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دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

پەیامی نەورۆزیی سکرتێری گشتیی حیزب

پێکەوە بەگژ کۆرۆنا و کۆماری ئیسالمیدا دەچینەوە
خالید عەزیزی:
بەبۆنەی نوێبوونەوەی ساڵ و هاتنەوەی نەورۆز
و وەرزی بــەهــار ،گــەرمــتــریــن پیرۆزباییەکانی
خۆمان ئاراستەی بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدانی
ڕزگـــاریـــی ک ــوردس ــت ــان ،بــنــەمــاڵــەی بــەســەبــری
زیندانییانی سیاسی و بەندییە خۆڕاگرەکان ،خەڵکی
کوردستان ،خەمخۆرانی پرسی نەتەوەی کورد و
هەموو خوێنەرانی ڕۆژنامەی “کوردستان” دەکەین
و؛ هیوا دەخوازین ساڵی نوێ ،وەرزی وەدیهاتنی
مافە ڕەواکانمان بێ.
دەستەی نووسەران و بەڕێوەبەرانی “کوردستان”

سەروتار

کۆماری ئیسالمی
کیش یان مات؟

عەلی بداغی
کۆمەڵگەی مرۆیی زۆری نەهامەتی و کارەسات
بەسەر هاتوە ،وەک شەڕی واڵتان لەگەڵ یەکتری و
لێکدانە جیهانییەکان ،بەاڵ و قەیرانە سروشتییەکانی
وەک الفاو و بوومەلەرزە و ،باڵوبوونەوەی نەخۆشییە
گشتگیر و گواستراوەکانی وەک تاعوون و وەبا ،بەاڵم
نەوەستاوە و هەموو ئەوانەی بەجێ هێشتوە .بۆیە بە
دڵنیاییەوە بەسەر ئەم جــۆرەی «کۆرۆنا»شدا سەر
دەکــەوێ ،بەاڵم گرینگ دواترەکان و قۆناغی ئەوالی
تێپەڕین لەو قەیرانگەلەن.
ئەوەندەی بۆ کۆمەڵگەی مرۆیی لە ئێران و دەسەاڵتی
سیاسی لەم واڵتە دەگەڕێتەوە ،هەرنەبێ لە مێژووی
هاوچەرخدا خەڵک و دەســەاڵت لەم واڵتە لە تەنگانە
و قەیرانەکاندا نەک پێکەوە ،بەڵکوو لە بەرامبەری
یەکتری بــوون .یەکنەبوونی بەرژەوەندیی خەڵک و
دەســەاڵت وایک ــردوە زیــان و خەساری قەیرانەکان
پتر لەسەر خەڵک بارگرانی بکا و ،حاکمیەتیش نەک
هــەر ژیــان و گیانی خەڵکی بۆ گرینگ نەبێ؛ بگرە
تەنیا و تەنیا لە فیکری مانەوەی خۆی لە دەسەاڵتدا
بێ .چوار دەیە دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی بەسەر
خەڵک و واڵتــی ئێران و لێکەوتەکانی دەربــڕی ئەو
ڕاستییەن کــە زۆریــنــەی ڕەهـــای خــەڵــک و نیزامی
سیاسیی واڵت لە یەک ڕەگەز نین .ئێران ئەمڕۆ یەکێک
لە گەشەنەکردووترین واڵتــانــی دنیایە ،واڵتێک کە
سەرەڕای ژێرخانی ئابووریی دەوڵەمەند ،بەاڵم بەشی
هــەرەزۆری خەڵکەکەی لەژێر هێڵی هەژاریدا دەژین.
واڵت نوقمی بێکاری و قەیرانە...

درێژە بۆ الپەڕەی ٢

نەورۆز و هەستانەوە لەبیر ناکەین،
با لە دەوری یەکرتیش کۆ نەبینەوە
خەڵک ئێستا چاو لە چاوی دیکتاتۆر
داوای مافەکانی خۆیان دەکەن
کۆڵ نادەین و بەسەر قەیرانەکاندا
الپەڕەی ٢
سەردەکەوین
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درێژەی سەروتار

کۆماری ئیسالمی ،کیش یان مات؟
کۆمەاڵیەتییەکانە ،کەچی حکوومەت ئەوەی خەمی لێ دەخوا نەک خەڵک و
واڵت ،بەڵکوو پاراستنی هەیمەنە و بەرژەوەندییەکانیەتی ،ئەویش کە پتر لە
دەرەوەی سنوورەکانیدا بۆی دەگەڕێ.
سەرنجڕاکێش ئەوەش لە هەر قەیرانێکدا کە ڕووی لە واڵت کردبێ یان
هەر بەاڵیەک کە خۆی بەسەر واڵتی هێنابێ و لەهەر جێیەک بۆخۆی کورتی
هێنابێ ،خەڵکی کردوەتە قەڵغان و بەاڵگێڕەوەی خۆی .هاوکات بۆ تێپەڕین لە
دۆخەکەش چاوی لە هێزی مرۆیی و توانا و ئیمکاناتی ماڵیی خەڵک بووە.
کە بوومەلەرزە و الفاو ڕوو لە واڵت دەکا ،بۆی گرینگ نییە خەڵک ماڵ و
حاڵی کەوتۆتە سەر ئاو یان ژێر داروپەردوو و ،ئەوە ئەرکی سەرشانی ئەوە
خەمیان لێبخوا ،بەاڵم لە کاتی شەڕ و گەمە سیاسییەکانی وەک هەڵبژاردندا
بە ئەرکی سەرشانی خەڵک دەزانێ بەدەم داوای حکوومەتەوە بچن! خەڵک
سەرکوت دەکەن ،دەکوژن ،دەبڕن و نە تەرمەکانیان دەدەنەوە بە بنەماڵەکانیان
و نە تەنانەت ئامادەن بڵێن چەندیان لە ڕۆڵەی ئەم خەڵکە کوشتوە؛ بەاڵم
کە قەیرانێک ڕوویان تێدەکا ،بە هۆی دەستەوەستانی و بێدەسەاڵتییان لە
مودیریەتی قەیراندا خەڵکیان بیر دێتەوە و دەستیان بۆ پان دەکەنەوە .وەک
چۆن ئێستاش لە قەیرانی “کۆرۆنا”دا بە پاڕانەوە و الاڵنەوە دەڵێن چاویان لە
خەڵکی چاکەکار و ڕێکخراوە مەدەنییەکانە لەگەڵیان دەست دەنێ ،هەر ئەو
ڕێکخراوانەی هەتا دوێنێ ئەندامەکانیان لەسۆنگەی چاالکییەکی مەدەنی و
داواکردنی سەرەتاییترین مافێکی مرۆیی دەگرت و لە زیندانیان توند دەکردن!
کاتێک هەموو دنیا هاتوچۆی لەگەڵ چین ڕاگرتبوو ،سپای پاسداران کە لە
ئێراندا خۆی بە حاکم و خاوەنی بەڕ و بەحر دەزانێ ،بڕیاری دا گەشتەکانی
ماهان بۆ چین بـــەردەوام بــن .ئــەوەی ڕێژیم بــۆی گرینگە ئــەوەیــە هاتنی
چەکوچۆڵە و کەرەستەی سەربازی و تفاقی شەڕ ڕانەوەستێ ،جا با لەگەڵ
ئەوانە کۆرۆناش بێ و خەڵک گیرۆدە بکا! گرینگ ئەوەیە کارگەی ئەتۆمی
و دروستکردنی مووشەکەکانیان لەگەڕ نەکەوێ ،خەڵک دەکەون ئەویان بە
توون!
ئــەوان هەموو جەنایەتێک و خەیانەتێک دەرحــەق بەو خەڵکە دەکــەن و
دوایەش دەکەونە پیالن بۆوەی ئەوەندەی دەکرێ هەر ئەم خەڵکە بخاپێنن و،
الوازی و دۆشداماویی خۆیان لە ئیدارەکردنی واڵتیان پێ بشارنەوە ،چۆن:
خەیانەتەکە ئەو کاتە دەستی پێکرد کە زووتر لە هەموو کەس دەیانزانی
واڵتیان تووشی چ بەاڵیەک کردوە ،بەاڵم شاردیانەوە و بە ڕێگری لە داخستنی
“قوم” وەک چاوگی باڵوبوونەوەی پەتاکە و شوێنە ئاینییەکان وەک ناوەندی
کۆبوونەوەی گشتیی باوەڕمەندان ڕێگەیان بۆ تەشەنەکردنی پەتایەکە خۆش
کرد.
جەنایەتەکەش ئەو کاتە بوو کە بە ئەقڵی خۆیان بابەتەکەیان هەڵسەنگاند
و ئەوەش وایکرد دەیان هەزار کەس بیگرنەوە و بە هەزاران کەسیش تێدا
بچن .هەموو لە بیرمانە ڕۆحانی هاتە سەر شاشە و گوتی هەمووی سێ
ڕۆژە ،دوایە هەرچی کاروباری پەکخراوە ،دێنەوە جێی خۆیان و دۆخەکە
ئاسایی دەکەنەوە .ئێستاش کە بە قوواڵیی کارەساتەکەیان زانیوە و داماو و
دەستەوەستانتر لەوەشن چارەی کەن ،لە الیەک هانایان بۆ خەڵک هێناوە و
لە الیەکی دی بە باڵوکردنەوەی ئەم ئیدیعایە کە ئەوە شەڕی بیۆلۆژیی دژی
ئێرانە ،کەوتوونەتە پیالن بۆ وەی خۆڵ لە چاوی هەر ئەو خەڵکە بکەن و،
بێتوانایی و زەبوونی و بێکیفایەتیی خۆیانی پێ بشارنەوە.
بەدەر لەو جەنایەت و خەیانەتە هاتوون چەندی بۆیان بکرێ “کرۆنا” بکەنە
“وجهالمصالحە” بۆوەی گەمارۆ ئابوورییەکانیان لەسەر البچێ ،ئەمەش نەک
بۆ ئەوەی بتوانن کەرەستەی خۆپاراستن و ئیمکاناتی بێهداشتیی زیاتر بۆ
خەڵکی پێ دابین بکەن ،بەڵکوو بۆوەی پارەی زیاتریان بۆ دروستکردنی بۆمب
و مووشەک و دابینکردنی تێچووی بەخێوکردنی میلیشیاکانی سەربە خۆیان
لە ناوچە بێتە دەست.
لەو تەنگانەیەی ئێستادا خەڵک کۆمەڵێک شت بەچاوی خۆیان دەبینن کە
بێگومان هەمووی دەسمایەی ناڕەزایەتی و سەرهەڵدانەکانی دوای کۆرۆنا
بەدژی ڕێژیم دەبن.
خەڵک بە چاوی خۆیان دیتیان ئەم ڕێژیمە بەڕواڵەت زۆر سەقامگیرە لە
کاتی قەیراندا و لە نێوان بەشە جۆراوجۆرەکانی دەوڵــەت و حوکمەتیشدا
هەڵوەشاوە و پەرت و پەرپووتن .خەڵک بە چاوی خۆیان دیتیان ئەو دەسەاڵتەی
جەالل و جەبەرووتی خۆی لە عەرشدا دەبینێ ،بەاڵم لە دابینکردنی دەمامک و
دەستەوانە نەک بۆ هەموو خەڵک ،بگرە بۆ کادری دەرمانیی نەخۆشخانەکانیش
زەبوون و داماوە .خەڵک کە هەر لەمساڵدا و بەدوای ئەزموونکردنی الفاوەکەی
خاکەلێوە ،گرانکردنی بێنزین و کوشتارەکەی خەزەڵوەر و ،بەردانەوەی
فڕۆکە ئۆکراینییەکە بە مووشەکی سپای پاسدارانەوە بۆیان دەرکەوتبوو کە
ئەوەی الی کاربەدەستانی ئەم ڕێژیمە بایەخی نەبێ گیان و ژیانی خەڵکە،
ئەم جارەیان بە کاتی “کــۆرۆنــا”ش زیاتر لە جــاران تێگەیشتن کە چەندە
غەیرەخۆیی و زیادەن! خەڵک بە ئێسک و پێستەوە چێشتیان کە ئەوەی بۆ
کۆماری ئیسالمی لە پێشە تەنیا و تەنیا پەرەپێدانی هێز و دەسەاڵتی خۆیەتی
لە ناوچە و ،ئەوەی لە گەندەڵی و هەڵڵووشینی سەروەت و سامانی گشتیی
واڵت ماوەتەوە بۆ ئەوی تەرخان کردوە؛ نەک بەهێزکردنی ژێرخانە ئابووری
و کۆمەاڵیەتییەکانی واڵت و بێهداشت و ساڵمەتیی خەڵک.
لە تەنیشت ئەو شتانەی خەڵک دیتیان ،خەڵک هەندێک شتی دیکەی نەدی کە
دەیتوانی سووکە متمانەیەک و چووکەڵە ئێعتبارێک لە نەبوودا بۆ دەسەاڵتی
سیاسی دەستەبەر بکاتەوە .خەڵک چاوەڕوان بوون دەسەاڵت لەم قەیرانەدا و
لە پێوەندی لەگەڵ ئامار و زانیارییەکانی پێوەندیدار بەم کارەساتەوە لەگەڵیان
ڕووڕاست بێ ،بەاڵم دیسانەکەش درۆیان لەگەڵ کرا .خەڵک چاوەڕوان بوون
زیندانییانی سیاسی مەرەخەسییان بدرێتێ و النیکەم هەتا کۆتایی قەیرانەکە
بنێردرێنە ماڵەوە ،بەاڵم بینیمان نەک هیچ زیندانییەکی سیاسی _بە تایبەت
کورد_ مەرەخەسی پێنەدرا؛ لەم ماوەیەدا هەم ئێعدامەکان درێژەیان هەبوو،
هەم سەپاندنی حوکمی زیندانی درێژخایەن.
خەڵک چــاوەڕوان بوون دەسەاڵت بە پێی ئەرک و وەزیفەشی بووبێ لە
شوێنی سەرچاوە گشتییەکان ئاوڕ لە خەڵکی هەژار و بێدەرەتان و بێئەنوای
واڵت بداتەوە کە لە سۆنگەی کۆرۆناوە گردەنشین بــوون و کەوتوونەتە
تەنگانەی قورسەوە؛ داواش کرا و هاواریشیان بەرز بۆوە ،بەاڵم دەسەاڵت
نەیبیست.
سەرچاوە و سامانی گشتیی واڵت ئیی هەموو خەڵکی واڵتە و خەڵک مافی
خۆیانە بە تایبەت لە کاتی قەیرانەکاندا لێی بەهرەمەند بن ،خەڵک چاوەڕوان
بوون لەو ماوەیەدا دەوڵەت النیکەم پووڵی ئاو ،برق و گازیان لێ نەستێنێ؛
دانەوەی قەرزەکانیان بە بانکەکان دوا بخرێ ،بەاڵم ئەوەشیان نەکرد.
بۆیە کۆماری ئیسالمی ئەگەر بتوانێ ئــەم قەیرانەش تێپەڕێنێ ،ئیدی
ناتوانێ دەسەاڵتە سیاسییەکەی پێش کۆرۆنا بێ ،خەڵکیش ئەگەر لە پاش ئەو
کارەساتە بمێنن ناتوانن بۆ دواوە بگەڕێنەوە .کرۆنا ئەوەندەی کۆمەڵگە لە
حکوومەت تووڕە کردوە و خەڵک ئێستا هێندە لەو ڕێژیمە پڕن کە قەت ناتوان
ئەو ڕۆژانە و ئەو بارودۆخە لە بیر خۆیان بەرنەوە.
بێگومان سەردەمی دوای بەزاندنی کۆرۆنا لە ئێران سەردەمێکی زۆر
جیاوازتر لە کاتی پێش هاتنی ئەو پەتایە دەبێ .چوار دەیەیە کرۆنای کۆماری
ئیسالمی خوێنی خەڵکی ئەو واڵتەی دەشووشە کردوە ،کاتی ئەوە هاتوە کە
مڵۆزمی کۆرۆنا ببێتە سەبەبی گۆڕین و تێکەوەپێچانی ئەم ڕێژیمە دیکتاتۆر
و خوێنمژە.
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پەیامی نەورۆزیی سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان

خەڵ کی تێکۆشەری کوردستان!
نەورۆزی هەموو الیەکتان پیرۆز بێ.
ه ــی ــوادارم م ــااڵوای ــی لە ساڵی ڕاب ــردوو و
پێشوازی لە ساڵی ت ــازە سەرەتایەک بێ
بۆ دەسپێکێکی نوێ لە ژیان و تێکۆشان
و هیوا بە داهاتوویەکی ڕوون بۆ هەموو
الیەکمان.
هاونیشتمانیان ی بەڕێز!
ئێمە ل ــە ح ــاڵ ــێ ــک ــدا م ــااڵوای ــی ل ــە ساڵی
ڕابــــردوو دەک ــەی ــن ک ــە خەڵکی ئ ــێ ـران لەو
س ــاڵ ــدا و ل ــەژێ ــر دەس ــەاڵت ــی ن ــاک ــارام ــە و
نامەسئووالنەی کۆماری ئیسالمیدا گەلێک
ڕووداوی تازەیان بینی کە دووانەیەک بوون
لە تاڵی و شیرینی و کارەسات و حەماسە.
لە ساڵی ڕابردوودا لە سایەی سیاسەتی
پ ــڕ ل ــە ه ــەڵ ــە و دەس ــت ــت ــێ ــوەردان ــی نـــاڕەوای
ک ــۆم ــاری ئیسالمی ل ــە واڵت ــان ــی ن ــاوچ ــە و
پێمل ن ــەب ــوون ــی ب ــە ی ــاس ــا و ڕێساکانی
نێودەوڵەتی ،وای کرد کە ئەو واڵتە زیاتر
بکەوێتە پەراوێزەوە و گەمارۆی زۆرتری
بخرێتە س ــەر .بەجۆرێک کە ئاکامەکەی
بووە بە هۆی گ رانی و نەداری و بێکاریی
لە ڕادەبەدەر و دۆخێکی وا هاتووەتە ئاراوە
کە بڕستی لە خەڵکی بێدەرەتان بڕیوە و
ژیان و گوزەرانی ئەوانی ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ
سەختتر و ناخۆشتر کردوە.
خەڵ کی خەباتکاری کوردستان!
بــــەداخــــەوە ب ــەش ــی کـــوردســـتـــان لــەو
سەرکوتکارییانەی کۆماری ئیسالمی وەک
هەمیشە زیاتر لە شوێنەکانی دیکەی ئێ ران
بووە و لە خۆپیشاندانەکانی خەزەڵوەریشدا
خەڵکێکی زۆر لە کوردستان شەهید و
بریندار ب ــوون .زیندانیکردنی چاالکانی
سیاسی و مەدەنی لە کوردستان بووەتە
پیشەی ڕۆژانــــەی مافیاکانی وەزارەتــــی
ئیتالعات و سپای پاسداران .بەاڵم لەگەڵ
هەموو ئەمانەدا خاڵی موسبەت و گرینگی
دوای ئ ــەو ڕووداوانــــە ئ ــەوەی ــە ک ــە ،خەڵک
ترسیان لە هێزە سەرکوتکەرەکان شکاوە و
چاو لە چاوی دیکتاتۆر ،داوای مافەکانی
خۆیان دەکەن.
ئازیزان!
لە کۆتاییەکانی ساڵی ڕابردوودا یەکێک
لە باشترین و مەدەنیانەترین ڕێگاکانی
بەرەنگاریتان دژ بە ک ــۆم ــاری ئیسالمی،
ت ــەح ــری ــم ــی ه ــەڵ ــب ــژاردن ــەک ــان ــی مەجلیسی
شۆڕای ئیسالمی بوو کە [نا]یەکی گەورەی

دی ــک ــە بــوو ب ــە دەس ــەاڵت ــێ ــک ــی موستەبید و
نامەسئوول .ئێوە بەو هەڵوێستە بە هەموو
دنیاتان ڕاگەیاند کە ئەو دەسەاڵتە لە الیەن
خەڵکی واڵتەکەیەوە هیچ مەشرووعیەتێکی
نەماوە .دەسەاڵتێک کە تەنانەت بەئاشک را
فڕۆکەیەک کە زۆربــەی موسافیرەکانیشی
خەڵکی خودی واڵتەکەی خۆیەتی لە ئاسمانی
تارانی پایتەخت دەکاتە ئامانجی مووشەک
و زۆر ب ێڕەحمانە دەیانکوژێ و بە پاشان
ح ــاش ــای لێدەکا و ب ــە ڕۆژی ڕوون لەگەڵ
بیروڕای گشتی دنیا درۆ دەکا.
هاونیشتمانیان ی خۆشەویست!
ئ ــێ ــس ــت ــا ک ــە ئ ــێ ــم ــە ســاڵــی کــــۆن ب ــەڕێ
دەکەین و بەرەوپیری ساڵی ت ــازە دەچین،
ب ــەداخ ــەوە ب ــاوب ــوون ــەوەی ویروسی کۆرۆنا
بۆتە مەترسییەکی جیددی لەسەر ژیانی
خەڵک .کۆماری ئیسالمی لەو پێوەندییەشدا
دیسان لەگەڵ خەڵک شەفاف نەبوو و لە
کات و ساتی خۆیدا خەڵکی لە تووشبوون
بەم پەتایە ئاگادار نەکردەوە .وای لێهات کە
ئێستا جیا لە تووشبوونی خەڵکی هەندێ
لە شارەکانی ئێ ران ،ئەو ویروسە لە ئێ رانەوە
بۆ زۆر واڵت ــی دیکە گ ــوازراوەت ــەوە .بۆیە بە
یەکڕیزی و هاوکاری و هەماهەنگی هەموو
چین و تۆێژەکانی خەڵک لەگەڵ یەکتر و بە
لەبەرچاو گرتنی ڕێنماییەکانی پێویستی
پزشکی و ڕێوشوێنی گونجاو ،هەمومان بە
یەکەوە دەتوانین یاریدەدەرێکی ب ــاش بین
بۆ کەمکردنەوەی زەرەر و زیانەکانی ئەو
ویروسە.

خەڵ کی بەهەڵوێست ی کوردستان!
لەبیرمان نەچۆتەوە کە ئێوەی هەمیشە خاوەن
هەڵوێست ،س ــااڵن ــی ڕابــــردوو ب ــە ب ــەڕێ ــوەب ــردن ــی
ڕێوڕەسمەکانی نەورۆز ،شکۆیەکی تایبەتیتان بە
وەرزی نوێبوونەوەی ساڵ و وەرزێکی نوێی ژیان
و تێکۆشان لە کوردستان بەخشیبوو .هەرچەند
ئ ــەوس ــاڵ ل ــەب ــەر خۆپارستن ل ــە ت ــووش ــب ــوون بە
ویروسی کۆرۆنا ڕەنگە نەکرێ وەک س ــااڵن لە
دەوری یەک کۆببنەوە ،بەاڵم ئێمەی کورد هەرگیز
نەورۆزی کوردیمان لە بیر ناچێتەوە.
وێــــڕای پ ــی ــرۆزب ــای ــی ســـەری س ــاڵ ــی ن ــوێ لە
سەرجەم خەڵکی کوردستان ،بە تایبەت بنەماڵەی
س ــەرب ــەرزی شەهیدان و زیندانیانی سیاسی،
هاوخەمیی خۆمان لەگەڵ بنەماڵەی قوربانیانی
کۆڕۆنا و توشبووان ب ــەو ویروسە دەردەب ــری ــن.
ئێمەی کورد لەگەڵ زۆر بوح ران و ڕۆژی ناخۆش
ڕووبــــەڕوو ب ــووی ــن ،بــەاڵم کۆڵمان نــــەداوە .ئەم
ج ــارەش کۆڵ نادەین و دڵنیام بەسەر ویروسی
کۆڕۆناشدا زاڵ دەبین و هیوادارین دەسپێکی
ساڵی تازە سەرەتاییەکی باش بێ کە بە هیمەت
و هاوکاری هەرەوەز و خەمخۆری هەمو الیەکمان
بە یەکەوە بوح رانی کۆرۆناش تێپەڕ بکەین.
بە هیوای داهاتوویەکی گەش بۆ نەتەوەکەمان و
ئارەزووی ساخی و ساڵمتی بۆ هەموو الیەکتان
نەورۆز و ساڵی نوێتان پیرۆز.
خالید عەزیزی
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان
٢٦ی ڕەشەمەی ١٣٩٨

"بە خۆپاراستنمان ،نیشتمان دەپارێزین"
(پەیامی کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزبی دێموکرات بەبۆنەی هاتنەوەی نەورۆز و ساڵی نوێ)
خەڵ کی خۆشەویست ی کوردستان!
چاالکان و تێکۆشەران ی نێوخۆی واڵت!
ئ ــەن ــدام ــان و الی ــەن ــگ ــران ــی حیزبی
دێموکراتی کوردستان!
س ــەرەت ــا ب ــەب ــۆن ــەی ه ــات ــن ــەوەی جێژنی
نەورۆز و دەسپێکی ساڵی نوێی هەتاوی
پ ــڕ ب ــە دڵ پیرۆزباییتان ل ــێ دەک ــەی ــن و
ڕۆژانێکی پڕ لە خۆشی و ساڵمەتیتان بۆ
بەئاوات دەخوازین.
هەر وەک هەموو الیەک ئاگادارن ،بەهۆی
باڵوبوونەوەی پەتای کۆرۆنا و هەڵمەتی
خۆپاراستن لە تووشبوون بەم ویرووسە،
ئەمساڵ لە دۆخێکی تایبەتدا بەرەوپیلی
جێژنی نەورۆز و بۆنەکانی سەری ساڵی
ن ــوێ دەچــیــن .ب ــە پ ــێ ــچ ــەوان ــەی س ــااڵن ــی
ڕاب ــردوو کە ئێوە ب ــەم بۆنەوە ڕێوڕەسم
و کارنەڤاڵی جەماوەری و جۆراوجۆری
تایبەتتان ڕێ کدەخست و وەک دەرفەتێک
ب ــۆ بــەگــژداچــوونــەوەی ڕێ ــژی ــم ــی دژ بە
ش ــای ــی و خ ــۆش ــی ــی کــۆمــاری ئیسالمی،
کەڵکتان ل ێوەردەگرت و یەکگرتووانە بە
باڵوکردنەوەی پەیامی “یەکبوون” ساڵتان
نوێ دەکردەوە؛ ئەمساڵ ناچارن نەورۆزی
ک ــوردی و ساڵی نوێی ٩٩ی هەتاوی لە

ماڵەکانتاندا جێژن بگرن .ئەوەی لەم ڕۆژان ەدا لە
هەموو شتێک گرینگترە ،پاراستنی ساڵمەتیی
خ ــۆت ــان و ن ــی ــش ــت ــم ــان ــە خ ــۆش ــەوی ــس ــت ــەک ــەم ــان
کوردستانە .بۆیە داواکارین ،وێ ڕای گرینگیدان
بە خۆپاراستنتان و خۆبەدوورگرتن لە شوێنە
گشتییەکان ،ماڵەکانتان بکەن بە شوێنی جێژن
و خۆشی و ،لە ماڵی خۆتان ،ڕێوڕەسمی جێژنی
نــەورۆز و پێشوازیی لە ساڵی نوێی ٢٧٢٠ی
کوردی بەڕێوە بەرن.

“نەورۆزی ساڵمەتی و ساغڵەمی”ی کوردستان لە
هەموو الیەکتان پیرۆز بێت.
کوردستان ساڵمەت و پاڕێزراو.
کۆمیسیۆن ی تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی
کوردستان
٢٥ی ڕەشەممەی ١٣٩٨ی هەتاوی
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ملمالنێی خەڵک و کۆماری ئیسالمی و
کەماڵ کەریمی

کەڵەکەبوونی قەیرانەکان

س ــاڵ ــی نـــوێ لــە هـــەر ه ــەل ــوم ــەرج ــێ ــک و ه ــەر
شوێنێک بێ بە چاوەڕوانی و دڵخۆشیی خەڵک
بۆ هەنگاونان بەرەو ژیانێکی نوێ و چارەسەری
کێشەکانی ڕابردوو دەست پ ێدەکا .هەموو کەس
بە ئومێدەوە دەڕوانێتە ڕۆژەک ــان ــی دوای ڕۆژی
نوێبوونەوەی ساڵ و بەو بۆنەوە جێژن دەگرن
و شادی دەک ــەن .بەاڵم لە ئێ رانی ژێر دەسەاڵتی
کۆماری ئیسالمیدا بە پێچەوانە خەڵک بیر لە
گەورەبوونەوەی قەی رانەکان و زیادبوونی کێشە
و گرفتەکانیان دەکەنەوە و بە ئەزموونی هەموو
سااڵنی ڕابردوو دەرکەوتوە پەیامی ڕێبەرانیش هیچ
گۆڕانێکی باشی لە وەزعەکەدا بە قازانجی خەڵک
دروست نەکردوە .لە کاتێکدا خەڵکی ئێ ران ساڵی
١٣٩٧ـیان بە هەزار بەدبەختی تێپەڕاند و لە باری
ئابوورییەوە ئاستی ژیانی خەڵک زۆر دابەزیبوو،
خامنەیی لە پەیامی نەورۆزیی خۆیدا ساڵی نوێی
بە ن ــاوی ساڵی “ڕەونەقی بەرهەمهێنان” ن ــاوزەد
ک ــرد و داوای لە خەڵک دەکــرد بە پەنابردن بۆ
بەرهەمهێنانی بچووک لە ماڵەوە خەمێک لە ژیانی
خۆیان بخۆن و یارمەتی بدەن بە ئابووریی واڵت.
ئەم قسەی خامنەیی لەسەر ئابووریی واڵتەکەی
جگە لەوەی دیانپێدانانێک بوو بە وەزعی خ راپی
ئ ــاب ــووری ــی ئ ــێ ـران ک ــە هەمیشە دەی ــان ــگ ــوت هیچ
گرفتێکیان لەگەڵ ئەحریمە ئابوورییەکان نییە،
دەستەوەستانی حکوومەتەکەشی ئاشک را کرد کە
چاوەڕوانییان لەوان نەبێ کە کارێکیان بۆ بکەن بۆ
باشترکردنی باری ژیانیان و دەبێ خەڵک بۆ خۆی
خەمێک لە ژیانی بخوا .لە حاڵێکدا هەر بۆ ئەو
ساڵە و لەو وەزعە نالەبارە ئابوورییەدا بوودجەی
دەزگ ــا ئەمنییەتی و سەربازییەکانی ڕێژیم ٣٠
لەسەد زی ــاد ک را هەتا توانای سەرکوتی خەڵکی
ناڕازی لە دەسەاڵتدارییەکەیان بەهێزتر بکا .ئەمە
سەرەتای ساڵێکی پڕ قەی رانی هەمەجۆرە بوو بۆ
کۆماری ئیسالمی.

دەوڵ ــەت ــی ئەمریکاوە ،قەی رانێکی نوێی بۆ
ڕێژیمی تێرۆریستیی ک ــۆم ــاری ئیسالمی
خولقاند .سپای پاسداران لە ڕێگەی سپای
ق ــودس ــەوە سااڵنێکە ب ــە ه ــۆی ڕێکخستنی
گرووپی چەکداریی جۆراوجۆر و لەژێر ناوە
ئایینییەکاندا و دەستێوەردان لە کاروباری
واڵتانی ناوچە هەوڵی نائەمن کردنی ئەو
واڵتانە و جێگیرکردنی پێگەی سیاسی و
ئایینیی ک ــۆم ــاری ئیسالمی ب ــە مەبەستی
پەرەپێدان بە دەسەاڵتی سیاسی و مەزهەبیی
ئەو ڕێژیمە داوە .جگە لەوەش دژایەتیکردنی
ئ ــەو واڵت ــان ــەی پێوەندییان لەگەڵ ئەمریکا
هەیە و لێدانی بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا
ل ــەو واڵت ــان ــە و لە ن ــاوچ ــەدا ،وەک ئەرکێکی
دیاریک راوی ئەم بەشە لە سپای پاسداران
ک ــە بەهێزترین بەشی سپایە هەرگیز لە
بەرچاوان ون نەبووە .ئەمریکا بەم بڕیارەی
لە دوای تێکدانی پێوەندییە ئابوورییەکانی
ڕێژیم لەگەڵ دنیای دەرەوە ،گەورەترین
زەرب ــەی لە پەیکەرەی کۆماری ئیسالمی دا
و شایەد ئەم بڕیارە ڕێگەخۆشکەر بوو بۆ
ئ ــەوەی چەند مانگ دوات ــر لە فڕۆکەخانەی
بەغدا هێرش بکەنە سەر قاسم سولەیمانی
فەرماندەی ناس راوی ئەم سپایە و بە کوشتنی
دوایین زەنگی مەترسی بۆ ڕیژیمی ئێ ران
ل ێبدەن .هەر ئەمەش بە تایبەت بە دوای
الوازی ــی رێژیم لە مودیرییەتی کێشەکانی
ناوچە و سەرهەڵدانەکانی شارەکانی عێ راق
و دژای ــەت ــی ــی خەڵک ل ــە ب ــەرام ــب ــەر بــوون و
نفووزی ئێ ران لە واڵتەکەیاندا هۆکارێکی
بەرچاون بۆ پاشەکشە و شکستی سیاسەتی
ناردنە دەرەوەی شۆڕشی ئیسالمی لە الیەن
کۆماری ئیسالمییەوە.

لە سەرەتای ساڵدا هێشتا خەڵک دڵخۆشییەکانی
خۆیان بە هاتنی ساڵی نوێ بە ت ــەواوی لە بیر
نەکردبوو کە بەشی زۆری پارێزگاکانی ئێ ران
بە تایبەت سێ پارێزگای کرماشان و ئیالم و
لوڕستان کەوتنە بەر ڕقی سروشت و بە هۆی
بارینی زۆری باران کەوتنە ژێر سێاڵو و زیانێکی
زۆر بە ماڵ و دارایی خەڵک گەیشت کە بە سەدان
میلیارد تمەن م ــەزەن ــدە دەک ـ ـرا و هەتا کۆتایی
ساڵیش ڕێژیم نەیویست و نەیتوانی قەرەبووی
ئەو زیان لێکەوتووانە بکاتەوە ،ئەمە بێجگە لە
گیان لەدەستدانی ژمارەیەکی زۆر لە دانیشتووانی
ئەو پارێزگایانەی کەوتنە ژێر ئەو الفاوەوە .لێرەدا
جێگەی پێزانینە کە یادێک لە هەڵمەتی نەتەوەیی
و ئینسانیی خەڵکی ناوچەکانی دیکەی کوردستان
بکرێ کە سەرەڕای پێشگرتن و کۆسپ دروستکردن
بۆ ئەو هەڵمەتە لە الیەن بەکرێگی راوانی ڕێژیمەوە،
توانیان یارمەتیی هاونیشتمانانی لێقەوماوی
کرماشان و ئیالم و لوڕستان بدەن و لە نەبوونی
پێ ڕاگەیشتنی حکوومەتدا بارێکی کەمیش بووبێ
لە سەر شانیان کەم بکەن.
هـــەر لـــەو وەرزەدا و لــە ک ــات ــێ ــک ــدا ک ــۆم ــاری
ئیسالمی ل ــە ب ــەرام ــب ــەر ق ــەی ـران ــە س ــروش ــت ــی و
دەسکردەکانی خۆیدا دەستەوەستان مابووەوە،
لە کێشە دەرەکییەکاندا و بە دوای تەحریمی
دەزگ ــا و کەسە ڕەنگاوڕەنگەکانی و فڕوفیشاڵی
ب ێمنەتانەی لەسەر تەحریمەکان و هاتوهاواری
کاریگەرنەبوونیان ل ــەس ــەر ک ــۆم ــاری ئیسالمی،
تەحریمی س ــپ ــای پ ــاس ــداران و ب ــە تێرۆریست
ناساندنی بەهێزترین باڵی نیزامیی ڕێژیم لەالیەن

ه ــەر ل ــەم س ــاڵ ــەدا ب ــە پێی درێ ــژەپ ــێ ــدان ــی
سیاسەتی سەرکوت و کپکردنی دەنگی خەڵک،
بگروبکوژ لە ئێ ران بڕەوی هەر ما و جگە لە
ئەمنییەتی کردنی زیاتری فەزای واڵت و گرتن
و زیندانی کردن ،ئێعدامەکانیش لە کزییان
نەدا و و بۆ گەیاندنی ه ــەواڵ و زانیاری لە
الیــەن ڕاگ ــەی ــەن ــدراوەک ــان ــەوە کۆسپی زیاتر
دروست ک را .بەم هۆیەوە بوو کە لە لیستی
هەواڵنێ رانی ب ێسنووردا بۆ ئازادیی چاپەمەنی
لە جیهاندا ئێ ران لە نێوان  ١٨٠واڵتدا لە پلەی
١٧٠دا جێی گرتوە .ئەمەش دەریدەخا کە لە
جیهاندا کەس باوەڕ بە قسەی دەسەاڵتدارانی
کۆماری ئیسالمی ناکا کە دەڵێن لە ئێ راندا
هەموو کەس ئازادە قسەی خۆی بکا و ڕەنگە
ئەمە بە درۆی ساڵ دابنێن .لە گەڵ ئەوانەش
سیاسەتی دژە م ــرۆڤ ــان ــەی بەکرێگی راوانی
ک ــۆم ــاری ئ ــی ــس ــام ــی لــــەدژی ت ــێ ــک ــۆش ــەران ــی
ک ــورد لە کوردستان هــەروا بـــەردەوام بووە
و بە تایبەت شەهیدکردنی دوو دەستە لە
ئەندامانی تێکۆشەری حیزبی دێموک راتی
کوردستان کە ب ێچەک بوون و لە گوندەکانی
قەلەڕەشەی سەردەشت و حەسەن چەپێی
مەهاباد لە الی ــەن بەکرێگی راوانی پڕچەکی
ڕێژیمەوە هێرشیان ک رایە سەر نموونەیەکی
بەرچاوی دڵڕەقیی ئەوان بەرامبەر بە دەنگی
ئازادیخوازانەی تێکۆشەرانی کوردە.
لە خ ــەزەڵ ــوەری ساڵی ٩٨ـ ــدا بە بەهانەی
گ ران کردنی بایی بێنزین ڕقی پەنگخواردووی
خەڵکی ئێ ران بە دروش ــم ــی نا بۆ کۆماری

ئیسالمی و مــردن ب ــۆ وی ــای ــەت ــی فەقیهـ ،بە
ڕووی ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمیدا تەقییەوە.
ئەم خۆپیشاندانانە کە بەشی زۆری شارەکانی
خــــواروو و ن ــێ ــوەڕاس ــت و ڕۆژاوای ئێ رانی
گ ــرت ــەوە ناڕازیبوونی ب ێسنووری خەڵک لە
دەس ــەاڵت ــداری ــی کۆماری ئیسالمی دەرخست.
ه ــەرچ ــەن ــد بــــەداخــــەوە ڕێــکــخــراونــەبــوونــی
بزووتنەوەکە و پەالماری بێبەزەییانەی خەڵک
لە الیەن ڕێژیمەوە کە زیاتر لە هەزار کوژراو و
هەزاران برینداری لێکەوتەوە ،ڕێگەی سەرکوتی
ئەم ج ــارەی ئەم ڕاپەڕینەی خۆش کرد بەاڵم
بێگومان ڕق و ب ــێ ــزاری ــی خ ــەڵ ــک ل ــە ڕێژیم
و دەس ــەاڵت ــدارەک ــان ــی زیاتر کــردوە و دەک ــرێ
لێکت رازانی یەکجاریی خەڵک و دەسەاڵت وەکوو
گەورەترین قەی ران بۆ کۆماری ئیسالمی چاو
ل ێبکرێ.
سێ مانگی کۆتایی ساڵیش سێ مانگی پڕ
کێشە بوون بۆ کۆماری ئیسالمی .دوای ئەوەی
فڕۆکەکانی ئەمریکا لە بەغدا لە هێرشێکدا
فەرماندەی سپای قودس قاسم سولەیمانییان
کوشت ڕێبەرانی ڕێژیم بۆ قەرەبووکردنەوەی
ئێعتباری ل ــە دەس ــچ ــووی ــان ک ــەوت ــن ــە خ ــۆ و
ب ــە س ــازک ــردن ــی نمایشێکی گــــەورەی خەڵک
ویستیان بە دنیا بڵێن کە خەڵک هێشتاش
هــەر ل ــە پشتیانن .بـــەاڵم تەنیا چ ــەن ــد ڕۆژ
دوات ــر کاتێک کە بە هەڵسەنگاندنێکی هەڵە
ل ــە بـــارودۆخـــی خ ــەڵ ــک ــی ئ ــێ ـران ف ــڕۆک ــەی ــەک ــی
ئۆک راینی بە دوو مووشەکی سپای پاسداران
لە ئاسمانی تاران کەوتە خوارەوە و  ١٦٨کەس
کە زۆربەیان خوێندکار و کەسانی پسپۆڕی
ئێ رانی بوون بوونە قوربانی و بوو بە هۆی
ڕسواییەکی دیکە بۆ کۆماری ئیسالمی ،هەر
ئەو خەڵکە هاتنەوە مەیدان و ل ــەدژی ڕێژیم
و ڕێبەرە ناکارامەکەی کەوتنە خۆپیشاندان.
ڕەن ــگ ــدان ــەوەی ئ ــەم ناڕەزایەتییانە بە تایبەت
لە خۆپیشاندانی حکوومەتی بە بۆنەی ٢٢ی
ڕێ ــب ــەن ــدان س ــاڵ ــڕۆژی ش ــۆڕش ــی  ١٣٥٧زیاتر
دەرک ــەوت کە خەڵک ئامادە نەبوون بە دەم
بانگەوازی ڕێبەر و دەم ڕاستەکانی ڕێژیمەوە
بچن و وەک لە ئامارەکاندا دەرک ــەوت خۆیان
و کۆمەڵێک خەڵکی هاوردە لەمالوالوە تەنانەت
مەیدانی ئازادییان بۆ فیلم هەڵگرتنەوە بۆ پڕ
نەک رایەوە .لە وەها وەزعێکدا بوو کە ڕێژیم بەرەو
هەڵبژاردنی دەورەی یازدەهەمی مەجلیسی
شۆڕای ئیسالمی کە لە مانگی ڕەشەمەدا ک را
دەچ ــوو .هەڵبژاردنێک کە پێشوەخت دیاربوو
کە بیری یەکدەستکردنی دەسەاڵت ئەویش لە
دەست ڕێبەر و فەرماندەکانی سپادا هەوێنی
جێبەجێکردنیەتی و الن ـیک ــەم ئ ــەم جارەیان
نە ڕێبەر بۆی گرینگ بوو خەڵک بەشداری
دەکەن یان نا و نە خەڵکیش بەالیەوە گرینگ
بوو کێ دەنگ دێنێتەوە .زۆر زووش دەرکەوت
ک ــە ب ــە چ ــوون ــی زی ــات ــر ل ــە ی ــەک ل ــەس ــەر سێی
ف ــەرم ــان ــدەک ــان ــی س ــپ ــا بــۆ ئ ــەو مەجلیسە چ
مانایەکی هەیە.
بەداخەوە لە کۆتایی ساڵێکی پڕ لە ناخۆشی
خەڵکی گ ــی ــرخ ــواردوو ل ــە ن ــێ ــوان ئ ــەم هەموو
ق ــەی ـران ــان ــەدا ک ــە تەنیا ک ــۆم ــاری ئیسالمی لە
خولقاندنیان ب ــەرپ ــرس ــی ــارە ،ل ــە ن ــەب ــوون ــی و
بێکاریدا تووشی قەی رانی کۆنترۆڵی نەخۆشیی
کرۆناش هاتن .کرۆنا کە لە واڵتی چینەوە سەری
هەڵدا زۆر بە پەلە گەیشتە ئێ ران .شایەد پێش
هەموو واڵتانی دیکەی جیهان .بوونی زۆرترین
پێوەندیی بازرگانی و زۆرت ــری ــن هاتوچۆ بۆ
ئەو واڵت ــە و گوێنەدان بە داوای شارەزایانی
پزیشکی و شاردنەوە و ئاشک رانەکردنی داتا
و زانیارییەکان ،بە کورتی نەزانیی لەوپەڕی
خۆیدا و گرینگی نەدان بە ژیانی خەڵک ،ئەو
هۆکارانەن کە ب ــەداخ ــەوە کرۆناشی کردوەتە
قەی رانێکی گەورە و مەترسیدار .قەی رانێک کە
بەداخەوە تا ڕۆژی کۆتایی ساڵ سەرانسەری
ئێ ران و کوردستانیشی گرتوەتەوە و مەترسیی
ئ ــەوەی هەیە کارەساتێکی م ــرۆی ــی ب ــە دوای
خۆیدا بێنێ.
بەم جۆرە ساڵی  ١٣٩٨بە کۆتا دێ .ساڵێک
وەکوو هەموو ساڵەکانی دیکە بۆ خەڵکی ئێ ران
بەو جیاوازییە کە هەر ساڵەی قەی رانێکی نوێ
بە قەی رانەکانی پێشوو زیاد دەبێ بەبێ ئەوەی
ئەوانی پێشووتر چارەسەر ک رابن .دیسانیش
بەو هیوای کۆتایی تەمەنی کۆماری ئیسالمی
کۆتایی هەموو قەی رانەکان و دەسپێکێک بۆ
گەیشتن بە ژیانێکی ئاسوودە بۆ هەمووان بێ.

کۆمەڵگەیەک بە
خەم و ویستی هاوبەشەوە
زیاتر لە دوو مانگە باڵوبوونەوەی پەتای
کۆرۆنا لە چەند ڕەهەندەوە دنیای بە خۆیەوە
سەرقاڵ کردوە.
لە سەرەتای باڵوبوونەوەی کۆرۆنادا باس
لە ملمالنێی مێژوویی نێوان زلهێزان کرا بە
تایبەتی “ئەژدیهای زەرد”ی چین و هەڵۆی باڵ
عەلی لەیالخ
کراوەی ئامریکای کە بەپێی کتێبەکەی “چین” کە
کیسنجێر نووسییەتی ئەو کێشمەکێشە تا ئاستی
یەکتر بەزاندن بەردەوامە و سەرهەڵدانی ئەو نەخۆشییەش لە واڵتی
چین بۆ ماوەیەک ملمالنێیە کالسیکەکانی بەرجەستە کرد.
ئــەو نەخۆشییە بەخێراییەکی زۆرەوە گەیشتە ئێران و دواتــر
کوردستانیشی گرتەوە ،بەاڵم بەهۆی نەبوونی بەڕێوەبەریی قەیران
لەو واڵتە و لە کاتێکدا کە دەبــوا ڕێوشوێنی گشتیگیر بگرنە بەر،
کەچی لەبەر بەشداریی خەڵک بۆنەی ٢٢ی ڕێبەندان و هەروەها
هەڵبژاردنەکانی مەجلیس بێدەنگەی لێکرا .لــە الیــەکــی دیکەش
کۆمپانیای فڕۆکەوانیی “ماهان ئەیر” کە سەربە سپای پاسدارانە
بەبێ ڕەچاوکردنی پروتۆکۆلەکان و بۆ هەلپەرستیی ئابووری و بە
بەردەوامیی گەشتەکانی خۆی پەرەی بە باڵوبوونەوەی ئەم پەتایە
دا.
دواتریش نەبوونی “مودیرییەتی قەیران” و خۆبواردنی بەرپرسان
لە باسیکردنی ڕاستییەکان و لە هەموو گرینگتر بۆشایی متمانە
لەنێوان خەڵک و حکوومەت وایکرد کە ئێران دوای واڵتــی چین
زیاترین تۆشبووی هەبێ.
پاش تەشەنەسەندنی نەخۆشی کۆڕۆنا لە ئێران و گەیشتنی بە
کوردستان ئاستی ئەو کارەساتە بەرباڵوتر دەرکەوت ،ئەویش لەبەر
جیاوازیی شێوەی مودیرییەت لە کوردستان لەچاو ناوچەکانی
دیکەی ئێرانە .زۆر زووش لە میدیاکاندا ئــەو باسە ورووژا کە
ئەولەوییەتی دەوڵــەت پێشگرتن لە تەشەنەسەندنی ئەم پەتایە لە
تارانە و ناوچەکانی دیکەی ئێران خراوەتە الوە.
ئەمە یەکەم جار نەبوو کە خەڵکی کوردستان هەست بکەن لە
نەهامەتی و قەیرانەکاندا تەنیان .خەڵک بوومەلەرزەکەی کرماشان و
الفاوی لۆڕستانیان لەبیر مابوو .هەر بۆیە بەپێی ئەو ئەزموونە کە
الیەنێکی خەمساردیی دەسەاڵت و الیەنەکەی دیکەی خۆ ڕێکخستن و
خۆبەڕێوەبەریی خەڵکییە ،ئەمجارەش لە بەرانبەر قەیرانی کۆڕۆنادا
بەجوانی دەرکەوتن.
هەر لە یەکەم ڕۆژانی تەشەنەسەندنی پەتای کۆڕۆنا لە کوردستان
دیسانەکە ئەمە ڕێکخراوەکان و چاالکانی مەدەنیی کورد بوون کە
بە هەستکردن بە قوواڵیی ئەم قەیرانە و لە نەبوونی دەسەاڵتێکی
بەمشوور ،بە خۆڕێکخستنی خۆیان توانییان ببنە ناوەندێکی جێگەی
متمانە و ،هەروەها بەشی زۆری دۆخەکە کونتڕۆڵ بکەن.
ئەم ئەزموونەی خەڵکی کوردستان لە خۆبەڕێوەبردن و ئیدارەی
خۆیان وایکرد ئەم قەیرانەش ببێ بە دەرفەتێک بۆ سەلماندنی ئەوەی
شیاوی ژیانێکی شارستانین و مافی خۆیانە چارەنووسی خۆیان و
بەرێوەبەریی نیشتمانەکەیان لەدەست خۆیاندا بێ.
یەکێک لە دیوەکانی دیکەی قەیرانی کۆڕۆنا زانستتەوەری
دژی خورافە و ئایدۆلۆژیای دوگمە کە بەخۆشییەوە خەڵکی کورد
بەهۆی هەبوونی ڕێکخراو و ئەحزابی سیاسی ،لەو بارەشەوە چەند
هەنگاوێک لە پێشەوەی ناوچەکانی دیکەی ئێرانن کە لەژێر سیاسەتی
“ئەریستو کراسیی مەزهەبی”دا ،هزر و زەینییان داخراوە.
کە سەرنجی ڕەفتاری کۆمەاڵیەتیی ئەم دواییانەی خەڵکی کورد
دەدەیــن واتــە لە بوومەلەرزەکەی کوتۆڵ لە پارێزگای ورمــێ تا
باڵوبوونەوەی پەتای کوشندەی کۆرۆنا ئەوەی جێگای وردبوونەوەیە
ئامادەیی خەڵکە بۆ کۆنترۆڵی قەیرانەکە و ئیدارەی شوێنی ژیانیان.
لە هەمووی گرینگتر کاتێک کەمپەینی “پارێزەرانی ژیان” لە شاری
جوانرو دوای ئەوەی شار و ناوچەی خۆیانیان پاک و خاوێن کردەوە
ڕایانگەیاند کە ئامادەن بە هانای خەڵکی پارێزگای گیالن بکەون،
ئەمەش جیا لــەوەی ئەو پــەڕی مرۆڤایەتییە ،ڕێک بە پێچەوانەی
ویستی ناوەند بوو کە هەموو کات هەوڵی داوە ڕۆخساری تاک و
کۆمەڵگەی کورد ناشیرین نیشان بدا.
ئەمە چاالکانی مەدەنی و خەڵکی خۆبەخشی شارەکانی پیرانشار،
شنۆ و نەغەدە بوون کە لەژێر ناوی “ژیان بەردەوامە” ،لە ڕێزی
پێشەوەی گیانفیداییدا لە شەقام و کۆاڵنەکانی شار مانەوە هەتا
خەڵک لە ماڵەوە ساڵمەت بن لە دەرد و بەاڵ.
هەر لە یەکەم ڕۆژانی گەیشتنی کۆرۆنا بە شارەکانی کوردستان
بەتایبەتی لە شارەکانی سەقز و بۆکان چەندین گرووپ و کەمپەین
لە تۆڕە کۆمەڵیەتییەکان دەستیان کرد بە چاالکی و وشیارکردنەوەی
خــەڵــک .لــە الیــەکــی دیــکــەش ش ــوڕای رێــکــخــراوە مەدەنییەکان بە
ئەزموونی هەروەز و هاوکاری کۆکردنەوە بۆ خەڵکی الفاولێدراوی
لۆڕستان ،ئەمساڵیش توانییان ببنە پردێکی هاوکاری لەنێوان چاالکان
و خەڵکانی خەمخۆر لە چەندین شاری کوردستان.
هەوڵدان بۆ کۆنتڕۆڵی قەیرانی کۆرۆنا کە لە واقعدا هەم ئەرکی
دەوڵــەتــە و هــەم بەپێی ئیمکانات لە تــوانــای ئــەودایــە ،دەبینین لە
ن و توێژەکان
کوردستان بووەتە ئەرکێکی نیشتمانی و هەموو چی 
هەرکامە و بە جۆرێک خۆیان لەو بارەوە بە بەرپرس دەزانن.
بێگومان لــە “پــســاکــۆرۆنــا”دا ناسیونالیزمی کـــوردی شکڵی
کۆمەاڵیەتی و ژێرخانیی دیکە بەخۆیەوە دەبینێ ،چونکە لە سەردەمی
بێدەسەاڵتیدا ئەمە تاک بە تاکی خەڵکی کوردستان بوون...
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دوای هاتنەدەرێی ویالیەتە یەکگرتووەکانی
ئامریکا لە ڕێککوتنی بەرجام لە  ١٨بانەمەڕی،١٣٩٧
کۆماری ئیسالمی ئێران لە وەاڵمی ئەم بڕیارەی
ئامریکا بۆ کشانەوە لەم ڕێکەوتننامەیە ،حەسەن
ڕوحــانــی ،ســەرۆک کــۆمــاری ئێران رێــک دوای
ساڵێک لە ١٨ی بانەمەڕی ١٣٩٨دا و لە دانشتنێکی
هــەئــیــەتــی دەوڵ ــەت ــدا بــاســی لــە کــەمــکــردنــەوەی
ئامانج زیبایی
بەرپرسیارییەکانی ئێران بەرامبەر بە واڵتانی
( )٥+١و بەرجام کرد .ڕێککەوتنێک کە پێنج ساڵ پێش ئێستا لەسەر
کاغەز کرا ،بەاڵم زوو کەوتە بەر ڕەشەبای پەژیوانیی النیکەم یەک لە
الیەنە سەرەکییەکانی.
ڕوح ــان ــی ئ ــەم کــەمــکــردنــەوەی بــەرپــرســیــارەتــی بــەرامــبــەر بە
ڕێکەوتننامەی بەرجامی لە حەوت هەنگاودا پۆلێنبەندی کرد کە یەکەم
هەنگاو بە نەفرۆشتنی ئورانیۆمی پتێندراو و ئاوی قورس بە واڵتانی
کریار دەستی پێکرد .ئەو  ٦٠ڕۆژی کات بە یەکیەتیی ئورووپا دا و،
هەرەشەی ئەوەی لێ کردن کە ئەگەر پێبەندی ڕێکەوتنەکە نەبن و
بەرژەوەندییەکانی ئێران دابین نەکەن؛ ئەوا بەرەو هەنگاوی دووهەم
دەچن .هەنگاوی دووەمیش بریتی بوو لە بەزاندنی سنووری پیتاندنی
ئورانیۆم بە خەستیی  3.67%کە پێشتر لە بەرجامدا لەسەری
ڕێک کەوتبوون .هەنگاوی سێیەمیش البردنی بەربەستەکان بوو
بۆ تویژینەوە و پەرەپێدان بە لێکۆلینەوە ناوەکییەکان و ،هەنگاوی
چوارەم تێکردنی گاز لە سانترفیوژی جۆری  IR-8بوو .هەنگاوی
پێنجەمی ئێران لە ١٥ی بەفرانبار و دوو ڕۆژ دوای کوژرانی قاسم
سولیمانی خرایە جێبەجێ کردنەوە .ئەوە بوو کە ئێران ڕایانگەیاند
لەم ڕێکەوتەوە چی دیکە پابەندی هەژماری سانترفیوژەکان نابن و
هیچ بەربەستێک لە سەر ڕێگای خۆیان نابینن بۆ زیادکردنی ژمارەی
سانترفیوژەکانیان و پیتاندنی ئورانیۆم .بەاڵم سەرەڕای هەموو ئەو
بڕیارانە کە نەزۆککردنی بەرجامە ،کەچی کاربەدەستانی کۆماری
ئیسالمی ئێران بۆ جارێکی دیکەش خۆیان بوارد لەوەی بەئاشکرا
بڵێن لە بەرجام نامێنن!
وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند کە هەنگاوی پێنجەم ،هەنگاوی
کۆتایی ئێران بووە و ئەم هەوڵەی ئێرانیش بە مانای هەڵوەشاندنەوەی
بەرجام نییە و ،لە ئەگەری البرانی گەمارۆکانی سەر ئێران دەرفەت
بۆ گەرانەوەی ئێران بۆ پێبەندییەکانی بە ڕێکەوتننامەکە هەیە .زەریف
دواتــر بە زەریفی و بۆ کەمکردنەوەی نیگەرانییەکانی کۆمەڵگەی
نێودەوڵەتی نووسی کە ئێران وەک پێشوو لە هاوکارییەکانی لەگەڵ
ئاژانسی نێونەتەوەیی وزەی ئەتومی ( )IAEAبەردەوام دەبێ.
لە دوای هەنگاوی پێنجەمی ئێران سێ واڵتی بەشدار لە رێکەوتننامەی
بەرجام ( ئاڵمان ،بریتانیا و فەڕانسە) خوازیاری بردنی دۆسییەی
ئێرانن بۆ کۆبوونەوەی شوڕای ئەمنیەتی نەتەوە یەکگرتووەکان کە بە
مکانیزمی ماشە ناسراوە و لە بەندی ٣٧ی ئەم ڕێکەوتننامەیە ئاماژەی
پێکراوە .ئەم سێ واڵتە هۆشدارییان داوە بە کاربەدەستانی کۆماری
ئیسالمیی ئێران کە پابەند بێ بە بەڵێنەکانی خۆی لە رێکەوتننامەی
بەرجام و بە پەرەپیدان بە ناکۆکییەکان نیگەرانییەکانی ئەوان زیاتر
نەکا کە ناچار بە کاراکردنی میکانیزمی ماشە بن.
بەاڵم ئێران لە وەاڵمی ئەم داوایەدا ڕایگەیاند کە ئەگەر مکانیزمی
ماشە بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە ،ئەوە کاتی هەڵوەشاندنەوەی
بەرجامیش دەگا و ئەمەش کۆتا هەنگاومان نابێ لەم پێوەندییەدا و،
لە ئەگەری ناردنی پەروەندەی ئێران بۆ شوڕای ئەمنیەتی نەتەوە
یەکگرتووەکان ئەوە کۆماری ئیسالمیی ئێران لە پەیماننامەی ()NPT
دێتە دەرێ.
بۆ کەس شاراوە نییە کە دوای ئەم پێنج هەنگاوە لە ڕاستیدا شتێک
بە ناوی ڕێککەوتنی بەرجام نەماوە و تەنیا شتێک کە لە بەرجام
ماوە چاوەدێری ئاژانسی وزەی ناوەکییە کە ئەویش لە دوڕاپۆرتی
ئاژانسی وزەی ناوەکی کە ڕۆژی ١٣ی رەشەمە باڵو کرایەوە ،ئێران
خراوەتە ژێر پرسیار.
ڕافاێل گرووسی ،بەرپرسی ئاژانس لەو راپۆرتەدا داوای لە ئێران
کردوە کە لە پێوەندی لەگەڵ وێزگەیەکی ناوکی خۆی (تورقوزئاباد)
ڕوونکردنەوە بدا .هەروەها ئیران دەبێ هاوکاریی زیاتری ئاژانس بێ
و دواتر ڕاپۆرتی ئەو چاالکییانە بۆ بڕیاردان دەدرێتە شوڕای حوکام.
لە ڕاستیدا ڕێکەوتننامەی بەرجام لە سەر دوو کۆڵەکەی سەرەکی
بنیات نرابوو کە یەکەمیان البردنی گەمارۆکانی سەر ئێران بوو،
دووهەمیشیان پێبەندیی کۆماری ئیسالمیی ئێران بە بەڵێنەکانی لەمەڕ
کەمکردنەوەی چاالکییە ناوەکییەکانی کە لە ئێستادا هیچیان نەماون،
جگە لە بڕیارنامەیەکی شوڕای ئەمنیەت بە ژمارەی  .٢٢٣١ئێرانیش
وەک پێشوو خەریکی شاردنەوە و نەدانی زانیاری ڕاست و دروست
لەبارەی چاالکیی رێئاکتۆرە ناوکییەکانی خۆیەتی .هەر لەو راپۆرتەی
ئاژانسی وزەی ناوکیدا باس لە دوو ناوەندی شــاراوەی ئەتۆمیی
دیکەش کراوە کە هەتا ئێستا کۆماری ئیسالمیی ئێران بەنهێنی کاری
تێدا کــردوون و هیچ زانیارێکی لە پێوەندییەدا نــەداوە بە ئاژانس.
ئەوانەش لە ئەگەری سەرەڕۆیی ئێراندا واڵتانی ئورووپایی ناچار بە
کاراکردنی مێکانیزمی ماشە دەکەن
دیــارە لە ئــەگــەری چاالککردنی “مکانیزمی ماشە” هــەر هەموو
گەمارۆکانی سەر ئێران لە پێش ساڵی  ٢٠١٥دەگەرێنەوە جێی خۆیان
و بارودۆخی ئابووری داڕمــاوی ئێران لە ئێستا خەراپتری بەسەر
دێ .بۆیە لە ئێستادا تەنیا ڕووناکاییەک کە کاربەدەستانی ڕێژیمی
ئێران دڵیان پێ خۆش کــردوە و دیــواری هیوا و ئاواتیان لەسەر
هەڵچنیوە ،هەڵبژاردنەکانی سەرۆککۆماری ویالیەتە یەکگرتووەکانی
ئامریکا لە هاوینی ساڵی ڕابردوودا و هاتنە سەر کاری ئیدارەیەکی
نوێیە ،بەو تەمایەی سیاسەتێکی جیاواز لە سیاسەتی ئێستای تڕامپ
و ئیدارەیەکی ئەوی هەبێ.

دوای تەواوبوون ی پەتای کۆرۆنا خەڵک ئەم ڕاستییە لە بیر ناکەن کاتێک کە دەسەاڵت
شانازیی بە تێکنۆلۆژیی ناوک ی و بەرهەمهێنان ی مووشەک ی دوورمەودا و ناردن ی ماهوارە بۆ
فەزا دەکرد ،بەاڵم لە هەمان کاتدا نەیتوان ی یان بڵێین نەیویست دەمامکی پەڕۆیی بۆ خەڵ کی
واڵتەکەی دابین بکا .لە بیر ناچێتەوە کە تەنانەت کادرە دەرمانییەکان کە لە سەنگەری یەکەم ی
خەبات بەدژی ئەم نەخۆشییەدا بوون ،لە پێداویستیی پێویست و سەرەتایی خۆپاراستن
بێبەش بوون ،بەاڵم خۆییەکان لە شوێن ی ئەمن و ساڵمەتەوە و لە ڕێگەی دوورەوە ئامۆژگاریی
خەڵ کیان دەکرد و پێشنیاری ئەوەیان بەوان دەدا کە داوای شیفا لە “گۆڕە پیرۆزەکان” بکەن
ل ــەم ڕۆژانـــــەدا کــە ڤــیــرووســی کــرۆنــا بــووەتــە
سەردێڕی هەموو هەواڵەکانی دنیا؛ بەدەر لەوەی کە
باڵوبوونەوەی ئەم نەخۆشییە تاڵی و ترس و کێشە
و ئارێشەی هێناوەتە سەر ڕێی خەڵک ،بــەاڵم لە
هەمان کاتدا ئەزموونێکی نوێیە بۆ ئەوان .هەرچەندە
پێشتریش لەگەڵ ئەزموونی لەم چەشنە و بە شێوەی
تــاق و لــۆق ب ــەرەوڕوو ببوونەوە ،بــەاڵم لەوانەیە
ئەم بارستاییە لە گرینگی پێنەدان و کەمتەرخەمیی
بەرپرسانی حکوومەتی و نەزانکارییەکانیان و
جیاکردنەوەی خۆیی و ناخۆیی لەم پێوەندییەدا،
هیچ کات لە الیەن دەسەاڵتەوە بەم ڕوونییە ڕووی
نەدابێ.
کەوتنە سەر یەکی ئەم دۆخە لەگەڵ هەلومەرجی
ئاڵۆزی وەک درۆ و فریو و گەندەڵیی سیستماتیک
و ســەرکــوتــی خــەڵــک و هەرەسهێنانی ئــابــووری
و ه ــەروەه ــا قــەیــرانــی ڕەوایــــی ڕێــژیــم ،بــووەتــە
مــایــەی دڵــەڕاوکــێــی دوو قــاتــەی خەڵک و هەست
بە تەریککەوتنێک دەک ــەن ،کە پێشتر شتی لەم
چەشنە نەبینراوە و لەگەڵ هیچ کاتێکدا بــەراورد
ناکرێ .ڕاستییە تاڵەکە لێرەدایە کە ئەم دڵەڕاوکێ و
تەنیاییەی کە باس کرا بووەتە تاقە سیمای شوناسی
گشتیی ئێمە و هەمووان خۆیان لە دەوری بازنەی
ئەم بەستێنە کۆمەاڵیەتییەدا کە پێک هاتوە دەبیننەوە
(یان النیکەم ئێمە وەک ناخۆیی وا بیر دەکەینەوە).
خەڵک ،نەزانی و کەمتەرخەمیی بەرپرسان لە بیر
ناکەن کە پێشتر بە پاساوی دوژمن تۆقێنانەوە ڕێگە
چارەی کێشەکانیان حەواڵەی ئەو دیوی سنوورەکان
دەکــرد و؛ لە پێوەندی لەگەڵ ئــەم نەخۆشییەشدا
مودیرییەت و کۆنترۆڵیان هەتا چ ڕادەیــەک بوو.
ئەوە لە بیر ناکەن کاتێک کە شپڕێویی دۆخەکەیان
بــۆ دەرکـــەوت چــۆن پێداویستیی تەندروستییان
دابەش و باڵو کردەوە و ،زۆر بەئاسانی فەرمانی
داخستنی شوێنی کۆبوونەوە فۆرمالیتەکانی خۆیان
دەرکرد و ،لەم الشەوە دۆخی کاسبکار و کرێکار
و قوتابی و مامۆستا و سەربازی داماویان ئاسایی
ڕاگەیاند و؛ ژیان و گیانی ناخۆییەکانیان بەو پەڕی
بێشەرمییەوە خستە بەر مەترسی.
خــەڵــک ئــەم ڕاستییە لــە بیر نــاکــەن کاتێک کە
دەســــەاڵت شــانــازیــی بــە تــێــکــنــۆلــۆژیــی نــاوکــی و
بەرهەمهێنانی مووشەکی دوورمـــەودا و ناردنی
مــاهــوارە بــۆ فــەزا دەکـــرد ،بــەاڵم لــە هــەمــان کاتدا
نەیتوانی یــان بڵێین نەیویست دەمامکی پەڕۆیی
بۆ خەڵکی واڵتەکەی دابین بکا .لە بیر ناچێتەوە
کە تەنانەت کادرە دەرمانییەکان کە لە سەنگەری
یەکەمی خەبات بــەدژی ئــەم نەخۆشییەدا بــوون،
لە پێداویستیی پێویست و سەرەتایی خۆپاراستن
بێبەش بــوون ،بــەاڵم خۆییەکان لە شوێنی ئەمن
و ساڵمەتەوە و لە ڕێگەی دوورەوە ئامۆژگاریی
خەڵکیان دەکرد و پێشنیاری ئەوەیان بەوان دەدا کە
داوای شیفا لە “گۆڕە پیرۆزەکان” بکەن .لە دوای
پشتڕاستبوونەوەی هەواڵی کرۆنا مەودای ڕێبەری
دوورەپەرێزی کۆماری ئیسالمی لە کاتی قسەکردن
تەنانەت لەگەڵ خۆییەکان چەند ئەوەندەی پێشووتر
زیادی کرد؛ ئەمانە هیچ کام لە بیری خەڵک ناچنەوە.
گاڵتەجاڕی پێشنیاری کەلکوەرگرتن لە ڕۆنی
وەنەوشە و بەکارهێنانی عەنبەرنیسا و بەرگژەی
لستنەوەی دار و دی ــواری “شوێنە پیرۆزەکان”،
ئەوەندە تاڵ و ڕەش بوو تەنانەت بڕوادارانیش لەو
ڕادەیــە لە باڵوبوونەوە و پەرەگرتنی خورافات و
خەڵک گەوجاندنە سەریان سووڕ مابوو و هەستیان
بە شەرم دەکرد .خەڵک ئەوە لە بیر ناکەن کاتێک کە
دەسەاڵتداران دیتیان ئەم ڤیرووسە خۆیی و ناخۆیی
لێک جیا ناکاتەوە ،لە چاوترووکانێکدا فتوای خاوێنیی
ئەلکولیان دا و باڵوەیان بە نوێژی بەکۆمەڵیش بە
مەبەستی خۆپاراستنیان کرد.
باسی هەموو ئەو شتانەی وا لەم ماوەیەدا بەسەر
خەڵکدا هاتوە ،لێرە جێبەجێ نابێ و ،هەر کام لە ئێمە
بێجگە لە ئەزموونە گشتییەکان بەش بەحاڵی خۆمان
هەستمان بە کەموکووڕییەکان کردوە و ،دووبارە
کردنەوەیان ڕەنگە کەلکێکی ئەوتۆی نەبێ؛ بەاڵم
ئەوەی لێرەدا گرینگە باسی لێ بکرێ ئەوەیە کە ئەم

ئەمە خەڵک بوون کە بە نەناردنەوەی مناڵەکانیان بۆ
قوتابخانەکان و خۆپاراستن لە دیدار و چاوپێکەوتن ی ناپێویست
شەقام و کۆاڵنەکانیان چۆڵ کرد و دەوڵەتیان ناچار بە داخستن ی
شوێنە گشتییەکان کرد.
لێرەدا خەڵک ناکارامەیی دەسەاڵت و کاریگەریی بوون ی خۆیان
ئەزموون کرد و وێناچێ هەروا بە ئاسان ی بگەڕێنەوە بۆ دۆخ ی
پێشتری خۆیان و ئەمە بەرگژەیەک ی بنەڕەتییە لەسەر ڕێی
کۆماری ئیسالمیدا لە داهاتوویەک ی نزیکدا
جار ئێمەی کورد ،لوڕ ،فارس ،عەرەب ،بەلووچ،
تورکەمەن ،گیلەکی و مازەنی و  ...ئەزموونێکی
هاوبەشمان هەیە و ،یەکەم بەکورتی گشتمان
ناخۆیی دێینە ئەژمار و ،دووەم ئەوەی کە ئەم
جار ناونیشانی دەرەوەی سنوور و دوژمنیی
ئیستعمار و ئیستکباری جیهانی و خۆڕانان بە
تۆڵەی بە زەبــر و مووشەک و وزەی ناوکی
نایخوا و؛ هەمووان بینیمان ناکارامەیی و نەزانیی
ڕێژیم هەتا چ ڕادەیەک قووڵ و بەرهەستە.
ئەمە ڕەنگە یەکەم جار بێ کە خەڵک لە ئاستێکی
گشتیدا چیی دیکە چاوەڕوانییەکیان لە دەسەاڵت
نییە و کــەس گــوێ بۆ ئەمر و ئامۆژگارییان
ڕانــاگــرێ .هــەر کەسە و بە پێی تێگەیشتن و
ئەقڵیەتی خ ــۆی و بــە شــێــوەیــەکــی خــۆڕســک
ئ ــەوەی لــە دەســتــی هــات ک ــردی ،کــە دەتوانین
دەرکــەوتــەکــەی لە داخستنی قوتابخانەکان و
ناوەندە فێرکارییەکان هەتا مانەوە لە ماڵەکان
ببینین .ئەمە خەڵک بوون کە بە نەناردنەوەی
مناڵەکانیان بۆ قوتابخانەکان و خۆپاراستن
لە دیــدار و چاوپێکەوتنی ناپێویست شەقام و
کۆاڵنەکانیان چۆڵ کرد و دەوڵەتیان ناچار بە
داخستنی شوێنە گشتییەکان کرد.
لـــێـــرەدا خــەڵــک نــاکــارامــەیــی دەســـــەاڵت و
کاریگەریی بــوونــی خــۆیــان ئــەزمــوون کــرد و
وێناچێ هەروا بە ئاسانی بگەڕێنەوە بۆ دۆخی
پێشتری خۆیان و ئەمە بەرگژەیەکی بنەڕەتییە
لەسەر ڕێی کۆماری ئیسالمیدا لە داهاتوویەکی
نزیکدا.
بە دڵنیاییەوە بەو جۆرەی کە ئێمە دەسەاڵتمان
ناسیوە و ئــاگــاداری نەزانکارییەکانی هەین،
تەنیا ڕێگە چارەیان بۆ دەربازبوون لە قەیران،
خولقاندنی قەیرانێکی نوێتر و گــەورەتــرە.
ئەمەش بە مەبەستی ســەرقــاڵ کردنی خەڵک
بەکار دەهێنرێ و ئێمە پێویستە لە سەرمان،
هەڵسوکەوتی کۆماری ئیسالمی لە چەند مانگی
داهاتوودا بە وردی بخەینە ژێر چاودێرییەوە؛
کە بێگومان یەکێک لە باشترین بژاردەکانی
بەردەمیان هەڵگیرسانی شەڕە لەم بارودۆخەدا.
لــەم پــێــوەنــدیــیــەدا ئێمە لــەســەرمــانــە خــەڵــک و
هەموو دنیا لە لێکەوتە و تێچووی گرانی وەها
مەبەستێک ئاگادار بکەینەوە.

لە بەرامبەریشدا ئەگەر ڕێژیم نەیهەوێ
کارێک بکا و لــەم ب ــارەوە پەسیڤ بێ _کە
دوور لە چاوەڕوانی نییە_ و بەندە بە ئاڵۆزی
و درێژبوونەوەی مــاوەی دۆخەکە؛ لە وەها
حاڵەتێکدا ئێمە چۆن دەتوانین لە دۆخی ئارایی
کەلک وەر بگرین؟
بــــەر ل ــەم ــەش پــێــکــهــاتــەی ئــــابــــووری و
سیستمی دارایــی دەســەاڵت هەتا لێوارەکانی
لێکهەڵوەشان ڕۆشــتــووە و ،ئەمڕۆکە بەم
زەب ــران ــەی ئ ــەم نەخۆشییە لــە پــاشــمــاوەی
ســتــراکــتــۆرەکــەی دەدا ،زۆر بــەربــاوتــر و
بەرینتر بووەتەوە و؛ بەداخەوە چینی هەژار
و دەســکــورتــی کۆمەڵگەشن کــە زۆرتــریــن
خەساریان بەرکەوتوە و بەردەکەوێ .لە دوای
تێپەڕبوون بەسەر ئەم دۆخەدا _کە هیوادارم
لەمە زیاتر کارەسات بەدوای خۆیدا نەهێنێ_
لــە جیات ئــارامــش و ئاسایش بـــەرەوڕووی
شەپۆلێکی بەرین لە کێشە دەبینەوە.
لــە ئ ــەم ــڕۆوە دەبـــێ بــیــر لـــەوە بکەینەوە
لــە دوای کۆتایی ئــەم پەتایە بــزووتــنــەوەی
جـــەمـــاوەری بــەبــێ ئــەمــاوال شــکــڵ دەگ ــرێ
و لــە ئــەگــەری نــائــامــادەیــی ئێمەدا دەتــوانــێ
سەرچاوەی زۆربــەی کێشەکانی دواڕۆژمــان
بێ .هەر بۆیە هەر وەکوو چۆن یەکە یەکەی
ئێمە لــەمــڕۆدا بیر لــە بــەرەوڕووبــوونــەوەی
کرۆنا دەکەینەوە ،دەبێ لەم ڕۆژانــەدا کە لە
ماڵەوە دانیشتووین بیر لە داهاتووی واڵت بە
مەبەستی بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ ڤیرووسە
سیاسییەکانی پاشەڕۆژ بکەینەوە و؛ ئیتر ڕێگە
نەدەین کەسانی هەلپەرست بە ناوی تیمارکەر
ببنە هۆی نەخۆشیی پیستر و کوشندەتر.
لەمڕۆدا چۆن بۆ کۆنترۆڵی نەخۆشییەکە
لە هەموو توانای خۆمان کەلک وەردەگرین
هەر واش دەبێ ،لە ئاگادارکردنەوەی خەڵکدا
هەموو توانایی و مێشک و تێگەیشتنی خۆمان
بەکار بێنین بۆ دواڕۆژێکی ئــاوەدان .ڕاستە
ئەم نەخۆشییە هەتا ئێستاش خەساری زۆری
پێگەیاندووین بــەاڵم وان ــەی باشیشی فێر
کردووین.
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بەرپرسایەتیی نیزامی کۆماری ئیسالمی

عومەر باڵەکی

لە بەرابەر ڤیرووسی کرۆنادا

مـــــاوەی چــەنــد حـــەوتـــوویـــەک دەب ــێ
نــەخــۆشــیــیــەکــی کــوشــنــدە و گشتگیر
بەرۆکی زۆربەی واڵتانی دنیا یەک لەوان
ئێرانیشی گرتۆتەوە و ،ئەوی لەم نێوەدا
جێگەی سەرنجە ئەم واڵتە لە ڕیزبەندی
پێشەوەی ئەو واڵتانەیە کە بە دەست ئەم
ڤایرۆسەوە دەناڵێنن .وەکــی ئامارەکان
نیشان دەدەن بەداخەوە ڕەنگە بە هۆی
کەمتەرخەمیی دەســەاڵتــدارانــی کۆماری
ئیسالمی نەتوانرێ بەمزووانە پێشگیری
لە زیاتر تەشەنەکردنەکەی بگیرێ.
تەندروستی و ساڵمەتیی گشتی یەکێک
لە مافە سەرەتایی و گرینگەکانی مرۆڤە،
بە واتایەکی دیکە پرسی تەندروستیی
مرۆڤەکان پرسێکە پێوەندیی بە هەموو
کۆمەڵگەی جیهانییەوە هەیە و ،سنوور
و جیاوازییەکان ناناسێ .هــەر بۆیەشە
قــانــوونــە نــێــودەوڵــەتــیــیــەکــان گرینگیی
تایبەتیان داوە بــە ساڵمەتیی گشتیی
م ــرۆڤ ــەک ــان .لــە مــــادەی ٢٥ـــــی بــەنــدی
یەکەمی جاڕنامەی جیهانیی مافی مرۆڤ،
مــافــی ســامــەتــی و دەستڕاگەیشتن بە
پــێــداویــســتــیــی دەرم ــان ــی و پــزشــکــی بۆ
هەمووان بە پێویست زانراوە .هەروەها لە
بەشێک لە مادەی ١٢ی پەیماننامەی مافە
ئابووری ،کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەکان
پەسەندکراوی ساڵی  ،١٩٦٦پێشگیری لە
نەخۆشییە گشتگیرەکان ،ناوچەییەکان یا
نێودەوڵەتییەکان و؛ هەروەها دۆزینەوەی
چارەسەری ئەو نەخۆشییانەی بە ئەرکی
سەرەکیی دەوڵەتەکان داناوە.
لــەگــەڵ بــاوبــوونــەوەی نەخۆشییەکە
دەوڵەتی چین بە هەموو هێزی مادی و
مرۆییەوە بــەرەو شــەڕی ئــەو ڤایرۆسە
ڕۆیشت .ڕێگای هاتوچۆی ئەو شارانەیان
داخست و لە شارەکانیشدا هەموو هاموشۆ
ناپێویستەکانیان ڕاگــرت و ،داوای ــان لە
خەڵک کرد کە پێبەندی ڕێنماییەکان بن بۆ
پاراستنی ساڵمەتیی خۆیان و ڕایانگەیاند
ســەرپــێــچ ـیکــار ڕووبــــــەڕووی قــانــوون
دەبێتەوە .لە بریتانیاش دەوڵەتی ئەم واڵتە
لەم پێوەندییەدا قانوونێکی پەسەند کرد و،
لەوێدا دەسەاڵتی تــەواو بە نەخۆشخانە
و ناوەندە دەرمانییەکان دراوە ،کەسانی
تووشبوو بــەم ڤیرووسە ڕابــگــرن و بە
هیچ شێوەیەک نەهێڵن بەبێ ئیزنی کادری
دەرمانی ئەم شوێنانە بەجێ بێڵن.
بەاڵم کۆماری ئیسالمی بە پێچەوانەی
قــانــوونــە نــێــونــەتــەوەیــیــەکــان و عــورفــی
نێودەوڵەتی بــەرەو پیلی ئەو نەخۆشییە
گشتگیرەوە چ ــووە .بــۆ نموونە سایتی
“بولتن نیوز” کە سەربە سپای پاسدارانە،
ڕۆژی سێشەممە ١٥ی ڕێبەندان هەواڵیک
بەم سەردێڕە باڵو دەکاتەوە“ :شایعەی
مضحک شیوع کرونا در استان کردستان
تــوســط ض ــد انـــقـــاب” و ل ــە درێــــژەی
هەواڵەکەدا لە زمانی جێگری سەرۆکی
تەندروستیی زانستگەی علووم پزشکی
کوردستانەوە دەڵێ“ :هەموو ئەو بابەتانەی
لەسەر باڵوبوونەوەی ڤیرووسی کرۆنا
لــەو پارێزگایە بــاو بــۆتــەوە دوورن لە

درێژەی الپەڕەی ٣

ڕاســتــی ”.ئــەو کــاتــەش کــە لــە ســەرەتــای مانگی
ڕەشەمەدا هەواڵی گیانلەدەستدانی دوو کەس لە
شاری قوم باڵو بۆوە ،دامودەزگای تەندروستیی
ئێران و چاالکانی مەدەنی و کۆمەڵێک کەسایەتیی
سیاسی ،فەرهەنگی و هونەری داوایان کرد کە ئەم
شارە بە مەبەستی پێشگیری لە باڵوبوونەوەی
زیاتری ئەم نەخۆشییە قەرەنتینە بکرێ .بەاڵم
محەممەد سەعیدی ،نوێنەری ڕێبەری کۆماری
ئیسالمی لە قوم ڕۆژی ٣ی ڕەشەمە لە لێدوانێکدا
گوتی“ :ترامپ دوژمنی کۆماری ئیسالمییە و بۆ
ئــەوەی تۆڵە لە شــاری قوم بکاتەوە ئەم جۆرە
هەوااڵنە باڵو دەکاتەوە کە نیشان بدا ئەم شارە
نائەمنە و جێگایەکی پڕمەترسییە ،بەاڵم ترامپ
ئەو ئاواتە دەباتە ژێر گڵ ”.هەر لەم پێوەندییەدا
خامنەییش لە لێدوانێکدا گاڵتەی ب ەهەواڵی باڵو
بوونەوەی نەخۆشیی کرۆنا کرد و گوتی“ :ئەوە
هەوڵی دوژمنە بۆ ئەوەی خەڵک لە هاتن بۆ سەر
سندووقەکانی دەنگدان بترسێنن ”.لە هەمان کاتدا
حەسەن ڕۆحانی سەرکۆماریش بە پروپاگاندای
دوژمنی دانا.
لەم مــاوە کورتەدا ڤیرووسی کرۆنا بە هۆی
کەمتەرخەمیی بەرپرسانی کــۆمــاری ئیسالمی
ڕووی لە ئێران کرد و خێرا باڵو بۆوە ،کە بەپێی
ن لەدەستدانی
ئامارە دەوڵەتییەکان بۆتە هۆی گیا 
زیاتر لە  ٧٥٠کەس و لە هەمان کاتدا تووشبوونی
 ١٥هەزار کەس (هەتا ٢٥ی ڕەشەمە) و خوڵقانی
کەشی نائومێدی و ترس و دڵەڕاوکێ لە ئێران؛
کــە ئــەم دۆخــە زیــاتــر لــە ج ــاران نــاکــارامــەیــی و
بێمودیریەتیی دەســەاڵتــدارانــی ئــەو نیزامەی
دەرخستوە.
لەسەر ئەم پەتایە ئەو ڕاستییە هەیە کە هیچ
کەس بە شێوەیەکی گشتی پارێزراو نییە ،بەاڵم
ئ ــەوە بــەو مــانــایــە نییە کــە کۆمەڵێک ڕێــکــاری
تەندروستی و خۆپاریزی نەتوانێ کۆمەڵگە لە
تــووشــبــوون بــپــارێــزێ .ئــەوی جێگەی سەرنجە
ئەوەیە کە هەروەکی پێشتر باس کرا دەوڵەتەکان
دەبێ لە ڕیزی پێشەوەی پاراستنی تەندروستیی
کۆمەڵگەدا بــن .بــەاڵم بە پێی هەموو بەڵگەکان
لــەم مــاوەیــەدا دەبینین دەســەاڵتــدارانــی کۆماری
ئیسالمی هەروەکی لە ماوەی  ٤١ساڵی ڕابردوودا
بۆ مانەوەی خۆیان دەستیان لە هیچ جینایەتێک
بە پاساوی پاراستنی ئەمنیەتی واڵت نەپاراستوە
و ،دژبــــەران و نــەیــارانــی خــۆیــان بــە توندترین
شێوە سەرکوت کردوە؛ ئەم جاریش دەیانهەوێ
ناکارامەیی و بێدەسەاڵتیی خۆیان لە کۆنترۆڵی
کرۆنادا بخەنە پاڵ دوژمنە خەیاڵییەکان و بەو

شێوەیە پاکانە بۆ دەستەوەستانیی خۆیان بکەن.
کۆماری ئیسالمی ئەگەر وەک نیزامێکی خەڵکی
و دەوڵەتێکی بەرپرسیار لە کاتی قەیرانی وادا
هەڵسوکەوتی کردبا دەبــوایــە النیکەم ئــەم چەند
خاڵەی خوارەوەی ڕەچاو کردبایە:
یەکەم ،دەوڵەتی بەرپرسیار لە کاتی ڕوودانــی
هەر ڕووداو یا کارەساتێک کە پێوەندیی بە گشت
کۆمەڵگەوە بێ ،زوو خەڵک ئاگادار دەکاتەوە و بە
دانانی ڕێوشوێنی گونجاو و زانستی تێدەکۆشێ
بە یارمەتیی خەڵکی واڵتەکە بەسەر کارەسات یا
قەیرانەکەدا زاڵ بێ .بەاڵم دیتمان کە دەسەاڵتدارانی
کۆماری ئیسالمی پێشوو کە لە کاتی قەیرانەکاندا
خەڵکی هــەژار بوونەتە قوربانی ،دەیانهەوێ ئەم
جاریش سەرپۆشی لەسەر دانێن و ڕاستییەکان
لە خەڵک بشارنەوە؛ چونکە دەزانــن دەرکەوتنی
ڕاستییەکان سەلماندنی ناکارامەیی ئەو نیزامەیە.
دووهـــــەم ،دەوڵــــەت دەب ــوای ــە هــەمــوو هاتوچۆ
ئاسمانی و دەریایی و ویشکانییەکانی بۆ واڵتی چین
ڕاگرتبایە و هەرکەس لەو واڵتەوە هاتباوە نێو خاکی
ئێران ،دەبوایە قەرەنتینە کرابا .بەاڵم بە پێچەوانەوە
لە کۆی هەموو گەشتە ئاسمانییەکانی فڕۆکەوانیی
ئــێــران بــۆ گــواســتــنــەوەی موسافیر و کەلوپەلی
بازرگانی ،دوای ئاشکرابوونی ڤیرووسی کرۆنا ٣٤
گەشتی فڕۆکەوانی لە ئێرانەوە بۆ واڵتی چین کراوە.
ســێــهــەم ،دەب ــوای ــە بــە مــەبــەســتــی پێشگیری لە
ب ــاوب ــوون ــەوە شــــاری قـــوم و هــەمــوو نــاوەنــدە
مەزهەبییەکان لە ئێران بۆ ماوەیەکی کاتی قەرەنتینە
کرابایە.
چوارەم ،دەوڵەتی بەرپرسیار لە کاتی قەیرانی وادا
هەوڵ دەدا هەموو توانای مادی و ئینسانیی خۆی
بەکار بێنێ بۆ ئەوە بە کەمترین خەسار و زیانی
گیانی ،قەیرانەکە تێپەڕ بکا .بەاڵم نەک دەسەاڵتدارانی
تاران پێداویستیی مادییان بۆ بەربەرەکانی لەگەڵ
ئەم ڤیرووسە ماڵوێرانکەرە تەرخان نەکرد ،بەڵکوو
باس لەوە دەکرێ کە مافیای سپای پاسداران دەستی
بەسەر هەموو ئەو کەرەسانەدا کە بۆ خۆپاریزی لە
ڤیرووسی کرۆنا پێویستە گرتوە وبازاڕی بۆ خۆی
قۆرغ کردوە.
لە کۆتاییدا ،ڕوانگەی نیزامی کۆماری ئیسالمی
بۆ ڤیرووسی کرۆنا وەک هەموو بابەتەکانی دیکە
لەجیات ئەوە ڕاونگەیەکی زانستی و چارەسەرییانە
بــــێ ،ڕوان ــگ ــەی ــەک ــی ئــەمــنــیــەتــی و م ــەزه ــەب ــی و
نابەرپرسانەیە و ئەم ڕوانگەیە مــاوەی  ٤١ساڵە
بەرۆکی گەالنی ئێرانی گرتوە و بەری نادا.

کۆمەڵگەیەک بە خەم و ویستی هاوبەشەوە

 ٠٠٠کە بۆ پاراستنی نیشتمان هەوڵی پاراستنی خەڵکی خۆیانیان دا.

فەرامۆش ناکرێ کە بەشێک لە مامۆستایانی ئایینی بە زانست
و مشوورەوە وتــاری خۆیانیان بۆ وشیاریی خەڵک پێشکەش
کرد و بــەدژی هەر جۆرە خورافە و دڵساردکردنەوەی خەڵک
هەڵوێستیان گرت .کەم نەبوون و پزیشک و پەرەستارە بەویژدان
و شــەریــفــانــەی کــە تاکاتی نووسینی ئــەم دەقـــەش زۆرتــریــن
مەترسییان بۆ تۆشبوون لە ســەرە ،بــەاڵم کۆڵ نــادەن و دەبێ
وەکوو فریشتەکانی ساڵمەتی سەیریان بکرێ.
گەر بمانهەوێ هەموو ئەم ڕووداوانــە وەکوو ئاڵقەی زەنجیر
سەیر بکەین ,هەرکامەوە لەسەری ئەوی دیکە کاریگەریی هەبووە.

بە واتایەکی دی چاالکیی مەدەنی و چاالکانی نێوخۆ لە کوردستان
پێگە و جێگەی خۆی دۆزیوەتەوە و نەبوونی متمانە بە دەسەاڵتدا و
خەڵکی کوردستان متمانەیان بە الوان و مشوورخۆرەکانی خۆیانە و
نیشتماندۆستی و کاری خۆبەخشانە بۆتە نەریتێکی پیرۆز و گشتگیر.
بێگومان کارەساتەکان ئینسانەکان لە یەکتر نزیکتر و لەگەڵ یەکتر
مێهرەبانتر دەکەنەوە ،هەربۆیە بە دڵنیاییەوە پاش کۆرۆنا هەرەوەز و
تێکۆشانی خەڵک بەتایبەتی کەسانی چاالک دەبێتە “بیرەوەری هاوبەش”
مان کە کەناری (خاک و زمان و جوغرافیای هاوبەش) خاڵێکی گرینگە
لە بنیاتنانی دەوڵەتەکان و هەودایەکی نادیار و بەهێزە لە نەتەوەخوازی
و مرۆڤدۆستی.

بەندییە سیاسییەکان و

کڕۆنای کۆماری ئیسالمی
بــاوبــوونــەوەی پەتای کــۆرۆنــا ڕەنگبێ تا
ڕادەیــەک باڵی بەسەر شکستە سیاسییە یەک
لە دوای یەکەکانی نێوخۆ و دەرەوەی کۆماری
ئیسالمی کێشابێ و پرسە گەرمەکانی ڕۆژی
سارد کردبێتەوە ،بەاڵم هەروەک دەڵێن” دزی
نــەزان پۆپەی کەڵەبابەکە بشارێتەوە ،کلکی
دەردەکــەوێ و کلکی بشارێتەوە پۆپەی دیار جەمیل سەرمەستی
دەبێ”.
ڕاستە پیاوانی بیرتەسکی کۆماری ئیسالمی لە کوشتن ،خوێنڕشتن،
دزی و گەندەڵی ،زوڵم و زۆردا ئیشتیا و توانایەکی یەکجار زۆریان
هەیە ،ڕاستە ئەوان شارەزای ئەو بوارگەلەن و دەیان ساڵ ئەزموون
لەو بوارەدا وای کردوە ئێران ببێتە زانکۆی وانەوتنەوە بە خوێنمژانی
جیهان لە بواری کــردەوەی نامرۆڤانەدا و ،ڕێبەران و بەرپرسانی
کۆماری ئیسالمی شــارەزای تــەواوی خەڵک خەڵەتاندن و درۆ و
جینایەتن؛ بەاڵم لە ڕاستیدا تێکنۆلۆژی و پێشکەوتنەکانی مرۆڤ و
بە گشتی ئاستی بیرکردنەوەکان تەنگی بە کۆنە دز و مرۆڤکوژەکانی
سەردەم هەڵچنیوە؛ بە تایبەت لەم سااڵنەی دواییدا ،هەربۆیە زۆر
ناخایەنێ کە دەمامکیان ال دەدرێ و ڕووی ڕەشیان ئاشکرا دەبێ.
ئاشکرایە کە ڕووداوەکــان چی بوون و چۆنیەتیی هاتنی کۆرۆنا
بــۆ ئــێــران و شــاردنــەوەی بــە مەبەستی بــەالڕێــدابــردنــی خەڵک و
سەرقاڵکردنیان هەرچەند بە قیمەتی گیانلەدەستدانی بەشێکی زۆری
خەڵکی ئێران و تەنانەت جیهانیش بێ ،بەو مەرجەی ئاکامەکەی
مانەوەی دەسەاڵتی ئاخوندەکانی لێبکەوێتەوە ،بۆ هەمووان ئاشکرایە.
بەاڵم ئەوەیکە توانیبێتی یان ئەمجارە بتوانێ لەسەر شاردنەوەی
ڕاستییەکان و مانەوەی خۆی بەردەوام بێ ،دەکرێ بڵێین بەسەرهاتی
چیرۆکی کەڵەبابەکە و کلک و پۆپەکەیە.
لە ئێستادا کە پەتای کۆرۆنا سەری بە هەموو کەلێن و قوژبنێکدا
کردوە ،ئەوەی جێی نیگەرانییە گیان و ژیانی بەندییە سیاسییەکانە،
ئەو مرۆڤانەی ژیانیان بەختی ئازادیی گەلەکەیان کردوە و رێژیمیش
دوژمنی قەستەسەریانە .چوار دەیە بیرکردنەوە و دەسەاڵتی کردەیی
کۆماری ئیسالمی جێی هیچ شک و گومانێکی بۆ کەس نەهێشتۆتەوە
کە ئەم رێژیمە لەپێناو مانەوەی خۆیدا لە قوربانیکردنی خەڵکی
_ئەویش بەندکراوانی سیاسی_ و هیچ جینایەتێکی دیکە سڵ ناکا،
ئەوەش وایکردوە کە چاالکانی مەدەنی و مافی مرۆڤ و بنەماڵەی
بەندکراوانی سیاسی و ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکانیش بەهۆی دۆخی
نالەباری بەندیخانەکان و کارنامەی کۆماری ئیسالمی و پێبەند
نەبوونی ئەو ڕێژیمە بە هیچ یاسا و ڕێسایەکی نێونەتەوەیی و مافی
مرۆڤەوە و گواستنەوەی هەموو هەل و دەرفەتەکان بۆ کوشتن و
سڕینەوەی جیابیران و ڕووناکبیران نیگەرانی حاڵ و گیانیان بن.
بەتایبەت دۆخی خراپی بەندیخانەکان و ناستاندارد بوونیان و نەبوونی
هیچ کەرەستە و ئیمکاناتێکی تەندروستی و پێڕاگەیشتنی پزیشکی
و بێبایەخی گیانی زیندانیانی سیاسی الی ئــەوان؛ ئەو نیگەرانییە
زیاتر دەکــا کە نەخۆشیی کۆرۆنا مەترسیی زۆر جیددی بۆسەر
ئەوان دروست بکا .بۆیە لە چەند داواکاری و راگەیەندراێکدا داوای
دەسبەجێ ئازادکردنی ئەو کەسانە دەکەن ،بەاڵم کۆماری ئیسالمی
گوێی لەو داوایــە ئاخنیوە و ،بەو ناسیارییەش کە لە ڕێژیم هەیە،
مەترسیی ئەوە هەیە کە ڕێژیم بە پاساوی کوشندەبوونی کۆرۆنا و
لەژێر سێبەری ترس و دڵەڕاوکێ و بێدەنگیی خەڵک و سەرقاڵ بوونی
کۆمەڵگەی جیهانی بە گشتی و ئێران بە تایبەتی تاوانێکی دیکە ئەنجام
بدا و بکەوێتە تۆڵەسەندنەوە لە بەندکراوانی سیاسی.
بــە ســەرنــجــدان بــە کــارنــامــەی کــۆمــاری ئیسالمی و زاڵبوونی
ڕوانگەی ئایینی و مەزهەبی لە دەسەاڵتدارییاندا کە هێشتاش بیر لە
قوربانیکردنێکی زۆری خەڵک و کوشتن و زوڵم و زۆرێکی گەورە
دەکەنەوە بۆ ئەوەیکە ئیمامی زەمان لە ئاسمان بێتە خوارەوە ،هەروەها
سااڵنێکە ڕۆژانە دەیڵێنەوە کە حکوومەتەکەیان و ڕێبەرەکانیشیان
ئاسمانین و بۆ مانەوەیان ئــامــادەن هەموو خەڵکی دنیاش بکەنە
قوربانی؛ ئــەوە بابەتانە هەموو الیەکی نیگەران کــردوە .هەر لەو
پێوەندییەشدا  ١٦٠چاالکی مەدەنی و نووسەر و شاعیر و هونەرمەند
و پارێزەر لە الیەکەوە و ئەنجومەنی زیندانیانی سیاسی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان و ڕیکخراوی مافی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتووەکان لە
الیەکی دیکەوە نیگەرانیی خۆیانیان بە دۆخی زیندانیانی سیاسی
دەربڕیوە .هەروەها بەشێک لە زیندانیانی سیاسیی ڕێژیمی پێشووش
لە نامەیەکدا بۆ خامنەیی داوایان لێکردوە کە وەکوو تەنیا کارێکی
ئەرێنی کە لەم ماوەیەدا لەدەستی دێ ،بەندکراوانی سیاسی ئازاد
بکرێن تا کارەساتێک لە بەندیخانەکاندا ڕووی نەداوە.
ڕاستییەکەی ئەوەیە کە ئەم ڕێژیمە نەک هەر توانای زاڵبوونی
بەسەر قەیرانەکاندا نییە ،بەڵکوو بۆخۆی ڕێژیمێکی قەیرانخولقێن و
کارەساتبارە و هیچ ڕێزێک بۆ هیچ بنەمایەکی مرۆیی دانانێ ،هەربۆیە
دەبــێ هــەمــوو حیزب و ڕێــکــخــراوە سیاسییەکانی ئۆپۆزیسیۆنی
کوردستان و ئێران و هەموو ڕێکخراو و چاالکانی سیاسی و مەدەنی
نێوخۆ و دەرەوە و بنەماڵەی زیندانییەکان هەوڵەکانیان چڕترکەنەوە
و بە هەموو شێوەیەک گوشار بخەنە سەر کۆماری ئیسالمی بۆ
ئازادکردنی بەندکراوانی سیاسی .بەمجۆرە ئەو هەلە بە کۆماری
ئیسالمی نەدەن کە بە مەرام و ئامانجە دژە مرۆییەکانی بگا ،ئەویش
ڕێژیمێک کە هیج هەل و دەرفەتێک بۆ پاکتاوکردنی دژبەرانی سیاسیی
خۆی لەکیس نادا.
ئێستا کە کۆماری ئیسالمی بە هەموو شیوەیەک لە ژێر گوشاردایە
و بە تایبەت لە بواری ئابوورییەوە پێویستییەکی یەکجار زۆری بە
واڵتانی دیکە هەیە ،ئەرکی واڵتان و کۆمەڵگەی جیهانییە کە جاویان
بەسەر ئەو بەندکراوانە بێ و بۆ ئازادکردنیان و پاراستنی ژیانیان
گوشار بخەنە سەر کۆماری ئیسالمی.
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دیرۆکی خۆڕاگری

بزووتنەوەی ژنان و دینامیزمی دەسەاڵت لە ئێراندا
ئا« :کوردستان»

(لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان)

ئاوارەیی و ماڵبەکۆڵی
لەپێناو بیروباوەڕدا
(بەشی یەکەم)

فەتاح ڕەسووڵی

فەتاح ڕەسووڵی کوڕی ڕەحیم خەڵکی پەسوێی پی رانشارم ،لە ساڵی ٤٤دا
لەدایک بووم.
لە ساڵی ٥٨ـەوە هەتا  ٦٥پێشمەرگەی حیزبی دێموک رات بووم .دوای داب ڕانم
لە پێشمەگایەتی کاری نهێنی و تەشکیالتیم لە نێوخۆ دەست پ ێکرد .هێزە
ئەمنیەتییەکانی ڕێژیم هەستیان بە چاالکییەکانم کردبوو ،هەر بۆیە زۆر
زوو کەوتمە بەر ڕق و چاودێرییانەوە .هەر بەم بۆنەیەوە چەندین جار گی رام
و ئەشکەنجەی زۆرم تەحەمول کرد.
جاری یەکەم ،ساڵی  ٦٦بوو کە گرووهی زەربەتی نەغەدە بە کووچە و
کۆاڵنەکانی پەسوێدا بە مەبەستی تۆقاندنی خەڵک دەگەڕان .لەگەڵ خەڵک
لەبەر دووکانێک ڕاوەستابووین ،ڕۆژێک پێشتر لەسەر تابلۆیەک نووسیبووم
«دووکانی الوان» و لەسەر درگای دووکانەکەمان دابوو .زانیان من نووسیومە،
پێیان وتم تو ئێستاش وەدەزانی هەر لە دێموک راتدای؟ پێویستە هێندێک
سەرت نەرم کەین پەالماریان دام و بە لێدان و جنێو خستیانمە نێو ماشینێک
بەرەو قەرارگای سپای پاسدارانی نەغەدەیان بردم؛ دوای چەندین ڕۆژ لە
لێدانم ئازادیان کردم.
جاری دووهەم ،هەر لەو ساڵەدا بۆ کڕینی کەلوپەلی ماڵێ چوومە نەغەدە.
ب ێئاگا لەوەی کە بەدوامەوەن ،ویستم بچمە ماڵی خزمێکمان لە کۆاڵنەکەدا
لە دوو الوە دەوریان دام و ،تفەنگیان لەسەر سەر ڕاگرتم و گوتیان سواری
ماشێن بە .هەتا 11ی شەو هەر لێیان دام ،دوایی بەریان دام لە ئازاری
لەشم ناونیشانی ماڵی خزمەکەمانم لە بیر چووبۆوە و لە ناچاریدا خۆم بە
مزگەوتێکدا کرد و هەتا بەیانی لەوێ مامەوە.
جاری سێهەم ،ساڵی  ٦٨پاش تەواوبوونی سەربازییەکەم کە لە تاران
بووم ،دیسان گوشارەکان لەسەرم توندتر بوونەوە .ئەم جار هەوڵیان دەدا لە
ڕێگای کەسێکەوە پەروەندەم بۆ دروست کەن .لە ئیتالعاتی سپای نەغەدەوە
بانگ ک رام و چووم ،چاویان بەستم و وتیان تۆ وەک فەرماندە ساڵی ئەوەندە
دەگەڵ پۆلێک لە پێشمەرگان چەند کەست لە هێزەکانی ئێمە بە دیل گرتوە
و پاشان ئاورت لە داراییەکانی حکوومەت بەرداوە و خەساری چەند میلیۆن
تمەنییت پ ێگەیاندووین و ،لە لێکۆڵینەوەکانیشتدا ئەوەت شاردوەتەوە .من
هەر نەچوومە ژێر باری ئەوە و گوتم کە بوختانە و من لە عەمەلیاتی وادا
بەشداریم نەکردوە .دەمزانی کە زوو لێم تووڕە دەبن و لە ناکاو زلـلەیەکی
وایان ل ێدام الی ڕوومەتی چەپم هەر گڕی ل ێهەڵدەستا.
وتیان شایەدمان هەیە ئەوەتا لەالت دانیشتوە کە چاویان کردمەوە بەڵێ
کەسێک بە ناوی «خ .گ» کە خەڵکی ناوچەی نەغەدە بوو،و لەگەڵ ئێمە
پێشمەرگە بوو و پێش گەڕانەوەی من هاتبۆوە ،لەوێ دانیشتبوو .لێیان
پرسی دەیناسییەوە؟ ئەوە هەر ئەو کەسەیە کە باست دەکرد؟ وتی بەڵێ
خۆیەتی .گوتم بەڵێ منیش ئەوە دەناسم بەاڵم لەگەڵ ئێمە نەبووە ،دوایی
داوام کرد کە بۆ چەند ساتێک بەتەنیا بین ئەوان چوونە دەرەوە بە هەموو
هێز و توانای خۆم زللـەیەکم لێدا .کەسێکی زۆر ترسەنۆک بوو ،بەسەریدا
گوڕاندم و پێم گوت لەسەر من زانیاری دەدەی ،بەاڵم ئەگەر تۆش لەگەڵ
نەبوویە چووزانی ئەو کارانە من کردوومە؟ کەوایە تۆش بە چارەنووسی من
گرفتار ئەبی .پێیان بڵێ من هەڵەم کردوە و ئەوە هەو نییە ئەگینا ژیانت ل 
ێ
تاڵ دەکەم؛ لە قسەکەی خۆی پاشگەز بووەوە دوای چەند ڕۆژ ئازاد ک رام.
لە ساڵی  ٦٩و هەر لە شارەدێی پەسوێ کە پێگەی گوردانی ئیمام
ڕەزای سپای پاسدارانی ل ێبوو ،ب رایەکمیان دەسبەسەر کرد .دوای ئەوەی
ئاگادار بوومەوە بەرەو شوێنەکە وەڕیکەوتم لەگەڵ گەیشتنم دەسبەسەر
ک رام و بۆ ماوەی  ٢٠ڕۆژان لەوێ هێشتیانمەوە .دوایی گوستیانمەوە بۆ
زیندانی ئیتالعاتی سپای پاسدارانی پی رانشار لەو ماوەیەدا هەموو جۆرە
ئەشکەنجەیەکی جەستەیی و دەروونییان لەسەر تاقی کردمەوە.
چاودێری و فشارەکانی هێزە سەرکوتکرەکانی ڕێژیم زۆر بە چڕی
بەردەوام بوون .کاتێک پێشمەرگەکانی حیزب لە ناوچەکان خەریکی جووڵەی
پێشمەرگانە بوون ،بە نووس راوە لە وەزعیەتی ژیانی ئاڵۆزی خۆم ئاگادارم
کردنەوە هاوڕێکانیشم هەر بە نووس راوە واڵمیان بۆ ناردمەوە کە ئەگەر
گیانت لە مەترس یدایە بگەڕێوە نێو هێزی پێشمەرگەی کوردستان ،بەاڵم
پێش لەوە ئیتالعاتی سپای نەغەدە هەواڵی ئەم پێوەندییەی پێگەیشتبوو و
لە نێو شاری نەغەدە لەسەر شەقام پەالماریان دام و بردیانم .بۆ ماوەی 2
مانگ لەژێر ئەشکەنجەدا بووم و بەبێ ئەوەی دادگایی بکرێم ئازادیان کردم.
هەر لەم ساڵەدا سەرتاشخانەم لە شارەدێی گردکشانە دانا .ناوی
دووکانەکەم نابوو «کاوە»  ،بەاڵم هەر بە بیانووی ئەوەی مەبەستێکی
لەپشتە لە الیەن چەند کەسی ئیتالعاتی سپا ڕژانە سەرم و قۆڵبەستیان
کردم و بردیانم بۆ پی رانشار .گوشارەکان لەسەر من ئەوە بوون کە بۆچی
واز لە هاوکاریی دێموک رات ناهێنی؟ بوویەتە چاوساغیان و دەیانشاریەوە و
تەنانەت لە دووکان قژ و ڕیشیان بۆ چاک دەکەی ،ئەی بۆ دووکانەکەت بە
ناوی کاوەیە؟ ئەم جاریش  ٧٥ڕۆژ بە لێدان و ئەشکەنجە ڕایانگرتم.
لەبەر فشاری هێزەکانی پی رانشار و نەغەدە بۆ ماوەی  ٣ساڵ چوومە
شارەکانی هەمەدان و دواتر ورمێ و دوای ئەم ماوەیە گەڕامەوە بۆ زێدەکەی
خۆم .بەاڵم دوای ماوەیەک هێزە جیاجیاکانی پی رانشار هەر جارێ یەکیان
بۆ ماوەیەکی  ٣-٧ڕۆژە دەیانگرتم و ئازاریان دەدام؛ هەتا وای لێهات حاجی
هادی ،فەرمانداری پی رانشاریش بۆخۆی بە تەلەفوون هەڕەشەی ل ێدەکردم.
ئیتالعاتی سپای نەغەدە ئاگاداریان کردمەوە ،دەبێ لە ماوەیەکی کورتدا
بە بنەماڵەوە بە حوکمێکی زارەکی بۆ ماوەی  ٣سااڵن کوردستان بەجێ بهێڵم
و بەبێ ئەوەی تەنانەت کەسوکاریشم ئاگادار بکەمەوە ،بچمە ئەردەبێڵ .لە
ساڵی ٧٤ەوە بۆ  ٧٨لەوێ بووم.
دوای گەڕانەوەم کارگەیەکی بلووکبڕییم دانا .نزیک بە  ٥٠کەس لەو
کارگایەدا کاریان دەکرد و بژیوی بنەماڵەیان دابین دەکرد .بەاڵم دیسانیش
گوشار و هەڕەشەکانی هێزە ئەمنیەتییەکان زۆر توندتر لە جاران دەستی
پ ێکردەوە و ،هەر جارە یەکێک لە ناوەندە ئەمنیەتییەکان بە تەلەفوون و
خۆ نیشاندان دەیانخستمە ژیانێکی ترسناک و نائاساییەوە .هەر ئۆرگانێک
بەجیا بانگیان دەکردم و بەڵێننامەیان پێ واژۆ دەکردم.
درێژەی هەیە...

نیوەی دووهەمی مانگی ڕەشەممە دوو بۆنەی تێدا
کە بۆ باس لەسەر پرسی ژنان گرینگن٨ .ی مارس،
ڕۆژی نێونەتەوەیی ژنان و ٢٤ی ڕەشەممە ،ڕۆژی
دامەزرانی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان.
ئەم بۆنە مێژووییانە هەم دەرفەت و هەم بیانوون
یوچۆنیی ڕەوتی
بۆ ئەوەی پرسی ژنان و چەند 
مافخوازیی ئەوان هەڵسەنگاندنیان بۆ کرێ .کە
باس لە بزووتنەوەی ژنان لە ئێران ،یان تایبەت
کە باس لە بزووتنەوەی ژنانی کورد لە ئێران
دەکەین ،چاومان دەچێتە سەر ئەو قۆناغگەلەی
بزاوتی ژنان بڕیویەتی.

حەلیمە ڕەسووڵی ،سکرتیری پێشووی یەکیەتیی
ژنانی دێموکراتی کوردستان دەڵــێ لە ئێراندا و
لە پێش مەشرووتەوە ژنان بە شێوەی تاکەکەسی
لــە کایە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکانی کۆمەڵگەدا
حزووریان هەبووە .لە بزووتنەوەی مەشڕووتەدا
ئــەم حـــزوورە لەئاستی تاکەکەسی دێتە دەرەوە
و گشتگیرتر دەبــێ ،لە دەورانـــی پەهلەویی دووم
ڕەوتێکی گشتگیرتر و ڕادیکاڵتر بەخۆیەوە دەگرێ و
لە سەرەتاکانی دەیەی شەستی هەتاویدا بە لووتکەی
خۆی دەگا .پاش شۆڕشی  ٥٧و بەهۆی سەرکوتی
هەمەالیەنەی هێزە سیاسییەکان و دروستبوونی
فەزای وەحشەت و هەروەها شەڕی ئێران و عێراق،
بزووتنەوەی ژنانیش تووشی نسکۆ دەبێ و بەشێکی
زۆر لە ژنان خانەنشین دەکرێن یان تووشی زیندان
و ئەشکەنجە و ئێعدام دەبــن ،کۆمەڵێکیش ناچار
دەبن واڵت بەجێ بهێڵن و پەڕیوەی هەندەران بن .لە
دەوڵەتی دووهەمی ڕەفسەنجانی بەهۆی پەرەگرتنی
نرخی نەوت و سیاسەتی “دەرگای کراوەی ئابووری”
لە الیــەن دەوڵــەتــەوە ،بــزووتــنــەوەی ژنــان جارێکی
دیکە پەرە دەگرێ و ،مەحفەڵە نهێنییەکانی ژنان لە
هەبوونی یەکتر ئاگادار دەبنەوە و پێکەوە پێوەندی
دەگرنەوە .ئەم پێوەندییە بووە هۆی ئەوەی کە بتوانن
لە دەورانــی ئیسالحات جارێکی دیکە ببنە چینێکی
شوێندانەر لە کۆمەڵگە و بە دروستکردنی سەدان
ڕێکخراوەی ناحکومی و باڵوکردنەوەی دەیان گۆڤار
و ڕۆژنامە ،لە ماوەیەکی زەمانی کورتخایەندا هێز
و توانای خۆیان بە دەســەاڵت بسەلمێنن .بە هاتنە
ســەرکــاری دەوڵــەتــی بــنــاژۆخــوازی ئەحمەدینەژاد
چاالکیی ژنــان جارێکی دیکە تووشی نسکۆ بوو،
بەشێکی هــەرەزۆری ڕێکخراوەکان و چاالکییەکانی
ژنان ڕاگیرا ،تەرحی تەفکیکی جنسییەتی و گەشتی
ئیرشاد فـــەزای بــۆ حـــزووری ژن ــان لــە عــەرســەی
کۆمەڵگە لە جاران سەختتر کرد و وەستانی ئابووری،
گەشەی هەژاری ،بێکاری و هەاڵوسان لە دەورانی
ڕۆحــانــی ڕەوشــی چاالکییەکانی ژنانی خراپتر لە
جاران کرد .لە کوردستانیش لە دەورانی قەدیمەوە
لە سەرتاسەری کوردستان حکومەتگەلی خۆجێیی
لەسەر کــار بــوون کە بە پێچەوانەی نەتەوەکانی
درواســێ ،شوێنپێی ژنان هەمیشە لە دەسەاڵتداری
و سیاسەتدا دیار بووە ،تەنانەت لە هێندێک شوێنیش
دەبینین ژنان بە پۆستی حوکمڕانی گەیشتوون کە
حوکمڕانی گ ــەورە شــاری حەڵب لــە الیــەن “زیغە
خــاتــوون” و حوکمڕانی شــاری ڕوانــســەر لە الیەن
“حەمیدە خانی ئەردەاڵن” جێی ئاماژەیە .لە جیهانی
هاوچەرخدا و بە هاتنی مۆدێرنیتە ،ژنانی کوردیش
لــە قافڵەی دنــیــای نــوێ بــەجــێ نــەمــاون .یەکەمین
ڕێکخراوی ژنان لە ساڵی  ١٩١٩لە الیەن کۆمەڵەی
کوردانی تەبعیدی لە ئیستەنبوڵ دامەزرا و پاش ئەوە
لە ساڵی  ١٩٢٠لە سەردەمی حکومەتی خودموختاری
شێخ مەحموودەوە“ ،حەفسەخانم” ڕێکخروای ژنانی
بونیات نــا ،لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستانیش لە ساڵ
١٣٢٤دا  ،پاش دامەزراندنی کۆماری کوردستان،
“یەکیەتی ژنانی دێموکراتی کوردستان” دادەمەزرێ.
پاش کۆماری کوردستان لە ڕاستیدا بزووتنەوەی
ژنــان لە کوردستان تابعێک بــوو لە بزووتنەوەی
ژنــان لە ئــێــران ،هــاوکــات لەگەڵ کــرانــەوەی فــەزای
سیاسی لە ئێران بزووتنەوەی ژنانیش پەرەی گرتوە
و بە داخرانی فەزای سیاسی بزووتنەوەی ژنانیش
تووشی نسکۆ بووە.
ئەگەر دامەزرانی یەکیەتیی ژنانی دێموکرات بە
دەسپێکی قۆناغی کاری ڕێکخراوەیی ژنی کورد
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەمەبنا وەربگرین،
هەر لەجێدا ئەم پرسیارە دەگوورێ کە بەستێن

و زەروورەتی دامەزرانی ئەم ڕێکخراوەیە چی بوو؟
عیسمەت نستانی ،یەکێکی دیکە لە سکرتێرەکانی
پێشووتری ئــەم رێکخراوەیە دەڵـــێ كــە ب ــاس ل ه
دامهزرانی یهكیهتیی ژنان دهكهین ،دهبێ بگهڕێینهو ه
سهردهمی دامهزرانی حیزبی دیمۆكراتی كوردستان
و كــۆمــاری كــوردســتــان ،چونکی ئــهو ڕێكخراوهی ه
ڕاستهوخۆ ل ه الیهن حیزبی دێموكراتەوە و دامەزرا.
بۆی ه ههمان ئهو زهروورهتهی ل ه كۆمهڵگەی ئهوكاتی
كوردستاندا بۆ دامهزرانی حیزبی دێموكرات ههبوو،
سهبارهت به ڕێكخراوی تایبهت ب ه ژنانیش ههبوون.
لهو سهردهمهدا وات ه  ٧٤ساڵ بهر له ئێستا كۆمهڵگەی
ئ ــێ ــران بــ ه گــشــتــی و ڕۆژهــــهاڵتــــی كــوردســتــانــیــش
وهك بهشێك لـ ه ئــێــران كۆمهڵگەیهكی سوننهتی و
نهخوێندهوار و گهشهنهسهندوو بوو ،لهو نێوهدا دۆخی
ژنان خراپتریش بوو .ژنان ب ه هیچ شێوهیهك ئاگایان ل ه
كۆمهڵگە پێشكهوتووهكان و ئهو پێشكهوتنان ه نهبوو ك ه
ل ه بزووتنهوهكانی ژناندا ل ه گۆڕێ بوو و تا ڕادهیهك
توانیبوویان بهشێك ل ه مافهكانیان دهستهبهر بكهن.
ل ه وهها بارودۆخێكدا ڕێبهرانی كۆماری كوردستان
و به تایبهت قازی محهممهد سهركۆماری كوردستان
دهستپێشخهری دامهزرانی ڕێكخراوهیهكی تایبهت ب ه
ژنان دهكا بۆ ئهوهی ژنانی كورد به مافهكانیان ئاشنا
بن و پهیوهست بن به كاروبارهكانی نێو كۆمهڵگە.
ئهو دەستپێشخەری و پشتگیرییهی پێشهوا وای كرد
زۆر زوو ژمارهیهكی زۆر له ژنان ل ه دهوری یهك كۆ
ببنهو ه و ب ه هیممهتی ژمارهیهك ل ه ژنانی تێگهیشتوو
و خوێندهواری وهك خهدیج ه حهیدهری ،یاوهیلهمهی
سهیدیان و مینا خانمی قازی و ...هتد تهمرینی كاری
ڕێكخراوهیی بكهن .ئهوڕۆك ه ل ه دوای  74ساڵ چاو
لهو مێژوو ه دهكهین دهبینین ئهو ئهزموون ه بهنرخ ه تا
چ ڕادهیهك كاریگهریی لهسهر ژنی كورد داناوه.
دەپرسم دیــارە بێگومان کارێکی وەها گرینگ
هەم بایەخی مێژوویی و هەم کارکردی سیاسی
و کۆمەاڵیەتیی شوێندانەری بــووە .بەاڵم لەگەڵ
ڕووخانی کۆماری کوردستان ئەم ڕێکخراوەیەش
نەیتوانی درێژە بە ژیانی خۆی بدا ،هەتا دوای
شۆڕشی ساڵی ٥٧ی گەالنی ئێران .بۆچی ژیان
و جووڵەی ئــەم ڕێکخراوەیە گــرێــدراوی حیزبی
دێموکرات و هەلومەرجی خەباتی ئەم حیزبە بووە؟

خاتوو عیسمەت لە واڵمــدا دەڵــێ ئــەوە راستە کە
ههركات خهباتی حیزبی دێموکرات ڕووهوپێش و ل ه
گهشهكردندا بووبێ ،ئهو ه یهكیهتیی ژنانیش بهرهوپێش
چوو ه و پێچهوانهكهشی ههر وایه .دیار ه ههندێ قۆناغ
له مێژووی حیزبدا ههبوو ه ك ه چۆتهو ه نێو كۆمهاڵنی
خهڵك و الپهڕهی زێڕینی خستۆت ه سهر مێژووی خۆی،
بهاڵم دهرفهتی هاتن ه مهیدانی یهكیهتیی ژنان نهبووه .بۆ
نموون ه ل ه سااڵنی جوواڵنەوەی  ٤٦و ٤٧ی ههتاویی
حیزبدا کە لهو قۆناغ ه ل ه چاالكیی حیزبی دێموكراتدا
دهرفهتی ڕێكخستنهوهی یهكیهتیی ژنان نههات ه گۆڕێ.
بـ ـهاڵم دهبینین هــاوكــات ل ـهگ ـهڵ زیــنــدووكــردن ـهوهی
ڕێكخراوهكانی حیزب و پاش سهركهوتنی شۆڕش،
دهسبهجێ ژنان وهخۆ دهكـهون و قۆناغێكی نوێ ل ه
خهباتی خۆیان دهست پێدهكهن .دەمەوێ بڵێم یهكیهیی
ژنان ههرگیز وهك ڕێكخراوێك دهرنهكهوتوو ه ك ه تهنیا
ئهولهویهتی ب ه یهكسانیخوازیی ڕهگهزی دابێ ،ل ه بهر
ئهوهی هاوكات لهگهڵ ستهمی ڕهگهزی بـهرهوڕووی
ستهمی نهتهوهییش بۆتهوه .وات ه ههم ژن بوو ه و ههم
كــورد ،ئ ـهوهش وای كــردو ه ه ـهوڵ بــدا بۆ پاراستنی
كـهرامـهتــی “ژنــبــوون” و “ك ــوردب ــوون”ی خــۆی .ئهو
ئهركهشی ههم ل ه سهردهمی حوزوور ل ه ناو شار و
نیشتمانی خۆیدا و ههمیش ل ه دهرهوهی سنوورهكانی
ڕۆژهــهاڵتــی كــوردســتــان لـ ه ئهستۆ بــووه و ههموو
تواناكانی خۆی بۆ تهرخان كردوه.
کەم نین ئەو دەنگانە کە دەڵێن بەگشتی چ لە
ئێران و چ لە کوردستان ژنان ئەم هێزە دیارە نین،
یان ئەم هێزە کۆمەاڵیەتییە تۆخ و شوێندانەرە نین.
ئایا ژنان بێهیوان و دەستیان بەرداوەتەوە؟
شلێر مەحموودی ،سکرتێری پێشووی یەکیەتیی
ژنان ڕای وایە کۆماری ئیسالمیی ئێران لە مێژووی
دەسەاڵتدارەتیی خۆیدا و بەنیسبەت دژایەتیی مافەکانی
ژنان هەمیشە شمشێری لەڕوو بەستوە ،بەاڵم ژنان
قەت مەیدانیان چۆڵ نەکردوە .ئەوەش کە دەگوترێ
ژنان لە ئێستادا دەنگێکی دیار نین یا ناتوانن هێزێکی

کۆمەاڵیەتی تۆخ و شوێندانەر نین ،من الم وایە
کە وا نییە ،بــەاڵم دەکــرێ بڵێین بەڕێکخراوە
نەبوونی ژنان لە ئێران و کوردستان و دواتر
ئەولەویەتدان بە هەندێ پرسی دیکەی کۆمەڵگە
ئەو پەراوێزەی ساز کردوە .هۆکارێکی دیکەش
نیزامی سیاسی و یاسایی کۆماری ئیسالمییە
کــە بــە هــەمــوو شــێــوەیــەک هــەوڵــی سەرکوتی
مافخوازیی
ژنانی داوە .هەرکاتێک کە ژنان هاتوونەتە
س ــەرش ــەق ــام ب ــە تــونــدتــریــن شــێــوە دژیــــان
وەستاوەتەوە و سەرکووتی کردوون ،ئەگەرچی
ســـەرەڕای هــەمــوو ئــەوانــەش ژنــان دەستیان
بەرنەداوەتەوە.
“حــەلــیــمــە ڕەســـــووڵـــــی”ش وێــــــڕای
پشتڕاستکردنەوەی ئەو بۆچوونە کە ئەوپەڕی
زەخــــت و ســیــاســەتــی ســەرکــوتــی کــۆمــاری
ئیسالمی وای کــردوە ژنان نەتوانن بارتەقای
قورسایی و پێگەی خۆیان ڕۆڵ ببینن ،بەاڵم
بێکاریی هۆکارێکی دی ئــەم بــارودۆخــەیــە.
بێکاریی ژنــان و خانەنشین کردنیان بەهۆی
زەختی ئابووری لە سااڵنی ڕابــردوو یەکێک
لە هۆکارە گرینگەکانی کاڵبوونەوەی چاالکیی
ژنــانــە ،بــەاڵم لە هەمان کاتدا ســـەرەڕای ئەم
کۆسپ و تەنگەژەیە ژنان هەنگاوی باشیشیان
هەڵگرتوە .کچانی شەقامی ئینقالب ،دایکانی
پــارکــی الل ــە ،دایــکــانــی خــــاوەران و هــەروەهــا
دایکانی ئاشتی لە کوردستان ،ژنانی چاالکیی
ژینگەپارێز و بــەشــدارانــی خۆپێشاندانەکانی
زستانی  ٩٦و پاییزی  ٩٨بەشێکی بەرچاو لە
شوێندانەری ژنان لە کۆمەڵگەن .هەرچەند کە
ئەم چاالکییانە راستەوخۆ تابۆکان و پرسی
ڕەگـــەزی بــەخــۆوە نــاگــرن ،بــەاڵم بەوحاڵەش
بوونەتە هۆی زیندوومانەوە و پەرەسەندنی
بزووتنەوەی ژنان.
ڕاســتــە کــاری مــەیــدانــی لــە کۆمەڵگەی
ئێران و کوردستان بۆ ژنان سەختە ،بەاڵم
بــەوحــاڵــەش دەگــوتــرێ ئــەو مێتۆدانەی
چاالکانی بواری مافەکانی ژنان یان تەنانەت
بڵێین بــزووتــنــەوەی ژنــان بۆ مافخوازی
دەکاریان دەکەن وەاڵمدەر نین .بە واتایەکی
دی بــزووتــنــەوەی ژنــان بە دروستکردنی
کەمپینەکان ،چاالکییە جارناجارەکان و
باڵوکردنەوەی ڕاگەیەندراو بەیاننامەکان
نەیتوانیوە ببێتە بزووتنەوەیەکی جەماوەری.
نەیتوانیوە بچێتە نێو کــەڕەک و کۆاڵن و
مااڵنەوە و ژنان بۆ مافخوازی رێک بخا.
موژگان عەلیپوور ،سکرتێری ئێستای
یەکیەتیی ژنان لەو بــارەوە ڕای وایە بەردی
بناغەی دەســەاڵتــی کۆماری ئیسالمی لەسەر
پێشێلکاری مافەکانی ژنان دانراوە و ،هیچ کات
ئیزن بە ڕێکخراوەیەکی تایبەت بە ژنان نەدراوە
کــە ئــازادانــە ژن ــان و پــیــاوانــی یەکسانیخواز
کۆبکاتەوە و بە دیاریکراوی کار بۆ بەدواداچوونی
کێشەکان بکا و هــەوڵــی چــارەســەریــیــان بــدا.
ئەوەی کراویشە لەبەر ئەوەی سازماندراو و بە
هەماهەنگی نەبووە نەیتوانیوە واڵمدەر بێ .ئەو
شێوازە چاالکییانەی کە لە نێوخۆ لە ئارادایە
گشتگیرە و تەنها بەشێکی خزمەت بەو پرسە
دەکا و ڕاستە دەبێ میتۆدەکانی کار و چاالکی
لە ڕاستای پرسی ژناندا بێ و بۆ شوێندانەری
هەنگاوەکان دەبێ زیاتر لەو پێناوەدا هەڵبگیرێن.
ئێمە دەبینین کــە لــە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان
هەوڵی پێکهێنانی کۆمەڵگەیەکی مەدەنی لەسەر
بناغەی دێموکراسی ڕۆژ بەڕۆژ بەهێزتر دەبێ
و دەبێتە مەترسی بۆسەر دەسەاڵتی دیکتاتۆری
ئــێــران کــە ژنانیش لــە بەرەوپێشچوونی جێ
پەنجەیان دیارە .کەواتە پێویستە لەم ڕاستانە
هەوڵی چاالکانی بواری مافەکانی ژنان زیاتر
بۆ ئــەوە بێ کە پرسی ژنانیش وێــرای پرسە
گشتییەکانی دیکەی ناو کۆمەڵگە بچێتە پێش و
نەکەوێتە پەراوێزەوە .واقعییەت ئەوەیە سەختە
تۆ ژن بی و لە واڵتێکدا بژی کە کەمترین مافی
بە ژنان دابێ و بە یاسا لە زۆربەی بوارەکان
بەربەستی بۆ دانــابــێ ،بەوحاڵەش بتوانێ لە
بواری کۆمەاڵیەتی ،سیاسی ،فەرهەنگی و ژینگە
پارێزی...هتد تا ئەو ئاستە چــاالک بێ .بەاڵم
ئەوە بەو مانایە نییە کە چیدی پێویست ناکا بیر
لە شێوازی دیکەی کاروچاالکی دیکە بکرێتەوە!
شلێر مەحموودی بــەاڵم ڕایەکی جیاوازی
هەیە .ئەو دەڵێ مێتۆدەکانی چاالکی لە بواری
مافەکانی مــرۆڤ یــان بــزووتــنــەوەی ژنــان کە
بــۆ مــافــخــوازی دەک ــار دەکــرێــن ،نــەک ب ـێواڵم
نەبوون بەڵکوو کاریگەریی باشیشیان لەسەر
کۆمەڵگەی ئێران دانــاوە .بەتایبەت لە ڕووی
وشیارکردنەوەی ژنان سەبارەت بەمافەکانی
خۆیان بە هەموو ئەو شێوازانەی کە دەیبینین.
ئەوەی من وەک کێشە یان گرفت باسی دەکەم،
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مەسەلەی گوتاری هاوبەش لە بزووتنەوەی ژنانە.
ئێمە دەبینین لە ئێران لە دەیــەی شەست ژنــان سێ
جۆر گوفتمانیان هەبووە ،گوفتمانی چەپ ،ئیسالمگەرا
و لیبڕاڵەکان بەهەموو جیاوازییەکانی نێوانیان کە
دوایە دەبینین دەسەاڵت پاشەکشە بە هەموو ڕەوتێکی
ئازادیخوازیی ژنان دەکا .کە دێینە دەیەی حەفتادا و
لەسەردەمی ئیسالحاتدا ئەنجومەنەکان پەیدا بوون
و بەشێوەیەکی بەرفراوانتر چوونە نێو کۆمەڵگەی
ئێرانەوە .واتە چاالکییە فەردییەکان بوونە گرووپی و
لە دەیەی  ٩٠دا “کەمپینەکان” و “کچانی ئینقالب” و
بەشداریی بەرینی ژنان لە خۆپێشاندانەکانن کە بەر
چاو دەکەون .ڕێکخراوەکانی ژنان لە کوردستانیش بە
هەمان شێوە و لەو ڕێگایانەوە یا بەو مێتۆدانەوە کاریان
کردوە کە خۆتان باستان کردوون .بەڕای من پێویست
بە مێتۆدی تازەش دەکرێ و ئەم مێتۆدە دەبێ زیندوو
بێ و کار لەسەر سازماندەیی و بەڕێکخراوبوونی
ژنــان بکا .هەڵبەت دووریــی ڕێکخراوەکانی ژنــان لە
ژینگەی سەرەکی و مەیدانی خەباتی خۆیان گرفتێکە
کە حاشای لێناکری.
بۆچوونێک هەیە کــە دەڵــێ شتێکمان نییە
بەناوی بزووتنەوەی ژنان .دەشپرسێ کە ئەگەر
وەها بزووتنەوەیەک هەیە ،ئەم بزووتنەوەیە
لە کوردستان چۆن پێناسە دەکا؟ گوتاری چییە؟
خەسڵەتەکانی چین؟ ئێمە لەکوێ ئەم بزووتنەوەیە
ببینین؟ لــە شەقامەکاندا؟ لەنێو ڕۆژنــامــە و
کتێبەکاندا؟ لە زانکۆ و کۆڕ و کۆمەڵە مەدەنی و
ڕووناکبیرییەکاندا؟ لەکوێدا؟
حەلیمە ڕەسووڵی دەڵــێ بــزووتــنــەوەی ژنــان لە
ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان حاشاهەڵنەگرە و ،ناتوانین
هیچ بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی لە چوارچێوەیەکی
وشکدا فۆڕموڵە بکەین ،بزووتنەوەی ژنانی ڕۆژهەاڵتی
کوردستانیش هــەوراز و نشێوی زۆری بە خۆیەوە
دیتوە ،بەگشتی دەتوانین بە چاالکیی ژنــان لە ژێر
چەند گوتاردا ئاماژە بکەین کە کۆی گشتی ئەوانە
دەبنە بزووتنەوەی ژنانی ڕۆژهــەاڵت .یەکەم ،ژنانی
دێموکرات و نەتەوەیی .ئــەوان بەشێک لە ژنانن کە
لەباری فیکرییەوە بە حیزبە نەتەوەییەکانی کوردستان
بە تایبەت حیزبی دێموکراتی کوردستان ینزیکن و
لەباری ڕێکخراوەییەوە خاوەن ڕێکخراوەی یەکیەتی
ژنانی دێموکراتن کە یەکێک لە کۆنترین ڕیکخراوەکانی
ژنان لە ئێرانە .ئەم بەشە لە بزووتنەوەی ژنان باوەڕی
بە پێوەرە کانی مافی مرۆڤ بە نیسبەتی ژنانەوە هەیە
و لە تەنیشت خەبات بۆ دەستەبەربوونی یەکسانی
ڕەگــەزی و مافی ژنــان ،خوازیاری دەستەبەربوونی
مافە نەتەوایەتییەکانی نــەتــەوەی ک ــوردە .دووهــەم،
الیەنگەرانی چینی کرێکار و فیمینیستە سۆسیالیستەکانن
کە هاوکات لەگەڵ خەباتی ڕەگــەزی بایەخی تایبەت
دەدا بە خەباتی چینایەتی و ناعەداڵەتیی کۆمەاڵیەتی.
سێهەم تــویــژیــش چــاالکــانــی ژنــانــی ڕێــفــۆرمــخــوازن
کــە ب ــاوەڕی ــان بــە ڕێــفــورم لــە ســاخــتــاری سیاسی،
کۆمەاڵیەتی دەسەاڵتی حاکمەدا هەیە و هەوڵ دەدەن
لە ڕێی دام ــەزراوە قانوونییەکانی نێوخۆ خۆیان بە
ڕێکخستن بکەن .چوارەم توێژ ،نئومارکسیستەکان و
چاالکانی سەربەخۆن کە بەشێک لە چاالکانی پێشووی
بزووتنەوەی ژنانی چەپ و نەتەوەیین کە بەو قەناعەتە
گەیشتوون ئەو ڕێکخراوەگەلە چیتر توانای دەستەبەر
کردنی مافەکانی ژنانیان نییە و ئەولەویتیان تەنیاوتەنیا
خەبات بۆ یەکسانیی ڕەگــەزی و دەستەبەر کردنی
مافەکانی ژنانە
پێنجەم بەش ئەو چاالکییەکانیان مەوردییانەن کە
بەپێی هەلومەرج ڕوو دەدەن وەکوو دایکانی ئاشتی،
ئەنجومەنە ئەدەبی وەرزشییەکان ،ژینگەپارێزەکان،
تــەعــاونــیــیــەکــانــی ژنــــان .هــەرچــەنــد ئ ــەم چــەشــنــە لە
چاالکییەکان ڕاستەوخۆ ناچێتە خانەی خەباتی ژنانەوە
بەاڵم بەهۆی بەشدارکردنی ژنان لە عەرسەی کۆمەڵگە
دەبێتە هــۆی بەهێزترکردنی بــزووتــنــەوەی ژنانی
کوردستان.

شلێر مەحموودی لــەو پێوەندییەدا ڕای وایــە کە
بزووتنەوەی ژنان لە ئێراندا ســەرەڕای هەموو ئەو
کۆت و بەندانەی کە لە بەردەمیەتی کۆڵی نــەداوە و
بەجێ نەماوە و لە ئێستادا ژنان بەشێکی گرینگ لە
کۆمەڵگەی مەدەنیی ئێران و کوردستان پێکدەهێنن.
النیکەم لە دوو دەیــەی ڕابـــردوودا ژنــان توانیویانە
سەدان کۆڕو کۆمەڵەی مەدەنی و ڕێکخراوی ناحکومی
لە ئێراندا پێک بهێنن و لە بواری میدیا و ڕاگەیاندندا و
لە پێناو ڕۆشنگەریدا چاالک و لە مەیداندا بن ،ئیدعا نییە
ئەگەر بڵێین ژنان لە کوردستان لە حەوزەی پراکتیکدا
زۆر چاالکتر بوون لە ژنان بەگشتی لە ئێراندا .کاتێک
کە خامنەیی فەتوای حەرام بوونی دوچەرخەسواریی
ژنانی دەرکرد ،سەدان ژنی کورد لە مەریوان و سنە بە
دوچەرخەوە هاتنە دەرەوە تا بیسەلمێنن کە ملکەچی
زوڵم و زۆرداری نابن ،لە مانگرتنە گشتییەکان و بۆنە
ئیعترازییەکاندا ژنانی کورد لە ڕیزی پێشەوی خەباتی
جەماوەریی کوردستانن .وە یەکەم ڕێکخراوەکانی
ژنان لە دڵی بزووتنەی نەتەوەییدا سەری هەڵدا و لەو
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بەستێنەدا ژنانی چاالک لە حیزبە سیاسییەکانی کورددا
ڕەچەشکێن بوون .کەواتە دەتوانم بڵێم بزووتنەوەی
ژنــان لە ئێران و کوردستان هەیە و بەڕوونیش لە
چاالکییە مەدەنی ،کۆمەالیەتی و سیاسییەکاندا خۆی
پێناسە کردوە.
ژنان لە ئێران پێ بەپێی قۆناغەکانی دەسەاڵت
و تەمەنی کۆماری ئیسالمی بەسەر زۆر هەلومەرج
بارودۆخدا کەوتوون .پرسیار ئەوەیە کە گۆڕانکارییە
سیاسییەکان لە ئێران و هەڵبژاردنەکان و گۆڕینی
کابینەکان لە ماوەی چوار دەیەی دەسەاڵتی کۆماری
ئیسالمیدا چ دەسکەوتێکی بۆ ژنان بووە .خەبات
و بزووتنەوەی ژنان لە سایەی دەسەاڵتی ڕێژیمی
ئێراندا دەسکەوتیان چی بووە.

موژگان عەلیپوور لەو بارەوە دەڵی زیاتر لە چوار
دەیە دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی و گۆڕانکارییەکان
ل ــە کــابــیــنــەکــان و هــەڵــبــژاردنــەکــانــی مــەجــلــیــس و
سەرۆککۆماریش هیچیان دەسکەوتی ئەوتۆی بۆ
ژنان بە تایبەتی ژنی کورد نەبووە .ئەگەریش ژنان
لەو ماوەیەدا دەسکەوتێکی بچووکیشیان لە خەباتی
مافخوازانەیاندا دەستەبەر کردبێ ،ئەوە بەری ڕەنج
و ماندووبوون و قوربانیدانی خویان بووە .ئێمە بە
لەبەرچاوگرتنی جۆری بزووتنەوەکە و بــارودۆخ و
ژینگەی چاالکی و جۆری دەسەاڵتی ئەو واڵتە دەبێ
هەڵسەنگاندن بۆ دەسکەوتەکانی بکەین .لە ئێرانی
ژێردەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا دەرفەتەکان زۆر
بەرتەسکن و لە هێندێک بواری وەک “سیاسی”دا هەر
دەرفەتی چاالکی بۆ ژنان نییە .لە ئێران و بەتایبەت
ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش ژنان توانیویانە لەهەر هەل
و دەرفەتێک کە بەرهەمی گۆڕانکارییەکان لە پێکهاتەی
دەسەاڵتدا بووبێ ،کەلک وەربگرن و ئەمە بە قازانجی
بردنەپێشی پرسەکان بقۆزنەوە .بۆ نموونە البردنی
جۆرێک لە جلوبەرگی داسەپاوی ئەو ڕێژیمە ،هەوڵدان
بۆ چوونە یاریگا وەرزشییەکان ،پڕکردنەوەی کورسی
زانکۆکان تا ئاستێکی بەرچاو و سەربەخۆیی ئابووری
و سەرکەوتنە یەک لەدوای یەکەکانی ژنان لە بواری
وەرزشی بەشێک لەو دەسکەوتانەن .ژنی کوردیش لە
ماوەی زیاتر لە چوار دەیە لە پێناو بەدەستەوەگرتنی
شوناسی خۆی وەک میللەتی کورد زۆرترین هەوڵی
داوە و لــەم پێوەندییەشدا توانیویانە تــا ئاستێکی
بــاش ئــەو شوناسە بپارێزن و ســاڵ لە دوای ساڵ
هەماهەنگتر و بە ڕێکخراوتر ئەو ڕەوتە بەرەو پێش
بەرن .یەکێک لە نموونە بەرچاوەکان پاراستنی زمانە
کە یەک لە شوناسەکانی نەتەوەیە ،ژنان خۆبەخشانە و
ماندوویینەناسانە کاریان کردوە و شاربەشار و گوند
بە گوند وانەی کوردیی دەڵێنەوە و لەم پێوەندییەشدا
دەتوانین ئاماژە بە زارا محەممەدی بکەین کە بە تاوانی
وتنەوەی زمانی دایکی شەش مانگ دەسبەسەرکرا و
پاشان بە بارمتەی قورسی چەند سەد میلیۆن تمەنی
ئــازادکــرا .کــەواتــە ژنانی ئێمە دەسکەوتەکانیان بە
قوربانیدان و بە قیمەتی گیانیان بەدەست هێناوە نەک
بە چاکە و پیاوەتی دەسەاڵتی حاکم لە ئێران.
شەهێن زادئەحمەد ،بەرپرسی یەکیەتیی ژنانی
دێموکراتی کوردستان لە دەرەوەی واڵت لــەو
بارەیەوە ڕای جیاوازی هەیە .ئەو پێی وایە ژنان لە
ماوەی چوار دەیە دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا چوار
قۆناغیان بڕیوە.
قۆناغی یــەکــەم ،شــۆڕشــی گــەالنــی ئــێــران تــا دوا
دەورەی ڕەفسەنجانی و تەرحی سازەندەگی ناوبراو
و شەڕی هەشت ساڵەی ئێران و عێراق لەسەر یەک
بۆ ژنانی سێکۆالر و جیابیر دەسکەوتی نەبوو هیچ
 ،لــەو مــاوەیــەدا سەربزێوانی ئــەم پرسە بەتوندیش
ســەرکــوت دەکـــران .قۆناغی دووەم ،دوو دەورەی
دەوڵەتی خاتەمییە کە دروشمی دیالۆگ و چاکسازیی
هەڵگرتبوو .ئەو کات بە چەند هۆکاری نێوخۆیی و
دەرەکــی فــەزای داخ ــراوی سیاسیی نێوخۆیی واڵت
چــڕژی تێکەوت کــە چــاالکــانــی مــەدەنــی و مافخواز
قــۆســتــیــانــەوە .بــەمــجــۆرە خــێــرا کۆمەڵگە لــە بــواری
فەرهەنگی ،ئەدەبی ،هونەری و چاپەمەنی جموجۆڵێکی
نسبی بەخۆیەوە بینی و لەو باروۆخەدا ژنانیش تا
ڕادەیەکی باش توانیان دووبارە بێنەوە مەیدان و خۆیان
ڕێک خەنەوە ،بەتایبەت ژنانی کورد لەم قۆناغەدا لە
ڕێکخراوە مەدەنییەکاندا ،لە گۆڤار و ڕۆژنامەکان ،لە
ئەنجومەنە ئەدەبییەکان و لە خوێندنگاکان گەشەی
باشیان کرد و لەگەڵ بزووتنەوەی ژنانی ئێرانیش تا
ئاستێکی بەرچاو هەماهەنگ بــوون .قۆناغی سێیەم،
دوو دەورە ســەرکــۆمــاریــی ئــەحــمــەدینــژادە کــە بۆ
بزووتنەوەی سێکۆالری ژنان لە ئێران و کوردستان
هیج دەسکەوتێکی نــەبــوو .بۆنموونە لــە سیستمی
حکومەت و کابینەی ڕەئیس جمهوور و لە بەشی
وەزاەت و بەشی ڕاوێــژکــاری حکومەتی بــایــەخ بە
ژنان لە توێژی بناژۆخوازی نێو حاکمییەت دەدرێ،
بــەاڵم لــە بــەرانــبــەردا بــزووتــنــەوەی ژنــانــی سێکۆالر
و جیابیر لــەم دەورە میژووییە کە هاوکاتە لەگەڵ
پەرەسەندنی خێرای زانست و تێکنۆلۆژیی ڕایەڵە

کۆمەاڵیەتییەکان ،دەبینین کە چاالکانی ژن بەتوندی
ســەرکــوت دەکــرێــن .بە ب ــاوەڕی من لــەو دەورەی ــەدا
هەرچەند بزووتنەوەی ژنان بەرەوڕووی خەسارێکی
گەورە دەبێتەوە بەاڵم ئەساسی ئەو بزووتنەوەیە بە
لەبەرچاوگرتنی فاکتی سەردەمیانە و ئاڵوگۆڕەکان لە
بافتی کۆمەڵگە و لە بیروڕای گشتی نێوخۆی واڵتدا
ئاسەواری فەرهەنگی و زەمینەی ذهنی نەهادینە دەکا.
لە دەرەوەی واڵتیش ئەم ڕەوتــە ،ژنانی تاراوگەش
لە دەوری خۆی کۆدەکاتەوە و بە شێوەی سازمانی
پەیوەندییەکانی دەرەوە و نێوخۆ بۆ ئەم پرسە سەرنج
ڕاکێشتر و کاریگەرتر دەکا بۆ وەرگرتنی زانیارییەکان
و پەرەپێدانی تەشکیالتی .قۆناغی چوارەم ،سەردەمی
سەرۆککۆماریی حەسەن ڕوحانییە کە پێچەوانەی
ئەوەی خەڵک و ژنانیش چاوەڕێی ئاڵوگۆڕی مەخمەلی
بوون ،دەرکەوت کە ئەویش هیچ ئاوڕێک لە گرفتەکانی
کۆمەڵگە و خــەڵــک ن ــادات ــەوە .دیـــارە لــەم قۆناغەدا
بزووتنەوی ژنان پێیوەندییەکانی لەگەڵ نێوخۆ چڕو
پڕتر دەکاتەوە ،باشتر و مونەزەمتر لە پێشوو لەسەر
خەت دەمێنێتەوە و بە ئامرازەکانی تێکنۆلۆژی دەتوانێ
بەشدار و هاندەری زۆربەی ناڕەزایەتییەکان بێ.
لە ئاکامیگیریی ڕەوتی مافخوازیی ژنان لەو چوار
قۆناغەدا دەبینین کە س ــەرەڕای توندترین شێوەی
ســەرکــوب ،ژنــان لە پرسە کۆمەاڵیەتییەکاندا ڕۆڵی
خۆیان کەم و زۆر هەر دەگێڕن و ،زۆر جاریش لە
ناڕەزایەتییەکاندا پێشەنگیشن.
باسێکی گرینگی دیکە قورسایی ڕەوەندی ژنانە لە
دەرەوەی واڵت .لە ئێستادا ئەگەرچی حەشیمەتێکی
دەیان هەزار کەسیی ژنی کورد نیشتەجێی واڵتە ئازاد
و دێموکراتیکەکانی دەرەوەی واڵتن ،بەاڵم هەتا
ئێستا “ژنی کورد” کە هەڵگری گوتاری بزووتنەوەی
کورد و ژنان بێ لە دەرەوە چێ نەبووە.

شەهێن زادئەحمەد دەڵــێ تــاوتــوێــی ئــەو بابەتە
ک ــاری ئــەو پسپۆڕانەیە کــە بەپێی لێکدانەوەکانی
کــاری لێکۆڵینەوە لە بــواری زەمینەی موبارەزاتی
و مەوقەعییەت و بافتی کۆمەاڵیەتی نەتەوەیەکی
بندەستە و داگیرکراو لە بەرانبەر نیزامێکی سیاسیی
داگیرکەر و توتالیتێر چاالکن .بەاڵم خۆم ڕام وایە
ئەمە ڕاستە و بەپێی ڕێژەی بەرچاوی ئەم ژنانە کەچی
کاریگەرییان لەسەر گوتار و کارکردنی بزووتنەوەی
ڕزگــاریــخــوازی کــورد کــاڵ و کــەم دی ــارە .هــەروەک
دەزانـــن بــزووتــنــەوەکــان لــە بــەرانــبــەر هۆکارەکانی
گشتیی نــەتــەوەیــەک ی ــان کــێــشــەکــانــی تــایــبــەت بە
کۆمەڵگەدا سەر هــەڵــدەدەن ،ژنی کــورد لەم بــوارەدا
جیا لە ئەرکی نەتەوەیی ئەرکی پرسێکی گرینگی
کۆمەاڵیەتیشی لەسەر شانە  .لێرەدایە کە پرسیارەکە
بــــەراوەژوو دەبــێــتــەوە .ئایا بــزووتــنــەوەی کــورد و
گوتار و بەرنامەکانی ئەم حیزب و گرووپانە کە لە
ڕاستای پرسی نەتەوایەتی و پرسی کۆمەاڵیەتی ڕۆڵی
سەرەکییان لە بزووتنەوەکاندا هەیە چەندە توانیویانە
ژنــان وەک نیوەی حەشیمەتی نــەتــەوە و توێژێکی
ستەم لێکراوی کولتووری مەزهەبی زاڵ لە کۆمەڵگە
و سیستمی دیکتاتۆری داگیرکەر بە لەبەر چاوگرتنی
کۆسپەکانی سەر ڕێگەیان کە هەر لە بنەماڵەوە دەست
پێ دەکــا تا سیستم یارمەتیدەریان بــن ،یــان هێزی
ژن لە قــەوارە و ساختاری حیزب و گرووپەکانی
بزووتنەوە ڕەنگدانەوەی پێویستیان هەبووبێ ،چەندە
توانیویانە ســەرنــجــی ژن وەک هێزێکی کاریگەر
لەبەرچاو بگرن تا بەرنامەکانیان لەسەر ئەم واقعیەتە
دابڕێژنەوە ،دەمهەوێ زۆر ڕاستگۆیانە بڵێم ئەگەر
یەکێک لە مەرجەکانی سەرەکیی بەرنامە و پڕۆژەی
هەر جەریانێک بەگشتی زەمینەی ئەم فەرهەنگسازیە
بــێ کــە جــەزابــیــەتــی ڕێــژەیــی ژنـــان و پــیــاوانــی لێ
بکەوێتەوە ،بەداخەوە ئەم تەعادولە لە بواری جەزب
یان پەیوەست بوونی ڕێژەیی ژنــان لە دەوری ئەم
بزووتنەوانەدا هەروا کزوالواز دەمێنێتەوە ،سەرەڕای
ئەم گرفت و کەموکوڕیانە ژنانی دەرەوە بە ڕادەی
نیسبی لە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد بەشدارن،
چ بە شێوەی تاکەکەسی ،چ بەشێوەی گرووپی لە
تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان ،چ بەشێوەی ڕێکخراوەیی لە
دوو بەستێنی سیاسی و کۆمەاڵیەتی لە بزووتنەوەی
کورددا بەشداریان هەیە ،بەاڵم ئەم ڕێژەیە لە حەدی
پێویست و مەتڵووبدا نییە ،هــیــوادارم بزووتنەوی
ڕزگــاریــخــوازی کــورد بەگشتی ،ئەحزابە سیاسی و
مەدەنییەکان کاریگەریی هێز و توانای ژنــان وەک
پێویست لەبەرچاو بگرن .ژنانیش بە لەبەرچاوگرتنی
هــەلــومــەرجــی حــەســاســی ئــێــســتــا ب ــۆ وەدیــهــاتــنــی
دەسکەوتەکانی مــوبــارەزاتــی بــەهــەر شێوەیەک کە
مومکینە بە میکانیزمی موناسب و سەردەمیانە هێز
و توانایان ،خۆیان لە پالن و گوتاری بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازی نەتەوەی کورددا ببینەوە.
***

سماندنی کۆڤیدۆکەی سەرەخۆرە
کەسێکی وەک مــن کــە بــۆ دابینکردنی بــژێــوی ژیــانــی خــۆی و
جوجەڵەکانی لە بەیانییەوە هەتا ئێوارە بە دەنووک خەریکی کوتانی
کــۆتــەرە دارەکــــان بــێ ،هەرگیز دڵــی بــه گــیــرۆدەبــوونــی خەڵک بە
نەخۆشییەکی وەک نەخۆشیی کۆرۆنا خۆش نابێ.
باش نییە نەک هەر باڵندەیەکی وەک دارسمە بەڵکوو تۆی خوێنەریش
مەرگی کەسانی دیکە تەنانەت هی دوژمنانیشت بە نەخۆشییەک وەک
کۆرۆنا بە ئاوات بخوازی .بەاڵم بە من و تۆ نییە و ئێستا ڤایرۆسێک
بە ناوی “کۆڤید”١٩ی سەر بە بنەماڵەی کۆرۆنا بەربینگی بە هەموو
دانشیتووانی سەر ئەم گۆی زەوییە سەهۆڵبەندان و بــەردەاڵن و
خۆڵەپۆته گرتوە .بە هەموو دەرودەشــت و کێو و تەالن و گەوە و
قاڕە و دوڕگەکاندا باڵوبووەتەوە و تەنانەت ڕەحمی بە دانیشتووانی
کەشتییەکانی نێو دەریاکانیش نەکردوە.
وەک پێشتریش گوتوومە ،بە حوکمی ئەوەی باڵندەیەکی سووکەڵەم،
گەلێک شوێنان دەگەڕیم و لە پەسیو و پەنا لقی ئەستوور و لەپشت
گەاڵ و پرژەڵی داران دوور لە مەترسیی داڵ و هەڵۆ و ڕاوکــەری
دیکە گوێ بۆ لێدوان و قسەی ئەموئەو شل دەکەم .زۆر شتی ڕاست
و درۆ دەبیسم و خۆشم بەهۆی ئەم هەموو بیستن و گێڕانەوە
جودایە بوومەتە شارەزای لێکدانەوەی بارودۆخی سیاسی ،ئابووری،
کۆمەاڵیەتی ،گەردوونناسی ،پزیشکی و....
بۆ مەگەر من چیم لــەو خەڵکە کەمترە بە کەیفی خۆیان وەک
شارەزای هەموو بوارێک دەست بە لێکدانەوە و هەڵوەشاندنەوە و
هەڵپێچانەوەی جۆراوجۆر دەکــەن؟ ئەی ئەوە نییە پزیشک دەبێتە
سیاسەتوان ،گۆرانیبێژ دەبێتە شــارەزای سیاسەتی نێودەوڵەتی و
تەکسیئاژۆ دەبێتە مامۆستای ئایینی و مامۆستای ئایینیش لێمان
دەبێ بە ڤایرۆسناس و پشت و ڕەچەڵەکی کۆڤید ١٩دەباتەوە نێو
خۆڵەپۆتی تێكەاڵوی گێژەڵووکەی بەر ماڵی هابیل و قابیل؟ تۆ خوا
منیش مافی ئەوەم نیە وەک هەموو ئەوانە لە بەڕەی خۆم زیاتر پێ
ڕابکێشم و دەست بە لێکدانەوەی هەموو جۆرە بابەتێک بکەم؟ سوور
دەزانم دەستم بۆلەمل دەدەی و پێم دەڵێی لەسەر حەقی .دیارە ئەگەر
گوتیان حەق ،ئاو ڕادەوەستێ و قسەی خۆمان بێت ،ئەوەندە بە سرتە
بخوێننەوە “ :ئاویش وەک هەموو شتێک بە ڕاوەستان بۆگەن دەبێ”.
تۆ خوا لێمگەڕێن با بە بیانووی کۆڤیدۆکەی بنەماڵەی بەڕێزی
کۆڕۆناوە بە کەیفی خۆم دەست بە لێکدانەوە و شەن و کەوی ئەو
شتانە بکەم کە وەک ئێوە تەنیا خۆم پێموایە لێی حاڵیم .بۆچی بە
ڕێــزەوە نــاوی بنەماڵەی کۆڕۆنا دێنم ،چونکە بە نــاوی ســارس و
کۆڤیدەوە لێمان دەرکەوت ،هیچ لێی بەدوور نییە سبەودوویەکی بە
ناوێکی دیکە لێمان دەربکەوێ .ئەوکاتەی بە کۆڤید ١٩دەڵێم کۆڤیدۆکە
هیچ بە مانای بێڕێزی پێکردن نییە و تەنیا لە خۆشەویستییان وای
پێدەڵێم.
ئەمجارە دیمە سەر ئێرانەکەی خۆمان ،ئەو ئێرانەی گەلێک جاران
ئەوداروئەم دارم تێیدا کردوە و لە ترسی کوندەبەبووی وێرانکەر لەم
لقەوە بۆ ئەو لق و لەم بێشەوە بۆ ئەو بێشە و لەم دارستانەوە بۆ
ئەو دارستان شوێنەونکەم کردوە .بە ڕۆژ و بە مانگ هەستم ڕاگرتوە
و نەموێراوە بەم دەنووکەمەوە بە هێواشیش لە کۆتەرەی دارێکەوە
بژەنم.
ئەم کۆڤیدۆکەیە ئەگەر ڕێگەی نەکەوتبایە ئێران وهەرنەبێت لە
ئێران زوو هەست بەمە کرابایە پێویستە پێش 
ی پێبگیرێت ،خەڵکی
ئێران و ناوچەکەی بەم دەردە نەدەبرد.
هەر ئەو کاتەی کۆڤیدۆکە لە چین باڵو بــۆوە ،کاربەدەستانی
ئێران وایانزانی حەوت پوورە هەنگیان لە خەلەفێکدا دۆزیوەتەوە و
پێیەوە شاگەشکە بوون .ئەو کاتەی واڵتان هەستیان کرد بە مەبەستی
پێشگرتن لە گواستنەوەی کۆڤیدۆکە بۆ الی خۆیان پێویستە کەمێک لە
چین دوور بکەونەوە ،مەالکانی تاران شلەوتوندەیان بە مێزەرە ڕەش
و سپیەکانیان کرد و تفیان کردە مشتیان و بەرەو لەباوەشگرتنی
چین قۆڵیان لێ هەڵـماڵی .بەم هیوایە بوون هەرنەبێ بۆ چەند مانگێک
جێگەی هەموو ئەو فرۆشیارانە دەگرنەوە کە نەوتیان ڕەوانەی چین
دەکرد .کۆمپانایا فڕۆکەوانیەکانی ئێران فڕۆکەکانیان بەرەو چین و
پێچەوانە خسته هاشوهووش و فرۆکەکان بە بەتاڵی دەچوون و هەموو
جارێک بە هەزاران کۆڤیدۆکەوە دەگەڕانەوە .مێزەربەسەران بە دڵ و
دەروونی پیسەوە نوێژی شوکرانەبژێریان دەکرد و پێیان خۆش بوو
هەتا بە حاسڵی فرۆشتنی نەوتەکەیان چەکدارانی گوێلەمستیان لە
هیاللی شیعەدا تێر دەکەنەوە ،ئەگەر ئەم دۆخە بەردەوام بێت .کاتێک
لە خۆیان ڕوانی ،ئەو کۆڤیدۆکانەی بە فڕۆکان دەیانکێشانەوە ،خۆیان
هاویشتە سنگ و سێپەلکی هەزاران ئێرانی و ،تەنانەت مێزەربەسەرە
دەسەاڵتدارەکانیشیان وەقرخە قرخ خست.
ئێستا زیــاتــر لــە ســێ مانگی ڕەبــەقــە کــۆڤــیــدۆکــە دەستکیسیی
مێزەربەسەرەکان سیپەالکی دەیان هەزار کەسی بەسەرکردووەتەوە
و هــەزاران کەسی کوشتوە .دەسەاڵتی مێزەر ئەوەندەی بۆی کرا
میوانداریی لــەم میوانە وردیلەیە کــرد و پێی وابــوو بۆ کوشتنی
دژبــەرانــی دەســـەاڵت و خەڵکی برسی و وەزاڵـــە هــاتــوو جێگەی
پاسدارانی بۆ دەگرێتەوە ،بەاڵم کۆڤیدۆکە وەک فریزوو ڕەگئاژۆ
بوو و وەک جاشکوولەی بەهاران خۆی لەنێو ژێرخانی ئابووری و
تەندروستی و سیاسیی ئێراندا گەوزاند و خەریکە هەمووشتێکی نیوە
هەڵوەشاوی ئەم واڵتە هەڵدەوشێنێتەوە و پێـموایە سەری نیزامی
موقدەسیش دەخوا.
هیوادارام ئەوانەی دەتوانن ئەم پیتانەی سەرەوە بەرنەوە سەریەک
و هەموو مرۆڤە جوان و دڵپاکەکانی سەر ئەم زەوییە لە ئازاری
کۆڤیدۆکە بەدوور بن.
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ئاخۆ ڕێژیمی ئێران دەتوانێ خۆی
لە ڤایروسی کۆرۆنا دەرباز بکا؟

لە ئێ ران هەاڵوسانی ئابووری لە زیادبوونە.
ناڕەزایەتیی جەماوەری و قەی رانێکی ژینگەیی
خــەریــکــی پـــەرەســـەنـــدنـــن .ت ــەن ــان ــەت پێش
بــاوبــوونــەوەی ڤ ــای ــروس ــی ک ــۆرۆن ــا ل ــە چەند
ح ــەوت ــووی ڕابــــردوودا ،ڕێژیمی ئ ــێ ـران لەژێر
زەختی گیروگرفتە نێوخۆییەکاندا ،کە هەڕەشە
و :کەماڵ حەسەنپوور لە یەکگرتوویی ک ــۆم ــاری ئیسالمیی دەک ــەن،
چەمابۆوە.
بەاڵم بە سەرهەڵدانی نەخۆشی کۆڤید_ ،١٩دۆخەکە بۆ کۆماری
ئیسالمی زۆر زۆر خ راپتر بووە ،بە شێوەیەک کە هیچ دوور نییە
ڕێژیمی ئێ ران لەژێر ناتەباییە نێوخۆییەکانی خۆیدا تێکڕووخێ.
هۆیەکەی ئەوەیە کە بۆ ئایەتوڵاڵکانی ئێ ران ،ڤایروسی کۆرۆنا
دەتوانێ هێمای “قازی ڕەش” بێ [ڕووداوێک کە ئاسەواری گەلێک
مەزن و چاوەڕوان نەک راوی هەیە].
ئەو دەستەواژەیە ،دوای کەڵ کوەرگی رانی لە الیەن نووسەر نەسیم
نیکۆالس تالیب ناوبانگی دەرکرد کە لە پەرتووکێکدا بە هەمان ناو
لە  ،٢٠٠٨ئاماژە بە ڕووداوی چاوەڕواننەک راو کە ناشێ بە شێوەی
عەقاڵنی پێشبینی بکەی ،بەاڵم ئاسەواری گەلێک بەرچاو و تەنانەت
کارەساتباری بەدواوەیە .کۆڤید_ ١٩هەمان شتە بۆ ئێ ران.
گیروگرفتەکە بە ناسەقامگیر بوونی باری تەندروستیی چینی
دەسەاڵتداری ئێ ران دەست پێدەکا .تاقمی سەرووی ڕێبەریی ئێ ران
هێندە بەساڵداچوو و ناسالمە ،و ڤایروسی کۆرۆنا بەتایبەتی بۆ
ئەو تاقمە کوشندەیە .لە چواری مانگی مارس [چواردەی ڕەشەمە]،
ڕۆژن ــام ــەی واشینگتۆن پۆست باسی ئــەوەی ک ــرد کە “نزیکەی
دوو دەرزەن لە ئەندامانی پارلمانی ئێ ران و النیکەم  ١٥کەس لە
کاربەدەستە پلەبەرزەکانی پێشوو” تووشی ئەو نەخۆشییە بوون.
لەو کاتەوە ئەو ڕێژەیە بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردوە ،بە هەمان
شێوە قوربانیانی پلەبەرزی کۆماری ئیسالمیی لە زیاد بوونن.
تا ئەمڕۆ ،زان راوە کە ڤایروسەکە گیانی موحەممەد موحەممەدی،
ڕاوێژکارێکی ڕێبەری گەورە ،عەلی خامەنەیی؛ جێگری وەزیری
ن ــاوخ ــۆی پێشوو ،حوسێن شێخولئیسالمی ،نوێنەری پارلمان
موحەممەد عەلی ڕەمەزانی دەستەکی گرتوە و فاتیمە ئیبتیکار و
النیکەم سێ کاربەدەستی دیکەش گیرۆدە بوون .چاوەڕوان دەکرێ
کە لە ڕۆژانی داهاتوو خەڵکی زۆرتر تێدا بچن.
بەاڵم ڤایروسی کۆرۆنا تێچووی لەوەش مەزنتری بۆ ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمیی هەبووە ،چونکە ئاشک رای کردوە کە نوخبەی
بەڕێوەبەریی مەالکان ،کەسانێکی ناکارامە و دوورەدەستن .واڵت
ئێستا لەنیو گێژاوی مەزنی قەی رانی سیاسی و تەندروستیدایە.
ئـــەوە نەتەنیا ن ــاک ــارام ــەی ــی دەوڵــەتــی ئ ــێ ـران ــی ب ــۆ پێشگرتن لە
باڵوبوونەوەی ڤایروسەکە ئاشک را نەکردوە ،بەڵکو تاوانی شاردنەوە
و بچووککردنەوەی ئاستی ڕاستەقینەی تەشەنەکردنەکەشی
خستۆتە بەر چاوی هاوواڵتیان.
بەگوێرەی ڕاپۆرتی زانکۆی جان هاپکینز ،ئێ ران سێهەمین واڵتی
دونیا ،پاش چین _واڵتێک کە ڤایروسەکە لەوێوە سەرچاوەی گرت_،
و ئیتالیا ،لە بواری ڕێژەی گیرۆدەبووانی پەتای کۆرۆنایە .بەاڵم
رێژەی تووشبووە ئێ رانییەکان کە تا ئێستا ڕاگەیەن راوە (کە لە کاتی
نووسینی ئەو وتارەدا دەڵێن  ١٠هەزار کەسە) وێدەچێ زۆر کەمتر
لە ڕێ ــژەی ڕاستەقینە بێ .بە گوێرەی ئەو زانیارییە کە لەبارەی
دۆخەکان لەبەردەست دایە ،بە ئەو دۆخانەشەوە کە تووشبوونی
سیاسەتوانە ئێ رانییەکانیش دەگرێتەوە ،چاودێ رانی دەرەکی دەڵێن
کە ئاماری ڕاستەقینەی تووشبووانی ڤایروسی کۆرۆنا لە ئێ ران
لەوانەیە چەند قات زیاتر بێ.
هەڵبەت ڕێژیمی ئێ ران ،هەموو هەوڵی خۆی لەکار ک ــردوە تا
ئاستی ڕاستەقینەی ئەو قەی رانە ،کە ئێستا هەموو واڵتی گرتۆتەوە،
کەم نیشان ب ــدا .ب ــەاڵم ئەو ڤیدۆیانە کە لە سۆشیال مێدیادا لە
بارەی ڤایروسی کۆرۆنا باڵو بوونەوە ،نیشان دەدەن کە خەڵکی لە
سەرانسەری واڵت لە شەقامەکاندا کەوتوون ،و کارمەندانی کەرتی
تەندروستی کە داوای یارمەتیی نێونەتەوەیی دەکەن .ڕاست بەدوای
هەڵەی بەرچاوی سیاسی ،خستنە خوارەوەی فڕۆکە ئوک راینییەکە
لە ٨ی ژانوییە [١٨ی بەف رانبار] لە ت ــاران ،گ ــزەی دەوڵەتی ئێ ران
ل ــە ڕووبــەڕووبــوونــەوە ل ــەگ ــەڵ ڤایروسی ک ــۆرۆن ــا ئ ــەو ڕاستییە
دەسەلمێنێ کە ڕێبەرەکانی ئەو ڕێژیمە دوورەدەســت ،داب ـڕاو و
بەکورتی ناکارامەن.
بەاڵم ڤایروسی کۆرۆنا بۆ ئایەتوڵاڵکانی ئێ ران تەنیا قەی رانێکی
سیاسی نییە ،ئەوە شکستێکی مەزنیشە بۆ ڕەوایی ئایدیۆلۆژیکی
ئ ــەوان .ن ــاوەن ــدە ئایینییەکانی واڵت (وەک ش ــاری پ ــی ــرۆزی قوم)
ناوەندی باڵو بوونەوەی نەخۆشییەکە بوون و بەکاوەخۆیی لە
ڕاددەبەدەری ڕێژیم بۆ واڵمدانەوە بە باڵوبوونەوەی نەخۆشییەکە
لەو شوێنانە ،هێندەی دیکەش کەلێن و داب ڕانی نێوان دامەزراوە
ئایینییەکان و دانیشتووانی ئاشک را کردوە .مەهدی خەلەجی کە
لە ئەنستیتۆی واشینگتۆن کار دەکا ،دەڵێ لەو سااڵنەی دواییدا
کاربەدەستە ئایینییەکانی ئێ ران “لێب ڕاوانە پزیشکیی مۆدێرنیان
ڕەت کردۆتەوە و برەویان بە “پزیشکیی ئیسالمی” وەک زانستی
ڕاستەقینەی پش تئەستوور بە زانستی ئیالهی داوە” .ئەمڕۆ ،ئەو
سیاسەتە ئاسەوارە کارەساتبارەکانی لە سەر تەندروستی واڵت بە
گشتیی دەرکەوتوە.
ئاخۆ ڕێژیمی ئێ ران دەتوانێ خۆی لە قەی رانی هەنووکەیی دەرباز
بکا؟ لەوانەیە .بەاڵم هیچ ب ــەدوور نییە بیر بکەینەوە کە  ،پێش
کۆتای یهاتنی ئەو پەتایە ،ڤایروسی کۆرۆنا ئەو شتە دەستەبەر
بکا کە چەندین ساڵە هەڵسوکەوتە ڕۆژئاواییەکان نەیانتوانیوە
بیکەن :تێكڕمانی رێژیمی مەالیان لە تاران .هیچ نەبێ هەر ئێستا
توانیویەتی کە دوایین نیشانەکانی ڕەوایی رێژیم لەنێو بەرێ.
نەیشنال ریڤیو – ئیالن بەرمان
***
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کۆرۆنای فریادڕەس
کۆرۆنای ڕووخێنەر

مادیح ئەحمەدی

ئەگەرچی لە دۆخێکی قەیراناویدا کۆرۆنا فریای کۆماری ئیسالم ی کەوت و سەرنجەکان ی
لەسەر کۆمەڵێک قەیران و ئابڕووچوون ی گەورە البرد و لە پرس ی هەڵبژاردندا وەک کارتێک
بەکاریان هێنا ،بەاڵم لە ئەنجامدا کۆرۆناش بووەتە قەیرانێک کە بۆ حکوومەت کۆنترۆڵ
ناکرێ و بووەتە هۆی سەلماندن ی ناکارامەیی زیاتری سیستم ی حوکمڕان ی لە ئێراندا
ئ ــەم رۆژان ــە چەقی گرنگترین باسەکان،
باسی ڤایرۆسی کۆرۆنایە کە لە کۆتاییەکانی
ساڵی ٢٠١٩ەوە لە ش ــاری وۆه ــان ــی چینەوە
دەرکــەوت و لە ماوەیەکی کەمدا تەشەنەی
سەند و زۆرب ــەی واڵت ــان ــی دون ــی ــای گرتەوە.
لەنێو واڵتانی ئورووپادا ڕێژەی تووشبووان
و قوربانییەکانی ئ ــەم ڤایرۆسە لە ئیتالیا
زیاتر لە هەموویانە .دوای چین ،ئەم ڤایرۆسە
لە ئێ ران بە خێ راییەکی زۆرەوە تەشەنەی
سەند و ش ــار و ن ــاوچ ــە جۆربەجۆرەکانی
تەنییەوە .ئێستا ئ ــەم پەتایە تەنیا گرفتی
چەند واڵت نییە ،بەڵکوو سەرجەم واڵتانی
بەخۆیەوە خەریک کردوە و بووەتە قەی رانێکی
جیهانی .بــەم هــۆیــەوە ،ئ ــاب ــووری ــی واڵتــان
داتەپیوە و بەتایبەتی ژمارەیەک لە کۆمپانیا
گ ــەورەک ــان و هێڵەکانی گواستنەوە خۆیان
بە قوربانیی دەستی ئ ــەم بەاڵیە دەزانــن و
پێوەندی و هاتوچۆی نێوان واڵتــان کەمی
ک ــردوە و گەشتەکان ڕاوەس ــت ــاون و هەموو
جموجووڵێک سنووردار ک ـراوەت ــەوە .ئەوەی
کــە ل ــەم ســـەدەیـــەدا ک ــۆرۆن ــا خولقێنەری
ت راژێدیایەکی مرۆییە ،هیچ جێ گومان نییە،
ب ــەاڵم ئـــەوەی جێگای تێ ڕامانە چۆنیەتیی
بەرەوڕووبوونەوەیە لەگەڵ ئەم قەی رانەیە .بۆ
ئەم مەبەستە ،هەرکام لە واڵتان بەگوێرەی
دەرەتـــان و تواناییان ڕێوشوێنی تایبەتی
خۆیان گرتۆتە بەر .لە چین توانیویانە بەسەر
کارەساتەکەدا زاڵ بن و ڕێژەی تووشبووان
لە داب ــەزی ــن دایــە ،وات ــە ن ــاوەن ــدی قەی رانەکە
گواست راوەتە بۆ واڵتانی دیکە و ئورووپا لە
بەردەم مەترسیدایە .لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاست
ئێ ران چەقی ڤایرۆسەکەیە و ل ــەم واڵت ــەوە
گوازرایەوە بۆ زۆربەی واڵتانی ناوچەکە.
ئێران و کۆرۆنا
پرسی گواستنەوەی ئ ــەم ڤایرۆسەکە بۆ
ئێ ران و ئەوەیکە لە چ دۆخێکدا کۆرۆنا گەیشتە
ئێ ران ،بابەتێکە بۆ گەنگەشە و ڕامان ئەشێ.
لەهەمان کاتدا ،چۆنیەتیی مامەڵەی دەسەاڵت
لەگەڵ ئ ــەم قەی رانە پڕ پرسیار خولقێنە و
لە چەند الیەنەوە ئەکرێ هەڵبسەنگێندرێ.
بەکورتی ئەکرێ بپرسین کە ئایا ئەم ڤایرۆسە
فریادڕەسێک بوو کە لە ڕۆژێکی رەشدا فریای
حکوومەت کەفت؟ یان بەاڵیەک بوو دەستنی
ن ــای ــە بینەقاقای ح ــک ــووم ــەت و ئ ــەوەن ــدەی
دیکەی الی خەڵک ب ێئابڕوو و ب ێمتمانە
کرد؟ بەداخەوە لە ئێ ران بەها و نرخی مرۆڤ
الی دەســــەاڵت ل ــە پ ــل ــەی ک ــۆت ــای ـیدای ــە .هەر
بۆیە حکوومەت لە ئێ ران ناتوانێ خۆی لەو
ڕوانگە سیاسی و ئەمنیەتییە کە بۆ ڕووداو
ک ــارەس ــات ــە م ــرۆی ــی ــەک ــان ــی ه ــەی ــەت ــی دەربـــاز
بکا و بەرژەوەندیی مرۆڤەکان و کۆمەڵگە
ئەکاتە قوربانیی ب ــەرژەوەن ــدی ــی ــە سیاسیی
و ئەمنیەتییەکان .ئ ــەگ ــەر بگەڕێینەوە بۆ
دووس ــاڵ لەمەبەر ،حکوومەت لە کارەساتی
ب ــوم ــەل ــەرزەک ــەی پــارێــزگــای کــرمــاشــان و
ن ــاوچ ــەک ــان ــی دەورووبـــــەری ل ــە ڕۆژه ــەاڵت ــی
ک ــوردس ــت ــان ب ــە ه ــەم ــان ش ــی ــوە جــوواڵیــەوە
و لەئەنجامدا خەڵک ب ــۆخ ــۆی ــان ب ــە هانای
لێقەوماوانەوە چوون و حکوومەت نەیتوانی
قەی رانەکە کۆنترۆڵ بکا و فریای خەڵکەکە
ب ــک ــەوێ .پێشخستنی خوێندنەوە سیاسی
و ئ ــای ــدۆل ــۆژی ــک ــەک ــان ل ــە الی ــەن دەس ــەاڵت ــەوە
لە ئێ ران لە پرسی مامەڵە لەگەڵ قەی ران و
ڕووداوەکان ،هەمیشە هۆکاری پەراوێزخستن
و ک ــەمب ــای ــەخ ــک ــردن ــی ڕێـــکـــارە زان ــس ــت ــی و
کارناسییەکان ب ــووە ،ب ــۆی ــەش قەی رانەکان
بە چارەسەرنەک راوی ماونەتەوە و قەی رانی
دیکەیان بەسەردا هاتووە.
کۆرۆنا وەک فریادڕەس
ڤایرۆسی کۆرۆنا لە کاتێکدا گەیشتە ئێ ران،
کە دەسەاڵتی سیاسی لە ئێ ران لە دۆخێکی

پڕ قەی راناویدا بوو .ملمالنێیەکی توند لەنێوان
ئێ ران و ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە
ئاردا بوو ،لە ئەنجامی ئەم ملمالنێیەدا قاسم
سلێمانی کـــوژرا و کۆمەڵێک ق ــەی ـران ــی یەک
لەدوای یەکی لێ کەوتەوە .بەتایبەتی بەهۆی
خستنە خــــوارەوەی ف ــرۆک ــە ئۆک راینییەکە لە
الی ــەن سپای پاسدارانە و دوات ــر ه ــەوڵ ــدان بۆ
دیزەبەدەرخۆنە کردنی کارەساتەکە ،قەی رانەکان
چەند هێندە بوونەوە و ناڕەزایەتییەکانی خەڵک
لە دژی سیاسەتی دەســەاڵت زیاتر پەرەیان
سەند .لە ڕووی نێودەوڵەتییەوە گوشارەکان
لەسەر ئێ ران زیاتر بوون و پرسی لێکۆڵینەوە
لە کەوتنەخوارەوەی فرۆکەکە بوو بە مژاری
سەرەکیی دانوستانەکان و ئێ ران هێندەی دیکە
پەراوێز خ را .ئەمەش هەمووی لە کاتێدا بوو
کە ئێ ران بەرەوە هەڵبژاردنی مەجلیس دەچوو
و زۆربــــەی ه ــەرە زۆری پێشوێژییەکان و
هەڵسەنگاندنەکان لەسەر ئەوە کۆک بوون کە
ڕێ ــژەی بەشداریی خەڵک لە هەڵبژاردنەکاندا
زۆر کەم دەبێ و هەر واش دەرچوو.
لەڕاستیدا ،حکوومەت ل ــە ئ ــێ ـران کەوتبوو
دۆخێکی بێ هاوتاوە و کۆی بەرپرسان شڵەژان
لەوەی چ بکەن و چۆن لەژێر باری ئەو هەمووە
قەی رانەی کە دروستیان کــردوە قوتار بن و
پشوویەک بدەن .نە درۆ و دەلەسە ،نە گوشار
و ه ــەڕەش ــە ،نە دەستگیر ک ــردن و سەرکوتی
خەڵکی ناڕازیی و نە پشتگوێخستنی گوشارە
نێودەوڵەتییەکان هیچیان نەیانتوانی ببنە
چ ــارەس ــەر .دەستیان بۆ ه ــەر کامیان دەب ــرد،
زیاتر لەقوڕ دەچەقین .لە ڕۆژی هەڵبژاردندا
پرسی کۆرۆنا لە ئێ ران بە میدیایی ک را و بەم
جۆرە هەموو سەرنجەکان هەڵگەڕانەوە .ترس
لە کۆرۆنا وایکردوە کە لەوساوە تا ئێستا هێندە
ب ــاس ــی پ ــرس ــی خستنە خــــوارەوەی فڕۆکەکە،
هەڵبژادن ،کوشتنی  ١٥٠٠کەس لە ئەنجامی
ناڕەزایەتییەکان و ...نەکرێ .هەروەها ،سەرجەم
واڵتان سەرقاڵی چۆنیەتیی بەرەوڕووبوونەوە
لەگەڵ ئەم ڤایرۆسە کوشندەیەن ،بۆیە گوشارە
نێودەوڵەتییەکانیشی ڕەواندەوە.
قەیران و درۆ
ئ ــەزم ــوون ــەک ــان ــی رابــــردوو دەیسەلمێنن کە
کۆماری ئیسالمی بۆ دەربازکردنی خۆی پەنا
بۆ هەموو ئام راز و ڕێگایەکی ن ــاڕەوا دەب ــا و
گرنگی بە لێکەوتەکانی دواتری نادا .بەتایبەتی
ل ــە ک ــات ــی ق ــەی ـران ــدا پ ــەن ــا دەب ــات ــە بــەر درۆ و
دەلەسە و ڕاستییەکان لە خەڵک دەشارێتەوە
و ل ــە رێ ــگ ــای دەزگـــای ڕزیـــوی ئ ــای ــدۆل ــۆژی ــای
خۆیەوە هەوڵی برەودان بە بازاڕی درۆ دەدا .بۆ
سەلماندنی ئەم ڕاستییەش ئەگەر بگەڕێنەوە
دواوە ئەتوانین پەنجە بخەینە سەر چەندین
نموونەی زەق ،وەک ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی
ساڵی  ،١٣٨٨یان کاتی بومەلەرزەکەی کرماشان
و دەورووبەری .زەقتر و بەرچاوتر لە هەموویان
لە پرسی بەردانەوەی فرۆکە ئۆک راینییەکەدا کە
بە بەرچاوی دونیاوە ،ئەو هەموو مرۆڤەیان
کرد قوربانی ویستە شەڕخوازانەکانی خۆیان
و دواتریش ڕاستیی رووداوەک ــەی ــان لە خەڵک
دەشاردەوە.
ل ــەپ ــرس ــی کــۆرۆنــاشــدا کــۆمــاری ئیسالمی
هەمان هەوڵی دا ،ڕووداوەکەی شاردەوە و وەک
کارتێک ڕایگرت تا ڕۆژی هەڵبژاردن .بەپێی
وتەی شارەزایان و بەراوەردەکانی ڕێکخ راوی
تــەنــدروســتــی ج ــی ــه ــان ــی هـــەرکـــەس ت ــووش ــی
ڤایرۆسی کرۆنا بێ ،ئەگەر سیستمی بەرگری
لەشی بەهێز نەبێ و بەرگە نەگرێ ،ئەوا النیکەم
دوو هەفتە تا شەش هەفتە دەخایەنێ و ئەوجا
کەسی تووشبوو گیان لەدەست دەدا .ئەگەرچی
ل ــە ئ ــێ ـران ڕۆژی ی ــەک ــی ڕەش ــەم ــم ــە یەکەمین
حاڵەتی گیانلەدەستدان بەهۆی ئەم ڤایرۆسەوە
تۆمار ک ـرا ،ب ــەاڵم ڕێ ــک لە ڕۆژی هەڵبژاردندا
بابەتەکەیان بە میدیایی کرد و لە ئەنجامدا
کردیان بە پاساوێک بۆ بەشداریی نەکردنی

خەڵک لە هەڵبژاردنەکاندا .ئەمە ئەوەمان بۆ
دەردەخ ــا کە ئ ــەوان پێشتر بە مەسەلەکەیان
زانــیــوە و ه ــی ــچ ڕێوشوێنێکیان ب ــەران ــب ــەری
نەگرتوە و ڕایــان گ ــرت تا ڕۆژی هەڵبژاردن.
لەهەمان کاتدا ،لە ئێ ران ڤایرۆسەکە لە شاری
قومەوە سەری هەڵدا و تەشەنەی سەند .قوم
شارێکی گرنگە لە پێکهاتەی سیاسیی ئێ راندا و
ناوەندی بەرهەمهێنانی ئایدۆلۆژیەکە کە زیاتر
لە چواردەیە کۆماری ئیسالمیی لەسەر بنیات
ن راوە و بەردەوامە .کەواتە ئەم شارە لە پەراوێزی
سەرنج و ڕووداوەکانی نێوخۆی ئێ ران نییە ،بۆ
ئەوەی بێژین ،درەنگ پێیان زانیوە .ئەگەر شار
یان ناوچەیەکی دوورەدەس ــت بایە و دیسان
دەک را بێژین دەرنگ زانیویانە ،بەاڵم بابەتە بە
نیسبەت قومەوە زۆر جیاوازە و ناچێتە ئەقڵەوە.
ئەنجام :روخێنەر
ئەگەرچی لە دۆخێکی قەی راناویدا کۆرۆنا
فریای کۆماری ئیسالمی کەوت و سەرنجەکانی
لەسەر کۆمەڵێک قەی ران و ئابڕووچوونی گەورە
البــرد و ل ــە پرسی ه ــەڵ ــب ــژاردن ــدا وەک کارتێک
بەکاریان هێنا ،ب ــەاڵم لە ئەنجامدا کۆرۆناش
بوو بە قەی رانێک کە بۆ حکوومەت کۆنترۆڵ
نەک را و ب ــووە ه ــۆی سەلماندنی ناکارامەیی
زیاتری سیستمی حوکم ڕانی لە ئێ ران دا .ئەگەر
دەســەاڵت بەرانبەر بە ژیانی ملیۆنان خەڵک
لە ئێ ران خۆی بە بەرپرس زانیبایە ،النیکەم
دوای ئ ــەوەی بە ئاشک را دانیان بــەوەدا نا کە
ئەم ڤایرۆسە گەیشتووەتە ئێ ران ،بە مەبەستی
پ ــاراس ــت ــن ــی ژی ــان ــی خ ــەڵ ــک دەبــــوو کۆمەڵێک
ڕێوشوێنیان گرتبایە بەر .حکوومەت نەتەنیا لەم
ڕووەوە ناکارامە بوو ،بەڵکوو پێچەوانەکەشی
ئ ــەن ــج ــام ــدا .ل ــە ج ــی ــات ــی زان ــی ــاری ــی و ئ ــام ــاری
دروست ،هەر لەسەرەتاوە درۆیان لەگەڵ خەڵک
کرد .لە جیاتی ئ ــەوەی گەشتە ئاسمانییەکان
بۆ واڵتێکی وەک چین ڕابگرن ،لەبەر قازانجی
کۆمپانیاکانی خۆیان هاتوچووەکان ب ــەردەوام
بــــوون .ل ــەج ــی ــات ــی چــاودێــریکــردنــی بــــازاڕ و
ک ــۆن ــت ــرۆڵ ک ــردن ــی ن ــرخ ــی ش ــت ــوم ــەک ،ل ــە ڕێگا
کۆمپانیاکانی سەربە خۆیان نرخی شتومەکیان
گ رانتر کرد ،بەتایبەت کەرەسەی خاوێنکردنەوە
و دژە باکتریاکان .لەجیاتی داخستنی شوێنە
ئایینیی و قەرەباڵەغەکان ،مەکینەی فەتوایان
خستە گ ــەڕ ک ــە نابێ ب ــەم ب ــۆن ــەوە ل ــە شوێنە
مەزهەبییەکان دوور بکەنەوە و وایــان باڵو
دەکردەوە سەردانی ئەو شوێنانە دەبێتە هۆی
چ ــارەس ــەر .لە جیاتی قەرەنتینەکردنی شاری
قــوم ،خەڵکی ئ ــەم ش ــارەی ــان دەگ ــواس ــت ــەوە بۆ
ش ــارەک ــان ــی دی ــک ــە .ئ ــەم ــان ــە ه ــەم ــوو ه ــۆک ــاری
سەرەکی بوون بۆ ئەوەی ڕێژەی تووشبووان
بەم ڤایرۆسە بە خێ رایی پەرە بستێنێ و ڕۆژانە
قوربانیی زیاتری ل ێبکەوێتەوە .ئەمانە هۆکار
بوون بۆ ئەوە ئێ ران ببێتە چەقی ڤایرۆسەکە لە
خۆرهەاڵتی نێوەڕاست و بۆیەش ڤایرۆسەکەیان
هەناردەی عێ راق و ئەفغانستان و ژمارەیەک
واڵت ــی دەورووبــــــەری خ ــۆی ــان ک ــرد .تەنانەت
گەیشتە ئەو ئاستەی ژمارەیەک کە لە ئێ ران
تووشی ئەم ڤایرۆسە بوون ،لە چین کە شوێنێ
سەرهەڵدانی ڤایرۆسەکەیە سەریان دەرهێناوە.
ل ــە ڕاس ــت ــی ــدا ،ئ ــەوی ل ــە م ــاوی یــەک مانگی
رابردوودا لە ئێ ران بینیمان ،دۆخێکی وێ رانکەر و
ڕووخێنەر بوو .حکوومەت نەیتوانی کۆنترۆڵی
بکا و ئ ــام ــادە ن ــەب ــوو ڕێ ــک ــارە درووس ــت ــەک ــان
جێبەجی ب ــک ــا .ک ــەس چ ــاوەڕوان ــی ئـــەوەی لێ
نەدەکردن کە وەک چین لە م ــاوەی  10ڕۆژدا
نەخۆشخانەیەکی گــەورە بۆ چارەسەکردنی
ت ــووش ــب ــوان ــی کــۆرۆنــا دروســــت ب ــک ــەن ،ب ــەاڵم
دەیانتوانی لە زۆر ڕێگای دیکە کە ئاماژەیان
پێ ک را کەڵک وەربگرن ،بۆ ئەوەی بە خێ رایی
ئەو هەمووە خەڵکە تووش نەبن.
***
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دهسڕاگهیشتنی ئازاد
ب ه زانیاری و قهیرانی متمانه

پ هتای دهوڵ هتی ناب هرپرس و واڵمن هدهر ك ه ت هنیا نوێن هرای هتیی ب هرژهوهندیی هكان ی
گرووپێكی دیاریكراوی ناو كۆم هڵ گە دهكا م هترسیدارتره ل ه پ هتای كڕۆنا ك ه ب هپێی
زۆرب هی پێشبینیی هكان بۆ ماوهی هك دهمێنێت هو ه و كۆتایی پێ دێ .ب هو هۆی هوهی ه ل ه
ئێراندا ش هڕ دژی كڕۆنا ل ه الی هن دهس هاڵتداران هوه ب ه ش هڕ دژی كۆماری ئیسالم ی دادهنرێ
یــهكــێــك لـــ ه تــایــب ـهتــم ـهنــدیــی ـهكــانــی كــۆم ـهڵــگــە
گ ـهش ـهس ـهنــدووهكــان ل ـ ه س ـهردهمــی گهشهكردنی
ئ ــام ــرازهك ــان ــی پــهی ــوهن ــدی ــدا ،جــهریــانــی ئــــازادی
زانیارییهكان ه لهنێو هاوواڵتیاندا .به جۆرێك ك ه
گهیاندنی زانیارییهكان ب ه سهرجهم هاوواڵتیان ،ب ه
یهك له پێوهرهكانی ڕێژێمه سیاسیی ه دیمۆكراتیكهكان
دادهنرێ .ب ه واتایهكی دیكه دهستڕاگهیشتنی ئازاد و
بێسنوور به زانیارییهكان كه ڕاستهوخۆ پهیوهندی
ههی ه به واڵمدهربوونی دهوڵهتان ،یهكێك ه له پای ه
گرینگهكانی دێمۆكراسی و گ ـهلســاالری .تا ئهو
كاتهی زانیاریی دروســت و پێویست ل ه كاركردی
دهوڵـــهت و دهرهنــجــامــی سیاسهتهكانی نهكهون ه
بــهردهســت ه ـهمــوو هــاوواڵتــیــان ،ن ـ ه بهرپرسانی
دهوڵهت واڵمدهر دهكرێن و نه هاوواڵتیان دهتوانن
نــوێــنـهرانــی ڕاستهقینهی خــۆیــان بهپێی پــێــوهری
دروست ههڵبژێرن .واته سهرهتای واڵمدهربوونی
دهوڵهت ل ه بوونی زانیاریی هاوواڵتیان ل ه كون و
كهلهبهری ههڵسوكهوتی دامودهزگاكانی دهوڵهت و
سیاسهت ه پهیڕهوكراوهكانی دهوڵهتهو ه سهرچاو ه
دهگرێ .ههر بۆی ه ئاگاداربوونی خهڵك ل ه كاركرد
و سیاسهتهكانی دهوڵهت ،چهكی بههێزی هاوواڵتین
بۆ بهرهنگاربوونهوهی گهندهڵیی ئیداری و سیاسی
و هتد.

بـــاوكـــردنـــهوهو دهســتــڕاگـهیــشــتــنــی ئــــازاد ب ه
زانــیــاریــیـهكــان ل ـ ه الیــهن مەجلیسی ش ــووڕای
ئیسالمییهوه پهسند كــرا و لـ ه ساڵی 1393
ئاییننامهی جێبهجێكردنی ئهو یاسای ه ل ه الیهن
دهوڵـهتـهو ه دهرچــوو و خرای ه بــواری جێبهجێ
كردنهوه .سهرهڕای ئهوهی مافی دهستڕاگهیشتن
ب ه زانیاری بهپێی ئهو یاسایه سنووردار كراوه،
بهو حاڵهش بڕگهكانی ئهو یاسایهش ههرگیز
جێبهجێ نهكران .ل ه ئێراندا ههموو دامودهزگاكانی
گهیاندنی زانیاری ل ه پاوانی دهوڵهت دان و تهنیا
ئهو زانیاریانهیان تێدا باڵو دهكرێتهو ه ك ه ب ه
فیلتهری دهزگا ئیداری و ئهمنیهكاندا تێپهڕ دهبن
و زامنی بهرژهوهندییهكانی تاقمی دهسهاڵتدارن.
واڵمــــــدهر نـــهبـــوون و ن ــاشــهف ــاف بــوونــی
دهس ـهاڵتــداران ل ه ئهنجامی پێدانی زانــیــاری و
داتــای ناڕاست ب ه هاوواڵتیان وا دهكـا كهلێنی
گهور ه بكهوێت ه نێوان خهڵك و حاكمیهتهوه .ب ه
جۆرێك كه خهڵك بڕوا ناكهن بهو زانیارییانهی
لــ ه دهزگــاكــانــی ڕاگ ـهیــانــدنــی نــێــوخــۆو ه بــاو
وه یان النیكهم گومانیان ل ه دروستبوونی
دهبنه 
زانیارییهكان دهبێ .ئهو بێمتمانهییه زۆرجار ل ه
كۆمهڵگەدا قهیرانی لێ دهكهوێتهوه و كێشهكان
زۆر ل ه قهبارهی خۆیان قووڵتر و مهترسیدارتر

“واڵمدهر ن هبوون و ناش هفاف بوون ی دهس هاڵتداران ل ه ئ هنجام ی پێدان ی
زانیاری و داتای ناڕاست ب ه هاوواڵتیان وا دهك ا ك هلێن ی گ هوره بك هوێت ه
نێوان خ هڵك و حاكمی هت هوه .ب ه جۆرێك ك ه خ هڵك بڕوا ناك هن ب هو
وه یان
زانیارییان هی ل ه دهزگاكان ی ڕاگ هیاندن ی نێوخۆوه باڵو دهبن ه 
النیك هم گومانیان ل ه دروستبوون ی زانیاریی هكان دهبێ .ئ هو ب ێمتمان هیی ه
زۆرج ــار ل ه كۆم هڵ گەدا ق هیران ی لێ دهك هوێت هوه و كێش هكان زۆر ل ه
ق هبارهی خۆیان قووڵتر و م هترسیدارتر دهكا”
مـــافـــی بــــاوكــــردنــــهوهی زانــــیــــاری و مــافــی
دهستڕاگهیشتنی ئــازاد ب ه زانــیــاری ،دوو روكنی
سـهرهكــیــی دهوڵــهتــی واڵمــــدهر و شـهفــافــن ك ـ ه ل ه
بهڵگهنام ه نــێــودهوڵـهتــیـهكــانــدا وهك پــای ـهی ـهك ل ه
مافهكانی مرۆڤ ئاماژهیان پێكراوه .ل ه جاڕنامهی
جیهانیی مافهكانی مرۆڤ و ههروهها له پهیماننامهی
ماف ه مهدهنی و سیاسییهكان ،مافی دهسڕاگهیشتن ب ه
زانیارییهكان جێی كراوهتهوه .بۆ نموونه له بڕگهی
()2ی پهیماننامهی ماف ه مهدهنی و سیاسییهكاندا
هاتوه“ :ههموو تاكهكان مافی ئازادیی ڕادهربڕینیان
ههیه .ئهو ماف ه بریتی ه ل ه ئازادیی بـهدواداچــوون،
بهدهستهێنان و باڵوكردنهوهی ههر چهشنه زانیاری
و بیروڕایهك بهبێ هیچ سنوورێك چ ب ه شێوهی
نووسراو یان نهنووسراو یان ل ه ڕێگهی هونهری
یان ههر ڕێگهیهكی دیکە”.
لـ ه ئێراندا لـه ساڵی 1387ی ه ـهتــاوی یاسای

دهكــا .ل ه الیهكی دیکەو ە ئـهو بێمتمانهیی ه وا
دهكا هاوواڵتیان پهنا بهرن ه بهر سهرچاوهكانی
له
گهیاندنی زانــیــاری ناڕەسمی كـ ه زۆرجـــار 
دهرهو ه بهڕێو ه دهبرێن ،ك ه ئهوانیش زۆرجار
بــههــۆی ن ـهبــوونــی پـهیــامــنــێــر و ســهرچــاوهی
باوهڕپێكراو جێی متمان ه نین .ئهو شڵهژاوی و
ئاڵۆزییهی ل ه ئهنجامی ئهو دۆخ ـهوه دروست
دهبـــێ ،ئاسایشی دهروونــــی و كۆمهاڵیهتیی
كۆمهڵگە دهخاته مهترسیهو ه و ل ه ههمان كاتدا
مهشڕووعیهتی ڕیژێمی سیاسی بهتاڵ دهكاتهوه.
ب ـه پــێــچـهوانـهی س ـهردهمــی پێش مــۆدێــڕن ك ه
ئامرازهكانی ڕاگهیاندن و ئاگاداركردنهو ه تهنیا
ل ه دهست دهوڵهتدا بوون و بهئاسانی دهتوانرا
زانیارییهكان بهو شێوهیهی دهوڵهت دهیهویست
ب ه كۆمهڵگە بگا ،بهاڵم له ئێستادا دهوڵـهت ئهو
تــوانــایـهی نییه و گهیاندنی زانــیــاریــیـهكــان ب ه

هاوواڵتیان فر ه سهرچاوهیه .لێرهدای ه سیستم ه
تهواوخوازهكانیش ناتوانن ببنه بهربهست ل ه نێوان
خهڵك و ڕووداوهكاندا.
له چهند مانگی ڕابردوودا چهند ڕووداوی گرینگ
له ئێراندا ڕوویان دا ك ه ههر كام ب ه نۆرهی خۆیان
ئهو ڕاستییهیان سهلماند كه ئ ـهوهی بۆ كۆماری
ئیسالمی گرینگ نییه مافی دهستڕاگهیشتنی ئازادی
هاوواڵتیانه به زانیارییهكان .به پێچهوانهوه ل ه
ڕوانگهی دهسهاڵتدارانی ئێرانهوه پێویسته خهڵك
تهنیا لهو دهربیجهیهوه له ڕووداوهكــان بڕوانن و
ئهو ڕووهی ڕووداوهكــان ببینن كه ئـهوان دیاری
دهكهن .لهڕاستیدا كاتێك دهوڵهت واڵمدهری ویست
و داخوازییهكانی هاوواڵتی نییه و دهسهاڵت تهنیا
لـه ب ـهرژهوهنــدیــی گــروپ و تاقمێكی دیــاریــكــراو
بهكار دێنێ ،ئهوا لۆژیكیه پێش بە باڵوبوونهوهی
ڕاستیهكان بگرێ تا بتوانێ له سیاسهت و كاركردی
خۆی بهردهوام بێ .له وهها دۆخێكدا زانیاریی درۆ
و پڕوپاگهندای دهسهاڵت بۆ شێواندنی ڕووداوهكان
و قهناعهتهێنان به گهل بۆ بڕواهێنان به درۆكان،
دهبێته ئامرازێكی گرینگ و بــهردهوام ل ه دهست
حاكمیهتدا .بهاڵم له سهردهمی ئینترنێت و سۆشیال
میدیا و سـ ـهرچ ــاوهی جـــۆراوجـــۆری گهیاندنی
زانیاریدا ،دهوڵهتی واڵمنهدهر ب ه ئاسانی ناتوانێ
ڕای گشتی به میدیای تاكالیهنهی خۆی ئاراست ه
بكا.
له چوار ڕووداوی دیاریكراوی ،خۆپێشاندانهكانی
خـهزهڵــوهر و كوشتاری خۆپێشاندهران ،خستن ه
خــــوارهوهی فــڕۆك ـهی ئۆكڕاینی لـه الیــهن سپای
پ ــاس ــت ــاڕان و ئــیــنــكــاری ل ــێ ــدان بــه م ــووشــهك،
ههڵبژاردنهكانی مهجلیسی شــووڕای ئیسالمی و
باڵوكردنهوهی ئاماری ناڕاست له بهشداریی خهڵك
و ههروهها باڵوبوونهوهی ویروسی كڕۆنا له شاری
قوم و دواتر به شارهكانی دیکەدا؛ دهسهاڵتدارانی
كــۆمــاری ئیسالمی ههموو تــوانــای خۆیان بهكار
هێنا بۆ ئهوهی زانیارییهكان بهو جۆرهی بۆخۆیان
دهیانههوێ به ڕای گشتی بگهیهنن .به جۆرێك ك ه
دوای تێپهڕ بوونی چهند مانگ و تا ئێستاش زۆر
الیهنی ئهو ڕووداوانه ناڕوونن ،ئهوهی كه ڕوون ه
ئهوهی ه كه ڕاگهیاندنی ڕێژیم درۆ دهكا و كهمتر
كهس ههیه بڕوای پێ بكا .ئاكامی ئهو درۆیانهی
بــهرپــرســان و مــیــدیــاكــانــی ك ــۆم ــاری ئیسالمی،
لهدهستدانی متمانهی هاوواڵتیان بوو به شێوهیهكی
بێوێنه ،به ههموو ئـهو زانیاریانهی كه ل ه الیهن
دامودهزگا ڕهسمیهكانهو ه باڵو دهكرانهوه.
ئهنجومهنی بااڵی ئابووریی ئێران كاتێك بڕیاری
گرانكردنی نرخی بێنزینی دا ،دهنگوڕهنگی كۆماری
ئیسالمیی ڕاســپــارد ك ه زهمینهی جێبهجێكردنی
بڕیارهكه ئاماد ه بكا و خهڵك بهو قهناعهته بگهیهنێ
كه ئهو بڕیاره له بهرژهوهندیی ئـهوان دایه و ل ه
ڕێگهیهكی دیکەوە جیاوازیی نرخهك ه دهگهڕێتهو ه
گیرفانی خهڵكی كهم داهات .كاتێك ناڕهزایهتییهكان
بهو بڕیاره زۆرب ـهی شارهكانی گرتهوه ،دیسان
دهزگـــــای پــڕوپــاگــهنــدای ك ــۆم ــاری ئــیــســامــی ب ه
باڵوكردنهوهی وێنهی دستنیشانكراو ل ه شارهكان
وای دهنواند كه دۆخهكه ئارامه و هیچ له گۆڕێدا نیی ه
و دهستی دهرهكی بۆ بهرژهوهندیی دوژمنانی گهلی
ئێران! له پشت ئهو ناڕهزایهتییانهوهیه .ئهو ڕێچكهی ه
هـهروههــا له شــاردن ـهوهو ڕانهگهیاندنی ژمــارهی
قوربانیانی ئهو ناڕهزایهتییانه ،له ئینكاری خستن ه
خوارهوهی فڕۆكهكه و سهرهنجام له شاردنهوهی
باڵوبوونهوهی كڕۆنا له ئێران بۆ ماوهی نزیك د ه
ڕۆژ و دواتر قهبارهی باڵوبوونهوهی ویرووسهك ه
پهیڕهو كرا .به جۆرێك ك ه ئێستا م ـهودای نێوان
خهڵك و دهس ـهاڵت ب ه ڕادهیــهك فــراوان بــووه ك ه
خهڵك به هیچ شێوهیهك ناتوانن بڕوا بهو ئاماران ه
بێنن ك ه دهوڵـهت له سهر ژمــارهی تووشبووان و
قوربانیانی كڕۆنا باڵوی دهكاتهوه.
پ ـهتــای دهوڵ ـهتــی نــاب ـهرپــرس و واڵمــنــهدهر ك ه
تهنیا نوێنهرایهتیی بهرژهوهندییهكانی گرووپێكی
دیــاریــكــراوی نــاو كۆمهڵگە دهكــا مهترسیدارتر ه
له پهتای كڕۆنا كه بهپێی زۆرب ـهی پێشبینییهكان
بۆ مــاوهیـهك دهمێنێتهوه و كۆتایی پێ دێ .بهو
هۆیهوهیه له ئێراندا شـهڕ دژی كڕۆنا له الیهن
دهسهاڵتدارانهوه به شهڕ دژی كۆماری ئیسالمی
دادهنرێ.

شوناس و

سەربەخۆیی ژن
شاهۆ مەتین
هــەرچــەنــد کــە شوناسەکان لــە ڕۆژهــەاڵتــی ناڤین وەک شوناسی
عەرەبی ،ئێرانی ،تورکی بەگشتی لە چوارچێوەی ساختاری کۆمەاڵیەتیی
باوکساالریدا فۆرمیان گرتوە ،چــاوەڕوان دەکرا لەگەڵ کۆتایی هاتنی
قۆناغی کۆڵۆنیبوونیان و لەدایکبوونی سەربەخۆیی نەتەوەییان،
ســەردەمــێــک لــە دێموکراسی و ئـــازادی دەرکــــەوێ .بــەاڵم عەقڵیەتی
بەڕێوەبەریی دەوڵەتدارانی ئەم نەتەوە و واڵتانە نەیتوانی خۆی لە
کۆتوبەندی پاوانخوازیی باوکساالری دەرباز بکا.
لە چاخی نوێدا لە هەموو ئەو واڵتانەی ڕۆژهەاڵتی ناڤین سیستمێکی
نوێ سەری هەڵدا ،بەاڵم مۆدێلی باوکساالری لە ڕێگای جێبەجێکردنی
یاسای دینی_مەزهەبیی پەیوەندیدار بە مافی ژنان و هەروەها ڕێفۆرمی
ڕووکەش ئاسای حکوومەتی لە بەستێنی پــەروەردە و ڕاهێنان لەسەر
ڕێچکەی ناتەندروستی خــۆی درێـــژەی پــێــدرا .بەمجۆرە ساختاری
باوکساالری کە بەسەر کۆمەڵگەدا حاکم بوو ،زۆر بە کەمی کەوتە بەر
ڕەخنە و خوێندنەوەی نوێ لە هەمبەر ژنان و ،حکوومەتیش نەخشی
زۆرتــری لە بەهێزبوونی ڕوانــگــەی نەریتخوازی لە هەمبەر ژنــان و
مافەکانیان گێڕا.
لە سیستمە نیمچە پێشکەوتووەکانی ڕۆژهەاڵتی ناڤینیشدا هەرچەند
کە دۆخی ژنان لە هێندێک بوار و بەستێندا گەشە و پێشکەوتوویی بە
خۆیەوە بینی ،بەاڵم لە الیەنگەلی دیکە بە تایبەت شوناسی سەربەخۆیی
و ئازادی ژنانەوە ،بەردەوام لەالیەن حکوومەتەوە تووشی بەربەستی
جیددی بوونەوە  .ئەو حکوومەتانە مافی ژنانیان بە گشتی لە چوارچێوەی
ساختاری نەریتی و پاشکەوتوو و پەیوەندی باوکساالرانە وەرگرتوە.
بە گشتی ژنــان بــەم شڕۆڤە نەریتییە کە مەحکوم بە قبووڵکردنی
چــارەنــووســی خــۆیــانــن ،بــەر بــە پێشکەوتنیان گــیــراوە و بەرنامەی
حکوومەتیش هــەر لــە ڕاســتــیــدا هــەوڵــی جێگرکردنی ئــەم لێکدانەوە
نەریتخوازییەی داوە.
گەشەی خێرای خەڵکی زۆربەی واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناڤین کە لەگەڵ
کەموکورتیی حکوومەتەکان لە ڕووی پەروەردە و ڕاهێنان ،ئاسوودەیی
و هیوا بە ژیــان ،پاکوخاوێنی و کار و بەرنامەی چاودێری لە منداڵ
هاوکات بــووە ،لە ئاکامدا ژنان مەجبوور بوون هەموو کات ئەرکی
سەختی ژیــان و پــەروەردە و ...هتد بنەماڵەکانیان وەئەستۆ بگرن و
خۆیان لەگەڵ ئامانجی دەوڵەت و گەشەی دەوڵەتی بگونجێنن .
پاش سەربەخۆیی هیندێک لەو واڵتانەش لە هێندێک بواردا ژنان تەنیا
وەک هاوسەر ،دایک و کچ دانیان پێدانراوە ،نەک لە شێوەی کەسایەتییەکی
سەربەخۆ و خاوەن مافی ئازادانە .لە ڕاستیدا بەرابەریی سیاسیی ژنان
نکۆڵی لێکراوە و بەسەختی لە بەستێنی فەرمیدا دەتوانن بوونیان هەبێ.
مافی ئابووریی ژنان بە جۆرێکە کە تەنیا وەک هێزی کار چاویان
لێدەکرێ و مۆڵەتی کارکردن لە دەرەوەی بنەماڵەدا زۆر بەکەمی بوونی
هەیە ،بۆیە بەتەواوی لەژێر گوشاری سەپێندراوی بنەماڵە ،کۆمەڵگە و
حکوومەتدان.
سیاسەتی هەموو واڵتانی ناوچە لە سەر مڵکەچکردنی ژنان پێداگرە و
ئەو بڕیارە بۆتە هۆی ناجێگیری تەواو لە هەموو ناوچەکەدا و کۆمەڵگەی
تووشی دوو ڕوانگەی دژ بەیەک کردۆتەوە.
لە الیەکی دیکە گوشاری بۆ نوێخوازی و دروستکردنی ئابووریی
لیبڕال و حکوومەتێکی دێموکراتیک کە مافی شارۆمەندان بەگشتی و
ژنان بەتایبەت دانپێدانراو و مسۆگەر بکرێت و لە الیەکی تر هەوڵی
پاراستنی نەریتی دواکەوتوویی ژنان و کۆمەڵگە کە دەوڵەت و ڕێکخراوە
فێندەمێتالەکانی وەک سەلەفی و ئیخوان موسلمین لە سەردەمی مۆدێرنیتدا
کە سەردەمی خێرای تێکنۆلۆژیا و زانیاری هەوڵی سەپاندنی حوکمی
نەریتی و دواکەوتوویان بە نیسبەت مافی ژنان و کۆمەڵگە دەدەن.
بەاڵم بە نیسبەت گەلی کورد کە بەدرێژایی مێژووی خۆی هەوڵی
ڕزگــاری لە کۆیلەبوون و بەدەستهێنانی ئــازادی لەدەست داگیرکەران
داوە ،لە هــەر ئاست و بەستێنێک بــێ ،بە ڕوانــگــەی بەرابەریخوازانە
کە بۆ ژن و مافەکانی هەیبووە ،ژنانی شانبەشانی پیاوان لە هەموو
سێکتەرەکانی سیاسەت ،کۆمەاڵیەتی و ئابووری بەشداری پێکردوە و
لە مانیڤێستی کۆمەڵگەی کوردستان بەهۆی ڕۆڵ و پێگەی گرینگی ژن
لە ناو خێزان و جڤاتدا بە پێناسەی وەزیــری پــەروەردەو و ئابووری
ناوزەندی کردوە ،چۆن الی پیاوی کورد ئەوە جێگیر و چەسپاوە کە
ژن بەهۆی بەڕێوەبەری بنەماڵە هەم وەچەی داهاتوو پەروەردەیەکی
دروست و ئوسولی دەکا و هەمیش پشتیوانی بەهێزی پیاوە لە الیەنی
ئابووری و ڕێکخستنی داهات و خەرجی بنەماڵەدا.
لە سەرچاوە مێژووییەکانی کورددا ژنیان بە “زەوی” پێناسە کردوە.
هەروەک چۆن زەوی ژین و ژیان بۆ هەموو گیانداران و ژێرزەوی و
ئاسمانەکان دابین دەکا  ،ئەوە ژنیشە کە بەهۆی پێگەی گرینگی لە ژیاندا،
تەناهی ،ئارامی ،ژیان و جوانی و ...بە مرۆڤایەتی دەبەخشێ .
بە سەرەنجدان بەم پاشخانە فیکری وفەلسەفییە ،بە سەرهەڵدانی
یەکەم حیزبی مۆدێرنی کــوردی (حیزبی دێموکراتی کوردستان) لە
چوارچێوەی ڕامیارییدا بە خوێندنەوەیەکی سەردەمی و لۆژیکیانە لە
کۆمەڵگە و سیاسەتدا پێی وایە شۆڕشێک ژنی تێدا بەشدار نەبێ خەباتێکی
ناهاوسەنگە و بە ئامانجی خۆی ناگا ،بۆیە چ لە سەردەمی کۆمەڵەی
ژێکاف وەک دایکی حیزبی دێموکرات و چ لە سەردەمی دروست بوونی
حیزبی دێموکرات و لە قۆناغی کورتی کۆماری کوردستاندا ،تاکوو ئێستا
کە بــەرەو یادی  ٧٥ساڵەی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
دەڕۆین ،ژن وەک الیەنێکی گرینگ و شوێندانەر لە کار و بڕیاری بزاڤی
نەتەوەیی کوردستاندا بەشداری پێکراوە و ژنانیش چۆن هیوا و ئاواتی
یەکسانیخوازی و مرۆڤایەتی خۆیان لە ساختاری ئەمڕۆی حیزبی و
کۆماری دێموکراتیکی دواڕۆژی دەوڵەتی کوردستاندا بینیوەتەوە ،ڕۆڵی
گرینگی خۆیانی تێدا دەگێڕن و بگرە لە پێناو ئەو دنیا پڕ لە سەروەریە
شەهیدش بوونە ،کە دواهەمین شەهیدانی ژنی سەرکردەی حیزب و
بزاڤی نەتەوەیی کوردستان خاتوو “نەسرین حەداد و سۆهەیال قادری”
بوونە کە بەهۆی موشەکبارانی قەاڵی دێموکرات لە ١٧ی خەرماناندا
وێــڕای دوانــزە هاوسەنگەریان گیانیان فیدای ئــازادی نەتەوەکەیان لە
پێناوی وەدیهێنانی ئامانجە پیرۆز و ڕەواکانیان کرد .
ژنان لەنێو گەلی کورد سەرەڕای بەدواداچوون بۆ شوناسی ژن بوون
و سەربەخۆبوونی پێی وایە ڕزگاریی گەلەکەی و بە ئامانج گەیشتنی لە
ڕێبازی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا سەربەخۆیی و وەدیهاتنی مافی
ژن بوونیەتی.
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کە «چڕوسانە» و «شیرینسوار»
دەبنە جەهەندەم بۆ دوژمن
ئــاوردانــەوە لە مێژووی گەلێکی چــەوســاوە و
کاراکتێرەکانی نێو ئەو مێژووە ،کەڵکوەرگرتن لە
ئەزموون و پەند و ئامۆژگارییەکانی کە لەئەنجامی
تاقیکردنەوەی تاڵی و سوێری چەندین ساڵەی
بەدەست هاتوون ،یەکێک لە ئەرکە گرینگەکانی
نەسڵی تــازەی ئەو گەلەیە .ئەمە گرینگە ،چونکە
گەڵێک ڕووداو و کــارەســات لە ژیانی ڕۆژانــەی
برایم چووکەڵی هەر ئینسان یا گەلێکدا ڕوو دەدا و دێتە پێش ،کە
ئەو پێشهات و ڕووداوانە تەنیا پەیوەندییان بە یەک
قۆناغ لە ژیانی ئینسانەوە نییە ،بەڵكوو تا ژیان بەردەوامە ئەوانیش هەر
هەن .جا نەسلی رابردوو لەبەر ئەوەی ئەزموونێکی لەسەر ئەو ڕووداوانە
هەیە و ،گیروگرفتەکانی کێشە و بەربەرەکانی ڕووداوی بەتەواوی دیوە و
گواستوویەتەوە بۆ نەسلی دوای خۆی؛ بۆیە پیویست ناکا جارێکی دیکە
تاقی بکرێنەوە.
وەختێک باس لە بەربەرەکانییەکی هێزی پێشمەرگە دەکەین ،چ لەباری
نیزامی و چ سیاسی و کۆمەاڵیەتییەوە مەبەست تەواوی هێزەکانی حیزبی
دێموکراتە ،نــەک تەنیا هێزێک یــان دەستە و لکێک .هەرچەند خەباتی
گەلێک بەبێ پێشڕەوایەتیی حیزبێکی شۆڕشگێر کە ئەرکی هەرە گرینگی
دیاریکردنی ڕێبازی سیاسی بۆ ئەو گەلە و هەڵبژاردنی شێوەی خەباتە
لە قۆناغی دیاریکراودا هەرگیز سەرکەوتوو نابێ .هەر بۆیە حیزبەکەمان
لەباری نیزامیشەوە لەو ئەرکە گرینگەشدا پێشڕەوایەتی کردوە کە لەو شێوە
خەباتە بۆ ڕزگاریی نیشتمان کەڵک وەرگــرێ .هەڵبەت هەموو هێزەکانی
حیزب لە مەیدانی شەڕدا وەک یەک بە ئەرکی سەرشانی خۆیان هەستاون،
هەر کام لەو ڕووداوانە و هەر کام لەو حاڵەتانە تایبەتمەندیی خۆی هەیە
کە ئێمە تا ئێستا لە هەگبەی «شاخ وشۆڕش»دا باسمان کردوون .ڕەنگبێ
ئەم گۆشەیە لە ڕۆژنامە نەپڕژابێتەوە هەموو بوارەکانی خەباتی چەکداری
یا باشتر بڵێم وەک یەک ڕۆڵ و بەشداریی هێزەکانی لەبەر چاو نەگرتبێ،
بەاڵم شانازییەکانی هێزی پێشمەرگە هەموو بۆ ڕۆڵە فیداکارەکانی ئەو
حیزبەیە کە وەک کاراکتێری سەرەکیی نێو ڕووداوەکان ڕۆلیان گێڕاوە.
کاتێک سەراپا کوردستان لەژێر ئاگر و ئاسن و گوللەبارانی هێزەکانی
کــۆمــاری ئیسالمیدا بــوو ،هێزی پێشمـەرگەی دێموکرات وەک هەڵۆی
سەرچیا بە گیان و بە دڵ پارێزگاری لە خاکی نیشتمان دەکرد.
دووهەم رۆژی بەهار سەعاتەکانی کۆتایی دەپێوا .هێشتا خەڵک هەر
بەدەم شادییەکانی نەورۆزەوە ،دەم بەپێکەنین سەروسەودای نەورۆزیان
بەرز ڕاگرتبوو .لە الیەکی دیکەوە پۆستاڵ لەپێیانی جەماران بیریان لە
پیالنێکی قێزەون دەکردەوە کە ئەم جێژنە خۆشە لە ڕۆڵەکانی دێموکرات و
لە خەڵکی کوردستان تاڵ بکەن و لێیانی بشوێنین.
شەوی سێی خاکەلێوەی ساڵی  ١٣٦١بوو .دەستەیەک لە پێشمەرگەکانی
هێزی بێستون لە ئاوایی «زیوییە» و «چڕوسانە» لەگەڵ خەڵکی جێژنی
نەورۆزیان دەکرد کە هەواڵ گەیشت هێزە کۆنەپەرستان هیڕشیان کردۆتە
سەر بەرزاییەکانی چروسانە و ،بەرزاییەکانی الشانی «کەوانە»یان گرتوە
و تا نزیک گوندی زیوییە و بەرزاییەکانی «شیرینسوار» لە ناوچەی
بێڵەواری کامیاران هاتوون .کوڕەکان خۆیان ڕێکخست و دەستەیەک بە
فەرماندەیی ساالر ئیبراهیمی بەرەنگاری دوژمن بوونەوە .سەدان کەس
لە هێزەکانی دوژمن شااڵویان بۆ ئەو دەستە پێشمەرگەیەی هێنا .کاتێک
دەستەیەک لە تێکۆشەڕانی ئــەو مەڵبەندە بە هێرشی دوژمنیان زانــی،
خۆیان بۆ سازمان دا و لە پشتەوە لە دوژمن ڕاسان و شەڕێکی سەخت
و نابەرامبەریان لەگەڵ دوژمن دەستی پێکرد .ئەوە یەکەم جار نەبوو کە
دوژمن هێرشی بۆ سەر ئەو شوێنە دەبرد ،بەڵکوو چەند جاری دیکەش
دەستوپەنجەی لەگەڵ قارەمانانی دێموکرات نــەرم کردبوو ،و هەموو
جارێکیش سەری وەبەر بەردی ئەلحەد کەوتبوو.
شەڕێکی گەرم و سەنگەر بەسەنگەر لە چەندین الوە درێژەی پێدەدرا
و ڕۆڵەکانی دێموکرات هەرجارێ بەرزاییەک و نوقتەیەکی ستراتیژییان
لە دوژمــن وەر دەگرتەوە و بــەرەو خوار ڕاویــان دەنــا .رێژیمیش بەپێی
سروشتی بــەزیــوی خــۆی هــەمــوو جــارێ پــاش تێکشکانی لــە مەیدانی
بــــەرەوڕوودا بە ئاگری تۆپخانەی قــورس بــەردەبــووە تۆپبارانکردنی
سەنگەری پێشـمەرگەکان و پــاش مــاوەیــەک سەرلەنوێ و بە زۆر و
زۆرداری هێزی پیادەی بۆ مەیدانی شەڕ بە زۆری رەوانە دەکرد .هەڵبەت
هێزی تەزیوی دوژمن بە بیستنی دەنگی چەکی پێشمـەرگە زراویان دەچوو
و نەیاندەوێرا لە سەنگەرەکانیان نزیک بوونەوە.
بە یەکگرتنەوەی هەردوو تیمی پێشمەرگە ،هێزی دوژمن کیشومات کرا
و هێزەکانی پێشمەرگە پاش  ١٨سەعات شەڕ و فیداکاری و بەرخۆدان
دوژمنیان بە یەکجاری بەچۆک داهێنا .خۆش ئەوە بوو هەر لەوکاتەدا
و لەکاتی ڕاونانی هێزی بەزیوی دوژمندا ماشێنێک پڕ لە پاسدار کەوتە
سەرمین و لێک هەڵتەکا.
لەو شەڕە حەماسییەدا کە  ١٨سەعاتی خایاند و الپەڕەیەکی پڕشنگداری
دیکەی لە فیداکاریی پێشمەرگە بە دەفتەری قارەمانەتی هێزی بێستون
زیاد کرد ،نزیک بە  ١٠٠کەس لە هێزەکانی دوژمــن کــوژران و بریندار
بــوون .هەروەها دەیــان قەزبزە چەکوچۆڵەی ســووک و نیوەقورس و
بەدەیان کەلوپەلی دیکەی نیزامیی بوو بە دەسکەوتی هەڵۆ بەرزەفرەکانی
بێستوونی خۆڕاگر .بەاڵم نابێ لەبیر بچێ کە ئەو قارەمانەتییە و خۆڕاگرییە
کە زەبرێکی گاریگەری لە دوژمن دا ،بە خوێنی دوو تێکۆشەری مەیدانی
حەماسەکانی ناوچەی کامیاران وەدی هات .لەو شەرە قورسەدا شەهیدان
مەحموود گـــودەرزی و تەییب حەیاتی بە خوێنی خۆیان حەقانییەتی
گەلەکەیان نووسییەوە و داستانێکی پڕ لە سەروەرییان بە خوێنی گەش و
ئاڵی خۆیان تۆمار کرد.
ئــەوەی گرینگە بــاس بکرێتەوە ئەوەیە کە لــەو حەماسەخوڵقێنییەی
پێشمەرگەدا هێزی دوژمن چەند بەرابەری هێزی پێشـمەرگە وتەیارتر بە
جۆرەها چەکی مودێڕن و هەروەها ،پشتئەستوور بە تۆپخانە بوو .بەاڵم
هێزی قارەمانی بێستون بە پێشمەرگەیەکی زۆر کەم کە تەنانەت یەک لە
پێجی دوژمنیش نەبوو ،بەاڵم بە ورە و بیروباوەڕەوە زەبرێکی بەهێزیان
لە شەوپەرستان وەشاند.
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ژنان لە ئێران و ئاسۆی خەباتی مافخوازییان
دیمانە :بەیان ئازەرەی
پرس ی ژن ــان لە ئێران دوای هاتنەسەرکاری
کۆماری ئیسالم ی هەمیشە یەک لەو بابەتە
گرینگ و هەستیارانە بووە کە هەم کۆمەڵ گەی
ئێران و هەم ناوەندەکان ی سیاس ی و ماف ی مرۆڤ ی
مرۆڤ لە دەرەوەی واڵتیش ی بەخۆیەوە سەرقاڵ
کردوە .لەگەڵ کۆتایی هاتن ی ساڵ ی  ٩٨لەسەر
سێ تەوەر ڕاوسەرنج ی چەند ن ووسەر و چاالک ی
بواری مافەکان ی ژنانمان وەرگرتوە.
***
ژنان لە ئێران یەک ساڵ ی رابردوویان چۆن
بەڕێ کرد .ڕەوت ی مافخوازیی ژنان ی ئێران لە
ساڵ ی رابردوو چۆن بوو ،و چ قۆناغ گەلێک ی پێوا؟

قادر وریا
ژنانی ئێ ران ،نەک هەر لە یەک ساڵی تێپەڕبوودا،
بەڵکوو لە سااڵنی ڕابردووشدا ،بەشێکی سەرەکی
و پێشەنگی ناڕەزایەتیدەربڕین و خۆپێشاندان و
جموجۆڵی ئیعت رازیی دژ بە کۆماری ئیسالمی بوون.
لە دیارترینی ئەو جموجۆاڵنە ،دەتوانین ئاماژە بە
خەبات و پێداگریی ئەوان بۆ وەدەستهێنانی مافی
چ ــوون بۆ ستادیۆمە وەرزشییەکان و ه ــەر وەها
حەرەکەتی سەمبۆلیکی هەڵگرتنی لەچکەکانیان
لــە ش ــوێ ــن ــە گ ــش ــت ــی ــی ــەک ــان ــدا ب ــک ــەی ــن .هـــەر دووی
ئ ــەم ح ــەرەک ــەت ــان ــە ،ک ــە دەنگهەڵبڕین بــوون دژی
ڕێوشوێنە داس ــەپ ــاو و تێکەڵ بە هەاڵواردنەکانی
کۆماری ئیسالمی ،لەگەڵ پێشوازی و پشتیوانیی
ژنــان و پیاوانی ئ ــازادی ــخ ــواز و یەکسانیخواز لە
نێوخۆ بەرەوڕوو بوون .ئەم جموجۆاڵنە کە بوونە
جێگەی سەرنجی میدیاکانی جیهان و ناوەندەکانی
بەرگری لە ماف و ئازادییە مرۆییەکان ،لە نێوخۆ و
دەرەوەڕا کۆماری ئیسالمییان بەرەوڕووی گوشار و
پالەپەستۆی سیاسی و حقووقی کردەوە.
ساڵی  ،١٣٩٨بۆ کۆماری ئیسالمی و بۆ خەڵکی
ئێ رانیش ساڵێکی پڕ ڕووداو بوو .ژنانی ئێ ران لە
ڕووداوەکانی ئەم ساڵەدا ،بە تایبەتی ئەو ڕووداو
و ج ــم ــوج ــۆڵ و بــزووتــنــەوانــە کــە ن ــێ ــوەرۆک ــێ ــک ــی
خەباتگێ ڕانە و دژ بە کۆماری ئیسالمییان هەبوو،
نەک هەر بەشدار بوون بەڵکوو لە ڕیزی پێشەوەدا
بوون .یەک لەو هەنگاوە گرنگانە ،داوای هاوبەش و
بە کۆمەڵی نزیکەی  ١٠٠کەس لە کەسایەتییەکان
و چ ــاالک ــان ــی ئ ــێ ـران ب ــوو ک ــە داواکــــاری دەســت لە
ک ــارک ــێ ــش ــان ــەوەی خ ــام ــەن ــەی ــی و گ ــۆڕی ــن ــی یاسای
بنەرەتیی ئێ ران بوون .لە نێو هەڵگ رانی ئەم هەنگاوە
بوێ رانە و ڕچەشکێنانەدا کە بەداخەوە هەمووشیان
دەستبەسەر ک راون ١٤ ،ژن بەدی دەکرێن.
لە خۆپێشاندانە بەرینەکانی خەڵک لە مانگی
خەزەڵوەردا کە زیاتر لە  ١٠٠شاری ئێ رانیان گرتەوە،
ژنان و کچان شانبەشانی پیاوان و ک ــوڕان ،هاتنە
سەر شەقام و داواکاری نەمانی کۆماری ئیسالمی
ب ـ ــوون .ژم ــارەی ــەک ــی بــەرچــاو ل ــە ک ــچ ــان و ژن ــان ــی
خۆپێشاندەر بــوون ب ــە ئامانجی تەقەلێک ران و
توند و تیژیی بێبەزەییانەی هێزە سەرکوتکەرەکان
و شەهید و ب ــری ــن ــدار ب ــوون .ڕێ ــژەی ــەک ــی یەکجار
زیاتریش گی ران و کەوتنە ژێر ئەشکەنجە.
لەو خۆپێشاندانانەشدا کە بە دوای بەردرانەوەی
ف ــڕۆک ــە ئۆک ڕایینییەکە ل ــە ئ ــێ ـران ب ــەڕێ ــوە چ ــوون،
ه ــەر وەهــا ل ــە ڕێ ــورەس ــم ــەک ــان ــی ب ــە خاکسپاردنی
قوربانییەکانی ئ ــەم ت ــاوان ــە گــەورەیــەی ڕێژیمی
ئێ ران ،ژنان و کچان بە تایبەتی توێژی خوێندکار،
بە شێوەیەکی دیار و پڕ ڕەنگ لە نێو جموجۆڵی
ناڕەزایەتیدەربڕی ندا هەبوون .کاتێکیش شەپۆلی
بایکۆتکردنی جەشنوارەی فەجر وەڕێ کەوت ،ژنانی
فیلمساز و چاالکانی ژنی ب ــواری فیلم و سینەما،
لە پیاوان بە جێ نەمان و وێ ـڕای ئــەوان ،هاندەر
و پشتیوانی بایکۆتی ئ ــەم م راسمە دەوڵ ــەت ــی و
حکوومەتییەی ئێ ران بوون.
دەتوانم بە یەک ڕستە بڵێم ساڵی تێپەڕبوو ،ساڵی
پتر هاتنەمەیدان و ڕاشکاوتر و بەرینتر بوونەوەی
بەشداریی ژنانی ئێ ران لە خەبات بە دژی دەسەاڵتی
کۆنەپەرستانە و دژی ئینسانیی کۆماری ئیسالمی
بوو.
ئارەزوو نستان ی
بــزووتــنــهوهی م ــاف ــخ ــوازی ــی ژنـــان ب هشێك ه ل هو
بزووتن هوه ئازادیخوازیی ه ب هرف راوان هی ك ه ه هموو
پێكهات هو چین و توێژهكانی كۆم هڵگای ئێ رانی

تێدا جێ دهگ ــرێ .خ هباتی ژن ــان خ ــاوهن ئامانجی
هاوب هشی زۆرهو ل ه زۆرب هی واڵتان و ل ه نێویاندا
ئێ ران ئ ـهو خ هبات ه ئاراست هی هكی ویست هكیان ه و
ب هرهنگاری ب ه خۆوه دهگ ــرێ .ب هو واتای ه ك ه ژنان
داواكاریی هكانیان ڕووب هڕووی كۆم هڵگە ،دهس هاڵتی
سیاسی و ن هریت ه جێك هوتووهكان دهك هن هوه و بۆ
ب هدیهێنانی كۆم هڵگای هكی ئازاد و دادپ هروهر ه هنگاو
دهنێن .ل ه واڵتانی دیكتاتۆڕو گ هش هن هس هندووی
وهك ئێ راندا بزووتن هوهی ژنان جگ ه ل هوهی ل ه پێناو
ی هكسانیی ڕهگ هزیدا تێدهكۆشێ ،ل ه ه همان كاتدا
بزووتن هوهی هكی ئازادیخواز و دێمۆك راسیخوازه وهك
تاكێك ل ه كۆم هڵگە ن هك وهك ژن.
ئـــهوهی ل ــێ ــرهدا دهتــوانــرێ وهك تایب هتم هندیی
بزووتن هوهی ژنان ل ه ئێ ران و خاڵ ه جیاك هرهوهكانی
ئ هو بزاڤ ه ل هگ هڵ بزاڤ ه هاوشێوهكانی ل ه واڵتانی
دیك ه باسیان لێوه بكرێ بریتین ل ه:
ی هك هم ،پێشین هی ئایینی و سوون هتیی زاڵ ب ه
س ـهر پ هیوهندیی ه كۆم هاڵی هتی هكان ل ه ئێ راندا ك ه
ڕی ــش ـهی ــان ل ـ ه ک ولتوورێك دایــ ه ب ـ ه مێژووی هكی
س ـهدان ساڵ هوه ،ب هرب هستێكی جیددی ه ل ه ب هردهم
وهرگرتنی ئ هندێش هكانی مۆدێڕنیت ه .ئ هو ب هكگ راوند ه
ك ــول ــت ــووری ــی ـه بــه هــهمــوو ج ــوم ــگ ـهك ــان ــی ژی ــان ــی
كۆم هڵگاوه دهبینرێ.
دووه هم ،سیست همی سیاسی ل ه ئێ راندا ب ه تایب هت
ل ه س ـهردهم ــی كۆماری ئیسالمیدا ب ه شێوهی هكی
ج هوه هری دژای هتیی پرسی ژن دهكاو ئ هوهش بۆت ه
واقعێكی كۆم هاڵی هتی .پڕوپاگ هندای ڕێژیم ل ه س هر
جێ خستنی بــاوهڕه دواك ـهوت ــووهك ــان تا ڕادهی ـهك
كاریگ هری كردۆت ه س هر ژنان و النیك هم الی ب هشێك
ل ه ژنان بوون هت ه ب ههای پ هسندك راو.
بــهو پێی ه ژنـــان ل ـ ه ئ ــێ ـران ل ـ ه دوو مــهی ــدان دا
خ ـهب ــات دهكـــهن ،ل ـ ه الیــهک تێك هڵ ب ـ ه بزووتن هوه
كۆم هاڵی هتی هكانی دی ــک ــە دهب ــن وهك ب هشێك ل ه
خ هبات دژی دواك هوتوویی سیست همی سیاسی و ل ه
الی هكی دیکەوە پ هیوهندیی ه كۆم هاڵی هتی و خێزانیی ه
چ هسپاوهكان ب ه چالش دهكێشن .بۆی ه دهتوانین
بڵێین ڕێگای هكی ناه هموارتریان ه هی ه  ل هو ژنان هی
ل ه واڵتانی خ ــاوهن سیست همی سیاسیی نۆڕماڵدا
دهژین.

شلێر باپیری
ژنانی ئێ ران ساڵی ڕابردوویان وەک ھەر ساڵێک
لە ساڵەکانی دیکە و لە دوای ڕاپەڕینی ژنان بە دژی
قانونی حیجاب له ڕەشەمەی ١٣٥٧تەوە بە خەبات
بۆ مافەکانیان و ھاوک ــات ڕووب ــەڕووب ــون ــەوەک ــان
لەگەڵ دەسەاڵتداری دژ بە ژنان تێپەڕ کرد.
لـــێـــرە پــێــم خـــۆشـــە ئــــامــــاژە بـــە دوو خــاڵ
ب ــک ــەم ک ــە ل ــە س ــاڵ ــی ڕابــــــردوودا بــەرچــاو ب ــوون.
ئ ــەوی ــش خۆپێشاندانەکانی مانگی خ ــەزەڵ ــوەر و
یەکسانیکردنی دیەی ژن و پیاوه.
لــە خ ــۆپ ــی ــش ــان ــدان ــەک ــان ــی خــــەزەڵــــوەردا ل ــەگ ــەڵ
ئـــەوەی رێ ــژەی ــەک ــی ب ــەرچ ــاو ل ــە خۆپیشاندەرانی
خۆپێشاندانەکانی ئەمساڵ ژن ــان بـــوون ،ب ــەاڵم
بەڕوونی درووشمێک پێوەندیدار بە مافی ژنان
ن ــەدرا و هۆکاریشی دەگ ــەرێ ــت ــەوە ب ــۆ ئ ــەوەی کە
ئەو ناڕەزایەتییانە دژ بە دۆخی خ راپی ئابووریی
واڵت بوو .هەڵبەت سەرەڕایی ئەوەی کە قەی رانی
ئابووری قەی رانێکی ئینسانییە و هەموو کۆمەڵگە
بەتایبەتی ژن ــان ل ــەو قەی رانەدا تووشی هەڕەشە
دەبــنــەوە ،هۆکارگەلی دی ــک ــەش دەک ــرێ ئــەوە بێ
کە چاالکانی ژن ــان لە ئێ ران گوشارێکی زۆری ــان
لەسەرە و بەشێکیشیان لە گرتوخانەدان ،ئەوەش
دەرفەتی بەشداریی ژنان بە کەمپەینی ناڕەزایەتیی
بەرف راوانی بەرتەسک کردوەتەوە.
دێمە سەر بەشی دووەمی باسەکە .دییەی ژن کە
لە یاسای کۆماری ئیسالمیدا نیوەی دیەی پیاو بوو،
لە ساڵی ڕابردوودا یەکسان ک را کە ئەویش دەکرێ
وەک دەستکەوتێک سەیر بکرێ .دەستکەوتە چون
ھەر لەسەرەتای دامەزراندنی کۆماری ئیسالمییەوە
تا ئێستا قانوونەکان لە دژی ماف و بەرژەوەندیی
ژنــانــن .ھەر ل ــە حیجابی زۆرەم ــل ــێ ت ــا دەگ ــات ــە
ھەاڵواردنی رەگەزی و پێنەدانی مافی تەالق به ژنان
و ڕێگەنەدان به بەشداریی ژنان لە پلەبەرزەکانی
حکوومەت؛ جا لە کاتی وادا الچوونی قانوونێکی
دژەژن دەبێ وەک دەسکەوت سەیری بکەن .بەاڵم بە

قەوارەی ئەو هەموو زیندان و کێشە و قوربانیدانی
ژنان ئەو دەسکەوتە زۆر نییە.
ئ ــەگ ــەر ک ــورت ــی ب ــک ــەم ــەوە کۆمەڵگەی ژن ــان لە
ئێ راندا ڕێگەیەکی سەختی لەپێشە کە پێویستی بە
ڕێگەچارەی ست راتیژیک ھەیە کە دەنگی ژنان لە
بزووتنەوە کۆمەاڵتییەکاندا پتر ڕەنگ بداتەوە.

فەریبا ڕەشیدی
ئەمن باسی ژنان لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان دەکەم.
ئێمە دەزانین كە لەگەڵ ئەوەدا كە ڕێژیمی سیاسی
لە ڕەهەندی جۆراوجۆرەوە ژنانی سەرکوت کردوە و
لە مافەکانی بێبەش کردوون ،بەاڵم جموجوڵی ژنان
بۆ ف راوانكردنی مەودای شۆڕشی ڕزگارییان زیاتر
بووە .یەكێك لەو پارامێت رانەی كە جێگای ئاماژەیە،
هەڵكشانی بوێریی ژنانە بۆ بەشداری ك ــردن لە
کایەکانی كۆمەڵگە و هاتنەوە دەرەوە لە كۆیلەتیی
لەماڵدا مانەوەیە .واتا ژنان ئێستا وەك جاران تەنیا
فەرمانبەری یاسا و دەوڵەتی دژەژن یان فەرهەنگ و
نەریتی دژەژنی كۆمەڵگە نین .بە ئاسانی دەتوانین
ببینین كە جموجۆڵی ژنان بەرەوە هەڵكشانە هەتا
ئاستێك كە تەنانەت لە ڕاپەڕینی خ ــەزەڵ ــوەر و
زۆر مەیدانداریی دیكه توانیان تابڵۆیەکی دی لە
مافخوازیی خۆیان پیشان بدەن .لە هەمان كاتدا
لە توێیەكانی ژێ ــرەوەی كۆمەڵگەدا دەنگی دلێری
ژن بۆ نەفی كردنی دۆخی سەپێندراوی داگیركەر
لە واڵت ــی ئێمە بەئاسانی و ب ــەڕەوان ــی دەبیست را.
ئەوانە نیشانەی ئەوەن كە دیاردەی ستەمخوازیی
ژنانە لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان لە كاڵبوونەوەدایە.
ئ ــەوە یارمەتی دەك ــا كە ژن ــان خۆیان لەو ڕێژیمە
سایكۆلۆژیكەی داگیركەر ئاسانتر دەرب ــاز بكەن
ك ــە ت ــووش ــی ناسازیگەلی وەك “نەیارشەیدایی”
و “دام ــاوی ــی خۆفێركرد” و ن ــاس ــازی” كەسێتیی
خۆسنوور”ی کردوون .ئەمە بەو واتایەیە كە ئەو
ناسازییانە كە دەب ــن بەهۆی ستەمخوازی ژنان
ڕوو بە كاڵبوونەوە دەڕۆن و ژن ــان لە بەرامبەر
ب ــە ئەندێشە و سیستەمی ن ــێ ــرس ــەروەر یاغیتر
و شۆڕشگێڕتر دەب ــن .ئــەوە ئیتر سنوورەكانی
مافخوازی تێدەپەڕێنێ و شۆڕشی ژنان دەكا بە
شۆڕشێكی پێشڕەو و ئافرێنەر كە ئ ــەوە دەبێ
ئامانجی سەرەكی هەر ژنێكی شۆڕشگێڕ بێ.
گواڵڵە شەرەفکەندی
گرینگ ئەوەیە ژنانی ئێ ران سەرەڕای بەردەوامیی
گ ــوش ــار و ســەرکــوت ل ــە س ــاڵ ــی ڕابـــــردوودا ب ــەاڵم
دی ــارت ــر و ب ــەرچ ــاوت ــر ب ــوون .ژنــان پاشەکشەیان
لە داخوازییەکانی خۆیان نەکردوە ،ئەگەرچی لە
ئێ ران ڕاوەستانی مەزهەب لە بەرامبەر زانست و
بنەما نێونەتەوەییەکان و مافی مرۆڤ هەلومەرجی
م ــوب ــارێ ــزات ــی ــی ژن ــان ــی ن ــێ ــوخ ــۆی واڵتـــی سەختتر
کردووە و قیمەتێک کە دەبێ بۆی بدەن لەسەرترە.
ب ــەاڵم وەک گ ــوت ــم ئ ــەم ــس ــاڵ حــــوزووری ژن ــان لە
خیابانەکان بەرچاوتر بوو و سیاسەتی سەرکوت
ژنانی نەترساندوە ،ڕێژیمیش ئەوە دەزان ــێ؛ بۆیە
بەجێی ئەوەی دان بەوەدا بنێ کە ژنان جەسوورانە
و ب ــوێ ـران ــە وەدووی مافەکانیان کــەوتــوون ،دێ
گاڵتەیان پێدەکا و ئەمە بە نیشانی کەم ئەقڵیی
ژنانی دادەنــێ .ڕێژیم لەو ڕێگەیەوە هەوڵی داوە
ئەم هاتنەمەیدانەی ژنان کەمبایەخ نیشان بدا و
تەنانەت بەالڕێیدا ببا .بەاڵم ڕاستیدا ئەوە هەمووی
نیشانەی ترسی ڕێژیمە لە ح ــزووری ژن ــان و لە
شکانی ترسی ژنان ،لە پەرەسەندنی مافویستیی
ژنان و لە ئامادەیی ژنان بۆ قوربانیدانی زیاتر لە
پێناو دەستەبەری دەسکەوتی زیاتردا.
باسێک ی دیکەی پێوەندیدار ب ــەو بابەتە
بەشداریی ژنان لە ڕەوت ی ناڕەزایەتییەکان ی
سەرشەقام بووە کە لەچاو سااڵن ی پێشوو دیار
و بەرچاوتر بوو ،بەو پێیە سەرکوت ی ژنانیش
زیاتر بوو؛ هۆکاری ئەمە بۆ چی دەگەڕێتەوە؟
گواڵڵە شەرەفکەندی
ئەوەیکە ڕێژیمی ئێ ران لە حاڵی حازردا لە هەموو
وەختێکی ناسەقامگیرتر و زەعیفترە بە سەرنجدان
بە هەموو ئەو تەحریمە ئابوورییەی لە سەریەتی
و ب ــارودۆخ ــی سیاسیی واڵت ،ئ ــەوان ــە بەستێنێک
دروست دەکا کە ژنان هەست بکەن حوزووریان لە
ناڕەزایەتییەکاندا پێویستترە! بەاڵم هاوکات پاشنە
ئاشیلی ئەو ڕێژیمەش لە بەرچاونەگرتنی مافی ژنان
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و مافی یەکسانی و بەرابەرییە ،بۆیە ئامادە نییە بە
ئاسانی ئەو مەیدانە چۆڵ بکا .ئەگەر لەبیرمان بێ
دوای ئینقالب دەسبەجێ حیجاب ئێجباری ک را .لەو
کاتدا ژنان هاتن گوتیان ئێمە ئێنقالبمان نەکردوە
کە بگەڕێێنەوە دوای ــە ،ب ــەاڵم دیمان کە سەرکوت
ک ـران .بەدرێژایی مێژووی کۆماری ئیسالمی ژنان
نەچوونە ژێر باری ئەوەی کە شوێنی ئەوان ماڵێیە،
بۆیە بەردەوام قسەی خۆیان بووە و خەباتی خۆیان
ک ــردوە .هەر کاتێکیش خەباتی ژن ــان دیارتر بووە،
ڕێژیم توندتری سەرکوت کردوە ،چونکی نایەوێ ئەم
هاوکێشەیە بگۆڕدرێ و ژنان لە بوارەکانی دیکەی
کۆمەلگەدا دیار و شوێندانەر بن.
فەریبا رەشیدی
ژن ــان بە ڕووحێكی دی ــك ــەوە خەریكن دێنە نێو
مەیدانی ش ــۆڕش .ئەو ڕاپەڕینەی خەزەڵوەر ڕەنگە
بۆ كۆمەڵێك كەس ناڕەزایەتی و بۆ كۆمەڵێكی دیكە
ڕاپەڕین بووبێ ،ب ــەاڵم بۆ ژن ــان شۆڕشێك بوو كە
لە بەرامبەر هەرچی سیستەم و یاسا و ئەندێشەی
نێرسەروەرانە ب ــوو یاغی ب ــب ــوون .ئــەوان نەهاتنە
مەیدان كە هەر داوای ماف بكەن ،نەهاتن بڵێن كە هەر
ناڕازین و داوای گۆڕانكاری بكەن؛ ئەوان لەڕاستیدا
هاتبوون ئەم ئەندێشە و سیستەم و دامودەزگایە
لە ڕەگ و ڕی ــش ــەوە هەڵتەكێنن .ژن ــان خەریکە لە
خەوێكی ق ــووڵ ڕادەپ ــەڕن و ئامادە نین مل بدەن
بە ئۆبژەكردنیان لە سیستێمێكدا كە خۆشەیدایانی
ن ــێ ــرس ــەروەری ی ــاس ــای ژیــان دەن ــووس ــن ــەوه .ئ ــەوان
هاتن نیشان ب ــدەن كە ژی ــان گۆرانییەكە كە دەبێ
بە ئەوینەوە بیچڕین .ئەوە پەیامی ژنانی شۆڕشگێڕ
بوو لە شۆڕشی ساڵی ڕابردوودا و ئەوەش سەرەتای
ڕاچڵەكینێی نوێیە كە ئیتر ئێمە هەرگیز ژنان وەكوو
پێشوو نابینینەوە .ئەو پەیامەش بۆ ڕێژیم هەرس
ناکرێ ،بۆیە دەیەوێ بەتوندی سەرکوتی بکا.
شلیر باپیری
بزووتنەوەی ژنان لە ئێ راندا کە چ رای خەباتەکەی
لەسەردەمی دەس ــەاڵت ــی خاتەمیدا بەکزی ھەڵک را،
ڕێ ــخ ــۆش ــک ــەر ب ــوو ک ــە چ ــاالک ــی ــە م ــەدەن ــی ــی ــەک ــان و
باڵوک راوەکانی تایبەت بە پرسی ژن دروست ببن کە
ئەوەش کاریگەری لەسەری ڕەوتی بزووتنەوەکەی
ئ ــەم س ــااڵن ــەی دوای ــی ــش ھەبـــوو .یەکێک ل ــەوان ــەش
وشیاربوونی توێژی ژن ــان ب ــوو .وشیاربونەکەش
ب ــووە دەریچەیەک کە ژن ــان خۆیان وەک بەشێکی
پ ــێ ــکھێ ــن ــەری ک ــۆم ــەڵ ــگ ــە پ ــێ ــن ــاس ــە ب ــک ــەن ــەوە و لە
نارەزایەتیەکاندا و بەتایبەت لە ساڵی رابڕدوودا کە
دیتمان ،بەشدار بن .لێرەدا دەردەکەوێ کە ھەاڵوردن
و پارادۆکسێک ھەیە.
ھەاڵواردن ــە یاساییەکە لە زەمینەی ناڕەزایەتی و
خەبات بۆ مافی ژنان نەیتوانیوە زۆر سەرکەوتوو بێ
و لەالیەکی کەوە پارادۆکسێک لە نێوان مێنتاڵیتێتی
مـــەزھەبـــی دەســـەاڵتـــدارانـــی ئــێــران و ھۆشــیــاری
مێنتاڵیتێیی ژن وەک تاکی کۆمەڵگە وای ک ــردوە
کە ژنان کەمتر لە پەراوێزی گۆرانکارییەکاندا بن.
لەکاتێکدا یاسای کۆماری ئیسالمیش ھەوڵی زۆرتر
ھەاڵواردن و جێگیربوون لە ماڵەوەیە ،بەم شێوەیە
ڕوونە ژنان تووشی سەرکوتی زیاتر دەبنەوە.
ئارەزوو نستان ی
كۆماری ئیسالمی ه ه ر ل ه دوای دام ـهزران ــی ـهوه
ف ـهل ــس ـهف ـهی مــانــهوهی خــۆی ل ـه ســهر پاكێجێكی
ئیدئۆلۆژیك بنیات ن ــاوه ،ك ه ل ه م ــاوهی چل ساڵی
ڕاب ــردوودا ب ه ك هڵك وهرگرتن ل ه ه هموو ئام رازهكان
ه هوڵی داوه بیپارێزێ و ل ه مێشك و زهینی تاك هكاندا
جێگیری بكا .ی هكێك ل ه الی هن ه ه هره گرینگ هكانی ئ هو
ئیدئۆلۆژیی ه باب هتی ژنان و ئ هو پێناس هی هی ه بۆ ژن
ك ه ل ه ڕوانگ هی خۆیان هوه و ب ه پشتب هستن ب ه دهق ه
ئایینیی هكان دهیخ هن ه ڕوو.
ڕوون ــە کە ڕێژیم بزووتن هوهی مافخوازیی ژنان
ب ه م هترسیی گ هوره بۆ س هر دهس هاڵت هك هی دهزانی.
ب هاڵم س هرهڕای ه هموو ئ هو زهبرو زهنگ ه ،ژنان ه هرگیز
ئاماده ن هبوون واز ل ه خواست هكانیان بێنن و دهرف هته
جۆراوجۆرهكانیان بۆ ب ـهدواداچ ــوون ــی ماف هكانیان
قۆستۆت هوه .نموون هی ب هرچاوی ئ هو دهرك هوتنان ه،
ل ه ناڕهزای هتی هكانی چ هند ساڵی دواییدا دهبینین .ب ه
بڕوای من ئ هو ناڕهزای هتیان ه ه هرچ هند دروشم هكانی
تایب هت ب ه ژنانی ك همتر تێدا ب هرج هست ه بوو ،ب هاڵم
نوخت ه وهرچ هرخانێك بوو ل ه دهرك هوتنی ڕوخسارێكی
نوێ ل ه ژنان و پێگ هیشتووییان ل ه كۆم هڵگەدا.
قادر وریا
ئاشک رایە پلە و ئاستی توندوتیژیی سەرکوتی
ڕێژیم ،پێوەندییەکی راستەوخۆی بە ترس شکان و
بڕیاڕی لێب ڕاوانەی ژنان بۆ خەبات هەتا ڕووخانی
کـــۆمـــاری ئ ــی ــس ــام ــی ــی ــەوە ه ــەی ــە .هـــەر چ ــی ژن ــان
ڕاشکاوانەتر و بوێ رانەتر دێنە مەیدان و داواکانی
خۆیان دەخەنە ڕوو ،جەوهەر و شوناسی پڕ لە
هــەاڵواردن و کۆنەپەرستانەی ئەو ڕێژیمە ،زیاتر
دەچتە ژێر پرسیار و ،بێزاربوونی ژنانی ئێ ران لەو
سیستەمە دژە ژنە ،پتر خۆی ئاشک را دەکا.
ت ــرس ــی دەســــەاڵتــــداران ل ــەو ن ــەت ــرس ــی ــی ــەی ژنــان
و لــەو ه ــات ــن ــەدەری ئـــەوان ل ــە قەفەسەکانیان بۆ
خۆڕزگارکردنی یەکجارەکیان ،وای ک ــردوە تووشی
وەح ــش ــەت بــن .ب ــۆ وێ ــن ــە کاتێک دەب ــی ــن ــن ٤٠ساڵە
ڕووســـەری و حیجاب ب ــە زۆروزۆرداری بەسەر
ژناندا دەسەپێنن و ئەم سەرپۆشەیان لێ کردوون بە
شتێکی پیرۆز ،بەاڵم ژنان دێن و لە نێوەندی شوێنە
گشتییەکان و بە بەرچاوی خەڵک و میدیاکان“ ،ئەم
سەمبولە پیرۆزە”!ی ئەوان تووڕ هەڵ دەدەن ،ئەمە
واتاکەی ڕەتکردنەوەی کۆی ڕێژیمەکە و فەلسەفە و
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پیرۆزییەکان و یاساکانیەتی .نیگەرانی لە تەشەنا
کردنی ئەم بوێرییە و هاتنە مەیدانەی ژنان لە الیەک
و لەرزۆک بوونی بناغەکانی نیزامەکە و وەحشەت
لە ڕووخان و فڕێدران بۆ نێو زبڵدانی مێژوو ،وای
کردوە بە دڕندەییەکی هەر چی زیاترەوە بەرەوڕووی
دەنگهەڵبڕینی مەدەنیانە بەاڵم ڕچەشکێنانەی ژنان
ببنەوە.
ئەگەرچی ژنان لە ئێران لە هەر نەتەوە و لە
هەر ناوچەیەک ی ئەم واڵتە لەگەڵ بێماف ی و لەگەڵ
ڕێژیمێک ی دژی ژن و سەرکوتگەر ب ــەرەوڕوون،
ب ــەاڵ،م بارودۆخ ی ژنان ی نەتەوە بندەستەکان
تایبەتترە .ئــەوان ه ــەم خەمە گشتییەکەی
پرس ی ژنانیان لەکۆڵ ناوە ،هەم خەم ی پرس ی
نەتەوەیی و ئیتنیکیی خۆشیان هەیە .ئەم
تایبەتمەندییانە چین و چ خس ڵەتێک ی جیاواز
بە بزووتنەوەی ژنان دەبەخشن.
شلیر باپیری
ئێمە لە ئێ ران لەگەڵ پرسی ژنانی کورد ،ژنانی
عــــەرەب ،ژن ــان ــی تـــورک ،ژن ــان ــی ب ــەل ــووچ و ژنانی
فارس بەرەوڕووین ،ڕوونە کە هەبوونی ئەو پرسە
بەمانای ئەوە نییە کە ژن لە کۆمەڵگەی کوردی و
لەالیەن کۆمەڵگەی خۆشیەوە مافی پێشێل ناکرێ،
بەڵکوو بەوماناییە کە ژنی ک ــورد بۆ گەیشتن بە
مافی هاوشان لەچاو ژنی فارس ڕێگای سەختر و
لەوانەیە جیاوازیتریشی لەپێش بێ .وەک چۆن ژنی
ڕەش پێست بۆ گەیشتن بە مافەکانی لە چاو ژنی
سپی پێست کۆسپی زیاتری لەسەر ڕێیە .ژنانی
کورد لەو بوارەدا سەرکەوتوو بوون بەاڵم کۆمەڵگەی
کوردی و ڕێکخ راوە سیاسییەکان لەو پێوەندییەدا
ڕەخنەیان لەسەرە .قەی رانی سەرەکی لەو بوارەدا لە
نێو بزوتنەوەی ژنان نییە ،بەڵکوو لەنێو بزوتنەوەی
گشتییدایە کە هەتا ئێستاش بایەخ بە چەمکی
ژنی کورد ن ــادا .ھەروەھا ژنی کورد لە کۆمەڵگەی
ئێ رانیشدا بەشێک لە بزووتنەووی ژنانی فارس
ن ــەب ــووە و ژن ــان ــی ف ــارس ــی ــش پ ــرس ــی ژنــی ک ــورد و
نەتەوەکانیان لە چوارچێوەی بزووتنەوەکەیاندا
لەبەر چاو نەگرتوە و پێگەیەکیان نەداوەتێ!
قادر وریا
خەباتی ژنانی نەتەوە بندەستەکانی ئێ ران بۆ
ماف و ئازادییەکانی خۆیان و هەر وەها بۆ مافە
نەتەوەییەکانیان ،لەگەڵ ئەوەی لە هەلومەرجێکی
سیاسی ،ئەمنیەتی و کۆمەاڵیەتیی زۆر سەختتردا
بەڕێوە دەچێ ،هەتا ئیستاش بەو جۆرەی پێویستە
نــەبــووە ب ــە جێگای ســەرنــج .هــەم ل ــە الیـــەن ئەو
بزووتنەوەیەی ژنان کە لە پێتەختی ئێ ران و شارە
گەورەکان و بە بەشداری و پێشەنگایەتیی ژنانی
ناوەندنشین هەیە ،هەم لە الیەن میدیاکان و ناوەندە
سیاسی و مرۆڤپاریزەکانی دەرەوەی واڵت.
لەم پێوەندییەدا پیویستە ئاماژە بە دوو ڕاستی
بکرێ .یەکەم بەهۆی لە پەراوێزدابوونی نەتەوە
ن ــاف ــارس ــەک ــان و بێبەشبوونیان لەپێشکەوتنی
ئابووری و ئیمکاناتی فەرهەنگی و هتد لە درێژایی
م ــێ ــژوو ،بە تایبەتی لە س ــەردەم ــی دەسەاڵتداریی
کۆماری ئیسالمیدا و ،بە هۆکاری کۆمەالیەتی و
ئایینی ،خۆڕێکخستن وهاتنەمەیدانی ژنانی ئەو
نەتەوانە دژوارتــــرە .ڕاستیی دووهەمیش ئەوەیە
ئەگەرچی ژنانی ئەو نەتەوانە بە تایبەتی ژنانی
کوردستان ،هەم لە پێوەندی لەگەڵ پرسی نەتەوەیی
و پرسە گشتتەکانی کۆمەڵی خ ــۆی ــان و ه ــەم لە
پێوەندی لە گەڵ پرسی ژنان و داوا و مافەکانی
خۆیاندا ،پێشینەی تێکۆشان و قوربانیدانیان هەیە
و بە کــردەوە خەبات و تێکۆشانێکی بەرچاویان
ه ــەی ــە ،بـــەاڵم چونکە ل ــە نــاوەنــدی واڵت دوورن،
ی ــا کێشە و داواکــانــیــان ،ب ــم ــان ــەوێ و ن ــەم ــان ــەوێ
نەتەوەیەکی جیاواز و جۆگ رافیایەکی جیاواز وەبیر
دێننەوە ،بەئەنقەست لە الیەن میدیاکان و ڕێکخ راوە
سیاسییەکانی نەتەوەی س ــەردەس ــت ،تەنانەت لە
الیەن چاالکانی فیمینیستی نەتەوەی سەردەست،
بێدەنگەیان لێ دەک ــرێ و گرنگیی پێویستیان پێ
نادرێ .هەر بۆیە هەوڵدان بۆ ئەوەی خەباتی ژنانی
ئەو نەتەوانە ،بە دەنگ و ڕەنگی جیاوازی خۆیانەوە
بناسیندرێ ،ئەرکێکی گرنگە لە سەر هەموومان،
چ وەک چاالک و مرۆڤیکی یەکسانیخواز ،چ وەک
ڕێکخ راوی سیاسی و خەباتکار.

گواڵڵە شەرەفکەندی
تایبەتمەندیی نەتەوەیی و جوغ رافیایی وادەک ــا
ژنانی ن ــەت ــەوە نافارسەکان چەند ق ــات قورسایی
خەباتیان لەسەر شان بێ .مەسەلەن ئەگەر باسی
کوردستان بکەین ،سروشتییە کە بەشێکی زۆری
قورسایی خەباتی نەتەوەیی لەسەر ژنانە و ئەوەش
وادەکا خەباتی ژنانی کورد بۆ یەکسانیی ڕەگەزی
لە خەسڵەت و ئەولەوییەتی سەرەکیی خۆی دوور
بکەوێتەوە .دیارە ناکرێ ئەو کاریگەرییە باشەش

نەبینین ک ــە م ــەس ــەل ــەن ب ــزووت ــن ــەوەی سیاسی
و نــەتــەوەیــی ک ـ ــورد لــەســەر خ ــەب ــات ــی ژن ـ ــان و
بەرەوپێشبردنی بوویەتی.
دەسەاڵتی ناوەندی لەو ناوچانە گرینگی بە
ئ ــاب ــووری ،پرسی بێهداشت و بــوارە م ــەدەن ــی و
فەرهەنگییەکان نادا و تێچووی خەباتی سیاسی و
یەکسانیخوازیی ژنانیش قورسترە و ئەو جیاکاری
و ه ــەاڵواردن ــە بەنیسبەت ژنێکی مەرکەزنشین
زۆر بەزەقی دیار و هەست پێک راوە .میدیاکانی
ئ ــۆپ ــۆزی ــس ــی ــۆن ــی ــش ب ــەن ــی ــس ــب ــەت ڕووم ــاڵ ــک ــردن ــی
کار و چاالکیی ژنانی نەتەوە نافارسەکان ئەو
هەاڵواردنە دەکەن .ئەوەش کە ئەمساڵ دروشمی
هەشتی مارس “ ،نەسڵی من ،نەسڵی بەرابەریی
جنسییەتییە” ،ئەوە یانی بەواتایەکی دی سەدەی
بیست و یەک دەبێ سەدەی دەستەبەرکردنی ئەو
ئامانجە بێ و ئەوەش گرینگییەتکی زۆرتر دەدا
بە پرسی ژنانی نەتەوە بندەستە و نافارسەکان
لە ئێ ران.
فەریبا ڕەشیدی
ئێمەی ك ــورد پرسێکی بنەڕەتیمان هەیە کە
پرسی خ ــاك و ن ــەت ــەوەی ــە .ئ ــەو پرسە ل ــە نێوان
نەتەوەكانی دیكەی بندەستی فارسدا هاوبەشە.
ڕزگایی نەتەوەیی لە ڕاستیدا بە نەتەوەسازی
ب ــەدی دێ ك ــە یەكەمین و گرینگترین ئەركی
شۆڕشی ژنانە .بۆیە نەتەوەسازی بەشێکە لە
ئەرك و مافخوازیی ژنان.
ب ــەن ــی ــس ــب ــەت بـــزووتـــنـــەوەی ژن ــان ـ ـی نــەتــەوە
نافارسەکان كە دوژمنی هاوبەشمان دەوڵەتی
ناوەندیی ئێ رانە ،بێگومان دەب ــووا بزووتنەوەی
نەتەوەیی بەهێز لەنێو ئەوانیشدا هەبا بۆوەی
ببا بە بنەمایەك بۆ هاوپەیمانییەکی بەرباڵو.
ل ــە ئێستاشدا خەباتی پێکەوەمان ب ــەو مانایە
نایە کە ناسنامەكانمان تێكەڵ بكەین یان لەژێر
ناسنامەیەكی ساختەدا خەبات بۆ دێموك راتیزە
كردنی واڵت بكەین ،بەڵكو شۆڕشی ژنانی هەر
نەتەوەیەكی بندەست پێویستە سەرەتا پالن و
پرۆژەیان بۆ ڕزگاریی نەتەوەیی خۆیان هەبێ.
دیاره هەر ئەو جۆرە كە ئاماژەم پێکرد ڕۆڵی
ژنــان ل ــە ش ــۆڕش ــی ڕزگ ــاری ــدا دەبــێ ل ــەس ــەر ئەو
پاشنەیە بگەڕێ كە ڕێ لە سیستەمی نێرسەروەر
ب ــگ ــرێ .ئـــەوە ب ــەو وات ــای ــەی ــە ك ــە ئ ــەگ ــەر ژن ــان ــی
نەتەوەكانی دی ــك ــەی بندەستی ئ ــێ ـران بیانەوێ
بە ئ ــازادی جنسییەتی بگەن و شكۆی مرۆیی
و ژن ــان ــەی خۆیان ب ــەدەس ــت بهێننەوە ،ئەمە لە
ڕێگای شۆڕشێكی سەروەیخوازانەی نەتەوەیی
بە پێشەنگایەتی ژنانی پێشڕەو و ئازادیخواز
دەستەبەر دەبێ و ئەوە دەتوانێ لە نەخشەڕێییەكی
هاوبەشدا بۆ لەب نهێنانی داگیركاری و دژەژنیدا
كۆمان بكاتەوە.

ئارەزوو نستان ی
ن ــاوهن ــدگ ـهرای ــی ل ـه حوكم ڕانیی ئ ــێ ـران ــدا چ ل ه
ئێستا و چ ل ه س ـهردهم ــی پێشوودا ،وای ك ــردوه
ناهاوس هنگی هكی ب هرچاو ل ه ناوچ ه جیاوازهكانی
ئێ ران دروســت بێ ل ه بــواره جیاوازهكانی وهك
ئابووری ،پ هروهردهیی و هتد.
ن هت هوه نافارس هكان ك ه زیاتر ل ه سنوورهكانی
ئێ ران دهژین و ب ه كردهوه ه هم ل هڕووی جوغ ڕافی و
ه هم ل ه ڕووی سیاسیی هوه پ هڕاوێزخ راون و ب ه كۆت
و ب هندی زیاتر دهور دراون .ه هر بۆی ه دهتوانین
بڵێین خ هباتی ژنانی ن هت هوهی هكی پ هڕاوێزنشین و
پ هڕاوێزخ راو تایب هتم هندیی خۆی ه هی ه .بۆ وێن ه ل ه
كۆم هڵگەی هكی ن هریتی وهك كوردستاندا ژنان دهبێ
ب ه دهستێك ش هڕی ه هاڵواردنی ڕهگ هزی بك هن و ب ه
دهست هك هی تریشیان ش هڕی پاراستنی شوناس ه
ن هت هوهیی هك هیان بك هن .ژنی كورد هاوكات ل هگ هڵ
چ هوسان هوهی ڕهگ هزی ،ب هرهوڕووی چ هوسان هوهی
ن هت هوهییش بۆت هوه .دهبێ ه هم پارێزهری شوناسی
ڕهگ ـهزی ــی خ ــۆی بێ و ه ـهم پ ــارێ ــزهری شوناسی
كوردای هتی .خ هبات ل ه دوو س هنگ هردا ج هسارهت
و ئازای هتی هكی جیاوازی ب ه ژنی كورد ب هخشیوه.
ئ هگ هر خ هونی ژنانی ناوهندنشین بریتی بێ ل ه
ئازادیی پۆشین و كاركردن و ب ه گشتیی ئازادیی ه
كۆم هاڵی هتی هكان ،ئ هوا ژنی كورد خ ــاوهن ڕوئیای
گ ـهورهت ــره چ ل ـ ه ڕووه كۆم هاڵی هتیی هك ه و چ ل ه
ڕووه ن هت هوهیی هك هی .ك هوات ه دۆخی ژنانی نافارس
دۆخێكی ت هواو جیاوازه ل ه ژنانی ن هت هوهی خاوهن
دهس هاڵت.

***
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یاسای ڕهوشت
هیندێک جار باسی یاسای ڕهوشتی دهکرێ و
مهبهست لهم ه ئهوهی ه که ،به ڕوانینی ڕهوشتی
تــاکــهکــان دهبــــێ لــه مــافــێــکــی یــاســایــی تــایــبـهت
بههرهمهند بن .بۆ میناک دهگوترێ خوێندن وهک
مافێکی ڕهوشتی بۆ ژنانه ،کهوابوو به جۆرێکی
دیکە دهڵێین ژنان مافی یاسایی ئهوهیان ههی ه ک ه
بخوێنن .ب ه گشتی ئهم قسهی ه کاتێک دهگوترێ ک ه
یاسا مافێکی وههای بۆ تاکهکان دیاری نهکردو ه شاڕۆخ حەسەنزادە
و بهڕەسمیی نهیناسیوه ،بهاڵم بناخ ه و بنچینهی
ڕهوشت دهخوازێ که تاکهکان ئهو مافهیان ههبێ .ئهگەر یاسای واڵتێک
مافی ههڵبژاردن و ههڵبژێردراوبوون بۆ ژنان ب ه فهرمی نهناسێ ،بنهمای
دادپهروهری و بهرامبهری مرۆڤهکان وهک بنچهی ڕهوشتی وا دهخوازێ
ک ه یاسای ئهو واڵت ه مافێکی تهواو بۆ ژنان بهڕەسمی بناسێ.
زۆرجار مهبهست ل ه مافی ڕهوشتی ،خودی بنچین ه و بنهمای ئاکارییه،
چوونکه ماف و بهرژهوهندی بۆ تاکهکان دابین دهکا .ههروهها جێی
خۆیهتی باس ل ه حقوقی ئاکاری تاکهکان بکهین لهو جێگایهی ک ه بنهمای
ڕهوشتی پێداگری دهکا بۆ دابینکردنی خواست و ئۆگرییهکانی تاک.
بنهمای وهک دادپهروهری و بهرامبهری ،ڕێز گرتنی کهرامهتی مرۆڤ،
چاکه و ...لهو دهستهیهن .له ڕاستیدا فهیلهسوفانی حقوق و ئاکار ب ه
یارمهتی ئهم جۆر ه بنهمایانه ،مافی وهک قهدهغه کردنی ئهشکهنج ه و
ههاڵواردن دهسهلمێنن.
مافی مرۆڤ چییه؟
مافی مرۆڤ ئهو مافانهن ک ه بۆ سهرجهم مرۆڤهکان بهبێ لهبهرچاو
گرتنی ،ڕهگهز ،نهتهوه ،ئهتنیک ،ئایین ،زمان ،ڕهنگی پێست یا ههر شتێکی
دیکە ک ه ههیه ،بهڕهوا دهزانرێ .ههموو ئینسانهکان به ڕادهیهکی بهرامبهر
خاوهن ئهم مافانهن و ل ه گشت پرس و باسی تایبهت به مافی مرۆڤدا
پێداگری زۆر لهسهر نهبوونی ههاڵواردن کراوه.
لهم بارهیهوه ،گهڕانهو ه بۆ بهڵگه بنهڕهتییهکانی نێودهوڵهتی ل ه مهڕ
مافی مــرۆڤ زیاتر ئهم بابهتهمان بۆ ڕوون دهکــات ـهوه .بەشێک لەم
بەڵگانە بریتین لە« :جاڕنامهی جیهانیی مافهکانی مرۆڤ» ،پەیماننامەی
نێونهتهوهیی مافی مەدەنی و سیاسییەکان (یا مافهکانی جیلی یهکهم ک ه
لهخۆگری مافی تایبهت ب ه ژیان و بهشداری ل ه سیاسهته) ،ههروهها
پهیماننامه نێونهتهوهییهکانی مافە ئابووری_کۆمهاڵیهتی و کولتووری (یا
مافهکانی جیلی دووههم ک ه مافهکانی ئابووری ،کۆمهاڵیهتی و کولتوورین
و لهخۆگری مافی تایبهت ب ه کار و بژێوی ژیان و بهرهنگاربوونهوهی
دژی نـــهداری و ه ـهژاریــی ـه) ،بــاوکــراوهکــانــی ڕێــکــخــراوی یونسکۆ و
کۆنڤانسیۆنهکانی پاراستنی میراتی کلتووری و سرووشتی جیهان ک ه
زیاتر ل ه سهر گۆڕانی کهشوههوا و ژینگ ه بۆ جیلهکانی داهاتوو ،تهکز
دهکا( .ک ه ئهمهش وهک مافهکانی جیلی سێههم ناسراون).
کۆنڤانسیۆنهکانی نههێشتنی ههمووجۆر ه جیاکاری و ههاڵواردنی
ڕهگهزی ،لهنێو بردنی سهرجهم شێوازهکانی دووچاوهکی جیاوازیدانان
ب ه دژی ژنان ،کۆنڤانسیۆنی ڕێکخراوی نێودهوڵهتی به دژی ئهشکهنجه،
کۆنڤانسیۆنی مافی منااڵن ،کهسانی کهم ئهندام و کۆنڤانسیۆنی پشتیوانی
ل ه مافی کرێکارانی کۆچهر و بنهماڵهکانیان ل ه گرنگترین سهرچاوهکانن
بۆ زانیاری لهسهر ماف و جۆرهکانی پێشێلکردنی ئهو مافانه.
ب ه ڕوانینێکی دیکە ،مافهکانی مرۆڤ ،سهرهتاییترین و بنهڕهتیترین ماف ه
ک ه ههموو تاکێک ب ه شێوهی زاتی ،جهوههری و تهنیا به هۆکاری مرۆڤ
بوون لێی بههرهمهندن .ئهم پێناس ه سادهیە دهرهنجام و ڕهنگدانهوهی
گرینگی کۆمهاڵیهتی و سیاسیی بۆ خهڵک و دهسهاڵتهکان بهدوا دا هێنا.
بهپێی دهقــی جــاڕنــامــەی جیهانیی مافی گـــەردوون و باقی بهڵگ ه
نێودهوڵهتییهکان ،ئهم مافانه تایبهتمهندیی وهک جیهانگیری (،)universal
بێبهری نهکران ،ههڵناواردن ،ڕانهگواستن ،نهبوونی جیاکاری و تەوفیری،
بهرامبهریخوازی ،پێکهوهلکاوی و تێکچندراوی ههیه .ههربۆی ه مافی
ههموو ئهوکهسانهیه ک ه له سهرتاسهری چوارقوڕنهی ئهم جیهانهدا
دهژین و ناتوانرێ بههۆکاری ئهو جوغرافیایهی ک ه تێیدا دهژین لهو
مافانه بێبهری بکرێن.
بیردۆزان و چاالکانی مافی مــرۆڤ ،ل ه چاالکیی ه نێونهتهوهییهکانی
خۆیان ل ه بهستێنی مافهکانی مرۆڤ ،دامهزراو ه جیهانی و ناوچهییهکان،
سیاسهتی دهوڵهتان و چاالکییهکانی ڕێکخراو ه ناحکومییهکان ،بناخ ه و
بیچمی سیاسهت ه گشتی و تایبهتییهکانیان لهسهر ئهو مژاران ه ههڵدهچن.
ل ه ڕاستیدا دهتوانین بڵێین کاتێک ک ه کۆمهڵگای جیهانی ل ه فهزای
ئاشتی ،ب ه زمانێکی هاوبهشی ڕهوشتی ،وتوبێژ و دهگهڵ یهکتر باخافن،
ئهو زمانه هاوبهشه ،زمانی مافهکانی مرۆڤه.
دهگـهڵ ئهمهش ،هێشتاش بیردۆزانی مافی مــرۆڤ ،بۆچوونهکانیان
لهسهر ئهو مــژارانـهی ســهرهوه ،ب ه شک و گومانهو ه دێنن ه بهرباس
و باسهکانیان زۆرتــر لهسهر ناڤهرۆک ،شوناس و چۆنیهتیی پاساو
هێنانهوهی مافی مرۆڤه.
به گۆشهنیگایهکی دیکە ،پرسیارهک ه ههمان چهمک و مانای ماف
ی بناسرێ و ئـهم باسهش ل ه وێژهمانی
و حقوق ه ک ه دهبــێ بەڕەسم 
فهیلهسووفان ههروا درێــژهی ههیه .زۆرێک ل ه بیرۆکهکانی بنچینهیی
کـ ه بــزوێــنـهری بــزاڤــی مافهکانی مــرۆڤ بــوو ،دوای شــهڕی جیهانی
دووه ـهم و کارهساتی هۆلۆکاست گ ـهور ه کــراو و پ ـهرهی پێدرا و ب ه
بڕیاری جاڕنامهی مافهکانی مرۆڤ ل ه پاریس لهالیهن کۆمهڵهی گشتی
ڕێکخراوی نهتهوهیهکگرتووهکان ل ه ساڵی  1948گەیشته سهرچڵهپۆپهی
ی ناسرا.
خۆی و بەڕەسم 
ل ه سهردهمی قۆجی ،چهمکی مافهکانی مرۆڤ بهوجۆرهی ک ه ئهمڕۆ
باسی دهکرێ بوونی نهبووه .بهڵکوو ل ه کۆمهڵگەی کهونار ب ه شێوهی
کۆمهڵێک ئهرک بوو ک ه چهمک و مانای وهک ،دادپهروهری ،دانپێدانانی
له وهدهستهێنانی کهرامهتی ئینسانی
سیاسی ،گهشهی مــرۆڤ که 
وهردهگیرا ،دهگوورا و یان چاکه و باش ه جیا ل ه نێوهرۆک و مانای مافی
مرۆڤ بوونی ههبووه...
درێژەی هەیە
***

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ڕۆژنامهی «کوردستان» ل 
www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 11958

ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647508483312
kdp.tashkilat@gmail.com

polarization: Vertical -27500 FEc : 7/8
Radiodk59@gmail.com

هەموو هاتنەوە ،زیندانیانی سیاسی نەبێ!
لە بەرەبەری نــەورۆزدا و هاوکات
لــــەگــــەڵ ت ــەش ــەن ــەس ــەن ــدن ــی پ ــەت ــای
“کــۆرۆنــا”دا دەزگــای قەزایی کۆماری
ئیسالمی هــەمــوو زیندانیانی ئێرانی
ناردە مەرەخەسی و ،ئەو بڕیارە تەنیا
زیندانیانی سیاسی نەگرتەوە.
هــەاڵواردن و بێبەشکردنی بەندییە
سیاسییەکان لــەو مــافــە ئــەویــش لەو
بارودۆخەدا لەحاڵێکدا بوو کە پێشتر
جاوید ڕەحمان ،ڕاپۆرتنێری تایبەتیی
شــــووڕای مــافــی مــرۆڤــی ڕێــکــخــراوی
نــەتــەوە یەکگرتووەکان لە نامەیەکدا
داوای لــە تـــاران کــردبــوو بەشێوەی
کــاتــیــش بـــووبـــێ هـــەمـــوو بــەنــدیــیــە
سیاسییەکان وێڕای بەندکراوانی دیکە
ئــازاد بکا .جاوید ڕەحمان دەڵــێ جێی
داخــە کــە ئــێــران نیزیکەی  ٧٠هــەزار
بــەنــدکــراوی ئ ــازاد ک ــردوە و بەندییە
سیاسییەکانی هەاڵواردوە.
هــــــــەروەهــــــــا “ئــــەنــــجــــوومــــەنــــی
زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهــەاڵتــی

کوردستان”یش لەو بارەوە ڕایگەیاندبوو کە گیانی زیندانیانی سیاسی لە مەترسیدایە و
پاراستنی گیانی بەندییە سیاسییەکان لە ئەستۆی کۆماری ئیسالمییە .لە نێوخۆی واڵتیش
و لە نامەیەکدا کە زیاتر لە  ١٦٠ڕۆژنامەنووس ،نووسەر ،و چاالکی مەدەنی ،ڕوو لە
ئیبراهیم ڕەئیسی ،بەرپرسی دەزگای قەزایی ئێران نووسیویانە ،هاتوە کە بارودۆخی
زیندانیانی سیاسی ئەویش بە لەبەرچاو گرتنی باڵوبوونەوەی کۆرۆنا و ئیمکاناتی کەمی
بەندیخانەکان و نەبوونی پێڕاگەیشتنی پزیشکی نالەبارە و پێویستە بەشێوەی کاتیش
بووبێ بنێردرێنە ماڵەوە .بەاڵم ئەم داوایانە لە الیەن ئۆڕگانە پێوەندیدارەکانی کۆماری
ئیسالمییەوە بێوەاڵم ماونەتەوە.

ئێران یەکێک لە  ٢٠ناوەندە سەرکوتکەرەکانی جیهانە

ڕێکخراوی “هەواڵنێرانی بێسنوور” ڕۆژی پێنجشەممە٢٢ ،ی
ڕەشەمە لە ڕۆژی خەبات دژ بە سانسۆری ئینتێرنێتی ،ناوی
“شــۆڕای بەرزی سۆسیال مێدیای ئێران”ی خستە نێو لیستی
سەرکوتکەرترین ناوەندەکانی ئازادیی مێدیایی لە ساڵی ٢٠٢٠دا.
ڕێکخراوی هەواڵنێرانی بێسنوور جەختی لەسەر ئەوە کردەوە

کە ئەم ناوەندە تێکنیکی زانیارییەکان بەمەبەستی “سیخوڕی
لەسەر ڕۆژنامەنووسان و گوشار خستنە سەر ئەوان” دەکار دەکا
و ئەم بابەتە دەبێتە هۆی ئەوەی دەسڕاگەیشتنی خەڵک بە هەواڵ
و زانیاری بکەوێتە ژێر مهترسی و هــەڕەشــەوە و ،دەسەاڵتی
حکوومەت زاڵتر و بەهێزتر بکا.
ئەم ناوەندەی ڕێکخراوی “هەواڵنێرانی بێسنوور” بە ناوەندی
سەرکوتی ئازادییەکان لە ئێران ناوی دەبا ،ساڵی ١٣٩١ی هەتاوی
پێک هاتوە و ،سیمای زۆر ناسراوی سیاسی و نیزامیی کۆماری
ئیسالمی تێدایە؛ وەکــوو سەرکۆمار ،ژمــارەیــەک لە وەزیرانی
دەوڵەت ،فەرماندەی سپای پاسداران ،فەرماندەی پۆلیس ،سەرۆکی
ڕێکخراوی بانگەشەی ئیسالمی ،سەرۆکی دەنگ و ڕەنگی کۆماری
ئیسالمی و سەرۆکی کۆمیسیۆنی فەرهەنگیی مەجلیس .کاری ئەم
ناوەندی کۆنتڕۆڵی ئینتێرنێت و بەرتەسک کردنەوەی ڕاگواستن و
باڵوکردنەوەی زانیاریی سەربەخۆیە و مافی ئازادیی ڕادەربڕین
کە لە مادەی ١٩ی جاڕنامەی مافی مرۆڤدا هاتوە ،پێشێل دەکا.

کۆماری ئیسالمی بە دەیان منداڵی ئێعدام کردوە
“بنیاتی عەبدڕەحمان بروومەند” لە ڕاپۆرتێکدا ڕایگەیاندوە
کە کۆماری ئیسالمیی ئێران بە دەیان منداڵی ئیعدام کردوە و
لە ساڵی ٢٠١٩ـشدا چوار منداڵی لەدار داوە.
پرسی ئێعدامی مندااڵن ڕۆژی ٩ی فورییەش لە چل و
سێهەمین دانیشتنی شوڕای مافی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوە
یەکگرتووەکان هاتە گۆڕێ .لەم کۆبوونەوەیەدا دەوڵەتانی
ئەندام لە شــورای مافی مــرۆڤ جارێکی دیکە داوای ــان لە
کۆماری ئیسالمیی ئێران کردەوەکە کۆتایی بە سەپاندنی
سزای ئیعدام بەسەر کەسانی خوار تەمەن  ١٨ساڵ بێنێ.
لە کۆنووسی ئــەم کــۆبــوونــەوەیــەدا هاتوە کە کۆماری
ئیسالمی تا ئێستا دەیان منداڵی ئیعدام کردە و لە ساڵی ٢٠٠٠
بەمالوە النیکەم  ١٤٠منداڵ کە دەزگای قەزایی بە تاوانباری
زانیون ،لەدار دراون.
ڕاپــۆرتــەکــەی “بنیاتی بــروومــەنــد”یــش کــە لــەژێــر نــاوی
“لەگەڵ ئــەوەی منداڵن بەاڵم بە هەمان شێوەی گەورەکان

محاکەمە دەکرێن و حوکم دەدرێن” باڵو کراوەتەوە ،پاساوهێنانەوەی
کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمیی ئێرانی لە پێوەندی لەگەڵ سزای
ئیعدام بۆ مندااڵن بە چالش دەکێشێ و پێوەندیی پێگەیشتن (بلوغی
شەرعی) لەگەڵ گەشەی تەواوی ئەقڵ بە لەبەرچاوگرتنی توێژینەوەی
زانستی و ئەزموونەکان دەباتە ژێر پرسیار.

ناوی توێژەرێکی کورد لەنێو  ١٠٠بیرمەندی جیهاندا تۆمار کرا
ناوی پڕۆفیسۆر محەممەد سەجادی ،مامۆستای زانکۆی سۆران
لە هەرێمی کوردستان ،لە ڕیزبەندی باشترین لێکۆڵەرەکانی جیهان لە
بواری “کیمیا” بۆ ساڵی ٢٠١٩دا تۆمار کرا.
پڕۆفیسۆر محەممەد ســەجــادی ،خەڵکی ســەقــزی ڕۆژهــەاڵتــی
کوردستان یەکێک لە باشترین لێکۆڵەرەکانی بواری کیمیا لە زانکۆی
سۆرانە و ناوی لە لیستی  ١٠٠بیرمەندی جیهاندایە کە لە الیەن
دامەزراوەی  Clarivate Analyticsڕاگەیەندراوە.
دوکتور “موسلێح مستەفا” ،سەرۆکی زانکۆی سۆران ،لەو بارەیەوە
ڕایگەیاند“ :هەوڵە بێوچانەکانی دوکتور سەجادی لە بوارەکانی
پێشکەوتووی زانست ،جێگای ڕیزلێنان و پێزانینە”.

KURDISTAN
The Official
Organ
Democratic
Party of Kurdistan
The Organ
of Kurdistan
Democratic
Party-Iran- I ran

NO:770 19 March 2020
No: 493 5 Sep 2008

بهرلهمااڵوایی

ساڵێ کە ڕابرد...
ساڵێکی پڕ ڕووداومـــان تێپەڕاند –زۆریــی ڕووداوەکـــان
نوێترین هەواڵەکانی دەکــردە کۆنترین هەواڵەکان -و ئەم
ڕووداوانەش هەم خۆش بوون و هەمژی ناخۆش – و ئەگەر
نەمانەوێ ڕاستییەکان بشارینەوە دەبــێ بڵێین بــەداخــەوە
ناخۆشییەکانی زۆرتر بوو.
لەو کاتەوە کە مرۆڤ توانیویەتی چەمکی کات و زەمەن
بەکار بێنێ و کەرەسەی پێوانەکەی بۆ بدۆزێتەوە و یان
هەردی سەلیمی
بخولقێنێ ،هەموو دیاردەیەک چووەتە چوارچێوەی ڕێکەوتەوە
و هەر لێرەشەوەیە کە مێژوو بە واتا کۆنەکەی خۆی سەر
هەڵدەدا .لێرەدایە کە ئێمەی مرۆڤ بەو باوەڕە دەگەین کە هەر شتێک ،هەر کەسێک،
هەر دیاردەیەک و  ...تەمەنێک و کاتێکی تایبەت بە خۆی هەیە .نوێبوونەوەی
ڕۆژژمێری ئێمەش لەگەڵ سووڕی سروشتیی سروشتدا یەکی گرتوەتەوە و ،هەر
کام لە وەرزەکانیش بۆ خۆیان هێمایەکی دروست لە گەشە ،گەورەبوون ،پێگەیشتن
و پیری و لە ئاکامدا نەمانن.
لە ســەرەتــای ساڵی ٩٨ـــدا و بە دوای ئــەوەی کە الفاوێکی واڵتــداگــر ئێرانی
گرتەوە ،زیاتر لە هەر ڕستەیەک ئەم پەندە فارسییەی کە دەڵێ« :ساڵێک باش
بێ ،لە بەهارەکەی ڕا دیارە» بەرچاو بوو کە دەستاودەست لە نێوان بەکاربەرانی
ئەم فەزایەدا دەگــوازراوە .بەکارهێنانی ئەم پەندە لە الیەن خەڵکەوە تەنانەت لە
قسەکردنەکانیشیاندا –نەک هەر لە سۆشیال مێدیادا -تێکەڵ بە توانج و پلالر بوو
و ،هەر لە سەرەتای ساڵەوە بەم پێشبینییە پێشوازییان لە ساڵی بەردەمیان کرد؛ لە
ڕاستیشدا پێشبینییەکە بە هەڵە دەرنەچوو.
ئــەم الفــاوە کە بە دیاریکراوی پارێزگاکانی کرماشان و ئیالم و لوڕستانی
داگــرت ،زەرەر و زیانی گیانی و ماڵیی زۆری بە خەڵکی ئەم ناوچانە گەیاند؛
بەاڵم یەکگرتوویی و خۆبەڕێوەبەریی خەڵکیشی بەهێز کرد و لە هەمان کاتدا
بێمودیریەتیی دەسەاڵتیشی زەقتر کردەوە و ،هەر لێرەدا قەڵشێکی گەورە کەوتە
نێوان دەسەاڵت و ئەو خەڵکەی کە پێشتر کوێرە هیوایەکیان بە کاربەدەستان بوو.
دروشمی ئەمساڵیش بە پێڕەوی لەم سااڵنەی دوایی لەالیەن خامنەییەوە بە
«ڕەونەقی بەرهەمهێنان» ناو نرا ،کە ڕێک بە پێچەوانەوە یەکێک لەو سااڵنە بوو
کە زیاترین فشاری ئابووری و کەمداهاتی و بێکاری لەسەر خەڵک بوو و ،هەر
لەمساڵدا بە چەندین کارگەی بەرهەمهێنان داخران و تەنانەت بژیوی کرێکارەکانی
خۆیشیان بۆ دابین نەبوو.
کۆماری ئیسالمی لە دەرەوەی سنوورەکانی ساڵێکی کارەساتباری هەبوو،
گوشارە النیزۆرەکانی ئەمریکا ،بە تێرۆریست ناساندنی سپای پاسدارانی شۆڕشی
ئیسالمی ،ناڕەزایەتییەکانی خەڵکی لوبنان و عێراق بەدژی دەستێوەردانەکانی ئەم
ڕێژیمە لە کاروباری واڵتەکانیاندا ،کوژرانی قاسم سولەیمانی و بەردانەوەی بە
ئەنقەستی فڕۆکە ئۆکراینییەکە ،ئێف ئەی تی ئێف و تێخستنەوەی ئێران لە لیستی
ڕەش و  ...دەسەاڵت و هێزی کۆماری ئیسالمی لە ناوچەدا تووشی الوازییەکی
بەرچاو کرد و ،کاریگەرییەکانیشی زۆر بەرهەستە.
لە نێو سنوورەکانیشدا بارودۆخێکی باش چاوەڕوانی دەسەاڵتدارانی کۆماری
ئیسالمی ناکا ،وەک چۆن سیاسەتەکانی دەرەوەیــان لەم ماوەیەشدا هەر لەسەر
ڕەوتە پێشووەکەی بەردەوام بوو و ،کاردانەوەی خەڵک و واڵتانی دیکەی بەدوادا
هێنا؛ هێڵی دیاریکراوی سیاسەتەکانیان لە نێوخۆی واڵتیش هەر بە پێوانەی
پێشوو و بەڵکوو توندتریش بەردەوام بووە و ،ئەمەش ناڕەزایەتیی خەڵکی ئێرانی
لێکەوتەوە و کەوتوەتەوە .بە پێی ڕاپۆرتی ڕێکخراوی هەواڵنێرانی بێسنوور ئێران
لەمساڵدا پلەی ١٧٠ی لە نێوان  ١٨٠واڵتدا لە بواری ئازادیی چاپەمەنی بەدەست
هێناوە ،ئەمەش خۆی دەرخــەری شاردنەوەی زانیاریی ڕاست و بە دوای ئەوە
داسەپاندنی کەشی تاکدەنگی بەسەر کۆمەڵگە و نەهێشتنی دەنگی نەیارانە.
باسمان لە «ڕەونەقی بەرهەمهێنان»ـی سەقەت کرد ،هەر لەم سۆنگەیەوە و
بە زۆر هۆکاری تریش دۆخی ئابووریی خەڵکی ئێران بە واتــای تــەواوی وشە
قەیراناوییە ،هەژاری لەم واڵتەدا بە شێوەیەکی بەرباڵو پەرەی گرتوە و ڕوو لە
زیادبوونە؛ سیاسەتی سەرکوت و نادێموکراتیک و سیستمی ئابووریی هەڵتەکاوی
ئێران ،خەڵکی ئەم واڵتەی هێنایە سەر شەقام .هەرچەندە بەداخەوە بە پێی ئامارەکان
 ١٥٠٠کەس لە ناڕەزایەتیدەربڕان کوژران و بە هەزارانی دیکەش بریندار و گیراو
هەیە و ژمارەیەکی بەرچاو لەم گیراوانە حوکمی ئێعدامیان بەسەردا سەپاوە؛ بەاڵم
ترسی خەڵک لە ڕێژیم و سەرکوتەکانی هەتا ڕادەیەکی زۆر ڕژا .ئەم ناڕەزایەتییانە
لە ڕۆژی ٢٢ی ڕێبەندان و ٢ی ڕەشەمەی ئەمساڵ (هەڵبژاردنەکانی مەجلیس)
گەیشتە لووتکە و ،خەڵک بە بەشدارینەکردنیان جارێکی دیکە ناڕەزایەتیی خۆیان
بەدژی ڕێژیم و لە ئاستێکی بەریندا دەربڕی.
هێنانی نەخۆشیی کرۆنا بۆ ئێران بەهۆی ڕانەگرتنی هاتوچۆ لەگەڵ چین و دواتر
شاردنەوەی ڕاستییەکان لە خەڵک لەم پێوەندییەدا و کۆنترۆڵ نەکردنی دۆخە
نائاساییەکە لە سۆنگەی ئیزۆلە نەکردنی شاری قوم وەک مەکۆی باڵوبوونەوەی
ئەم نەخۆشییە ،هەموو بەرپرسایەتییەک دەخاتە سەر شانی دەسەاڵتی کۆماری
ئیسالمی .لە بواری دابینکردنی پێداویستیی بێهداشتی و تەندروستیشدا هەر ئەوەندە
کە بڵێین لە ساڵی گەشەی بەرهەمهێناندا ماسک و ئەلکول بووەتە دەرمانی چاو لە
ئێراندا ،ئیتر خۆی دەرخەری دۆخی شپڕێوی ئەم واڵتە و ئیدارە سەقەتەکەیەتی.
ئەمە لە کاتێکدایە پێشبینییەکانی ناوەندی پزشکیی زانستگەی شەریفی تاران باس
لەوە دەکا لە ئەگەری بەردەوامیی ئەم ڕەوتە هەنووکەییە ،ئێران سێ میلیۆن و نیو
قوربانیی کرۆنای دەبێ.
لە پێوەندی لەگەڵ مافی کەمینە نەتەوەییەکان ،درگای سیاسەتەکانی ڕێژیم هەر
لەسەر گرێژنەی پێشووی دەســووڕێ و تەنانەت لە سەرەتای ساڵی خوێندنی
٩٨دا بە هێنانە ئارای گەاڵڵەیەک لەژێر ناوی «بسندگی زبان فارسی» ڕاستەوخۆ
دژایەتیی گەالنی نافارسی ئەم واڵتە
_کە پێکەوە زۆرینەی جەماوەرەکەی پێک دێنن ،-کــرد .ســووڕی سروشت
هێناومانیەتەوە سەر خاڵی دەسپێکێکی دی و بەهار و سەرهەڵدانەوەیەکی تر؛
مامۆستا شەریف گوتەنی« :گەاڵڕێزان گوڵی باخانی دا با /بەهارێ دیکە دێ ،ئەم
داخە البا».
نەورۆز پیرۆز ،ماڵی گشت الیەک ئاوا.

