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ژنــان  بزوتنەوەکانــی  و  ژن  مەســەلەی 
نییــە،  نــوێ  مەســەلەیەکی  جیهانــدا،  لــە 
بــە  بــووە  درێــژە  و  دوور  ســااڵنێکی  بەڵکــو 
زەوی،  گــۆی  ســەر  خەڵکــی  دەغدەغــەی 
پێشــکەوتووەکان. واڵتــە  خەڵکــی  بەتایبەتــی 
ئێمــەدا  ســەردەمەی  لــەو  دەغدەغەیــە  ئــەو 
گشــتگیربووە بەتایبــەت ئێســتا کــە لــە ئێــران 
بــە  شۆڕشــێک  کوردســتان  ڕۆژهەكاتــی  و 
ئــاراوە. هاتووەتــە  ژن  شۆڕشــی  نــاوی 
و  نــۆزدەهەم  ســەدەی  کۆتــای  لــە  ئەگــەر 
ســەرەتاکانی ســەدەی بیستەم دا ئەم مەسەلەیە 
تــەنها بیــر و هزری بەشــێک لــە ژنــان بوونیــان 
لــە دنیایــی پیشەســازی و یەکســانی نێــوان ژن 
و پیــاو بــوو، بــەاڵم لــە شــەڕی جیهانــی دووەم 
بــۆ دواوە ڕەهەندێکــی مــرۆی لەخــۆ گــرت و 
ژنانــی زۆرینــەی چیــن و توێژەکۆمەاڵیەتییەکان 
ــازادی و  ــۆ ئ ــان ب ــوو شــێوەیەک مەیلی ــە هەم ب
یەکســانی پەیدا کرد و ئەو ویســت و داخوازییە 
بــۆ واڵتــە تــازە گەشــەکردووەکانیش ڕاکێشــرا.
بــە  بــۆ  هەوڵــدان  و  ژنــان  بزوتنــەوەی 
و  مەدەنــی  چ  جــا  مافەکانیــان  دەســتهێنانی 
کۆمەاڵیەتییەکانیــان،  مافــە  چ  و  سیاســی  چ 
ــە و ســەری زۆر  ــژەی هەی ــن ســاڵە درێ چەندی
بــە  تایبــەت  ڕێکخراوەکانــی  و  ئەنجــوەن  لــە 
ژنانــی گــەرم کــردووە. هەڵبــەت دەکــرێ لێــرەدا 
ــەو ڕێکخــراوە  ــش ل ــن زۆرێ ــەوە بکەی ــاژە ب ئام
و ســازمانانە بــۆ وەدیهاتنــی مافــی یەکســانی و 
بەدەســتهێنانی ئــەو ویســتە درێغیــان نەکردووە.
گەلێــک لــە یاســاو رێســاکانی ڕابــردوو کــە 
لــە مەیدانــە  بــۆ پەراوێزخســتنی ژنــان  تەنیــا 
مەدەنــی  کۆمەڵگــەی  کردنــی  کارا  بــۆ  و 
و  پرســیارەوە  ژێــر  چــووە  ڕێکخرابــوو، 
بــە  نەیتوانــی  چیتــر  پیاوســاالری  کۆمەڵگــەی 
تەنیــا وەاڵمــدەرەوەی پێداویســتیەکانی تــەواوی 
مرۆڤــەکان بــە گشــتی ژنــان و پیــاوان بێــت.
ئێســتا کە لە ئێرانی کۆماری ئیســامی یەکێک 
ــاژە  ــم وە پەلەق ــە هەســتیارەکانە و ڕێژی ــە کات ل
کەوتــووە و هــەر ڕۆژێــک و بە شــێوازێک خۆی 
دەردەخــا جــا لــە بڕیــاری البردنــی حیجابــی 
زۆرەملــی بگــرە تــا البردنــی گەشــتی ئیرشــاد 
و بەهــەر شــێوەیەک بــێ هــەوڵ دەدا بــراوەی 
ئــەو مەیدانــە بــێ و  ئەگــەر بــراوەش نەبــێ 
ــەو خرۆشــانە  ــەوێ کێشــەی ســەرەکی  ئ دەیه
ــە  ــا ئێســتا ســێ مانگــە ل ــەو شۆڕشــە کــە ت و ئ
ئــارا دایــەی بکاتــە کێشــەی البردنــی حیجــاب 
یــان گەشــتی ئیرشــاد کــە ئەگــە بڵێیــن ئــەو دوو 
ــە  ــەاڵم ب ــێ ب ــە وا نەب ــوون لەوانەی کێشــەیە نەب
ــک حیجــاب  ــەوە کێشــەی ســەرەکی خەڵ دڵنیایی
بەڕێوابەرییــەی  شــێوازە  ئــەو  بەڵکــوو  نییــە 

زۆرە  حیجابــی  داســەپاندنی  بــۆ  دەوڵــەت 
)ڕێژیــم(  خۆیــان  ماڵــی  خەریکــە  کــە  ملییــە 
ــێ. ــان دەڕووخێن ــران دەکا و تەخــت و تاجی وێ
شــەهید  لــە  لــەو شۆڕشــەدا  ژنــان  ڕۆڵــی   
ــاکا بەڵکــوو شــەهید  ــا دەســت پــێ ن کردنــی ژین
کردنــی ژینــا بــوو بــە هــۆکاری ئــەوەی بڵێســەی 
ــە پــڕ وەک بۆمبێــک  ئــەو ئاگــرە دابگیرســێ و ل
ــا بگــرێ و هەمــوو ژنێــک  بتەقــێ و هەمــوو دنی
لــە دنیــا دا و بەتایبــەت لــە ئێــران و کوردســتاندا 
ــەو  ــەوەی ئ ــۆ ئ ــێ ب ــە بەرپرســیار بزان خــۆی ب
دەوڵەتــەی کــە ئێســتا بــە دەوڵەتــی منــداڵ کوژ و 
ژن کــوژ نــاوی دەرکــردووە لەســەر کار الچــێ 
و داهاتوویەکــی گــەش ببێتــە دیــاری بــۆ ئێــران. 
هەڵبــەت دەبــێ ئامــاژە بــە ڕۆڵــی پیــاوان لــەو 
ــەوە پشــتیوانی  ــە دڵنیایی ــە ب ــرێ ک ــەدا بک خەبات
لــە  ئەگــەر  کــە  بــوو  پیــاوان  پشــتگەرمی  و 
بــە  دەوڵەتــە  ئــەو  ڕابــردوودا  دەیــەی  چەنــد 
و  زانکــۆکان  لــە  جــا  بــێ  شــێوازێک  هــەر 
شــێوازێک  هەمــوو  بــە  کــە  خوێندنگەکانــەوە 
جیــا  لێــک  ڕەگــەزی  دوو  توانیوییەتــی  کــە 
کردەوەتــەوە یــان لــە نێــو کۆمەڵگــەدا کــە لــە 
تــا خۆشــیەکی  پیاســەیەکی ســەر شــەقامەوە 
کاتی لە جێژنێکی ئاســایی بەردەوام بەربەســتی 
دانــاوە و هەروەهــا میدیــا و سوشــیاڵمیدیای 
کردووەتــە شــوێنێک بــۆ داســەپاندنی ئــەوەی 
کــە لــە بیــری و هــزری دواکەوتــووی خۆیــدا 
تێدەپــەڕێ و هەمــووکات هەوڵــی داوە کــە پیــاو 
بــە ڕەگــەزی بااڵتــر و باشــتر و ژن بــە ڕەگــەزی 
الواز و ژێردەســت و ژێــر چەپــۆک دەربخــا، 
کــە  کاتێــک  شۆڕشــەدا  لــەو  بۆخــۆی  بــەاڵم 
هاوژینــی فریشــتە ئەحمــەدی بــە دەنگــی بــەرز 
لەســەر مــەزاری هاوژینەکــەی بــە دەبگــی بــەرز 
بەرگــری لــە خۆشەویســتەکەی کــرد و کۆمــاری 
ئیســامی بــە قاتڵــی فریشــتە نــاو هێنــا و ئــەوە 
نموونەیــەک بــوو کــە  بــۆی دەرکــەوێ بــراوەی 

ڕەگــەز. نــەوەک  مرۆڤایەتییــە  یارییــه  ئــەو 
لــە  کەســی  دەیــان  بــە  ئێســتا  هــەر   
و  جارێــک  هــەر  و  کــردووە  زیندانــەکان 
بــاو  کەســێک  لەســێدارەدانی  خەبــەری 
کــچ  و  کــوڕ  دەیــان  ئــەوەی  یــان  دەبێتــەوە 
لــە زیندانــدا دەســتدرێژیان دەکرێتەســەر  کــە 
و بــە دەیــان شــێوە بێڕێزیــان پــێ دەکــردرێ.
ڕاپەڕیــو  جەمــاوەری  بەکۆمەڵــی  تیــرۆری 
جوانــڕۆ،  وەک  کوردییەکانــی  شــارە  لــە 
ــا  ــۆکان، شــنۆ و ســنە و ســەقزی ژین ــاد، ب مهاب
هەمــووی لــە ڕقــی ئــەو جەمــاوەرە گەورەیــە 
ــەو  ــە ئ ــاوی. ک ــۆ چ ــڵ ب ــە چق ــوو ب ــە ب ــووە ک ب
دەکاتــەوە.  تۆڵــەی  الوەکان  ئێعدامــی  بــە 
خودانــوور  و  منــداڵ  کیانــی  کوشــتنی 
تەنانــەت  و  بــوو  خوشــک  چەنــد  بــرای  کــە 
ناســنامەی نەبــوو دڵــی هەمــوو جیهانــی هێنــا 
لــە  تابڵــۆ  چەندیــن  ڕادەیــەی  ئــەو  تــا  ئێــش 
و  شــانۆ  بــە  بــوو  خودانــوور  ئازاردانەکانــی 
شــەڤامەکانی  لــە  خەڵــک  دیــدی  بــەر  کەوتــە 
بــوو. باشــی  زۆر  کاردانــەوە  و  ئورووپــا 
ژیــان  ژن  دروشــمی  بــە  شۆڕشــە  ئــەو 
ئــازادی دەســتی پێکــرد ســێ وشــە کــە کۆمــاری 
ئیســامی هەمــوو کات لێــی ترســاوە و ســڵی 
لــێ کــردووە وشــەی ئــازادی وشــەیەکە کــە بــە 
یەکــەم پیتــی ئەلــف و بــێ دەســت پێــدەکا و بــە 
ــەدا وشــەی  ــەو نێوان ــی دێ، ل ــت کۆتای ــا پی کۆت
)زاد( هەیــە کــە بــە مانــای بــوون و هاتنــە دنیــا 
و ژیانــە و لــە نێــو مرۆڤەکانــدا ئــەوە تەنیــا ژنــە 
کــە ژیــان دەبەخشــێ بۆیــە پێویســتە و دەبــێ 
ژن ئــازادی ببــێ و ئــەوە ڕێــک بــە دژی ویســتی 
ســاتەکانەوە  یەکــەم  لــە  کــە  دەوڵەتەیــە  ئــەو 
و  ســاند  خەڵــک  لــە  ژیانــی  داپۆشــی.  ژنــی 
ئــازادی لــە مەیدانێکــی تارانــدا زیندانــی کــرد.

ژن، ژیان، ئازادی!
 ئەو دروشمەی تەختی حکومەتی وەلەرزە خست

نەسرین یوسف زادە
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زلهێــزە  بەتایبەتــی  واڵتــان  دیپلۆماســیی 
لەگــەڵ  پەیوەندییەكانیــان  و  ســەرمایەدارەكان 
واڵتانــدا، بــەر لــەوەی گرێــدراوی كۆمەڵێــك باس 
و بابەتــی وەكــوو مافــی مــرۆڤ و دیموكراســی 
و ئــازادی بێــت و لەســەر بــوون یــان نەبوونــی 
ئــەو شــتانە پەكــی بكەوێت، ســەرلەبەری لەســەر 
ــەوەی  ــدی دامــەزراوە. هــەر ئ پرســی بەرژەوەن
كــە دەڵێــن لــە سیاســەتدا نــە دۆســتی تاهەتایــی 
ــر لەســەر  ــی، زیات ــی تاهەتای ــە دوژمن ــە و ن هەی
ئــەو بنەمایەیــە كــە سیاســەت لەســەر بنەمــای 
بەرژەوەندییــەكان دادەمــەزرێ و دادەڕێژرێــت. 
كــە  الیەنانــەی  و  كــەس  ئــەو  بۆیــەش  هــەر 
بــۆ  تێگەیشــتنێكی ڕۆمانتیكیانەیــان  ڕوانگــە و 
سیاســەت  گۆڕەپانــی  واقیعەكانــی  و  ڕووداو 
لێكدانەوەیەكــی  ناتوانــن  هەرگیــز  هەیــە، 
هەمــوو  و،  هەبێــت  بەجێیــان  و  دروســت 
كــورد  كــە  دێــن،  بەخەبــەر  وەختێــك  جــارێ 
بردوویەتــی. ئــاو  كەوڵەكــە  دەمێكــە  واتەنــی 
هاتنــە ســەركار و بەردەوامبوونــی كۆمــاری 
هــەر  دەموســاتەش  ئــەم  تــا  كــە  ئیســامی 
بەرژەوەندیــی  بــە  پەیوەندیــی  كارە،  لەســەر 
زلهێزەكانــەوە هەبــوو. لــە چــل و ســێ ســاڵی 
ــچ شــوێنێكی  ــاری ئیســامی هی ــردوودا كۆم ڕاب
لــێ  تیرۆرێكــی  یــان  نەمــاوە  دونیایــە  ئــەم 
تیرۆریســتێكی  پشــتی  یــان  نەكردبــێ، 
ڕابــردوودا  ســاڵی  چلوســێ  لــە  نەگرتبــێ. 
پەروەنــدەی هەمــوو جینایەتەكانــی ڕێژیــم بــە 
دەســتی  بــەر  لــە  حاشــاهەڵنەگرەوە  بەڵگــەی 
ڕێكخــراوی  و  نێودەوڵەتــی  كۆمەڵــی  و  كــۆڕ 
مافــی  كۆمیســیۆنی  و  نەتەوەیەكگرتــووەكان 
مرۆڤی ســەر بەو ڕێكخراوەدا بووە، بەاڵم جگە 
لــەوەی جاروبــار لــە پێنــاو وەرگرتنــی كۆمەڵێــك 
مەحكوومیــان  ڕاگەیەنراوێــك  بــە  ئیمتیــازدا 
كــردووە، هیــچ هەوڵێكــی لێبڕاوانە و كاریگەریان 
نــەداوە. بۆچــی؟ چونكــە تــەواوی ئــەو شــتانەیان 
ئــەو  تــا  ئێــران زانیــوە،  ناوخــۆی  بــە پرســی 
ــەوان  ــی ئ ــۆ بەرژەوەندی ــە كێشــەی ب ــەی ك جێی
ســاز نەكردبــێ، بــە گرفتــی خۆیانیــان دانەنــاوە 
جاروبــار  كــە  ڕاگەیەنــراوەش  چەنــد  ئــەو  و 
باویــان كردوونەتــەوە، هــەم ئیمتیازیــان پــێ 
بەوجــۆرە  شــتەكەیان  هەمیــش  وەرگرتــووە، 
بەتایبەتــی  داڕنیــوە،  خۆیــان  ئەســتۆی  لــە 
ــران هێشــتا  ــی ئێ ــە گەالن ــە دیتوویان ــك ك وەختێ
ئەگــەر بەشــێوەی شــانۆیەكیش بــێ لــە شــانۆی 

هەڵبژاردنەكانــی ڕێژیمــدا بەشــدارن و، هێشــتا 
شــێلگیرانە نەهاتوونەتــە شــەقام تــا كۆمەڵگــەی 
نێودەوڵەتییــش بەدەنگیانــەوە بێــن. بــەاڵم لەگــەڵ 
هەاڵییســانی  و  ئەمینــی  ژینــا  شــەهیدكرانی 
ئاگــری پیــرۆزی شۆڕشــی ژینــادا وردە وردە 
ئــەم بااڵنســە گۆڕانــی بەســەردا هــات و دەنگــی 
خەڵكــی  دەنگــی  بەتایبەتــی  ئێــران،  خەڵكــی 
ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان و بەتایبەتیتــر پرســی 
ــو كــۆڕ و كۆمــەڵ و  ــدا گەیشــتە نێ ــە ئێران ژن ل
بیــروڕای جیهــان و لــە پەرلەمــان و ناوەنــدە 
ــی  ــدا دەنگ ــی جیهان سیاســی و ڕووناكبیرییەكان
ئێــران  ئیســامیی  كــە كۆمــاری  داوە. شــتێك 
ئاســتە. ئــەو  بگاتــە  نەدەكــرد  بــڕوای  قــەت 
ئێرانــدا لــە  ژنــان  بزووتنــەوەی 
ــەم ڕاپەڕینــەی بــە شۆڕشــی  بــۆ تێگەیشــتن ل
ســەرەكیی  هێــزی  ژنــان  و  ناســراوە  ژینــا 
كــورت  ئاوڕێكــی  پێویســتە  شۆڕشــەكەن، 
بدەینــەوە. ئێــران  ژنانــی  بزووتنــەوەی  لــە 
تــا ســەردەمی مەشــڕووتە لــە ئاســتی ئێرانــدا 
تەنانــەت  نابیســرێ.  ژنانــە  دەنگێكــی  هیــچ 
شــاعیرە ژنەكانیش بە دەنگ و زمانێكی پیاوانە 
دەنووســن و دەدوێــن. ژن لــە شــیعری پیاوانــدا 
چاوپیاڵــەی  قەدباریكــی  مەعشــووقێكی  تەنیــا 
ئاســایە.  تــاووس  لێوخونچــەی  و  لێوقەیتــان 
ژیانــی  پاشــكۆی  ئێرانــدا  كۆمەڵگــەی  لــە  ژن 
و  ئایینــی  ڕێوشــوێنی  بەگوێــرەی  و  پیاوانــە 
مەزەبــی دەجووڵێتــەوە و هەڵســوكەوتی لەگــەڵ 
دەكــرێ. پرســی جلوبــەرگ و خۆداپۆشــین و 
ئــەوەی پێــی دەگوتــرێ حیجــاب، تــا ســەردەمی 
لــە  باســێكی  و  پــرس  هیــچ  مەشــڕووتەش 
نییــە.  ئێرانییەكانــدا  كۆمەڵــی  و  كــۆڕ  نێــو 
وێدەچــێ ژنــان تــەواو پێملــی بڕیــاری پیــاوان 
و فەرمــان و ڕێوشــوێنەكانی ئاییــن بووبێــن. 
یەحیــا ئاریەنپــوور لــە كتێبــی »از صبــا تــا 
پاشــایەتیی  لــە سەرانســەری  دەڵــێ:  نیمــا«دا 
قەجەردا، باســی ژن و ماف و ئازادییەكانی ژن 
هــەر لــە گــۆڕێ نەبــووە، ئەوەندە نەبــێ جاروبار 
بەشــێوەی الوەكــی قســەیەكی لــێ كــراوە؛ ژنانــی 
ــۆزا و  ــوڕ و ئام ــەت لەبەرچــاوی ك ــران تەنان ئێ
خاڵــۆزاش دەموچــاوی خۆیانیــان دادەپۆشــی و 
وەختێــك لــە مــاڵ دەچوونــە دەرێ، پانتۆڵێكیــان 
لەپــێ دەكــرد كــە پێــی دەگوتــرا »چاقجــوور« 
و چارشــێویان بەســەر خۆیانــدا دەدا و پەچــە 
و ڕووبەندیــان دەبەســت. خــۆ ئەگــەر ژنێكیــش 
وەكــوو  نەكردبایــە،  ڕەچــاو  شــتانەی  ئــەو 

ژنێكــی بێشــەرم و ســووك و بێئابــڕوو ســەیری 
دەكــرا.«  لــە ســەردەمی مەشــڕووتەدا پــاش 
فەڕەنــگ  لــە  ئێرانــی  ڕووناكبیرانــی  ئــەوەی 
دێنــەوە، وردە وردە ئــەو باســانە دێنــە گــۆڕێ. 
دەوڵــەت  بەرپرســانی  دەڵــێ  ئاریەنپــوور 
ئــەو كات مــۆرك و تۆمەتێكــی كــە دەیاندایــە 
پــاڵ ئازادیخــوازان، ئــەوە بــوو كــە دەیانگــوت 
ئەوانــە الیەنگــری ســەر ڕووتكــردن و فڕێدانــی 
دەدانــە  بۆیــە  تۆمەتەشــیان  ئــەو  چارشــێون. 
بێدیــن  كەســانی  چــاوی  بــە  خەڵــك  تــا  پــاڵ 
ئیمانیــان  ئەوانــە  بڵێــن  و  بكــەن  ســەیریان 
پشــت  و  نەدەنــێ  ڕوویــان  ئیــدی  و  الوازە 
مەشــڕووتەخوازان. و  مەشــڕووتە  بكەنــە 
ژنــە  وەختێــك  جــار  یەكــەم  تەنانــەت   
ڕووناكبیرێــك بەنــاوی تاهیــرەی قوڕەتولعەیــن 
قەجــەردا  شــای  ناســرەدین  لەســەردەمی 
دەكەوێتــە  نــاوی  دەدا،  فــڕێ  پەچــە  تەنیــا 
تارانــدا  هەمــوو  لــە  و  زمانــان  و  زار  ســەر 
چونكــە  بــەاڵم  دێنــن،  نــاوی  خــراپ  بــە 
دەكات،  كارە  ئــەو  پادشــاش  كچــی  هــاوكات 
دەپارێزرێــت. هێــرش  و  هەڕەشــە  لــە  ئیــدی 
نفــووز و دەســەاڵتی گوتــاری پیاوانــی ئایین تا 
ئاســتێك بــوو، كــە ســاڵی 1314   وەختێــك ڕەزا 
شــا فەرمانی فڕێدانی چارشــێو و لەچك دەدا و 
وەكــوو یاســا پەســند دەكــرێ، بەربەرەكانییەكی 
لــەو  تەنانــەت  و  دەكــرێ  تونــد  زۆر 
بەربەرەكانێیــەدا بەشــێكی زۆر لــە ژنانــی ئێرانی 
ــن دەكــەن. ــی ئایی ــاری پیاوان ــە گوت پشــتیوانی ل
لــە شۆڕشــی گەالنــی ئێرانــدا كــە بــە گوێــرەی 
لێكۆڵینەوەكــەی ســەنا ســاریان 67 لەســەدی 
توێــژی  كەچــی  بــوون،  خوێنــدەوار  ئێــران 
بەرنامــە  لــە  پشــتیوانییان  ژنــان  نەریتیــی 
كــرد،  پەیامەكانــی  و  خومەینــی  گوتــاری  و 
ئەگەرچــی ژنــە خوێنــدەوار و ڕووناكبیرەكانــی 
ئێــران، بەتایبەتــی ئەوانــەی بیــری ئازادیخوازانــە 
ئــەو  بــۆ  ملیــان  هەبــوو،  چەپگەرایانەیــان  و 
یەكــەم   57 ســاڵی  پــاش  ڕانەكێشــا.  گوتــارە 
یاســایەك كــە لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ جلوبەرگــی 
یاســای  102ی  مــادەی  كــرا،  پەســند  ژنانــدا 
ســزادان بــوو، كــە دواتــر بەشــێوەی بڕگەیــەك 
لــە مــادەی 141ی یاســای ســزای ئیســامیی 
حیجابــی  كــرا.  زیــاد   1357 پەســندكراوی 
1362ـــەوە  ســاڵی  لــە  ئێرانــدا  لــە  زۆرەملــی 
و  ئیســامی  شــووڕای  مەجلیســی  لــە  و 
بــۆ  ئیســامییەكان  ســزا  پەســندكرانی  بــە 

دەسكەوتەكانی شۆڕشی ژینا
دەركرانی ڕێژیمی دژەمرۆڤ لە كۆمیسیۆنی پێگەی 
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ڕەچاونەكرانی حیجاب لە شــوێنە گشــتییەكان 
و دەسنیشــانكردنی ســزاكانی ئەو یاساشــكاندنە 
ــە  ــەاڵم بەشــێك ل ــرا. ب ــردەوە جێبەجــێ ك ــە ك ب
ژنانــی ئێــران كــە شــان بــە شــانی پیاوانــی ئــەو 
لــە شۆڕشــی دژی شــادا بەشــدارییان  واڵتــە 
كردبــوو، ئامــادە نەبــوون مــل بــۆ ئــەو یاســا 
ئــەو  دژی  بۆیــە  بكــەن،  كــەچ  حوكمانــە  و 
یاســایانە خۆپێشــاندانیان كــرد. ڕۆژێــك پێــش 
ــە حاڵێكــدا كــە  هەشــتی ماڕســی ســاڵی 1357 ل
ــە سیاســییە جۆراوجــۆرەكان  دەســتە و گرووپ
خۆیــان بــۆ یەكــەم ڕێوڕەســمی ڕۆژی جیهانیــی 
ڕۆژنامــەی  دەكــرد،  ئامــادە  ئێرانــدا  لــە  ژن 
ــان  ــۆوە: »ژن ــەو ســەردێڕەوە بــاو ب كەیهــان ب
ئیــدارەكان«.  بچنــە  سەرپۆشــەوە  بــە  دەبــێ 
ناڕەزایەتــی  خۆپێشــاندانی  ئــەوە  پــاش  ئیتــر 
دەســتی  ئێرانیــش  دیكــەی  شــاڕەكانی  لــە 
لــەو  رژیــم  هێــزە چەكدارەكانــی  كــرد و  پــێ 
ڕۆژەوە دەســتیان كــرد بــە ســەركوتی ژنــان. 
ژنانــی  ناڕەزایەتیــی  2018ـــەوە  ســاڵی  لــە 
و  تــاران  وەكــوو  شــارەكانی  لــە  ئێــران 
قۆناغێكــی  شــیراز  و  كــەرەج  و  ئیســفەهان 
دیكــەی بــڕی و دەســتەواژەی ژنانــی شــەقام، 
زاران.  ســەر  كەوتــە  شــەقام  كیژانــی  یــان 
ئــەو  ئەمینــی،  ژینــا  كوژرانــی  لەگــەڵ  بــەاڵم 
دەنگــە واتــە دەنگــی ژنــان لــە ئاســتی ئێــران 
كوردســتاندا  كۆمەڵگــەی  لــە  بەتایبەتــی  و 
ــە  تەقییــەوە و دەكــرێ بڵێیــن بــۆ یەكــەم جــار ل
ــە شــانی  ــەك شــان ب ــان ن ــدا ژن ــژووی ئێران مێ
بوونــە  پیــاوان  پێشــەوەی  لــە  بگــرە  پیــاوان، 
ڕاپەڕینــەكان. و  خۆپێشــاندان  ســەركردەی 
كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و پرسی مافی مرۆڤ
پرســی  و  مــرۆڤ  مەســەلەی  ئەگــەر 
نێودەوڵەتیــدا  ئاســتی  لــە  مــرۆڤ  مافەكانــی 
ــی  ــە و، كۆمیســیۆنی ماف ــگ بوای بابەتێكــی گرین
شــێلگیرانە  نەتەوەیەكگرتــووەكان  مرۆڤــی 
دڵنیاییــەوە  بــە  كۆڵیبایــەوە،  بابەتــەی  لــەو 
یــەك  تەنانــەت  نەدەبــوو  ئیســامی  كۆمــاری 
بێــت.  ئەنــدام  كۆمیســیۆنەدا  لــەو  ڕۆژیــش 
بنەڕەتیــی  دەســتووری  لــە  كــە  رێژیمێــك 
لــە  و  و  دەكا  ژنــان  بــە  بێڕێــزی  واڵتەكەیــدا 
بــە  ســزاداندا  یاســاكانی  و  دادوەری  یاســای 
بــە نیــوەی پیــاو دادەنــێ، چــۆن  ئاشــكرا ژن 
هەبــێ؟  نوێنــەری  كۆمیســیۆنەدا  لــەو  دەبــوو 
دوو  بــە  ئێرانــدا،  یاســاكانی  لــە  ئێســتاش 
بــۆ  پیاوێكیــان  حیســابی  شــایەتیدا  لــە  ژن 
دەكــرێ و لــە میراتیشــدا دوو خوشــك میراتــی 
ــە پرســی  ــەت ل ــڕدرێ. تەنان ــێ دەب ــان پ برایەكی
ــك  قەســاس یــان تۆڵەشــدا ئەگــەر پیاوێــك ژنێ
بكــوژێ، خوێنبایــی نیوەمرۆڤێكــی لــێ دەســتێنن. 
جگــە لــەوەی لــەو چلوســێ ســاڵەدا چەندیــن 
واڵتــەدا  لــەو  ژنــان  سەنگســاری  حوكمــی 
چــۆن  ڕێژیمێــك  وەهــا  كــراون.  جێبەجــێ 
بێــت؟ بەشــدار  كۆمیســیۆنەدا  لــەو  دەبــوو 
بــەاڵم پــاش شۆڕشــی ژینــا، ئــەوە كۆمەڵگــەی 

نێودەوڵەتــی بــوو كــە لــە بەرانبــەر ویســت و 
كــرد  پاشەكشــەی  ئێرانــدا  گەالنــی  داخــوازی 
ئــەو  لــە پرســی ژنانــی  و، النیكــەم ئاوڕێكــی 
واڵتــە دایــەوە. شۆڕشــی ژینــا، دەنگــی بێبەشــیی 
ژنانــی ئێرانــی كــردە بابەتــی ســەرەكیی نێــو 
پەرلەمانــی واڵتــان و كــۆڕ و كۆمەڵــی سیاســی 
و ڕۆشــنبیری. هــەر لــەو ســۆنگەیەوە بــوو كــە 
هەوڵــی  ســەرەڕای  نێودەوڵەتــی  كۆمەڵگــەی 
واڵتگەلــی وەكــوو ڕووســیا و چیــن و چەنــد 
ئەمجــارە  بــەاڵم  ئێــران،  دیكــەی  دۆســتێكی 
لــە  مــرۆڤ  مافــی  لــە  بەشــە  ئــەم  نەیتوانــی 
و  نــەوت  بــە  و  نەگــرێ  لەبەرچــاو  ئێرانــدا 
سیاســی  و  ئابــووری  دیكــەی  بەرژەوەندیــی 
كارێكــی  وەهــا  ئەگــەر  چونكــە  بیگۆڕێتــەوە، 
گــەورە  ڕیســواییەكی  بــە  دەبــوو  كردبایــە، 
ساتوســەودای  ســاڵە  چلوســێ  ئــەوەی  و، 
نێوچاوانیــان. پەڵــەی  دەبــووە  دەكــەن،  پــێ 
ــەم دەســتكەوتەی شۆڕشــی  ــش ئ ــەت پێ هەڵب
كۆمیتــەی  دامەزراندنــی  پەســندكرانی  ژینــا، 
ــەوەی ڕاســتییەكان، دەســكەوتێكی دیكــە  دۆزین
بــۆ خەڵــك و ڕاچڵەكینێــك بــوو بــۆ كۆمــاری 
جەنایەتەكانــی  بەڵگــەی  ئەگەرچــی  ئیســامی. 
ئاشــكران،  هێنــدە  ئیســامی  كۆمــاری 
خۆزەحمەتدانــە  بــە  پێویســتیان  نــە  كــە  
هەموویــان  چونكــە  لێكۆڵینــەوە،  بــە  نــە  و 
ئیســامییش  كۆمــاری  و  حاشــاهەڵنەگرن 
لــێ دەكات. داكۆكیشــیان  بگــرە  نكۆڵــی  نــەك 
دەنگــی  لــەوەی  جگــە  ژینــا،  شۆڕشــی 
ــران و  ــو ئێ ــی نێ ــی ژنان ــران بەتایبەت ــی ئێ خەڵك
كوردســتانی كردووەتــە بابەتــی ســەرەكیی كــۆڕ 
نێودەوڵەتــی  گشــتیی  بیــروڕای  و  كۆمــەڵ  و 
دەهۆڵــی  لەالیەكیــش  جیهانییــەكان،  میدیــا  و 
ئــەو  داشــدیارەكانی  و  ڕێژیــم  ڕیســوایی 
جەلادانــەی كوتــاوە تــا ئاســتێك كــە یەكێــك لەو 
پشــتیوانانەی ڕێژیــم پشــتی پێــی گــەرم بــوو، 
واتــە واڵتــی چیــن لــە ســۆنگەی ئــەو شۆڕشــەوە 
ــرد و،  ــە ك ــەو ڕێژیم ــاری الری ئ ــە ب هەســتی ب
ــی  ــی ئیماڕات ــی واڵت ــەوەی خاوەنداریەتی ــە ل جگ
ــە فەرمــی  ــداو ب لەســەر ســێ دووڕگەكــەی كەن
گرێبەســتی  و  پڕۆتۆكــۆل  كۆمەڵێــك  ناســی، 
واژۆ  كەنــداو  واڵتانــی  لەگــەڵ  ئابوورییشــی 

كــرد، كــە ســەرلەبەری ئــەو شــتانە دەكــرێ بــە 
ــاری  ــا و نیشــانەی ب دەســكەوتی شۆڕشــی ژین
الر و دۆخــی نالەبــاری ڕێژیــم لەقەڵــەم بدەیــن.
پێمــان  ئەگــەر  گەورەیــە  هەڵەیەكــی 
ئیســامیی  كۆمــاری  تــازە  دونیــا  وابــێ 
لــە ســەرەتاوە  هــەر  دونیــا  نەخێــر،  ناســیوە. 
چلوســێ  لــەو  مەگــەر  ناســیبوو.  ئەوانەیــان 
بنكــەی  تەقاندنــەوەی  لــە  ڕابــردوودا  ســاڵەی 
تیــرۆری  تــا  ئاڕژانتینــەوە  لــە  جوولەكــەكان 
و  واڵت  دەرەوەی  لــە  خۆیــان  دژبەرانــی 
دەیــان  و  قەتڵەزنجیرەییــەكان  وەڕێخســتنی 
لــە  پشــتیوانی  و  دیكــە  جەنایەتــی  ســەدان  و 
تاقــم و گرووپــە تیرۆریســتییەكانی لوبنــان و 
فەلەســتین و یەمــەن و بەحریــن و عێــراق و 
مووشــەكبارانكردنی خەزێنەكانی ســووتەمەنیی 
حیزبــی  مووشــەكبارانكردنی  و  ســعوودیە 
دیموكــرات و هەولێــر تەنیــا ئێمــە بیســتوومانن 
و خەڵكــی جیهــان و كۆمەڵــی نێودەوڵەتــی لێیــان 
ــە  ــە ئێم ــەوان زۆر ل ــر، ئ ــووە؟ نەخێ ــەر ب بێخەب
باشــتر ئــاگاداری زۆر لــەوە زیاتــری كــردەوەی 
و  بــوون  ئیســامی  كۆمــاری  تێكدەرانــەی 
بەرژەوەندییەكانیــان  بەگوێــرەی  بــەاڵم  هــەن، 
و  داوە  پــێ  ئیمتیازیــان  و  الواندوویانەتــەوە 
كــە  ئێســتاش  وەرگرتــووە.  لــێ  ئیمتیازیــان 
نەبــێ  ئــەوە  دەركــراوە،  كۆمیســیۆنە  لــەو 
تازەیــان ناســیبێ، بەڵكــوو پەرەگرتنــی دەنگــی 
تەنینــەوەی  و  ئێــران  ناڕەزایەتییەكانــی 
هەنــگاوی  بۆیــە  هــەر  گشــتییە.  بیــروڕای 
داهاتــوو پێویســتە بــەرەو دەركرانــی باڵیــۆزە 
ژارگــە  داخرانــی  و  ڕێژیــم  تیرۆریســتەكانی 
واڵتــان. لــە  بــێ  ســیخوڕییەكانیان  هێانــە  و 
ــە  ــی جیهــان پشــت بكەن چونكــە ئەگــەر واڵتان
گۆشــەگیری  تــەواو  و  ئیســامی  كۆمــاری 
بكــەن، بــە دڵنیاییــەوە خەڵكــی ئێــران بۆخۆیــان 
زبڵدانــی  دەیخەنــە  و  دەخــۆن  مشــووری 
ــی  ــەر خەڵك ــەوە دیســان ه ــەاڵم ئ ــژووەوە. ب مێ
ئێرانــن، كــە بــە مانەوەیــان لە گۆڕەپانی شــۆڕش 
كۆمەڵــی  پێویســتە  ئێرانــدا  شــەقامەكانی  و 
نێودەوڵەتــی ناچــار بكــەن ئــەو بڕیــارەش بــدات.
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سنووربەزاندنەکانی ئێران لە واڵتەکانی تر لە 
ڕوانگەی یاساوە:

دیمانەیەک لەگەڵ عومەر باڵەکی ئەندامی ڕێبەریی حدکا
دیمانە:

 شەهال حاجی رەحیمی

١ـ لــە ڕۆنگــەی بەڕێزتانــەوە چ لــە ڕووی 
ئەمنــی و چ لــە ڕووی ئابــووری و چ لــە 
چــۆن  ئێــران  دۆخــی  کۆمەاڵیەتــی  ڕووی 
هەڵدەســەنگێنن؟ پێتــان وایــە ئێــران وەک 
ــا؟ ــان ن ــوە دەچــێ ی ــی ئاســایی بەڕێ واڵتێک
ئێــران  ئیســامی  کۆمــاری  نیزامــی  واڵم: 
گرتنــی  دەســتەوە  بــە  ســەرەتای  لــە  هــەر 
ــە ئێــران هەتــا ئێســتاکە نەیتوانیــوە  دەســەاڵت ل
وتەنانــەت  وئابــووری  سیاســیی  بــواری  لــە 
هــۆکاری  ســەقامگیربێ.  کۆمەاڵیەتیــەوە 
نیزامــی  وئابــووری  سیاســیی  ناســەقامگیری 
کۆمــاری ئیســامی دەگەرێتــەوە بــۆ شــێوەی 
تێروانــی دەســەاڵتدارانی ئــەو نیزامــە بــۆ پرســە 
شــێوە  ئــەو  کــە  وئابوورییــەکان  سیاســیی 
دا  ڕابــردوو  43ســاڵی  مــاوەی  لــە  تێڕوانینــە 
ئێــران وهــەم دەرەوەی  نێــو خــۆی  لــە  هــەم 
ســنوورەکان کێشــەی سیاســیی وئابــووری بــۆ 
گەاڵنــی ئێــران دروســت کــردووە بــە چەشــنێک 
کــە لــە بــواری سیاســییەوە لــە پێوندییــە نێــو 

دەوڵەتییــەکان بــە چــاوی گومانــەوە دەروانــە 
ئێــران  دەســەاڵتدارانی  کردەوەکانــی  کارو 
وئــەوە ڕاســتەوخۆ کاریگــەری کردۆتــە ســەر 
باردۆخــی ژیانــی خەڵــک لــە نێوخــۆی ئێــران، 
سیاســەتی  هــۆی  بــە  دیکــە  واتایەکــی  بــە 
هەڵــەی هەنــاردە کردنــی شــۆرش بــۆ دەرەوەی 
ــاری  ــە کاروب ســنوورەکان و دەســت وەردان ل
نێوخــۆی واڵتانــی دووروبــەر ودروســت کــردن 
بناژۆخــواز  تێرۆریســتی  تاقمــی  پێکهێنانــی  و 
وای کــردووە کــە ســەرمایەگوزارانی واڵتانــی 
پێشــکەوتووی پیشەســازی هیــچ هەنگاویــەک 
ئێــران  نێوخــۆی  لــە  ســەرمایەدانان  بــۆ 
هەڵنەگــرن و لــە هەمــان کاتــدا پــرۆژەی دەســت 
ــاری  ــە کۆم ــی ل ــی ناوەک ــە چەک وێڕاگەیشــتن ب
ــی  ــەی جیهان ــە کۆمەڵگ ــدا وای ل ئیســامی ئێران
بــە تایبەتــی واڵتانــی ڕۆژئاوایــی کــردووە کــە 
بــۆ ماوەیەکــی دوورودڕێــژ ئابڵۆقــەی ئابــووری 
راســتەوخۆ  کــە  واڵتــە  ئــەو  ســەر  بخەنــە 
ئاســایی  ژیانــی  ســەر  کردۆتــە  کاریگــەری 

خەڵــک وبۆتــە هــۆی ناســەقامگیری ئابــووری 
لــە نێــو خــۆی ئێــران بــە چەشــنێک کــە بــە پێــی 
ئامارەکانــی خــودی حکومــەت لــە حالــی ئێســتادا 
ــر  ــە ژێ ــران ل ــی ئێ ــە 70لەســەدی خەڵک ــک ب نزی
کۆمەڵگەیەکــی  و  دەژیــن  دا  هــەژاری  خەتــی 
بــەو جــۆرە بەهــەزاران نەخۆشــی کۆمەاڵیەتــی 
گیــرۆدە  ومێــرد،  ژن  جیابوونــەوەی  وەک 
پەرەگرتنــی  مــاددە هۆشــبەرەکان،  بــە  بــوون 
پەرەگرتنــی  فرۆشــی،  لــەش  دیــاردەی 
تــاک  نێــو  لــە  جۆراوجــۆر  شــەروئاژاوەی 
بۆیــە  هەڵــداوە.  ســەریان  کۆمەڵگــە....  وکــۆی 
ئێــران وەک واڵتێکــی ئاســایی بەڕێــوە ناچــێ 
ــەوە  ــە ڕاونگــەی دەســەاڵتدارانی تاران ــە ل چونک
ــە  ــا پێویســتی ب ــران ســەغیرە وات کۆمەڵگــەی ئێ
چاوەدێــر وسەرپەرەســت هەیــە بۆیــە ڕێبــەری 
ئیمامــی  نوێنــەری  ئێــران  ئیســامی  کۆمــاری 
نوێنــەری خوایــە  ئــەوەوە  زەمانەولــە ڕێــگای 
موســوڵمانانە  ئەمــری  ووەلــی  زەوی  لەســەر 
وبریــار  کردنــەوە  بیــر  مافــی  ئــەوە  وتەنیــا 
لەســەر دانــی بــۆ چارەنووســی خەڵــک هەیــە.
ئێــران  لــە  کــە  سیاســی  سیســتمی   .
سیســتمێکە؟  جــۆر  چ  دەکــرەێ  پــێ  کاری 
واڵمــدەرە  سیســتمە  ئــەو  وایــە  پێتــان 
ئــەو  بــۆ  دەبــێ  و  بــووە  واڵمــدەر  یــان 
هەمــو پێکهاتەیــەی وا لــە ئێــران دەژیــن؟
واڵم:  هــەر لەســەرەتای هاتنــە ســەر کاری  
کۆمــاری ئیســامی ئێــران ئــەو سیســتمە بــۆ 
هەمــوو دنیــا سیســتمێکی نــا ئاشــنا بــوو، بــە 
سیســتمە  گــەڵ  لــە  یەکــەم  هــۆکار  چەندیــن 
زۆر  ســەردەمەدا  لــەو  بــاو  یەکانــی  جیهانــی 
بــۆ  کــە  چەشــنێک  بــە  هەبــوو  جیــاوازی 
دووهــەم  بــوو.  نامــوو  جیهانــی  کۆمەڵگــەی 
لــە  ئیســامی  کۆمــاری  سیســتمی  بنەماکانــی 
دیــاری  ومەزهەبێکــی  ئایــن  پایەکانــی  ســەر 
سیســتمە  جــۆرە  ئــەو  کــە  دارێــژاوە  کــراو 
کۆمەڵگــەی  الیــەن  لــە  ســەدەیە  چەندیــن  بــە 
واتــا  ســپێردراوە.  مێــژوو  بــە  مرۆڤایەتیــە 
شۆرشــی  ودوای  ناوەراســت  ســەدەکانی  لــە 
بــە  ومەزهــەب  ئایــن  ئوروپــا  لــە  ڕێنســانس 
لــە  ئیســامی  کۆمــاری  سیســتمی  شــێوازی 
هیــچ واڵتێــک دەســەاڵتی سیاســیی بەدەســتەوە 
ئێــران  ئێســتای  نیزامــی  لــە  نەبــووە. ســێهەم 
بــەدوای  وئیســامی  کۆمــاری  سیســتمی  دا 
یــەک دا بوونــە پێناســەی سیســتمی سیاســیی 

هیچ هەنگاویەک بۆ سەرمایەدانان لە نێوخۆی ئێران هەڵنەگرن 
و لە هەمان کاتدا پرۆژەی دەست وێڕاگەیشتن بە چەکی ناوەکی 
لە کۆماری ئیسامی ئێراندا وای لە کۆمەڵگەی جیهانی بە تایبەتی 
واڵتانی ڕۆژئاوایی کردووە کە بۆ ماوەیەکی دوورودڕێژ ئابڵۆقەی 

ئابووری بخەنە سەر ئەو واڵتە
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ــەوە  ــە بنەرەت ــەو پێناســەیە ل ــەر ئ ــە ه ــران ک ئێ
ناتەبایــی تێدایــە چونکــە سیســتمی کۆمــاری لــە 
ســەر ئەساســی بــاوەردار بــوون بــە دەســەاڵتی 
خەڵــک دادەمــەزرێ واتــا لــە سیســتمی کۆمــاری 
دا دەســەاڵت لــە الیــەن خەڵکــەوە دەســت نیشــان 
الیــەن  لــە  هــەر  کاتــدا  هەمــان  ولــە  دەکــرێ 
کردنــی  دەستاودەســت  پڕۆســەی  خەڵکــەوە 
دەســەاڵت بەڕێــوە دەچــێ، بــەاڵم لــەو سیســتمە 
ومەزەبێــک  دیــن  بنەماکانــی  لەســەر  کــە 
کــە  ورێســاکان  یاســا  هەمــوو  دامــەزراوە 
لــە  بــەرێ  بەڕێوەیــان  لەســەریەتی  کۆمەڵگــە 
دەســەاڵتی مرۆڤــەکان بــەدەرە ولــەو سیســتمەدا 
ئــەو یاســایانە قانــوون  بــە پێــی  قانووندانــەر 
ــش  ــەوە پێ ــەزاران ســاڵ ل ــە ه ــە ب ــژێ ک دادەرێ
کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی کاریــان پــێ کــردوون 
ــی ئیاهــی ناســراون  ــە قانوون ــەوە ب ــەر ئ و لەب
مڕۆڤــەکان مافــی ئەوەیــان نییــە دەســت کاریــان 
کــە کۆمەڵگــەی  دایــە  لــە حاڵێــک  ئــەو  بکــەن 
کــە  پێشــکەوتووە  رادەیــەک  بــە  مرۆڤایەتــی 
کۆمەڵگــە  پێدانــی  ونــەزم  کــردن  تەنزیــم  بــۆ 
هەمــوو ســاڵێک پێویســتی بــە قانوونــی نــوێ 
دەبــێ. چــوارم سیســتمی کۆمــاری ئیســامی 
ئێــران لــە بــواری ســاختاری دەســەاڵتەوە بــە 
تایبەتــی دەســەاڵتەکانی ڕێبــەری ئــەو نیزامــە 
هیــچ جیاوازیەکــی لــە گــەڵ نیزامــی پێــش خــۆی 
واتــا نیزامــی پاشــایەتی نییــە. لــە هــەر دوو نیزام 
دا ) پاشــا وڕێبــەر( بــە پێــی ئەســل وماددەکانــی 
قانوونــی بنەرەتــی ئێــران نوێنــەری خــوا لەســەر 
زەویــن ولــە بەرانبــەر قانــوون دا بەرپرســیار 
دەبــێ  قانوونــەو  وکرداریــان  وقســە  نیــن 
جێبەجــێ بکــرێ وتەنیــا خۆیــان ســەالحییەتی 
ــە هەڵبوەشــێنەوە.  ــەو قانوونان ــە ئ ــان هەی ئەوەی
بــە  ئێــران  گەالنــی  پێــش  لــەوە  بۆیە44ســاڵ 
دژی ڕێژیمــی پاشــایەتی راپەریــن وڕوخاندیــان 
ولــە حاڵــی ئێســتاش دا دەبێنیــن دوای 43ســاڵ 
ئیســامی  کۆمــاری  نیزامــی  دەســەاڵتداریەتی 
بــۆ جارێکــی دیکــە گەالنــی ئێــران ڕاپەریــوەن 
دەســەاڵتداریەتی  البردنــی  وخوازیــاری 
نیزامــی کۆمــاری ئیســامین، چونکــە نیزامــی 

کۆمــاری ئیســامیش وەک نیزامــی پاشــایەتی 
واڵمــدەری نیازەکانــی گەالنــی ئێــران نەبــووە.     

ــەڵ  ــرات لەگ ــی دێموک ــەتی حیزب ٢ـ سیاس
ــە دوو  ــن ل ــە؟ وەک دەزانی ــە چیی ــەو نیزام ئ
یەکــدا  دوای  لــە  یــەک  سیاســی  نیزامــی 
نەیانتوانیــوە مەشــرووعیەتی خۆیــان لــە 
کوردســتان وەرگــرن و حیزبــی دێموکراتیــش 
ــە  ــک ب ــی نیزی ــە ئەزموون ــی ب وەک حیزبێک
یــەک ســەدەی کاری سیاســی بــە چ هۆکارێک 
ناگونجــێ؟  سیســتمانە  ئــەو  لەگــەڵ 

واڵم: حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان هــەر 
هەمــوو  پێــی  بــە  دامەزرانییــەوە  ڕۆژی  لــە 
بەڵگــەکان ومێــژووی پــڕ لــە هەورازونشــێوی 
ســەلمێنەرەی ئەوەیــە کــە بــاوەری بــە مافــی 
کــورد  گەلــی  چارەنووســی  کردنــی  دیــاری 
بــووە وهەیــە وبــە پێــی هەلومەرجــی خەبــات 
لــەو چوارچێــوەدا ســتراتیژی خەباتــی خــۆی 
ئامانجەکانــی  بــە  گەیشــتن  وبــۆ  دارشــتووە 
هەمــوو کات لەســەر ئــەو بــاوەرە بــووە کــە 
هــەر  لــە  کــورد  پرســی  کردنــی  چارەســەر 
چــوار پارچــەی کوردســتان بــە گشــتی و لــە 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــە تایبەتــی لــە ڕێــگای 
ئاشــتیانە پێویســتە چارەســەر بکــرێ، بــەاڵم بــە 
داخەوە دەســەاڵتدارانی زاڵ بەســەر کوردستان 
بــە گشــتی ودەســەاڵتدارانی تــاران بــە تایبەتــی 
بــە جیــگای ئــەوە لــە ڕێــگای ئاشــتیانەو لەســەر 
ــی  ــە گــەڵ الیەن ــژ پرســی کــورد ل ــزی وتووێ می
بــۆ  چــارەی  وڕێــگا  بکــەن  تاوتــوی  کــوردی 
بدۆزنــەوە، ڕێــگای شــەر وســەرکوتی نیزامیــان 
دەرحــەق بــە ویســت وداخوازییەکانــی گەڵــی 

کــورد گرتۆتەبــەرو مــاوەی 43ســاڵە بــە فتــوای 
خومەینــی ئــەو شــەرە ماڵویرانکــەرە بەرۆکــی 
ئیســتا  وهەتــا  گرتــووە  کوردســتانی  خەڵکــی 
بەردەوامــە وحیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ئێــران وەک هێــزی ســەرەکی بزوتنــەوەی کــورد 
لــەو پارچــە لــە کوردســتان ئەرکی دیفــاع لە مان 
ومەوجودییەتــی گەلــی کــوردی کەوتۆتــە ســەر 
شــان وهەتــا ئێســتا زیاتــر لــە 5000پێنــج هــەزار 
کادرو پێشــمەرگە و ئەندامــی لــەو ڕێبــازەدا لــێ 
شــەهید بــووە و تەنانــەت لــە مەیدانــی شــەر 
ــەری  ــی ڕیب ــە 30ئەندام ــر ل ــی زیات وبەربەرەکان
حیــزب شــەهید بــوون کە لــە نێویاندا شــەهیدانی 
ڕێبــەر شــەهید پێشــەوا قــازی مەحمــەد، دوکتور 
دەبینــدرێ.  شــەرفکندی  دوکتــور  قاســملوو، 
ئــەو  خەباتــی  مێــژووی  بــە  چــاو  ئەگــەر 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی  43ســاڵەی 
ئێرانــدا بخشــێنین بــە باشــی بۆمــان دەردەکەوێ 
کــە ویســت و داخوازیەکانــی گەلــی کــورد هیــچ 
جیاوازیەکیــان لــە گــەڵ ئامانجەکانــی حیزبــی 
دوای  لــە  بۆیــە  هــەر  نییــە،  دا  دێموکــرات 
ڕوخانــی حکومەتــی پاشــایەتی کاتێــک خومەینی 
ودارودەســتەکەی لــە هەوڵــی ئــەوەدا بــوون لــە 
پڕۆســەیەک دا بــە نــاوی ڕێفرانــدۆم سیســتمی 
ــە  ــەو پرســیارە ل ــی ئ ــە هێنان ــران ب سیاســیی ئێ
نێوان سیســتمی پاشــایەتی وکۆماری ئیســامی،  

ئێــران کامیــان هەڵدەبژێــرن، حیزبــی  گەالنــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران وەک حیزبــی 
پێشــرەوی کــورد ئــەو پڕۆســەییە بایکــۆت کــرد 
و گەلــی کوردیــش هاودەنــگ لــە گەڵــی حیزبــی 
دێموکــرات پرۆســەی بــە نــاوی ڕیفرانــدۆم بــۆ 
دیــاری کردنــی سیســتمی سیاســیی داهاتــووی 
ئێرانــی بایکــۆت کــرد و ئــەوە ســەرەتایەک بــوو 
ئیســامی  نیزامــی کۆمــاری  ئێســتا  کــە هەتــا 
نەتوانــی لــە کوردســتان ســەقامگیری سیاســیی 
ــە واتایەکــی دیکــە  ــکا. ب ــۆ خــۆی دەســتەبەر ب ب
ــی  ــاری ئیســامی نیزام ــەک نیزامــی کۆم ــە الی ل
ئــەو  بۆیــە  نەبــووە  کــورد  گەلــی  دڵخــوازی 
نێوکۆمەڵگــەی  لــە  پێگەیەکــی  هیــچ  نیزامــە 
نییــە   کوردســتاندا  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  کــوردی 
ئــەو  دەســەاڵتدارانی  دیکــەوە  الیەکــی  ولــە 
ئێســتا  هەتــا  ئەمنییــەوە  چــاوی  بــە  نیزامــە 
ئێــران.  لــە  کــورد  پرســی  بــۆ  ڕوانییویانــە 
حیزبــی  ڕۆژپێگــەی  ڕۆژلەگــەڵ  بۆیــە  هــەر 
نێــو  لــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
کۆمەڵگــەی کوردســتان بــە هێزوبەهێزتــر دەبــێ.  

ئەگەر چاو بە مێژووی خەباتی ئەو ٤٣ساڵەی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێراندا بخشێنین بە باشی بۆمان 
دەردەکەوێ کە ویست و داخوازیەکانی گەلی کورد هیچ 

جیاوازیەکیان لە گەڵ ئامانجەکانی حیزبی دێموکرات دا نییە، 
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دێموکــرات   حیزبــی  وەک  بۆچوونتــان 
سیاســی  نیزامــی  نیســبەت  بــە 
چییــە؟ کوردســتان  و  ئێــران  داهاتــووی 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئامانجی دامەزراندنی حکومەتێکی دێموکراتیکی 
فیدراڵــە کــە لــەو سیســتمە سیاســییەدا مافــی 
بــە  و  جیــاوازی  بــێ  ئێــران  گەالنــی  هەمــوو 
پێــی پێــوەرە جیهانییــەکان دابیــن بکــرێ ودیــن 
مرۆڤــەکان  بــە  تایبــەت  کرداریەکــی  وەک 
بــێ.  جیــا  ولــە سیاســەت  بکــرێ  لــێ  چــاوی 

ئــاگادارن  دنیــا  هەمــوو  وەک  هــەر  ٣ـ 
کۆمــاری ئیســالمی مــاوەی نیزیــک پێنــج 
ســاڵە زیاتــر بنکەکانــی حیزبــی دێموکراتــی 
و  دڕۆن  هاویشــتنی  ئامانجــی  کردووەتــە 
لێــدان  دوایانــەدا  لــەم  و  هاژەکــی خــۆی 
ئێــوە  بــەڕای  تریــش،  حیزبەکانــی  لــە 
لەگــەڵ  چییــە  کارە  لــەو  ئــەو  ئامانجــی 
ئــەوەی تێچــووی هــەر مووشــەکێک بتوانــێ 
ئابوورییــەی  کێشــە  و  هەاڵوەســین  ئــەم 

ــکا؟ ــێ چارەســەر ب ــو ســاختاری خــۆی پ نێ
ــی  ــرا ، نیزام ــاس ک ــی پێشــتر ب واڵم: هەروەک
کۆمــاری ئیســامی هــەر لــە ســەرەتای هاتنــە 
ســەر کورســی دەســەاڵتداری ئێــران هــەر بــە 
قەوانەکــەی ڕێژیمــی پاشــایەتی ســەبارەت بــە 
ــی  ــە ڕۆژهەاڵت ــی کــورد ل ــی گەل پرســی مافەکان
کوردســتان لێداوە وبە جیگای چارەســەرکردنی 
پرســەکە بــە ڕێــگای ئاشــتیانە کەوتنــە دژایەتــی 
ــە مــاوەی 43ســاڵی ڕابــردوودا  گەلــی کــورد ول
لــە هیــچ کردەوەیەکــی دژە مرۆڤانــە دژ بــە گەلی 
کــورد خــۆی نەپاراســتووە ولــە زیندانی وئیعدام 
وتێــرۆرەوە بگــرە هەتــا کەلــک وەرگرتــن لــە 
ــا  ــان تەنیاوتەنی چەکــی جۆراوجــۆر کــە هیندێکی
لــە شــەری نێــوان دوو دەوڵــەت دا بەکاردێــن 
پێــی  بــە  چەکانــە  لــەو  بەشــێک  تەنانــەت  و 
یاســای نێــو دەوڵەتــی چەکــی قەدەغەکــراوەن 
کــە نابــێ بــە دژی خەڵکــی بــێ دیفــاع بــە کار 
ببردرێــن، بــەکاری هێنــاوە. کۆمــاری ئیســامی 

ئێــران هــەر لــە ســەرەتاوە جیــاوازی لــە نێــوان 
حیزبــی دێموکــرات و گەلــی کــورد داننــاوە و 
ــی  ــی گەل ــە ئامانجەکان ــی ک ــەو راســتییە دەزان ئ
دێموکــرات  حیزبــی  ئامانجەکانــی  لــە  کــورد 
جیــاواز نیــن بۆیــە هــەر جــۆرە کردەوەیــەک 
لــە  ئیســامی  کۆمــاری  نیزامــی  دژی  بــە 
نێوخــۆ ڕوو بــدا، خیــرا دەســەاڵتدارانی تــاران 
و  دێموکــرات  حیزبــی  بــە  دەدەن  پێوەنــدی 
هێــزە کوردییەکانــی دیکــە، هەربۆیــە بیجگــە لــە 
ــە نێوخــۆی کوردســتان و  ــک ل ســەرکوتی خەڵ
بــە هەمــوو توانــای نیزامــی خــۆی دەکەوێتــە 
شــوینی  بنکەوکەمپەکانــی  بارانــی  مووشــک 

بــەو  دێموکــرات  حیزبــی  بنەماڵەکانــی  ژیانــی 
نارەزایەتییــەک  هــەر  ڕێبــەری  کــە  مەبەســتە 
نێوخــۆی کوردســتان حیزبــی دێموکــرات  لــە 
وهێزەکانــی دیکــەی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانن.
هێرشــە  کــە  کــە  بابەتــە  بــەو  ســەبارەت 
قەیرانــی  ئیســامی  کۆمــاری  مووشــکییەکانی 
ئابــووری بــۆ ئــەو نیزامــە دەخوڵقێنــی، ئــەوە 
حکومــەت  بــۆ  مالــی  هەزینــەی  کــە  ڕاســتە 
نیزامێکــی  لــە  ئــەوە  بــەاڵم  ســەرێ،  دەباتــە 
بابەتــی  بــە  دەبــوو  حەتمــەن  دێموکراتێکــدا 
لێکۆڵێنــەوە و لێپرســینەوە کــە حکومــەت بودجــە 
وهەزینــەی واڵت بــۆ ئــاوا بــە فیــرۆ دەدا، بــەاڵم  
لــە حکومەتێکــی وەک کۆمــاری ئیســامی کــە 
خــۆی بــە قیــوم و سەرپەرســتی خەڵــک دەزانــێ 
ــە  ــک ب ــی ســەروت وســامانی خەڵ ــرۆ دان ــە فی ب
الیــەوە گرینــگ نییــە وتەنیــا وتەنیــا ئامانجــی 
ئەوەیــە لــە ڕێــگای هێــزەوە هژموونــی خــۆی 
زیاترتەمەنــی  ماوەیەکــی  بــۆ  و  بســەپێنێ 

بکاتــەوە.   درێــژ  خــۆی  دەســەاڵتداری 

لــە  گشــتی  بیــری  ئێــوە  ڕای  بــە  ٤ـ 
ئاســتی نیودەوڵەتیــدا دەتوانــن ببــن بــە 
ســنوورانە  ئــەو  ئێــران  کــە  بەربەســتێک 
ســەر  نەکاتــە  هێــرش  یــان  نەبەزێنــێ 
ســەروەری عێــراق و هەرێمــی کوردســتان؟
پێــی  بــە  ئێــران  ئیســامی  کۆمــاری  واڵم: 
ئامانجــی هەناردەکردنــی شۆرشــی ئیســامی 
بــۆ دەرەوەی ســنوورەکانی هیــچ پابەندیەکــی 
خــۆی  بــۆ  نێودەوڵەتیــەکان  یاساوڕیســا  بــە 
کۆمــاری  کردەوەکانــی  کارو  نییــە.  قائیــل 
ڕابــردوودا  43ســاڵی  مــاوەی  لــە  ئیســامی 
دەرخــەری ئــەو ڕاســتییەیە کــە ئــەو نیزامــە بــە 
خوڵقاندنــی قەیــران لــە دەرەوەی ســنوورەکانی 
خــۆی هەمــوو قەیرانــە نێوخۆیەکانــی ئێرانــی 
جیهانــی  کۆمەڵگــەی  کــردووە.  پەردەپــۆش 
دەســت  بــە  43ســاڵەدا  ئــەو  مــاوەی  لــە  کــە 
کۆمــاری  خوڵقینەکانــی  قەیــران  کــردەوە 
ئێســتادا  حالــی  لــە  و  دەناڵێنــی  ئیســامی 
بــەاڵم  دابنیــن.  بــۆ  بەربەســتێکی  دەیانهــەوی 
نابــێ لــە بیرمــان بچــی کــە ســەردەمی ئێســتا 
ســەردەمی بەرژەوندیەکانــە و لــە پێوەندیــە نێــو 
دەوڵەتیــەکان هــەر دەوڵەتــە بەرژەوەنــدی خــۆی 
لــە بەرچــاو دەگــرێ و بــە پێــی بەرژەوەنــدی 
لەســەر  بریــار  خــۆی  ئابــووری  و  سیاســیی 
ڕووداوە نێــو دەوڵەتیــەکان دەدا. ئــەوەی ئێــران 
ــد ســاڵی ڕابــردوودا دەرحــەق  ــاوەی چەن ــە م ل
بــە بەزاندنــی ســنوورەکانی عیــراق کردوویەتــی 
ــە ئاشــکرا پێشــێل کردنــی ســەروەری عیــراق  ب
کوردســتانە.  هەریمــی  دەســەاڵتداریەتی  و 

و  هەزینــە  دێموکــرات  وەک  ٥ـ 
هێرشــە  لــەو  داوە  زۆرتــان  تێچــووی 
کۆمــاری  دڕۆنییانــەی  و  هاژەکــی 
پێتــان  ڕادەیــەک  چ  تــا  ئێــوە  ئیســالمی 
نیســبەت  بــە  خەباتەتانــدا  لــەو  وایــە 
دەبــن؟ ســەرکەوتوو  ئیســالمی  کۆمــاری 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی  واڵم: 
ئێــران لــە مــاوەی تەمەنــی 76ســاڵەی خــۆی 
دا هــەر وەکــی پێشــتر بــاس کــرا بــە هەمــوو 
لــە رەوتــی خەباتــی  ئــەو هەورازونشــیوانەی 
ــی  ــە رؤژهەاڵت ــی کــورد ل ــەی گەل ڕزگاریخوازان
خەبــات  لــە  هاتــووە  تووشــی  کوردســتان 
ئیســامی  کۆمــاری  نەوەســتاوە.  وتێکۆشــان 

نابێ لە بیرمان بچی کە سەردەمی ئێستا سەردەمی 
بەرژەوندیەکانە و لە پێوەندیە نێو دەوڵەتیەکان هەر دەوڵەتە 
بەرژەوەندی خۆی لە بەرچاو دەگرێ و بە پێی بەرژەوەندی 

سیاسیی و ئابووری خۆی بریار لەسەر ڕووداوە نێو 
دەوڵەتیەکان دەدا
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دەبینین بە هاتنە ئارای هەر نارەزایەتیەک لە کوردستان، دەسەاڵتدارانی 
کۆماری ئیسالمی لە ڕێگای جوراوجۆرەوە دەکەوێتە خۆ و بە هەر 
ڕێگایەکی لە توانای دابێ بە دژی حیزبی دێموکرات و خەباتگیرانی

کوردستان دەجوڵێتەوە، جا ئەو جوڵەیە بە تێرۆرکردنی ڕێبەران و 
کادر وپێشمەرگەکانی حێزب بێ یا بە هەناردە کردنی ماددەی سەمی و 

تەقاندنەوەی بۆمب بێ و یا لە ڕێگای مووشک باران وبۆمبارانی هەوایی 
بێت 

کــە  دەکا  ئــەوە  بانگــەوازی  43ســاڵە  مــاوەی 
خەبــات  مەیدانــی  لــە  دێموکراتــی  حیزبــی 
ــە  ــە تێکۆشــانی ل ــردووە وئاســەواریەک ل دەرک
ــە  ــە هاتن ــن ب ــەاڵم دەبینی ــاوە، ب کوردســتان نەم
کوردســتان،  لــە  نارەزایەتیــەک  هــەر  ئــارای 
ــگای  ــە ڕێ ــاری ئیســامی ل دەســەاڵتدارانی کۆم
هــەر  بــە  و  خــۆ  دەکەوێتــە  جوراوجــۆرەوە 
ڕێگایەکــی لــە توانــای دابــێ بــە دژی حیزبــی 
کوردســتان  خەباتگیرانــی  و  دێموکــرات 
دەجوڵێتــەوە، جــا ئــەو جوڵەیــە بــە تێرۆرکردنــی 
حێــزب  وپێشــمەرگەکانی  کادر  و  ڕێبــەران 
بــێ یــا بــە هەنــاردە کردنــی مــاددەی ســەمی 
لــە ڕێــگای  یــا  و تەقاندنــەوەی بۆمــب بــێ و 
بێــت  هەوایــی  وبۆمبارانــی  بــاران  مووشــک 
بــۆ دەســەاڵتدارانی کۆمــاری ئیســامی فــەرق 
نــاکا ئــەو کردەوانــە لــە کــوێ ولــە چ قۆناخێکــی 
دێموکراتــی  حیزبــی  دژی  بــە  زەمەنیــدا 
کوردســتان بــە کار دێنــن، تەنانــەت لــە کاتــی 
زەربەلێــدان لــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان 
لــە یادیــان دەچــی کــە مــاوەی زیاتــر لــە 40ســاڵە 
لــە ڕاگەیاندنــی خۆیانــدا بە دائیــم رایانگەیاندووە 
جوواڵنــەوەی  و  دێموکــرات  حیزبــی  کــە 
مافخوازانــەی گەلــی کــورد ســەرکوت کــراوە 
و بــە یەکجــاری تــەواو بــووە بــەاڵم دەبینیــن 
هــەر لــەو مــاوەدا کــە گەالنــی ئێــران ڕاپەرینێکــی 
ــاران  ــە دژی دەســەاڵتدارانی ت سەرانســەریان ب
بــە شــوعاری« ژن، ژیــان، ئــازادی« دەســت 
ــە  ــە ب ــەو ڕاپەرین ــێ کــردووە و چەغماخــەی ئ پ
شــەهید کردنــی »ژینــا ئەمینــی« بــە دەســتی 

پۆلیســی ئەخــاق لــە تــاران و لــە کاتــی بــە خــاک 
ــێ کــرد  ــە شــاری ســەقز دەســتی پ ســپاردنی ل
بــە تایبەتــی کــە ناوەنــدی هــاوکاری حیزبەکانــی 
داوای  بانگەوازیــدا  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
دەربرینــی  بــۆ  کــرد  کوردســتان  خەڵکــی  لــە 
نارەزایەتــی بــە شــەهید کردنــی  »ژینــا« دوکان 
و بــازار دابخــەن و لــە بــە خــاک ســپاردنیدا 
کــە  بــن  بەشــدار  بەربەریــن  شــێوەیەکی  بــە 
بەخۆشــێییەوە خەڵکی کوردســتان وەک هەموو 
بانگــەوازی  لــە  پێشــوازیان  دیکــە  جارەکانــی 
ناوەنــدی هــاوکاری کــرد کــە حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتان یەکێــک لــە پایــە ســەرەکییەکانی ئەو 
ــەو  ــگاوی ئ ــە وبــەو جــۆرە یەکــەم هەن ناوەندەی
ڕاپەرینــە لــە کوردســتانەوە دەســتی پــێ کــرد 
و لــە ماوەیەکــی کەمــدا سەرانســەری ئێرانــی 
دەســەاڵتدارانی  کــە  چەشــنێک  بــە  گرتــەوە، 
و  ئێــران  نێوخــۆی  لــە  ئیســامی  کۆمــاری 
ــەو  ــەڵ ئ ــی لەگ ــای بەربەرەکان کوردســتان توان
ڕاپەرینــە بەربەرینەیــان نەبــوو بۆیــە کەوتنــە 
ــە دەرەوەی ســنوورەکان  ــران ل ــی قەی خولقاندن
بارانــی  مووشــک  هەنگاویــان  ویەکــەم 
حیزبــی  بنەماڵەکانــی  ژیانــی  بنکەوشــوێنی 
ئێــران وحیزبەکانــی  دێموکراتــی کوردســتانی 
ئیســامی  کۆمــاری  ئۆپۆزیســیونی  دیکــەی 
ــە  ــرات ل ــی دێموک ــە کــە حیزب ــەو ئامانج ــوو ب ب
مەیدانــی خەباتــی مافخوازانــەی گەلــی کــورد 
و  بکــەن  بــەدەر  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  لــە 
توانــای  کــە  بکــەن  الوازی  چەشــنێک  بــە  یــا 
خەڵکــی  لــە  و  نەبــێ  خەباتــی  بەڕێوەبردنــی 

کوردســتانی داببــرن، بــەاڵم مێــژووی حیزبــی 
ــاری  ــی کۆم ــەی ئامانجەکان ــرات پێچەوان دێموک
ئیســامی دەســەلمێنی کــە حیزبــی دێموکــرات 
ســەرچاوەکەی گەلــی کــوردە لــە ڕۆژهەاڵتــی 
کوردستان و هەتا ئەو گەلە زیندوو بێ حیزبی 
دێموکراتیــش لــە ســەر پێیــە و لــە جــاران بــە 
گوروتینتــر دڕێــژە بــە خەبــات و تێکۆشــان دەدا. 

٦ـ ئێــران هەتــا ئێســتا هاژەکــی زەمیــن 
بــە زەمیــن و دوورهاوێــژی هەیــە بــەڕای 
ئێــوە ئەگــە دەســتی بــە چەکــی ناوکــی ڕابــگا 
ــێ وەک  ــۆی بپێک ــی خ ــێ ئامانجەکان دەتوان
ئــەوەی کــە دەیهەوێ هیاللی شــیعی دروســت 
ــی  ــی ئەتوم ــەوێ چەک ــکا و ئێســتاش دەیه ب
دروســت بــکا ئێــوە پێتــان وایــە بــۆ ئامانجــە 
هەواڵنەیــان  ئــەو  درێژخایەنەکانیــان 
لــە  بەشــێک  وەک  یــان  دەبــێ  بەســوود 
لێکۆڵــەران ئامــاژە بــەوە دەکــەن کــە ئێــران 
خەریکــە بــەرەو لــە نێوچــوون دەچــێ و 
ژیانێتــی؟ پەلەقاژەکانــی   دواییــن  ئــەوە 
نیزامــی  کــرا  بــاس  پێشــتر  وەکــی  هــەر 
بــواری  لــە  نیزامێکــە  ئیســامی  کۆمــاری 
ســاختارییەوە وەک هیــچ سیســتمێکی سیاســیی 
و  ناچــی  ســەردەمە  ئــەو  دەســەاڵتداری 
ئــەو  مێــژووی  بەرپرســایەتیش  بــواری  لــە 
43ســاڵەی دەســەاڵتدارایەتی ئــەو نیزامە ئەوەی 
بــۆ کۆمەڵگــەی نێــو دەوڵەتــی ســەلماندووە کــە 
کۆمــاری ئیســامی ئێــران نیزامێکــی بەرپرســیار 
نییــە، واتــا یاخــی لــە یاســا و رێســاکانی بــاوی 
نێــو دەوڵەتییــە، بۆیــە دەســت ڕاگەیشــتنی بــە 
چەکــی ناوەکــی دەتوانــی مەترســێکی گــەورە 
ــە گشــتی و  ــی ب ــۆ ســەر ئاسایشــی نێودەوڵەت ب
تایبەتــی  بــە  نێوراســت  ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی 
ــی  ــو دەوڵەت ــەی نێ ــە کۆمەڵگ ــکا. بۆی دروســت ب
هەمــوو  ڕۆژئاوایــی  واڵتانــی  تایبەتــی  بــە 
هەوڵیــان ئەوەیــە کــە ئیــزن نــەدەن کۆمــاری 
ئیســامی ئێــران دەســتی بــە چەکــی ناوەکــی 
دەردەخــەن  ئــەوە  ئامــاژەکان  بــگا و هەمــوو 
بــە  ئــەودا  گــەڵ  لــە  کــە کۆمەڵگــەی جیهانــی 
نارەزایەتییەکانــی  دەڕواننــە  هەســتیارییەوە 
نێــو خــۆی ئێــران بــە دژی کۆمــاری ئیســامی، 
ئــەو  بزانــن  ناکــەن  ئــەوە  چاوەروانــی  بــەاڵم 
نارەزایتیانــە دەبنــە هــۆکار بــۆ ڕوخانــی ئــەو 
رێژیمــە یانــا، بەڵکــوو پرســی چەکــی ناوەکــی و 
دەستڕاگەیشــتنی کۆمــاری ئیســامی ئێــران بــەو 
چەکــە وەک پرســێکی ســەربەخۆ ولــە هەمــان 
ــادەن  ــزن ن ــە ئی ــن بۆی ــدا مەترســی داردەبین کات
کۆمــاری ئیســامی دەســتی بــەو زانســتە رابــگا.

 کاک عومەری بەڕێز سپاس بۆ 
ئامادەبوونتان

سپاس بۆ ئێوەش و سەرکەوتن بۆ 
گۆڤارەکەتان



 Womens, December 2022
10٥٩ :No

      کچێکی الوی جوانی، 22 ساڵەی سەقزی، 
بــە کــوردی نــاوی ژینایــە. ئــەو کیــژە شــۆخە 
ــاو و ناوبانگــی  ــی پێناســە )شناســنامە(، ن ــە پێ ب
لــە مانگــی ڕەزبــەری  ئــەو  ئەمینییــە.  مەهســا 
زانســتگە  بچێتــە  قەراربــوو   )2022(  1401
وەرزی  بــەاڵم  بــدات،  خوێنــدن  بــە  درێــژە  و 
بەســترابوون.  خوێندگــەکان  و  بــوو  هاویــن 
    ژینــا / مەهســا بــۆ گوڕینــی هــەوای ژیــان 
و کەڵکوەرگرتــن لــە پشــووی هاویــن و دیــداری 
ئازیــزان و خزمانــی لــە تــاران، لەگــەڵ کیاڕەشــی 
بــرای ســەفەر دەکــەن. ژینــا هیچــکات بــە بیــر و 
زەینیــدا نەدەهــات کــە ئــەم ســەفەرە بەداخــەوە 
بــێ گەڕانــەوە دەبــێ. مەهســا، شــاد و خۆشــحاڵ 
ــک  ــە یەکێ ــا، ل ــد و خولی ــە ئومێ ــڕ ل ــی پ ــە دڵێک ب
نزیــک  لــە  پێتەخــت،  تارانــی  لــە شــەقامەکانی 
ئوتووبانــی "حقانــی" لەگــەڵ کچــە پوورەکــەی، 
تێدەپــەڕی.  دڵخۆشــی  و  لەشســاغی  بــە 
    لــە نــەکاو ماشــێنێکی وەن و چەنــد پیــاو 
و ژنــی نامۆیــان لــە بەرپێیــان شــین دەبــن. کات 
ــی  ســەری شــەوێی ســێ شــەممە 22ی خەرمان
ناباوەڕیــدا،  لەوپــەڕی  ســێپتامبر(ە.  )13ی 
ــو ماشــێنە  ــۆ نێ ــە ڕاکێشــان ب ــرن و ب ــا دەگ ژین
دژە  ئیرشــادی  نــاو  بــە  گەشــتی  نگبەتەکــەی 
ژنــی دەبــن. لــە کاتــی گرتنیــدا، دەڵێــن: نیگــەران 
بــە  ســەبارەت  خولــەک   20 مــاوەی  مەبــن. 

پاشــان  دەکەیــن!؟  لەگــەڵ  قســەی  حیجــاب 
بــۆ مۆڵگەیەکــی پۆلیســی بــە نــاوی "پۆلیســی 
ــرێ.  ــە شــەقامی وزڕا دەب ــەدەب" ل ئەخــاق و ئ
بــە بیانــووی دیاربوونــی چەنــد تاڵەمــووی قــژی 
جوانــی "دەســکەنە دەکــرێ" و ڕووی گــەش و 
جــوان و دەمــی بــە پێکەنینــی بە هــاوار و گریان، 
دەگــۆڕن. بــە تــەواوی جــارێ ڕوون نەبۆتــەوە 
کــە ئــەو دوو کاتژمێــرە چیــان بەســەر هێنــا!
     کیاڕەشی برا و هاوسەفەریی بە "دەرونێکی 
پــر لــە ژان" لــە پرســیار و دڵەڕاوکێــدا، بــە دوای 
ــە  ــەی ک ئامبوواڵنســی خوشــکە نێوەگیانکراوەک
مرۆڤکــوژی  و  ژن  و  کــچ  دژە  مۆڵگــەی  لــە 
شــەقامی وزڕا بــەرەو نەخۆشــخانەی کەســرا 
دەبــرا، لــە غەریبایەتیــی و بــێ پەناییــدا،  هاواری 
خۆشــکی  مەهســای   / ژینــا  فریاکەوتنــی  بــۆ 
دەکــرد. دوای ماوەیەکــی کــورت، ژینــا / مەهســا 
لــێ  سەرســووڕهێنەری  و  ســەیر  وێنەیەکــی 
حامێــدی"،  "نیلوفــەر  خاتــوو  باوکراوەیــە.- 
هەواڵنیــری ڕۆژنامــەی "شــرق"  ئــەو وێنەیــە 
ئــەو ڕۆژنامەیــە گواســتەوە و دواتریــش  بــۆ 
باوکریــەوە.   کۆمەاڵیەتییەکانــدا،  تــۆڕە  لــە 
    ژینا / مەهسا لەسەر تەختی نەخۆشخانەی 
کەســرای تــاران، لە ژێــر دەزگادا، خەوێندرابوو. 
زۆر  وەزعــە  ئــەو  بــوو.  کۆمــادا  لــە  ژینــا 
ناخــۆش و دەڵتەزێنــە دوای ســێ ڕۆژ بــوو بــە 

کارەســات. ژینــا / مەهســا لــە نەخۆشــخانەی 
دا!  گیانــی  غەریبــی  بــە  تــاران  کەســرای 
کــراوی  جوانمــەرگ  و  پیــرۆز  تەرمــی      
ــد و نیشــتیمان  ــۆ زی ــەوە ب ــە غەریبایەتیی ــا ل ژین
نەخۆشــخانە  بــەردەرگای  لــە  هاتــەوە. 
بــوو.  چــێ  ناڕەزایەتیــی  و  کۆبوونــەوە 
بــە  بــوو  ســەقز  دواتــر  دران.  دروشــمگەلێک 
مەکــووی غــەم و دروشــمدان. لەکاتــی بــە خــاک 
ڕۆژهەاڵتــی  لــە  زۆر  خەڵكیکــی  ســپاردنیدا، 
کوردســتان و هێندێــک ناوچــە لــە سەرانســەریی 
ئێرانــدا، بەشــدار بــوون.  کچــان و ژنانــی بوێــر 
لەگــەڵ  هاوســۆزیی  نیشــاندانی  بــۆ  ئــازا  و 
ژینــا و ئــەو بیانوویــەی بەداخــەوە لەســەری 
کــوژرا کــە دواتــر بــە "قتــل حکومتــی" نــاوی 
تــووڕ  ســەریان  )لەچکــە(ی  ڕووپــۆش  بــرا؛ 
هەڵــدان یــا ســوتاندیانن. ژمارەیــەک بەشــێک 
ــە  ــاو ل ــە ب ــوو ب ــر ب ــە دوات ــڕی ک ــە بســکیان ب ل
ناڕەزایەتییەکانــدا. شــوێنی  و  کۆبوونــەوە 
و  دیجیتاڵــی  پێشــکەتووی  دونیــای      
ئەلەکتڕۆنیکــی، بــە مووبیــل و گووشــییەکانی 
لــە  بەشــدار  خەڵکێکــی  چاوانــی  و  دەســتان 
گۆڕســتانی ئایچــی و بابوونــەوەی لــە تــۆڕە 
نووســراوەی  و  لەالیــەک،  کۆمەاڵیەتییەکانــدا، 
خاتــوو  "هم میهــن"  ڕۆژنامــەی  هەواڵنێــری 
انــدوە"  وطــن  "یــک  بەنــاوی  محمــدی"،  "الهــە 
دیکــە،  لەالیەکــی  غەمیــن(  )نیشــتیمانێکی 
لــە  بەشــێک  ئاگادارکردنــی  هــۆی  بــە  بــوون 
"سروشــت  دیســان  کــە  گشــتیی  بیــروڕای 
 / ژینــا  کارەســاتی  و  ڕەش"  هەواڵێکــی 
چرپانــد".   گوێچکەمانــدا،  "بــە  مەهســای 
    گویــا: یەکێــک لــە پوورەکانــی ژینــا، لەســەر 
گڵکۆیەکــەی هــەم بە هەنســێکی گریانەوە و هەم 
ــی  ــەڵ کێلێک ــەوە، قســە لەگ ــە ســۆزێکی دایکان ب
ژینــا دەکا و دەڵــێ: بنــوو ژینــای خۆشەویســت، 
خەبــات.  ڕەمــزی  دەبێتــە  نــاوت  دڵنیــام 
ئــازادی"،  ژیــان  ژن   " دروشــمی  هەرلــەوێ، 
دەبێتــە ئــااڵی پــڕ بــە بــااڵی ژینــای کــوردان. 
جوانەمــەرگ  کارەســاتی  هەواڵــی       
ســنەی  هاودەردیــی  مەهســا،   / ژینــا  کرانــی 
ڕووســەرییەکان  تووڕهەڵدانــی  و  "خوێنــاوی" 
ئــەو  "شــینگێڕێ"  لێکەوتــەوە.  ئاگردانیانــی  و 
نەبــوو؛  "بانــە"  بۆمبارانــی  وەک  جارمــان 
و  ئێــران  کوردســتان،  هەمــوو  بــۆ  بەڵکــوو 
کرانــی  جوانمەرگــی  چــوو.  زایەڵــەی  جیهــان 

ناوی ژینا / مەهسا بوو بە 
ڕەمز، لە شۆڕشی نوێدا

حەسەن حاتەمی

کچێکی الوی جوانی، ٢٢ ساڵەی سەقزی، بە کوردی ناوی ژینایە. ئەو 
کیژە شۆخە بە پێی پێناسە )شناسنامە(، ناو و ناوبانگی مەهسا ئەمینییە. 
ئەو لە مانگی ڕەزبەری ١٤٠١ )٢٠٢٢( قەراربوو بچێتە زانستگە و درێژە بە 

خوێندن بدا.
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ژینــا / مەهســا بــوو بــە هاوارێــک بــۆ نیشــانی 
ئیســامی  رێژیمــی  غــەدری  و  زوڵــم  دانــی 
سیاســیی لــە ئێــران و خوێنڕشــتن لــە پێنــاو، 
ئینســانبوون، ژنبــوون، کوردبــوون، جوانبــوون، 
ســونیبوون،  موســافیربوون،  ژینابــوون،  نــاو 
بێحورمەتیکــردن بــە "کەرامەتــی ئینســانی" و ... 
     ســێ حیــزب و ڕێکخــراوەی ڕۆژهەاڵتــی 
هاوکاریــی  ناوەنــدی  لــە  ئەنــدام  کوردســتان، 
لــەو  کــە  ئێــران  کوردســتانی  حیزبەکانــی 
دوو  و  یەکگرتــوو  دێمۆکراتێکــی  کاتیــدا، 
بــوون،  یەکگرتنــدا  بەرەبەریــی  لــە  کۆمەڵــەی 
بــۆ ســێ ڕۆژانــەی جوانەمــەرگ کرانــی ژینــا 
داوایــان  خەرمانانــدا،  ی   28 لــە  مەهســا   /
بەیانــی هەتــا  لــە خەڵکــی کوردســتان  کــرد، 
دوانێوەڕۆیەشــدا،  لــە  و  بگــرن  مــان  نێــوەڕۆ 
هەتــا درەنگانــی شــەوێ ناڕەزایەتیــی دەبــڕن. 
گشــتیی  مانگرتنــی  کــە  کوردســتان      
 4   ،)2018(  13٩7 خەرمانانــی  ی   21 لــە 
بارانــی  مووشــەک  کارەســاتی  دوای  ڕۆژ 
تێکۆشــانی  ناوچــەی  و  دێمۆکــرات  قــەاڵی 
پڕشــنگداریی  کارنامــەی  لــە  دێمۆکڕاتــەکان 
خەباتــی مەدنییــدا هەبــوو، ئەمجاریــش داوای 
بانگەوازیــی ناوەندیــی هاوکارییــان بەرباوتــر 
و چاالکانەتــر وەرگــرت. هاتنــە ســەر گۆڕەپانــی 
شــار و شــارۆچکەکان و تەنانــەت گوندەکانیــش 
ــە مــاوەی پتــر  کــە مێژوویەکــی مەزنــی نوێــی ل
لــە 4 دەیــەی دەســەاڵتی ڕەش و پڕشــورەیی 
ڕیژیمــی ئیســامی سیاســیی شــیعە مەزهەبیــی 
خوڵقانــد.  فەقیهیــدا،  موتڵەقــەی  ویایەتیــی 
    ڕووماڵــی بەردەوامــی تــی ڤــی و ڕادیۆکان، 
لــە  امینــی"  "مهســا  هەشــتەگی  گەردەلوولــی 
ــە  27 ی  ــە فارســی و ئینگلســی کــە ل ــر ب تویتێ
ــەم ڕۆژ دا،  ــە یەک ــرد، ل ــان دەســتی پێک خەرمان
11 میلیۆنــی تێپەڕانــد. لــە مــاوی 26 ڕۆژ دا، 
هەتــا 23 ی ڕەزبــەری 1401 )12 ی ئۆکتۆبــری 
و  میلیــۆن   275 گەیشــتە  ڕادەکــەی   ،)2022
بوونــەوەکان  پــات  چەنــد  و  باوکرانــەوە  لــە 
و  ئینســتاگڕام  تویتێــر،  لــە  نشــر(دا،  )بــاز 
و...  بینــران  جــار  میلیــۆن   ٩20 تیکتاکــدا، 
    لــە چلــەی ژینــادا، ســەرەڕای قەدەغــە و 
قــۆڕغ و هەڕەشــەکانی ڕێژیمــی دژی گەلیــی بــۆ 
ــۆی  ــی گوڕســتانی ئایچــی و ســەر گڵک نەچوون
بەتایبەتــی  و  ئێــران  گەالنــی  مەهســا،   / ژینــا 
ئاپــۆڕای  کوردســتان،  ڕۆژهەاڵتــی  خەڵکــی 
100 هــەزار کەســیان ئەنجــام دا، و گەمــارۆی 
شــکاند.  کوشــتاریان  و  خوێنڕیــژ  لەشــکری 
ئەمجــار لــە جێگەی هەواڵی "ڕەش" و کارەســات 
ــە  ــەس ئاســا، ل ــی کــورد قەقن ــادا، گەل ــاری ژین ب
ــزی گــەل،  ــی ســروودی "هێ کــردەوەدا، دێرەکان
هێــزی خەبــات و ڕاپەڕیــن، بــۆ ئــەوەی میللــەت 
کــردەوە.  نــۆژەن  بژین"یــان  ســەربەرزی  بــە 
تاراوگــەش  لــە  و  ئێــران  دەرەوەی  لــە      
دا، گەالنــی دڵ پــڕ لــە ســۆ بــۆ هاوڕێــی لەگــەڵ 

ئــازادی )زن زندگــی  بزووتنــەوەی ژن ژیــان 
هاوتەریــب  شۆڕشــی  خوڵقانــی  بــۆ  ئــازادی( 
ــە 100 شــاری گــەور  ــر ل ــە پت لەگــەڵ نیوخــۆ، ل
و بچــووک، بــە حەشــیمەتی، لــە هــەزار هەتــا 
پتــر لــە 100 هــەزار کەســی، کــە بــواری ئــازادی 
هەیــە،  ئازادانەیــان  کۆبوونــەوەی  و  رێپیــوان 
کــوورەی شــۆڕش و خەباتیــان - لــە ســەرمای 
بــەرەو زســتان، لــە ژێــر شــەڕی زۆر ناخۆشــی 
داســەپاوی ڕووســیە بە سەر ئۆکڕایندا- نێڵ دا. 
روای  مافــی  لــە  بەرگــری  دڵســۆزانی      
ئــازادی  "بانگــی  بــۆ  دان  هــەوڵ  و  ئینســانی 
کۆمەڵــە  و  کــۆڕ  لــە  یەکســانی"  گــڕووی  و 
ــە  ــە تاراوگ ــەوەرکان ل ــرۆڤ ت ــی و م مرۆڤایەتی
و  چوونەســەر  لەگــەڵ  هاوتەرتەریــب  دا، 
پتــری  بوونــی  بەرفــراوان  و  بڵێســەدار 
والتانــی  دا،  مەهســا   / ژینــا  نوێــی  شۆڕشــی 
ئاڵمــان و ئیســلەند، بــە تایبەتــی خاتوونــی ژیــر 
وەزیــری  بێربــووک،  ئانالێنــا  هەڵســووڕ،  و 
ــە،  ــەو بڕوای ــا ســەر ئ ــان هێن دەرەوەی ئاڵمان،ی
داوای کۆبوونــەوی بــە پەلــەی شــووڕای مافــی 
نەتەوەیەکگرتــووەکان،  رێکخــراوی  مرۆڤــی 
دۆزینــەوەی  بــۆ  "کۆمیتەیــەک  و  بکــەن 
ڕاســتییەکان " )کمیتــەی حقیقــت یاب( ســەبارەت 
ــرێ.  ــران دروســت ک ــاری ئیســامی ئێ ــە کۆم ب

تایبەتــی  بــە  ئێرانیــش  درەوەی  لەوانەیــە 
"تێــڕۆڕە سیاســییەکان" ڕێبەرانــی ئۆپۆزیســیۆن 
دەرەوەدا،  لــە  ئێــران  گــەالن  تێکۆشــەرانی  و 
کۆمیتەیــە  ئــەو  بکرێنــەوە.  زینــدوو  بتوانــن 
بــە 25 دەنگــی موافیــق، 6 دەنگــی موخالیــف 
کــرا.  پەســند  )ممتنــع(،  ســپی  دەنگــی   16 و 
 / ئێســتا بەخۆشــییەوە شۆڕشــی ژینــا      
دروشــمی  چــووە.  بەرەوســەر  زۆر  مەهســا 
زندگــی  )زن،  فارســی  بــە  ئــازادی  ژیــان  ژن 
نێــو  دیکــەی  نەتەوەکانــی  زمانــی  و  آزادی( 
جوغرافیــای ئێــران و بــە ئینگلیســی و زۆربــەی 
دەنووســرێن  جیهــان،  کاریگــەری  زمانەکانــی 
)بــرای(ی  "بــۆ"  ســروودی  لــە  دەوترێــن.  و 
ــد زمــان کــە  ــە چەن شــروینی حاجــی پــوور و ب
هەیــە.  بەرجەســتەی  جێگــەی  دەگوترێنــەوە 
کەوابــوو، نــاوی ژێنــا / مەهســا بــوو بــە ڕەمــزی 
ئێرانــدا.  گەالنــی  نێــو  لــە  نوێمــان،  شۆڕشــی 

سەرچاوەکان: 
گووگل، ویکیپێدیا، بلومبێرگ و 

کوردکاناڵ.    

ئێستا بەخۆشییەوە شۆڕشی ژینا / مەهسا زۆر بەرەو سەر چووە. 
دروشمی ژن ژیان ئازادی بە فارسی )زن، زندگی آزادی(، و زمانی 

نەتەوەکانی دیکەی نێو جوغرافیای ئێران و بە ئینگلیسی و زۆربەی 
زمانەکانی کاریگەریی جیهان، دەنووسرێن و دەوترێن.
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لــە کۆتایی یەکانــی هاوینــی ئەمســاڵ دا و بــەدوای کوشــتنی "ژینــا ئەمینــی"، 
بەدەســتی  ئێــران  پێتەختــی  تارانــی  لــە  ســەقز،  شــاری  خەڵکــی  کــوردی  کچــە 
هەمــوو  بەریــن،  خۆپیشــاندانێکی  و  ناڕەزایەتــی  زنجیــرە  "ئەخــالق"،  پۆلیســی 
ــە مەبەســتی  ــە. ب ــەوە و ئێســتاش هــەر بەردەوام ــی گرت ــی کوردســتان و ئێران ڕۆژهەاڵت
کورتمــان  وتووێژێکــی  ژنانــەوە  گۆڤــاری  الیــەن  لــە  بابەتــە  ئــەم  تاوتوێ کردنــی 
لەگــەڵ »شــەونم هەمزەیــی«، ئەندامــی ڕێبەریــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ــی وتووێژەکــە بــەم شــێوەیە: ــی و مەدەنــی پێک هێنــاوە؛ دەق ــی سیاس ــران و چاالک ئێ

سەردەمی دەسەاڵتداریی كۆماری ئیسالمی نەماوە و 
دەنگی ژنانی ئێران گەیشتووەتە هەموو جیهان

کــە  ڕاپەڕینــەی  ئــەم  ئێــوە   -١
ئەمینــی  ژینــا  شــەهیدبوونی  بــەدوای 
ســەری  ئێــران  و  کوردســتان  لــە 
هەڵدەســەنگێنن؟ چــۆن  هەڵــدا، 
بڵێــم  دەبــێ  بدەمــەوە،  واڵم  بەکورتــی 
کــە  بــوو  ناڕەزایەتییــەکان  بێ وێنەتریــن 
بــەرەوڕووی کۆمــاری ئیســامی بــووەوە 
ســاڵ  چل وئەوەنــدە  ئــەم  مێــژووی  لــە 
ــا ئەمینــی  دەســەاڵتەی دا. شــەهیدبوونی ژین
بــووە خاڵێکــی وەرچەرخــان لــە مێــژووی 
ڕاپەڕینــی ئێــران دا. ئــەم ڕاپەڕینــەی ژینــا 
هەمــوو  لەگــەڵ  بنەڕەتیــی  جیاوازیــی 
هاوچەرخــی  مێــژووی  ناڕەزایەتییەکانــی 
بزووتنــەوەی  لــە  هەبــوو.  ئێــران 
ئێمــە  88یــش  ســاڵی  تــا  مەشــرووتەوە 
شــایەدی ناڕەزایەتــی، ڕاپەڕیــن، کوودەتــا 
لــە  بوویــن،  ئێــران دا  لــە  شــۆڕش  و 
ــووە  ــی هەب ــەت ڕۆڵ هەمووشــیان دا ڕۆحانی
هــاواری  و  کــردووە  تــێ دا  بەشــداریی  و 
ئیســامی سیاســی بــەرز بــووە و هاتووەتــە 
شــۆڕش  جــارە  یەکــەم  بــۆ  ئەمــە  گــوێ. 
لــە  و  ســێکۆالرە  بەتــەواوی  ئێــران دا  لــە 
ون  )مــەال  دەردەکــەوێ  دروشــمەکانی دا 
لــەو دروشــمانەیە  چــاوان(  پێــش  لــە  بــە 
کــە ئاخونــد و مــەالکان دەتارێنــێ، بــەاڵم 
تایبــەت  شــوێنی  بــەرەو  تاراندنێــک 
گۆڕەپانــی  لــە  نابــێ  واتــە  خۆیــان،  بــە 
مەبەســتم  لێــرەدا  بمێننــەوە.  سیاســی دا 
و  دەســەاڵتە  نیشــانەی  ئاخونــد وەک  لــە 
و  ئاخونــد  بــە  پێوەندییەکــی  هیــچ  ئەمــە 
نییــە.  ســوننەوە  ئایینیــی  مامۆســتایانی 

بــۆ یەکــەم جــارە لــە مێــژووی کۆمــاری 
ئیســامی دا ناڕەزایەتییــەکان لەگــەڵ ئــەوەی 
ســەرەکییان  ئامانجــی  سەراســەرین، 
ــک وەک  ــاری ئیســامییە. خەڵ ــی کۆم نەمان
پێشــتر ناڕەزایەتییەکــی بەتەنیــا ئابــووری 
لــە  بەڵکــوو  نییــە،  سیاســییان  یاخــود 
ئابــووری،  سیاســی،  بوارەکانــی  هەمــوو 
کولتــووری، کۆمەاڵیەتــی و ... خوازیــاری 
خوازیــاری  و  ڕێژیمــەن  ئــەو  نەمانــی 
نیــن.  بابەتــەش  لــەو  چاکســازی و شــتی 
لــەم شۆڕشــەدا ئێمــە چینــی بەرفراوانــی 
کــە  دەبینیــن  کۆمەڵگــە  پەراوێزخراوانــی 
لەوانــەی  دلێرتــرە  و  بەرزتــر  دەنگیــان 
چینــی  لــە  جیــاوازەکان دا  بــوارە  لــە  وا 
ســەرەوەی کۆمەڵگــەن، بــۆ یەکــەم جــارە 
هاودەنگییــەوە  بــە  کەمینــەکان،  هەمــوو 
دەیانــەوێ ڕیشــەی هــۆکاری هەاڵواردنــە 

فرەڕەهەنــدەکان هەڵکەنــن. لــەم ڕووەوەیــە 
دەنێــم  لــێ  شۆڕشــی  نــاوی  مــن  کــە 
لــە ئارادایــە. ئــەم ڕاپەڕینــەی کــە ئێســتا 

یــان  تێــوەگالن  قەبــارەی   -٢
ڕاپەڕینــەدا  لــەم  ژنــان  بەشــداریی 
ژنــان   - هەڵدەســەنگێنی  چــۆن 
بەگشــتی و ژنانــی کــورد بەتایبەتــی؟
شۆڕشــە،  ئــەم  کــە  کــردووە  ئامــاژەم 
شۆڕشــی پەراوێزخــراوان و لەبیرکراوانــی 
کــێ  کەواتــە  جــا  ئێرانــە.  کۆمەڵگــەی 
خــۆی دا  گشــتیەتی  لــە  ژن  لــە  دەتوانــێ 
کۆمەڵگــەی  پێکهاتــەی  پەراوێزخراوتریــن 
ئێــران بێــت؟ بێ گومــان بوونــی نییــە. جــا 
لــە  بەتایبەتــی  و  ئێــران  لــە  ژنــان  بۆیــە 
کوردســتان بــە باشــترین شــێوەی مومکیــن 
لــەم دەرفەتــە و لــەم کەشــە تێگەیشــتوون و 

دیمانە: گۆڤاری ژنان
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ــز و وزەیەکــی بەرچــاوەوە  ــە هێ ــەش ب بۆی
ڕژاونەتــە ســەر شــەقامەکان و پێیان وایــە 
شــەڕی  و  نەمــان  و  مــان  شــەڕی 
ڕزگاریــی یەکجارەکــی دەکــەن، ئەوەیــە کــە 
ــن و  ــە هــۆی دەرکەوت ــە و بووەت هاندەریان
بەشــداریی بەرچاویــان. ئــەوان بەدروســتی 
تێگەیشــتوون کــە ئــەم دەرفەتــە، دەرفەتێکی 
ــە  ــا ب ــان تەنی ــی ژن ــە. ڕۆڵ ــی و نایاب مێژووی
بەشــداری بەرتەســک نەبووەتــەوە، بەڵکــوو 
ئەمــەش  و  دەگێــڕن  پێشــەنگایەتی  ڕۆڵــی 
دیســان خاڵێکــی جیــاوازە و لــە مێــژووی 
هاوچەرخــی ئێــران دا نموونــەی نییــە، بــۆ 
یەکــەم جــارە کــە ژن پاشــکۆی پیــاو نییــە. 
جیاوازتــرە،  دۆخەکــەی  کوردســتانیش 
باقیــی  لــە  کوردســتان  دەزانیــن  ئێمــە 
بەشــەکانی تــر ئێــران - تەنانــەت ناوەندیــش 
حیزبایەتــی  کولتــووری  سیاســیترە،   -
پڕڕەنگــە،  کوردســتان دا  لــە  پلۆرالیــزم  و 
ــە نزیــک بــە هەشــتا  حیزبــە سیاســییەکان ل
ژن  مافــی  لــە  بــاس  لەمەوبــەرەوە  ســاڵ 
دەکــەن و هەوڵــی گشــتگیری بــۆ دەدەن، 
دێنــە  و  سیاســین  کوردســتان  لــە  ژنــان 
مەیدانــی سیاســیی خەباتــەوە، بۆیــە ڕۆڵــی 
ژنــان لــە کوردســتان زەقتــر دیــارە لەچــاو 
شــوێنەکانی تر. ئەم دەرکەوتنە پێشــخانێکی 
سیاســیی بەهێــزی لەپشــتە، بێ بەشــییەکانی 
ــزی  ــی بەهێ ــی کوردســتانیش هۆکارێک ژنان
تــرە بــۆ ئــەم پێشــوازییەیان لــەم ڕاپەڕینــە.

٣- ڕای ئێــوە چییــە لەســەر ئاینــدەی 
کاریگەریــی  چــۆن  ڕاپەڕینــە؟  ئــەم 
لەســەر دۆخــی ژنــان لــە ئێــران دەبێــت؟
ڕای مــن ئەرێنییــە. ئــەم ڕاپەڕینــە بەهــۆی 
ئــەوەی کــە سەراســەرییە، بەهــۆی ئــەوەی 
پێشــکەوتووە،  دروشــمی  خاوەنــی  کــە 
لــە  و  فرەڕەهەنــدە  کــە  ئــەوەی  بەهــۆی 
نەماوەتــەوە  قەتیــس  تایبــەت دا  بوارێکــی 
ئێرانــی  و هەمــوو چوارچێــوەی ڕێژیمــی 
دەبێــت  ســەرکەوتوو  ئامانــج،  کردووەتــە 
ســەرکەوتوو  ئێســتاش  هەتــا  هــەر  و 
ــەی ڕێژیمــی  ــە ئۆتۆریت ــەم ڕاپەڕین ــووە. ئ ب
لــە  خەڵکــی  ترســی  ڕووخانــدووە، 
ڕێژیــم  ڕشــتووە،  دەســەاڵت دا  بەرامبــەر 
هەمــوو  لــە  و  بــووە  دەستەوەســتان 
بــوارە سیاســی، ئایدۆلــۆژی، کولتــووری، 
ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی و هتــددا تووشــی 
کۆمــاری  بــووە.  قــورس  داڕمانــی 
ئیســامی ڕەواییــی نەمــاوە و نــەک وەک 
دەســەاڵتێکی یاســایی و خەڵکــی، بەڵکــوو 
و  ســەرکوتکەر  داگیرکەرێکــی  وەک 
بیانــی چــاو لێ دەکــرێ.  مــادام ڕوانگــەی 
زۆربــەی خەڵــک بگــۆڕێ بــۆ ئــەم ڕوانگەیــە، 

ــێ، جــا  ــی دەســەاڵت شکســت دێن ــەوە یان ئ
بــەاڵم وەک  تــر،  کاتێکــی  یــا  بــێ  ئەمــڕۆ 
خــۆم دڵنیــام کــە نــە کۆمــاری ئیســامی، 
دەمێنــێ  پێشــوو  ئیســامیی  کۆمــاری 
لــەم  ڕابــردوو؛  خەڵکــی  خەڵکیــش  نــە  و 
و  ڕژاوە  زۆر  خوێنێکــی  ســاڵەدا  چــەن 
کــردووە. پڕگڕتــر  دوژمنایەتییەکــەی 
ژنــان دا،  دۆخــی  لەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە 
ئەگــەر ئەگــەر کۆمــاری ئیســامی بشــمێنێ، 
ناتوانــێ ئــەو زەبروزەنگــەی بــەردەوام بــێ، 
نــەک لەبــەر ئــەوەی بڵێیــن دەگــۆڕێ، نــا بــە 
ــە  ــەوەی ک ــەر ئ ــا لەب ــچ شــێوەیەک، تەنی هی
ناوێــرێ تێچــوو بــدا، چــون لێــی قەبــووڵ 
ئاســتێک  بــە  پیاوانیــش  و  ژنــان  ناکــرێ، 
هیــچ  کــە  گەیشــتوون  تێگەیشــتن  لــە 
زۆرێــک قەبــووڵ ناکــەن و ناڕەزایەتییــان 
ــا  ــەوەش هــەر هەت ــەڵ ئ ــێ. لەگ ــەدژی دەب ل
ئێســتا ئێمــە شــایەدی دەنگــۆی کۆمەڵێــک 
ــەڵ  ــدی لەگ ــە پێوەن ــەت ل پاشەکشــە، بەتایب
بابەتــی حیجابــی زۆرەملــی و دەرکرانــی 
کۆمــاری ئیســامی لــە کۆمیســیۆنی پێگــەی 
لــە ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان و 

... هەیــن، ئەمــە یانــی گــۆڕاوە ســەردەمی 
کۆمــاری  ڕەهــای  دەســەاڵتداریی 
بــە  ئێــران،  ژنانــی  دەنگــی  و  ئیســامی 
گەیشــتووە. جیهــان  هەمــوو  گوێــی 

٤- لــە ســاڵی ٨٨ لەگــەڵ بزووتنــەوەی 
سەوز، هەروەها ساڵەکانی ٩٦ و ٩٨ـیش 
خۆپیشــاندان هەبــوو لەســەر ئاســتێكی 
دۆخەكــە  ئێســتا  ئایــا  بەرفــراوان، 
هاوشــێوەیە یــان جیــاوازی دەبینیــت؟
چــەن  لــە  خۆپیشــاندانەکان  ئــەوکات 
هەمــوو  مابــوون،  قەتیــس  شــاردا 
لــە  ناڕەزایەتییەکــە  دانەگرتبــوو.  ئێرانــی 
سیاســی دا  داواکارییەکــی  چوارچێــوەی 
بــوو، ئەویــش  بــوو، داواکارییەکــە ڕوون 
ئــەوە بــوو کــە »دەنگــی مــن کــوا؟« بــە 
کۆمــاری  تەواویەتــی  شــێوەیەک  هیــچ 
ئیســامی نەکرابــووە ئامانــج. داواکارییەکــە 
تەنیــا سیاســی بــوو، تەنیــا لــە چوارچێــوەی 
بەردەنــگ  تەنیــا  بــوو،  ڕێفۆرمیســتی دا 
خــودی  بــوو،  واڵت  ناوخــۆی  وەزارەتــی 
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لــەوەی  دەترســان  خۆپیشــاندەران 
بەتونــدی  ڕووخێنــەر،  بوتــرێ  پێیــان 
ڕەدیــان دەکــردەوە، بــەاڵم ئەمــڕۆ خەڵــک 
کۆمــاری ئیســامیی نــاوێ، بــە هــەر دوو 
دەیانتوانــی  ئــەوکات  کــە  دیاریــەوە  باڵــی 
لــە  بەشــێک  لەســەر  هەبــێ  کاریگەرییــان 
ناڕەزایەتییانــەش  ئــەو  و  گشــتی  ڕای 
شــەڕی نێــوان ئــەو دوو باڵــە بــوو )واتــە 
کۆنســێرڤاتڤارەکان(  و  ڕێفۆرمیســتەکان 
کــە خەڵــک ئێســتا چــەن ســاڵە لــەم قۆناغــە 
قۆناغێکــی  چوونەتــە  و  پەڕیونەتــەوە 
یەکاییکــەرەوە. لــە ســاڵی ٩6 و ٩8 خەڵــک 
گەیشــتن.  لــەوان  تێپەڕیــن  قۆناغــی  بــە 
دەسبەســەر  بــە  توانــی  ڕێژیــم  ئــەوکات 
بزووتنەوەیــە،  ئــەو  ڕێبەرانــی  کردنــی 
کــێ  ئەمــڕۆ  بکاتــەوە،  کــۆ  بزووتنەوەکــە 
لــە  ئــەوەی  ڕێبــەرە؟ هەمــووان ڕێبــەرن، 
شــەقام دایە خــۆی ڕێبەرێکــە. ئــەو هەمــووە 
دەسبەســەر کــراون لــە شــارە جیاوازەکانــی 
ئێــران دا، بــەاڵم ناڕەزایەتــی و ڕاپەڕیــن هەر 
ڕاپەڕینــە  ئــەم  چونکــە  نەنیشــتووەتەوە، 
جــار  چــەن  وەک  و  نییــە  تاک ڕەهەنــدی 
ڕەهەندەکانــی  هەمــوو  دا  پــێ  ئامــاژەم 
شۆڕشــێکی گرتووەتــەوە و لــە ناڕەزایەتــی 
چووەتــە  و  تێپەڕیــوە   ... و  داواکاری  و 
قۆناغــی گۆڕینــی ڕێژیــم و لــە هەمان کات دا 
دیاریکراویــان  سیاســیی  داهاتوویەکــی 
بــۆ داهاتــووی واڵتــی ئێــران دەوێ، نــەک 
ئــەم  ئیســامی.  کۆمــاری  نەمانــی  تەنیــا 
بڵێــم  دەتوانــم  بەکورتــی  داهاتــووەش 
هەمــوو  بەرچــاوی  سیاســیی  بەشــداریی 
... و  ژن  و  کــورد  لەوانــە  کەمینەکانــە، 

ئینتێرنێتــەوە  پچڕانــی  بەهــۆی   -٥
ئێرانــەوە  بــە  گرتــن  پێوەنــدی 
زانیاریــی  ئێــوە  بــوو،  دژوار 
هەیــە؟ دۆخەکــە  لەســەر  وردتــان 
ئینتێرنێتــی  پێوەندیــی  ئێــران  لــە  بەڵــێ 
تووشــی پچــڕان بــووە و کۆماری ئیســامی 
ــۆ  ــک داخســتووە ب ــی لەســەر خەڵ ئینتێرنێت
ئــەوەی دەنگــی ناڕازییــان بــە کۆمەڵگــەی 
جیهانــی نــەگات. ســەرەڕای ئــەوەش ئێمە لە 
ڕێگــەی ئەندامانمــان لــە نێوخــۆی واڵتــەوە، 
دەزانیــن  و  هەیــن  دۆخەکــە  ئــاگاداری 
ڕاپەڕینەکــە  کوردســتان  لــە  باســە.  چ 
بەگوڕوتیــن و وشــیارییەوە بەڕێــوە دەچــێ، 
ئەوانیــش  کــە   - بەلووچســتان  لەگــەڵ 
زیاتریــن   - نەتەوەییــن  کەمینەیەکــی 
لــە  دەسبەســەرکرانەکان  داوە،  قوربانــی 
کوردســتان زۆر زۆرە. ژمــارەی برینــداران 
زۆر،  یەکجــار  ئاســتێکی  گەیشــتووەتە 
هەمــوو کوردســتان میلیتاریــزە کــراوە و 

بەبــێ پشــوودان هێــزە ســەرکوتکەرەکان 
نیوەقورســەوە  و  قــورس  چەکــی  بــە 
و  دەدەن  مانــۆڕ  شــەوانە  و  ڕۆژانــە 
هەندێــک جــار تەقــە دەکــەن و کەشــێکی 
ترســێنەر و شــەڕیان زاڵ کــردووە، هێــرش 
دەکەنــە ســەر قوتابخانــەکان و قوتابییــان 
دەتۆقێنــن و دەیانگــرن و لــە قوتابخانــەکان 
پــاش داخرانیــان، وەک شــوێنی مانــەوەی 
لــە  ئەمــە  وەردەگــرن،  کەڵــک  خۆیــان 
ڕووی  کوردســتان  شــارەکانی  زۆربــەی 
لەالیــەن  بۆنەیــەوە  بــەم  هــەر  داوە. 
مامۆســتایانەوە  ســێنفیی  ئەنجومەنــی 
ڕاگەیەنــدرا. مانگرتــن  ڕۆژ  ســێ 
و  ئەمنــی  دۆخێکــی  دۆخەکــە  بەگشــتی 
چەنــد  لــە  میلیتاریزەکــراون.  شــوێنەکان 
شــاردا هێــرش کراوەتــە ســەر ماڵــی خەڵکــی 
بــردووە،  لەنێــو  کەل وپەلیــان  و  ئاســایی 
گرتنــەکان بەردەوامــن، لەگــەڵ ئــەوەش دا 
الیەنێکــی تریشــی هەیــە و ئەویــش ئەوەیــە 
پەنگ خواردووەکانیــش  ناڕەزایەتییــە  کــە 
هــەر دێ و زیاتــر دەبــێ، هەمــوو ئەمانــە لــە 
کۆتایــی دا بــە قازانجــی خەڵــک تــەواو دەبــێ 
نــەک دەســەاڵت، مــن لــەم بارەیــەوە دڵنیــام.

کــوردە  ژنێکــی  ئەمینــی  ژینــا   -٦
ئــازادی  ژیــان،  ژن،  دروشــمی  و 
شــتێکی  ئایــا  کوردییــە.  دروشــمێکی 
ڕاپەڕینــەدا  لــەم  کــوردی  تایبەتــی 
هەیــە؟ ڕاتــان چییــە لەســەر پێگــەی 
ڕاپەڕینــەدا؟ ئــەم  لەنــاو  کــورد 
بەڵــێ ژینــا ژنێکــی کــورد بــوو و هــەر لــە 

ئایچیــی  لــە گۆڕســتانی  ڕۆژی ناشــتنی دا 
بــەرز  دروشــمە  ئــەم  ســەقز،  شــاری 
جیهــان دا  هەمــوو  لــە  ئێســتا  و  کــراوە 
بــاو بووەتــەوە. ئــەم دروشــمە پێناســەی 
ــی  ــەوەری دژایەت ــە، ت ــەوەری گرینگ ســێ ت
لــە  کــە  ڕەگــەزی  هەاڵواردنــی  لەگــەڵ 
وشــەی ژن دا ڕەنگــی داوەتــەوە، تــەوەری 
چینایەتــی  هەاڵواردنــی  لەگــەڵ  دژایەتــی 
کــە  خەڵــک  خۆشــگوزەرانیی  ئاســتی  و 
لــە وشــەی ژیــان دا بەرچــاو دەکــەوێ و 
دیکتاتۆرییــەت  لەگــەڵ  دژایەتــی  تــەوەری 
ئــەم  ئازادی دایــە.  وشــەی  لــە  کــەوا 
ئێرانــی  گەالنــی  هەمــوو  وا  ڕاپەڕینــەی 
قــەرزداری  شــەقام،  ســەر  هێناوەتــە 
کوردســتان  کوردســتانە.  گیانبازیــی 
لــە دەســپێک  ڕۆڵــی بەرچــاو و زەقــی چ 
ناڕەزایەتییــەکان دا  بەردەوامیــی  لــە  چ  و 
ــە کوردســتان هــاوکات کــە دژی  ــڕاوە. ل گێ
کۆمــاری  نەمانــی  خوازیــاری  و  ڕێژیمــن 
داهاتــووش  لــە  چاوێکیــان  ئیســامین، 
ســتەمی  نەهێشــتنی  شــەڕی  و  هەیــە 
نەتەوایەتییــش دەکــەن، هێمــا کوردییــەکان، 
نیشــاندەری   ... و  کوردییــەکان  دروشــمە 
مافخوازانەیــە. کوردیــی  ڕۆحێکــی 

سپاس بۆ ئاماەبوونتان خاتوو 
شەونم
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پێکهێنــەری  کــە  مــێ، دوو ڕەگــەزن  نێــر و 
کۆڵەکــە  و  مرۆڤایەتیــن  کۆمەڵگــەی 
ســەرەکییەکانی هەمــوو خێزانەکانــی نێــو ئــەو 
ئــەم خێزانانــەش  کۆمەڵگەیــەن. هــەر تاکێکــی 
وەک یەکێــک لــەو رەگەزانــە، رۆڵــی تایبــەت بــە 
خۆیــان هەیــە و بــۆ ئــەوەی خێــزان و بــە گشــتی 
پێشــکەوتوو  و  تەندروســت  کۆمەڵگەکەیــان 
گێڕانــی  بــۆ  فیــداکاری  ســادقانە  دەبــێ  بــێ، 
رۆڵ و ئەرکــی خۆیــان بکــەن و لــەو پێنــاوەدا 
تێبکۆشــن. جــا ئــەو تاکــە چ پیــاوی خێــزان بــێ، 
چ ژنــی خێــزان بــێ، چ کــچ یــا کــوڕ و ...هتــد بــێ.
هەمــوو  لــە  کــە  دەگریــن  نەتیجــە  کەواتــە 
کۆمەڵگەیەکــدا هــەردوو رەگــەزی نێــر و مــێ، 
و  یەکتــرن  تەواوکــەری  پیــاو  و  ژن  واتــە 
ــە بەرەوپێشــبردنی  ــە ل ــان هەی ــەوە ڕۆڵیی بەیەک
کۆمەڵگــە و بەپێچەوانەکەشــی، ئەگــەر بێــت و بە 
ئەرکــی خۆیــان هەڵنەســتن، زیــان و خەســاری 
دەگەیەنــن. خۆیــان  کۆمەڵگــەی  بــە  گــەورە 
لێــرەدا ئەگــەر بمانهــەوێ دیمانەیــەک لــە رۆڵی 
ــا  ــە خێــزان و کۆماڵگــەدا وێن راســتەقینەی ژن ل
ــدە  ــە ژن چەن ــەێ ک ــن و دەردەک ــن، دەبینی بکەی
دەتوانــی شــوێندانەریی هەبێــت لــە ڕەهەندەکانی 
سیاســی و کۆمااڵیەتــی و ئابــووری کۆمەڵگــەدا. 
بــەاڵم ئایــا ڕەگــەزێ ژن کــە خاوەنی ئەو باندۆر 
بەڕێوەبــردن  لــە  مەزنە-یــە،  کارتێکەرییــە  و 
کــردووە؟  درێغــی  خۆیــدا  رۆڵــی  گێڕانــی  و 
یــا ئەرکــی خــۆی بەباشــی بەجــێ گەیانــدوە؟
ئــەو  ســەلمێنەری  مرۆڤایەتــی  مێــژووی 
ســەردەمانی  لــە  ژنــان  کــە  راســتییە-یە 
جۆراوجــۆر و قۆناغــە هەســتیارەکانی مێــژوودا 
ــان  ــە بنیاتن ــان ل رۆڵ و کاریگــەری زۆر ئەرێنیی
و تەنانــەت بەڕێوەبردنــی کۆمەڵــگادا هەبــووە 
وەکــوو  شۆڕشــی  چەندیــن  تەنانــەت  و 
»بزووتنــەوەی ئیســتێر« کــە بــۆ ســەربەخۆیی 
ئیرلەنــد لــە بریتانیــا و لــە ســاڵی 1٩16ی زایینــی 
ــچ"ەوە  ــەن "کێنســتانس مارکیۆوی رێکخــرا، لەالی
رێبــەری کــرا. یــا ســاڵی 1٩52 بزووتنــەوەی 
ناســراو بــە "26ی مانگــی مــەی" لــە کووبــا و 
لەالیــەن »ســێلیا ســانچێز« رێکخرا)ئەگــەر چــی 
لــە مێــژووی شۆڕشــی کووبــادا نــاوی کاڵ و 
بــزرە( کــە هــاوکات بــوو لەگــەڵ بەرخۆدانــی 
»ئەســما  خــود  یــا  چێگــوارا.  و  کاســترۆ 
2011ی  ســاڵی  لــە  توانــی  کــە  مەحفــووز« 
زایینــی و لــە رێگــەی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان 
پێتەختــی  قاهیــرەی  لــە  گــەورە  شۆڕشــێکی 
ــک  ــان خەڵ ــە ملوێن ــی میســر رێکبخــات و ب واڵت
بێنێتــە مەیدانــی تەحریــری ئــەو شــارە. یــا خــود 
مینــا قــازی موحەممەد)هاوســەر پێشــەوە قــازی 

موحەممــەد( و حەپســە خــان و لەیــا زانــا و بــە 
دەیــان و ســەدان ژنــی دیکــە کــە ژنانــی لێهاتــوو 
ــۆی  ــوون و بەداخــەوە بەه ــرە ب و خــاوەن بەه
ژێردەســتەیی نەتــەوەی کــورد، لــە الپــەرەکان و 
پێڕستەکانی ژنانی گەورەی جیهاندا بزر بوون.
واتــە ڕەگــەزی ژن لــە رابــردوودا جیــا لــەوەی 
و  سیاســی  و  کۆمااڵیەتــی  بوارەکانــی  لــە 
ئابووریــدا زۆر بــە باشــی ئــەرک و رەســاڵەتی 
خێزانیشــدا  نێــو  لــە  بــردووە،  بەڕێــوە  خــۆی 
ئەرکــی پــەروەردە کــردن منــداڵ و نــەوەی نوێی 
زۆر بــە باشــی بەڕێــوە بــردووە، بۆیــە کۆمەڵگــە 
جۆراوجــۆرەکان لــە رابــردوودا خاوەنــی وەهــا 
ژنانێکــی زیــرەک و لێهاتــوو بــوون کــە توانایــی 
ئاســتی  لەســەر  ئاڵووگۆریــان  و  شــۆڕش 
بــووە. جیهــان  تەنانــەت  و  ناوچــە  و  واڵتــان 
دەبێتــەوە.  زەق  پرســیارێک  لێــرەدا  بــەاڵم 
و  ئێــران  لــە  بۆچــی  کــە  ئەوەیــە  ئەویــش 
واڵتانــی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و بــە گشــتی 
واڵتانــی جیهانــی ســێهەم، ژن بەشــاروومەندی 
دەکــرێ؟  هەژمــار  کۆمەڵگــە  دووی  پلــە 
جیهانــی  و  دواکەوتــوو  واڵتانــی  لــە 
ســێهەمدا کــە واڵتــی ئیرانیــش لەخــۆ دەگــرن، 
ژن بــە هاواڵتــی پلــە دوو هەژمــار کــراوە و 
و  مــاف  کەمتریــن  کــە  ئــەوەی  ســەرەڕای 
ــە مرۆڤێکــی کــەم  ــدراوە، بگــرە ب ــۆ دان نرخــی ب
دەکــرێ. و  کــراوە  لەگەڵــدا  مامەڵــەی  کااڵ  و 
ــران،  ــە ئی ــووی ئیســایمی ل ڕێژیمــی دواکەوت
هــەر لــە ســەرەتای هاتنــە ســەرکاری روانگــەی 
ڕەش و ناوەرۆکــی بۆگەنــی خــۆی بەرامبــەر بــە 
پرسی ژن لە ئێرانی نیشان دا، بە دارشتنەوەی 
ئــەوەی  ســەرەڕای  واڵت،  بنەڕەتیــی  یاســای 

کــردن،  زەوت  ژن  لــە  مافــی  کۆمەڵێــک  کــە 
ژن  بــۆ  بەنــدی«  و  »قەیــد  کۆمەڵێــک  بگــرە 
دانــا کــە ژنــی لــە نیــوەی زینــدووی کۆمەڵگــە 
و خێزانــەوە کــرد بــە کۆیلــە و کااڵی دەســتی 
تــا  و  ئیســامی  رژیمــی  یاســای  داڕێژەرانــی 
ئێســتاش لــە هەمــوو مافەکانییــان بــێ بەشــن.
ڕێژیمــی پیاوســاالری ئیســامی لــە ئێــران هەر 
ــدا،  لەســەرەتای ســەپاندنی خــۆی بەســەر واڵت
ــا  بــە پەیڕەوکردنــی سیاســەتی »یــا روســری ی
توســری« کەوتــە ســەرکوتی ژن لــە ئێرانــدا، کــە 
لە یاسای رێژیمدا بە زەعیفە و نیوەی ڕەگەزی 
نێــر پێناســە کــراوە. بــەاڵم غافــڵ لــەوەی کــە ژن 
یەکــەم هێــزی ئۆپۆزســیۆنی مەالکانــە کــە لــە 
ڕاســتیدا بەهێزتریــن ئۆپۆزســیۆنن)ناڕێکخراو( 
کــە لەکاتــی خۆیــدا دەتوانــن ببــن بــە گەورەتریــن 
رێژیــم. تەواوییەتــی  ســەر  بــۆ  مەترســی 
نموونــەی هــەرە زینــدوو بــۆ ســەلماندنی ئــەو 
کــە  "ژینا"یــە. شۆڕشــێک  راســتییە، شۆرشــی 
لەالیــەن ژنــی کــوردەوە رێــک خــرا و ســەرەڕای 
ئــەوە کــە زیاتر لــە ٩0 رۆژە بەردەوامە، بەڵکوو 
زۆربــەی هــەرەزۆری شــارەکانی کوردســتان و 
ئێرانــی گرتۆتــەوە بــە هەمــوو نەتەوەکانییــەوە.
زۆر  ســەرکوتی  ســەرەڕای  کــە  دەبینیــن 
هــاوکات  و  ڕێژیــم  بێبەزەییانــەی  و  تونــد 
هــەزاران  و  شــەهید  ســەدان  پێشکەشــکردنی 
برینــدار و دەیــان هــەزار دەستبەســەر کــراو، 
ئاگــری شۆڕشــی ژنــان هــەر بڵێســەی هەیــە 
ژنــی  بــە  تایبــەت  شۆڕشــی  ئیــدی  ئێســتا  و 
هەمــوو  شۆڕشــی  بــە  بــووە  و  نییــە  کــورد 
ئێــران. توێژەکانــی  و  چیــن  و  نەتــەوە 
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بابەتێکــی گرینــگ لەکاتــی باســکردن لەبابەتــی 
لــە  وردبونــەوە  ئێــران،  لــە  ژنــان  مافەکانــی 
کاتێــک  ژنانــە.  کەمبوودەکانــی  و  کێشــە 
کەمبــوودەکان دیــاری دەکرێــن، بەدڵنیاییــەوە 
کلیلــی  ئاســانترە،  چارەســەر  دۆزینــەوەی 
کۆمەڵگەیــەک،  هــەر  کێشــەکانی  چارەســەری 
بنەڕەتــدا.  لــە  الوازەکانــە  خاڵــە  دۆزینــەوەی 
ســەبارەت بــە بارودۆخــی ژنــان لــە ئێــران بــە 
گشــتی و ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــە تایبەتــی، 
ــاش  ــا ئاســتێکی ب ــورد ت ــی ک ــن ژن ــرێ بڵێی دەک
لەمــەڕ ناســینی گرفــت و کێشــەکانی وەک ژنێــک 
دۆزینــەوەی  لــە  ســەرکەوتووە  هۆشــیارە. 
لــە  نابەرابەرییــەکان  و  کەموکوڕییــەکان 
کۆمەڵگەکەیدا. ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ هۆکاری 
کــورد بوونــی، ڕاســتیەکی حاشــا هەڵنەگــرە کــە 
ژنــی کــورد ئەگــەر جارێــک بــە هــۆکاری ژن 
ــدا دەچەوســێتەوە، بەهــۆکاری  ــە ئێران بوونــی ل
دەچەوســێتەوە. دووجــار  کوردبوونــی 
تەنیشــت  لــە  هەمیشــە  کــورد  ژنــی  واتــە 
کۆمەڵگــە  یەکســانی  بــۆ  خــۆی  خەباتــی 
نەتەوەکــەی  مافەکانــی  بەدەســتهێنانی  و 
شانبەشــانی پیــاوان لــە شۆڕشــی نەتەوەیــی و 
یەکســانیدایە. ئــەم بەشــدارییەش باکگراوندێکــی 
نموونــە  بــۆ  هەیــە،  مێژوویــی  و  سیاســی 
لــە  چــاالک  و  سیاســەتڤان  ژنانــی  بوونــی 
خانــی  حەپســە  وەک  کوردیــدا  شۆڕشــەکانی 
نەقیــب و مەســتورە خانــی ئــەردەاڵن و لەیــا 
قاســم و مینــا خانمــی قــازی و ســەدان ژنــی 
ئــەم  ســەلمێنەری  کــورد  نــاوداری  دیکــەی 
ڕاســتیەن کــە خەباتــی یەکســانیخوازی لــە نــاو 
ســەندووە. گەشــەی  لەمێــژە  زۆر  کــورددا، 
ــدا ڕوو دەدات  ــە ئێران ــەوەی ئێســتا ل ــەاڵم ئ ب
ئاگــری شۆڕشــێک هەڵگیرســاوە،  بڵێســەی  و 
شۆڕشــێکە بــۆ گۆڕینــی سیســتەمی سیاســی، 
ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی ڕێژیمــی ئێــران، ئــەوە 
خۆی دەگەڕێتەوە بۆ وشــیاری و شۆڕشــگێڕی 
کوردســتان  و  ژینــا  نــاوی  کــورد،  نەتــەوەی 
بوونە هەوێنی ئەم خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتییە 
ببنــە  نییــە  بــەدوور  ئێــران.  سەراســەرییانەی 
بناغــەی گۆڕینــی سیســتەمێکی دیکتاتۆریــش. 
درووشــمی ژن، ژیــان، ئــازادی لەالیــەن گشــت 
ــە جۆراوجۆرەکانــی  نەتەوەکانــی ئێــران و زمان
بۆتــە  ئــەم درووشــمە  جیهــان دەگوترێنــەوە، 
تەنیــووە. دنیــای  ئــەم شۆڕشــە و  شوناســی 
وشــیاری ژنــی کــورد ســەبارەت بەمافەکانــی 
ــەوە بــاس  ــە دێرزەمان وەک تاکێکــی کۆمەڵگــە ل
کــراوە، لــە بچووکتریــن ئۆرگانــی کۆمەڵگــە کــە 

چوارچێــوەی خێزانەکەیەتــی، هــەر لە منداڵییەوە 
هەوڵــی پەروەردەکــردن و هۆشــیارکردنەوەی 
مافخــوراو  کــوردی  تاکێکــی  وەک  دەدرێ 
دیکتاتــۆر  سیســتەمێکی  چوارچێــوەی  لــە 
کاتێــک  هەربۆیــە  داگیرکــەر.  دوژمنێکــی  و 
بــۆ  هەڵدەکــەوێ  دەرفــەت  بچووکتریــن 
بەرەنگاربوونــەوە، ژنــان لــە بــەرەی پێشــەوەن.
لەیەکــەم  کــورد  ژنــی  پێشــڕەوبوونی  بۆیــە 
شــتێکی  ناڕەزایەتییانــە  ئــەم  ڕۆژەکانــی 
ــەڵ ئەوەشــدا،  ــووە. لەگ ــراو نەب چــاوەڕوان نەک
پاراســتنی کەرامــەت و کەســایەتی ژنــی کــورد، 
لەالیــەن هــەردوو ڕەگــەزی ژن و پیــاو لەنــاو 
ئەخاقــی  ئەرکێکــی  کوردیــدا،  کۆمەڵگــەی 
مەترســی  کەوتنــە  لەکاتــی  ئینســانییە.  و 
و  هاودەنــگ  پیرۆزییانــە،  لــەم  هەریــەک 
دەســت لــە نــاو دەســت، کۆمەڵگــەی کــوردی 
دەبنــەوە. دوژمــن  و  نەیــاران  بەرەنــگاری 
دیکــەی  نەتەوەکانــی  ژنانــی  بڵێیــن  ناکــرێ 
ــادەن، یاخــود  ــان ن ــە مافەکانی ــی ب ــران گرینگ ئێ
هەوڵەکانــی ئــەوان کەمڕەنــگ نیشــان دەدرێــن، 
ســێ  نزیــک  لەمــاوەی  ڕوونــە  بۆمــان  بــەاڵم 
مانگی ڕابردوودا شــێوازی هاتنە سەرشــەقام و 
گوتنــەوەی درووشــمەکان و بەدەنگــەوە هاتنــی 

ئــەوان ئــەو جیاوازییــەی دروســت کــردوە و 
پێمانوایە ژنانی کورد چەند هەنگاو لە پێشترن.
ئێــران  دیکــەی  نەتەوەکانــی  ژنانــی  ئەگــەر 
بــۆ الدانــی  فــارس، هــەوڵ  بــۆ نموونــە ژنــی 
ــازادی پۆشــین دەدا،  ــان ئ ــاری ی ــی ئیجب حیجاب
ژنانــی کــورد لــە کوردســتان خوێــن دەدەن بــۆ 
ئــازادی ڕادەربڕیــن و خوێنــدن و نووســین بــە 
ســەرەتایی  مافــی  چەندیــن  و  دایکــی  زمانــی 
لەقۆناغــە  کــورد  ژنــی  دیکــەی زەوتکراویــان. 
هەوڵــی  خەباتــدا،  مێــژووی  جیاوازەکانــی 
بەشــداری سیاســی و گەیشــتن بــە ناوەندەکانــی 
بڕیاردانــی داوە، ئەمــە دەریدەخــات ژنــی کــورد 
بــە جیهانبینــی و ڕوانینێکــی مۆدێرنانەتــر، لــە 
مەســەلەی مافەکانــی خــۆی دەڕوانــێ و جیــاواز 
لەژنانــی گەالنــی دیکەی ئێران بۆ بەدەســتهێنانی 
مافەکانی تێدەکۆشێ و بە بوونی ئایدلۆژییەکی 
ئاســانتر  دیاریکــراو،  و  دێموکراتخوازانــە 
دەتوانــێ بــگات بــەو ئامانجانــەی هەیەتــی. خاڵــی 
دێموکراســی،  ئایدۆلۆژیــای  پۆزەتیڤبوونــی 
دەکاتــەوە.  ئاســانتر  ئامانــج  بــە  گەیشــتن 
بەپێــی لێکۆڵینــەوە جیهانییــەکان دەرکەوتــووە، 
هۆشــیاری  ڕێــژەی  کۆمەڵگانــەی  ئــەم  لــە 
ژنانیــان لــە ئاســتێکی بەرزدایــە، گەیشــتن بــە 

گرینگیی ڕۆڵی ژنی کورد لە 
خۆپیشاندانەکانی گەالنی ئێراندا
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تــا  جێنــدەری  یەکســانی  و  ژنــان  مافەکانــی 
لــە زۆر  باشــترە. ڕەنگــە  بەرچــاو  ڕادەیەکــی 
کۆمەڵگــە  ئــەو  کــوردی  کۆمەڵگــەی  الیەنــەوە 
ــە بــواری  نایابــە نەبــێ بــۆ ژنــی کــورد، بــەاڵم ل
سیاســی و هۆشــیاری بەرانبــەر مافــی تــاک، 
کۆمەڵگەیــەک  هــەر  باشــدایە.  ئاســتێکی  لــە 
کاروبــاری  لــە  ژنانــی  بەشــداری  ڕێــژەی 
سیاســی و ئاســتی ســەرکردایەتی بــاش بێــت، 
ــە کۆمەڵگــەش  ــە ل ــەو چین بێگومــان گەیشــتنی ئ
نابــێ. دژوار  زۆر  ڕێگــەی  مافەکانــی  بــە 
بــە هــۆکاری بوونــی حیزبــە کوردییــەکان و 
ئاســتی  ڕۆژهــەاڵت،  لــە  نەتەوایەتــی  خەباتــی 
ئــەم ئاشــنایەتی و بەشــدارییەی ژنــان لەچــاو 
نەتەوەکانــی دیکــەی ئێــران جێگــەی دڵخۆشــییە. 
کوردییــەکان  حیزبــە  لــە  ژنــان  خەباتــی 
خەباتێکــی  جێنــدەری  یەکســانی  بەمەبەســتی 
درێژخایــەن بــووە. لــە ســەردەمی دامەزراندنــی 
دامەزراندنــی  و  کۆمــاری کوردســتان  یەکــەم 
نــاوی  بــە  ژنــان  بــە  تایبــەت  ڕێکخــراوەی 
یەکیەتیــی ژنــان، ســەلمێنەری ئــەو ڕاســتیەن و 
بەشــداری ژنــان لــەکاری ڕێکخراوەیی و حیزبی 
باکگراوندێکــی مێژوویــی هەیــە، لەگــەڵ ئــەوەش 
لــە دێرزەمانــەوە ئــەم ڕاســتیە دەرکەوتــووە، 
لــە  مافەکانیــان  بــە  ژنــان  گەیشــتنی  کلیلــی 
پەروەردەیــی  گەشەســەندنی  و  خۆپێگەیانــدن 
خۆیــان و وشــیارکردنەوەی کۆمەڵگــە بەتایبەتی 
چینــی منــدااڵن و گەنجــەکان دایــە. بۆیــە لــەو 
دەرفەتانــەی بــۆ ژنــان هاتۆتــە بەردەســت لــە 
چوارچێــوەی خەباتــی نەتەوایەتیــدا تــا ئاســتێکی 
بــاش ئەنجامــی ئەرێنــی بــۆ ژنــی کــورد هەبــووە.
ئــەو  بڵێــم  دەکــرێ  ئەوانەشــدا  لەگــەڵ 
هەواڵنــەی ژنانــی ئێــران بــە گشــتی دەیــدەن 
بــۆ گەیشــتن بــە مافەکانیــان، جێگــەی ڕێــز و 
نابەرابەرییەکانــی  و  چەوســانەوە  پێزانینــە، 
لــە  ژنــان  بــۆ  ئیســامی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
چوارچێــوەی واڵتــدا بــە شــێوەیەکی بەربــاو 
کۆمەاڵیەتــی،  یاســایی،  بــوارە  هەمــوو  لــە 
سیاســی، ئابــووری و کەلتوورییەکانــدا ڕوونــە. 
واتــە لــە چوارچێــوەی ڕێژیمێکــی دیکتارتــۆر و 
دژە ژنــی وەک ئێــران، بــە دڵنیاییــەوە ڕێگــەی 
گەیشــتن بــە مــاف و ئازادییــەکان نییــە، بۆیــە 
بەتوانــا  و  وشــیار  ژنانــی  یەکگرتوویــی  بــە 
مافانــە  ئــەم  وەدەســتهێنانی  ڕێگــەی  تەنیــا 
بــە ڕووخانــی ئــەو ڕژیمــە دەزانــرێ و هــەر 
ئــاوا دەکــرێ، ڕێگــەی گەیشــتن بــە یەکســانی 
بکــرێ. ئاســانتر  ژن  ئــازادی  و  جێنــدەری 
گرینگــە ئێمــە وەک ژنانــی کــورد هــەوڵ بدەیــن 
بەســتن  پشــت  و  بڕوابەخۆبــوون  هەســتی 
ــەو ئاســتە  ــن، ئ ــر بکەی بەتواناییەکانمــان بەهێزت
لــە خۆپێگەیانــدن و شــارەزایی ژنانــی کــورد 
ــران،  ــە ئێ ــی دیک ــەڵ نەتەوەکان ــەراورد لەگ ــە ب ب
نەبوونــی  ڕەنگــە  بــەاڵم  شــانازییە.  جێگــەی 
یەکگرتوویــی یاخــود نەبوونــی هەســتی متمانــە 
لــە  بــێ  ڕێگــر  کات  زۆربــەی  بەخۆبــوون، 
دەرکەوتنــی خاڵــە ئەرێنییەکانــی بزووتنەوەکانی 
کوردســتان. ڕۆژهەاڵتــی  لــە  ژنــان 

بارودۆخێکــی  ئیســامی  کۆمــاری 
لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت پێکهێنــاوە 
خەڵــک  دۆخــەوە  ئــەم  بەهــۆی  کــە 
ناچــارن خەبــات و تێکۆشــانیان هەبــێ 
و لــەم پێناوەشــدا تێچــووی قورســی 
ــەو ڕێژیمــە  ــە دژی ئ ــان ب چاالکییەکانی
بــدەن، ئەڵبــەت ئەمــە تەنیــا تایبــەت بــە 
ئەمــڕۆ و دۆینــێ نییــە، بەڵکــوو  ئــەوە 
43 ســاڵە کە ئەم ڕەوتە بەردەوامە. لە 
چــوار دەیــەی دەســەاڵتداریی ڕێژیمــدا 
و  پێشــمەرگە  و  کادر  ڕادەیــەک  بــە 
کــەم  و  شــەهید  ڕێبــەری   ئەندامــی 
شــتێک  هیــچ  بــە  کــە  بــوون  ئەنــدام 
قەرەبــوو ناکرێتــەوە کــە ســەرقافڵەی 

شــەڕەفکەندین. د.  و  قاســملوو  د.  و  محەممــەد  قــازی  پێشــەوا  شــەهیدان  کاروانــەش  ئــەم 
ناوی پێشــمەرگە یەکێک لە مەزنترین ناوەکانە و مەقامی پێشــمەرگە لە مەزنترین مەقامەکانە. 
لە هیچ دەوڵەت و دەســەاڵتێکدا چەکدار یان ســەرباز هێندەی پێشــمەرگە مەزن نییە، لە ڕاســتیدا 
پێشــمەرگە مەزنایەتیــی خــۆی لــە خۆشەویســتیی خەڵکەکــەی بەرانبــەر بــە خــۆی وەردەگرێــت.
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی  تێکۆشــانی  و  مافەکانــی  بــۆ  ئێــران  لــە  کــورد  خەباتــی 
دێموکــرات  حیزبــی  کــە  ڕۆژەی  ئــەو  و  هەیــە  ســاڵەی   77 مێژوویەکــی  ئێــران 
مێــژووی  بۆیــە  نەبــوو،  بوونیشــیان  هــەر  ناوچــە  واڵتانــەی  لــەو  هەندێــک  دامــەزرا 
جێگەوپێگــەی  و  حیزبــە  ئــەو  نفــووزی  و  حیزبــە  ئــەو  بوونــی  و  دێموکــرات  حیزبــی 
بــووە. نیگەرانــی  جێــی  ئیســامی  کۆمــاری  بــۆ  هەمیشــە  جیهانیــدا  کۆمەڵگــەی  لــە 
ژنــان  کــە  خەباتێــک  پێکــردووە،  دەســتی  ژنــان  خەباتــی  نــاوی  بــە  خەباتێــک  ئێســتاکە 
لەبیــری  نابــێ  بەرچــاوە،   دیــار و  ئێــران  لــە شــەقامەکانی  بــوون و ڕۆڵــی ژن  پێشــەنگی 
بکەیــن کــە چەندیــن ســاڵە ژنانــی پێشــمەرگە لــە ڕیزەکانــی حیزبــە سیاســییەکان بەتایبــەت 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئیرانــدا هــاوکات و هاوڕێــی پێشــمەرگە پیــاوەکان بوونــە 
لــە ئەرکــی  ئــەوان جیــا  لــە ئەســتۆ گرتــووە، چونکــە  و زۆر جــار ئەرکــی قورستریشــیان 
پیــرۆزی پێشــمەرگایەتی هــاوکات وەک هــاوڕێ و هاوســەنگەری هاوســەرەکانیان و وەک 
ــەوە  ــگ پێک ــی گرین ــن ڕۆڵ ــە چەندی ــە توانیویان ــڕن، وات ــەر بگی ــی کاریگ ــە ڕۆڵ ــش توانیویان دایکی
شــانیان. ســەر  بکەوێتــە  زیاتــر  قورســاییەکی  کــە  کــردووە  وای  ئەمــەش  و  بــدەن  گــرێ 
خۆیــدا  چەکداریــی  خەباتــی  دەیــە  چــوار  مــاوەی  لــە  دێموکــرات  حیزبــی 
بــە  کــە  بــردووە  بەڕێــوە  پێشــمەرگەی  تایبەتــی  پــەروەردەی  دەورەی  چەندیــن 
نەبــوون. بێبــەری  کچــان  و  ژنــان  بوونــی  لــە  دەورانــە  لــەو  هیچــکام  خۆشــییەوە 
لــە ڕاســتیدا زۆریــان بــە هۆکارگەلــی جیــاواز لــە ڕیــزی پێشــمەرگە هاتوونەتــە دەرێ و 
ــە حیزبــدا ئەرکیــان وە  بەشــێکیان گەیشــتنە قۆناغەکانــی بڕیــاردان و وەک ئەندامــی رێبــەری ل
ــاوی  ــە ن ــاژە ب ــن ئام ــە دەتوانی ــە لەوان ــزی شــەهیدان، ک ــە ڕی ــرت و بەداخــەوە چوون ئەســتۆ گ
تازەتریــن شــەهیدانی ڕێبــەر شــەهید ســوهەیا قــادری و شــەهید نەســرین حــەداد بکەیــن کــە لــە 
کارەســاتی نامرۆڤانــەی 17ی خەرمانانــی 13٩7ی هەتاویــدا لــە قــەاڵی دێموکــرات شــەهید بوون. 
هەتــا  کــە  هــەن  ژن  چەندیــن  ڕێبــازەدا  لــەو  کــە  ڕاســتییەیە  ئــەم  گرینگــە  کــە  ئــەوەی 
مهتــاب  خزرییــە.  مهتــاب  خاتــوو  لــەوان  یــەک  کــە  پێشــمەرگەن  و  ماونەتــەوە  ئێســتا 
خاتوونــە  ئــەو  کوردســتانە،  ڕۆژهەاڵتــی  سەردەشــتی  خەڵکــی  و  شــەهید  کچــە  خــزری 
20 ســاڵ پێــش ئێســتا جلــی پیــرۆزی پێشــمەرگایەتیی لەبــەر کــرد و چەکــی کــردە شــان و 
بــوو بــە پێشــمەرگە و هەتــا ئێســتا بــە شــانازییەوە خزمــەت بــە گــەل و حیزبەکــەی دەکا.
مەهتــاب خــزری لــە مــاوەی 20 ســاڵ خەبــات و تیکۆشــانی خۆیــدا وەک کادری حیــزب 
و ئەندامــی یەکیەتیــی ژنــان و ماوەیــەک ئەندامــی بەڕێوەبەریــی یەکیەتیــی ژنــان توانیویەتــی 
کــە  بێــت   لەخەباتــدا  تێکۆشــەر  دایــک و هاوســەرێکی  ژنێکــی  ســەرکەوتوو و  نموونــەی 
حیزبــی  ڕیزەکانــی  لــە  تیکۆشــان  ســاڵ   20 خەاڵتــی  ئەمســاڵدا  ســەرماوەزی  26ی  لــە 
وەرگــرت. حیزبــەوە  پێشــمەرگەی  ناوەنــدی  الیــەن  لــە  ئێرانــی  کوردســتانی  دێموکراتــی 

بوونی ژنان لە ڕیزی خەباتکارانی شاخ و شاردا، جێگای بایەخە و دەبێ بە گرینگییەوە 
باسی لێ بکرێ.

وەرگرتنی لەوحی ٢٠ساڵ پێشمەرگایەتی
 پڕلە شانازی وسەروەری لە الیەن ژنێکی پێشمەرگە 
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و  کولتــووری  کردەیەکــی  تاســەباری، 
مێژوویی یــە و جیاوازییــش لــە نێــوان کــردەی 
تاسەباران دا هەیە و لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی 
تــر جیــاوازە. بەگشــتی بــۆ خەمــی لەدەســت دانی 
ماوەیــە  ئــەم  دەکــرێ.  شــتێک  یــا  کــەس 
کولتوورییــە  کــردە  لــەم  نوێمــان  شــێوازێکی 
ــی. ــران بین ــا ڕادەیەکیــش ئێ ــە کوردســتان و ت ل
تاســەباری  پێ کــرد  ئامــاژەم  هــەروەک 
ئەکتێکــی کولتوورییــە و بــۆ ڕێز لە یادی کەســی 
خەمــی  هاوبەش کردنــی  یاخــود  لەدەســچوو 
ــدی  ــە پێوەن ــوە دەچــێ. ل ــک بەڕێ هــەر ڕووداوێ
لەگــەڵ مــەرگ دا پتــر ڕووی ئایینیــی بابەتەکــە 
بابــەت و  ئایینیــش  کــە خــودی  دەردەکــەوێ، 
چەمکێکــی کولتوورییــە. لە مێــژوودا زۆر ڕووی 
داوە کــە مەرگــی کەســایەتییەک و یادکــردن لــەو 
ــە  ــر ل ــەش زیات ــرێ و ئەم ــرۆز" بک ــە "بەپی مەرگ
ئایینــی مەســیحیەت و دواتریــش لــە ئایینــزای 
شــیعەدا بەرچــاو بــووە. وردە وردە هــەر لــە 
قەتیــس  کولتــووردا  و  ئاییــن  چوارچێــوەی 
نەمایــەوە و کەڵکــی سیاسییشــی لێ وەرگیــراوە. 
ئێــران،  لــە  پەهلــەوی دا  ســەردەمی  لــە  هــەر 
ڕێبەرانــی ئایینیــی شــیعە کەڵکیــان لــەم دەرفەتــە 
وەرگــرت و لــە ڕاســتی دا کردیانــە کردەیەکــی 
سیاســیی دژبــە ڕێژیمــی پەهلــەوی، کــە کاراش 
گەیانــد. ئامانجەکەیــان  بــە  ئەوانــی  و  بــوو 
کــردەوە  مەیدانــی  شــۆڕش  ڕاســتی دا  لــە 
گشــتگیر  شــۆڕش  گــەر  خۆنواندنــە،  و 
کەســێک  هــەر  و  نییــە  بــێ کار  کــەس  دەبــێ، 
دەبینــێ.  ڕۆڵ  خــۆی  تواناییــی  بەقــەدەر 
هەمــوو  بــەاڵم  جیــاوازە،  تاکەکانیــش  ڕۆڵــی 
بــۆ ئامانجێکــی گشــتییە کــە دێنــە مەیدانــەوە.
کۆمەڵێــک  کــوردەواری دا  مێــژووی  لــە 
پــاش  کــە  داوە،  ڕوویــان  دڵتەزێــن  ڕووداوی 
و  کــەس وکار  قارەمانــەکان،  شــەهیدبوونی 
ورەبەرزییــەوە  بەوپــەڕی  تاســەبارانیان 
دەرکەوتــوون. بــۆ نموونــە دایکــی شــەهیدانی 
ئــەوەی  پــاش  کــە  فەیزوڵابەگــی  ناوچــەی 
شــەهیدەکانی،  کــوڕە  تەرمــی  ســەر  دەچێتــە 
گۆنایان ســوور دەکا و لە ڕوون کردنەوەکەی دا 
بــە  منداڵەکانــم  دوژمنــان  "نامهــەوێ  دەڵــێ: 
لــە  نموونانــە  لــەم  ببینــن."  ڕەنــگ زەردی 
پڕتێچــووی  خەباتــی  و  کوردســتان   مێــژووی 
دەبینیــن  کــە  لێرەدایــە  زۆرن.  زێــدەدا  ئــەم 
گرینگتــر  تــاک  ژیانــی  لــە  گشــتی  ئامانجــی 
لەدەســچووەکان  کەســە  ئامانجــی  دەنوێنــێ، 
خۆیــان. خــودی  لــە  دەبــێ  گرینگتــر  گەلێــک 

بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەم پاشــخانە بــا بڕوانینە 
ئێســتای کوردســتان و کوردســتانی ئەمڕۆمــان 
لــەدوای دەســپێکی ڕاپەڕینەکــەی ژینــا. پــاش 
ــیان کوشــت  ــە تــاران "ژینــای ئەمینی"ـ ئــەوەی ل
و دانــەوەی تەرمەکەیــان لــە ترســی پێشــوازیی 
خەڵــک، وەدوا دەخســت و شــوێنیان دەگــۆڕی، 
بــە  پێــش  نەیانتوانــی  بــەو حاڵەشــەوە  بــەاڵم 
ڕۆژی  و  بگــرن  خەڵــک  حــزووری  ئیــرادەی 
و  مێژوویــی  ڕۆژێکــی  بــووە  ژینــا  ناشــتنی 
تایبــەت لــە مێــژووی هاوچەرخــی ڕۆژهــەاڵت و 
ئێــران دا. هــەر لــەو ڕۆژەدا بــوو کــە ڕســتەیەکی 
ــا نووســرا:  مێژوویــی لەســەر کێلــی گــۆڕی ژین
"ژینــا گیــان تــۆ نامــری، نــاوت ئەبێتــە ڕەمــز" 
بــوو  دڵدانــەوە  گەورەتریــن  ڕســتەیە  ئــەم 
هەوێــن  باشــترین  و  ئەمینــی  بنەماڵــەی  بــە 
شۆڕشــەکە. داهاتــووی  نەخشــەڕێگای  و 
بەرفراوانتــر  و  بەرینتــر  شــۆڕش  کاتێــک 
جیاجیــاکان  ناوچــە  و  شــار  لــە  بــووەوە، 
الوانــی  بەتایبــەت  و  خەڵــک  لــە  کۆمەڵێــک 
ــە کوردســتان  ــوو. ل ــان بەخــت ب ــو، گیانی ڕاپەڕی
پۆششــی ڕەش و مــۆم  هەڵکــردن و ... نەبــووە 

بــاو و هیــچ ڕێگــەی پێ نــەدرا، بەڵکــوو ســەر 
و  تریبۆنێــک  بــووە  شــەهیدێک  هــەر  گــۆڕی 
هــەر وتارێکــی خۆڕســکانەی دایــک و بــاوک و 
کــەس وکاری شــەهیدەکان، بوونــە مانیفێســتێک 
بــۆ شــۆڕش و بەردەوامییەکــەی. نموونــەکان 
یەکەیەکەیــان  نییــە  ئــەوە  مەجالــی  و  زۆرن 
لــە  هــەرکام  دەنــا  پێ بکــرێ،  ئامــاژە  لێــرەدا 
دەتوانــێ  شــەهیدان،  کــەس وکاری  وتــەی 
مێــژووی  وتەکانــی  بەنرختریــن  ڕیــزی  لــە 
شــۆڕش دا بــۆ هەمیشــە تۆمــار بکرێــن. باوکــی 
بەوپــەڕی  ئەحمــەدی"  "فەرەیــدوون  شــەهید 
ڕاســتەوخۆ  و  بێ الڵەپەتەیــی  و  ڕاشــکاوی 
بانگهێشــتی  بەتەمەنەکانیشــی  کەســە  هەمــوو 
بەشــداریی شــۆڕش کــرد و هــەر لەســەر گــۆڕی 
کوڕەکــەی وتــی: "ئــەم کۆنــە ئەبــێ نەمێنــێ، ئــەم 
شــەهید  دایکــی  بــڕوا".  ئەبــێ  کۆنەپەرســتییە 
ــە پرســە  ــی: "پێویســتم ب ــەری" وت ــان مینب "پەیم
نییە، خوێنی ڕۆڵەکەم با ون نەبێ." کوردســتان 
بــە وشــیارییەوە ئــەم داوایــەی قەبــووڵ کــرد و 
ــووە  ئەم جــار دروشــمی ســەرەکیی خەڵکەکــە ب
ــە! شــەرت بــێ بســتێنین  ــە مەگــری بــۆ ڕۆڵ "دای

تاسەباری یا
وتاری شۆڕش؟

هەردی سەلیمی

کاتێک شۆڕش بەرینتر و بەرفراوانتر بووەوە، لە شار و 
ناوچە جیاجیاکان کۆمەڵێک لە خەڵک و بەتایبەت الوانی 

ڕاپەڕیو، گیانیان بەخت بوو. لە کوردستان پۆششی ڕەش و 
مۆم  هەڵکردن و ... نەبووە باو و هیچ ڕێگەی پێ نەدرا، بەڵکوو 

سەر گۆڕی هەر شەهیدێک بووە تریبۆنێک و هەر وتارێکی 
خۆڕسکانەی دایک و باوک و کەس وکاری شەهیدەکان، بوونە 

مانیفێستێک بۆ شۆڕش و بەردەوامییەکەی.
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تۆڵــە". هیــچ بنەماڵــەی شــەهیدێک لــە کوردســتان 
خەڵکــی  ئاپــۆرەی  و  نەهێڵــدرا  جــێ  بەتەنیــا 
هاوبەڵێــن و داخ لــەدڵ هەتــا دواســات هــاوڕێ 
و هاودڵــی بنەماڵــەکان بــوون و هــەر هەمــوو 
ســەربەرزی  بــە  هەســتیان  بنەماڵەکانیــش 
لــە  جۆرێــک  بــە  و  دەکــرد  ســەرفەرازی  و 
جــۆرەکان خۆیــان بــە بەختــەوەر دەزانــی کــە 
شــانازیی بوونــە بنەماڵــەی شــەهیدیان پێ بڕاوە.
شــیاوی  و  پڕبەجــێ  هەســتی  ئــەوەی  بــۆ 
ــک  ــا فەکتێ ــۆ دەربکــەوێ، ب ــەم بنەمااڵنەمــان ب ئ
بێنمــەوە لێــرەدا، بەپێــی ئامــاری فەرمیــی خــودی 
کۆمــاری ئیســامی لــە ســاڵی ٩1دا لــە کــۆی 
365 ڕۆژی ســاڵ، 218 ڕۆژی شــاری تــاران 
لــەو  هــەر  و  بــووە  هــەوا  پیســیی  گیــرۆدەی 
ســاڵەدا 4460 کــەس بەهــۆی ئــەو کێشــەیەوە 
گیانــی خۆیــان لەدەســت داوە؛ ســەرنج بــدەن 
الی  بێننــە  ئامــارە  ئــەم  هــەر  کــەس!   4460
قوربانیانــی  ماشــین،  پێکدادانــی  کوژراوانــی 
ســەرەتان و مــادە هۆشــبەرەکان و کۆڵبــەران 
کــە  دەردەکــەوێ  بۆمــان  ئەم جــار  جــا   ... و 
کۆمــاری  قەتڵوعامــی  و  کوشــتار  ماشــینی 
دەکات،  کار  دڕندانــە  چەنــدە  ئیســامی 
لــە  مەرگانــە  ئــەم  هەمــوو  بەرپرســیاریی 
ئەســتۆی دەســەاڵتە، بەاڵم کەمترین ڕەخنەشــی 
چارەنووســێک وەک  و  لێ وەرنەگیــراوە 
دەســتی  لــە  گۆڕانــی  کــە  کــراوە!  ســەیر 
خەڵــک دا نەبــووە و قــەزا و قــەدەر وای هێنــاوە! 
بڵێــم  کــە  هێنایــەوە  بۆیــە  نموونەیــەم  ئــەم 
لــە  کــە  هەیــە  دیکتاتــۆری  دەســەاڵتی  کامــە 
ماوەیەکــی کــورت دا 4460 کــەس بکــوژێ بــۆ 
ــەو  ــچ کام ل ــە دەســەاڵت؟ هی ــەوەی خــۆی ل مان
مەرگانــە هیــچ تێچوویەکیشــیان بــۆ کۆمــاری 
ئیســامی نەبــووە. مــن نامــەوێ بڵێــم مــەرگ 
ــە  ــەاڵم ب ــێ، ب ــە شــەهیدبوون ب ــا ب ــە ب هــەر هەی
دەردەکــەوێ  بۆمــان  ڕاســتییەیە  ئــەم  بینینــی 
هەبــێ،  بوونــی  ئیســامی  کۆمــاری  هەتــا 

پێ دەکەنــێ. دەممانــەوە  بــە  مەرگــە  ئــەوە 
بوونەتــە  بەحــەق  کــە  کوردســتان  خەڵکــی 
ــەم ڕاســتییە  ــوو و سەرباشــقە، بەباشــی ل ئۆلگ
کــە  هــەن  ئــەوە  ئــاگاداری  و  تێ گەیشــتوون 
مــەرگ،  واتــە  ئیســامی  کۆمــاری  مانــەوەی 
هەســتی  ڕەنگــە  کــە  مەرگێــگ  ئەویــش 
ئازیــزە  و  ڕانەکێشــێ  خەڵــک  هاوســۆزیی 
لەدەســچووەکانیان نەبنــە قارەمــان و ناویــان 
نەبێتــە ڕەمــز و لــە بێ دەنگــی دا بنێژرێــن، بۆیــە 
داوایانــە بــۆ ژیــان و ژیانــەوە، بــۆ نەهێشــتنی 
ئــەم هەمــووە نگریســی و مەرگــە، بەیەکجــاری 
کۆتایــی بــەو دەســەاڵتە بهێنرێ، ئەگــەر تەنانەت 
ببێتــە میوانیــان. لــەو ڕێیــەدا مەرگــی تریــش 

دەرئۆفتــادە"  "کۆمــار  شــەهید  باوکــی 
بێ تــرس  و  نەتەوەیــی  قارەمانێکــی  دەبێتــە 
دیکتاتــۆران،  هەمــوو  و  خامنەیــی  لــە  ڕوو 
وەبیــر  کۆتاییــی خوێنمژییەکانیــان  و  ئەنجــام 
ئێمەیــن  دەمێنــێ  ئــەوەی  دەڵــێ  و  دێنێتــەوە 
دەگــرێ  لــەوە  ســەرچاوە  ئەمــە  ئێــوە!  نــەک 
کــە ویســتی تــاک، جێــی خــۆی گۆڕیوەتــەوە 
لــەم ڕۆژانــەدا خوشــکی  بــە ویســتی گشــت، 
لــە  تــر  یەکێکــی  ڕووزبەهانــی"،  "عەلــی 
گیان بەخت کراوانــی ئــەم شۆڕشــە، لــە چلــەی 
براکــەی دا حیجابــی زۆرەملیــی لەســەر البــرد 
پاڵپشــتی و هاودڵیــی خــۆی  بــەم شــێوەیە  و 
ســەرەڕای بــڕوا کەســۆکییەکانی، بــۆ خەڵکــی 
لــە کات دا  ئــەم کردەوانــە  ڕاپەڕیــو ڕاگەیانــد؛ 
واتــای زۆریــان هەیــە. لــە بەرەبــەری شۆڕشــی 

بێ حیجــاب  ژنانــی  لــە  زۆریــەک  57دا  ســاڵی 
بــۆ دژایەتیــی ڕێژیمــی شــا، لەچکیــان بەســەر 
جیاوازیــی  شــێوەیە  بــەم  و  دەدا  ســەریان دا 
دەکــردەوە. زەق  دەســەاڵت  لەگــەڵ  خۆیــان 

ئــەوەی کــە کات کۆمەڵێــک ئەکــت دەگــۆڕێ 
کردەوەکــە  لــە  گرینگتــر  بــەاڵم  گرینگــە، 
کاتێــک  دەیبــێ.  لــەدوای خــۆی  کــە  ئاکامێکــە 
مارکسیســت- وەک  گوڵســورخی"  "خوســرەو 
بەســەردا  لەســێدارەدانی  ســزای  لێنینیســتێک 
لــە دەنگ وڕەنگــی ئەوکاتــی ئێــران دا  ســەپا و 
بــۆ ترســاندنی خەڵــک و پاســاو بــۆ ئێعدامــی 
کــردەوە،  بــاو  "دادگایی "یەکەیــان  ئــەوان، 
کــرد  شــیعەیان  یەکەمــی  ئیمامــی  لــە  باســی 

هێنــا،  نــاوی  خــۆی  سەرباشــقەی  وەک  و 
ئــەوەی  بــۆ  بــوو  گرینــگ  خــۆی دا  جێــی  لــە 
ئایینییــەکان  بەتایبــەت  تریــش  خەڵکانێکــی 
ــە  ــا ل ــی دەســەاڵت و کێشــەکە تەنی ــە دوژمن ببن
بەرەیــەک دا نەمێنێتــەوە. پــاش نزیکــەی پەنجــا 
ســاڵ "مەجیــدڕەزا ڕەهنــەوەرد" دێ و دەڵــێ: 
"لەســەر گــۆڕم هەڵپــەڕن و شــادی بکــەن" یانــی 
ئــەی هەمــوو ئەوانــەی خوازیــاری شــادی و 
ــە  ــە ئێــوە و ئێــوەش ب خۆشــین، مــن بەشــێکم ل
نەهێشــتنی دەســەاڵتی شــادی کوژ، وەدی هێنــەر 
پەیامانــە  ئــەم  بــن.  پارێــزەری ویســتەکانم  و 
گرینــگ  پەیامــی  ژیــان دا،  دواســاتەکانی  لــە 
دەســەاڵتەکان  ڕاســتە  چارەنووس ســازن،  و 
بــۆ ترســاندن و تۆقانــدن خەڵــک دەکــوژن و 
بەندییــە  بێ دەســەاڵتیی  پەیامــی  دەیانهــەوێ 
دەنگ وڕەنگیانــەوە  ڕێگــەی  لــە  سیاســییەکان 
کاردانــەوەی  هەمیشــە  بــەاڵم  بکەنــەوە،  بــاو 
پێچەوانەیــان دەبــێ و خەڵــک دەبنــە گوێگــری 
قوربانی بــووەکان،  سیاســییە  چاالکــە 
ترســێنەرەکان. دەســەاڵتە  نــەک 
خــاوەن  دەرکەوتنــی  نوێتریــن  لــە 
شــەهیدەکان دا، دایــە "فاتمــە مســتەفازادە" دایکــی 
شــەهید "محەممــەد حاجی ڕەســووڵ پوور" هــەر 
لــە درێــژەی ئــەو تێئۆرییــە خۆڕســکەی ئــەم 
ڕێبەرایەتیــی  یــا  بــم  تاســەبار  کــە  ڕۆژانــەدا 
وەک  ناگریــم،  "مــن  وتــی:  بکــەم؟  شــۆڕش 
بــە  پێشــکەش  ڕۆڵەکەمــم  وام،  تەرەغــە 
کوردســتان  کــە  ئەمەیــە  کــردووە."  نیشــتمان 
ببێتــە  دەبــێ  شۆڕشــگێڕانەکەی  کــردە  و 
سەرباشــقەی هەمــوو ئازادیخوازانــی جیهــان، 
شــەهید  دایکــی  دەســتی  ســووری  دەســماڵی 
شــۆڕش  ئــااڵی  دەبــێ  مەولــوودی"  "ســمکۆ 
ــەک ڕەش پۆشــین  ــا ڕۆژی ســەرکەوتن، ن ــێ ت ب
باوەش گرتــن. لــە  خەفــەت  ئەژنــۆی  و 

لە ڕاستی دا شۆڕش مەیدانی کردەوە و خۆنواندنە، گەر 
شۆڕش گشتگیر دەبێ، کەس بێ کار نییە و هەر کەسێک بەقەدەر 
تواناییی خۆی ڕۆڵ دەبینێ. ڕۆڵی تاکەکانیش جیاوازە، بەاڵم 

هەموو بۆ ئامانجێکی گشتییە کە دێنە مەیدانەوە.
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زیاتر لە ســێ مانگە ژینگەی کوردســتان بووە 
بــە گۆڕەپانێکــی بەهێــز بــۆ بەرەنگاربوونــەوە 
لــە  لێوڕێــژ  گۆڕەپانێــک  داگیرکــەران،  لەگــەڵ 
وزە و پۆتانســیێل کــە دوو فاکتــەری ســەرەکیی 
بــوون،  ڕادیکاڵتــر  و  بەجەماوەریتربــوون 
جیاوازتــر  فۆرمێکــی  و  پێناســە  توانیویانــە 
لــەوەی پێشــوو بــەم بزووتنەوەیــە ببەخشــن.
بــە کورتــی بزووتنەوەکــە ئــاوا دەســتی پــێ 
لــە  ڕووی  ســەفەر  بــە  کــورد  کچێکــی  کــرد: 
تارانــی پێتەختــی ئێــران کــرد، لــەوێ بــە بیانووی 
نەبــوون یــان پێڕەونەکردنــی یاســای داســەپاوی 
هێرشــی  بــەر  کەوتــە  زۆرەملــێ  حیجابــی 
دڕندانەی بەناو پۆلیســەکانی گەشــتی ئێرشــادی 
ڕێژیــم و بەهــۆی لێــدان و توندوتیژییــەک کــە 
بەرانبــەری کــرا، بەداخــەوە بــە هــەزاران ئــاوات 
کــرا.  شــەهید  نەهاتــوو،  بــەدی  خۆزگــەی  و 
لەســەر گۆڕەکــەی ژینــای جوانەمەرگ نووســرا: 
»ژینــا گیــان تــۆ نامــری، نــاوت دەبێتــە ڕەمــز« 
و ئەمــە بــوو بــە دەســپێکێک بــۆ ســەرهەڵدانێکی 
لــە  بەڵکــوو  لــە کوردســتان  تەنیــا  نــە  مــەزن 
لــە ســێ  ئێرانیــش، ســەرهەڵدانێک کــە زیاتــر 
مانگــە درێــژەی هەیــە و هــەر ڕۆژێکــی لێوڕێــژ 
چیرۆکــی  و  حەماســە  کۆمەڵێــک  لــە  بــووە 
کاریگــەر! کاتیشــدا  هەمــان  لــە  و  جیــاواز 
چەندیــن فاکتــەر هــەن کــە لــە بزووتنــەوەی 
کــە  بایەخــن  جێــی  و  گرینــگ  ئەمجــارەدا 
دەکــەم: پــێ  ئاماژەیــان  خــوارەوە  لــە 

ـ کوردبوونی ژینا:
ڕێژیمــی  ڕابــردوودا  ســاڵی  مــاوەی 43  لــە 
داوە  هەوڵــی  هێــزەوە  هەمــوو  بــە  ئێــران 
کــە کوردســتان و گەلــی کــورد لــە بــوون و 
شوناســی ڕاســتەقینەی خۆیــان داماڵــێ، بۆیــە 
ــەم مەبەســتە کەڵکــی  ــۆ ئ ــک ب ــە هــەر دەرفەتێ ل
تێچوویەکــی  بــە  زۆرجاریــش  و  وەرگرتــووە 
تاکــوو  داڕشــتووە  پیانــی  زۆرەوە  ماددیــی 
بگەیەنــێ،  کوردســتان  بــە  خەســار  بتوانــێ 
لــە  کوردســتان  زیندووبوونــی  ڕاســتیدا  لــە 
خەڵکــی  تێگەیشــتنی  و  سیاســییەوە  بــاری 
ئیســامی  لــە چییەتیــی کۆمــاری  کوردســتان 
وای کــردووە کــە کوردســتان هەمیشــە وەکــوو 
دوژمنــی دەســەاڵت چــاوی لــێ بکرێــت؛ بۆیــە 
لــە ســەفەری ژینــای کوردستانیشــدا بــۆ تــاران، 
هێزەکانــی گەشــتی ئیرشــاد وەکــوو ئــەوی تــر و 
دوژمــن هەڵســوکەوتیان لەگــەڵ کــرد و ئــەو ڕق 
و بێزارییــەی کــە دەســەاڵت لــە کــوردی هەبــوو، 
ئەمجــارە کــە کوشــتنی ژینــادا خــۆی دەرخســت.

ـ ڕەگەزی ژینا:
وەکــوو  ئیســامی  کۆمــاری  لەوەتــەی 
دەســەاڵتی حاکــم بــە ســەر ئێرانــدا هاتووەتــە 
بەشــێکی  ژن  لەگــەڵ  دژایەتــی  کار،  ســەر 
حاشــاهەڵنەگر لــەم دەســەاڵتە بــووە. هــەر لــە 
ئێــران  گەالنــی  شۆڕشــی  ســەرکەوتنی  دوای 
ــەم شۆڕشــە  ــی دەســکەوتەکانی ئ و بەتااڵنبردن
لەالیــەن ئاخوندەکانــی ڕێژیمــەوە، ژنــان یەکــەم 
توێــژی کۆمەڵــگا بــوون کــە کەوتنــە بــە ڕقــی 
ڕێژیمــەوە، یەکــەم هەنگاویــش بــۆ ئەم مەبەســتە 
ســەپاندنی حیجابــی زۆرەملــێ بــۆ ژنــان بــوو 
کــە هــەر لــەو کاتەشــدا لەگــەڵ دژایەتیــی ژنــان 
بــەرەوڕو بــووەوە، بــەاڵم ڕێژیــم بــە داڕشــتنی 

وەکــوو  ئاییــن  لــە  کەڵکوەرگرتــن  و  یاســا 
ئامرازێک بۆ سەرکوتی ژنان، توانی حیجاب بە 
ســەر ژنانــی ئێرانــدا بســەپێنێ. ئەمــە ڕاســتیەکی 
ســاڵی   43 مــاوەی  لــە  کــە  حاشــاهەڵنەگرە 
قەبووڵنەکــراو  بەشــێکی  حیجــاب  ڕابــردوودا، 
لــە ژیانــی ژنــان بــووە، هــەر بۆیــە بینیومانــە 
ــی  ــە قۆناغ ــش و ل ــە شــێوازگەلی جیاوازی ــە ب ک
جیــاوازدا بەنیســبەت ئــەم بابەتــە ناڕەزایەتییــان 
بوونەتــەوە. بــەرەوڕووی  و  دەربڕیــوە 
ئیدئۆلۆژیــی  و  ژینــا  ژنبوونــی  فاکتــەری 
دەســەاڵتی حاکــم کــە چییەتییەکــەی دژایەتــی 

ژنان لەم بزووتنەوەیەدا 
ڕێبەرن

ئاسۆ مینبەری

سەرنجدانێکی خێرای ئاخرین ستۆری و پۆستی شەهیدەکانی 
ڕاپەڕینەکان بەتایبەت لە کوردستان دەری دەخات کە ئەوان 
خۆیان یەکالیی کردووەتەوە، بۆیە بوێرانە و بەمەبەستی بە 

ئامانج گەیاندنی ڕاپەڕینەکە هاتبوونە مەیدانی کردەوە
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هــۆکارە  لــە  ئازادییەکانیەتــی  و  ژن  لەگــەڵ 
بەدەســتی  ژینــا  کوشــتنی  ســەرەکییەکانی 
ــی دەســەاڵت و  ــوو؛ دوژمنایەتی پێتەخنشــینان ب
ئیدئۆلۆژییەکەی لەگەڵ ژنان بووە هۆی ئەوەی 
کــە ژینــا ببێتــە قوربانیــی قەتڵێکــی حکوومەتــی!

ـ هەستیاربوونی کۆمەڵگای کوردستان 
بەنیسبەت ژنان:

و  ژینــا  شــەهیدبوونی  ڕاســتیدا  لــە 
کوردســتان  کۆمەڵــگای  لەسەرهەســتبوونی 
توانــی  ژینــا  حکوومەتیــی  قەتڵــی  بەنیســبەت 
گۆڕانێکــی گــەورە درووســت بــکات و پێناســەی 
دەربخــات  زیاتــر  کوردســتان  ڕاســتەقینەی 
لــە ڕاســتیدا وەکــوو شکســتهێنانی  ئەمــە  کــە 
دەســەاڵت دەبــێ چــاوی لێ بکــرێ. ئێران یەکێک 
توندوتیژییــەکان  ڕێــژەی  کــە  واڵتانەیــە  لــەو 
ــان زۆرە، خــودی یاســا و  ــدا بەنیســبەت ژن تێێ
دەســەاڵت بە شــێوەی سیســتماتیک بەرانبەر بە 
ژنــان توندوتیــژی دەنوێنــن و لــە ڕێگــەی میدیــا 
و قوتابخانــە و باقــی پێگەکانیشــەوە کــە لەبــەر 
دەســتی دەســەاڵتدان توندوتیژییــەکان بەرانبــەر 
بــە ژنــان ئاســایی دەکرێنــەوە؛ ڕێژیــم بەنیســەت 
کوردســتان لــەم بــوارەدا سیاســەتێکی جیــاوازی 
هەبــووە، ئەگــەر لــە مانگێکــدا لــە سەرتاســەری 
کوردســتان  لــە  و  کوژرابێتــن  ژن   10 ئێــران 
یــەک ژن، بێگومــان ڕێژیــم هەوڵــی داوە ئــەوەی 
کوردســتان زەقتــر نیشــان بــدات، بــۆ ئــەوەی 
کوردســتان شــوێنێکی نائەمــن بــۆ ژنــان نیشــان 

ــە توندوتیــژی  ــاوی کــورد جگــە ل ــێ پی ــدا و بڵ ب
بەرانبــەر بــە ژنــان هیــچ ئاکارێکــی ئەمڕۆیــی 
نازانــێ و بەگشــتی پیــاوی کــورد بــە مرۆڤێکــی 
نــەزان و دەمارگــرژ و توندوتیــژ لەقەڵــەم بــدات. 
بــەاڵم مەرگــی ژینــا ئــەم پێناســەی لــە ڕێژیــم 
بەنیســبەت  کوردســتان  پیاوانــی  دا؛  تێــک 
لەسەرهەســت  ژینــا  حکوومەتیــی  قەتڵــی 
بــە  ژینایــان  مەرگــی  چونکــە  بــوون، 
بــۆ  دەســەاڵت  ئاشــکرای  دەســتدرێژیی 
کوردبوونیــان  واتــە  شوناســیان  ســەر 
کۆمەڵــگای  لــە  جیانەکــراو  بەشــێکی  و 
زانــی! کوردســتان  ژنانــی  واتــە  کوردســتان 
بڕوایــە  ئــەو  ســەر  لــە  کــەس  زۆر  ڕەنگــە 
لــە  بەنیســبەت کچێــک  ئەمــە  ئەگــەر  کــە  بــن 
شــارێکی دیکــەی ئێــران ـ  مەبەســت جگــە لــە 
هــەر  دابــا هەڵوێســتەکە  ـ ڕووی  کوردســتانە 
ــە ســەر شــەقام،  ــاوان دەهات ــوو و پی ــەوە دەب ئ

ــت،  ــێ دەڵێ ــان پ ــەاڵم ڕاســتییەکە شــتی دیکەم ب
بەهــۆی  آبــی(،  شــین)دختر  کچــی  مەگــەر 
گوشــارەکانی ڕێژیــم بــۆ ڕێگریکردنــی ژنــان بــۆ 
چوونــە نێــو ســتادیۆمی فووتبــاڵ و بینــی یاریــی 
تیمــی دڵخــوازی خــۆی ئاگــری لــە جەســتەی 
خــۆی بــەر نــەدا؟ مەگــەر ئەمــە توندوتیژیــی 
ــی  ــە کچێک ــەر ب سیســتماتیکی دەســەاڵت بەرانب
ئێرانــی نەبــوو؟ ئــەی چــۆن بــوو کــە بەنیســبەت 
مەرگەکــەی هیــچ ناڕەزایەتییــەک نەهاتە ئاراوە؟ 

ـ بەجەماوەریتربوون:
ڕاپەڕینێــک لــە کوردســتانەوە بــە دروشــمی 
ــوو  ــرد، هەم ــێ ک ــازادی دەســتی پ ــان، ئ ژن، ژی
توێــژی  و  چیــن  بــە  کوردســتان  خەڵکــی 
جیــاوازەوە هاتنــە ســەر شــەقام و دژی ڕێژیــم 
نەخایانــد  زۆری  ڕاپەڕیــن،  دڕندەییەکانــی  و 
کــە شــارەکانی دیکــەی ئێرانیــش هاتنــە ســەر 
شــەقام و بەکەڵکوەرگــرن لــە دروشــمێک کــە 
پەیوەســت  بــوو،  کوردســتان  ئاخێزگەکــەی 
بــە ڕاپەڕینەکــەوە بــوون؛ ڕاپەڕینەکــە توانیــی 
بەرباوتــر  حەشــیمەتەوە  بــواری  لــە  هــەم 
جوغرافییاییــەوە،  بــاری  لــە  هــەم  بێــت 
بخــات. خــۆی  لەگــەڵ  گەورەتــر  ڕووبەرێکــی 

 ـ ڕادیکاڵتربوون:
ناڕەزایەتییــەکان  پێشــتریش  ئەگەرچــی 
و  دەوترایــەوە  تێــدا  ڕادیکاڵیــان  دروشــمی 
دەکرانــە  ڕێبەرانــی  و  ڕێژیــم   تەواویەتــی 
ئامانــج بــەاڵم لــە ڕاپەڕینــی ئەمجــارەدا هــەم 
هــەم  و  جیاوازتــرە  دروشــمەکان  داڕشــتنی 
لــە  ڕادیکاڵتــر  کــردەوەی  راپەڕیــو  خەڵکــی 
خۆیــان نیشــان دەدەن؛ ئانالیزکردنــی کــردەوەی 
شــارەکانی  زۆربــەی  لــە  ڕاپەڕیــو  خەڵکــی 
کوردســتان و ئێــران نیشــان دەدات کــە خەڵــک 
هاتوونەتــە  ڕێژیــم  ڕووخانــی  ئامانجــی  بــە 
ــن  ــرای ئاخری ســەر شــەقام، ســەرنجدانێکی خێ
ســتۆری و پۆســتی شــەهیدەکانی ڕاپەڕینــەکان 
لــە کوردســتان دەری دەخــات کــە  بەتایبــەت 
بۆیــە  کردووەتــەوە،  یەکایــی  ئــەوان خۆیــان 
بوێرانــە و بەمەبەســتی بــە ئامانــج گەیاندنــی 
کــردەوە. مەیدانــی  هاتبوونــە  ڕاپەڕینەکــە 

ـ دابەزینی تەمەنی بەشداربووان لە 
ڕاپەڕینەکە:

وێنــە  و  ڤیدیــۆ  بەســەر  چاوخشــاندنێک 
زیاتریــن  کــە  دەدات  نیشــان  باوکــراوەکان 
ڕاپەڕینــە  لــەم  بەشــداربووان  ڕێــژەی 
کەســانێکن کــە تەمەنیــان کەمــە، کەســانێک کــە 
چەتــری  لەژێــر  ژیان کــردن  لەگــەڵ  هــاوکات 
دەســەاڵتی ســەرەڕۆ و تۆتالیتــەری ئێــران و 
ســەرەڕای هەمــوو هەوڵــەکان بــۆ پــەروەردەی 
ئیدئۆلۆژیکیــان و ڕاکێشــانیان بــۆ ڕیزی بەســیج 
ــەکان  ــە نیابەتیی ــی حــەرەم و گرووپ و مودافعان
دیکتاتــۆری  چنگــی  لــە  ڕزگاری  بیــری  بــە 
پــەروەردە کــراون! نەســڵێکی نوێ کــە ڕێژیمیان 
ــە  ــان ل ــە هەبوونی ــرد و ب ــوا ک ــان بێ  هی ــە خۆی ل
ــد  ــە ڕاشــکاوی ڕایانگەیان ــی کــردەوەدا ب مەیدان

کە داهاتوویان دەوێ و نایانەوێ لە بەرانبەر 
بێــدادی و ســەرەڕۆیی ڕێژیمــدا بێدەنــگ بــن.

ـ بەشداریی ژنان:
ئــەوەی کــە زیاتــر دەبــێ بایەخــی پــێ بدرێــت، 
بوونــی ژنانــە، بــە پێچەوانــەی پێناســەی بــاوی 
کۆمەڵــگا و ئــەوەی کــە ڕێژیــم هەمیشــە هەوڵــی 
مەیدانــی  لــە  ژنــان  بــکات،  جێگیــری  دابــوو 
کــردەوەدا خۆیــان بــە کۆمەڵــگا ســەلماندەوە، 
ــی  ــە کاروان ــازەدا چوون ــەم ڕێب ــان ژن ل ــە دەی ب
شــەهیدانی کوردســتانەوە، دایکــی شــەهید بــە 
ــم ئەگــەر  ــێ کچــی نیشــتمان نەب ــەوە دەڵ بوێریی
بــە  شــەهید  هاوســەری  نەســتێنم،  تۆڵــەی 
دەبێتــە  نامــرێ  شــەهید  دروشــمی  وتنــەوەی 
ــە  ــە، دایکــی شــەهیدێکی دیک ــدەری ڕاپەڕینەک لی
ــی  ــی کێشــان دەچێتــە پێشــوازی تەرم بــە چۆپ
بوێرییــەوە  بــە  دیکــە  دایکێکــی  کوڕەکەیــەوە، 
ــەوە و ڕاشــکاوانە  ــە ڤیدیۆیــەک بــاو دەکات گرت
کۆمــاری  مــن  کوڕەکــەی  بکــوژی  دەڵــێ 
ــە  ــە نموونەگەلێکــی بچــووک ل ئیســامییە! ئەمان
هــەزاران تابلــۆی پــڕ لــە وانەی شۆڕشــی ژینان، 
شۆڕشــێک کــە بــە شــەهیدبوونی ژنێــک دەســتی 
پێ کــرد و ئێســتاش ژنانــن کــە بــە بوونیــان لــە 
مەیدانــدا و بــە پاڵپشــتیردن لــە کــوڕ و هاوســەر 
درێژەپێدانــی.  هەوێنــی  بوونەتــە  براکانیــان  و 

ژنــان بــە بەشــداریی چاالکەنــە و پۆزەتیــڤ 
ڕێبــەرن!  کــە  ســەلماندیان  راپەڕینــەدا  لــەم 
ڕێبەرانێــک لەخۆبــوردوو و بەهێــز کــە ئامــادەن 
بــۆ ڕزگاریــی خــاک و نیشــتمان پێشــمەرگانە 
دڕندەکانــی  هیــزە  بەرانبــەر  لــە  و  تێبکوشــن 
رێژیمــدا ســینگیان بکەنــە قەڵغــان بــۆ پاراســتنی 
کــردە  ژینایــان  کوردســتان  ژنانــی  نیشــتمان. 
ســەرقافڵەی کاروانی تێکۆشــان و بە بەشــداریی 
ڕەمــزی  کــردە  ژینایــان  نــاوی  چاالکانــە، 
بەرخــودان بــۆ بەگژداچوونــەوەی داگیرکــەران. 
شۆڕشــێکی  ژینــا،  شۆڕشــی  کــە  ڕاســتە 
توێژەکانــی  و  چیــن  هەمــوو  و  جەماوەرییــە 
ببیننــەوە  تێــدا  خۆیــان  توانییــان  کۆمەڵــگاش 
توانــی  ژنــان  بەشــداریی  بێگومــان  بــەاڵم 
ڕەنگوبۆنێکــی جیاوازتــر لــەوەی جــاران بــەم 
ئاســۆی  بۆیــە  هــەر  ببەخشــێت،  شۆڕشــە 
ژنــان  جارانــە.  لــە  ڕوونتــر  زۆر  ڕزگاری 
بوونەتــە ســەرقافڵەی کاروانــی بێ پســانەوەی 
تێکۆشــان بــۆ ڕزگاری و ئەبــێ دواوێســتگەی 
بێــت. ڕزگاری  هــەر  ڕاپەڕینــە  ئــەم 

ژنان بە بەشداریی چاالکەنە 
و پۆزەتیڤ لەم راپەڕینەدا 
سەلماندیان کە ڕێبەرن! 

ڕێبەرانێک لەخۆبوردوو و 
بەهێز کە ئامادەن بۆ ڕزگاریی 
خاک و نیشتمان پێشمەرگانە 

تێبکوشن

ژنان بوونەتە سەرقافڵەی 
کاروانی بێ پسانەوەی 

تێکۆشان بۆ ڕزگاری و ئەبێ 
دواوێستگەی ئەم ڕاپەڕینە هەر 

ڕزگاری بێت
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شۆڕشی ژینا، 
نوقتەگۆڕانێکی مێژوویی

موژگان عەلیپوور

شۆڕشــەکان  و  کۆمەاڵیەتییــەکان  بزاوتــە  
زۆر  پێشــکەوتوو  و  دێموکــرات  واڵتانــی  لــە 
و  ســێهەم  جیهانــی  واڵتانــی  لــە  جیاوازتــرن 
دواکەوتــوو. ڕەنگــە بەشــێک لــەم جیاوازییانــە 
بگەڕێنــەوە بــۆ هــۆکارەکان  و بەســتەرەکان  و 
ــووری،  ــی، ئاب ــە کۆمەاڵیەت ــەی جیاوازیی ئاخێزگ
شۆڕشــی  کولتوریییەکانــەوە.  سیاســی، 
لــە  جیــاوازە  وێنەیەکــی  »ژینــا«  ئەمجــارەی 
خــۆی.  پێــش  هاوشــێوەکانی  ڕووداوە  چــاو 
تایبەتمەنــدی و ڕەهەنــدە نوێیەکانــی ئــەم بزاوتــە 
وایــان کــردووە ببێتــە نوقتەگــۆڕان و دەســتپێکی 
ڕەوتێکــی نــوێ کــە ســێبەری لەســەر داهاتــووی 
ئــەم  نێوخۆییەکانــی  گۆڕانکارییــە  و  ئێــران 
جوغرافیایــە قورســایی دەکات. جیــاوازی و بــێ 
وێنەیــی ئــەو شۆڕشــە لەوەدایــە کــە پــاش زیاتــر 
لــە 4 دەیــە دەســەاڵتدارییەتی ڕێژیمــی ئاخوندی، 
ــی  ــە تایبەتــی ژنان ــران، وە ب ــی ئێ ئەمجــارە ژنان
شۆڕشــەیان  ئــەو  پێشــەنگایەتی  کوردســتان، 
بــە دروشــمی »ژن ژیــان ئــازادی« کــردووە.
خەڵکــی  کوردێکــی  کچــە  ئەمینــی،  ژینــا 
ڕۆژهــەاڵت و شــاری ســەقز، پــاش ئەوەیکــە 
لەگــەڵ بنەماڵەکــەی بــە ســەفەرێک ســەردانی 
تاڵــە  ئەوەیکــە  لەبــەر  تەنیــا  دەکا،  تــاران 
لــە ژێــر ڕووســەرییەکەیەوە وەدەر  قژەکانــی 
گەشــتی  هێزەکانــی«  لەالیــەن  دەکــەوەێ 
دەسبەســەر  ئێرانــەوە  ڕێژیمــی  ئیرشــادی« 
ئازارێکــی  و  ئەشــکەنجە  پــاش  و  دەکــرێ 
زۆر گیانــی لــە دەســت دەدا، ئەمــەش دەبێتــە 
و  بەربــاو  خەباتێکــی  و  ڕاپەڕیــن  هەوێنــی 
ئێــران.  و  کوردســتان  ئاســتی  لــە  وێنــە  بــێ 
زیاتــر لــە ســێ مانگــە شۆڕشــی ژینــا لــە شــکڵ 
و فۆرمــی جیــاوازدا، بــە نــاوەرۆک و پێکهاتــەی 
جیاوازیــەوە، لــە پانتــای کوردســتان و هەرێمــە 
نەتەوەییەکانــی دیکــەی ئێــران بەردەوامــە، لــە 
ڕوانگەیەکــەوە، ئــەم ڕوتــە ڕوولەگەشــەیە، لــە 
ئاســتی جیهانــی  و ناوچەییــدا جیاوازیــی لەگــەڵ 
هەمــوو شۆڕشــەکانی پێــش خــۆی هەیــە، لــە 
ڕوویەکــی دیکــەوە، بــەدەر لــە بایــەخ و ئامانجــە 
ڕووی  لــە  ئازادیخوازانەکــەی،  و  مرۆیــی 
تایبەتمەندییەکانیــەوە،  پێکهاتــە  و بەربــاو و 
لــە  دیکــە  شۆڕشــێکی  هیــچ  شــوێنکەوتەی 
ــەش  ــەم جیاوازیی ــدی ئ ــووە، ڕەهەن ــدا نەب جیهان
هــاوکات  ئــازارو  و  دەرد  بــۆ  دەگەڕێتــەوە 
و  پێکهاتــە  ڕووانینــی  ئاســۆی  و  خولیــا 
بــەرەو  بزاوتەکــە  بەشــدارەکانی  الیەنــە 
ڕزگاری و ئــازادی و تێپەڕینیــان لــە ســتەمی 
سیســتماتیکی  چەوســاندنەوەی  و  فرەالیــەن 
ئێــران.  ئیســامیی  کۆمــاری  وەک  ڕێژیمێکــی 

ســیمایەکی  و   ئامــاژە  بــە  ژینــا  شۆڕشــی 
ژنانــە و بــە دروشـــمی«ژن، ژیــان، ئــازادی« 
هــاوکات  و  دەســتی پێکرد  کوردســتانەوە  لــە 
کۆمەڵێک ڕوانگە و ویست و داخوازی سیاسیی 
ــەوان  ــەک ل ــە گــۆرێ کــە ی ــی هێنای و کۆمەاڵیەت
مەســەلەی بــێ مافــی و ئازادییەکانــی ژنــان بوو. 
دەرەنجامــی ئــەم ڕەوتــەش بــە پێشــەنگایەتی 
خەباتــی ژنــان، بــوو بــەوە کــە  پرســی ژنــان لــە 
ئێــران، لــە پەراوێــزەوە بێتــە ناوەنــدی ئامانــج و 
داخوازییەکان، ئەوەش زۆر زوو ســنوورەکانی 
ژنانــی  ئازارەکانــی  و  دەرد  و  بــڕی  ئێرانــی 
ــی ســەرنجی  ــەخ و جێ ــە پرســێکی پڕبای ــرد ب ک
چــۆن  وەک  هــەر  واڵتــان.  و  جیهانــی  ڕای 
بینیمــان کــە  کۆمەڵگــەی جیهانی)ناوەندەکانــی 
ڕێکخــراوە  و  واڵتــان  وپەرلەمانــی  بڕیــار 
جیهانییــەکان، کەســایەتی و ...( لەســەر پــرس 
پێشــێلکردنی  هەروەهــا  و  ژنــان  مافەکانــی  و 
دەنــگ. هاتــە  ئێــران  لــە  مــرۆڤ   مافەکانــی 
ئامادەبوونــی بەرچــاوی ژنــان لــە کوردســتان 
و ئێــران لــە ســەر شــەقامەکان، بــە دروشــمی« 
ژن ژیــان ئــازادی« وێــڕای ئەوەی کە پاشــخانی 
ــە هــاوکاری و  ــەاڵم ب ــە، ب ــی خــۆی هەی مێژووی
بــوو  کــورد  پیاوانــی  هاوبەشــیی  و  پاڵپشــتی 
کــە ئــەو ڕاپەڕیــن و شۆڕشــە گەشــەی کــرد. 
شۆڕشــێکی  »ژینــا«  شۆرشــی  ئەگەرچــی 

ــە  ــەم جــار ل ــۆ یەک ــی ب ــەاڵم توان ــدە ب فرەڕەهەن
ئێــران ئەگــەر چــی بــە شــێوەی ڕێژەیــی، ببێتــە 
پاتفۆرمی خەباتێکی هاوشان  و هاوبەش چ لە 
ئاستی پێکهاتە نەتەوەییەکان، چ لە ئاستی توێژ 
ــران و کوردســتاندا.  ــگای ئێ ــی کۆمەڵ و چینەکان
مێژووییــەی  پێشــینە  بــەو  شۆرشــە  ئــەو 
ســەرەڕۆکان  دەســەاڵتە  بەرەنــگاری  لــە  کــە 
لــە ئێــران هەیەتــی، داواکارییەکانــی خــۆی بــە 
ڕوونــی هێنایــە گــۆڕێ و ئەمجــارە ژنــان بــوون 
کــە بــە دروشــمی »ژن ژیــان ئــازادی« ئــەو 
کــرد،  ئاراســتە  خەباتییــان  لــە  نوێیــە  ڕەوتــە 
چوارچێــوەی  کــە  جیاوازییــەوە  بــەو  بــەاڵم 
ویســت و داخوازییــەکان لــە مافەکانــی ژنــان 
و  نەکــردەوە  بەرتەســک  ئازادییەکانیانــدا  و 
خەباتەکەیان لەگەڵ پرسی شوناس  و ناسنامە 
و ڕوانگــەی کوردســتانی بــوون لێــک گــرێ دا. 
لــەم دیــدەوە، ژنــان خوازیــاری بنەجێکردنــی 
ــی  ــەروەری  وبەهاکان پرســی یەکســانی و دادپ
ــازادی  و مافــە مرۆیــی  و نەتەوەییەکانیانــن،  ئ
ئێرانێکــی  داهاتــووی  لــە  بۆیــەش  هــەر 
خۆیــان  پشــکی  ســێکۆالردا،   و  دێموکراتیــک 
لــە دەســەاڵتداریی و بەڕێوەبردنــی ئــەوە واڵتــە 
دەوێ، هەروەک چۆن پشــکی بەرچاوی تێچوو  
و قوربانییەکانــی ســتەمکاری و داگیــرکاری لــە 
ئێرانــی هاوچەرخــدا وەبــەر ژنــان کەوتــووە.
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ئاراســتەی ئــەو ڕووداوانــە تەنیــا لــە ناوخــۆی 
ئێــران نەبــوو بەڵكــوو گەیشــتۆتە واڵتانی دەروە 
و چاالکانی کورد و ئێرانی لە دەرەوەی واڵتیش 
ــە  ــە ب ــەو شۆڕشــە و توانیویان بەشــێک بــوون ل
ڕێکخســتنی خۆپیشــاندان و ڕێپێــوان وهەروەهــا 
ناڕەزایەتیــی دەربڕیــن لەهەمبــەر زەوت کردنــی 
مافەکانــی  پێشــێلکردنی  و  ژنــان  مافەکانــی 
ڕێژیمــی  دەســەاڵتدارانی  لەالیــەن  مــرۆڤ 
ئاخوندییــەوە، ببنــە نوێنگــە و دەنگــی پێکهاتــە 
و  ئێــران  جوغرافیــای  ســەر  نەتەوەییەکانــی 
ســەرنجی زۆرتــر بخەنــە ســەر پرســی ژنــان 
کاردانەوەکانیــش  لەئەنجامــدا،  واڵتــە.  لــەم 
زۆرتــر لــە ئاســتی حکومــەت و کەســایەتییەکان 
شــاهیدی  ڕۆژانــە  کــە  جۆرێــک  بــە  بــوون، 
گوتنــەوەی دروشــمی »ژن، ژیــان،  ئــازادی« 
و بڕینــی قــژەکان و پشــتیوانیی پارلەمانتــاران و 
ســەرۆکی واڵتانــی جیــاواز بوویــن کــە ئــەوەش 
ــە خۆیــدا بناغــەی هاوپەیوەندییەکــی جیهانیــی  ل
دامەزرانــد. ئێرانــدا  لــە  ژنــان  خەباتــی   بــۆ 
کوردســتان(  تەوەر)لــە  ناســنامە  شۆرشــی 
و مافخوازانــەی »ژینــا« گەڵێــک دەســکەوتی 
هەبــوون،  مرۆیــی  و  سیاســی  کۆمەاڵیەتــی، 
پێکــراوە  ئامــاژەی  کەمتــر  ئــەوی  بــەاڵم 
ســەر  لــە  شۆڕشــەیە  ئــەو  کاریگەرییەکانــی 
ئێرانــدا.  داهاتــووی  لــە  ژنــان  چارەنووســی 
پێکهاتــە  لەنێــو  زیاتــر  ئێســتا  کــە  ئــەوەی 
نەتەوەییەکانــی ئێرانــدا دەورونەخــش دەبینــی 
بــە تایبەتــی کوردســتانن، کــە  ژنانــی ئێرانــی 
ــا  ــە لەالیــەن دەســەاڵتی ڕێژیمــەوە تەنی ڕۆژ نیی
بەهــۆی ئەوەیکــە داوای مافە ڕەواکانیان دەکەن 
دەسبەســەر نەکرێــن و لــە ســیاچاڵەکانی ڕێژیــم 
ئەشــکەنجە نەدرێــن. ئــەوەش نیشــانەی ترســی 
بزووتنــەوەی  لــە  ڕیژیمەیــە  ئــەو  هەمیشــەیی 
و  گەشــەنەکردن  بــۆ  ســااڵنێكە  کــە  ژنــان 
بەرەوپێشــنەچوونی هەوڵــی جۆراوجۆریــداوە،  
بــەاڵم ئێســتا بــە هاتنــەوە کایــەی پرســی ژنــان 
جیاوازدا،بەرینایــی  ئاراســتەی  و  فــۆرم  لــە 
خســتە  ژنانــی  ســەر  بــۆ  ســتەم  قواڵیــی  و 
ڕۆژەڤــی ڕای گشــتیی و میدیاکانــی جیهانــەوە، 
بــێ وێنــەی  پاڵپشــتییەکی  ئەوەشــدا  گــەڵ  لــە 
کــرد.   مســۆگەر  خــۆی  بــۆ  ئــازادی  جیهانــی 
شۆڕشــی  هەرچەنــدە  کــە  تێڕامانــە  جێــی 
هاتــە  کوردســتان  لــە  مافخوازانەی«ژینــا« 
ئاراوە و تا ئێستاشــی لە گەڵدا بێت کوردســتان 
ــان  ــۆ ئامانجــی »ژن، ژی ــی زۆری  ب تێچوویەک
کۆمەڵگــەی  ڕوانگــەی  بــەاڵم  داوە،  ئــازادی« 
ئێمــە  خوێندنــەوەی  لــە  جیاوازتــر  جیهانیــی، 
نەزمــی  کــە  ســەرهەڵدانەیە  ئــەو  واقعــی  و 
جیهانــی تەئامــول لەگــەڵ دەوڵەتــەکان دەکا و 
ئــەو شۆرشــەش بــە شۆڕشــی گەالنــی ئێــران 
و بــە تایبەتــی ژنــان دەزانــێ و بــۆ پاراســتنی 
ئــەو دەســکەوتە نێوخۆیــی و دەرەکییانــە دەبــێ 
ئــەو شۆرشــە  دیکــەی  قۆناغەکانــی  ئاگاهانــە 
بچێتە پێشێ و کورد و ژنی کوردیش بارتەقای 
قورســایی خــۆی لــەو واڵتــەدا ئــەو جێگــە و 
بهێنــی.. بەدەســت  خــۆی  شــایانی  پێگەیــەی 

لــە مێــژوو و نەریتــی گەالنــی ئێرانیــدا یەڵــدا جێگەوپێگەیەکــی تایبەتــی هەیــە و بــە یەکێــک 
پێــدەدرێ.  زۆری  گرینگییەکــی  بۆیــە  هــەر  و  ئەژمــار  دێتــە  هەرەگرینگەکانــی  بۆنــە  لــە 
درێژتیــن  تەنیــا  شــەوە  ئــەو  دێموکــرات  خۆشەویســتانی  بەتایبــەت  و  کــورد  نێــو  لــە 
نییــە.  زســتان  ســەهۆڵبەدانی  دەســتپێکی  و  پاییــز  گەاڵڕێزانــی  کۆتایــی  و  ســاڵ  شــەوی 
بەڵکــوو لەوڕۆژەدایــە کــە ڕێبــەری مەزنــی کــورد د.قاســملوو هەنــگاو دەنێتــە ســەر دنیــا. 
دکتــۆر قاســملوو ســەرکردایەتی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــی لــە زەمەنێــک و 
بەستێنێکی مێژوویی زۆر هەستیاردا بە بیروبۆچوون و عەقڵ و درایەتێکی پێشکەوتووخوازەوە 
وەخــۆ گــرت کــە لەوانەیــە ئەگــەر ئــەو نەبایــە ئــەو حیزبــە زۆری جیــاوازی لەگــەڵ ئێســتای بایــە، 
بــەاڵم بیــر و هــزری ئــەو ڕێبــەرە ئێســتاش کــە ئێســتایە ڕێنیشــاندەری درێژەدەرانــی ڕێبازیــن.
بۆیە کاتێک چوار ســاڵ پێش ئێســتا لە کردەوەیەکی تێرۆریســتیدا پێنج کەس لە درێژەدەرانی 
ڕێبازی قاسملوو لە شەوی یەڵدادا شەهید و وەک دەنگە هەنار هەڵدەوەرێن باوکێ شەهید ناسر 
کەریمــی دەڵــێ: کــوڕی مــن لــە ڕێــگای نیشــتمانەکەیدا شــەهید بــووە، ئــەو و هاوڕێیانــی شــەهیدی 
درێژەدەری ڕێگا و ڕێبازی ئەو کەســەن کە لە شــەوی لە دایکبوونیدا شــەهید بوون بۆیە ڕەوا 
نییە فرمێســکی غەم هەڵوەرێنم و پێویســتە بە شــانازییەوە ســەر هەڵێنم و بڵێم باوکی شــەهیدم.
یەڵــدای ئەوســاڵیش لەگــەڵ ســااڵنی پێشــوو جیــاوازە، ئەوســاڵ لەگــەل گەاڵکانــی پاییــز دانــە 
ــی  ــا ئێســتا زیات ــاوە ت ــە ژین ــوون. ل ــن و شــەهید دەب ــە هەڵدەوەری ــوون ک ــاوان ب ــە الوی بێت دان
ــی  ــە خەڵک ــوون، بۆی ــەن ب ــەم تەم ــداڵ و ک ــی زۆرەوە 70 کەســیان من ــە بەالن ــەس ک ــە 500 ک ل
وێنــەی  و  کوردســتان  ئــااڵی  و  شــەهیدەکانیان  گڵکــۆی  لەســەر  ئەوشــەوەیان  کوردســتان 
ڕێبــەری مەزنــی یەڵــدا دادەنێــن و بــە فرمێســکەوە ســەمای غــەم دەکــەن و شــەوچەلەیان 
الواندنــەوەی دایکــی شــەهیدانە. زۆربــەی نەتەوەکانــی دیکــەش بڕیاریــان داوە یەڵــدا نەکــەن 
چونکــە بڕوایــان وایــە کــە ئــەوان لــە یەڵــدا درێژتریــان دیــوە و بەڕاســتیش کــە وایــە و وا بــووە.
پیرفەلــەک  کیانــی  دایکــی  شــەوەی  ئــەو  و  کــوێ  لــە  ئەوســاڵ  یەڵــدای  دەڵێــن  ئــەوان 
بــۆ ئــەوەی تەرمــی کوڕەکــەی بگەیەنێتــە بەیانــی مــاڵ بــە مــال لــە شــوێن قالبــە ســەهۆڵدا 
ــێ  ــەوە ماڵ ــان دەهاتن ــا ڕۆڵەکانی ــەکان ت ــەو شــەوانەی دایک ــن ئ ــەوان دەڵێ ــوێ؟ ئ ــە ک ــەڕا ل دەگ
لــە چاوەڕوانــی هەرچــی دوعــا و نــەزای دەیانزانــی دەیانکــرد کــە نەکــوو بەدەســتی جەالدانــی 
ــووە.  ــر ب ــدا دوور و درێژت ــە یەڵ ــن زۆر ل ــان شــەهید بکرێ ــم دەستبەســەر ی خوێنخــۆری ڕێژی
ئــەو شــەوانەی ڕۆژەکــەی بــاوک و دایکــی شــەهیدەکان ڕوو لــە خەڵــک دەکــەن و دەڵێــن 
ڕۆڵــەی ئێمــە گریانــی نــاوێ تەنیــا دەبــێ درێــژەدەری ڕێبــازی بــن و شــەوەکەی هــەزاران 
ــوێ؟ ــە ک ــدا ل ــوێ و یەڵ ــە ک ــژن، ل ــن فرمێســک دەرێ ــن چی ــوو چی ــن پەت ــە ب ــگڵ دەدەن و ل جین
هیــوای  بــە  تێدەپــەڕێ  و  تێدەپەڕێنیــن  ئەوســاڵیش  یەڵــدای  ئەوەشــدا  لەگــەڵ 
و  بــگا  ئیســامی  کۆمــاری  تاریکپەرســتانی  تاریکــی  و  درێــژ  شــەوی  ئــەوەی 
ئێــران. گەالنــی  هەمــوو  و  کــورد  بــۆ  دیــاری  ببێتــە  هەتاهەتایــە  بــۆ  ڕوونــاک  ڕۆژی 
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ژنێک 
پڕاوپڕ لە هیوای وەدینەهاتوو

نەسرین یوسف زادە

کاروانــی شــەهیدان هــەر دێ و دوور و درێــژ 
دەبێتــەوە و ئەگــەر ئــەو کەســانەی لــێ دەرکەین 
و  نــەداون  پــێ  مــەودای  تەمــەن  هێشــتا  کــە 
ــرۆر و کوشــتن و  ــاری تێ دەســتی ڕەشــی کۆم
ســیدارە و هــاژەک نەیهێشــت لەگــەڵ حەیــران 
ــی ئاســایی  ــان شــۆڕەالوێک ژیانێک ــک ی نازدارێ
کــە  ئەوانــەی هاوژینیــان  بهێنــن، زۆرن  پێــک 
زۆرجــار لــەو غوربەتــی غەریبایەتییــەدا هەمــوو 
داوە. دەســت  لــە  بــووە  هاوڕێیــان  و  کــەس 
ــی  کارەســاتی هــاژەک بارانــی 17ی خەرمانان
کــە  بــوو  کارەســاتە  ئــەو  هەتــاوی  13٩7ی 
پــڕ  ســەر  و  دنیــا  بــە  دڵ  الوی  چەنــد  هــەم 
و  گــەل  و  حیــزب  لــە  ئــازادی  ســەودای  لــە 
خۆشەویســتانیان ســەند و هەمیــش کۆمەڵێــک 
ــان  ــە هاوگی ــاوان و شــێرەژنانی ل ــە گــەورە پی ل
ئــەو  هەمــوو  و  حیــزب  و  منداڵەکانیــان  و 
کــرد.  دەویســتن  خۆشــیان  کــە  کەســانەی 
لــەو ژومارەیــەی گۆڤــاری ژنــان دەمهــەوێ 
و  هاوژیــن  مەهــدەوی  نەزیــرە  لــە  باســێک 
هاوگیــان و یــادگاری شــەهید کەریــم مەهــدەوی 
ــووکات  ــی جــوان و هەم ــەم. ژنێک )ســەقزی( بک
ڕازاوە بــە جلوبەرگــی کــوردی کــە دەبووە هۆی 
دڵخۆشــبوونی هاوژینەکــەی. دیــارە کاک کەریــم 
پێــش خاتــوو نەزیــرە هاوســەرێکی دیکــەی بووە 
و لــەو هاوســەرەی دیکــەی کچیــک و کوڕێکــی 
هەیــە کــە کچەکــەی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
دەژی و کوڕەکەشــی هــەر لیــرە واتــە لــە بنکــە 
ــان  ــدا دەژیــت و هەردووکی ــی حیزب و بارەگاکان
خۆیانــن. منداڵــی  و  مــاڵ  و  ژیــان  خاوەنــی 
ئەندامــی  دەبێتــە  زوو  زۆر  هــەر  نەزیــرە 
حیــزب و ژنــان و هەتــا دەتوانــێ هــەم ئێســتا 
و هــەم ڕابــردوو لــە کــۆڕ و کۆبوونەوەکانــی 
و  کــردووە  بەشــداری  ژنانــدا  و  حیزبــی 
بــۆ  جارێــک  ئەگــەر  تەنانــەی  و  دەکات 
نەکرابــێ و هەســتی کردبــێ  بانــگ  بۆنەیــەک 
شــوێنی  بــە  خــۆی  گلەیــی  هەاڵوێــردراوە 
مەبەســت گەیانــدووە و ئــاوا ســەلماندوویەتی 
کــە چەنــدە خوازیــاری ڕێبازێکــە کــە ڕێــگا و 
ڕێبــازی هاوســەرەکەی و هەمــوو شــەهیدانە.
ــی  ــی نیزیک ــە هاوڕێیان ــک ل ــەوەی یەکێ وەک ئ
باســی  ســەقزی  کەریــم  شــەهید  بنەماڵــەی 
دەکا، ئــەوان بنەماڵەیەکــی هەتــا بڵێــی تەبــا و 
ڕەبــا و دڵســۆز بــۆ یەکتــری بــوون. نەزیــرە 
بــوو،  گەرمێــن  خەڵکــی  خــۆی  کــە  خاتــوون 
داب  لەگــەڵ  خــۆی  زوو  زۆر  هــەر  بــەاڵم 
ڕاهێنــا  ڕۆژهەاڵتــی  ئێمــەی  دەســتووری  و 
کــە  خواردنانــەی  ئــەو  هەمــوو  تەنانــەت  و 

ــم حــەزی  ــن و کاک کەری ــە ڕۆژهەاڵت ــەت ب تایب
لێیــان بــووە فێــر دەبــێ و هەمــوو کاتێــک بــۆ 
دڵخۆشــکردنی هاوژینەکــەی ئەوپــەڕی هونەری 
ئاشــپەزی دەنوێنــێ تاوەکــوو دڵخۆشــی بــکا.
نەزیــرە دەیزانــی کوردبــوون بەهایەکی زۆری 
پێشــمەرگەیەکیش  هاوســەری  ئەگــە  و  دەوێ 
بیــدا  کــە دەبــێ  بەهایــەی  ئــەو  لەوانەیــە  بــی 
زیاتریــش بــێ. بــەاڵم لەگــەڵ ئــەوەش بەوپــەڕی 
کاک  کــە  دەدا  هەوڵــی  خۆشەویســتییەوە 
کەریــم دڵخــۆش کات و ژیانــی ماڵێــی بــۆ وا 
ئاســوودەییەکی  بــە  هەســت  کــە  لێکردبــوو 
بوونــی  هــۆی  بــە  تەنیــا  ئــەوە  و  بــکا  زۆر 
نەزیــرە  وەک  ژیــری  و  تەبــا  هاوژینێکــی 
خاتوونــەوە بــوو کــە کاک کەریمیــش خــۆی بــە 
بزانــێ. پیــاوەکان  لــە بەختەوەررتیــن  یەکێــک 
شــەهید کەریــم مەهــدەوی 17ی خەرمانانــی 

ــەی  ــە هێرشــێکی ناجوامێران ــاوی ل 13٩7ی هەت
مووشــەکی بــۆ ســەر قــەاڵ دوژمــن تۆقێنەکــەی 
دێموکــرات کــرا، هــاوڕێ لەگــەڵ پــازدە کــەس 
پاکــی  گیانــی  هاوســەنگەرانی  و  هــاوڕێ  لــە 
پێشــکەش بــە خاکــی پیــرۆزی نیشــتمان کــرد  
ئــەو کاتێــک شــه هید بــوو ئەندامــی کۆمیتــەی 
ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــوو.
و  هــاوڕێ  کــە  ئــەوەی  ئــەوەی  وەک 
و  ئازایەتــی  لــە  بــاس  هاوســەنگەرانی 
ــز  ــەو دەکــەن چیرۆکێکــە کــە هەرگی نەترســی ئ
ئێســتاش  خــوارێ،  ناکەوێتــە  زاران  لــە 
ڕاوەســتاوی  و  نەترســی  لــە  بــاس  کاتێــک 
کەریــم  ئــەوە  گــۆڕێ  بێتــە  پێشــمەرگەیەک 
بەربــاس. دێتــە  نموونــە  بــۆ  ســەقزی 
شــاخەکانی  کــە  ســەقزی  کەریــم 
نــەوی  ســەریان  بەرابەریــدا  لــە  کوردســتان 

دڵتەزێنــی  کارەســاتێکی  لــە  بــەاڵم  دەکــرد، 
خەرمانــان،  بارانــی17ی،  هــاژەک  وەک 
جەنایەتەکانــی  لــە  پڕاوپــڕ  بەڵگەیەکــی  کــە 
ــوو. ــووە شــەهید ب ــەت و ســێدارە ب ــاری پ کۆم
بــە  خەرمانــان  17ی  کارەســاتی  دوای 
هــەوڵ و ماندووبوونــی کادر و پێشــمەرگە و 
زوو  زۆر  الوان  و  ژنــان  حیــزب،  ئەندامانــی 
قــەاڵ نوێــژن کــراوە، دار و گوڵــە ســوتاوەکان 
کــە  شــەهیدان  بنەماڵــەی  و  بوونــەوە  شــین 
دڵ  شــەهیدی  ژنــە  نەزیــرەی  لــەوان  یــەک 
نەمامێکیــان  کامیــان  هــەر  بــوو  زام  لــە  پــڕ 
قــەاڵ  نــاوی شــەهیدانی 17ی خەرمانانــی  بــە 
ناشــت تــا نــاو و یــادی ئــەو شــەهیدانە هەتــا 
بمێنێتــەوە. قەاڵیــەدا  لــەو  یــادگار  بــە  هەتایــە 
 بــەاڵم ئــەوە زۆری نەخایانــد و دەســەاڵتی 
ــە  ــی خۆشــی ل ــە خەون ــی دیک ــۆ جارێک ــاران ب ت

هەموومان زڕاند و ئەمســاڵ لە 6ی ڕەزبەرەوە 
چەندیــن  مانگــەدا  چەنــد  لــەو  ئێســتا  تــا 
جــاری دیکــەی بــە هــاژەک و دڕۆن هێرشــی 
حیزبــە  بارەگاکەنــی  و  بنکــە  ســەر  کــردەوە 
ڕۆژهەاڵتییــەکان و دووبــارە چەندیــن کادر و 
پێشمەرگە لەو حیزبانە شەهید و زامدار بوون.
ناجوامێرانــەی  کــردەوە  ئــەو  هەڵبــەت 
ــەی ســەرهەڵدانی شۆڕشــێک  ــە تۆڵ ڕێژیمیــش ل
بــوو کــە بەنــاوی شۆڕشــی ژینــا دەســتی پێکــرد 
و هەتــا ئێســتا لەگــەڵ ئــەوەی دەیــان کــەس 
لــەو چەنــد مانگــەدا شــەهید و برینــدار بــوون و 
ســەدان کەس کەوتوونەتە نێو چاڵە ڕەشــەکانی 
ئــەوەش  لەگــەڵ  بــەاڵم  ئیســامی  کۆمــاری 
ئــەو شۆڕشــە هــەر مــاوە و درێــژەی هەیــە.
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بــاس لەســەر ژنێــک، دایکێــک، خوشــکێک، 
جــا  دەوێ،  ڕادەبــەدەری  لــە  توانایەکــی 
بەتایبــەت ئــەو ژنــە، ئــەو دایکــە شــەهیدیش 
دێتــە  شــەهید  وشــەی  کــە  هــەر  بــێ. 
مێشــکمەوە بۆ ماوەیەکی کورت ســڕ دەبم، 
فرمێســک لــە چاوەکانــم قەتیــس دەبــن و 
دڵــم دەکوڵــێ، ئاخــر ئــەو شــەهیدە دایکمــە. 
ئــەو ڕۆژەی ئــەو ڕووداوە تاڵــە ڕوودای، 
پەیامــی  چاوەڕێــی  بــووم،  کار  لەســەر 
بڵــێ  تــا  بــووم  هاوکارەکانــم  لــە  یەکێــک 
کــەی دێ بــۆ گۆڕینــی شــیفتی کاری، کــە 
ــداوە  ــان لێ ــم زەنگی ــم زۆر لــە هاوڕێیان دیت
و پێیانوابــوو کــە زانیومــە دایکــم شــەهید 
بــووە، یەکێــک لــە هاوڕێکانــم نووســیبووی( 
ــان داوە؟  ــە قەاڵی ــە دیســان ل ــەرت هەی خەب
هێــز لــە ئەژنۆمــدا نەمــا و یەکــەم کــەس 
ــوو،  ــدا شــەهید هاجــەر ب ــۆ لێ ــم ب ــە زەنگ ک
هاتــم  پێــدا  دواتــر  نەبــوو،  واڵمــی  بــەاڵم 
و زەنگــم بــۆ زۆر لــەو کەســانە لێــدا کــە 
لــەوێ پێوەندیــم لەگەڵیــان هەبــوو، یەکێــک 
ــا و دەیگــوت  ــوو، دەگری ــەوان نووشــین ب ل
گوتــم  کردیــن،  مووشــەکبارانیان  دیســان 
گوتــی  هەیــە،  هاجــەرت  باجــە  خەبــەری 
نــاوەاڵ دایــە هاجــەر لــە بەیانییــەوە دیــار 
منیــش  کوێیــە.  لــە  نازانــێ  کــەس  نییــە، 
برایــم  ســەید  کاک  بــۆ  زەنگــم  یەکســەر 
باجــە  گوتــم  باشــم،  مــن  گوتــی  و  لێــدا 
هاجــەر لــە کوێیــە؟ بــە دەم گریانــەوە گوتــی 
شــەهید بــووە، ئیتــر نەمزانــی لــە کوێیــم. 
وامدەزانــی دەخنکێــم، وامدەزانــی ڕوحــم 
دەردەچــێ، هێــز نەمــا لــە ئەژنــۆم، هــاوارم 
ــچ  ــە هی ــم ب ــرد دەنگ ــرد و هەســتم دەک دەک
و  هەڵدەهاتــم  ماڵــێ  بــەرەو  نــاگا،  کــوێ 
ــم دەکــرد نەدەگەیشــتمەوە، ڕێگــەم  هەرچی
نەهــات،  و  هــات  ڕێگــەی  بــە  ببــوو  لــێ 
ــرۆڤ هەســت دەکا ئێســتا  ــەدا م ــەو کاتان ل
ڕوحــی دەردەچــێ و پێــی ســەیرە کــە هــەر 
ــە  ــن ل ــۆ م ــە. شــەهید هاجــەر ب لەســەر پێی
ســاڵی 137٩ کــە هاتمــە ڕیزەکانــی حیزبــی 
ــان و  ــە دایکێکــی میهرەب ــوو ب ــرات ب دێموک

ــا 15ســاڵ  ــە تەنی ــە ک ــەو تەمەن نەیهێشــت ل
بــووم، هەســت بــە نەبوونــی دایکــم بکــەم 
کــە مــرۆڤ و بەتایبەتــی کــچ لــەو تەمەنــەدا 
بــە  پێوســتی  شــتێک  هەمــوو  لــە  زیاتــر 
ئــەو  هەیــە،  دڵســۆز  دایکێکــی  بوونــی 
باوانــم  ماڵــی  ماڵەکــەی  دا،  منــی  پەنــای 
دڵســۆزییەکەی  میهرەبانییەکــەی،  بــوو، 
بــوو. دڵگەرمــی  گەورەتریــن  مــن  بــۆ 
دڵســۆزەکەم،  کچــە  جوانەکــەم،  کچــە 
لــەو  دیکــەی  وشــەی  زۆر  و  دایکەکــەم 
دەتوانــێ  دایکێــک  تەنیــا  کــە  چەشــنە 
ئەوەنــدە میهرەبــان بــدوێ، ئــەو جگــە لــە 
مــن دایــک و خوشــک و پشــت و پەنــای 
زۆر لــەو کیــژو کوڕانــە بــوو کــە بەهــۆی 
پێشــمەرگەبوونیان و دوور کەوتنــەوە لــە 
ــە نێعمەتــی  کەســوکاریان بێبــەش ببــوون ل
ــە  ــەو میهرەبان ــە دڵســۆزە، ئ ــەو ژن ــک، ئ دای
بــوو،  گــەورە  دەریایــەک  هێنــدەی  دڵــی 
گیاندارەکانیــش  بــۆ  دڵســۆزی  تەنانــەت 
دەکــرد، خواردنــی خــۆی بــۆ دەبردنــە بــەر 

دەرگا و نەیدەهێشــت برســی و تینــوو بــن. 
مــرۆڤ بــە مانــای وشــە یانــی شــەهید 
هاجــەر، ئــەو غــەدری لــە خــۆی دەکــرد، 
بــۆ  نەدەکــرد،  دڵــی کەســی زوێــر  بــەاڵم 
منــدااڵن وەک نەنکێکــی میهرەبــان بوو، هەر 
کردبایــە سەرســام  هاتووچــۆی  منداڵێــک 
ــە دڵســۆزە.  ــەو ژن ــی ئ ــە میهرەبان ــوو ب دەب
کەســانەی  ئــەو  هەمــوو  دڵنیــام  و  ئەمــن 
لــە  و  دەناســن  دایکــم  هاجــەری  شــەهید 
نزیکــەوە لەگەڵــی ئاشــنا بــوون و تەنانــەت 
جارێکیــش  بــۆ  ڕەنگــە  کەســانەی  ئــەو 
بــە  هــەر  نــاوی  و  یــاد  ناســیبێ  ئەویــان 
ناکــرێ. لەبیــر  و  ڕادەگــرن  زیندوویــی 
هەرمانــە،  نــاوت  و  یــاد  گیــان،  دایکــە 
ــن و  ــی م ــر و دڵ ــە بی ــدا دەژی و ل لەگەڵمان
تۆیــان  ئــەو کەســانەی  ناریــن و هەمــوو 
خــۆش دەوێ بــە زیندوویــی دەمێنییــەوە.

دایکێک بۆ نیشتمانی 
پێشمەرگە

مینا سوڵتانزادە

»منیش یەکســەر زەنگم بۆ کاک ســەید برایم لێدا و گوتی من باشــم، 
گوتــم باجــە هاجــەر لــە کوێیە؟ بــە دەم گریانەوە گوتی شــەهید بووە«
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ژنێک لە چاوەڕوانی 
بەخشینی گیانێکدا گیانی دا

ئێران ڕەشیدی

شــەهید ڕێحانــە کەنعانــی کــە لــە تەمەنــی 
دوو  تەنیــا  کــە  کاتێکــدا  لــە  32ســاڵێدا 
حەفتــەی مابــوو ببێــت بــە دایــک، لــە کەمپــی 
ئــازادی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
خاکــی  قوواڵیــی  لــە  و  کۆیــە  لــە  ئێــران 
6ی  ڕۆژی  کوردســتاندا،  باشــووری 
ڕەزبــەر کەفتــە بــەر پەالمــاری موشــەکی 
بــوو. شــەهید  و  ئیســامی  کۆمــاری 
و  2ســاڵ  تەمەنــی  لــە  ڕێحانــە  شــەهید 
نیویــدا دایکــی خۆشــی لــە دەســت دەدابــوو. 
هــەر بــەو ســاواییە لــە ئامێــزی میهرەبانــی 
دایکــی بێبــەش ببــوو و ئەو و منداڵێکی تازە 
لەدایکبــوو و باوکێکــی خەفەتبار دەمێننەوە. 
ــازە  ــە ت ــەی ک ــەڵ براک ــە لەگ شــەهید ڕێحان
لەدایــک ئەبێــت لــە نــاز و موحیبەتــی دایــک 
بێبــەش ئەبــن، لەوکاتــەدا باوکیــان ناچــار 
ئەبێــت بــۆ ماوەیەکــی کــورت منداڵەکانــی 
ڕێحانــە  نەنکــی  واتــە  خــۆی،  دایکــی  بــە 
بســپێرێت. چونکــە باوکــی بەهــۆی کاری 
منداڵــی  دوو  نەیدەتوانــی  مــاڵ،  دەرەوەی 
ســاوا بەخێــو بــکات و پێیــان ڕابــگا. دوایــی 
باوکــی ژیانێکــی نــوێ لەگــەڵ خاتوونێــک 
ســاواکەی  منداڵــە  دوو  و  دێنــێ  پێــک 
و  زڕدایــک  لەگــەڵ  براکــەی  و  ڕێحانــە 

باوکــی دەســتیان بــە ژیانێکــی نــوێ دەکــەن. 
ڕێحانــە کچێکــی ئــارام بــوو، بــەاڵم بەهــۆی 
بــێ دایکــی مەینــەت و ئــازار و ســەختییەکی 
زۆری کــە دیبــووی و بــە داخــەوە هیچــکات 
لــە  ئــەو موحیببــەت و ســەمیمیەتەی کــە 
نێــوان دایــک و کچێکــدا پێویســتە، لــە نێــوان 
نەبــوو.  درووســت  زڕدایکیــدا  و  خــۆی 
بــوو. دڵتەنــگ  و  غەمبــار  هەمــووکات 
مێرمنــداڵ  کــە  کاتێــک  ڕێحانــە  شــەهید 
بــوو هەســتی نیشــتمانپەروەری لــە دڵ و 
ناخیــدا دەســت پێــدەکا و هەمــوو کات بیــری 

ــت  ــک ببێ ــێ ڕۆژێ ــە دەب ــەوە دەکــردەوە ک ل
ــم  ــوو زوڵ ــەو هەم ــە پێشــمەرگە و دژی ئ ب
و زۆرییــە کــە لــە کــورد و کوردســتان و 
ــە کۆمەڵگــەی ئێرانێکــی  ــە ژن، ل بەتایبــەت ل
بوســتێتەوە.  دەکرێــت،  نادادپــەروەر 
پــێ  زۆرتــری  دەرفەتــی  بەداخــەوە 
پێشــمەرگەی  وەکــوو  بتوانــێ  تــا  نــەدرا 
لــە  زیاتــر  حیزبــدا  ڕیزەکانــی  لــە  شــاخ 
بــێ.  نەتەوەکەیــدا  ئامانجەکانــی  خزمــەت 
شــەهید ڕێحانــە بــۆ مــاوەی چەنــد ســاڵێک 
ــە نێوخــۆ  وەکــوو ئەندامــی نهێنــی حیــزب ل
بەڕێــوە  شــاری  پێشــمەرگەی  ئەرکــی 
دەبــرد تــا لــەم دواییانــەدا لــە ســالی 13٩8ی 

پێکهێنــان  ژیــان  مەبەســتی  بــە  هەتــاوی 
لەگــەڵ پێشــمەرگەیەکی حیــزب ڕووی کردە 
ئاشــکرای  ئەندامــی  بــە  بــوو  و  باشــوور 

حیــزب و هــەر لــەو ماوەیەشــدا بــوو بــە 
کۆمیتــەی  و  ژنــان  یەکییەتــی  ئەندامــی 
زاگــرۆس، ناوبــراو یەکێــک لــە ئەندامانــی 
هەڵســووڕ و چــاالک ئــەو ڕێکخراوانــە بــوو.
کورتــەدا  مــاوە  لــەو  ڕێحانــە  شــەهید 
چاالکــی  سەرشــانەیەکی  وەکــوو 
هــەر  ژنــان،  یەکیەتیــی  ڕێکخــراوەی 
پــەڕی  بــەو  دەســپێردرا،  پێــی  ئەرکێکــی 
دڵســۆزی و شــانازییەوە جێبەجــێ دەکــرد.
ڕزگاری  ئاواتــی  و  هیــوا  گەورەتریــن 
ــە  ــە ب ــۆ جارێکــی دیک ــوو و ب کوردســتان ب

ئــازادی بگەڕێتــەوە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
ــەی نەگەیشــت و  ــەو ئاوات ــە بەداخــەوە ب ک
ڕۆژی شەشــی ڕەزبــەری ســاڵی 1401ی 
هەتــاوی کاتژمێــر 10و نیــوی بەیانــی کاتێک 
دەبیســتێ  مووشــەک  یەکــەم  دەنگــی  کــە 
لــە تــاوی هاوســەرەکەی ڕادەکاتــە دەرێ 
ــی  ــەم مووشــەک زامێک ــی دووه ــە لێدان و ب
کاتێکدایــە  لــە  ئــەوە  هەڵدەگــرێ،  قــورس 
مــاوە جوانتریــن  تەنیــا چەنــد رۆژی  کــە 
و  دنیایــە  ئــەو  پێشکەشــی  دیــاری 
هاوســەری وەفــاداری بــکا و کۆرپەکــەی 
نــاوی  کــوڕە  دەزانــێ  کاتێــک  هــەر  کــە 
دنیــا. بێنێتــە  دادەنــێ  لەســەر  "وانیــار"ی 
تــا  دا  زۆریــان  هەوڵێکــی  دوکتــورەکان 
منداڵەکــە،  دنیــای  هێنانەســەر  ڕێــگای  لــە 
لــە مــردن ڕزگاری بکــەن. بــە هــۆی قووڵــی 
دا  بڕیاریــان  ڕێحانــە،  شــەهید  زامەکانــی 
بــەاڵم  بکــەن،  بەڕێــی  هەولێــری  بــەرەو 
زۆر بەداخــەوە، یــەک دوو کاتژمێــر زیاتــر 
ــوو  ــی نەمــران ب ــە کاروان ــا و تێکــەڵ ب نەژی
و وانیــاری ســاواش تەنیــا کەمتــر لــە 24 
و  چێشــت  دایکــی  بــێ  ژیانــی  کاتژمێــر 
ــی  ــزی دایک ــش بەداخــەوە چــووە ئامێ ئەوی
هەردووکیــان  تــا  نیشــتمان  دایکــی  و 
بگرێــت. ئامێــز  لــە  هەتاهەتایــە  بــۆ 

ئــەو  پێشکەشــی  دیــاری  جوانتریــن  مــاوە  رۆژی  چەنــد  تەنیــا 
کاتێــک  هــەر  کــە  کۆرپەکــەی  و  بــکا  وەفــاداری  هاوســەری  و  دنیایــە 
دنیــا. بێنێتــە  دادەنــێ  لەســەر  »وانیــار«ی  نــاوی  کــوڕە  دەزانــێ 
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ــا بەدەســتی  ــی ژین ــی دڵتەزێن ــەوڕۆژە هەواڵ ئ
تەنیــا  دەبیســت،  ڕێژیمــان  جەنایەتکارانــی 
چاکبوونــەوە  هیــوای  و  دەخــوارد  خەممــان 
دەکــرد. بــۆ  وەهۆشــهاتنەوەمان  و 
هیــچ کوردێــک بیــری نەدەکــردەوە دوای چــل 
ــم و چەوســانەوە و کوشــتن  و ســێ ســاڵ زوڵ
بــە تیــر و لــە ســێدارەدان و زیندانــی، کــەس 
ورەی ئــەوەی هەبێــت دژی ئــەم ڕەژیمــە بڕژێتە 
نەمــان  و  مــەرگ  دروشــمی  و  شــەقامەکان 
درێ. لــێ  بەکرێگیراوانــی  و  خامەنەیــی  بــۆ 
چەخماخــەی  نەدەکــردەوە  بیــری  کــەس 
و  چــل  دوای  بەهێــز  وا  شۆڕشــێکی 
درێــت. لــێ  کوردســتانەوە  لــە  ســاڵ  ســێ 
ئــەوەی  و  کــرا  ئــەوەی  بــەاڵم 
بــوو. نەکــراو  چــاوەڕوان  دیتــرا 
لــە هــەر شــوێنێکی ئــەم کوردســتانە بــە هــەر 
شــێوە ناڕەزایەتێــک بــوو، ئــەم ناڕەزایەتــی و 
خۆپێشــاندانانە ســەری هەڵــدا و تــا ئێســتاش 
بەدەوامە. کوردســتان تازە دەیهەویســت دەگەڵ 
ســۆعداخەدیرزادە  و  شــێخی  گواڵڵــە  خەمــی 
و شــلێر ڕەســووڵی، ســێ ژنــی زوڵملێکــراوی 
و  ژینــا  هەواڵــی  کــە  بســازێ،  کوردســتانی 
برینەکانــی  ســەرلەنوێ  ژینــا  غەریبایەتــی 
ژنکــووژی هێنایــەوە ژان و خەڵکــی کوردســتان 
بــۆ ئەمجــارە بڕیــاری دا ئیتــر بەســە ژنکــووژی. 
ژنــان  ژینــا  شۆڕشــی  ســەرەتای  لــە 
هــەن.  و  بــوون  شۆڕشــە  ئــەم  پێشــەنگی 
ــە دوای چــل و ســێ  ــەم چەشــنە شۆڕشــە ل ل
ســاڵ تەمەنــی پــڕ لــە ئەشــکەنجە و ئــازار و 
کوشــت و کوشــتاری ڕێژیــم کــرا، دەتوانین بڵێن 
یەکمجــارە دوای چــوار دەیــە کوردســتان بەبــێ 
تــرس و بــە خرۆشــەوە ڕژانــە سەرشــەقامەکان 
و بــە دروشــم و بــە زەربــە لێــدان بــە جەســتەی 
خوڵقانــد. بێوێنەیــان  شۆڕشــێکی  ڕەژیــم 
الوەکان  ئاگرکردنــەوەی  و  شــەقامگرتن 
و وێــڕای یەکتــر هــاواری ژن ژیــان ئــازادی، 
خەڵکــی  خســتبۆوە  تینێکــی  و  گــوڕ  و  هێــز 
ــەت کوردســتان. ــە تایب ــران و ب چەوســاوەی ئێ
ــە شــێوەیەکی  ــە کوردســتان ب خۆپێشــاندان ل
الوەکان  دەدرا   پــێ  درێــژەی  بەرچــاو  زۆر 
دووان دووان و ســێیان ســێیان لــە کوچــەکان 
بــە  هەڵبەســتراو  دموچــاوی  و  ســەر  بــە 
خۆیــان  بەپەلــە  پێشــمەرگانەوە،  ئاغابانــووی 
ســایپایەک  خۆپێشــاندان.  شــوێنی  دەگایەنــدە 
ــک، ماشــێن  ــە ســێ خول ــرت و ب ــەر ڕایدەگ تەگ
بڵێســەی  شــۆڕش  ئاگــری  و  دەکــرا  بەتــاڵ 
دەگــرت و لەنــەکاو کەســێک هــاواری دەکــرد 
ژن ژیــان ئــازادی و خۆپێشــاندەران بــە دەنگــی 
دەکــردەوە. دووپاتیــان  بڵینــدەوە  و  بــەرز 

بنکــەی  و  جاشــەکان  دەنــک  بــە  دەنــک 
بــە  خاکفرۆشــان  و  دەدران  ئاگــر  ســپا 
دەگەیشــتن. قیزەونەکانیــان  کارە  ســزای 
لە هەر شەقامی شارەکان هێزەئەمنیەتییەکانی 
گوللــە  دژە  جلوبەرگــی  بــە  تەیــار  ســەرتاپا 
هێرشــیان  ســاچمە  و  باتــووم  و  چــەک  و 
دەکــردە ســەر خۆپێشــاندەرانی بــێ دەســەاڵتی 
دەکــردن.   شــەهیدیان  و  ئــازادی  ڕێــگای 
بــە خــاک دەســپێردرا  هــەر شــەهیدێک کــە 
ــوو. ــر دەب چەخماخــەی خۆپێشــاندانێکی بەهێزت
بــوون  چەکــدار  پــڕی  شــارەکان  تــەواوی 
ــی  ــوو ســینگی ئازادیخوازان ــە ب ســاچمە و گولل
دەبــڕی. لــە هــەر الوە دەنگــی شــیوەن و زاری 
و نــااڵی دایــکان و بابــان بــوو. بــەم حاڵەشــەوە 
ــەی  ــەو کات ــا ئ ــوو ت ــژەی هەب خۆپێشــاندان درێ
ڕێژیمــی دژە مرۆڤــی دژە کــورد بــە هــاوکاری 
دەســتیان  بەســیجێکان  و  خۆفرۆشــەکان 
زۆرتــر. شــەهیدکردنێکی  و  گرتــن  بــە  کــرد 
لــە زۆرتــری شــارەکان کچانــی مێرمنــداڵ   
گیــران و خســترانە ژێــر دەســدرێژی سێکســێوە 
تەنــی  شــارەکانی  تــەواو  دڵەڕاوکــە  و  تــرس 
بــوو و ڕێژیــم لــە هیــچ چەنــە جنایەتێــک خــۆی 
نەدبوارد بە دۆشــکا و کەاڵشــینکۆف و ژێرســێ 
و تانــک و فڕۆکــە و نەفەربــەر بەنێــو شــارەکاندا 
هــات و چــۆی دەکــرد و تەنانــەت هێرشــی کــردە 
ســەر شــارەکانی مەهابــاد و خانــێ و بــۆکان 
و جوانــڕۆ. بــە ڕاشــکاوی وەک بــەرەوڕووی 
بووبێتــەوە  مەترســی  پــڕ  زۆر  دوژمنێکــی 
هەڵســوکەوتی دەگەڵ خۆپێشــاندەران کرد و لە 
مــاوەی دوو ڕۆژدا دەیــان شــەهید و برینــداری 
لــێ کەوتــەوە. ســەرەڕای ئــەوەی ناوشــار وەک 
ــڕی هێــزی چەکــدار و  ــوو و پ ــی شــەڕ ب مەیدان
ماشــێنی جەنگــی بــوو، دوژمنــی خوێنڕێــژ بــە 

دەکــردە ســەر  هێرشــیان  نیوەشــەو  و  شــەو 
ــان  ــەکان و ئیزنــی هیــچ چەشــنە جووڵەیەکی ماڵ
بــە کــەس نــەدەدا، لەبــەر چــاوی ژن و منــداڵ 
ــان دەسبەســەر  ــاب  جەوانەکانی ــک و ب ــان دای ی
پــاش  دەکــران  بێ سەروشــوێن  و  دەکــرد 
ماوەیــەک زەنگیــان لــێ دەدا و بــە بنەماڵەیــان 
گیــراوان.  چــی  لەســەر  کــە  ڕادەگەیانــد 
ــەک  ــەردان، ی ــر تێب ــی دار ئاگ ــە تۆمەت ــەک ب ی
بــە تۆمەتــی  شــەمچەی ئاگرکردنــەوە، یــەک بــە 
تۆمەتــی ئاگرتێبەردانــی ســتڵی زبــڵ  دەگیــرا و 
بــێ سەروشــوێن دەکــران. مــاڵ و خانوویــان 
ماڵــەکان  کەلوپەلــی  و  دەکــرا  ســەروژێر  لــێ 
ــە ئیســت بازڕەســێکان  ــاش دەکــران. ل ورد و ق
دەپشــکندرانەوە.  و  دەگیــران  گووشــێکان 
یــان  و  دەپچــڕا  تــەواوی  بــە  یــان  ئینتێرنێــت 
لــە  بــەردەوام بەربەســت دەکــران. شــارەکان 
ناخۆشــترین بارودۆخــی ڕووحــی و ڕەوانیــدا 
بڕژێنــە  ئێســتا  هــەر  ئــەوەی  ترســی  بــوون. 
دەستبەســەرت  کوتــان  و  لێــدان  بــە  و  ماڵــێ 
کــەن و پاشــان تەرمــی بــێ ڕوحــت بگەڕێتــەوە 
و لــە ژێرچاوەدێریــدا تەســلیم بــە خــاک بکرێــی 
نەتدەتوانــی  بڕیببــوو.  ئەژنۆیــان  لــە  هێــزی 
نــەکا  کــە  بکــەی  دراوســێکەت  بــە  متمانــە 
ــێ  ــی ل ــک فرۆشــتبێ و ڕاپۆڕت ــە میلۆنێ خــۆی ب
دابیــت. هەمــووی ئەمانــە لەبــاری دەروونێــوە 
گوشــاری خســتبووە ســەر منــدااڵن. شــەوان 
ــی دایکانەشــدا نەدەســرەوتن  ــە باوشــی گەرم ل
ــە لەخــەو ڕادەبــوون  نیوەشــەو بــە هــاوار و ناڵ
هەمــووی  بــا  دەتــۆرا.  چاویــان  لــە  خــەو  و 
مێــژووی  بســپڕدرێتە  ڕابــردوو  وەک  ئەوانــە 
وەدەســت  بــۆ  کــورد  گەلــی  خوێنــی  لــە  پــڕ 
ســەربەخۆیی. و  ئــازادی  مافــی  هێنانــی 
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دەوڵــەت،  بــە  بــوون  و  دەوڵەتبــوون 
نەتەوەیەکــی  هــەر  خولیــای  و  خــەون 
ئــەو  دەســتەبەرکردنی  بــۆ  کــە  بێدەوڵەتــە 
ئامانجــە دەبــێ چەندیــن قۆنــاغ تێپــەڕ بکــرێ.
گەلــی کوردیــش چەندیــن هــۆکار بوونــە هــۆی 
ئــەوەی کــە نەتوانــێ وەکوو هەمــوو نەتەوەکانی 
بــێ  خــۆی  نیشــتمانی  و  خــاک  خــاوەن  دنیــا 
بــێ. بەدەســتەوە  خاکەکــەی  ســەروەری  و 

ئەو هۆکارگەلە بریتین لە:
نرخــی ئــازادی: هەمــوو نەتەوەکانــی دنیــا بــۆ 
گەیشــتن بــە ئــازادی، ئامــادە بــوون نرخــی ئــەو 
ــە  ــان ل ــە ناوی ــە توانیویان ئازادییــەش بــدەن. بۆی
ڕێــزی دەوڵەتانــی دنیــا بێتــە ئەژمــار و ئااڵیــان 
لــە ڕێکخــراوە گەورەکانــی دنیــا بشــەکێتەوە.
د.قاسملوو وتەیەکی جوانی هەیە دەڵێ:گەلێک 
ئــازادی بــووێ دەبــێ نرخی ئــەو ئازادییەش بدا.
گەلــی کوردیــش وەکــوو هەمــوو نەتەوەکانــی 
خــۆی  ئــازادی  نرخــی  زەوی  ســەرگۆی 
ئــەو  ســەلمێنەری  مێــژوو  لــە  ئاوڕێــک  داوە. 
هــەزاران  نموونە)ئەنفالکردنــی  بــۆ  ڕاســتییەن 
و  شــەهید  هەڵەبجــەی  بێتــاوان،  کــوردی 
و  فەرمانــی جیهــاد  ئــەو شــارە،  کیمیابارانــی 
تۆمــار کردنــی ســنەی خوێنــاوی لــە مێــژوو، 
ئیزەدییــەکان،  کوشــتنی  و  داعــش  شــەڕی 
و  دێرســیم  ژینۆســایدی  ۴۶و47،  خەباتــی 
ســەرەڕای  پرســیارە!!  لێــرەدا  بــەاڵم  هتــد.( 
ئــەو هەمــوو شۆڕشــانەی کــە لــە هــەر چــوار 
کراوە)ســمکۆ  تۆمــار  کوردســتان  پارچــەی 
خانــی شــکاک، کۆمــاری کوردســتان، شۆڕشــی 
بەرزەنجــی،  مەحمــوود  شــێخ  بارزانییــەکان، 
شــێخ ســەعید پیــران، ســەید ڕەزای دێرســیم، 
ــی  ــۆ نەمانتوان ــد( ب ــاڕاڕات و هت ــەوەی ئ بزووتن
ئەگــەر  دابمەزرێنیــن؟  خۆمــان  دەوڵەتــی 
نرخــی ئازادیمــان داوە بــۆ بێئــاکام ماوینــەوە.
ئێســتا  هەتــا  کــە  نرخــی  ئــەو  ڕەنگــه 
کــورد بــۆ ئــازادی داویەتــی کەمتــر بــێ لــەو 
واتــا  مەبەســتییەتی،  کــە  گــەورە  ئامانجــە 
و  فیــداکاری  دەوێ  زیاتــری  نرخــی  ئــازادی 
خۆنەویســتی زیاتــر دەتوانــێ گەلــی ئێمــەش بــە 
ئــازادی بگەینــێ. بۆیــە دەڵێــن: داری ئــازادی 
نابــێ. بــەری  نــەدرێ  ئــاو  خوێــن  بــە  گــەر 

دوژمنان:
ئێمــەی کــورد خاکمــان نێــوان چــوار دەوڵەتــی 
کــە  کــراوە  بــەش  فاشیســتدا  و  خوێنمــژ 
باوەڕیــان بــە مافــی کــورد نییــە. و هــەر ڕۆژ 
ــک دەمانکــوژن )ســێدارە، ســەربڕین،  ــە جۆرێ ب
چــۆن  هتــد(  و  ئەشــکەنجە،  تێــرۆر،  ئەنفــال، 

خۆمــان  ڕەوای  مافــی  داوای  و  کوردیــن 
دەکەیــن دوژمنانــی گەلــی کــورد هەمــوو کات 
چــوار  هــەر  بزووتنەوەکانــی  هەوڵیانــداوە 
یــان  بکــەن،  ســەرکوت  کوردســتان  پارچــەی 
دارە  خۆمــان  الوازەکانــی  خاڵــە  ڕێــگای  لــە 
تــاڵ  بــە  خەونەکانمــان  و  ببــڕن  بــەرزەکان 
لــە ســەردەمی پەهلەویــدا   بــۆ نموونــە  بکــەن 
و  کوردســتان  کۆمــاری  ڕووخانــی  بــە 
کوشــتنی ســمکۆخانی شــکاک و لــە ســەردەمی 
فتــوای  دەرکردنــی  بــە  ئیســامی  کۆمــاری 
ــی کوردســتان  ــێ تاوان ــی ب ــە خەڵک ــاد دژ ب جیه
میللەتێــک. ڕەوای  مافــی  لــە  حاشــاکردن  و 

خۆمان:
دەوڵەتێــک  و  حیــزب  هــەر  توانــای  و  هێــز 
بــوو  پشــت  لــە  میللەتــت  گــەر  واتــا  میللەتــە 
ئێمــەی  بــەاڵم  ئامانــج،  بــە  بگەیــت  دەتوانــی 
کــورد هێشــتا نەبووینــە بــە میللــەت تــا ببیــن بــە 
دەوڵــەت، واتــا بــە خۆنەویســتی و حســوودی 
بــۆ  ڕێگامــان  یەکنەبوونمــان  و  بەیەکبــردن 
دوژمنانمــان خۆشــتر کــردووە ئەگــەر ئاوڕێــک 
کوردســتان  بزووتنەوەکانــی  هەمــوو  لــە 
لــە  یەکێــک  دەکەوێــت  دەر  بۆمــان  بدەینــەوە 
هــۆکارە ســەرەکییەکانی بــە ئــاکام نەگیشــتنی 
بــە  فرۆشــی  خــۆ  و  خیانــەت  کــورد  گەلــی 
بــە  کــرد  ئاواتیەکەشــی  کــە  بــووە.  دوژمنــان 
خــەون و خیــاڵ لــە باوەشــی مێــژوودا ئێمــەش 
بــە دەیــان ســاڵ بوویــن بــە کۆیلــەی چەتــرەکان، 
وەســیەتنامەکەیدا  لــە  نەمــر  پێشــەوای 

ــن  ــێ: یەکب ئامــۆژگاری نەتەوەکــەی دەکا و دەڵ
و یەکگــرن و پشــت بــە یەکتــر ببەســتن هیــچ 
کات پشــت بــە دوژمنــان مەبەســتن دوژمنــان 
کاری  کــە  دەوێ  ئێــوەی  کاتــەی  ئــەو  هەتــا 
خــۆی جێبەجــێ بــکات ئەگــەر هەنگوینیشــتان 
کــردووە. تــێ  ژەهــری  دڵنیابــە  بداتــێ 
گەلێــک ئەگــەر یــەک گرتــوو نەبێــت دایــم دیلــی 
کەوتنــی  ســەر  ڕەمــزی  و  دەبێــت  دوژمنــان 
یەکبوونــە،  و  یەکگرتنــوو  نەتەوەیــک  هــەر 
نەیتوانیــوە  هێشــتا  کــورد  بەداخــەوە  بــەاڵم 
ببەســتی. یەکتــری  بــە  پشــت  یەکگرتــوو 

زلهێزەکان :
لــە دنیایــی ئەمــڕۆدا بــۆ ئــەوەی کــە میللەتێــک 
مۆعاداڵتــی  لــە  و  بناســرێت  دەوڵــەت  بــە 
سیاســیی بێتــە ئاژمــار دەبێــت واڵتــە زلهێــزەکان 
دەنــگ بــە بوونــی ئــەو واڵتــە بــدەن و بــە فەرمــی 
بیناســن دواتــر دەتوانــێ جۆغرافیــا و خــاک و 
ئــااڵ و مافــی دیــاری بکرێــت بــە داخــەوە کــورد 
جگــە لــە دوژمنانــی )تــورک، فــارس و عــەرەب( 
دەکــەن  دژایەتــی  کات  هەمــوو  زلهێزەکانیــش 
دەکــەن،  مافەکانــی  لــە  چاوپۆشــی  و  حاشــا 
میللەتــی  بــۆ  خۆیــان  بەرژەوەنــدی  هیچــکات 
مەترســی  نەخســتووتە  کــورد  دەســتی  ژێــر 
کاتێــک چــاو لــە مێــژوو دەکەیــن، دەیــان پرســیار 
المــان درووســت دەبــن کــە کام واڵت خاکــی 
ــان دابــەش کــرد؟ ــوان چــوار واڵت ــە نێ ئێمــەی ل
ژێــر  گەلێکــی  بــە  کــرد  ئێمــەی  واڵت  کام 

بۆ کورد نەبوو بە دەوڵەت؟
شەهرام سوبحانی
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کردنــی  دیــاری  لــە  حاشــای  کــێ  دەســت، 
کــرد؟  کــورد  گەلــی  نووســی  چــارە  مافــی 
دوای ڕووخانــی ئێمپراتــۆری عوســمانییەکان 
ڕۆژهەاڵتــی  تایبــەت  بــە  دنیــا  جۆغرافیایــی 
نێوەڕاســت گۆڕانــکاری بــە ســەردا هــات خاکــی 
عوســمانییەکان بــەش بــەش کــرا و بــۆ هەمــوو 
جگــە  کــرا  درووســت  دەوڵــەت  نەتــەوەکان 
لــە نەتــەوەی کــورد بــۆ ڕاســتی ئــەم بابەتــە 
ــەی ســایکس  ــە ڕێکەوتننام ــک ل ــن چاوێ دەتوانی
پیکــۆ، لــۆزان ســێوەر بکەیــن کــە چــۆن کوردیان 
لــە نێــوان چــوار واڵتــان دابــەش کــرد و خاکــی 
ئێمەیــان کــرد بــە مەیدانــی بەرژەوەنــدی خۆیان.
جۆغرافیایکــی  هەڵکەوتــووی 

نییــە، ئــاوی  ڕێــگای  کــە  بەســتراوە 
هەمــوو  بــە  ئــاو  ئەمــڕۆدا  دنیــای  لــە 
بگێــڕێ،  سیاســیی  ڕۆڵــی  دەتوانــێ  جۆرێــک 
زۆرە  ئاوێکــی  خــاوەن  کوردســتان  ڕاســتە 
خاکــی  تایبەتمەندییەکانــی  لــە  یەکێــک  و 
بەداخــەوە  بــەاڵم  دێنــێ،  پێــک  کوردســتان 
ئەگــەر  نییــە،  دەریایــی  ڕێگایــی  کوردســتان 
ڕێگایــی ئــاوی هەبــای ئێســتا کوردســتان لــە 
دەبــوو. خــۆی  دەوڵەتــی  خــاوەن  ســاڵە  مێــژ 
چــوون ڕێگایــی ئــاوی دەیتوانــی ســەرنجی 
زلهێــزەکان بــۆ خاکــی ئێمــە ڕابکێشــێ و دەبــووە 
هــۆی ئەوەیکــە هــەوڵ بــدەن بــۆ کوردســتانیش 
وەکــوو هەمــوو واڵتانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت، 

دەوڵــەت درووســت بکــەن. چــۆن بــەو شــێوە 
دا  ئێمــە  خاکــی  لــە  خۆیــان  بەرژەوەنــدی 
دەبینــی، بــەاڵم لــە بیرمــان نەچــێ تەنیــا یەکێــک 
لــە هۆکارەکانــی درووســت نەبوونــی دەوڵەتــی 
ــا زۆرن  ــاوە، ئەگین کــوردی ،نەبوونــی ڕێــگای ئ
ــن  ــاوی نی ــگای ئ ــە خــاوەن ڕێ ــەی ک ــەو واڵتان ئ
و خاوەنــی دەوڵەتــن بــۆ نموونە)ئەفغانســتان، 
ــی  ــە کۆتای ــد( ل ئەرمەنســتان، ئەفغانســتان و هت
کوردێــک  هەمــوو  هیــوادارم  دا  بابەتەکــەم 
بــە لەبــەر چــاو گرتنــی خاڵــە الوازەکانمــان و 
ســەرەڕای ئــەو هەمــوو نەهامەتییانــەی کــە بــە 
ــۆ ســەربەرزی  ــدات ب ــووە هەوڵب ســەرماندا هات
گەلــە،  ئــەم  بەختــەوەری  و  ســەربەخۆیی  و 
گەلــە  هێــزی  بــە  باســکی  پێشــمەرگە  ڕاســتە 
هەموومــان  بــا  گەلــە،  مانــەوەی  ڕەمــزی  و 
هــەر  بین.واتــا  نیشــتمانە  ئــەم  پێشــمەرگەی 
کوردێــک بتوانــێ بــە هــەر جۆرێــک خزمــەت بــە 
نەتەوەکــەی بــکا و جێگایــی شــانازی بــێ بــۆ 
ڕێــزە. جێــگای  و  پێشــمەرگەیەو  نەتەوەکــەی 

کۆنگــرەی  گەیشــتە  ژینــا  شۆڕشــی 
سۆسیالیســت ئینترناســیۆناڵ  ژنانــی 

لــە  هەتــاوی،  1401ی  ســەرماوەزی  4ی  هەینــی،  ڕۆژی 
سۆسیالیســت  ئینترناســیۆناڵ  کۆنگــرەی  بەڕێوەچوونــی  درێــژەی 
»ژینــا  پووســتێری  ئێســپانیا،  واڵتــی  مادریــدی  شــاری  لــە 
کــرا. دابــەش  کۆنگرەکــەدا  بەشــداربووانی  ســەر  بــە  ئەمینــی«، 
یەکیەتیــی  هەیئەتــی  نوێنەرایەتیــی  بــە  شــەرەفکەندی«  »گوالڵــە 
کۆنگرەیــەدا،  لــەم  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  ژنانــی 
گەیاندنــی  بەمەبەســتی  و  ســەمبولیکدا  کردەوەیەکــی  لــە 
بــە  تایبــەت  پووســتێری  جیهــان،  بــە  ژینــا  شۆڕشــی  دەنگــی 
کــردەوە. بــاو  بەشــداربوواندا  ســەر  بــە  ژینــای  شۆڕشــی 
ڕۆژی  سۆسیالیســت  ئینتێرناســیۆناڵ  ژنانــی  کۆنگــرەی 
»گوالڵــە  کۆنگرەیــەدا  ئــەم  ئاکامــی  لــە  و  بەڕێوەچــوو  ڕابــردوو 
ئینترناســیۆناڵ  ژنانــی  ســکرتێری  جێگــری  بــە  شــەرەفکەندی« 
هەڵبژێــردرا. ناوەڕاســت   ڕۆژهەاڵتــی  بەشــی  لــە  سۆسیالیســت 

گواڵڵە شەرەفکەندی وەکوو جێگری 
سکرتێری ژنانی ئینترناسیۆناڵ 

سۆسیالیست هەڵبژێردرا

ژنانــی  یەکیەتیــی  نوێنــەری  شــەرەفکەندی  گواڵڵــە 
ســکرتێری  جێگــری  وەک  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
هەڵبژێــردرا. سۆسیالیســت  ئینترناســیۆناڵ  ژنانــی 
ئیســپانیا  واڵتــی  لــە  سوسیالیســت  ئینترناســیۆناڵ  کۆنگــرەی 
ژنــان  یەکیەتیــی  هەیئەتــی  و  بەڕێوەچووندایــە  حاڵــی  لــە 
بەشــدارن.  کۆنگرەیــە  لــەو  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
لــە   کــە  ژنــان  یەکیەتــی  کادری  شــەرەفکەندی  گواڵڵــە 
ســکرتێری  جێگــری  وەکــوو  بــوو  کۆنگرەیــە  ئــەم  کاندیدەکانــی 
بێنێــت. بەدەســت  متمانــە  دەنگــی  توانــی  ئینترناســیۆناڵ،  ژنانــی 
گەورەیــە  دەســکەوتێکی  کــوردە  ژنــە  ئــەو  ســەرکەوتنی 
ڕۆژهــەاڵت  ژنانــی  تایبەتــی  بــە  کــورد  ژنانــی  بــۆ 
بگەیەنــن. جیهــان  بــە  خۆیــان  دەنگــی  دەتوانــن  کــە 
ئیســامیدا  لــە ژێــر دەســەاڵتی ڕێژیمــی کۆمــاری  کــورد  ژنانــی 
لەژێــر چەوســانەوەیەکی زۆردان, بــەاڵم خەباتــی ئــەوان بەتایبــەت 
و داوەتــەوە.   دەنگــی  جیهانــدا  ئاســتی  لــە  ژینــادا  شۆڕشــی  لــە 

چوون ڕێگایی ئاوی دەیتوانی سەرنجی زلهێزەکان بۆ 
خاکی ئێمە ڕابکێشێ و دەبووە هۆی ئەوەیکە هەوڵ بدەن بۆ 
کوردستانیش وەکوو هەموو واڵتانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست، 

دەوڵەت درووست بکەن. چۆن بەو شێوە بەرژەوەندی خۆیان لە 
خاکی ئێمە دا دەبینی، 
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