەرمایەگوزاری. تەنانەت 
ــرۆژە  ــەم رۆژانــــەدا ســوپــای پــاســداران بــاســی لــە پ ل
جووتیاری یەکانی خۆی لە ئێران دا کردوە کە دەیانەوێ 
لەم بوارەش دا چاالک بن.  ھەروەھا لە دوایین لێدوانی 
بەرپرسی ئەنجوومەنی بەرزی کار لە ئێران ، وتراوە کە 
ئاستی جێگیر بۆ ھەقدەستی کرێکاران لە ساڵی ١٣٩٦دا 
بەم  کــراوە.  دیاری  تمەن)  ھەزار  و ٤٨٠  میلیۆن   ٢)
لەراستی دا سەرچاوەکانی دابینکردنی ئەم النیکەمە لە 
ھەقدەست یان لە بنەڕەت دا سەرچاوەکانی دۆزینەوەی 
ئاماژەی  نە  و  دیــارە  نە  کرێکاران  بۆ  کار  دەرفەتی 

پێکراوە.
یان  جــۆرە شرۆڤە  ھەر  کە  نیە  تێدا  گومانی  ھیچ   
لێکدانەوەیەکی ئابووری بە بێ بوونی داتای پێویست 
و ورد ناتوانێ رەنگدانەوەی دۆخی راستەقینەی ئێران 
ئامارە  ــەت دا  دەســ خــودی  لەنێو  کاتێک   ــەم  ب بــێ. 
ئابوورییەکان دەخرێنە ژێر پرسیارەوە، ئێمە دەتوانین 
رەخنەی  کە  کاتێک دا  لە  بکەین.  ئامار  کام  بە  بــاوەڕ 
جیددی لە کۆی گشتیی سیاسەت و سیستەمی ئابووریی 
بــەم  ھــەیــە،  ناشەفافییەکانی  ھــەمــوو  لــەگــەل  ئــێــران 
الیەنەکانی نێو دەسەت بە گەرمکردنی بازاڕی یەکتر 
تۆمەتبار کردن بە گەندەڵی، بابەتی (مووچەی خیاڵی) 
یان نەھیشتنی گەندەڵی.  دەکەنە ھێمایەک بۆ دژایەتی 
ئەمە و ھەمووی ئەو نموونانەی لەسەرەوە باسکران، 
دەسبەستراوەیی  یان  الوازی  بۆ  بەھێزن  ئاماژەیەکی 
کابینەی حکوومەت بۆ نەھێشتنی گەندەڵی یان نەبوونی 
کۆی  لــەالیــەن  جــیــددی  ئیرادەیەکی  و  خــواســت  ھیچ 

سیستەمەوە بۆ چاکسازی ئابووری.
بێگومان، لە پێناو پاراستنی بەرژەوەندی رێژیمیش 
چاکسازی  ھێندێک  بـــواردا  ھێندێک  لە  نــاچــارن  بــێ، 
ــڕای  ــەوەی تــا ئێستا و وێ ــووری بــکــەن، بـــەم ئـ ــاب ئ
قەیراناوی بوونی بارودۆخەکە بینراوە، بۆمان دەردەخا 
لە  جیددی  بەربەستی  دوو  النیکەم  بـــوارەدا  لــەم  کە 
بواری  لە  دەسەتدارانە  بێ توانایی  یەکەم،  ئــارادان. 
بەڕیوەبەریی ئابووری و دووھەم، بەرژەوەندی رەھای 
گرووپەکانی نێو دەسەت لەم فۆرمە لە بەڕێوەبردنی 
ھەر  بــەردەم  لە  بــووە  بەھێز  رێگرێکی  کە  ئابووری، 

جۆرە چاکسازی یەک. 

باسکردنی چەمکی (گەندەڵیی ئابووری) 
لە ئێران دا و روانگە و مەبەستی الیەنەکانی نێو دەسەت

ئەیووب شەھابی راد

ئابووری

ژینگەیی

سەردەمێکی  کە  وتانەی  لەو  زۆرە بووەتە نەک ھەر کێشە بۆ ناوچەکە ”یەکێک 
گــەالنــی چــوارچــێــوەی سیاسی خــۆی،  و 
بە پێچەوانەی ویستی کۆمەڵگەی  بەڵکوو 
لەم  و  دەکا  ھەڵسوکەوت  نێونەتەوەییش 
تووشی  وتــەکــەی  خەڵکی  سۆنگەیەوە 
ــی  ــووی ــەوت فــەقــیــری و ھــــەژاری و دواک

کردوە، ئێرانە “

ئایینی یەکانی  بەناو  بەرپرسە  و ”کەچی  رەفتاری  و  بان ئاسایی  ھۆکاری  وت 
بە  و  دەدۆزنـــەوە  کێشانە  ئەو  بۆ  ئایینی 
قسەی  و  پڕوپووچ  بیانووی  ھێنانەوەی 
تریبۆنەکانیانەوە خەڵک  لە  حەلەق مەلەق 
و گــوێــڕایــەڵ نــەبــوونــیــان بــە دەســەتــی 
سەرچاوەی  دەکەنە  فەقیھەوە  ویالیەت 

دروست بوونی ئەو کێشانە“
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تێک چڕماوی  چاو  و  ده م  بای  کورته   یه کی  ئه و،    
به سه ر  برۆ  ده قووڵه وه  چووی  پڕگنجی چاو  نێو چاوان 
کشاوه . ئه وه نده ی له شی الواز وبای کورت وھه ورازی 
ته مه نی له بانه ، سه ت ئه وه نده  وره دار وبه ئیمان و له سه ر 
پێیه . ئه و که سێکه  ده گه ڵ ئازار راھاتوه  وساردی وگه رمیی 
رۆژگاری به  ھه موو وجوودیەوە چێشتوه . ھه رکه  چاوت 
و  حورمه ت  ده بێته   به ده نت  ئــازای  نیه   به خۆت  لێ ده کا، 
شکڵی  داخــه ی.  سه ر  ئــه ودا  مه زنیی  له به رامبه ر  ناچاری 
نه گۆڕی،  قه ت  ئوبووھه تی  و  نیگای  ومه ندیی  ده موچاو 
جیا  دیکه یان  له خه ڵکی  که   داوه تـــێ  تایبه تمه ندییه کیان 
چه تری  بوونه ته   درێژه کانی  و  پڕپشت  برۆ  ده کــاتــه وه . 
سه رچاوی و لووتی چکۆله  وده می که متر به بزه ی ره مزی 
به سامیی ئه ون. قه ت ناتوانی به شل وشه وێقی بیبینی. ئه و، 
به دایم پووزه وانه  ھه ڵکێشراو، لیباسی ره سمی له به ر کراو، 
جامانه  له سه ر وخه نجه ر له  به رپشتێند، خه ریکی درێژه دان 
به و رێگا دوور و درێژه یه  که  سه رده مانێکه  بۆ گه یشتن 
به  ئازادی گرتوویه ته  به ر. ئه و ئاشقه ، به ڵێ ئه و به  ھه موو 
که   دونده یه   له و  چــاوی  به دایم  ئه و  ئاشقه .  وشه   مانای 
ھه ست ده کا خۆشه ویسته که ی خۆی لێ حه شار داوه  و 
ھه ربۆیه  روو به سه ر و بێ وچان خه ریکی وه سه ر که وتنه .  
له به رامبه ر  راوه ستان  ره مزی  ده گه ڵ  بیانه وێ  ئه وانه ی 
ئه و  لــه الی  ماوه یه ک  پێویسته   بن  ئاشنا  دژوارییه کاندا 
وه رگــرن.  لێ  ژیانی  ده رســی  به سات  ســات  و  بمێننه وه  
ئه گه ر پێشمه رگه  ره مزی نه ترسی وئازایه تی و فیداکارییه ، 
ئه و ھه یکه لی نه زم و به رده وامی و دڵسۆزییه . ئه گه ر ژیان 
بۆ خه ڵکی دیکه  مانای دیتنی جوانییه کان وکه ڵک وه رگرتن 
له  ئیمکاناتی ئه م جیھانه یه ، بۆ ئه و مانایه کی دیکه ی ھه یه . 
وه رگرتن  چێژ  ماناکانی  ھه تا  جیھان  سه ر  ھاتوەته    ئه و 
بگۆڕێ. ئه و پیشمه رگه یه کی خه باتکاری قه ت نه وه ستاوی 
به  بڕشته  که دایمه  باوه شی بۆ خۆشه ویستی کراوه ته وه .

      سه یرێکی سروشت بکه   و له ناسکیی و بۆنخۆشیی 
گوڵ بڕوانه  که  چۆن دڵی پیر والو ده با. ئینجا خۆڕاگریی 
به نێو دڵی خاکدا چوەته   به رچاو که  چۆن  بێنه   داره بــه ن 
کردنی،  به خزمه ت  به ستراوه ته وه   گــوڵ  ته مه نی  خــوار. 
ده بێ.  ژاکــاو  و  نه گه یشتێ سیس  ئــاوی  رۆژێــک  ھه رکه  
ره گ ئاژۆیی داره به ن به نێو دڵی خاک دا ره مزی به رده وام 
بوونیه تی. سروشت پڕه  له  وێنه ی ره نگاوڕه نگی له و جۆره . 
ژیانی ئینسان کۆپی یه که  له وێنه کانی سروشت. ئه وانه ی به  
ناز گه وره  ده بن وچاوه ڕێی به ده ور داھاتنن ئه گه ر بۆنیش 
بده ن که م ماوه یه . ئه وانه  که ده گه ڵ سه ختی راھاتوون و 
بۆ به رده وامیی ژیان له نێو دڵی خه ڵکدا ره گیان داکوتاوه ، 
پێشمه رگه   داده گـــرێ.  وت  ھه موو  بــه رامــه یــان  و  بــۆن 
ره گ  کوردستان دا  خه ڵکی  دڵی  بەنێو  داره بــه ن  وه ک  که  

ئاژۆیی کردوه  ته مه نێکی درێژی پڕ به رھه می ھه یه .
 ***

له   ئه وه مه   مێژه  خۆزگه  و حــه ز و خولیای  له         
بێ  کــه   بــم  حاڵی  ئینسانانه   ئــه و  خــۆڕاگــریــی  ئــه ســراری 
کوردستان  ده ری  و  ده شــت  ــی  چــاوه ڕوان و  پــشــوودان 
ده پێون، تاڵی و سوێری ده چێژن، ئاره ق ده ڕێژن و خۆشی 
ده نێژن. زۆر ده مێکه  ھه ڵوه دای ئه وه م بزانم بۆ «ئه حمه د 
نستانی» و تێکۆشه رانی وه ک ئه و ھه موو ژیان وته مه نی 
ده که ن؟  رێگایه ک  و  ئاواتێک  ئامانجێک،  سه رفی  خۆیان 
ده مه وێ بزانم ئه وه  چ ته لیسمێکه  ئه وانه ی به ستۆته وه  وچ 
ھه یه .  گرینگه   بڕیاره   و  جه ساره ت  ئه و  له پشتی  رازێــک 
پێم خۆشه  په ی به وه  به رم بۆ ھه موو که س ناتوانێ ببێته  
ئه حمه د نستانی و ھۆی چیه  له  کۆمه ڵ دا که می ئاوا ھه ڵ 
ده که ون. گه ره کمه  به  ناخی ئه و مرۆڤه  که م وێنانه  دا بچمه  
که مه وه  ھه تا  تاقی  ده ماریان  ئێسک و  خوار و خوێن و 
ھه بایه   ئه وه م  توانای  ئه گه ر  بدۆزمه وه .  جیاوازییه کانیان 
ژێر  له   وھه ودای خه یاڵیان  ئیحساس  مه وجی  ده مویست 
ده زگای تاقیکاریدا ھه ڵسه نگێنم و بزانم چۆن بیرده که نه وه  
له توانای  ئه وانه   گرانم  داخــی  بیرده که نه وه .  ئــاوا  بۆ  و 
باوه شی  کردنه وه ی  له ده ستم دێ  ئه وه ی  و  به ده رن  من 
ئه و  پاکی  ھه ستی  و  توانا  بۆ  ورێزگرتن  خۆشه ویستی 

که سانه یه .
پڕ  مــێــژووی  ھه ڵکه وته ی  و  سه نگه ر  نێو  پیری       
کاک  نه ناس  ماندوویی  چــه کــداری،  خه باتی  کاره ساتی 
و  فــیــداکــاری  ده رســـی  ــێ  ده ب که سێکه   نستانی  ئه حمه د 
به   وا  به نه که ،  داره   وه ک  ئه و  بین.  فیر  لێ  به رده وامیی 
کــردوه  که  ویشکه  ساڵی  دا ره گ ئــاژۆیــی  دڵی خاک  نێو 
به   ئه و،  نەبردوە.  پێ  زه فه ریان  وه یشوومه   و  تۆفان  و 
جۆرێک ژیانی خۆی به ستوەته وه  به  ئازادیی خه ڵکه که ی 
کردوه   کارێکی  ئه و  محاڵه .  کردنه وه یان  جوێ  لێک  که  
ئه و،  رێگاکان.  شاڕێگای  پێواوه   رێگایه کی  و  کارستان 
نه گۆڕ وخه بات  ئامانجێکی  ئازادیی کردوەته   به   گه یشتن 
به و  ئــه و،  سه رشانی.  ئه رکی  کــردوەتــه   پێناوه شیدا  لــه و 
بیره  ده رگای تێکۆشانی بۆ خۆی کردوەته وه  و ھه ر به و 
بیره شه  که  ده یان ساڵه  درێژه ی ده دا. با له  خۆی ببیسین:
ببینمەوە،  مەیدانەدا  لەو  خۆم  پێوەنام  پاڵی  «ئــەوەی 
كوردایەتی بوو، لەو رۆژەوە تاكو ئیستاش ئەو رۆحییەته م 
لە  گەلەكەم  كردنی  رزگار  مەبەستم  زیندووە.  تێدا  ھەر 
چەوسانەوە، لەژێردەستی و زوڵم و زۆری داگیركەرانی 

كوردستانە».
ئه حمه د نستانی ھێشتا تازه  الوێک بوو(ساڵی ١٣٣٩) که  
وێڕای کاک عه بدول نستانیی ھاوڕێی بۆ سه ردان چوونه  
الی شه ھید مینه شه م له  الی قه دزێ که  ئه و کات ناوبراو 
کاک  مینه شه م  ــه وێ  ل ــوو.  ب سه نگه ر  نێو  پێشمه رگه ی 
ئه حمه دی  کاک  ته مه نی  که م  به ھۆی  گێڕاوه  و  عه بدولی 
چاوی  ئه حمه د  کاک  ١٣٤١دا،  ساڵی  له   دواتــر  نــاردەوه . 

که وت  موعینی  سوله یمان  کاک  شه ھید  تێکۆشه ری  به  
ئینجا  درا.  سازمان  که سیدا   ٥ له شانه یه کی  ره سمی  وبه  
ئیتر  و  کرد  ده شــان  پێشمه رگایه تی  ١٣٤٣چــه کــی  ساڵی 
حه ره که ته   ئه و  تێکه ڵ  ھۆشی  و  ھه ست  و  گیان  و  رۆح 
بوو که  بۆ کوردایه تی و ئازادیی کورد وه ڕێ که وتبوو. 
به ڕێوه یه   بێ وچان  ئینسانه   ئه و  ئێستا  کاته وه  ھه تا  له و 
وبێ پرینگانه وه  له ھه وڵدایه . شانازی بۆ تێکۆشه ر نستانی 

که ره مزی راوه ستان و به رده وامییه .

نستانی  تێکۆشه ر  بـــوودا،  لــێ ون  دوای  به   ــه ڕان  گ له  
ئه گه ر له ش و جه سته ی ئازار داوه  و بیرو ھۆشی ماندوو 
کردوه ، به م زۆر ده رسی له  بیر نه کراویش فێر بووه  و 
ھه ڵگرتوه .  توێشووی خۆی  پلیکانێکی سه رکه وتن  له ھه ر 
خه بات  ساڵ  ده یــان  به فری  که   ئێستا  نستانیی  ئه حمه د 
به   مامۆستایه کی  وه ک  نیشتوه ،  له سه ری  نه دان  کۆڵ  و 
ــان و شۆڕش  ژی ده رســی  پێویسته   که   ــه   وای ئــه زمــوون  
له   به دنیایه ک  تاقیکاری و  له   به  کۆڵه بارێک  ئه و  بڵێته وه . 
ده توانێ  ــاره زوو  ئ و  ئــاوات  له   ده ریایه ک  به   و  زانیاری 
پێ  شیرینی یه کانمان  شیرینترین  و  تاڵی  تاڵترین  تامی 
بچێژێ. ئه و ده توانێ ده گه ڵ خۆی بمانباته  ته شقی ئاسمان 
نیشان  ئینسانه کانمان  و  زه وی  ره نگاوره نگیی  له وێڕا  و 
بدا. ئه و ھه روه ھا ده توانێ شاخه و شاخ، دۆودۆڵ، دێ 
به دێ و شاره وشاری کوردستانمان پێ بکا و نیشانه کانی 
ئه حمه د  کــاک  بــدا.  نیشان  پێشمه رگه مان  بــه رخــۆدانــی 
ھه روه ھا ده توانێ مێژوویه کی سه رتاسه ر پڕ له  فیداکاری 
خوێنمان  و  ــاره ق  ئ و  زه حمه ت  و  ئاوێته ی  ره نــج  بــه م 
نووکی  تلویزیۆن،  کامێرای  چــاوی  ئــه و،  بگێڕێته وه .  بۆ 
قه ڵه می ھه واڵنیر و ده نگی ره سای رادیۆی شۆڕشه . ئه و 
کتێبێکه  ھه ر الپه ڕه یه کی به سه رھاتێکی تێدا تۆمار کراوه  
راگیراوه .  تێدا  باییداری  گه نجینه یه کی  کتێبخانه یه که   و 
و  ھــه ورانــه وه یــه   به   لووتکه ی  ســه ری  شاخێکه   نستانی 
کۆ  تێدا  کوڵی  و  که ف  پڕ  شه پۆلی  ــه زاران  ھ ده ریایه که  
رێگای  نه وه ستاوی  قه ت  پێشمه رگه یه کی  ئه و  بوەته وه . 
ئازادییه  که  مه گه ر خاک له  خه ڵکی بکا. سوپاس بۆ کاک 

ئه حمه د که  مێژووی خۆڕاگری و ھاندانه .
کاک ئەحمەد ساڵی ١٣٤٣ بوەتە پێشمەرگە. ساڵی ١٣٤٦ 
رەبەت  ناوچەی  لە  پێشمەرگەكان  لە  بەشێك  بەرپرسی 
بووە. لە بزووتنەوەی ٤٦، ٤٧ دا بەشدار بووە. ساڵی ٤٨ 
و٤٩ ئەندامی کۆمیتەی بووژانەوەی حیزب بووە. ساڵی ٥٥ 
کەوتە زیندانی ریژیمی شا وحوکمی ئیعدامی بۆ دەرچوو 
کەدواتر لەھێرشی خەڵکدا بۆ سەر زیندانەکان ئازاد کرا.  
بەرپرسایەتیی  ئەحمەد  کاک  شۆڕش  سەرکەوتنی  دوای 
جیاوازەکان  لەشوێنە  نیزامیی  و  سیاسی  جۆراوجۆری 
لێھاتوویی یەوە  بەوپەڕی  ھەمووشی  و  ئەسپێردراوە  پێ 
ئەنجام داون. ئەو کاتانەی پێشمەرگەکانی ناوچەی رەبەت 
و سەردەشت رۆژ نەبوو ئاور لەسەر پشتی پەالماردەران 
نەکەنەوە یەکێک لە فەرماندەرانی دیار و ناسراویان ئەو 

مرۆڤە وشیار و بەبەرنامەیە بوو. 
نستانی زۆر ھەڵ دەگرێ.  ژیانی خەباتکارانەی  باسی 
دوان لە نستانی وه ک ئه وه  وایه  که  له  تووڕه یی ڕووبار 
دید،  بــه ر  بخه یه   ده ریــا  شه پۆله کانی  جــووڵــه ی  بــدوێــی، 
ــاس بــکــه ی، یان  ئـــازاری دایــکــی رۆڵــه  لــه ده ســت چــوو ب
له قووڵیی ئه و خه مه  بدوێی که میلله تێک له نه بوونی ئازادیدا 
ھه ڵچوون  شتێکه :  ھه موو  نستانی  ژیانی  ده گــرێ.  ھه ڵی 
گریان  گــه ڕانــه وه یــه ،  و  پێشه وه چوون  بۆ  دامــرکــانــه ،  و 
بێده نگییه ،  و  ھــاوار  خۆشه ویستییه ،  و  ڕق  پێکه نینه ،  و 
دژ  گرێدانی  لێک  جه مسه ری  به گشتی  و  وئاشتییه   شه ڕ 
به یه که کانه . ئه مڕۆی کاک ئه حمه د، دوێنێی نه سلێکی گیان 
له سه ر ده ستی ھه ڵوه دای رزگارییه . ریز گرتن له  ئەمڕۆی 
نستانی، وه فاداری به و رێبازه یه   که  کورد خه باتی بۆ ده کا. 
نستانی نوێنه ری ئه و کاروانه یه  که  ده مێکه  وه ڕێ که وتووه  
رێگای  ھه ر چه ند  ئــه و،  ده بــێ.  زیــاد  پێوه ی  دێ  ھه تا  و 
ھه ورازی  له   ئه گه رچی  نه بوه .  ماندوو  به م  بڕیوه   زۆر 
ته مه ن چوەته  سه ر، به م ھه ست و وره  ودڵ و ده روونی 
باس له  رۆژه کانی سه ره تای ژیانی الوه تیی ده که ن. ئه و، 
له کوڵ  شه پۆلێکه   ناناسێ،  نیشتن  سنووری  باڵنده یه که  
پێشمه رگه یه ،  که   ئه و  نیه .  کوژانه وه ی  وئاگرێکه   ناکه وێ 
کاک  خه باته .  پایه داریی  ره مزی  و  نه ته وه یه ک  غرووری 
ئه حمه د نستانی ئێستاش له ریزی خه باتکارنی دیموکرات 

دایه  و ھه روا ھانده ری تێکۆشه رانی رێی رزگارییه .

ھەیاس کاردۆ

ئاوڕێک لە ژیان و خەباتی تێکۆشەر ئەحمەد نستانی

لە مێژووی پڕ لە ڕووداو و پڕ کارەساتی دەوروبەری 
خۆمان و جیھان دا ، گەلێک ڕۆژ و بۆنەی جۆراوجۆر و 
تایبەتی ھەن کە لێ وردبوونەوە و خوێندنەوە و ڕێزگرتنیان 
دەتوانێ ڕەنگدانەوەی تایبەت بە خۆی لە سەر کۆمەڵگای 
ئەمرۆی کوردستان ھەبێ. ڕێزگرتن لە بۆنەیەکی تایبەتی 
و  یادکردنەوە  بەڵکوو  مێژووی یە،  زروورەتێکی  تەنیا  نە 
ببێتە  دەبێ  مێژووە،  ئەو  یا  و  ڕووداوە  ئەو  ڕێزگرتنی 
دەرفەتێک بە دژی دیکتاتۆری و ھاوکاتیش ووزە ببەخشێ 
بە ھەموو ئەو کەسانەی کە خەبات بە دژی زۆرداری و 

چەوسانەوە دەکەن.
ڕۆژی  جیھان  گەالنی  مێژوویانەی  ڕۆژە  لەو  یەکێک 
٨ ی مارس ڕۆژی نێونەتەوەیی ژنانە. ئەم ڕۆژە وێرای 
ئەوە کە باس لە خەباتی یەکسانیخوازی و ئازادی دەکات 
وەبیر   ، ئازادیخوازن  و  تێکۆشەران  کاتدا  ھەمان  لە   ،
لە پسان نەھاتووی ژنانی گەالنی دیکەی جیھان  خەباتی 
خۆیان  مافەکانی  وەدیھێنانی  و  یەکسانی   ، ئازادی  بۆ 
بە  ژنان  دا  ڕابردوو  سەدەی  یەک  ماوەی  لە  دەخاتەوە. 
گشتی خەباتی خۆیان ئۆرگانیزە و بە ڕێکخراو کردووە و 
بۆ وەدەست ھێنانی مافەکانی خۆیان لە ھەموو دەرفەتێک 
کەڵکیان وەرگرتووە. ئەمرۆ ژنان بە ئاوڕدانەوە لە ژنانی 
پێشەنگی وەک کالرا زیتکین کە لە ساڵی ١٩١٠ی زائینی 
و  ناعەداڵەتی  دژی  بە  خۆپێشاندانی  جار  یەکەم  بۆ  دا 
نایەکسانی و نابەرابەری ڕێکخست ، ئەوە خەباتی خۆیان 
ئازار  و  بە ھەڕەشە  گوێدان  بێ  بە  و  چڕوپڕتر کردووە 
و ئەزییەتی دەسەتدارانی دیکتاتۆر ، خەباتی خۆیان لە 
بوارە جۆراوجۆرەکانی سیاسی ، کۆمەیەتی ، ئابووری 
لێھاتووی یەوە بەرێوە  ، مەدەنی و مێدیایی دا بەو پەری 

دەبەن.
لە الیەک دەسەتداران بوونە ھۆ و بەربەستی  ئەگەر 
لە  ئەوە  ژنان،  زیاتری  مەیدانی  ھاتنە  و  کاری  گەشەی 
الیەکی دیکەشەوە کولتوری پیاوساالری لە کۆمەڵگا دا بۆتە 
ھۆکارێکی دیکەی گەشەی ژنان. لە سەریەک ئێستا ژنان 
بە ماف و ویستەکانی خۆیان ئاشنان و زۆرێک لە ژنان 
قۆڵی ھیممەتیان ھەڵماڵیوە بۆ ئەوەی زیاتر بدرەوشێنەوە 
و لە ھەموو بوارەکانی ژیاندا شان بە شانی پیاوان و بگرە 

زیاتریش لە مەیدانە جۆراوجۆرەکان دا دەدرەوشێنەوە. 
وەک  ئەمڕۆ  کە  جیھانی یانەی  کۆمەڵگا  ئەو  ھەموو 
وتانی پێشکەوتوو بە ئەژمار دێن ، ئەوە بێ شک ڕۆڵ 
تێدا  کۆمەڵگایان  بوێری  ژنانی  کاریگەری  و  نەخش  و 
ڕەنگ دەواتەوە، ھەر کۆمەڵگایەک بیھەوێ ژن لە پەراوێز 
بخات بێ شک ئەو کۆمەڵگایە زۆربەی دەرگاکانی ئازادی 
ئەوەش ھەم  بە ڕووی خۆیدا داخستوون و  یەکسانی  و 
کۆمەڵگاکە وەدوا دەخا و ھەمیش پێشێلی جاڕنامەی گشتی 
مافی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکانی کردووە. 
ئەو کۆمەڵگایانەی کە ژن وەک ئامرازێک بۆ نێوماڵ و بۆ 
ناتوانێ  کۆمەڵگایە،  ئەو  گومان  بێ  لێدەکەن  چاو  بنەماڵە 
 ، پیاو بکات  نێوان ژن و  لە یەکسانی  ئازادی و  لە  باس 
ئەمرۆ مافەکان بۆ ژن و پیاو و بۆ دانیشتووانی کۆمەڵگا 
لە جاران زیاتر ڕوون و ئاشکران، ھەر بۆیە ژنانی جیھان 
و  نابەرابەری  قەبووڵی  کوردستان  ژنانی  و  گشتی  بە 
نایەکسانی ناکەن و چیدی خۆیان بە پاشکۆی کۆمەڵگا و 
پیاوان نازانن و ھاوکاتیش خۆیان نەک پێ مرۆڤی دەرەجە 
دوو نییە بەڵکوو لە زۆر بواردا پێشەنگی کاری ھەرەوەزی 

و کاری ڕێکخراوەیی و کاری مەدەنین.
ئەگەر لە ھەندێک وتی ئیسالمی و یەک لەوان ئێران 
بە ھۆی ئایین و کولتور و بە ھۆی دواکەوتوویی ، پێش 
بە ڕەوتی بەرەو پێشچوونی ژنان گیراوە و نەیانھێشتووە 
گەشە  مەبەستی  بە  دا  کۆمەڵگا  لە  خۆیان  ئارەزووی  بە 
و  بوێر  ژنانی  ئەوە  ھەڵبێننەوە،  پێش  بەرەو  ھەنگاو 
خۆیان  زانیاری  پلەی  سەری  بردنە  ھۆی  بە  چاوکراوە 
توانیویانە لە زۆر شوێن و لە زۆر بواردا خۆیان دەربخەن 
و سەرکەوتنەکانی خۆیان بە گوێی دەسەتدارانی ئایینی 
زۆر  دا  کوردستان  لە  و  ئێران  لە  ژنان  بگەیێنن.  ئێران 
سەردەمیانە خەبات بە دژی یاسا کۆن و دارێژراوەکانی 
دەستی مرۆڤ و ئایین و کولتوری دواکەوتووانە دەکەن 
بە  دەرفەتەکان  ھەموو  لە  و  کردەوەدا  مەیدانی  لە  و 
قازانجی خۆیان کەڵکیان وەرگرتووە. ھاتنە مەیدانی ژنان 
وەک مامۆستای قوتابخانە، شاعیر ، نووسەر ، ژەنیاری 
موزیک، گۆرانیبێژ، وێنەکێش ، وەرزشکاری بە توانا، فیلم 
ئەندازیار   ، سەرکەوتوو  خوێندکاری   ، مێدیاکار   ، ساز 
نەترس و  بوێر و  لەوانەش وەک ژنی  و دوکتور و جیا 
ژنان  زانیاری  پلەی  چوونە سەری  نیشانەی  سیاسی کار 
نیشان دەدا، ئەمرۆ ژنانی ڕۆشنیر و ڕووناکبیر بە ھاتنە 
چیدی  و  دەر  ھێناوەتە  ماڵ  قوژبنی  لە  ژنیان  مەیدانیان 
ژنان خۆیان وەک ئامرازی کاری بنەماڵە و ساحەب کار و 

دەسەتداران نابینن. 
بە  ھەست  ڕابردوو  لە  زیاتر  ئەمرۆ  کورد  ژنانی 
بەرپرسایەتی دەکەن و شان بە شان پیاوی کورد لە زۆر 
خۆی  تەنیا  جاران  وەک  و  دەدا  بێ وچان  ھەوڵی  بواردا 
بە مڵکی چواردیواری ماڵەوە نازانێ و لە کاتی تەنگانە و 
نەھامەتی دا وێرای پیاوان بەرەو بازاری کار و بەرەو کاری 
سیاسی و مەدەنی و کۆمەیەتی دەچێ و لەوەش زیاتر 
خاکی  لە  بەرگری  و  پێشمەرگایەتی  چەکی  ھەڵگرتنی  بە 
خۆشتر  داھاتوو  نەوەی  ئازادی  بۆ  ڕێگا  زیاتر  نیشتمان 
بەرحەق  خەباتێکی  پێشەنگی  ئەمرۆ  کورد  ژنانی  دەکات. 
الوەکی  کاری  بە  خۆیان  چیدی  و  گەلەکەیانن  ڕەوای  و 

و تاقەت پڕوکێنی ڕابردووەوە خەریک ناکەن و زیاتر لە 
جاران ھەوڵ بۆ خۆ ڕێکخستن و خۆ دەرخستن دەدەن 
ئێران  کە دەسەتدارنی  ئەوە  بۆتە ھۆی  ئەوەش  و ھەر 
بە گرتن و راودونان و ھەڕەشە کردن ژنان چاوترسێن 
بکەن و لە گرتووخانەکانیش دا ئەوپەری بێ حورمەتی بە 

کەسایەتی و بە جەستەیانەوە بکرێ.
و  ئازادی  ھێنانی  وەدەست  پێناو  لە  کورد  ژنانی 
یەکسانی دا قوربانی زۆریان داوە ، ھەر بۆیە ئەمڕۆ بە 
خوێندنەوەیەکی دیکە و بە شێوازێکی سەردەمیانە ھاتوونە 
کۆسپەکانی  و  کەند  ھەموو  کە  دەدەن  ھەوڵ  و  مەیدان 

سەر ڕێگای کار و خەباتیان تەخت بکەن.
ھەمیشە  دا  کوردستان  سەر  بە  زاڵ  دەسەتدارانی 
ھەوڵی سەرکوت کردنی گەلی کوردیان داوە و لە ماوەی 
سەرکوتی  بۆ  شێوەیەک  ھەموو  بە  دا  ڕابردوو  سەدەی 
ھەموو  لە  تایبەتی  بە  ژنان  و  گشتی  بە  کورد  نەتەوەی 
ئامرازگەلێکی نائینسانی کەڵکیان وەرگرتووە. گەلی کورد 
بۆ ئەوەی کەیانی نەتەوەیی خۆی بپارێزی بە درووست 
کردنی حیزب و ڕێکخراوی سیاسی بە گژ دەسەتداران 
کە  نەیھشتووە  و  چۆتەوە  دا  سەردەم  دیکتاتۆرانی  و 
پیاو  و  ژن  بیر  لە  کورد  نەتەوەی  ئازادیخوازی  بیری 
دێموکراتی  حیزبی  بچێتەوە.  نیشتمان  گەنجی  و  الو  و 
درووست  بە  سیاسی  حیزبی  یەکەم  وەک  کوردستان 
دەرگای  کوردستان  ژنانی  یەکیەتیی  ڕێکخراوی  کردنی 
خۆیان  خەباتی  ئەوەی  بۆ  کردەوە  دا  ژنان  ڕووی  بە 
ئەوەش  و  بەرێوەبەرن  دا  ڕێکخراوەیی  چوارچێوەی  لە 
بوو بە سەر فەسڵێکی نوێ بۆ کۆکردنەوەی ھەموو ئەو 
ژنانەی کە ڕوانگە و بیروبۆچوونی خۆیان لە چوارچێوەی 
لە دوای درووست بوونی  ئەو ڕێکخراوەیە دا دەدیتەوە. 
و  کوردستان  دێموکراتی  ژنانی  یەکیەتیی  ڕێکخراوی 
حیزبی  تەنیشت  لە  ڕێکخراوەیە  ئەو  نەپساوەی  خەباتی 
دێموکراتی کوردستان دا بە خۆشیەوە بە سەدان ژن و 
کچی ڕۆژھەتی کوردستان لەو ڕێکخراوەیەدا خەباتیان 
لە کۆمەڵگا دا کردووە  نایەکسانی  ناعەداڵەتی و  بە دژی 
دا چەکی  پێشەنگ  ژنانی  ھێژموونی  ژێر  لە  دواتریش  و 

پێشمەرگایەتیان لە شان کردووە. 
نێو  لە  تایبەت  بە  و  شۆڕش  ڕیزەکانی  نێو  ژنانی 
پێشمەرگایەتی  بوارەکانی  ھەموو  لە  دا،  حدک  ڕیزەکانی 
کاری  تا  بگرە  ڕا  ھێرش  و  بەرگری  سەنگەری  لە   ، دا 
قورسی نەخۆشخانە، چاپەمەنی، تەلەفونخانە، بەرێوەبەری 
دا  پاراستن  و  ئەمنییەت   ، تەلەفزیۆن  و  ڕادیۆ  ئۆرگان، 
ڕۆڵێکی دیار و بەرچاویان گێراوە. ژنانی نێو شۆڕش بە 
قۆناخەکانی  خۆیان  پتەوی  ئیرادەی  و  ھیممەت  و  ھەوڵ 
خەباتی شاخ و کەمپیان بە سەربەرزی بڕیوە و لە ھەموو 
ئەو قۆناخانەش دا بە لێزانی و لێبراوی خۆیان توانیویانە 
پلەکانی بەرپرسایەتی یەک بە دوای یەکدا ببڕن و تەنانەت 
لە ڕادەی سەرەوەدا و لە ڕێبەری حیزبدا جێگا و پێگەی 

خۆیان ببیننەوە.
ھەر ڕێکخراوێکی سیاسی لە حاڵی خەبات و تێکۆشان 
نیوەی کۆمەڵ  ژنان وەک   ، بەریوەبەری و دەسەتدا  و 
 ، ڕێکخراوەیە  ئەو  بێ شک  ئەوە  نەگرێ،  لەبەرچاو 
داخوازی  و  ویست  ناتوانێ  و  داخراوە  ڕێکخراوەیەکی 
ھەموو کۆمەڵگا وەدی بێنێ و لە ھەمان کاتدا ناتوانێ ببێتە 
حیزبی  بۆیە  ھەر  کۆمەڵگا،  توێژەکانی  ھەموو  نوێنەری 
ئەزموون  خاوەن  حیزبێکی  وەک  کوردستان  دێموکراتی 
ڕۆژھەتی  لە  کۆمەیەتی  و  سیاسی  پێگەی  خاوەن  و 
کوردستان دا ، لە بەشێک لە بەرنامە و ئامانجەکانی خۆی 
بۆ یەکسانی لە نێوان ژن و پیاو دا و لە فەسڵی پێنجەم 
دا (پڕنسیپ و ئەرکە گرینگەکانی کۆماری کوردستان ) و 
لە ماددەی ھەژدەھەم دا : یەکسانیی ژن و پیاو دا ئاماژە 
بەو خانەی خوارەوە دەکا و بە پشت بەستن بە باوەری 

یەکدسانی خاڵەکان ڕوون دەکاتەوە:
١ ـ حکوومەتی کۆماری کوردستان بە لەبەر چاوگرتنی 
بەندەکانی پەیمانی نێونەتەوەیی بۆ نەھێشتنی ھەر جۆرە 
نێوان  یەکسانی  دابینکردنی  ژنان،  دژی  بە  ھەواردنێک 
مەیدانی  لە  و  دا،  لە کۆمەڵ  نێو خێزان و  لە  پیاو  و  ژن 
کار و دەسەت و بە گشتی لە ھەموو بوارەکانی ژیانی 
بە  ئابووری دا،  و  فەرھەنگی  و  کۆمەیەتی  و  سیاسی 
لەو  چڕوپڕ  بەرنامەی  و  دادەنێ  خۆی  گرینگی  ئەرکێکی 

پەیوەندی یەدا دادەڕێژێ و بەڕێوەی دەبا.
٢ ـ کەڵک وەرگرتن لە میکانیزمەکانی تەبعیزی موسبەت 
و  دا  پارلەمانی  ھەڵبژاردنی  لە  کۆتا  سیستەمی  وەک 
دیاریکردنی ڕێژەیەکی گونجاو لە پۆستە بەڕیوەبەرییەکان 

بۆ ژنان یەکێک لە ڕێگاکانی گەیشتن بەو ئامانجە دەبێ.
و  کورد  ژنی  کە  ئەوەیە  بۆ  خانە  بەو  کردن  ئاماژە 
بە  دەتوانن  کوردستان  ڕۆژھەتی  دانیشتووی  ژنانی 
پشت بەستن بەو خانە ، زیاتر لە بیری یەکسانیخوازی 
ھاوکات  و  ببنەوە  نزیک  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
ھەوڵ بۆ درووست کردنی ڕێکخراوەی مەدەنی و کاری 
یەکیەتیی  ڕێکخراوەی  لەگەڵ  خۆیان  و  بدەن  ھەروەزی 
ژنانی دێموکراتی کوردستان ڕێکبخەن و ھەموو ھەوڵەکان 
لە تاکەوە ببنە ھەوڵی گشتی و بە لێک نزیکبوونە دەتوانین 
کاریگەری زیاترمان لە سەر ڕەوتی ڕووداوەکان و ڕەوتی 

مێژوو ھەبێ.
لە کۆتایی دا ھیوادارام کە ھەموو ژنانی جیھان بە گشتی 
و ژنانی کوردستان بە تایبەتی بە ماف و ویستەکانی خۆیان 
بگەن و بە درووست کردنی کۆمەڵگایەکی یەکسان پێش 
بە ھەموو نابەرابەری و نا عەداڵەتی یەکانی دیکتاتۆران و 

دەسەتدارانی خۆسەپێن بگیرێ.

لە پەراوێزی ٨ ی مارس ڕۆژی نێونەتەوەیی ژنان

حەمەرەسووڵ کەریمی
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زانستی،  توێژینه وه ی  کۆمه ڵێک  ئاکامی  به پێی 
باوکه وه   دایک و  له رێگای  منداڵ  ده رکه وتووه  که  
ئه و  پسپۆڕانی  بڵێته وه .  وشه کان  یه که م  فێرده بێ 
ئه و  راســت  مــنــداڵ،  گریانی  یه که م  ده ڵێن  بــواره  
کاته ی له  دایک ده بێ و چاوی به  دنیا ده پشکوێ، 

مۆرکی زمانی دایکی پێوه یه . 
خاوه ن  وه ختێک  مێلۆدیکه ،  پتر  منداڵ  گریانی 
پێوه  دیاره  ،  نزمی  و  بــه رزی  و  تۆنداره  زمانێکی 
و  تۆنه کانییه تی  گرێدراوی  که   زمانێک  به تایبه ت 
راسته قینه ی  مانای  تۆنه کان  به یارمه تی  وشه کان 
ده توانین  زمانانه   شێوه   له و  ده رده خــه ن.  خۆیان 
یا  تایله ندی  ڤێتنامی،  چینی،  زمانه کانی  به   ئاماژه  
زمانی ھۆزی ( Nso) له  باکووری وتی کامێرۆن 
به   پێویستی یان  زمانانه   ئــه و  له راستیدا  بکه ین. 
ئەوه ی  بۆ  ھه یه   به ھێزتر  گۆ)   / (ده نــگ  فۆنێتیکی 
ھه روه ھا  پسپۆره کان  قسه یان پێبکرێت.  خاوێنتر 
ســاواکــان  کــۆرپــه   کــه   گه یشتوون  قه ناعه ته   بــه و 
ھێشتا  که   ده بــن  دایــک  زمانی  فێری  کاته وه   لــه و 
ھۆکاره که شی  وێده چێ  و  دایکدان  منداڵدانی  له  

بگه ڕێته وه  بۆ الیه نی ژنێتیکی ئه و دیارده یه .
به  زمانی دایکیان  ئه وه  که  ده ڵێ: ‹› کۆرپه کان 
ده گرین ‹› بۆچوونی پرۆفێسۆری زمانناس کاتلین 
زانستگای  له    (Kathleen Fermke  ) فێرمکێ 
بۆ  په نجه   ــه   ــای زان ــه و  ئ ئاڵمانییه .  ڤــۆرجــبــورگــی 
مێلۆدی  قیاسی  له   که   راده کێشێ،  جیاوازییه ک 

نێوان زمانه کاندا به دی ده کرێت . ئه و ده ڵێ: 
ساواکان  کۆرپه   توێژینه وه که مان،کاتێک  بۆ   ‹›
ده نگمان  کۆمه ڵێک  خێرا  ئێمه   ده گریان،  له برسان 

تۆمارکرد.››
پرۆفێسۆره   ئه و  ژێرده ستی  توێژه رانی  کۆڕی 
یه که م  له   به ئه نجام گه یاند.  تاقیکردنه وه یان  دوو 
لێکۆڵینه وه دا، ٤٢ منداڵ تاقیکرانه وه . له وانه  نیوه یان 
مندانی ئاڵمانی بوون و نیوه که ی تریش مندانی 
ــه م  ــی کــامــێــرۆن. بــۆ دووھـ ــاکــووری خــۆرھــه ت ب
لێکۆڵینه وه ش، ٥٥ منداڵی ساوای چینی له  شاری 

پێکین تاقیکرانه وه . 
پێشتر  ســاڵ  حــه وت  کــه   یــه کــه م  لێکۆڵینه وه ی 
جێبه جێ کرابوو، له گه ڵ لێکۆڵینه وه ی دوایی ھه مان 
له   ساواکان  ‹›کۆرپه   واتــه :  ده رخست.  ئاکامیان 
ھه ڵسه نگاندن  له   ده گرین  جیاواز  ــه واو  ت ئاڵمان 
له گه ڵ  ئه و کۆرپه کانه ی له  فه ڕانسه  ده ژین. مێلۆدی 
ده بیسترێ.  جیاواز  تــه واو  گریانیشیان  و  ده نــگ 
ــه وه ش روون بـــــۆوه  کــه  کــۆرپــه کــانــی چینی و  ــ ئ
کامێرۆنی جیاوازتر له  کۆرپه کانی ئاڵمانی ده گرین، 
چونکه  مه ودای به ینی به رزترین و نزمترین تۆن له  

ده نگیاندا گه لێک زۆره .››
جیاوازییه کان  کاتلین،  پرۆفێسۆر  بۆچوونی  به  
وێنه   بۆ  وشه یه ک  ده رده که وتن.  دایکدا  زمانی  له  
(سیالبل)  بڕگه   یه ک  به   ته نیا  ئاڵمانیدا  زمانی  له  
دێته  گۆ، له حاڵێکدا  ھه مان وشه  له  زمانی چینی یا 
زمانێکی تردا به  چه ند بڕگه  ده گوترێته وه  . توێژه ران 
به و ئاکامه  گه یشتن که  کۆرپه  ساواکان ڕاست دوای 
تێده گه ن.  دایکیان  زمانی  له   خێرا  له دایکبوونیان، 
گوتوویه تی:  له مێژه   خــۆی  ــۆره ی  ن به   کوردیش 

«منداڵ فرچک به  شیری دایک ده گرێ».

لــه کــوێــدایــە.  دایـــک  بــزانــیــن گرینگی زمــانــی  بــا 
نۆ  ته مه نی  دوای  که   ده رده خـــه ن  توێژینه وه کان 
و  دەربــڕیــن  ئــامــرازی  ته نیا  دایــک  زمانی  ساڵی، 
به رگری  سیسته می   ‹› چه شنی  و  بیرکردنه وه یه  
ئه ستوور  شووره یه کی  ــوو  وه ک و  کاریگه ره    ‹›
له به رامبه ر زمانی بێگانه دا کارییه . ھه ڵبه ت ئه وه ش 
ته مه نه   لــه و  مــنــدان  که   نه گوتراوه   به ھه ڵکه وت 
بیانی  وشه گه لی  گــوتــنــه وه ی  کاتی  لــه   بـــه والوه ، 

تووشی زه حمه ت ده بن، چونکه  په یامه  ده نگی یه کان 
به  زمانی بێگانه  ده که ونه  به ر ‹› فیلته ر ‹›ی زمانی 

دایکیی منداڵ.
بــواری  پسپۆرانی  زۆربـــه ی  بۆچوونی  به پێی 
په روه رده یی، ته مه نی گونجاو بۆ فێربوونی زمانی 
قوتابخانه ی  له   خوێندن  دووھه می  نیوه ی  بێگانه ، 
دایک  ئه و سه رده مه  زمانی  تا  سه ره تاییه . چونکه  
به باشی  ئیتر  مــنــداڵ  گــرتــووه .  جێی خۆی  تـــه واو 
له   بنووسێ و  بــدوێ و  دایــک  به  زمانی  ــێ  ده زان
وشه کان تێبگا و له  یه کتریان جیابکاته وه . ته نیا ئه و 
مندانه  تووشی گرفت ده بن که  دایک و باوکیان 
پێویست  بــه ڕاده ی  و  ناکه ن  ماندوو  پێوه   خۆیان 
له  مێشکیاندا  فه رھه نگی وشه   نادوێن و  له گه ڵیان 
ده وڵه مه ند نه کراوه . به  واتایه ک زمانی دایکیی منداڵ 
بــووه   ھێزیوه به ر نه نراوه .  پێویست  جــۆره ی  ئه و 
زمانی دایک له راستیدا ئامراز و بناخه یه  بۆ زمانه  
بێ  به توانا  وه سیله یه   ئه و  ھه رچه ند  بێگانه کانیش. 
و بناخه ی  پته وی ھه بێ ، فێربوونی زمانی بیانیش 

به ھه مان قیاس ھاسانتر ده بێ.
ئه وه ی ڕوون و ئاشکرایه  که  منداڵ له  ته مه نی 
ــرێ،  گــوێ ده گ ســاڵــی  ھــه شــت  تــا  ساڵییه وه   دوو 
ده بینێ و السایی ده کاته وه  و به و کارانه ی باشتر 
زمان فێرده بێ. بۆیه  له و فه تره  زه مه نییه دا گه لێک 
و  شێوه   باشترین  به   دایک  زمانی  منداڵ  ھاسانه  
وزه یه   ئه و  دایــک  زمانی  بۆ  ئه گه ر  فێربێ.  خێرا 
بێگانه ش  زمانی  فێربوونی  بۆ  به دڵنیاییه وه   ھه یه ، 
دایک  خواستی  ئه وه ی  پێچه وانه ی  واته   ھەروایە، 
و باوکه ، به تایبه ت که  خوازیاری فێرکردنی زمانی 
دایک به  منداڵ بن. که وابوو کاتێک باس له  توانایی 
نییه   مانایه   به و  ده که ین،  فێربوون  له مه ر  منداڵ 
له جیاتی زمانی دایک، فێری زمانی بیانییان بکه ین. 
‹›یان  پتر  چاوه ڕوانی   ‹› ھه میشه   باوک  و  دایک 
پرسیار  جێگای  بۆیان  ــه رده وام  ب ھه یه .  منداڵ  له  
و خۆزگه یه ، ئاخۆ که ی منداڵه که یان فێری زمانی 

بیانی واته  زمانی دووھه م و سێھه م ده بێ. به پێی 
بۆ  گونجاو  ته مه نی  و  فه تره   باشترین  ئوسول 
سه رده می  بیانی،  زمانی  له گه ڵ  منداڵ  ئاشنایی 
پۆلی  و  قوتابخانه   بــۆ  چـــوون  پێش  ئــامــاده یــی، 
یه که مه . ھه ڵبه ت ئه وه ش نه ک بۆ فێربوونی زمانه  
بیانییه کان، به ڵکوو ته نیا پێویسته  له  چوارچێوه ی 
کۆنتاکت و نیزیک که وتنه وه  و ئاشنا بوونی منداڵ 
ئه و.  زه ینی  کردنی  ده وڵه مه ند  بۆ  وشه گه لێک  به  

وه کوو  ته مه نه دا  له و  ھیچکات  نابێ  بیانی  زمانی 
ده رس و فێربوونی ئیجباری سه یربکرێت. چونکه  
بــۆ منداڵه که   بــاشــی  لــه  داھـــاتـــوودا ده ســکــه وتــی 
له   ته نیا  دەبێ  ئاشنابوونه ش  ئه و  لێ ناکه وێته وه . 
چوارچێوه ی شێعر و گۆرانی و کایه  و شتگه لێکی 

ھه ست بزوێن و عاتیفیدا بمێنێتەوە.
تایبه ت  گرینگی  بــه دڵــنــیــایــیــه وه   دایـــک  زمــانــی 
په روه رده یی  زانستی  ئاستی  له   چ  ھه یه .  به خۆی 
ــاری پــاراســتــنــی شــونــاســی نــه تــه وه یــی.  ــه ب و چ ل
گرینگییه ،  به و  تێگه یشتن  به   یۆنسکۆ  رێکخراوی 
‹›رۆژی  وه کوو  ساڵێکی  ھه موو  فێورییه ی  ٢١ی 
په سندکردووه .  و  دیــار  ــک››  دای زمانی  جیھانیی 
ئه وانیش و ئێمه ش ئه وه مان لێ ڕوون و ئاشکرایه  
زمانه کانی  زۆربه ی  دواییدا  ده یه ی  چه ند  له و  که  
دایکیی جێگۆڕکێیان کردووه  و ده کرێ بڵێین ته نیا 
له  به شی زمانناسیی خوێندنی بادا جێیان گرتووه  
چونکه   توێژینه وه ،  بۆ  که رەسته یه ک  بوونه ته   و 
زمانه کانی دیکه ، به تایبه ت ئینگلیزی جێی ئه وانه ی 
داگیرکردووه . دیاره  ئه وئاڵوگۆڕه پتر ده گه ڕێته وه  
بۆ چه ند ھۆیه ک که  بریتین له : گه شه ی پێوه ندییه  
و  تێکنۆلۆژی  نێونه ته وه ییه کان،پێشوه چوونی 
لێک تێگه یشتن  پێویستی  ئاکادێمی،ھه روه ھا  دنیای 
له  شوێنه کانی کار. ھاوکات له گه ڵ ئه و ئاڵوگۆڕه ، 
له   منداڵه کانیان  پێشوو  له   زیاتر  که سوکاریش 
له وێ  دایــک  زمانی  که   داده نێن  قوتابخانه گه لێک 
بــاوه ڕه دان  له و  زمانناسان  که ڵکی لێوه رناگیرێ. 
ــرێ، له   ــه کـ ــارنـ ــه ر زمــانــێــک بـــه ره بـــه ره  ده کـ ــه گ ئ
ئامرازی  ــوو  وه ک چیتر  و  ده وێستێ  پێشکه وتن 
ماوه یه ک  پاش  ئیتر  نامێنێ.  کاریگه ری  پێوه ندی 
چه شنه  کۆمه ڵگایه کی بێ کولتوور و شارستانییه ت 
کۆمه ڵگایه کی  ئه ویش  له ته نیشت  و  دروست ده بێ 
یه کده ست و یه کزمان که  ھیچ پێوه ندییه کی له گه ڵ 
و  ده نوێنێ  بێگانه   ــه واو  ت و  نابێ  کۆمه ڵگا  باقی 
بێ به ھره  له  زانست و ئه زموونی حه شیمه تێکی فره  

له  خه ڵکی سه ر گۆی زه وی ده بێ، قووت ده بێته وه . 
باشتره   یــا  دایـــک  زمــانــی  گــه شــه ی  پاشه کشه ی 
خوڵقانی  ھۆی  ده بنه   زمانانه ،  ئه و  فه وتانی  بڵێین 
که   ــان  زم چونکه   کۆمه یه تی،  جیاوازیگه لێکی 
تووشی ئه و ھه موو برین و زامه  بوو و له  په راوێز 
خرا و ته نیا له  چوارچێوه ی ماڵ، یا له  جێژن و بۆنه  
و پرسه کاندا که ڵکی لێوه رگیرا، له  کۆتاییدا ده بێته  
ھه روه ھا  موزه خانه .  نێو  بــێ ڕوحــی  په یکه رێکی 
ئــه وه ش بکه ین که  دیــارده ی  ــی  ــێ چــاوه ڕوان ده ب
زمانی ‹› به رته ر / سه رتر ‹› و ‹› نزمتر ‹› دێته  
مه یدان، وه ک ئه مڕۆکه ش ئه و دیارده یه  له  زۆربه ی 
وتانی جیھان به دی ده کرێت و زمانی یاساغکراو 
کۆیله یی  ــی  ــان زم روخـــســـاری  و  ره نـــگ  ــر  ــات زی
ده ریان خستووه   ئه زموونه کان  به خۆوه  گرتووه . 
ئاکامی ره وتێکی ئه وتۆ کاره ساتی لێکه وتووه ته وه . 
و  خــه راپ  پــه روه رده یــه کــی  کاره ساتتر،  لــه وه ش 
تراژیک و خوڵقانی گرفتی پێوه ندی نێوان مرۆڤه کان 
له  کۆمه ڵگادا که  به  زه قی به رچاون. زمانی دایکی 
ــرازی پــێــوه نــدی و  ــام ــه ر ته نیا ئ ــه ر گــه لــێــک، ھ ھ
گواستنه وه ی  وه سیله ی  به ڵکوو  نییه ،  قسه کردن 
زانیاریی، زانست، باوه ڕ و ھه سته کانه . له سه ر یه ک 
ناسنامه ی مرۆڤ و نه ته وه یی بوونیه تی. باوه ڕ و 
بایه خه کانی که  به درێژایی مێژوو ده ستکه وتوون، 
پشتگوێ  تۆمارکراون.  دایــک  زمانی  به رده وامبه  
ھه رھه مووی  فه وتانی  واتای  زمانه ،  ئه و  خستنی 
ــم بڵێم  ــوان ــه و ده ســتــکــه وتــانــه یــه . ســه رجــه م ده ت ئ
شارستانییه تی  میراتی  له   به شێک  دایــک،  زمانی 

ھه رکه سێکه  له  کۆمه ڵگای خۆیدا.
فره ڕه نگی ھه ر ته نیا له  زمانی دایکدا کورت نابێته وه ، 
به ڵکوو ئه و ره نگاوڕه نگی یه  دیالێکت و زاراوه کان، 
مێژووی گه شه سه ندن و کو لتووری ناوچه کانیش 
قــه واره ی  پێکه وه   ھه موویان  ئه وانه   ده گرێته وه . 
به   ناسراوه   که   پێکدێنن  زمانێک  شارستانییه تی 
نه ته وه یه ک.  زمانی  به واتایه کی تر  یا  دایک،  زمانی 
کو لتوور و شارستانییه تی  ھه ر شوێنێ  له   ئاکام، 
پێدرا،  گرینگیان  وێــژه کــان  و  زاراوه   ناوچه یی، 
نرخه کانی  به ھا و  دایکیش  قیاس زمانی  به ھه مان 
بۆ ده گه ڕێته وه . مانای فه رھه نگی زمانیش، ئه گه ر 
قبوڵ بکه ین که  زمان ھه ر ته نیا ئامرازی پێوه ندی 
نییه ، به ڵکوو ئاوێنه ی بانوێنی تێفکرین و وێژه ریی 
روون ده بێته وه   لێمان   ئه وسا  ھه سته کانه ،  دنیای 
تا   کێین،  ده رده کـــه وێ  قسه ده که ین،  ‹›کاتێک  که  
دیالۆگه   له و   .‹› ھه ین  نامۆ  نــه کــردووه   قسه مان 
(ئه فالتوون)دا ده بیستین که   سۆفیستییه ی پالتۆن 
کسێنۆس و تێ ئێتیتۆس له  دیالۆگه که یاندا ھاوڕان. 
ئه وان پێیانوایه  فکر و زمان له بنه ڕه تدا یه ک شتن، 
زمان به  ده نگ ده رده که وێ، فکر له  زه یندا به ھۆی 
فکره  و که   بێده نگه   تا  به بێده نگی قسه ده کا.  روح، 

له ده م ھاته ده ر ده بێته  زمان. 
لێره دا پرسیار ئه وه یه ، تا ئه و کاته ی قسه کردنم 
ــوه ی فــکــردا  ــه چــوارچــێ ــێ و ل ــی ب ــ تــه نــیــا ده روونـ
بمێنێته وه  و قسه که رم روح، ئیتر من قسه م پێ نابێ . 
به م ئه گه ر ده نگم پێ به خشی و کردم به  زمان، ئا 
لێره دا ده رده خه م که  من کێم. تا ئه و ساته ی ھه ر 
به  فکر کورد بم و به و زمانه  نه په یڤم، ئیتر چۆن 
کوردبوونم دیاربێ. له وه ش کاره ساتتر ئه گه ر ئه و 
نه بێ  باوکم  و  دایک  میراتی  خۆم،  ده نگی  ده نگه ، 
ھه ر  کاته  خۆیشم  ئه و  به دڵنیاییه وه   بێ،  بێگانه   و 

بێگانه م و زمان و فکریشم بێگانه  ده مێنێته وه .

دایکیان ده گرین زمانی  به   کۆرپه کان 
ئه ده بی 

عەلی فەتحی

یەکیان  کە  دەکەی  ژن  دوو  باسی  ڕۆمانەکەدا  لە  ـ 
ــاوێــری بــاســی مــافــی خــۆی بکا،بەم  ــان ن نــاتــوانــێ ی
ژنێکی تر لەو نێوەدا ھەیە کە ئەو ھەقە بە خۆی دەدا 
کە لە بەرامبەر ناھەقییەکان دا دەنگ ھەڵبڕێ و تەنانەت 
بۆ خۆی خۆشەویستەکەی ھەڵبژێرێ، لێرەدا دەتەوێ 

چ مەبەستێک بپێکی؟ 
بـــوو کــە خـــۆی ســووتــانــد،  ــێ، فریشتە ژنــێــک  ــەڵ ب
ھۆکارەکەشی خیانەتی ھاوسەرەکەی بوو. لە بەرامبەردا 
من  راوەستا،  خۆی  پێی  لەسەر  بوو  کچێک  خەرامان 
خەرامانم خۆش دەوێ، شەخسیەتی خەرامانم خۆش 
دژوارترین ساتەکانی  لە  بوو  کچێک  دەوێ، خەرامان 
نەکەوت.  لە پێ  دانــەدا و  نەدا، چۆکی  ژیانی دا کۆڵی 
خەرامان تەنیا ھاواری خۆشەویستەکەی نەبوو بەڵکوو 
ئەو کچێک بوو کە لە دوای مردنی بابی بوێرانە لەسەر 
پێی خۆی راوەستا و بوو بە بناوانی دایکی نەخۆشی 
و براکەشی، تەنانەت کە  خۆشەویستەکەشی لە دەست 

ئەوەش چۆکی  و  ھەڵدەستێتەوە  دووبارە  بەم  دەدا، 
پێ دانادا.

ـ لە ڕۆمانەکەدا باس لە کەسێکی تر بە ناوی شۆڕش 
دەکرێ کە سەرەڕای ئەوەی لەگەڵ خەرامان یەکتریان 
خۆشەویستەکەی  شــۆرش  بــەم  دەوێ،  خۆش  زۆر 

خۆی بەجێدەھێڵێ.
زۆر کەس ھەن لەبەر خاتری کوردایەتی مەجبورن 
دەبێتە  شـــۆرش  بێڵن.  بــەجــێ  خــۆیــان  وتـــی  و  ــد  زێ
تەشکیالتی یەکێک لە حیزبە سیاسییەکانی دژ بە رێژیم، 

لە  مەترسی  کە  دەکــا  بــەوە  ھەست  کاتێک  بۆیە  ھەر 
بەتایبەت  ناچار دەبــێ ھەڵێ و زێــدی خۆی و  ســەرە 
ئەوە  ئەگەر  دەنا  بەجێ بێڵێ،  خۆشەویستەکەی  تاقانە 
کۆمەڵگا  کە  کەسێک  یان  وەک سیخورێک  دەبێ  نەکا 
وەخۆی ناگرێ، بژی و ئەگەر ئەوەش نەکا، ئەوا زیندان 

و ئێعدامی لە بەردەم دایە؛ کەوایە باشترین رێگا بۆ ئەو 
دەرباز بوون و رۆیشتن و بەجێھێشتنی ئەو کەسانە 
تر  واتایەکی  بە  دەوێــن،  خۆشی  کە  شتانەیە  ئــەو  و 

ویستوومە ئەوەش بگەیەنم کە شۆڕش لەگەڵ ئەوەی 
و  کــوردایــەتــی  ــەم  ب خۆش ویستوە،  کچەی  ئــەو  کــە 

نیشتمان پەروەریی لە پیش خۆشەویستەکەی داناوە.
ـ لە ڕۆمانەکەدا باسی زۆرکێشە و گرفتی کۆمەڵگای 
ــردووە  کە بێگومان دەکــرێ زۆر بە  کــوردەواریــت ک
دوور و درێژی باسی ھەر کامیان بکرێ، ئایا بەڕێزتان 
نووسین  بە  درێــژە  بابەتانە  ئەم  لە سەر  دەتــانــەوێ  

بدەن؟
کێشە  چونکە  ــێ،  دەبـ ــژەی  ــ درێ ــەکــەمــان»  ـ»کــۆن
ھەن،  دیکە  شتی  زۆر  و  بەردەوامن  کۆمەیەتییەکان 
وەکوو ئیعتیاد و دەیان دیاردەی دیکەی وەکوو خراپ 
ناو  کۆمەیەتییەکانی  تۆڕە  و  مووبایل  بەکارھێنانی 
دونیای مەجازی و ھتد؛ ھەر کام لەوانە دەتوانن بابەتێک 

بن بۆ ئەوەی کە «کۆنەکەمان»درێژەی ھەبێ. 
ــــــــــــــــــــــــــــــ

تێبینی: ئەم وتووێژە ماوەیەک لەوە پێش لەگەڵ کورد 
لێرەدا بوبۆتەوە و  تەنیا پوختەیەکی  کاناڵ کراوە و 
خوێنەرانی بەڕێز دەتوانن دەقی ئەم دیمانەیە لە سایتی 

www.kurdch.tv چاو لێبکەن.
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به ر له  ماوایی ژنانی گۆرانیبێژی کرماشانی، مەالکانی شاری «قوم»یان تووڕە کرد

سەرخستنی  لە  زۆری  شوێنکاری   ٥٧ ساڵی  شۆڕشی  لە  ژنــان  بەربوی  بەشداریی 
دوای  بەم  ھەبوو.  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  دامەزرانی  بۆ  رێگاخۆشکردن  و  شۆڕش 
بڕا،  ژنان  بە  مەدەنی یەکان  و  کۆمەیەتی  مافە سیاسی،  لە  ئەوەی  سەرکەوتنی شۆڕش 

کەمتر لەوە بوو کە لە سەردەمی پاشایەتی دا بوویان.
جارێ ھەر لە قانونی بنەڕەتیی وت دا دان بە مافی وەک یەک و بەرامبەری ژن و پیاو 
دانەنرا و رەسمییەت بەو ھەواردنە درا. ژنان لە دەزگای قەزایی، وەک یەکێک لە سێ 
بنیاتی سەرەکیی حکوومەت و دەوڵەت وەالنران و مافی دادوەری لە ژنان وەرگیرایەوە. بە 
دامەزرانی دادگای مەدەنیی تایبەت و پێداچوونەوە بە قانوونەکانی پێشوو، مافی ژنان لە 
زۆر بابەتی پێوەندیدار بە تەق، میرات، شووکردن، وەخۆگرتنی منداڵ، دییە و خوێنبایی 

و... بە پشتبەستن بە بڕیاری شەرع و ئایین پێشێل کرا.
ھاوکات پاڕادۆکسەکان لە پێناسەی پێگەی ژنان لە کۆمەڵ و قانوونەکانی کارپێکراو لە 
وت ھۆکارێکی دیکەی بەرگێڕەوە لەبەردەم ھاتنەمەیدانی ژنان و دەورگێڕانیان لە بوارە 
جیاکانی کۆمەڵگا بوون، ئەوەش سروشتییە؛ چونکی کاتێک ژن لەو کۆمەڵگایەدا نەتوانێ 
بڕیار لە سەر ژیانی خێزانیی خۆی و چارەنووسی منداڵەکەی بدا، چۆن دەتوانێ بێتە پێشێ 

و رۆڵی لە بڕیاردان و گۆڕینی ئاراستەکان لە کۆمەڵگادا ھەبێ.
ئەو دۆخە بە درێژایی مێژووی ٣٨ ساڵی رابردوو لە ئێران وەک واقعێکی تاڵ لە ژیانی 
ژنان دا درێژەی بووە، بۆیە دەبینین سەرەڕای ئەوەی ژنان بە تایبەت لە ھەڵبژاردنەکان دا 
زۆرترین کاریگەری یان لەسەر یەکالکردنەوەی پرسە سیاسی یەکان ھەیە، سەرەڕای ئەوەی 
لە بوارەکانی فێرکاری و پەروەردەیی دا نیزیک بە سەدا ٦٠ی زانکۆکانیان پاوان کردوە، 
بەم پشکی ژنان لە بەشی بەڕێوەبەریی وت دا لە سەدی ٢ زیاتر نییە. ئەمڕۆکە بەپێی 
و  حیزب   ٢٤٢ کۆی  لە  ڕێکخراوەکان  و  حیزب  مــادەی١٠ی  کۆمیسیۆنی  رێوشوێنەکانی 
و  ژنانە  ھی  رێکخراوەیان   ١٨ تەنیا  دراوەتــێ  تێکۆشانیان  ئیزنی  کە  رێکخراوی سیاسی 
لەالیەن ژنانەوە بەڕێوەدەبرێن؛ ھەروەھا لە ٢٩٠ نوێنەری مەجلیس لە خولی دەیەم دا تەنیا 
نموونەی  مەجلیس دا  مێژووی خولە جۆراوجۆرەکانی  لە  ئەوەش  تازە  ژنن،  کەسیان   ١٧
پێنجەم  خولی  بۆ  پێشوودا  مەجلیسەکانی  لە  ژن  نوێنەرانی  ژمارەی  زۆرترین  و  نەبووە 

دەگەڕێتەوە کە ١٤ کەس بوون.
ھۆکارەکان چین؟

ئەگەر  ژنانن،  بەرژەوەندییەکانی  دژی  لە  بــواردا  زۆر  لە  ئێران  لە  قانوونەکان  ئەگەر 
روانگەی پیاوساالری و نەریتە کۆنە فەرھەنگی و کۆمەیەتی یەکان وەک سێبەرێک بەسەر 
وەرناگیرێ  بەھەند  سیاسی یەکان  کایە  لە  ژنان  بەشداریی  لەالیەک  ئەگەر  زاڵن،  ژنــان دا 
و دەرفەت و بواری وەک یەک بۆ لەکل دەرھاتن و خاران لەو مەیدانەدا بە ژنان نادرێ؛ 
لەالیەکی دیکەشەوە تێچووی چاالکیی سیاسی بۆ ژنان ھیند لەسەرێ یە کە ژنان نەیانەوێ 
خۆی لێ بدەن و ئەو باجە قورسەی بۆ بدەن. ئەوەش وا دەکا کە ژنان زیاتر خۆیان لە 

چاالکیی مەدەنی و سینفی دا ببیننەوە و لە سیاسەت و سیاسەت کردن بپرینگێنەوە.
کە باس لە تێچووی قورس و نابەرامبەر بۆ کار و چاالکیی سیاسی بۆ ژنان دەکرێ، 
دەرکەوتەکان روونن. بانگکرانی ژنان بۆ ناوەندە ئەمنیەتی یەکان، گیران و کەوتنە بەندیخانەی 
ژنان بەلەبەرچاوگرتنی ئەو شتانەی لە گرتنگەکانی ئیتالعات و لە زیندان  دا رادەبرێن و لە 
دەرێ لەقاو دەدرێن و ئەو بابەتانەی ھێشتا بۆ ژنان بەپێی ستاتویان لە کۆمەڵگادا تابۆ و 
بڤەن؛ تێچوویەکی کەم نین کە ژنان بە ئاسانی بتوانن لە کەشی خێزانی یاندا بیدەن و لێی 

دەرباز بن.
تەنانەت لە کایەیەکی سیاسیی رێگەپێدراوی وەک ھەڵبژاردنەکان دا دەبینین کە تێچووی 
«رەدی سەحییەت»ی ژنێک لە ھەڵبژاردنەکان لەوانەیە کاریگەریی پێچەوانە لەسەر پێگەی 
کۆمەیەتیی ئەو دابنێ، بە جۆرێک کە نەک ھەر ئەو خاتوونە نەیھەوێ جارێکی دی خۆی 

لە قەرەی کایەی سیاسی بداتەوە، بەڵکوو سەدان کەسی دیکەشی پێ چاوترسێن بکرێ.
ئەو تێچووە قورسە بۆ چاالکیی ژنان بە تایبەت لە کوردستان زیاترە، ھەم لەبەر روانگەی 
ئەمنیەتیی زاڵ بە سەر کوردستان و ھەم بە لەبەرچاوگرتنی پێکھاتەی کلتووری کۆمەڵگا. 
بەم ئەوەی ژنانی کورد لە ژنانی بەشەکانی دیکەی ئێران جیا دەکاتەوە ئیمان، باوەڕ و 
ھۆگریی زیاتری ئەوان بۆ چاالکی و بەشدارییان لە کایە سیاسی یەکانە. تێچووی قورسی 
لە  کوردستان  لە  ژن   ١٧ نەبێ  ھەر  ئێستادا  لە  دەبینین  وەک چۆن  دەدەن.  کارەش  ئەو 
سۆنگەی چاالکیی سیاسی کە لە روانگەی دەزگای قەزایی و ناوەندە ئەمنیەتی یەکانەوە بە 
چاالکیی ئەمنیەتی لە دژی رێژیم لێک دراوەتەوە، لە بەندیخانەن و سزای قورسی زیندانی 

درێژماوەیان بەسەردا سەپاوە.
پرسی بەشداریی ژنان لە سیاسەت بە دۆخی مافەکانیان و چاوەڕوانی و روانگەکان بۆ 

کارکردی ئەوان بەستراوەتەوە.
کۆمەڵگایەکی کراوە لە ژنان و پیاوانی سەربەست و خاوەن مافی وەک یەک پێک دێ. 
بۆ  کۆمەیەتی یەکان دا  بەستێنە  ھەموو  لە  مرۆییەکان  مافە  پێویستە  کۆمەڵگایەدا  لەو 
بگۆڕدرێن،  قانوونەکان  پێویستە  ئەوەش  بۆ  بکرێ،  رەچاو  یەک  وەک  پێکھاتەکان  گشت 
روانگەکان ئاڵوگۆڕیان بەسەردا بێ، بوار بۆ سەربەخۆیی ئابووریی ژنان خۆش بکرێ و 
کەند و کۆسپەکانی بەردەم دەرکەوتن و کارکردنی ژنان لە ھەموو بوارە کۆمەیەتی و 
سیاسی یەکان ھەڵ بگیرێ، ئەوەش بەر لە ھەموو شتێک بەندە بە خواست و ئیڕادەی ژنان 
کە لەوان دا شک دەبردرێ؛ بەو مەرجەی تێچووی ئەو چاالکی یانە بۆ ژنان کەم بکرێتەوە؛ 
رەھای  دژایەتیی  و  ئیدۆلۆژی  بەپێی  ئیسالمی  کۆماری  حاکمییەتی  وێناچێ  کە  بابەتێک 
لە گەڵ مافی یەکسان بۆ ژنان بیەوێ یا بتوانێ رێگای بۆ خۆش بکا، مەگەر لە سۆنگەی 

گوشاری ژنانەوە ناچار بە پاشەکشە بکرێ.

کرماشانی  کوردی  کچانی  و  ژن  بەربوی  بەشداری 
لە بواری موسیقی و ژەنیاری دا، چەندین ساڵە سەرەنجی 
خەڵکی ئێرانی ڕاکێشاوە، بەتایبەتی ژنانی کوردی یارسان 

لەم بارەوە پێشەنگ تر دیارن.
گۆرانی  و  ھەڵگری  تەمبوور  و،  بی  ژن  رەگەزی  لە   
کۆماری  دەسەتی  ژێر  کۆمەڵگەی  لە  بێ گومان  بچڕی  
ھەرەشەو  تا  ولەمپەڕ  کۆسپ  لەگەڵ  ئێران   ئیسالمیی 
دۆخی  ئەوە  بۆیە  ھەر  دەبیتەوە،  رووبەروو  سەرکوت 
کوردی  ھونەرمەندی  وکچانی  ژنان  ھەرەزۆری  بەشی 

کرماشانی یە.
کە  گەالن،  نێونەتەوەیی  فستێڤاڵی  لە  ئەوەی  دوای   
ماوەیەک لەمەو پێش لە شاری کرماشان بەڕێوەچوو ، رێگە 
بەھۆی  خاتوون»  «دایراک  گرووپی  کردنی  بەشداری  بە 
تازەترین  لە  نەدرا،  ژن،  ژەنیاری  گورانیبێژو  ھەبوونی 
ھونەرمەند،  ژنانی  گەڵ  لە  کردن  دژایەتی  بۆ  ھەڵوێست 

محەممەد یەزدی ئەندامی ”شووڕای نیگەھبان“ و  ”دەبیری 
حەوزەی عیلمییەی قوم“ بە توندی بەگژی ژنانی ژەنیار و 
گۆرانیبێژی کرماشانی چووتەوە و  بێ رێزی پێ کردوون.

رابردوودا،   رۆژی  چەند  لە  کاتێک دایە  لە  ئەمە   
گرووپێکی موسیقایی پێکھاتوو لە ژنان و کچانی کرماشانی 
ھونەرییان  بەرنامەی  شارەدا  لەو  کۆبوونەوەیەک  لە 
بەڕێوەبردوە، دوایی دەست وپێوەندەکانی رێژیم نارەزایەتیان 
دەربڕیوەو گوایە سکای خۆیانیان بۆ «حەوزەی عیلمییەی 

قوم» ناردوە.
لە وەمی ئەو نامەیەدا، محەممەد یەزدی بە تووڕەییەوە، 

سووکایەتی بە ژنە ھونەرمەندانی کرماشانی کردووە.
جار  ھەر  کۆنسێرتەکان  بەڕێوەچوونی  لە  پێشگرتن   
ژێر گوشاری  لە  کە  گەیشتووە  رادەیەک  تا  بەبیانوویەک، 
وتاربێژانی رۆژی ھەینی، نوێنەرانی رێبەری نیزام،  ئێستاکە 
لە چەند شاری ئێران وەکوو مەشھد، قوم، قەزوین رێگە بە 

بەڕێوەچوونی کۆنسێرت نادرێ.
لە  مووزیک،  بواری  ھونەرمەندانی  رێ  سەر  گرفتی   
نەریتی  لە  جیا  و،  زیاترە  قات  چەند  ژنان دا  کۆمەڵگەی 
باوی کۆمەڵگە، دەسەتی مەزھەبی بە شێوازی جۆراجۆر 

رێگرییان لێدەکا.
 سەرەڕای ئەو ھەموو بەربەست وگرفتانە، ژنان و کچانی 
بە  کرماشان،  پارێزگای  لە  بەتایبەتی  کورد،  ھونەرمەندی 
ھەموو  و  درەوشاونەتەوە  شێوە  باشترین  بە  و  جوانی 

ساڵێک کۆنسێرت و فیستڤاڵەکان دەڕازێننەوە.

ووی زۆری بەشدارییان  ژنان لە ئێران و تێ
لە سیاسەت و کاری رێکخراوەیی دا

اڵی فیل لە ژنێ رێزیان لە فیلمسازی بەندکراوی کورد گرت لە فیستی

اڵی نێونەتەوەیی فیلمی ١٠٠چرکە سەرکەوتنی سینماکارانی کورد لە فستی

درێژەی چاالکییەکان بە بۆنەی رۆژی جیھانیی زمانی دایک

خولی  پازدەیەمین  بەرێوەبەرانی 
مرۆڤی  مافی  کۆبوونەوەی  و  فیلم 
کوردیی  فیلمسازی  لە  رێزیان  ژنێڤ، 

بەندکراو ”کەیوان کەریمی“ گرت.
مانگی  لە  کوردە  فیلمسازە  ئەم 
رەزبەری ساڵی ٩٤ لەالیەن لقی ٢٨٨ی 
تۆمه تی  بە  تاران  شۆڕشی  دادگای 
پیرۆزەکانی  بەناو  باوەڕە  بە  بێڕێزی 
دژی  بە  چاالکیی  ھەروەھا  و  نیزام 
نیزام، ٦سال زیندان و حوکمی لێدانیی 

٢٢٣ قامچیان بەسەردا سەپاندووە.

لە  پێداچوونەوە  دادگای  ھەروەھا 
حوکمی  ١٣٩٤دا  رەشەمەی  مانگی 
لە ٦٦ساڵەوە بۆ یەک ساڵ  ناوبراوی 
کەیوان  ئێستا  کردەوە،  کەم  زیندان 
بەڕێوەچوونی  چاوەڕوانی  کەریمی 
لە  قامچییە،   ٢٢٣ لێدانی  حوکمی 

زیندانی ئێڤین  دایه .
لەدایک بوی ساڵی  کەیوان کەریمی 
و  بانەیە  شاری  لە  ھەتاوی   ١٣٦٤٤
پەیوەندییە  زانستی  بەشی  دەرچووی 
و  تارانە  زانکۆی  لە  کۆمەیەتیەکان 

کورتە  بە  خۆی  سینەمایی  چاالکیی 
فیلمێکەوە دەست پێکردوە و نێوەڕۆکی 
لە  رەخنە  بنەمای  لەسەر  فیلمەکانی 

مرۆڤی دنیای ئەمرۆ و کۆمەڵگایە.

لە  کوردستانی  سینەماکارانی 
نەتەوەیی  نیو  فستیڤاڵی  یازدەیەمین 
درەوشانەوەو   ١٠٠ چرکەیەکان  فیلمە 

سەرکەوتنیان بە دەست ھێنا.
زێڕین“  ”جامی  راپۆرتی  پێی  بە 
کورد  سینەماکارانی  و  دەرھێنەران 
بە  سەرکەوتنیان  فستیڤاڵەدا  لەو 
دەرھێنەرە  لە  یەکێک  ھێناو،  دەست 

کوردەکان خەتەکەی خۆی پێشکەش 
بە کۆڵبەرانی کورد کرد و، بەوشێوەیە، 
سەبارەت بە کارەساتی کۆڵبەر کوژی 

و پرسی کۆڵبەری  ھەڵوێستی گرت.
فستیڤاڵی  خولی  یازدەیەمین  لە 
١٠٠چرکەییەکان  فیلمە  نێونەتەوەیی 
شاری  لە  رۆژ  سێ  ماوەی  بۆ  کە 
باشترین  خەتی  بەڕێوەچوو  تاران 
دەرھێنەری  بە  دۆکیۆمینتی   فیلمی 
بەخشرا  فەرج زادە  محەممەد  کورد 
نمادین  شێوەی  بە  ناوبرایش  و 
کۆڵبەرانی  بە  پێشکەش  خەتەکەی 
رووداوی  ئاگرکوژێنەرانی   و  کورد 

پالسکۆ کرد.

ھەروەھا دەرھێنەرێکی دیکەی کورد 
خەتی  فەرجوەند  ئومێد  ناوی  بە 
بەشی  لە  بەڵگەیی،  فیلمی  باشترین 
بە  فستیڤاڵە  ئەو  نەتەوەیی  کێبەرکێی 

دەست ھێنا.
سینەماکاری  مەنسووری  ئازەر 
بەشی  لە  کوردستان،  دیکەی 
باشترین  یەکەمی  پلەی  ئەنیمەیشن، 

ئەنیمەیشنی بۆ خۆی تۆمار کرد.
کورد  ھونەرمەندانی  شێوەیە  بەم 
فستیڤالە دا  ئەو  خەتەکانی  کۆی  لە 
لە  بەڵگەیی  فیلمی  باشترین  خەتی 

سێ بواری جیاجیادا بە دەست ھێنا.

لە  ومەدەنییەکان  فەرھەنگی  چاالکییە  درێژەی  لە 
فەرھەنگی  بەشی  بەڕیوەبەرایەتی  کوردستان،  شارەکانی 
بەو  رێورەسمیکی  سنە  شاری  لە  کوردستان  زانکۆی 
بۆنەیەوە لە ژێر ناوی “ زمانی دایک، بەشێک لە شووناسی 

ھەموو نەتەوەیەکە“  بەڕێوەبرد.
دایک  زمانی  جیھانی  ڕۆژی  بەرزڕاگرتنی  رێوڕەسمی 
ئێوارەی رۆژی ٢ی رەشەمە  بە بەشداری مامۆستایان و 
خوێندکارانی زانستگا و بە ھەوڵی ئەنجومەنە کوردییەکانی 

زانستگای کوردستان لە تاالری مەولەوی بەڕێوەچوو.
زانستگای  فەرھەنگیی  بەرنامەداڕێژیی  بەڕێوەبەری 
کوردستان رایگەیاند: زمان تەنیا ئامرازی پێوەندی گرتن 
ھەموو  ناسنامەی  و  شووناس  لە  بەشێک  بەڵکو  نییە، 

نەتەوەیەکە.
ھەربۆیەش دەبی ھەموو الیەنەکان بە بایەخەوە سەیری 

پرسی زمان بکەن.
لە و رێورەسمەدا چەن کەس لە شارەزایان بواری زمان 

وتار و بابەتی خۆیانیان پیشکەش بە ئامادەبووان کرد.
دیکەی  شارەکانی  ئەدەبییەکانی  ئەنجومەنە  ھەروەھا 
تایبەت  دانیشتنی  و  کات  کردنی  تەرخان  بە  کوردستان 
لەسەر گرینگی زمانی دایک و جێبەجی کردنی مادەی ١٥ 

لە یاسای بنەرەتیی ئێران پیداگرییان کرد.

ی عەلی بدا




