
هەڕەشەکانی بەرپرسە ورد و درشتەکانی حکوومەتی 
ئیسالمیی ئێران لە حیزبە کوردستانییەکان شتێکی 
ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  ڕاستیدا  لە  و  نییە  تازە 
و  ئازادیخوازی  لەگەڵ  دژایەتیی  هەنگاوی  یەکەم 
مافخوازیی خەڵکی کوردستانی ڕۆژهەاڵت بە بڕیاری 
خومەینی بۆ بە ڕەسمی نەناسین و بە وتەی خۆی 
دەستی  کوردستانییەکان  حیزبە  هەڵوەشانەوەی 

پێکرد.
حیزبە  لەگەڵ  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  دژایەتیی 
لەگەڵ  حکوومەتە  ئەو  دژایەتیی  کوردستانییەکان 
ئازادی و مافخوازیە و ئەو شەڕە لە ڕاستیدا شەڕی 
حکوومەتی ئێران لەگەڵ گەلێکی ئاشتیخواز و ویست 
هێرش  ئازادیخوازانەیە.  و  پێشکەوتنخواز  مەیلی  و 
و هەڕەشەکانیان بۆ سەر کوردستان و حیزبەکانی 
داگیرکەر  دەسەاڵتێکی  هێرشی  بەتەنها  هەر  نەک 
ڕەش  بیرێکی  هێرشی  بەڵکوو  نەتەوەیەک  سەر  بۆ 
و  پێشکەوتووی  سەنگەری  سەر  بۆ  دواکەوتوو  و 
بەدەسەاڵت  سەرەتای  کە  کاتێکدا  لە  ئازادییە. 
گەیشتنی حکوومەتی ئیسالمی لە ئێران لە زۆربەی 
شوێنەکانی دیکەی ژێر دەسەاڵتی حکوومەتی تازە 
پێگرتووی ئیسالمی بە ڕابەری خومەینی، ئازادییەکان 
یان  سەرکوتکرابوون  یان  خەڵک  و  کرابوون  زەوت 
بە  ملیان  و  کەوتبوون  نوێ  دەسەاڵتدارانی  دوای 
یاسای سەدە ناوەڕاستیی ئەوان دابوو، لە شارەکانی 
جۆراوجۆر  سیاسیی  الیەنی  و  حیزب  کوردستان 
ئازادی  بە  خەڵک  و  دەژیان  جیاوازەوە  مەیلی  بە 
و  دەخوێندەوە  حیزبەکانی  باڵوکراوەی  و  ڕۆژنامە 
و  شار  دەسەاڵتی  شوێن  چەند  لە  خەڵکی  شورای 
الدێکانی بەدەستەوە بوو و ژنان چاالکانە لە بواری 
سیاسی و کۆمەاڵیەتیدا دەوریان هەبوو. کوردستان 
کە ئامادە نەبوو دەنگ بە کۆماری ئیسالمی بدا و 
و  داگیرکاری  و  دیکتاتۆری  دژی  لەسەرەتاوە  هەر 
دواکەوتووی بوو کەوتە بەر هێرشی هێزی چەکداری 

دەسەاڵتی نوێ. 
و  ماف  و  ئازادی  لە  خەڵک  جەماوەری  بەرگریی 
دەسکەوتەکانیان و تەسلیم نەبوون بەرانبەر بە بیری 
ڕەش و داگیرکاری و ڕۆڵی حیزبەکان لە ڕێکخستن و 
سازماندان و بەرەوپێشبردنی ئەو خەباتە، هۆکاری 
کۆماری  حکوومەتی  ساڵەی   ٤٣ دوژمنایەتیی 
کوردستان  حیزبەکانی  لەگەڵ   ئێران  ئیسالمیی 
چاالکیی  بەردەوامیی  لە  دەسەاڵتە  ئەو  ترسی  و 

حیزبەکانە. 
ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتدارانی  ساڵ   ٤٣ پاش 
تەنها بە زۆری چەک و زیندان و ئیعدام و شکەنجە 
سەرەڕای  و  بمێننەوە  کوردستان  لە  توانیویانە 
نەیانتوانییوە  پالنەکانیان  و  پیالن  و  هەوڵ  هەموو 
بیری ئازادی و سەربەستی و مەیلی پێشکەوتنخواز 
و چەپ لە کوردستان بنەبڕ بکەن و دەتوانین بڵێین 

گەورەترین مەترسییەک کە حکوومەتی ئێران

dw
ar

oj
.n

et

سەروتار

سکرتێری  ئێلخانیزادە  عومەر  هاوڕێ 
زەحمەتکێشانی  کۆمەڵەی  گشتی 
لەگەل  وتووێژێک  بەشداری  کوردستان 
وتووێژەکە  دەقی  بوو،  تیشک  گۆڤاری 
لێرەدا دەکەوێتە بەر دیدەی خوێنەرانی دواڕۆژ

کۆنگرەی  کە  وادەردەکەوێت  پرسیار: 
وەکوو  2002وە   لەساڵی  کۆمەڵە  دەیەمی 
ئایدیۆلۆژیای  لە  گرینگ  وەرچەرخانێکی 
روانگەی  بەتایبەت  دەکرێت،  سەیر  حیزبی 
نەتەوەیی   پرسی  ئاست  لە  کۆمەڵە  حیزبی 
لە  گرینگ  بەشێکی  بۆتە  ئێران  لە  کورد 
ئێستراتێژی حیزب،روانگەی ئێستای کۆمەڵەی 
زەحمەتکێشانی کوردستان  بۆ پرسی کورد چ 
جیاوازیەکی هەیە  لەگەڵ حیزبی دێمۆکرات؟
کە  بدەم  بەوە  ئاماژە  دەبێ  یەکەم  واڵم: 
گوتاری  کە  نییە  کۆنگرەی10  سەرەتا 
نەتەوەیی کۆمەڵە تێیدا هاتۆتە ئارا، کۆمەڵە 
نەتەوەیی  گوتارەکەی  دامەزرانیەوە  لە 
بە  ئەوکاتەش  ئیمە  بووە.  کوردستانی  و 
بزووتنەوەی  گوتوە:  کوردمان  بزووتنەوەی 
کورستان،  خەڵکی  دیمۆکراتیکی  میللی 
قاچ  دوو  لەسەر  کۆمەڵە  پمانوابووە 
بۆ  خەبات  و  نەتەوەیی  خەباتی  ڕاوەستاوە، 
عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی و یەکسانی. ئامادەش 
بوین لەگەڵ هەموو الیەنی سیاسی بە تایبەت 
پێک  کوردستانی  بەرەی  کوردستان  حیزبی 
بێنین، جونکە المانوابوو ئەوە پەویستییە بۆ 

غەباتی ڕزگاریخوازی کوردستان. دوای چوونە 
ناو حیزبی کۆمۆنیست وردەوردە ئەو گوتارە 
تۆ  ماوەیەک  دوای  هات.  بەسەردا  گۆڕانی 
نابینی لە دروشم و لە گۆڤارەکانی ئەوکاتدا 
ئیدی بزوتنەوەی کوردستان بە بزوتنەوەیەکی 
لە  باس  بەڵکوو  بکرێت،  پێناسە  نەتەوەیی 
کوردستان  شۆڕشگێرانە”ی  “بزووتنەوەی 
شۆڕشگێرە  ئەوبەشەی  مانای  بەو  دەکرێت، 
کە لە ژێر رێبەری چەپدایە، ئەوە گۆڕانە کە 

بەسەر گوتاری پێشودا هاتووە)هەرچ 
هەبووە(،  بەاڵم  کرابێ،  خشکەیی  بە  ەند 
بەڵێ بزوتنەوەی کوردستان شۆڕشگێڕانەیە، 
پێناسەی  نییە،  تەواو  پێناسەی  ئەوە  بەاڵم 
گشتگیرە  خەباتێکی  کوردستان  بزوتنەوەی 
نەتەوەیی  ژێردەستەیی  و  ستەم  نەمانی  بۆ 
و  کۆمەاڵیەتی  گۆڕانی  دوای  تایبەت  بە  کە 
هەوڵی کۆمەڵە ناوەرۆکی عەداڵەتخوازی تێیدا 
پڕڕنگ بۆتەوە. کارێک کە ئێمە لە کۆنگرەی 
رێک  گوتارەکەمان  ئەوەیە  کردوومانە    10
سەردەم  گۆڕانەکانی  لەگەڵ  و  کردۆتەوە 
هێڵی  سەر  بردومانەتەوە  و  گونجاندومانە 
 . بوونە  کوردستانی  ئەویش  خۆی،  پێشوی 
ئێمە لە کۆنگرەی 10 هاتینەوە سەر ئەساسی 
ئەم گوتارە، بەاڵم پێمخۆشە ئەوەش بڵێـم: 
چ دوای جیابونەوە و چ لەوکاتەی کە پێکەوە 
ئەو  هەر  شۆرشگێر  کۆمەڵەی  لەگەڵ  بوێن 
گوتارە بوو بەاڵم ژەنگ و تۆزوخۆڵی حیزبی 
وردە  مابوو.  بەسەرمانەوە  هەر  کۆمۆنیستی 

چ  داتەکا،  لێ  تۆزەشی  و  ژەنگ  ئەو  وردە 
کۆمەڵەی  لەگەڵ  بوێن  بەیەکەوە  ئەوکاتەی 
شۆڕشگێر و چ دواتریش هەرتک المان زۆرتر 
و رونتر بەرژەوەندیی بزوتنەوەی ڕزگاریخوازی 
و  کارمان  ناو  هێناوەتە  زۆرتر  کوردستانمان 
لەوە  باسمان  دەورەیەک  بنەما.  کردومانەتە 
یەکگرتوویەکی  بۆ  تێدەکۆشین  کە  دەکرد 
کە  ئێرانی،  دێمۆکراسیخوازی  ئۆپۆزیسیۆنی 
ئەوە قسەیەکی خراپ نییە، بەاڵم پێش ئەوە 
دەبێ کورد یەکگرتوو بێ جا بچێتە مەیدانی 
ئەوەیە  مەنزورم  ئێرانیش.  لە  سەراسەری 
ئێستا بەرچاورونتر و بەرژەوەندی کوردستان 
داڕشتنی  بۆ  ڕێنوێنە  المان  بزاوتەکەی  و 
کە  ئەوەی  هەر  ئێرانیش.  لە  سیاسەت 
دەڵێن: ئێمە ناچینە هیچ هاوپەیمانییەک کە 
هاوپەیمانی سەراسەریە و مەسەلەی کوردی 
نەکردبێت،  قبوڵ  نەتەوەیەک  پرسی  وەکوو 
باش  وەرچەرخانی  خاڵیکی  ئەوە  پێموایە 
مانای  بە  هاوپەیمانی  نێو  نەچونە  بوو. 
هاوکاری  و  هاوئاهەنگی  دیالۆگ،  نەبوونی 
ئێرانی  دێمۆکراتی  رەوتی  لەگەڵ  نییە 
ئیسالمی.  کۆماری  نەمانی  خوازیاری  و 
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هاوڕێ عومەر ئێلخانیزادە:

ئەو ڕۆژانە ڕۆژی خۆڕاگری، یەکگرتوویی و سەرسەختییە
ئەسعەد دروودی

ڕەگمان بە جەستەی خاکدا ڕۆچووە

کەی بزووتنەوەکانی 
سەرتاسەری سەردەکەون؟

پێکهاتەکانی دەسەاڵت لە 
ڕژێمی ئیسالمیدا

تێبکۆشین بۆ 
هەڵوەشاندنەوەی سزای سێدارە
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     درێژەی سەروتار 

پێکردووە  هەستی  تەمەنی  درێژایی  بە   
و  کوردستان  خەڵکی  جەماوەریی  خەباتی 
و  زیندان  و  کوشتن  بەرانبەربە  کۆڵنەدانیان 

سەرکوت بووە.
لە کوردستان خەڵکی تینووی سەربەستی و 
ڕزگاری لە ستەمی نەتەوەیی، چاالکانی ژنان، 
پارێزەرانی  کرێکاری،  بزووتنەوەی  چاالکانی 
دیکە  بوارەکانی  خەباتکارانی  و  ژینگە 
نەخشاندووە  گەلێکیان  تابڵۆیەکی شکۆداری 
کە زیاتر لە ٤ دەیە بە بۆنەی سەربزێوبوونی 

سەرکوت کراوە بەاڵم نەبەزێوە. 
حیزبە شۆڕشگێڕەکانی کوردستان سەرەڕای 
بەرز و نزمییەکان و گرفت و کێشەکانی خۆیان 
هەستانەکانیان،  و  کەوتن  و  دابڕانەکان  و 
و  خەبات  ئەو  مەزنی  بەشێکی  نوێنەری 
لە  و  هەن  و  بوون  چاالکییانە  و  تێکۆشان 
کاتی خۆیدا دەوری گرینگیان لە خولقاندنی 
کورد  گەلی  یەکگرتوویی  شکۆداری  دیمەنی 
و  بووە  داگیرکەردا  دەسەاڵتی  بە  بەرانبەر 
مانگرتنە گشتییەکان کوردستان سەلمێنەری 

ئەو ڕاستییەن.
خۆڕاگریی  سەمبولی  ئێستاش  پێشمەرگە 
کوردستان  نەبوونی  تەسلیم  و  گەلێک 
و  ڕەش  بیری  و  داگیرکاری  بە  بەرانبەر 
دواکەوتوویە. سەنگرە سەرەکییەکانی حیزبە 
شۆڕشگێڕەکانی کوردستان دڵ و ماڵی خەڵکی 

شۆڕشگیڕ و ڕزگاریخوازی کوردستانە. 
هەرگیز  ئەوەی  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
کا  بوردمانی  و  پێبەرێ  زەفەری  ناتوانێ 
بیری  و  داهاتوو  بە  هیوا  بەرێ  لەناوی  و 

ئازادیخوازانەیە. 

    

مامۆستاکان لە ئێران لە چەند ساڵی 
بە  سەبارەت  بەردەوام  رابردوودا 
خۆیان  ژیانی  و  مووچە  باروودۆخی 
و  خۆپیشاندان  داوەتە  دەستیان 
ئەوە لە حاڵێکدایە کە مووچە و سەر 
مووچەی مامۆستاکان و فەرمانبەرانی  
وەزارەتی پەروەردە یەکێک لە بابەتە 
زۆر گرینگەکانە کە پیویستە بایەخی 

زۆری پێ بدرێت .
ملیۆن  یەک  بە  پەروەردە  وەزارەتی 
فەرمانبەر  و  مامۆستا  1٣هەزار  و 
گەورەترین وەزارەتی ئێران بە ئەژمار 
دێت ، بەاڵم بە  بەراوردێکی  سادە 
جیاوازیەکی  کە  دەبینین  ئاسانی  بە 
زۆر لە نێوان مووچەی مامۆستاکان و 
فەرمانبەرانی پەروەردە و وەزارەتەکانی 
بۆ  دەوڵەت  و  هەیە  ئێراندا  لە  دیکە 
هیچ  مامۆستاکان  مافی  و  مووچە 

بەهایەکی نەداوە.
و  ،کێشەکان  کەم  زۆر  مووچەی 
نەبوونی بیمەیەکی گونجاو ، نەبوونیی 

لە  کار  گەڵ  لە  بەرامبەر  حەقدەستی 
دایرەکانی  ئێران ، لە کێشەکانی زور 
گرینگی مامۆستایان  بە ئەژمار دێت 
مامۆستایان   کە  ئەوەی  هۆی  بۆتە  و 
بن  نارازی  خۆیان  باروودۆخی  لە 
رابردوودا  ساڵی  چەند  ماوەی  لە  و 
ناڕەزایەتی  دەربڕینی  بۆ  بەردەوام  
خۆیان سەبارەت بە باروودۆخێکی کە 
و  سەرشەقامەکان  هاتوونەتە  تێیدان 
تەنیا داواکارییەکی  کە لە بەرپرسانی 
بژێوی  کە  ئەوەیە  هەیانە  حکوومەت 
بکرێت  دابین  مووچەیان  و  ژیانیان 
حەولی  بەردەوام  حکوومەت  بەاڵم  
سەرکوتکردنی خۆپیشاندەرانی داوە و 
داوەتە دەستبەسەر  زۆر جار دەستی 

کردنی مامۆستاکان.
مامۆستایان  بۆ  کە  تر  کێشەیەکی 
هەیە نەبوونی ئیمکانات و ژینگەیەکی  
زۆری  ورادەی  پەروەردەکردن  شیاوی 
لە  دەرس  کالسەکانی  لە   قوتابی 
ئێرانە . لە سەدا ٦0ی قوتابخانە کان 
مامۆستا  و  نین  ستاندارد  ئێران  لە 

دژوار  زور  هەلوومەرجێکی  لە  دەبێت 
دا بارهێنان بکات .

2٥ساڵ  پاش  ئێران  لە  مامۆستایەک 
پێشینەی کار، سااڵنە نزیک بە ٣هەزار 
و ٦00 دۆالر مووچە وەردەگرێت کە ئەو 
مووچەیە لە چاو مووچەی  مامۆستا 
خوارەوەیە  لە  زۆر  تر  واڵتانی  لە 
.مامۆستا لە ئێران نە تەنیا لە بواری 
ئابووری ژیان دابین ناکرێت بەڵکوو لە 
بواری پێگە و کەسایەتی، گرینگی پێ 
نادرێت . بە پێی نرخی هەاڵوسان کە لە 
واڵتی ئێران هەیە باروودۆخی ئابووری 
مامۆستاکان نزیک بە هێڵی هەژاری و 
تەنانەت لە زۆربەی پارێزگاکانی ئێران 

لە ژێر هێڵی هەژاری دایە .
ژیانی   نالەباری  باروودۆخی 
هۆکاری   بۆتە  ئێران  لە  مامۆستایان  
لە  مامۆستایان  زۆربەی  کە  ئەوەی 
ئێران بە ناچار روو لە  کاری دووهەم 
مامۆستاکان  کوردستان  .لە  بکەن  
و  بیمە  و  مووچە  داواکاری  لە  جیا 
فێرکردن  خوازیاری  کار،  ئەمنیەتی 

کە  ناوچەکانی  لە  زگماکی  زمانی  بە 
ی   ۱۵ ماددەی  پێی  بە  دووزمانەن 
یاسای بنەڕەتی ئێران، ئامادە بوونی 
راهێنەری  و  کۆمەاڵیەتی  ئاریکاریی 
تەندروستی  لە پێناو هاتنەخوارەوەی 
کەم  وەکوو  کۆمەاڵیەتی  زیانی 
بوونەوەی توندوتیژی لە قوتابخانەکان، 
بۆ   عاداڵنە  بوودجەی  کردنی  تەرخان 
ژینگەی  کردنی  دابین  و  پێدان  پەرە 
شیاوی پەروەردەن. بەاڵم بە داخەوە 
بەرپرسانی حکوومەت  ئێستا  تا 
سەبارەت بە لە ناو بردنی کێشە 
و گرفتەکانی مامۆستایان کاریان 
بە  ئەمنیەکان  ودەزگا  نەکردووە 
لەگەڵ  رووبەڕووبوونەوە  جێی 
کۆمەلگا،  گەندەڵەکانی  و  دز 
کە  کەسانێک  و  مامۆستاکان 
خوازیاری مافی خۆیانن هەڕشیان 
لێدەکات و یا لە زیندانیان دەکات 

.

ئێران لە  مامۆستایان  نالەباری  بارودۆخی 

بە  ئاماژەی  ئێران  دەرەوەی  وەزیری 
باشور  کۆریای  بەڵێنەکانی  جێبەجێنەبوونی 
کۆماری  بلۆک کراوەکانی  پارە  دانەوەی  بۆ 
ئیسالمی لە بانکەکانی ئەو واڵتە داوە و و بە 
هاوتای کۆرییەکەی وتووە، ئەگەر پارەکانمان 
کۆری  زنجیرەی  چیتر  مومکینە  نەدەنەوە 

پەخش نەکەین.
 ،1٤00 ڕەزبەری  1٤ی  چوارشەممە  ئەمڕۆ 
لەسەرزاری  »ئیسنا«  هەواڵی  ئاژانسی 
نووسی:  ئەمیرعەبدوڵالهیان«ەوە  »حسێن 
دەرەوەی  وەزیری  لەگەڵ  پێشوو  »هەفتەی 
کە  وت  پێم  و  کۆبوومەوە  باشور  کۆریای 
سکااڵیەک  بەتەمایە  ئێران  ناوەندی  بانکی 

لەدژی ئە واڵتە تۆماربکات.«

کە  وتووە،  ئەوەشی  ئەمیرعەبدوڵالهیان 
کۆریای باشور لەماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا 
و  پێشێلکردووە  بەڵێنەکانی  بەردەوام 

پارەکانی ئێرانی نەداوەتەوە.
هاوتا  بە  هەروەها  ئێران  رەوەی  وەزیری 
تەلەڤیزیۆنی  »مومکینە  وتووە:  کۆرییەکەی 
ئێران پێمان بڵێت چیتر زنجیرەدرامای کۆری 

پەخش نەکەین.«
بەرامبەردا  لە  ئیسنا،  بەگوێرەی 
باشور  کۆریای  دەرەوەی  وەزیری 
ئەو  لەوە کردووەتەوە کە  جەختی 

پەیوەندییە کولتورییە بپارێزرێت.
لەکاتی بایکۆتە داراییەکانی ئەمریکا 
بۆسەر ئابوریی ئێران تاوەکو ئێستا، 
دارایی  دۆالر  میلیار  حەوت  بڕی 

بانکەکانی  لە  ئیسالمی  کۆماری 
کۆریای باشوردا ڕاگیراوە.

»عەلی  ڕابردوودا،  ماوەیەی  لەم 
کۆماری  ڕێبەری  خامەنەیی« 

کەلوپەلی  هاوردەکردنی  ئیسالمی 
ناوماڵ بەرهەمی کۆریای باشور بۆ 

ئێرانی قەدەخەکرد.

چیتر  نەدەنەوە  پارەکانمان  ئەگەر  ئەمیرعەبدوڵالهیان:   
ناکەینەوە باڵو  زنجیرەی کۆری 
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پاش باڵوبوونەوەی وێنەی ئەو کچە تەمەن 22سالە 
لە نەخۆشخانە و هەواڵی سووتێندرانی

لە الیەن باوکییەوە،
وەک  سنە  شاری  لە  مەدەنی  چاالکی  ژمارەیەک 
ناڕەزایی بەرامبەر بە کەمتەرخەمیی دەزگای دادی 
لەدژی  توندوتیژیی  لەئاستی  ئیسالمی  کۆماری 

ژنان لە بەر دەم دادگای ئەو شارە گردبوونەوە.
ئەو کۆبوونەوە سەرلەبەیانیی رۆژی  چوارشەممە 
1٤ی ڕەزبەری 1٤00 لە بەر دەم دادگای شاری سنە 
بە ئامادەبوونی ژمارەیەک لە چاالکانی خەڵکی ئەو 

شارە بەڕێوەچوو.
وتنەوەی  و  پانکارد  هەڵگرتنی  بە  چاالکانە  ئەو 
بە  بەرامبەر  دەربڕی  ناڕەزاییان  دروشم 
ئیسالمی  کۆماری  دادی  دەزگای  کەمتەرخەمیی 
بێ ئەنجام  و  ژنان  لەدژی  توندوتیژیی  لەئاستی 

مانەوەی چەندین کەیسی ژن کوژی لەو شارە.
ژنان«، »هەموو  بۆ کوشتنی  بەسە«، »نا  »ئتر 
فائیزە  مەرگی  هۆکاری  »داوادەکەین  فائیزەین«، 
ژنان  بۆ  کوێ  هیچ  »چیتر  و  بکرێتەوە«  ڕوون 
ئەو  کە  پانکاردەبوون  لەو  چەند  نییە«  ئەمن 

چاالکانە بەرزیان کردەوە.
ئەو چاالکانە باسی »فائیزە مەلەکی نیا« کچێکی 

کە  دەکەن  سنە  شارە  خەڵکی  ساڵی   22 تەمەن 
باوکی  بەدەستی  ڕەزبەر  10ی  هەینی  شەوی 

سووتێندرا.
و  برینەکانی  قووڵی  بەهۆی  دواتر  ڕۆژێک  فائیزە 
سووتانی ڕێژەی ٨٥%ی جەستەی گیانی لەدەستدا.
فائیزە بەهۆی ئەوەی  کە لەگەڵ خۆشەویستەکەی 

چووەتە دەرەوە بەدەستی باوکی سووتێندراوە.
هەواڵی  سنە  نەخۆشخانەی  پزیشکێکی 
دواتر  کە  باڵوکردەوە،  فائیزەی  سووتێندرانی 
ڕێوشوێنی  وتی،  کوردستان  گشتی  داواکاری 
کە  بەر  دەگیرێتە  کەس  ئەو  بەرامبەر  یاسایی 

هەواڵەکەی باڵوکردووەتەوە.
ژن کوژی لە کوردستان و ئێران هەمیشە ڕۆژەڤ 
بووە و هۆکاری سەرەکیی ئەو تاوانانەش لە زۆربەی 

کەیسەکاندا بە نامووس ڕاگەیەندراوە.
چاالکانی مافی ژنان یاساکانی کۆماری ئیسالمی و 
ڕێخۆشکەر  بە  ژنان  تاوانی کوشتنی  کەمی  سزای 

دەزانن بۆ پەرەسەندنی ئەو تاوانە. 
ئێران یەکێکە لەو چوار واڵتەی، کە کۆنڤانسیۆنی 
ڕووبەڕووبوونەوەی  بۆ  یەکگرتووەکان  نەتەوە 

هەاڵواردن لەدژی ژنانی واژۆ نەکردووە.

لە سنە کۆبوونەوێک  دژی توندوتیژیی  بەرانبەر بە ژنان بەرێوەچوو

 

نوێنەری  نووسینگەی  ئازەربایجان  کۆماری 
»عەلی خامەنەیی« ڕێبەری کۆماری ئیسالمیی 

لە باکوی پایتەختی ئەو واڵتە داخست.
رۆژی  کە   ڕایانگەیاند،  ئێران  میدیاکانی 
نووسینینگەی   1٤00 ڕەزبەری  1٣ی  سێشەممە 
»عەلی ئەکبەر ئوجاق نەژاد« نوێنەری ڕێبەری 
فەرمانی  لەسەر  باکو  لە  ئیسالمی  کۆماری 
ئازەربایجان  کۆماری  حکومەتی  بەرپرسانی 

داخراوە.
و  ئێران  نێوان  ناکۆکییەکانی  ئەوەش 
چەند  لە  کە  چڕترکردووەتەوە  ئازەربایجانی 

هەفتەی ڕابردوودا سەری هەڵداوە.
پاش  ئازەربایجان  و  ئێران  نێوان  ناکۆکیی 
هاوبەشی  سەربازیی  نمایشی  بەڕێوەبردنی 
ئازەربایجان، پاکستان و تورکیا لە سنوورەکانی 
ئەمساڵدا  خەرمانانی  مانگی  لە  ئێران 

دەستیپێکرد.
ئێرانیی  شۆفێری  دوو  دواتر  ڕۆژێک  چەند 
ئەرمەنستان  بەرەو  بارهەلگرانەی  ئەو 
ئازەربایجانەوە  حکومەتی  لەالیەن  بەڕێوەبوون 

دەستبەسەرکران.

ئیسالمی  ئەرتەشی کۆماری  ئەوانە،  دوابەدوای 
ئێران نمایشێکی سەربازیی لە باکوری ڕۆژئاوای 
ئازەربایجان  کۆماری  سنووری  لە  و  ئێران 

ئەنجامدا.
بەرپرسانی کۆماری ئیسالمیش، لەوان »حسێن 
ئێران  دەرەوەی  وەزیری  ئەمیرعەبدوڵالهیان« 
بەرپرسانی کۆماری ئازەربایجانیان تۆمەتبارکرد 
لە  ئیسرائیل  بە  داوە  ڕێگەیان  کە  بەوەی 

سنووری ئێران چاالکی ئەنجام بدات.
کۆماری  بەرپرسانی  کە  لەکاتێکدایە  ئەوەش 
ئازەربایجان ئەو بانگەشەیەیان ڕەتکردەوە و بە 

بێ بنەمایان زانی.
نمایشێکی  کە  ڕایگەیاند  ئازربایجان  کۆماری 
لە  تورکیا  لەگەڵ  هاوبەش  سەربازیی 

سنوورەکانی ئێران ئەنجام دەدا.
وەزیری  میرزۆیان«  »ئارارات  بەوە  هاوکات 
کرد  تارانی  سەردانی  ئەرمەنستان  دەرەوەی 
ئیسالمی  کۆماری  بااڵی  بەرپرسانی  لەگەڵ  و 

کۆبووەوە.

ئازەربایجان نووسینگەی نوێنەری عەلی خامەنەیی لە باکو داخست

زانستە  زانکۆی  تەندروستی  جێگری 
داکشانی  بە  ئاماژەی  ئێران  پزیشکییەکانی 
ڕێژەی تووشبوون و گیان لەدەستدان بەهۆی 
دۆخی  لە  »تاران  وتوویەتی:  و  داوە  کۆرۆنا 
کە  نیگەرانین  بەاڵم  دەرەوە  چووەتە  سوور 
پابەندنەبوون بە پرۆتۆکۆلە تەندروستییەکان 

دیسانەوە ئامارەکان بەرزبکاتەوە.« 
1٤ی  چوارشەممە  ئەمڕۆ   عشرەتی  بابەک 
ڕەزبەری 1٤00 هۆشداری دا، کە ئەو مەترسییە 
داهاتوودا شەپۆلی  مانگی  لە  ئارادایە کە  لە 
شەشەمی تەشەنەی کۆرۆنا دەستپێدەکات. 

توندی  کە  داوە،  بەوەش  ئاماژەی  عشرەتی 
شەپۆلی شەشەم وەک شەپۆلی پێنجەم نابێت 

و الوازتردەبێت. 
کۆماری  سەرۆک  ڕەئیسی«  »ئیبراهیم 

»پاش  وتوویەتی:  ئێرانیش  حکومەتی 
ڤاکسیناسیۆنی  بەرنامەی  لە  سەرکەوتنمان 
گشتی و بەرفراوان، ئەولەوییەتم ڕێکخستنی 

بازاڕی کااڵ سەرەکییەکان دەبێت.«  
ئێران  تەندروستی  وەزارەتی  بەمانە  هاوکات 
ڕایگەیاند، کە لەماوەی 2٤ کاتژمێری تاوەکو 
ڕەزبەر  1٤ی  چوارشەممە  ئەمڕۆ  نیوەڕۆی 
بە  تووشبوون  بەهۆی  دیکە  هاواڵتیی   21٦
لەدەستداوە،  گیانیان  کۆڤید-1٩  نەخۆشیی 
لە  کۆرۆنا  قوربانیانی  کۆی  ژمارەی  بەمەش 
ئێران گەیشتووەتە 121 هەزار و ٧٧٩ کەس. 

حاڵەتی   ٤٩٧ و  هەزار   10 ماوەیەدا  لەو  هەر 
تۆمارکراوە  ئێران  لە  کۆرۆنا  بە  تووشبوون 
نەخۆشخانەکاندا  لە  لەوان   ٨0٥ و  هەزار  کە 

خەوێندراون. 

لەپاش خێراتربوونی پرۆسەی ڤاکسیناسیۆن 
و  لەدەستدان  گیان  ڕێژەی  ئێران،  لە 
تووشبوون النیکەم بەپێی ئامارە فەرمییەکان 

کەمی کردووە. 
تاوەکو ئێستا ٤2 ملیۆن و ٩21 هەزار کەس 
دۆزی یەکەم و 1٧ ملیۆن و ٤٩٦ هەزار کەس 

لە ئێران هەر دوو دۆزی ڤاکسینی کۆرۆنایان 
وەرگرتووە. 

لە ئێستادا 1٦ شار لە دۆخی سوور، 1٩٨ شار 
لە دۆخی هۆشداری، 1٧٦ شار لە دۆخی زەرد 

و ٥٨ شاری ئێران لە دۆخی شیندان.

کۆرۆنا لە ئێران؛ لەمانگی داهاتووەوە مەترسیی دەستپێکردنی 

شەپۆلی شەشەم لە ئارادا دەبێت 
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کەی بزووتنەوەکانی سەرتاسەری سەردەکەون؟

ڕاپەڕین دەبێتە سەرتاسەری کاتێک 
ویژدانی هەموو ئەندامێکی کۆمەڵگا 
و ویژدانی کۆمەڵگا  لە سەر مافی 
ئیپستیمۆلۆژییە  مافە  و  مرۆڤ 
دەبێت  شەفاف  نەتەوەییەکان 
دەستەجەمعی  و  تاک  ژیانی  و 
مەیلی بە پراکتیزەکردنی مافەکان 
لە  مێژوویی  ویژدانی  دەبێت. 
ئەو  هەموو  ڕەخنەوە  ڕێگەی 
لەگەڵ  کە  دەناسێتەوە  شتانە 
مافدا ناگونجێت و بە ئازاد کردنی 
نێوان  پەیوەندی   ، لەوان  خۆی 
ئێستا  و  ڕابردوو  و  ئازاد  مرۆڤی 
ڕێگە  دەکات.  دروست  داهاتوو  و 
دەدات  کۆمەڵگا  ئەندامانی  بە 
بۆ  گوێڕایەڵی  ئالوودەبوونی  
خەبات  و  بهێڵن  بەجێ  دەسەاڵت 
بکەن. وازهێنان لەم ئالوودەبوونە 
یەکالکەرەوەیە چونکە هۆشیارییان 
هۆشیاری  و  لەمافەکانیان 
نابێتە  دەسەاڵت  لەناوچوونی 
ئالوودەبوون.  پاشەکشەی  هۆی 
ئالوودەبوون  لە  وازهێنان 
ڕۆژانەی  ڕاهێنانێکی  بە  پێویستی 
هەیە  ئازاد  و  مرۆڤێکی سەربەخۆ 
بە  پێویستی  ئەوە  مافەکانی.  بۆ 
و  قسە  و  خەیاڵ  و  بیرکردنەوە 
کردارە بۆ ئەوەی ناچار بکرێت لە 
بێ ئەنجام بوونی بەردەوام.  بەاڵم 
ئەوەی کە دەوترێت پەیوەستە بە:
ڕێنوێنیێ  بووبێتە  ئەندێشە  بیرو 
بیرکردنەوەی  ئازادی.  گوتاری  بۆ 

نابێت  ئازادی  دەربڕینی  ڕێنمایی 
ئازادانەی  لێشاوی  هەرکاتێک 
لە  ڕەخنە  بکات  وا  بیرۆکەکان 
بگرێت.  دەسەاڵت  دەربڕینەکانی 
ویژدانی  سەرەتا  کە  بەجۆرێک 
زانستی کۆمەڵگا دەربڕینی ئازادی 
لەڕێگەی  دواتر  و  بکات  قبوڵ 
گشتگیربوونی دەربڕینی ئازادییەوە 
بەکۆمەڵ  ویژدانی  دەربڕینە  ئەم 
ئەندامێکی  ویژدانێکی  هەر  و 
لەم  بۆیە  بکات.  قبوڵ  کۆمەڵگا 
ئەرکەکان،  پێویستترین  قۆناغەدا، 
ناڕوونی  ناڕوونییە.  بردنی  ال 
دەوڵەت  ڕوونکردنەوەی  تەنیا 
کۆمەاڵیەتییە  سیستمە  ئەو  و 

بەڵکو  ڕەتدەکرێتەوە،  کە  نییە 
سیستەمی  ڕوونکردنەوەی 
کە  دەوڵەتەیە  ئەو  و  کۆمەاڵیەتی 
بردنی  ال  بۆیە،  سەردەکەوێت. 
ناڕوونی بۆ ڕەخنەی ئەندێشەکانی 
بەڵکو  نابێت.  سنووردار  ڕێنمایی 
هەموو  مافی  لە  دەبێ  بریتی 
کۆمەڵگای  لە  مافەکانمەندەکان 
لەگەڵ  نەتەوە  پەیوەندی  و  نوێدا 
وە  پەروەردا.  یاسا  دەوڵەتی 
وەک  کۆمەاڵیەتی  عەدالەتی  ڕۆڵی 
لە  کە  دەکات  مەعلووم  پێوەرێک 
بنبڕکردنی پەیوەندی چەوسێنەر_
پێوانە  بەکارهێنانی  و  چەوساوە 
یەکێتی  دێت.  بەکارهێنانیان  و 

نەتەوەیی کە راپەڕینی جەماوەریی 
ببێتە  ناتوانێت  دەکات،  بەتوانا 
مافەکان.  خاوەن  وازهێنانی  هۆی 
دەستبەرداربوونە  ئەم  چونکە 
شێوەیە  لەم  هاوپەیمانیەکی 
دژە  شۆڕشی  لە  دەکات.  مەحاڵ 
لە  مافانە  ئەم  ئێراندا  پاشایەتی 
دەریانبڕین.  .ئەوان  نەچوون  بیر 
ئەم  شۆڕشەوە  لەدوای  بەاڵم 
لەسەر  خەبات  لەکاتی  مافانە 
حکومەت  بەسەرداگرتنی  دەست 
ڕەتکرانەوە.بۆ نموونە سەربەخۆیی 
و ئازادی پێناسە کرا و بەرنامەیەکی 
جێبەجێکردنیشی  کە  دۆزییەوە 
ئازادی  و  سەربەخۆیی  لە  چێژی 

ئەم  جێبەجێکردنی  بەاڵم  دەبوو. 
بەرنامەیە بنیادنانەوەی ستەمکاری 
نەگۆنجاو کرد. بۆیە شوێنکەوتوانی 
دەسەاڵت  دەربڕینەی  ئەو  و  ئەم 
جێبەجێکردنی  لە  بوون  ڕێگر 
مرۆڤ  مافی  .هەم  بەرنامەکە 
ژنان  کە  شکۆیەی  ئەو  هەم  و 
مافی  هەم  و  بیبەنەوە  دەبوایە 
رێنمایی  بەیانی   ،لە  ڕەنجدەران 
کاتی  لە  کران.  قەبووڵ  شۆڕش 
بنیاتنانەوەی ستەمکاریدا  دووبارە 
ڕەتکرانەوە.  مافانە  ئەو  کە  بوو 
فەرمان  بزووتنەوەی سەرتاسەریی 
لە ویژدانێکی گشتی دەبات، بۆیە 
لە  بەشداری  خەڵک  ئەوەی  بۆ 
بزووتنەوەکە بکات لە سەرتاسەری 
ئەو  وەرگرتنەوەی  دەبێت  واڵتدا، 
گشتگیرن  کە  ئامانج  ببنە  مافانە 
.بەاڵم ئایا ئەو مافانەی کە هەموو 
ئەو  لەگەڵ  بیانبێت  دەبێ  کەس 
مافانەی کە مرۆڤ هەیەتی و ئەو 
ئەتنیکیەکان  کۆمەڵگا  مافانەی 
هەیانە ناکۆکن؟ وە ئەگەر ناکۆکی 
وا لێکبرێت، ئایا ئەوە بزووتنەوەی  
دەبێ  قوربانی  کە  جەماوەرییە 
گرووپانە؟  ئەو  مافی  یان 
ئاستی  کاتێک  ئەوەیە:  وەاڵمەکە 
کارناکات  کۆمەاڵیەتی  عەدالەتی 
دیاری  ماف  بە  پەیوەندیەکان  و 
گشتی  بزووتنەوەی  ناکرێن، 
پێوەر  دەبێت.بەاڵم  ئەنجام  بێ 
کۆمەاڵیەتی،  دادپەروەری  کردنی 
نییە.  زاڵەکان  گرووپە  دڵی  بە 
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لە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا ئێران بە شێوازی 
بارەگاکانی  و  بنکە  لە  هەڕەشە  جۆراوجۆر 
حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەکات و زۆر 
جار  بنکە و بارەگای ئەو حیزبانەی بۆردومان 
ئەو هەڕشانە  بەردەوام  ئێران  رژیمی   . کردووە 
دووپات دەکاتەوە بەاڵم ئەو هەڕەشانە لە زاری 
ماوەی چەند  بۆ  ئێرانەوە  بەرپرسانی سەربازی 
و  دەکرێتەوە  دووپات  گەرمی  بە  حەوتوویەکە 
ئەو کێشەیە بیانوویەکی نوێیە بۆ هێنانی بنکە 
ژمارەیەک  کوردستان.  هەرێمی  ناو  بۆ  هێز  و 
لە هەڵسووڕاوانی مەدەنی و سیاسی کوردستان 
لە  ئیسالمی  کۆماری  هەڕشەکانی  بابەت  لە 
حیزبەکانی کوردستانی رۆژهەاڵت راگەیاندنێکیان 
باڵو کردۆتەوە کە لە ناو ئەو نووسراوەیەدا وێڕای 
زیانی  و  زەرەر  و  ئازار  بۆ  هاوخەمی  دەربڕینی 

سیاسەتانە  جۆرە  ئەو  گوندانە،  ئەو  خەڵکی 
جگە لەوەی کە یارمەتی بە چارەسەری بنەڕەتی 
دەرفەتەکان  و  هیوا  و  نادات  کورد  کێشەی 
ئاشتیانە  ڕێگای  دۆزینەوەی  و  دیالۆگ   بۆ 
رێکخراوە  لە  داوایان  هەروەها  و  دەبات  ناو  لە 
چارە  رێگە  کردووە  مرۆڤدۆستەکان  جیهانییە 
هەموو  لە  کورد  کێشەی  چارەسەرکردنی  بۆ 
هەروەها  و  بدۆزنەوە  کوردستان  بەشەکانی 
کوردستان  هەرێمی  حکوومەتی  لە  داوایان 
باری  ژێر  نەچنە  شێوەیەک  هیچ  بە  کردووە 

گوشار و هەڕەشەکان .
رابردوودا  ساڵی  چەند  ماوەی  لە  تورکیا 
پروپاگەندەی ئەوە دەکات  کوردستانی رۆژئاوا 
و باشور  بخاتە ژێر دەسەاڵتی خۆی و لەشکری 
هەرێمی  خاکی  ناو  بردۆتە  هێزی   و  سەربازی 
کوردستان و ئێرانیش بۆ ملمالنێ لەگەڵ تورکیا 
کار  عێراق  لە  شیعە  پێگەی  کردنی  بەهێز  و 
عێراق  لە  کورد  کە  دەدات   حەول  و  دەکات 

ئێران  و  تورکیا  ژێر دەسەاڵتی شیعە.  بکەوێتە 
بەردەوام ژمارەی بنکە و بارەگا سەربازییەکانیان 
دەکەن  زیادتر  کوردستان  هەرێمی  خاکی  لە 
.کۆماری ئێسالمی لە رێگای سپای پاسدارانەوە،  
کوردستان  زیاتری  میلیتاریزەکردنی  سیاسەتی 

هەرێمی  بۆ  هێنان  گوشار  لەهەمانکاتدا،  و 
پارلمانی  هەڵبژاردنەکانی  لەکاتی  و  کوردستان 
عێراق الیەن دەیهەوێ گروپەکانی نزیک بە خۆی 

بااڵ دەست بکات

سەیران مستەفازادە

لە ئیسالمی  هەرەشەکانی کۆماری  بەردەوامیی 
ڕۆژهەاڵت حیزبەکانی   
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لەگەڵ ئەوەشدا ئەوان سوود لە ڕادەی مافی 
بەرەو  و  وەردەگرن  مرۆڤ  مافی  و  گشتی 
بەرز  ئازاد  و  سەربەخۆ  مرۆڤێکی  پێگەی 
دەبنەوە. بەاڵم ئەوان سوودەکانی پەیوەست 
بە شوێنی دەسەاڵت لەدەست دەدەن.  بۆیە 
کۆمەڵگایەکی  لە  کە  لەوەی  دڵنیابوون 
سەربەخۆ و ئازاد و لە گەشەکردوودا دەژین، 
ئەندامەکانی تر لە ماف و ئەگەرەکان چێژ 
بزووتنەوەی  ناو  بچنە  ناهێڵن  و  وەردەگرن 
وەی  بزووتنە  کاتە  ئەو  جەماوەرییەوە، 
دەسەاڵت  خاوەن  گرووپەکانی  جەماوەری 
ناگرێتەوە بەاڵم هەرکاتێک نەمانی توندوتیژی 
ئەنجام بدرێت، ترسەکانیان لەو دۆخەی کە 
دەیدۆزنەوە  بزوتنەوەکە  سەرکەوتنی  دوای 
دەرژێت و، توانایی ڕژێم بۆ سەرکوتکردنی 
دەکاتەوە. کەم  جەماوەری  بزووتنەوەی 
ویژدانی  ئەگەر  نابێت  گشتگیر  ڕاپەڕین 
فەزای  خنکانی  بە  سەبارەت  گشتی 
لێخوڕینی  هێزی  لەناوچوونی  و  ڕۆشنبیری 
وێرانکاری  ئەم  هۆکارەکانی  و  کۆمەاڵیەتی 
و هەژارییە ڕۆحی و مادییە ڕوون نەبێتەوە. 
کاری  دەرئەنجامی  ڕوونە  وشیارییە  ئەم 
کۆمەڵگایەکی  تێڕوانینی  کە  بیرمەندانە 
کراوە و گۆڕێنەر لەسەر کۆمەڵگا دەکەنەوە. 
جەماوەری  بزووتنەوەی  ئەوەشدا  لەگەڵ 
بۆ  هەیە  ئەڵتەرناتیڤێک  بە  پێویستی 
ڕێنماییکەر  بیرێکی  وەک  ئازادی  دەربڕینی 
لە پراکتیکدا. لە شۆڕشی ئێراندا هەمووان 
هیوایان ئەوە بوو کە خومەینی بە پەیمانی 
بۆ  مۆدێلێک  ببێتە  و  بێت  بەردەوام  خۆی 
بە پێی خیانەتی  .ئێستا  ئازادی  دەربڕینی 
نابێت  گشتگیر  سەرهەڵدانێک  هیچ  هیوا، 
مەگەر خەڵک لە  جلی ترس دەر بێن. خەڵک 
و ئەلتەرناتیڤەکە، کە مۆدێلێکە لە پراکتیکی 
بددۆزنەوە. یەکتر  ئازادی،  دەربڕینی 
بە  پێویستی  سەرتاسەری  بزووتنەوەی 
توندوتیژی  بەکارهێنانی  نییە.  توندوتیژی 
لە  بەشداری  دەکات  کەس  هەموو  لە  وا 
ئەوەشدا  .لەگەڵ  نەکات  بزووتنەوەکەدا 
سەبارەت بەتوندوتیژی و نەمانی توندوتیژی 
لە مافەکانی  مرۆڤ، مافی خۆیەتی بەرگری 
لەژیان و یاخیبوون بکات بەرامبەر ڕژێمێک 
بۆیە  ناگرێت.  مرۆییەکانی  لەمافە  ڕێز  کە 
مافی بەرگریکردن بۆ هەموو مرۆڤێک و هەموو 
جەالدەکان  کاتێک  پارێزراوە،  گرووپێک 
کاتێکدا  لە  دەکەن.  ژیانیان  لە  هەڕەشە 
پێویستە هەموو بەشداربووان ئاگاداری مافی 
توندوتیژی  نەمانی  ڕۆڵی  نابێ  بن،  خۆیان 
لە بە ئاشکراکردنی بزووتنەوە و بنیاتنانی 
کۆمەڵگایەکی ئازاد و لە ئاشتی و لە گەشەی 
دادپەروەری کۆمەاڵیەتیدا فەرامۆش بکرێت.
سانسۆڕ  کاتێک  دەبێت   گشتگیر  ڕاپەڕین 
کە  بەوەیە  پێویستی  ئەوەش  الدەبرێت، 
وازلێهێنرێت  نەفرەتی  و  گاڵتەجاڕی  زمانی 

زانیاری  و  بیرۆکە  لە  ئازاد  دوو جۆگەی  و 
ئێستادا  لە  بکرێن.  جێگیر  بەتەواوی 
ئامرازەکانی  کردنەوەی  کار  گرنگترین 
بە  و  )ئینتەرنێت  بەکۆمەڵە  پەیوەندی 
پێچەوانەوە( لەسەر بیرۆکەکان و بۆچوون و 
زانیاریەکان. بۆیە پەیوەندی لەگەڵ خەڵک 
و  کەسایەتی  دەگۆڕێت:  بزووتنەوەکەدا  لە 
خەڵک  بە  خزمەت  سیاسییەکان  خواستە 
ڕێنماییانەی  و  بۆچوون  ئەو  واتە  دەکەن 
کاراکتەری  لەگەڵ  نابێت  دەیدەن 
خۆڕسکایەتیدا نەگونجاو بێت. بەڵکو دەبێت 
البەرن  خۆڕسکایی  سەر  بەربەستەکانی 
کە  سیاسی  ڕێکخراوکردنی  بە  نموونە  بۆ 
ڕێکخراوەیی  پلەبەندی  ملکەچی  کۆمەڵگا 
سەرتاسەرییە. بزووتنەوەی  دژی  دەکات 
بزووتنەوەی سەرتاسەری پێویستە لە ترس 
خەڵکیان  کە  ترسانەی  .ئەو  بکرێت  ئازاد 
لێکۆڵینەوەیان  کردووە،پێشتر  گیرودە 
لەسەر کراوە بەاڵم یەکێک لەو ترسانەی کە 
بوونی  بە جەماوەریی  لە  بێت  ڕێگر  ڕەنگە 
ڕووخانی  »دوای  لە  ،ترس  بزووتنەوەکە 
کە  ترسەیە  ئەو  بکاتەوە،  چڕتر  ڕژێم« 
»شۆڕش منداڵەکانی دەخوات« ئەم ترسە 
ترسی ئەوە زیاتر دەکات کە بارودۆخی واڵت 
تێکبشکێت و گروپە چەکدارەکان خۆنوێنی 
ئەوەی  لەبەر  گریمانە  وا  چونکە  بکەن. 
یان  ئەوا  دەخوات،  منداڵەکانی  شۆڕش 
ئێران  یان  دادەمەزرێت  ستەمکاری  دیسان 
چارەنووسی  وەک عێراق و ئەفغانستان دەبێت.
ناخوات.  منداڵەکانی  شۆڕش  بەاڵم 
کۆڵەکەی  و  هێز  پڕ  حکومەتی  مانەوەی 
بەسەردا  دەست  دەرفەتی  کە  دەسەاڵتە 
ڕۆڵەکانی  نەهێشتنی  و  دەوڵەت  گرتنی 
کە   وا  دەسەاڵتخواز.هەر  دەداتە  شۆڕش 
درۆیەک،  دووبارەکردنەوەی  ئەنجامی  لە 
و  تاوان  ڕژێمی  کە  باوەڕەدان  لەو  زۆر 
شۆڕشە.  دەرئەنجامی  گەندەڵی  و  خیانەت 
باوەڕ  ئەو دووبارە کردنەوەدا،  ئەنجامی  لە 

دەخوات.  خۆی  منداڵەکانی  شۆڕش  وایە 
فەرمی  لۆژیکی  بەکارهێنانی  بە  درۆیە  ئەم 
ڕوانگەی جەماوەری  لە  و  دەکرێت  دروست 
دادەپۆشێت.  گرنگ  زۆر  ڕاستی  خەڵکەوە 
دەسەاڵتخواز  حکومەتی  کە  ڕاستییەی  ئەو 
شۆڕشە  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە  بەرهەمی 
دەوڵەتی  شۆڕش.دامەزراندنی  خودی  نەک 
دەبوو  چونکە  بوو  مسۆگەر  دەسەاڵتخواز 
دەسەاڵتخواز  دەوڵەتی  دروستکردنی 
بنیاتنانێکی  دەبوو  نەکرا،  و  بگۆڕدرێت 
تەوەری  دەبوو  نەبوو.  و  بێت  دێموکراسی 
دەستووری یاسایی جەماوەری خەڵک بوایە 
و بنەماکانی دەستوور بەپێی دەسەاڵتی گەل  
نەکرا. جێبەجێ  و  بکرایات  جێبەجێکردنی 
بزووتنەوە کاتێک جەماوەری دەبێت کە هیچ 
چین و توێژێکی کۆمەڵگا لێی بەجێنەهێڵرێت 
بۆ نموونە فەرمانبەرانی حکومەت و کرێکاران 
و هەروەها ئەوانەی لە هێزە چەکدارەکاندان 
دەبێت چاوەڕوانی چارەنووسێکی باشتر بن 
دژە  شۆڕشی  لە  بنەڕەتی.  گۆڕانکاری  لە 
فەرمانبەرانی  بەشداری  ئێراندا،  پاشایەتی 
و  جەماوەری  بزووتنەوەی  لە  حکومەت 
یەکگرتنی هێزە چەکدارەکان لە گەڵ گەل، 
سەرکەوتنیدا  لە  یەکالکەرەوەیان  ڕۆڵی 
بنیاتنانەوەی  تێچووی  بەاڵم  گێڕا. 
سەپا.  بەسەریاندا  دەسەاڵت  دەوڵەتی 
کە  بارودۆخەی  ئەو  ڕوونکردنەوەی 
فەرمانبەرانی حکومەت و هێزە چەکدارەکان 
بەرەو  بزووتنەوەکە  سەرکەوتنی  پاش  ،لە 
لەالیەن  مسۆگەرکردنی  و  دەبن  رووی 
کە  شتێکە  خەڵکەوە  و  جێگرەوە  هێزی 
بدرێت. ئەنجام  خۆیدا  کاتی  لە  پێویستە 
گەرەنتی  یەکالکەرەوەترین  بەاڵم 
بەشداریکردنیان لە پێشڕەویی بزووتنەوەکە و 
ئەندامبوونیان لە هێزی لێخوڕینی بزووتنەوە 
،نەهێشتنی هێزی سەرکوتکردنە. بۆ ئەوەی 
نەخوات  شۆڕش  ڕۆڵەکانی  شۆڕش  دژە 
بتوانێت  جێنشین  هێزی  دەبێت  هەر  نەک 

بگرێتە  دەسەاڵت  وەشانەی  ئەو  گەڵ  لە 
دەست، بەڵکو بە دەربڕینی ئەو ئازادییەی 
کە فیکری ڕێنوێنی بزووتنەوەی جەماوەری 
دەکات،دەبێ بە کۆمەڵگا ئەو ئیمکانە بدات 
ڕۆڵی  ئازادی  فەرهەنگی  ئافراندنی  لە  کە 
بەشداری  کۆمەڵگا  بکات  وا  هەبێت.دەبێت 
لە بناغەی سیستەمێکی کۆمەاڵیەتی کراوە 
و گۆڕاو و حکومەتێکی دێموکراتیدا بکات و 
ڕێگە بدات بۆ دووبارەبوونەوەی بزووتنەوەکە 
دەسەاڵت  پێکهاتەکانی  کاتەی  ئەو  تا 
مێحوەر  بە بنیاتنانی سەربەخۆیی و ئازادی  
بکرێت. فەراهەم  جێگۆڕکێیان  مێحوەر 
ئەو هۆکار و مەرجانەی کە نەتەوەیەک بە 
بزووتنەوەی سەرتاسەرییەوە تێکەڵ دەکات 
کە  کران  باس  کە  فاکتەربوون  کۆمەڵێک 
بزووتنەوەی  لە  بێت  بەردەوام  وادەکات 
سەرتاسەری و بەردەوامبوونی بۆ سەرکەوتن 
دادپەروەری  بە  پێویستە  ئەوەشدا  لەگەڵ 
جێبەجێ  و  هەڵبسەنگێنرێت  کۆمەاڵیەتی 
ئەوانەی  ئێراندا  شۆڕشی  لە  بکرێت. 
دەیانویست ئامانجەکانی شۆڕشەکە مسۆگەر 
کۆمەاڵیەتی  دادپەروەری  دەیانویست  بن، 
بکرێن  جێبەجێ  کردار  و  قسە  و  فکر  بە 
و  ئازادی  دژی  کودەتای  بەاڵم  وبپێورێت، 
دادپەروەری  دەوڵەت،  دەستبەسەرداگرتنی 
ئامرازێک  وەک  لەناوبرد،  ئامانجێک  وەک 
و  زەحمەتکێشان  چینی  ئاسودەکردنی  بۆ 
بوون  شکۆمەند  نە  کە  ئێرانییەکان  هەموو 
و نە وەک مرۆڤ ڕێزیان لێ گیرا. ویژدانی 
و  دەوڵەمەند  کاتێک  کۆمەڵگا  ئەخالقی 
حوکمکردنە  خود  ئەوە  دەبێت،  شەفاف 
دادپەروەری  ئاستی  لەسەر  پێوانەکان  کە 
کۆمەاڵیەتی هەڵدەسەنگێنێت،کردەوەکان یان 
تەگبیرەکان قبوڵ ، یان ڕەتیان دەکاتەوە.
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پەیاموو بەشێو جە چاالکە سیاسیاو ناوچەو هەورامانی پەی 
مەحکووم کەردەی هێرشەکاو ڕژیمی

   

مەخلۆقوو زڵم ڤنەشیەو هەورامانی
شەرایتوو  جە  ئاگادارێندێ  کە  پاسە  هەر 
تەیبەتوو خاوەرمیانەیەنە و چنی گۆڕانکاریە 
دیسان  و  نیزامی  و  سیاسی،کۆمەاڵیەتی 
باسوو بۆحرانوو پەتاو کڕۆنایەنە کە نیازی 
فرە هەن بە مۆدیریەتیوی درۆس جە ئەنزاری 
جیهانیەنە ، ڕژیمی فاشیستی ئیسالمی ئێرانی 
سپاو  مەسئوولەکاو  جە  فرەو  هەڕەشێ  بە 
تێروریستیا،و  نەهادێوی  وێش  کە  پاسدارا 
هەمزەمان فرەو جە جاشە مزدوورەکاشا جە 
گەرەکشانا  دەوڵەتیەنە  دلێ  و  مەجلێسەنە 
قارەمانەکاو  پێشمەرگە  پۆاڵیینوو  ئێرادەی 
هەم  جۆرە  پێ  تا  و  سەنجنا  کوردستانی 
ئێقلیمئ هەم  فشار وزا سەروو حکوومەتوو 
حێزبەکاو  فەعالیەتوو  جە  کەرا  وەرگیری 
نازا جە عەرسەی  کوردستانی ڕۆژهەاڵتی و 
جەهانیچەنە خواستوو خەڵکووزەحمەتکێشوو 
بە  و  دەوڵەتەکا  گۆشوو  بیاڤۆ  کوردستانی 
وێرانکاری  و  عاموو  و  قەتل  وێشا  مەیلوو 
سپاو  ماوەنە  چی  کە  هێرشێ  ئا  کەرانێ. 
سەروو  کەردەنش  پاسدارانی  ترۆریستوو 

کوردستانی  هەرێموو  مەرزییەکاو  مەنتەقە 
و بۆمبارانوو سەنگەرەکەو پێشمەرگەکا جە 
دلێ ئەفکاری گشتی و ویژدانوو خەڵکیەنە 
هەم جە سەرتاسەروو کوردستانی هەم الو 
بیەن  و  مەحکووما  هەورامانیەنە  خەڵکوو 
باعێسوو دیسان فرە قین هۆر گێرتەی چی 

ڕژیمە جەالد و جەنایەتکارەی.
چاالکە  جە  بەشێو  پێسەو  ئیسە  ئێمە 
و  سیاسی و تەشکیالتیا حێزبە شۆڕشگێڕ 
جە  فرەتەر  کە  کوردستانی  ئازادیوازەکاو 
چل ساڵێن وەراڤەروو ئا تەهاجۆماتە گەوراو 
مدراینمێ  کوردستانی  گردوو  پەی  ڕژیمی 
پشتیوانی  بە  و  کەردەن  مقاومەتما  و 
مۆبارزە  و  چەوساوەی  و  هەژار  خەڵکی 
وێماوە  پایاو  سەروو  پێشڕەوەکا  ئاگایاو 
تەرسێوە  هیچ  بێ  بە  مەنێنمێ،ئیجارەیچە 
پا  بە  بیاڤۆ  ڕژیم  نمازمێ  و  مدرمێنێ 
مۆبارزەو  دیسانەوە  وینۆشا.ئێمە  کە  وەرما 
خەباتوو جۆنبێشوو ئازادیواز و دمۆکراتیکوو 
کوردستانی بە حەق مزانمێ و سەروو گردوو 

خواستەکاش پا فشاری کەرمێ.
ڕژیمی کۆنەپەرەستوو و زد گەلی مشۆم بزانۆ 
پی کارە نادرۆس و جەنایەتکاراشە فرەتەر 
جەهانیا  و  خەڵکی  پەی  سیاوەش  ڕووێی 

ئەرمانەینەش و پێ کاریشە نە تەنیا مەتاڤۆ 
هیچ کارێو کەرۆ بەڵکوو بەستەروو خەباتی 
و  کەرۆنە  وەشيتە  توودەیی  و  سەرانسەری 
عێزبە شۆڕشگێڕەکێما فرەتەر جە مەیدانوو 
کردەوەیەنە جوابوو ئا ترۆریستا مداوە.ئێمە 
هەمسەنگەرە  جە  وێما  پشتیبانی  دیسان 
پێژمەرگەکاما و رەفێقە ئازیزەکاما جە دلێ 
جە  داوا  و  کەرمێوە  دووپات  حێزبەکانە 
و  هەرێمی  دەوڵەتوو  و  جەهانییەکا  نەهادە 
بیاوۆ  ڕژیم  نازا  کەرمێ  باشووری  خەڵکوو 
بە ئامانج و هەدەفەکاش کە نابوود کەردەی 

جۆنبێشوو کوردستانیا.
بژی بزووتنەوەو دمۆکرادیکوو کوردستانی

مەرگ و نەمان پەی کۆمارئ ئیسالمی

خەرمانانوو 1٤00ی

ناوچەو  سیاسیاو  چاالکە  جە  بەشێو 
هەورامانی

   

ڕاو ویرچەموو هەورامانی، نمەکریۆ نامێش بنیەی 
هۆرامیسم،  پان  یا  و  هەورامی،  ناسیۆناڵیزمی 
جۆرێ  بە  ڕاوینیە  راو   چی  مەبەست  چوون 
ئەرزشەکاو  و  فەرهەنگ  زوانوو  دای  نەجات 
چیروو  ساڵێن  هەزاران  بە  کە   مەحاڵێوەن 
دەسەاڵتە سیاسیەکاو دەورووبەرینە ئی دەسوو 
جە  و  زوانش  فەرهەنگوو  و  کریان  ئۆدەس 
گردی گرنگ تەر کێبیەی و شارەستانیەتش چا 
مەحاڵەنە تووشوو نەوەشی کەردەن، مەبەستما 
جە ڕاو ویرچەموو هەورامانی ئینەنە کە ئا ویروو 
هەرمانێ  ڕاسیگاو  جە  ئینسانانا،  ویرچەمێ 
پسەو  تنووتێژی  بێ  مەدەنیەنە  و  فەرهەنگی 
بنەمایێ کۆمەاڵیەتی پەی هەورامانی مەرزنمێرە، 
چا  هەورامانی  مەحاڵوو  کۆمەڵگاو  و  تاک  تا 
درۆسی  ژیوای  پەی  سۆقاتی  پسەو   ڕاوینەیە 
هەورامیانە  ویرچەمی  ڕاو  کەرۆ،  ئیستیفاذە 
مشیۆم، خزمەت بە گردوو ئینسانەکا کەرۆ بە 
کەرمێ  کارێ  مشیۆم  ژیوایش،  سەرمەشقوو  
ئینەیشە  پتانسیڵوو  هەورامی  ئینسانی  کە 
ویروو  گرد  هەورامانەنە  جە  بتاوۆ  کە  بۆنە 
ویرچەمێ جیاواز دلێ وێشەنە بێ تنوو تێژی، 
ڕا  پیای  ژەنوو  ڕەگەزوو  کەردەیوەی  بێ جیا  
ئاگایی  بە وێ  فەقەت  ئی هەرمانێچە  کەرۆوە، 

خەڵکی و چاالکی فەرهەنگی و مەدەنی وەشە 
خەڵکوو  پسەو  ئێمە  گردوو  مشیۆم  کە  بۆنە، 
بنەڕەتی،  هەورامانی پسەو ئەرکێ گردینی، و 
جۆرباجۆرەکاو  بوارە  سەروو  فرەتەر  هەرمانە 
کۆمەڵگایوە کەرمێ، حەر جە نویسەی گێرە تا 
یاوۆ الو ئەرەمەرزنای سازمان، و ڕێک وزیایەکا 
کە هەرمانێ مەدەنیە کەرا، مشیۆم ئا کەسانا 
کە هەرمانێ فەرهەنگیە کەرا، خەڵکی فرەتەر 
هان بذا، کە ئاگایی کۆمەاڵیەتیشا بەرا سەر، جە 
وەنەی کتێبی گێرە تا بیاوۆ الو ئا کۆگا ڕۆشن 
ویریا کە متاوا جە بواروو وێ ئاگایی هەرمانە 
جیاوازی  بێ  خەڵکی  تاکەکاو  مشیۆم  کەرا 
مەراموو باوەڕیشا بێنێنە دلێ ئا جەما, تا بتاوا 
فەرهەنگوو دسپلینی کۆمەاڵیەتی یا مەرزنایرەی 
پەیوەندیێ درۆسی و ئاوەزیانە دلێ کۆمەڵگاینە 
دلێ  هەورامیەکا  کەردەی  بەشداری  سازنا، 
ئەنجمەن و ڕێک وزیایەکانە پسەو ڕێک وزیاو، 
ژیوگە پارێزی، ڕێک وزیاو حقۆقوو ژەنا، ڕێک 
یارمەتی  وزیاو  ڕێک  تنووتێژی،  دژە  وزیاو 
ئارۆ  کە  جۆراوجۆرەکا،  سازمانە  کۆمەاڵیەتی، 
مەرزیاینێرە،  بەشەریەنە  حقۆق  راسیگاو  جە 
پسەو  ئاوارەکا،  بە  یارمەتی  سازمانوو  پسەو، 
پەیوەندی  بە  یۆنسکۆی،و.....  کومیسیۆنوو 
گێرتەی تاکەکاو کۆمەڵگای دلێ ئی ئەنجمەنانە، 
و  نیشت  هۆرزوو  کە  با  ئانەی  فێروو  تاکەکا 
وەراوەریشا  تاکی  چنی  پەیوەندیەکاشا 
جە  ئەرکەکاشا  حەقوو  و  کەرا،  پێک  ڕێکوو 

ئی  من  ڕاوینوو  بە  کەرا،  تەنزیم  کۆمەڵگانە 
کۆڕیێ  کەموو  هەر  جە  هەورامانی  هەرمانێ 
سەروو  فرەتەر  هێزیما  مشیۆم  مذۆنە،  ناجات 
نویسەی بە زوانی هەورامی فرە کەرمێ تا زوانی 
گنۆ  ئاکادمیک  زانشتی  زوانێ  پسەو  هەورامی 
پەیوەندیە  ڕاگاوە  هەورامانی چا  وکۆمەڵگاو  ڕا 
زانشتی وکۆمەاڵیەتیەکاش وازۆوە پەی واڵتەکاو 
باشتەرین  هەورامی  زوانی  بە  نویسەی  تەری، 
مەرزنایرەی  پەی  ستراتژیکەنە  هەنگامێ 
بزانمێ  مشیۆم  ئینەیچ  مەدەنیێ،  کۆمەڵگایێ 
ئارۆی،  بوارە سیاسیەکاو  بێ وەرچەم گێرتەی 
وینمێ ئا مللەتا کە فرەتەرین وەڵکۆتەیشا بیەن 

وفەرهەنگەکەیشا  زوان  گاریگەری  فرەتەرش   ،
کە  بیەن  ئانە  گرنگتەر  گردی  جە  و  بیەن 
ئەنەئاوەریە کاشا بە زوانوو ئەذایشا نویستێنێ، 
ڕومان  ئا  تا  گێرە  ئاڵمانیەکاوە  ویربەرزە  جە 
زوانوو  بە  یۆشا  هەر  دونیای  گۆرەکاو  نویسە 
وێش نویسەنش و حەر ئینە بیەن بایسوو ئانەی 
تا  و  کەرۆ،  گەشە  فەرهەنگشا  زوانوو  تا  کە 
زاڕۆڵەکاو دمای وێشا بە سەربەرزیوە ڕاو ڕوینوو 

گۆرەکاشا ئیدامە بذانێ.

تایبەت

مشوم بنەمایێ کۆمەاڵیەتی پەی هەورامانی مەرزنمێرە

دماڕۆ -هەورامان
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هەوڵێ  چنڎە  ویناو  ماوەنە  چی 
هەورامی  زوانو  وانای  پەی  بیەیمٛی 
وەنتەی  خەریکەن  هەورامانەنە،  جە 
جە  مەنیٙون.  هەنگامە  بەهەورامی 
نمەوانیٙو،  پەنەش  زار  ئەسڵەنە 

زوانەن پەنەش ونیٙو. 

چنڎە  ویناو  ماوەنە  چی   •
زوانو  وانای  پەی  بیەیمٛی  هەوڵێ 
هەورامی جە هەورامانەنە، هەرچنڎە 
جە سنعەو حکومەتو هەرٛیمینە چنڎە 
جارٛی ئی تەقەزا ئەو حکومەتی کریێنە 
بە گردو الیەنە پەیوەسەکانشەوە، کە 
وٛیش  بەزوانو  هەورامان  پەیوازەن 
جەمێ  داواو  کٙونتەرینشان  بوانٙون. 
بیەن  ئەوروپای  هەورامیەکانو  جە 
ساڵەو 2006، دماتەریچ چندە هەوڵێ 
هەورامیەکانوە  ڕٛیکوزیا  جەالو 
چەنی  کوردەسانینە  هەرٛیمو  جە 
سەرەمڕە  هەورامیەکان  کەسایەتیە 
ماوەو  جە  تەنیا  کەردەن،  دواشان 
کرٙوناینە  نەوەشی  سەرهٙوردای 
کەمێ  هەورامیەکان  داواکەردەی 
نمەکەرو  باوڕ  ئینڎا  بی،  خامٙوش 
ساڵە نەبیٛیبٙو کە داوامان نەکەردٛی بٙو، 
وەلێم بٛی ئەنجام مەنٛینٛیوە. من چٛیگەنە 
نامٛی ئا کەس و الیەن و ڕٛیکوزیایان 
وەنە  دەسەوەشانەشان  وەلێم  نمارو 
خزمەتکارو  بەئەرکو  کە  مەکەرو 

زوانەکەیشان هٙورستٛینٛی.
کاتێ  تەری،  جارێ  پەی  ئیساڵ  هەم 
دەسورو  هەمسانکەردەی  دەنگو 
دلٛی  ئامانە  کوردەسانی  هەرٛیمو 
یاونەرەکان، هەمدیسان، واوەی جەمو 
تازەکەردەی  نەمێ  هەورامیەکان 

گەرەکشانەن  کە   2006 داواکەو 
هەتا  بکەران  پەرلەمانیش  ئاراستەو 
فەرهەنگو  و  زوان  نامٛی  دەستورنە 
دەسور  بە  بچەسپیٙونە،  هەورامانی 
بسەلەمیان،  فەرهەنگیەکٛیش  مافە 
نەکیانیان  داواکاریە  ئی  جارێ  وەلێم 
هەاڵی ئینا کارەنە و هەرمانەش سەر 
مەکریٙون و وچانەو پەرلەمانی هەنە 

تا یەرٛی مانگٛی تەر.
وەزیرو  ئٛیژا  بەرەگانە  چی 
حمەسەعید(  ڕوشنویری)محمەد 
وەزارەتو  نامٛی  و  پەیتواچ  جە 
پەیلوایو  داواو  کە  پەروەردەینە 
کەردەبٛی  وەزارەتەکانشان  گردو 
سیستەمو  هەمسانکەردەی  سەرو 
پەروەردەی، جەنابو وەزیریچ بەنامٛی 
کەردٛیبٛی  وەنایش  دواو  فەرمیە 
ئیسە  پەروەردەی.  وەزارەتو  ئەو 
وەزارەتو پەروەردەی بە نوٛینەرایەتی 
پەروەردەکانو  گردینی  ڕاوەبەرانو 

وەزیرو  چەنی  هەرٛیمی  پارٛیزگاکانو 
ئەرەنیشتەیشان کەردەن،  ڕٙوشنویری 
دیارەن بٙونەوە وەنای بەهەورامین جە 
مەنریان  هەنگامٛی  یانی  هەورامان، 

پەی ئی دواکاریە ڕەوایە.
پاریزگاو  ئەنجومەنو  شٙونیەرە 
سلٛیمانی سەرەتاو مانگەو هەشتیوە بە 
وەزارەتو  ئەو  دواشان  فەرمیە  نامێ 
پەیوازەن  کە  کەردەن  پەروەردەی 
وانەی  هەڵەبجەنە  و  هەورامان  جە 
هەورامی بوانیٙو، ئەنجومەنو سلٛیمانی 
ئەشناسنای  بە  کەردەن  ئاماژەش 
هەورامانی جە الو یونسکۆیەو پٛیسەو 
ئینە  جەهانیٛی.  فەرهەنگیەی  یاگٛی 
کرٙونای  نەوەشی  وەلٛی  وەختەکارێنە 
ئەنجومەنو  الو  لوێ  هەورامیەکٛی 
مەسەلٛی،  چی  پڕناوە  وٛیشا  سلێمانی 
واتشان هەورامان سەرو هەڵەبجەین 
مەشٙو ئەنجومەنو پاریزگاو هەڵەبجەی 
بکەرٙون)هەڵەبجە  بەر  بڕیارەیە  ئا 

نیەن،  پاریزگایش  ئەنجومەنو  هەاڵی 
خوڎا مزانٙو کەی پەیش پەیڎا مەبٙونە(. 
وەلێم ئانا ئٛیساڵ بەغٛیڵیشان وەنە ئامان 
وٛیشا نەوزان گەلو یونسکۆی، ناستشا 
هەڵەبجەی،  ئەنجومەنو  نسیبو  بە  بٙو 
ئاوایشان  یانە  ئٛیمە  من،  بەهەرحاڵ، 
تااڵنی  جە  وەرٛیسە  مەکەرمٛی  وەنە 

بگٛیڵٙووە هەر خاسەن.
ئەشناسنای  گرنگتەر  جەگردی 
یونسکۆیەوە  جەالو  بٛی  هەورامانی 
جەهانی،  فەرەهنگی  یاگێوە  پٛیسەو 
پاریزنای  و  هەورامان  یانی 
جەهانی  ئەرکێ  بە  بیەن  هەورامانی 
ئینە  دنیای،  دەولەتانو  و  یونسکۆی 
خەلکی  دورۆ  چو  شورەین  ئیتر 
مەپاریزنٙو،  هەورامانی  مەیٙو  الیڎە 
چٛیگە وٛیما، براکٛیما بوزمٛیش پەشتەو 

کەنٙواڵن.
وینەنان  گەش  فرە  من  بەهەرحاڵ 
ئەپی هەنگاما، هەرچندە سەرو ئاستو 

هەرٛیمی بە زار نامٛیش مارٙو وەلێم جە 
ئەسڵەنە زار پەنەش نمەوانیٙو، زوانەن 
پەنەش ونیٙو، چون جارێ نەزانی و 
وەرنەڎێنٛی.  هەاڵی  ڕەگەزپەرستی 
مەسەلٛی  مەشٙو  هەورامی  ئێمەی  جا 
ئەگەر  هەورامی  زوانو  بە  وەنتەی 
بەخاسش  هەر  ببٙونە  دەرسیچ  یەک 
بزانمٛی، چون ماف نمەدریٙونە مەشٙو 
تەقەالو  هەوڵو  بە  ئێمە  بستانینەش، 
مەشٙو  ئەستانان،  ئینەما  جارێ  وٛیما 
نەمدرمٛی و تەقەالی زیاتەرە بدەیمٛی 
بکەرمٛی)ڕاو  زیاتەرش  دماڕٙونە  جە 
سەریم  ڕاو  وٛیم  تا  بکەرۆ  قچام 
هەورامی  ئٛیمەی  یانی  بکەروە(، 
سەر  کەوتەن  قورسمان  فرە  ئەرکێ 
پەی یاونای مەنزڵەو ئی وەنایە، مەشٙو 
بکەرمٛین،  مامەڵەش  چەنی  بزانمٛی 
بەدەسان  قەڵەم  ئەرکو ڕٙوشنویران و 
هەرپاسە  هەورامانی،  مامٙوسایانو  و 
هەورامیەکٛی،  فەرهەنگیە  ڕٛیکوزیا 
شانەش  مەشٙو  بیەن،  قورس  فرەتەر 
بە  قورسٛی  لٙوسە  ئی  بڎەیمنەوەر 
چون  مەنزڵە،  بیاونمٛی  جوانی 
ئاگایی  وریایی  ئەزمونەن  یوم  ئینە 
هیقمشٛی  بنەڕەتی  گەرەکەن،  فرەش 

گەرەکەن.
دما قسٛیم ئانٛینە ئاخرەکەش ئەنجومەنو 
نیان   دڎانش  سلێمانیچ  پاریزگاو 
زوانو)گوران-هەورامی(  کە  پۆرە 
بیەن   وەاڵتیە  ئی  زوانو  سەردەمانێ 
مەشٙو  نویسیان،  پەنە  ئەدەبیاتش 
بپارٛیزیٙونە. منیچ چندەها جارێ واتەنم 
زوانو ئێمەی هەورامی سەربە زوانو 
گورانی بیەن، زوانو گورانی زوانێ 
وەروەالو بیەن، وەڵٛی ئامای ئیسالمینە 
چی وەاڵتنە زوانو ئەدەبیات و دادگاو 
ڕاوەبەردەی بیەن، هنو گردیما بیەن، 
ئیسە تاوانەن بوزیش پەشتەو گٙوشان 

و بسپاریش بە فٙوتنای. 

وەنتەی بەهەورامی خەریکەن هەنگامە مەنیو
د. ناجح گوڵپی

  

دەرئەکەوێ  ناوەکەیدا  لە  کە  هەورامی  زمانی 
زمانی ناوچەیەکە لە کوردستان کە بە هەورامان 
ئەناسرێ وە لە ڕۆژئاوای ئێران و لە ڕۆژهەاڵتی 

کوردستانی عێراقە0
ئەم زمانە یەکێ لە زمانە ڕەسەنەکانی بەرەی 
ئاریایی ناوچەکەیە وە پاش ئەوەی کە عەرەب 
هێرشی کردووەتە سەر ئێران، بووە بە زمانی 

ڕەسمی لە ناوچەیەکی پان و بەرین دا0
ئەوانەی کە ساکار بیر ئەکەنەوە پێ یان وایە 
هەر کە عەرەب هێرشی کردووەتە سەر ئێران 
شکاون،  تێک  ساسانی  پادشایانی  زنجیرە  و 
داگیر  جێگایەکی  هەموو  ئیسالم  گورجێ 

کردووە.
بەاڵم لە ڕاستی دا، هەر لە یەکەم ڕۆژی تیک 
ئێراندا،  هەموو  لە  ساسانیەکانەوە،  شکانی 
لێرە و لەوێ، دژ بە داگیرکەران هەستاونەتەوە 
بەربەرەکانێ  ناوەندی  و  ڕێکخراوە  سەدها  و 

هاتوونەتە کایەوە، کە بڕێ لەو  بزوتنەوەیانە، 
خوراسانی،  ئەبوموسلێمی  شۆڕشی  وەکو 
جامەکان،  سیا  جامەکان–  سپی  گروپی 
لەیەنگرانی مانی و مەزدەک وە دەیان ڕاپەڕینی 

تر لە مێژوو دا تۆمار کراون.
سەرەڕای ئەم بزوتنەوانە، بزوتنەوەیەکی ئارام 
و سەر بە خۆش بوو کە ئایینی یە و ئەویش 

بزوتنەوەی یارسانەکانە.
ئایینی یارسان کە زمانی ڕەسمی یان هەورامی 
ئەم  نەبووە.  ئێراندا  ڕۆژئاوای  لە  تەنیا  بووە 
وە  هەبووە  ئێراندا  سەراسەری  لە  ئایینە 
نێزیکی  تا  کە  ئەگەیەنێ  وەها  شوێنەواری 

شاری ڕی و تارانیش چووبێ.
لە  یارسان،  هەستیارانی  هەموو  هۆنراوەی 
سەرانسەری ئێراندا، هەورامی یە. شوینەوارێ 
کەوتووە،  تەزکەرەنووسەکان  دەستی  بە  کە 
ئەگەڕێتەوە بۆ سەدەی چوارەمی کۆچی وە بە 

فارسی  زمانی  بزوتنەوەی  ئەگەر  من  بیروڕای 
نەکردایێ  پێ  دەستی  ەوە  بەلخ  شاری  لە 
زمانی  ئێستە  بواێی،  الترەوە  لەم  نەختێ  و 

هەورامی زمانی ڕەسمی ئێران بوو.
زمانی هەورامی لە باری زمان ناسیەوە زمانێکی 
مۆزیکاڵە.  و  ئاوا  خۆش  و  قووڵ  و  قورس 
زمانێکە نەرم و نیان و مینیاتوورە و وشەی 

گەرودڕی پیاوخنکێنی نیە.
بەدوورە   )ق(  و  )ح(  ناخۆشی  پیتەکانی  لە 
جا هەر کە لە کامیاران بەرەو تاران ڕێ ئەبڕی 
ئیتر پیتی )ق( ئەبێ بە )غ( و )ح( ئەبێ بە 
) ه( وە بەو جۆرە خەڵک بۆ خۆیان ئەو ئاڵ 
و گۆڕەیان بەدی هێناوە کە لە پیتی گەرودڕ 

رزگاریان بێ.*
تایبەت  بە  کوردستان  ناوچەی  خەڵکی 
ئەردەاڵنیەکان لە سەر ئایینی یارسان بوون. 
و  یە  هەورامی  ئایینە  ئەو  ڕەسمی  زوانی 

هەستیاری زۆری هەیە کە بە ژمارە نایێ:
دانەری  کەنوولەیی  خان  ئەڵماس  سەرهەنگ 

کتێبی شانامە بە هەورامی. 
دانانی  بە  کە  پاوەیی  عەبدولقادری  میرزا 

هۆنراوەی کولە و ئاینەمەل دەریایەکی قووڵی 
حەماسی لە ئەدەبی کوردیدا هێناوەتەدی. 

 وە هەروەها مەال پەریشان، سەیدەی هەورامی 
مەولەوی  دووهەم،  هەورامی  یەکەم،سەیدەی 
سەید  پاوەیی،  شەفیعی  میرزا  تاوەگۆزی، 
یەقوبی مایدەشتی، میرزا شەفێعی جامەڕێزی 
وە سەدها هەستیاری تر کە شوێنەوارەکانیان 

بە چەشنی بەیاز بە ئێمە گەیشتووە0 
خوا ئەزانێ چەند هەستیار و بوێژی تریش بوە 
کە لە بەر بێ دەرەتانی و هەژاری گەلەکەمان 

شوێنەوارەکانیان لە بیرەوەچوون.
خانی  ئەڵماس  سەرهەنگ  شانامەی  کتێبی 
کە  نوسخەدابووە،  سێ  لە  کەنوولەیی 
بووە.  خۆیدا  بنەماڵەی  الی  لە  نوسخەیەکی 
نوسخەیەکی کە من دیوومە، لە الی خوا لێ 
غیرەت  سەعیدی  موحەمەد  سەید  خۆشبوو 
شاعێر و نووسەر و گەورەپیاوی کرماشان بووە 
قودسی  ئاستانی  لە  تریشی  نوسخەیەک  وە 

ڕەزەوی لە مەشهەد دایە.
سەرچاوە: 

   https://hawargaydlan.com

زمانی کوردی هەورامی



ژماره  )112( ساڵی هەشتەم، 2021/10/07 8dwaroj.netتایبەت

کۆنگرەی  کە  وادەردەکەوێت  پرسیار: 
دەیەمی کۆمەڵە لەساڵی 2002وە  وەکوو 
ئایدیۆلۆژیای  لە  گرینگ  وەرچەرخانێکی 
حیزبی سەیر دەکرێت، بەتایبەت روانگەی 
حیزبی کۆمەڵە لە ئاست پرسی نەتەوەیی  
کورد لە ئێران بۆتە بەشێکی گرینگ لە 
ئێستای  حیزب،روانگەی  ئێستراتێژی 
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان  بۆ 
پرسی کورد چ جیاوازیەکی هەیە  لەگەڵ 

حیزبی دێمۆکرات؟

واڵم: یەکەم دەبێ ئاماژە بەوە بدەم کە 
گوتاری  کە  نییە  کۆنگرەی10  سەرەتا 
ئارا،  هاتۆتە  تێیدا  کۆمەڵە  نەتەوەیی 
گوتارەکەی  دامەزرانیەوە  لە  کۆمەڵە 
ئیمە  بووە.  کوردستانی  و  نەتەوەیی 
کوردمان  بزووتنەوەی  بە  ئەوکاتەش 
گوتوە: بزووتنەوەی میللی دیمۆکراتیکی 
کۆمەڵە  پمانوابووە  کورستان،  خەڵکی 
خەباتی  ڕاوەستاوە،  قاچ  دوو  لەسەر 
عەداڵەتی  بۆ  خەبات  و  نەتەوەیی 
کۆمەاڵیەتی و یەکسانی. ئامادەش بوین 
لەگەڵ هەموو الیەنی سیاسی بە تایبەت 
کوردستانی  بەرەی  کوردستان  حیزبی 
ئەوە  المانوابوو  جونکە  بێنین،  پێک 
ڕزگاریخوازی  غەباتی  بۆ  پەویستییە 
حیزبی  ناو  چوونە  دوای  کوردستان. 
گوتارە  ئەو  وردەوردە  کۆمۆنیست 
ماوەیەک  دوای  هات.  بەسەردا  گۆڕانی 
گۆڤارەکانی  لە  و  دروشم  لە  نابینی  تۆ 
کوردستان  بزوتنەوەی  ئیدی  ئەوکاتدا 
پێناسە  نەتەوەیی  بزوتنەوەیەکی  بە 
“بزووتنەوەی  لە  باس  بەڵکوو  بکرێت، 
شۆڕشگێرانە”ی کوردستان دەکرێت، بەو 
مانای ئەوبەشەی شۆڕشگێرە کە لە ژێر 
رێبەری چەپدایە، ئەوە گۆڕانە کە بەسەر 
بە  ەند  گوتاری پێشودا هاتووە)هەرچ 
بەڵێ  هەبووە(،  بەاڵم  کرابێ،  خشکەیی 
شۆڕشگێڕانەیە،  کوردستان  بزوتنەوەی 
نییە،  تەواو  پێناسەی  ئەوە  بەاڵم 
کوردستان  بزوتنەوەی  پێناسەی 
ستەم  نەمانی  بۆ  گشتگیرە  خەباتێکی 
و ژێردەستەیی نەتەوەیی کە بە تایبەت 
دوای گۆڕانی کۆمەاڵیەتی و هەوڵی کۆمەڵە 
پڕڕنگ  تێیدا  عەداڵەتخوازی  ناوەرۆکی 
کۆنگرەی  لە  ئێمە  کە  کارێک  بۆتەوە. 
10  کردوومانە ئەوەیە گوتارەکەمان رێک 
گۆڕانەکانی سەردەم  لەگەڵ  و  کردۆتەوە 
گونجاندومانە و بردومانەتەوە سەر هێڵی 
پێشوی خۆی، ئەویش کوردستانی بوونە 
سەر  هاتینەوە   10 کۆنگرەی  لە  ئێمە   .
پێمخۆشە  بەاڵم  گوتارە،  ئەم  ئەساسی 
و  جیابونەوە  دوای  چ  بڵێـم:  ئەوەش 
لەگەڵ  بوێن  پێکەوە  کە  لەوکاتەی  چ 
گوتارە  ئەو  هەر  شۆرشگێر  کۆمەڵەی 
حیزبی  تۆزوخۆڵی  و  ژەنگ  بەاڵم  بوو 
مابوو.  بەسەرمانەوە  هەر  کۆمۆنیستی 
لێ  تۆزەشی  و  ژەنگ  ئەو  وردە  وردە 
بوێن  بەیەکەوە  ئەوکاتەی  چ  داتەکا، 
لەگەڵ کۆمەڵەی شۆڕشگێر و چ دواتریش 
هەرتک المان زۆرتر و رونتر بەرژەوەندیی 
کوردستانمان  ڕزگاریخوازی  بزوتنەوەی 
زۆرتر هێناوەتە ناو کارمان و کردومانەتە 
دەکرد  لەوە  باسمان  دەورەیەک  بنەما. 
یەکگرتوویەکی  بۆ  تێدەکۆشین  کە 
ئێرانی،  دێمۆکراسیخوازی  ئۆپۆزیسیۆنی 
کە ئەوە قسەیەکی خراپ نییە، بەاڵم پێش 
ئەوە دەبێ کورد یەکگرتوو بێ جا بچێتە 
مەیدانی سەراسەری لە ئێرانیش. مەنزورم 

ئەوەیە ئێستا بەرچاورونتر و بەرژەوەندی 
ڕێنوێنە  المان  بزاوتەکەی  و  کوردستان 
ئێرانیش.  لە  سیاسەت  داڕشتنی  بۆ 
ناچینە  ئێمە  دەڵێن:  کە  ئەوەی  هەر 
هاوپەیمانی  کە  هاوپەیمانییەک  هیچ 
وەکوو  کوردی  مەسەلەی  و  سەراسەریە 
نەکردبێت،  قبوڵ  نەتەوەیەک  پرسی 
پێموایە ئەوە خاڵیکی وەرچەرخانی باش 

مانای  بە  هاوپەیمانی  نێو  نەچونە  بوو. 
نەبوونی دیالۆگ، هاوئاهەنگی و هاوکاری 
و  ئێرانی  دێمۆکراتی  رەوتی  لەگەڵ  نییە 
خوازیاری نەمانی کۆماری ئیسالمی. ئەوە 
هێزی کوردی  کە وەک  ڕوونە  پەیامێکی 
دەبێ یەکگرتوو بین تا نوێنەری داخوازیی 
هەموو گەل و نەتەوەکە بین. ئێمە بۆیە 
ئەوە کار دەکەین کە بەربگرین لەوە کە 

هەر ڕەوت و حیزب و الیەنێک بۆخۆی لە 
ناو ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیدا پارتنێری هەبێ 
و لە ڕاستیدا کێشە و ملمالنێی ئەوانیش 
جیاوازییەکانی  دیکەی  سەرباری  بکەینە 
جیددییە  گۆڕانێکی  ئەوە  ناوخۆمان. 
لە  ستراتێژ  و  سیاست  دیاریکردنی  لە 
بزوتنەوەی کوردستاندا. پێموایە گوتاری 
نەتەوەیی دەبێ پاراوی و ڕۆشنی زۆرتری 
ڕابردوی  لە  دەرس  و  بێ  دیار  پێوە 
بزوتنەوە و حیزبەکانی هەر چوار پارچەی 
ستراتێژێکی  بە  و  وەربگرین  کوردستان 

ڕۆشنتر کار بکەین. 
بەسەر  پێداچونەوە  ئێستا  ئێمە   
دەکەین،  کۆمەڵەدا  پێشوی  پرۆگرامی 
یەکیان ئەوەیە کە دەبێت زۆر روونتر لە 
پێناسەی کۆمەڵەدا بڵێین: کۆمەڵە حیزب 
کە  سیاسیە  و  کۆمەاڵیەتی  رەوتێکی  یا 
ڕزگاریخوازی  بزوتنەوەی  ئااڵهەڵگری 
بەرژەوەندییە  بۆ  و  کوردستانە 
کوردستان  خەڵکی  نەەتەوەییەکانی 
کۆمەڵە  بڵێین:  ئەوجار  دەکات. جا  کار 
حیزبێکی چەپە کە عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی 
دەوێت ،دادپەروەری دەوێت، هەوڵ دەدات 
ناوەرۆکی  کوردستان  بزوتنەوی  وەی  بۆ 
پێشکەوتنخوازانەی لەبەرژەوەندی چین و 
زۆرترین  تا  بێ  دیار  و  زۆر  تێدا  توێژە 
هێزی مرۆیی بۆ گۆڕان و ڕزگاری لە خۆی 
کۆ بکاتەوە. واتە هەم کورد بوون و هەم 
چەپ بوونەکەمان باشتر مانا بکەینەوە. 
  ئێمەی کورد دەبێ دوورکەوینەوە لەو 
بێ هیواییەی کە لە دەورانێکدا بۆ هەموو 
ئەویش  ئاراوە  هاتە  کورد  بزووتنەوەی 
ئەوە بوو، کورد سەربەخۆیی دەویست بە 
کۆمەڵەی ژێکافیشەوە، دوایی وردە وردە  
یەکەم  گەردونی  و شەڕی  دوای 1٩1٨  
ئەمپریالیستەکان  زلهێزە  بە پالنێکی  کە 
کوردستان دابەش کراو بزوتنەوەی کورد 
هیواییەک  بێ  و  ئەمەل  خەیبەت  توشی 
بۆی  دەیهەوێ  ئەوەی  کە  کردن  هات 
ناگونجێ. کورد بە تەواوی چووە سەر ئەو 
بێت،  یەکگرتوو  ئێرانی  لەگەڵ  کە  هێڵە 
توورکیا  لە   ، عێراقی  لەگەڵ  ئێراق  لە 
و   هەروا  سوریاش  لە  و  توورک  لەگەڵ 
ئەوەی  دوروشمی دێمۆکراسی بۆ ئێران 
بۆ  زاتی  حوکمی  یان  خودموختاری  و 
کورد هەر لەوەڕا دێت. تۆ چاو لێدەکەیت 

نێوەکەشی  تەنانەت  کوردستان  کۆماری 
جۆرێک سەربەخۆیی سیاسی تێدا بوو و 
کۆماری  “دەوڵەتی  دانابوو  خۆی  نێوی 
کوردستان” ئەوە مانای جیاوازە تەنانەت 
لەگەڵ هەرێمی کورستان لە باشوور گەر 
بمانهەوێ هەڵسنگاندنی بۆ بکەین. بۆیە 
لە  بەڵی  کە  ئەوە  سەر  هاتووینە  ئێمە 
خەڵکی  نوێنەری  ئێمە  هەمووشتێکدا 
کوردین و لەگەڵ هەمووکەسیشدا وتووێژ 
و بە پێی هاوسەنگی  ئامادەین لە ئاستی 
دژی  بکەین،  هاوکاری  ئێراندا  سیاسی 
هاوکاری و چاالکی لە سەحنەی سیاسی 
لە  ئێمە  نایشارینەوە  نین، بەاڵم   ئێران 
کوردستانەوە  خەڵکی  بەرژەوەندییەکانی 
لە ئێران و بەو  دەڕوانینە سیاسەتکردن 
ئێران  ئۆپۆزیسیۆنی  لەگەڵ  پێوەرەش 
پرسەکە  هەموو  دەکەین.  هەڵسوکەوت 
و  تاک  تاک  بە  نەک  کورد  کە  ئەوەیە 
هەر حیزبە بە جیا، بە پێکەوەیی دەبێ 
بۆم  زۆر  بەراستی  مەیدانە.  ئەو  بچێتە 
ئێران  داهاتوی  حکومەتی  نییە  گرینگ 
گرینگ  کۆماری.  یا  دەبێت  پادشآیی 
چ  کورد  و  کورد  بە  دەدا  چی  ئەوەیە 
ئیرادەی  گرینگە چۆن  دێنێت،  بەدەست 
هەڵبژێردراودا  ئۆرگانیسمێکی  لە  خەڵک 
داهاتودا.  ئێرانی  لە  دەبێ  سەروەر 
لە  سەربەخۆیی  کە  ئەوانەن  پێموایە 
دێنێ  کوردستان  بۆ  سیاسەتکردندا 
ئەو  ناڵێم  بکرێتەوە.  زەق  زۆر  دەبێ  و 
ئێستای  تا  سیاسەتی  لە  ڕوانگەیە 
کوردیدا بێ شوێنەوارە، بەاڵم زۆر ڕۆشن 
و سەرڕاست نەبوین تێیدا.  کاتێک حیزبە 
تووشی  ئێرانیەکان  لەگەڵ  سیاسیەکان 
کێشە دەبن، ئێمە دەڵێین چی؟ بە ئێمە 
دەڵێن ئێوە بۆ دانوستان دەکەن لەگەڵ 
دەوڵەتی ئێران و قبوڵتانە کە دەوڵەتێکی 
جەنایەتکارە و کۆماری ئیسالمی دەىیت 
بروخێت. واڵمی کورد زۆر سادەیە، ئێمە 
کە  هەیە  جیاوازمان  بزووتنەوەیەکی 
تایبەتمەندی و دینامیسم و پوتانسیەلی 
بواری  لە  داخوازێکانمان  و  هەیە  خۆی 
مافی نەتەوەیی جیاوازە و دژی داخوازییە 

دێمۆکراتیەکانی ئێوەش نییە. 

ئێلخانیزادە: عومەر  هاوڕێ 
و سەرسەختییە یەکگرتویی  ڕۆژی خۆڕاگری،  ڕۆژانە  ئەو 

...بۆ ل 9

ئێمە ئێستا پێداچونەوە بەسەر 
پرۆگرامی پێشوی کۆمەڵەدا دەکەین، 

یەکیان ئەوەیە کە دەبێت زۆر 
روونتر لە پێناسەی کۆمەڵەدا 

بڵێین: کۆمەڵە حیزب یا رەوتێکی 
کۆمەاڵیەتی و سیاسیە کە ئااڵهەڵگری 
بزوتنەوەی ڕزگاریخوازی کوردستانە 
و بۆ بەرژەوەندییە نەەتەوەییەکانی 
خەڵکی کوردستان کار دەکات. جا 

ئەوجار بڵێین: کۆمەڵە حیزبێکی چەپە 
کە عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی دەوێت 

،دادپەروەری دەوێت، هەوڵ دەدات 
بۆ وەی بزوتنەوی کوردستان ناوەرۆکی 
پێشکەوتنخوازانەی لەبەرژەوەندی چین 
و توێژە تێدا زۆر و دیار بێ تا زۆرترین 
هێزی مرۆیی بۆ گۆڕان و ڕزگاری لە 

خۆی کۆ بکاتەوە. واتە هەم کورد بوون 
و هەم چەپ بوونەکەمان باشتر مانا 

بکەینەوە. 
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هەرچی بۆمان  بەدەست بێت بۆی لە 
هەوڵدا دەبین. داخوازی دێمۆکراتیکمان 
هەیە بۆ ئێرانیش و بۆیە ئەو بزوتنەوە 
خۆی  داخوازی  لەسەر  خۆیەتی  مافی 
وتووێژ بکات. هەر الیەنێک بزووتنەوەی 
باسی  و  بناسێ  بەفەرمی  کورد 
داخوازییەکانی بکات لەگەڵی دانوستان 
وتووێژ  شەیتانیش  لەگەڵ  دەکەین، 
و  نییە  کێشەیەکمان  هیچ  و  دەکەین 
بە  پێدانانە  ددان  مانای  بە  دانوستان 
کورد و پرسەکەی. خۆی ئەوە نیشان 
دەدات جۆرێک سەربە خۆیی هەیە کە 
بزووتنەوەیەوە   ئەو  تایبەتمەندی  لە 
دەمهەوێ  ئەوەی  دەگرێ.  سەرچاوە 
کۆمەڵەی  کە  ئەوەیە  بیڵێم 
ئەو  کە  دەدا  هەوڵ  زەحمەتکێشان 
هەمەالیەنەتر  و  پاراوتر  فیکریە  رەوتە 
ئێمە  خۆشییەوە  بە  مەیدانەوە.  بێتە 
ئێستا لە ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی 
قبوڵ  ئەوەمان  ئێران   کوردستانی 
کردوە کە  لەگەڵ هەموو الیەنی ئێرانی 
ئامادەین  فیکری  جیاوازیی  بێ  بە 
دیالۆگ بکەین و ئەوەی ئێمە دەگەیێنێ 
پێوەندی  هاوکاری   و  هاوپەیمانی  بە 
بزووتنەوەی  ئەوان  کە  هەیە  بەوەوە 
دەناسن  فەرمی  بە  چەندە  کورد 
دەسەلمێنن.  کورد  مافی  چەندە  و 
و  زۆرە  پێشوەچونێکی  ئەوە  پێموایە 
بوارەکاندا   هەموو  لە  دەدەین  هەوڵ 
ئەو روونبێژیە  لە گوتاری سیاسیماندا 
نەتەوەیی  مەسەلەی  بە  بەرامبەر 
هەبێت. لە واڵمی ئەوەی کە جیاوازی 
چیە؟  دێمۆکترات  حیزبی  و  ئێمە 
المان  هەردووک  ئێستا  کە  ئەوەی 
دەڵێین فێدڕالیسم، ئەوەی کە هەرتک 
خەڵکی  بەرژەوەندی  لە  دەڵێین  المان 
کوردستانەوە سیاسەت دیاری دەکەین، 
نەتەوەیی  پرسی  لەسەر  وابێ  کە 
جێگەی  ئەوە  و  نابینم  جیاوازییەک 
خۆشحالیە. جیاوازییەکان لە مەسەلەی 
سیاسەتی  مەسەلەی  کۆمەاڵیەتی، 
ناوەرۆکی  مەسەلەی  یان  ناوخۆیی 

بزوتنەوەکەیە.

ناسنامەیە  ئێوە  بۆ  ئێران   : پرسیار 
وەکوو  سیاسیە  ئاماژەیەکی  تەنیا  یا 

پانتاییەک لە  کار و چاالکی؟

واڵم : پێموایە دەبێت بۆ ئێمە پانتاییەک 
سیاسی،  چاالکی  و  کار  بۆ  بێت 
و  کوردین  کە  ئەوەیە  ئێمە  ناسنامەی 
بەستراو بە بزووتنەوەی کوردەوەین و 
نوێنەری داخوازی ئەو بزاوتەین. ئێران 
و  نیشتەجێیە  تێدا  کورد  کە  واڵتێکە 
ناسنامەی  سەپاوە،  بەسەردا  ستەمی 
و  ئەوستەمەیە  دژایەتی  من  سیاسی 
و  مێژوویی  خۆسەپاندنی  ئەو  ناکرێ 

داگیرکاریە بە ناسنامە ببینم.

چەپی  ئاگادارن  هەروەک   : پرسیار 
بووە  تێپەر  بیرۆکەیە  لەو  جیهانی 
تەنیا  بە  دەتوانێ  کرێکار  چینی  کە 
شۆڕش لە ئەستووە بگرێ ، لە ئێستادا 
دەدرێ  گروپانە  بەو  زیاتر  گرینگیەکی 
کە خۆیان وەکوو ستەم لێکراو پێناسە 
دەکەن ، کۆمەڵەی زەحمەتکێشان چۆن 
جومگەکانی بزووتنەوەی رزگاریخواز لە 
گرێ  پێکەوە  کوردستان  رۆژهەاڵتی 

دەداتەوە؟

ئێستاش  داخەوە  بە  الموایە   : واڵم 
لەوە  جیهانی  چەپی  لە  بەشێک 
تێپەر نەبووە، ئەوە بەو مانا نییە کە 
و  کرێکارن  الیانگری  زیاتر  بەشێکیان 
بکە  چاو  بەڵکوو  نا،  نین،  بەشێکیان 
تا  کوبا  یا  باکوور  کۆرەی  چین،  لە 
قەوارەوە  و  وشە  بەو  هەر  ئێستاش 
دیکتاتۆری و زۆری خۆی دەسەڵمێنێت، 
چەوسانەوەی  و  دژایەتی  زۆرترین 
ئێستاشی  بۆیە  تێدایە،  کرێکاریشیان 
زۆربەی خەڵکی جیهان کە  بێ  لەگەڵ 
لە ژێر دەسەاڵتی ئەو بیروڕایە دایە بە 

دەسەاڵتدارەکان وزڵهیزەکانیشەوە  
بۆ  وەردەگرن  وشەیە  لەو  کەڵک 
بسەپێنن.  خۆیان  دەسەاڵتی  ئەوەی 
بەشێکی  کە  ئەوەیە  دووهەم  خاڵی 
بزووتنەوەی چەپ ڕەنگە دەستی لەوە 
حکوموتەێکی  دەبێت  کە  هەڵگرتبێت 
چینایەتی دروست بکرێ و ناوەرۆکێکی 
پێشکەوتنخوازانە  عەداڵەتخوازانەو 
بدرێ بە بزووتنەوەکەی، بەاڵم لە نێو 
بەشێک لەو چەپەشدا لە جیاتی ئەوەی 
بۆ دەسەاڵت هەوڵ بدات لە واڵتی خۆی 
شتێک  هەموو  کە  بەوە  بووە  کاری 
لێک  ئەمپریالیستی  دژی  ڕوانگەی  لە 
بداتەوە و لە روی ئەوە سیاسەت دیاری 
کە  ئەوەی  سەرەڕای  بۆیە  دەکات، 
دەوێ  پێشکەوتنخوازانەی  ناوەرۆکێکی 
کۆنەپەرەستانە  ڕەوتی  لەگەڵ  کەچی 
هاوئاهەنگ  و  هاوتەریب  دواکەوتو  و 
زۆرکات  ئەمپریالیسم.  دژی  بە  دەبێ 
ئاستی  لە  کردەیی  هاوپەیمانیەتی 
ئەوە  دەکات.  ئەوانە  لەگەڵ  جیهانیدا 
کردووە  دروست  گەورەی  گرفتێکی 
واڵتانی  لە  تەنانەت  و  چەپدا  ناو  لە 
گەشەی  بۆ  هۆکارێک  بۆتە  ڕۆژئاوایی 
ئێمە  ڕاست.  و  فاشیستی  ڕەوتی 
بەاڵم  دێمۆکراتیە،  سۆسیال  بیروڕامان 
سیاسەتی سۆسیال دێمۆکراتیم لە بواری 
کۆمەاڵیەتی و ئابورییەوە قبوڵە نەک لە 
زۆر بواری سیاسی. بۆ نموونە سۆسیال 
دێمۆکراسی لە هەموو جیهان دژی هەر 
وەکوو  جیاوازیخوازە  بزووتنەوەیەکی 
چەکدارییە،  دژی شەڕی  سەربەخۆیی، 
نیشتمانە.  جیهان  پێ  خۆیان  چۆنکە 
لەهەمان حاڵدا کە خۆیان لە واڵتێکی 
بەرژەوەندی  هەموو  لە  سوئید  وەک 
دەکەن،  بەرگری  سوئید  نەتەوەیی 
ژێردەست  نەتەوەی  بۆتۆی  کەچی 
نایسەلمێنن. ئێمەش وەکوو چەپی کورد 
هەبێت،  خۆمان  تایبەتمەندیی  دەبێت 
سوئێدی،  دێمۆکراتی  سۆسیال  نە 
نە  ئینگلیسی،  کرێکاری  حیزبی  نە 
نە  فەرانسەوی،  سۆسیالیستی  حیزبی 
لە  التین  ئامریکای  سۆسیالدێمۆکراتی 
یەک ناچن و هەرکامەیان تایبەتمەندیی 
نییە.  سیاسەتیان  یەک  و  هەیە  خۆی 
عەداڵەتی  کە  گشتی  جیهەتی  ڕاستە 
چەوسانەوە  دەوێ،  کۆمەاڵیەتیمان 
کەم  چینایەتی  کەلەبەری  نەمێنێ، 
پرۆسەیەکەوە  لە  ئەوانەش  و  بێتەوە 
تێپەر دەبێت وەک پرۆسەیەکی ئیسالح 
لە  ئێمە  دەبێ  بۆ  ئەی  چاکسازی،  و 
هەر پرسێکدا بە شوێن ئەواندا برۆین!؟ 
جۆرێک  بە  دەبێت  کوردی  چەپی 
هەبێت.  سیاسەتدا  لە  سەربەخۆیی 
بەڵێ لەو مەیلە گشتییە جیهانیەدا داین 
تایبەتمەندی  بە قبوڵی بەرژەوەندی و 
چەپی  و  کۆمەڵە  پێموایە  خۆمانەوە. 
کە  داناوە  ئاسەوار  ئەوەندەی  کورد 
رێگە  بەڵێ  بڵێین:  و  هەڵبڕین  دەنگ 

بیبێ.  دەبێ  و  هەیە  خۆی  خەتی  و 
هاوپێوەندی  و  نیشتمانی  جیهان 
زۆر  نەتەوەکان  و  خەڵک  و  جیهانی 
باشە و پشتی بگرین و لە هەمان کاتدا 
بە ئاشکرا بڵێین کە ڕزگاری نەتەوەیی 
گەلی  مافی  نیشتمان  دروستکردنی  و 
کوردە.  ڕاستێکەی ئەوەیە کە ئێمەی 
هەوڵ  خۆمان  نیشتمانی  بۆ  کۆمەڵە 
دەدەین، چاالکی و کار و هەڵسوڕانمان 
ئەوەش  کوردستانەیە.  ئەو  بۆ 
هیچ  نابێ  دەداتێ  تایبەتمەندییەکمان 
چەپێکیتری جیهانی دژ بەوە رابوەستێ 
ئەوە  هەر  عەمەلدا  لە  ئەویش  چونکە 
دەکات. زۆر بە هیوام کە جیهان وای 
بێت  هەموومان  نیشتمانی  کە  لێبێت 
ئایینێک،   نەتەوەیەک،  هەموو  بۆ  و 
بێت،  ئایدیۆلۆژیایەک  و  بنەچەک 
بەداخەوە وانییە، کەوایە قبوڵی بکەین 
بەڵێ ئێمە تایبەتمەندیی خۆمانمان لە 
کوردستان هەیە. ئەگەر تایبەتمەندیمان 
ئێمەش  دەی  هەیە  بزووتنەوەکەدا  لە 
و  بزووتنەوەیەین  ئەو  هەلقواڵویی 
دەمانهەوێت ئەو بزووتنەوە ناوەرۆکێکی 
ئەو  پێی  بە  هەبێت  پێشکەوتنخوازی 
دۆخە واقیعیە و ئەو هاوسەنگی ئابوری 

و هێزەی کە لە کوردستان هەیە.
پرسیار: بەو ڕوانگەی کە باستان لێکرد 
بە تایبەت سەبارەت بە چەپی کوردی، 
کۆمەڵەی  چاوگەی  لە  ئێوە  ئێستە 
چۆن  کوردستانەوە  زەحەمەتکێشانی 
دەتانهەوێ جۆرەکانی ئەو بزووتنەوەیە 
فرە  بزووتنەوەیەکی  ئێستدا  لە  کە 
ناوخۆی  لە  تایبەتی  بە  رەهەندە 
گرێ  لەیەک  جومگەکانی  و  رۆژهەاڵت 

بدەن؟
واڵم: لەو باوەڕە دام کە ڕەوتی چەپ 
بزووتنەوەی  بۆ  کە  وهەمووکەسی 
کورد کار دەکات و تێدەکۆشێ یەکەم 
گوتارێکی  بدات  هەوڵ  ئەوەیە  ئەرکی 
کاتێک  بسەپێ.  نەتەوەیی  گشتگیری 
لە  یانی  گشتگیر  گوتاری  دەڵێم 
واتە  کورد  گەلی  هەموو  بەرژەوەندی 
بواری  لە  بێ  توێژێک  و  چین  هەموو 
ڕزگاری نەتەوەیی.  ئەوە هیچ پێوەندی 
بەوە نییە کە چەندە سۆسیالیست نین 
یا چەندە ناسۆپسیالیست، بەڵکوو چی 
خەڵکی  زۆرترین  کۆکەرەوەی  دەبێتە 
کورد لە دەوری ئەو بزاوتە. ئەگەر ئەوە 
ئەوجار  جا  بێ  وەدی  یەکگرتویی  بە 
لەسەر  ماڵیات  چەندە  بڵێین  دەکرێ 
داهات  پێبەپێی  و  دابندرێ  داهات 
دەکرێ،  زیاد  پیتاک  و  ماڵیات  ڕادەی 
شیک  و  لوکس  کەلوپەلی  لەسەر 
پیتاکی  و  دادەندرێ  زۆرتر  ماڵیاتی 
خەڵکی هەژار کەمتر بێت، دەبێ بڵێین 
خوێندن بۆ هەموان لە منداڵی تا زانکۆ 
یەکسانە، دەرمان و بەشی تەندروستی 
بۆ هەموان هەبێ، مافی هەر تاکێکە کە 
بۆ  پۆشاکی  و  حەوانەوە  بۆ  سەرپەنا 
خۆپاراستن لە سەرما و گەرما هەبێ. 
تا  دەڕەخسێنن  بەستێن  کە  ئەوانەن 
جیاوازییەکان   و  چینایەتی  کەلەبەری 
کەم بکرێتەوە. بۆیە چەپی کوردستان 
هەم  پێویستە  الیەنێک  هەموو  لە  بەر 
پاڵپشت و هاندەری یەکێتی نەتەوەیی 
حیسابیەکانی  قسە  دیکەی  تا  بێ 
دەبێ  تۆ  سەرێ،  بچێتە  بۆ  ئاسانتر 
ڕەوتە  و  بزوتنەوە  خاوەنداری 
گشتییەکە بی تا لەسەر ناوەرۆکەکەی 
کاریگەریت هەبێ.  بۆیە یەکەمین کاری 
بیهەوێ  کە   هەموومەیڵێکی  و  چەپ 
لە بزووتنەوەی کوردیدا دەوری هەبێت 
ئەوەیە کە هەوڵ بدات ئەو بزووتنەوەیە 

پێی  هەمووکەس  و  بێت  گشتگیر 
و  تێبگات  لێێ  و  بێ  سەروودڵخۆش 

خۆی تییدا ببینێتەوە.

بزووتنەوەی  ئاستی  لە  پرسیار: 
رۆژهەاڵتی  لە  کورد  رزگاریخوازانەی 
چەند  کە  وایە  پێتان  ئایا  کوردستان 
دەرفەتە،  یا  هەڕەشەیە  حیزبی 
حیزبی  چەند  مەسەلەی  ئەو  خۆدی 
کۆمەڵێک  ئەوەی  لەگەڵ  وجیابوونەوە 

وەدیهاتی هەیە گرفتیشی هەیە.

واڵم: وا دەفکرم کە  ئەو جیابوونەوانە 
باش نین و باشیش نەبوونە، سەبارەت 
بە خۆمان کە لە کۆمەڵەی شۆڕشگێر 
نەمانگوتووە  کات  هیچ  جیئابووینەوە 
بووە  زەرەر  بێ  یا  بووە  پێویست  کە 
حیزبی  لە  کە  کاتێک  بەاڵم  باشە،  و 
کە  وتومانە  جیابووینەوە  کۆمۆنیست 
باش بووە و دەبوو بیکەین و بە قازانجە 
هەیە.  بڕوایەم  ئەو  هەر  ئێستاش  و 
ئەوەی کە لە کۆمەڵگادا دیاردەی چەند 
نییە  ئێمە  دەستی  بە  هەیە  حیزبی 
کۆمەڵگا  خراپە،  یا  باشە  بڵێین  کە 
و  ومەیڵ  پێکهاتووە  تێیدا  گۆڕانکاری 
کەس  و  هەیە  جیاواز  فیکری  ڕەوتی 
بگرێ،  مەسەلەیە  بەو  پێش  ناتوانێ 
لە هیچ کۆمەڵگایەکی ئەورۆی جیهانی 
ئەوە نییە کە تەنیا یەک حیزب هەبێت 
ئازاد  بیروڕای  لە  باس  کاتێکدا  لە 
کە  بێ  ئاواڵە  مەیدان  بۆیەیە  دەکەین 
پێشکەوتنەکانی  و  گۆڕانکاری  پێی  بە 
کۆمەڵگا مەیلی جیاواز بۆی هەبێ بێ 
مەترسی ڕاوەدونان خۆی بنوێنێ. ئێمە 

حیزبەکانی  هاوکاری  ناوەندی  لە  هەر 
خاڵی  لە  یەکێک  ئێران  کوردستانی 
بیروڕا  ئەوەیە،  گشتێکانمان  هێڵە 
ئازادە و هەرحیزبێک دەتوانێ ئازادانە 
پێشەییەکان  یەکێتییە  ببێت،  چاالکی 
و....کەوابێ  ئازادە  رۆژنامە  ئازادن، 
ئەوە  ئاراوە،  دێتە  جیاواز  بیروڕای 
جیابوونەوانە  ئەو  کە  نییە  مانایە  بەو 
بوونە،  باش  بیروڕا و  لەسەر جیاوازی 
کۆمەڵە  دوایینی  جیابوونەوانەی  ئەو 
ئەوە  هی  من  بڕوای  بە  دێمۆکرات  و 
لە  جیاوازیان  زۆر  گوتاری  نەبووەکە 
ناوەند  لە  بزووتنەوەدا بووە، ئێستاش 
و  کۆمەڵە  الیەنی  هەردووک  دەیبینین 
جیاوازییەکی  بابەتەوە  لەو  دێمۆکرات 
گوتاری  لەسەر  نییە  ئەوتۆمان 
تەواو  بۆ  دیالۆگداین  لە  و  نەتەوەیی 
کەسێک  نەمبینیوە  من  لێکتێگەیشتن، 
گوتارە  ئەو  هەر  تووندی  بەربەرەکانی 
بکات کە پێشووتر باسم کرد. زۆرتری 
ئەو جیابونەوانە هی کەموکوڕی حیزبی 
و ڕێکخراوەیی، هەندێک وردە تاکتیک و 
کەم تەحەمولی لە دیالۆگی ناو حیزبی 

و دەردی تاراوگە نشینی بووە.

کرا  هاوکاری  ناوەندی  باسی  پرسیار: 
لە ناوەندی هاوکاریدا هیچ هەوڵێک یا 
کردنەوەی  نزیک  بۆ  هەیە  مکانیزمێک 
لە  حیزبانە  ئەو  ئایدیالۆژی  و  ڕوانگە 

یەکتر؟

بوونەوە بەوە دەزانم کە  نزیک  واڵم : 
ڕوانگە و بیروباوەرمان لە بزووتنەوەی 

...بۆ ل 12ئەورۆی کوردستان

پێموایە کۆمەڵە و چەپی کورد ئەوەندەی ئاسەوار 
داناوە کە دەنگ هەڵبڕین و بڵێین: بەڵێ رێگە و 
خەتی خۆی هەیە و دەبێ بیبێ. جیهان نیشتمانی 
و هاوپێوەندی جیهانی و خەڵک و نەتەوەکان زۆر 
باشە و پشتی بگرین و لە هەمان کاتدا بە ئاشکرا 

بڵێین کە ڕزگاری نەتەوەیی و دروستکردنی 
نیشتمان مافی گەلی کوردە.  ڕاستێکەی ئەوەیە 
کە ئێمەی کۆمەڵە بۆ نیشتمانی خۆمان هەوڵ 
دەدەین، چاالکی و کار و هەڵسوڕانمان بۆ ئەو 

کوردستانەیە. ئەوەش تایبەتمەندییەکمان دەداتێ 
نابێ هیچ چەپێکیتری جیهانی دژ بەوە رابوەستێ 
چونکە ئەویش لە عەمەلدا هەر ئەوە دەکات. زۆر 

بە هیوام کە جیهان وای لێبێت کە نیشتمانی 
هەموومان بێت و بۆ هەموو نەتەوەیەک، 
ئایینێک،  بنەچەک و ئایدیۆلۆژیایەک بێت، 

بەداخەوە وانییە، کەوایە قبوڵی بکەین بەڵێ ئێمە 
تایبەتمەندیی خۆمانمان لە کوردستان هەیە. 
ئەگەر تایبەتمەندیمان لە بزووتنەوەکەدا هەیە 
دەی ئێمەش هەلقواڵویی ئەو بزووتنەوەیەین 
و دەمانهەوێت ئەو بزووتنەوە ناوەرۆکێکی 
پێشکەوتنخوازی هەبێت بە پێی ئەو دۆخە 

واقیعیە و ئەو هاوسەنگی ئابوری و هێزەی کە لە 

کوردستان هەیە.
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هەواڵی دەسدرێژی کرانە سەر ژمارەیەکی زۆر لە 
خانمان لە شاری سەردەشت لە الیەن تاوانبارانی 
سەر بە دەزگا ئەمنییەتییەکانی حکوومەتی ئێران، 
شەپۆلێک لە نەفرەت و تووڕەیی خەڵکی ئازادیخواز 
و یەکسانیخوازی کوردستان و ناوچەکانی دیکەی 
گرتەوە و جارێکی دیکە ڕۆڵی حکوومەتی ئێران و 
دەستوپێوەندەکانی لە تاوان بەرانبەر بە خەڵکی 

کوردستان ئاشکراتر لە جاران دەرخست.
خۆجییەکانی  دەستوپێوەندە  نامرۆڤانەی  ئاکاری 
نییە  تازە  شتێکی  ئێران  ئیسالمیی  حکوومەتی 
بەرانبەر  و  زۆر  ماوەیەکی  بۆ  تاوانە  ئەم  بەاڵم 
زۆر  ئاسەوارەکانی  و  کراوە  زۆر  ژمارەیەکی  بە 
قووڵ و دڵتەزێن و بۆ کۆمەڵگا پڕ لە خەسار و 
و  ئازار  لە  پڕ  نزیکیان  کەسانی  و  قوربانیان  بۆ 
گرفتە. ئەوەی تاوانباران کێن و چین بۆ خەڵکی 
بە  ڕەشەشیان  الپەڕە  ئەم  ئەوان  و  دەرکەوتووە 
کە  کرد  زیاد  تاوانەکانیان  ئەستووری  دەفتەری 

بێگومان یەکێک لە ڕەشترین تاوانەکانە.
لەم بابەتەدا سەرەنجەکە نەک لە سەر تاوانبار و 
پشتیوانەکانیان لە نێو دەسەاڵت بەڵکوو لە سەر 
قوربانییان و چۆنیەتیی یارمەتیدانیان و هەوڵ بۆ 
لە  هەتوان  دانانی  و  ئازارەکانیان  کەمکردنەوەی 

سەر برینی قووڵیانە. 
قوربانییانی دەسدرێژی نەک هەر لە سەردەشت و 
پێشکەوتووش  واڵتانی  لە  تەنانەت  کوردستان  لە 
ژێر  لە  دەکا،  قوربانیان  پشتگیریی  یاسا  کە 
بۆ  گرانیان  زۆر  بارێکی  و  قورسدان  گوشارێکی 
هەتا هەتایە دەکەوێتە سەرشان. جیا لەو گوشارە 
قوربانی  بۆ  تاوانەکە  خودی  کە  دەروونییەی 
لە  ترس  لەگەڵیەتی،  چرکەیەک  هەموو  و  دێنێ 
چۆنیەتیی  لە  ترس  و  کارەساتەکە  ئاشکرابوونی 
بەتایبەت  دەورووبەر  هەڵوێستی  و  هەڵسوکەوت 
کەسە نزیکەکان و خانەوادە و دۆستان و خەڵکی 

گەڕەک و شار سەرباری هەموو دەردەکانیانە. 
لە کۆمەڵگایەکدا کە پەروەردەی کولتووری باوک 
بە  کچی  ئەتۆ  نەچی  نەکەی  دایمە  پیاوساالر  ــ 
گوێی کچاندا دەخوێنێ و بڕیاری خۆ شاردنەوە و 
خۆپارساتن و خۆداپۆشین و خۆ سانسۆر کردن و 
پێنەکەنین و ... یان بۆ دەردەکا، ئەگەر کەسێک 
لەوانەیە  تاوانبارێک  دەستدرێژیی  قوربانیی  ببێتە 

کە  بکاتەوە  لەوە  بیر  و  بزانێ  خەتابار  بە  خۆی 
چی کردووە کە کەوتووەتە داو و ئەو کارەساتەی 
ڕوانینە  لەو  جار  زۆربەی  هاتووە.  بەسەردا 
باوکساالرانەدا بە کچانی قوربانی دەگوترێ: »بزانی 
بە  واتە  هێناوە.«  بەسەر  وایان  کە  کردووە  چی 
ئاسانی جێگەی تاوانکار و قوربانی دەگۆڕدرێت و 
قوربانیان لە باتی پشتیوانی لێکران و ئاگالێبوون 
و یارمەتیدانیان بۆ زاڵبوون بە سەر دۆخی نالەبار 
و  سەر  دەکرێتە  هێرشیان  دەسدرێژی،  پاش 
تەریک دەخرێنەوە و شانسێکیان بۆ ئەوەی بتوانن 
نامێنێتەوە.  بۆ  ئاسایی  ژیانێکی  بگەڕێنەوە سەر 
سەیر نییە کە زیاتر لە ١٠ کەس لەو ٤٠ و چەند 
خۆکوشتنیان  هەوڵی  سەردەشت  قوربانییەی 
داوە. بۆ کەسێک کە بە بێ هیچ تاوانێک بووەتە 
قوربانیی تاوانبارێک کە بە پشتیوانی دەسەاڵتێکی 
ڕەش کۆمەڵگای بە قەهقەرادا بردووە، خۆکوشتن 
تانەی  لە  بوون  دەرباز  بۆ  ڕێگەیەک  تاکە  وەکوو 
ئاشنا و بێگانە و لە نیگای پڕ لە تەوس و توانجی 

کۆمەڵگا دێتە بەرچاو.
کردنی  بێدەنگی  هۆکارەکانی  لە  ژمارەیەک 

قوربانیانی دەسدرێژیی جینسی ئەمانەن. 
١. ڕوانینی کۆمەڵگا بۆ قوربانی وەکوو تاوانبارە 
و ئەو قوربانییە لە الی کۆمەڵگای خاوەن بیری 
خۆی  بایەخی  و  ڕێز  باوکساالری  دواکەوتوانەی 
وەکوو مرۆ لەدەستدەدا و کەس نایەوێ لە کۆمەڵگا 

و خانەوادەدا بەوشێوەیە چاوی لێبکرێ. 
خانەوادەی  بەتابەت  و  دەورووبەر  کەسانی   .٢
قوربانی بڕوا بە قسەکانی نەکەن و بڵێن: » تا 
ئاکارت  لە  جۆرێک  یان  نەکردبێ  شتێکت  خۆت 
ئەو  سەر.«  ناکاتە  دەسدرێژیت  کەس  نەنواندبێ 
بێ متمانەییە بە کۆمەڵگا و خانەوادە و کەسانی 
نزیک فاکتۆرێکی گرینگی هەڵبژرادنی بێدەنگییە.

٣. لە نموونەی سەردەشتدا دەسەاڵت و یاسای زاڵ 
بە قووڵی دژە ژنە و سیستەمی قەزایی حکوومەت 
و  دەسدرێژی  قوربانیانی  دەداتە  ماف  کەمترین 
هەیە  کەم  زۆر  شانسێکی  دەبینین  کە  قوربانیان 
کە تاوانبار سزا بدرێ ئەو کارە بە بێسوود دەزانن 

و نایکەن.
خاوەن  کەسێکی  دەسدرێژیکار  و  تاوانبار   .٤
قوربانی  و  دەسەاڵتدارانە  بە  سەر  یان  دەسەاڵت 
بگرە  نابڕێتەوە  بۆ  سزایەکی  هیچ  نەک  دەزانێ 
قوربانی و کەسوکاری دەکەونە بەر هێرش و سزا 

و دۆخەکە خراپتر دەبێ. 
لە  و  قوربانییە  نزیکی  کەسێکی  تاوانبار   .٥
»ڕێزی  کە  باوکساالریدا  سیستمی  چوارچێوەی 
گرینگی  بنەمایەکی  بە  خانەوادە«  پیاوانی 
لە کۆمەڵگادا دەبیندرێ شکاندنی ئەو  کولتووری 
»شکۆ« و »هەیبەتە« کارێکی ئاسان نییە و لە 
الیەن خانەوادە و کۆمەڵگاوە بە توندی بەرپەرچ 
دەدرێتەوە و خۆدی تاوانباریش لە ژێر کاریگەریی 
ئەو کولتوورە و پاراستنی »پیرۆزیی خانەوادە« 

دا مەیلی بە ئاشکراکردنی تاوانەکە نییە. 

فاکتۆر  بێدەنگییە بشکێ چەندین  ئەو  بۆ ئەوەی 
کتێبێکیدا  لە  ئارێنس  دوکتور  دەبینێ.  دەور 
سەبارەت بە کولتووری بێدەنگی لە نێو قوربانیانی 
بێدەنگی  بۆ شکاندنی  دەنووسێ: »  توندوتیژیدا 
بۆ  دەربڕین  مافی  و  ئامراز  لێهاتوویی،  دەبێ 
ئەمانەی  تاکێک  ئەگەر  کرابێ،  مسۆگەر  تاکەکان 
کوردستانی  لە  هەڵدەبژێرێ.«  بێدەنگی  نەبێ 
زۆربەی  ئێراندا  ئیسالمیی  حکوومەتی  بندەستی 
ئەگەر  کە  دەکرێن  فێر  نە  واڵتەکەمان  کچانی 
کەسێک دەسدرێژیی کردە سەریان ئەوان خەتابار 
نین، نەک تەنانەت فێردەکرێن سنوورەکان کامەن 
حیساب  جینسی  دەسدرێژیی  بە  ئاکارێک  چ  و 

دەکرێ بۆیە نە لێهاتوویی و نە ئامرازی پێویست بۆ 
شکاندنی ئەو بێدەنگییەیان نییە. هاوکات کچانی 
پارێزگاری  و  هەڵبڕین  دەنگ  مافی  ئێمە  واڵتی 
سەرەتاییەکانی  مافە  زۆربەی  وەکوو  خۆیان  لە 
دیکەیان لە الیەن کولتووری پیاو ساالری زاڵەوە ــ 
کە دەسەاڵت و ئایینی زاڵ پشتیوانی لێدەکەن و 

وەبەرهەمێ دێننەوە ــ لێزەوت کراوە. 
چاالکانی بواری یەکسانی، حیزبە پێشکەوتنخواز و 
بەدەربەستەکان، ئەندامانی ئاشنا بە مافی ئینسان 
لە نێو کۆمەڵگا و خانەوادەدا و بە گشتی هەموو 
مرۆڤێک کە خەم بە مرۆڤایەتی و مافی ئینسانەوە 
کارەساتە  ئەم  قوربایانی  هاورای  دەبێ  دەخوا 
کولتووری  خولقاوی  دیکەی  کارەساتەکانی  و 
هەموومانەوە  بە  بن.  کۆمەڵگا  زاڵی  دواکەوتووی 
دەبێ پشتیوان و یارمەتیدەری قوربانییەکان بین 
تێدا  تاوانێکیان  هیچ  کە  ڕووداوێک  نەهێڵین  و 
نییە ببێتە هۆی فەوتانی داهاتوویان و دەرفەتێ 

ژیانێکی شیاویان بۆ هەمیشە لێبستێندرێتەوە. 

١٤٠٠هەتاوی  رەزبەری   ١١ یەکشەممە  ئەمڕۆ 
تەنها  سنە،  شاری  خەڵکی  سااڵن   ٢٢ کچێکی 
لەالیەن  هەبووە،  کوڕی  هاورێی  ئەوەی  لەبەر 
لە  یەکێک  لە  بەداخەوە  باوکییەوە سووتێندراوە، 

نەخۆشخانەکانی سنە، گیانی لە دەست داوە.
ئێمە ئەم کوشتنە جەرگبڕە کە دوورە لە هەستی 

باوک و منداڵی، ئیدانە دەکەین.
دەوڵەتدا،  پەسەندکراوەکانی  دەستوورە  لە 
کەمتر  سزاکان  نامووسی  کوشتنی  بە  سەبارەت 

کراونەتەوە.
دایکی  و  باوک  بۆ  سزایانەی  ئەو  کەمکردنەوەی 
لەگەڵ  هاودەنگی  گیراوە،  چاو  لەبەر  تاوانبار 
ناموسپەرەستی و بانگەشەی جیاکاری سەبارەت بە 
ژنان، هۆکاری گەشەی فەرهەنگێکی دواکەوتوانە و 
دژایەتی لەگەڵ مافی ژنان و هەروەها پیاوساالرییە 
ئەم  ڕەنگدانەوەی  لە  نامووسی  کوشتنی  کە 
ئاسایی  زۆر  بەشێوەیەکی  یاسایانە  و  دەستوور 

جێبەجێ دەکرێن.
ئێمە چاالکوانانی بواری مافی ژن لە سنە کوشتنی 
ژنان و دیاردەی کوشتن بە ناوی نامووس مەحکوم 
یاساکانی  لە  گۆڕانکاری  خوازیاری  و  دەکەین 

جیاکارانەی دژ بە مافی ژنانین.
دەستور و یاسا دەبێت مافی یەکسانی ژن و پیاو 

بەڕەسمی بناسێت.
کۆمەڵگای  لە  نامووسی  کوشتنی  بنەبڕکردنی  بۆ 
خەڵک،  ئیرادەی  و  هێز  بە  دەبێت  کوردستان، 
لەگەڵ  هاوکات  بتوانین  ژنان،  هاوکاری  بەتایبەت 
کولتوری  بەرابەر  لە  یاساکان  لە  گۆڕانکاری 
پیاوساالرانە  کۆنەپەرستی  کولتوری  و  ژن  دژە 
بۆئەوەی  بکەین،  دروست  کۆمەاڵیەتی  گۆڕانکاری 
دیاردەی ناشیرین و تۆقێنەری ژن کوشتن و قەتڵی 

نامووسی بکەینە ناو زبڵدانی مێژووەوە.
سیاسی،  ڕێکخراوەکانی  هەموو  لە  ئێمە 
مەدەنی،  دامەزراوەکانی  و  کرێکاری  کۆمەاڵیەتی، 
کولتوری و لە هەموو مرۆڤێکی بەڕێز و ئازادیخواز 
دژ  جیاکاریانەی  یاساکانی  گۆڕینی  بۆ  داواکارین 
بە مافەکانی ژنان وە هەروەها  لە ڕەخنەگرتن و 
ئاشکراکردنی دیاردەی کولتوری نادروستی دژەژنی 

و پیاوساالری لەگەڵ ئێمە هاودەنگ بن.
و  ژنان  بکوژانی  سزادانی  بۆ  پێکەوە  هەموومان 

پێشێلکارانی مافی ژن بێینە مەیدان.
کۆمەڵێک لە چاالکوانانی مافی ژنان لە سنە

یەکشەممە ١١ ڕەزبەر ١٤٠٠هەتاوی
ئەمانەی  تاکێک  ئەگەر  کرابێ،  مسۆگەر  تاکەکان 
کوردستانی  لە  هەڵدەبژێرێ.«  بێدەنگی  نەبێ 
زۆربەی  ئێراندا  ئیسالمیی  حکوومەتی  بندەستی 
ئەگەر  کە  دەکرێن  فێر  نە  واڵتەکەمان  کچانی 
کەسێک دەسدرێژیی کردە سەریان ئەوان خەتابار 
نین، نەک تەنانەت فێردەکرێن سنوورەکان کامەن 
و چ ئاکارێک بە دەسدرێژیی جینسی حیساب دەکرێ 
بۆیە نە لێهاتوویی و نە ئامرازی پێویست بۆ شکاندنی 
ئەو بێدەنگییەیان نییە. هاوکات کچانی واڵتی ئێمە مافی 
دەنگ هەڵبڕین و پارێزگاری لە خۆیان وەکوو زۆربەی 
مافە سەرەتاییەکانی دیکەیان لە الیەن کولتووری پیاو 
ساالری زاڵەوە ــ کە دەسەاڵت و ئایینی زاڵ پشتیوانی 

لێدەکەن و وەبەرهەمێ دێننەوە ــ لێزەوت کراوە. 
و  پێشکەوتنخواز  حیزبە  یەکسانی،  بواری  چاالکانی 
ئینسان  مافی  بە  ئاشنا  ئەندامانی  بەدەربەستەکان، 
هەموو  گشتی  بە  و  خانەوادەدا  و  کۆمەڵگا  نێو  لە 
ئینسانەوە  مافی  و  مرۆڤایەتی  بە  خەم  کە  مرۆڤێک 
و  کارەساتە  ئەم  قوربایانی  هاورای  دەبێ  دەخوا 
کارەساتەکانی دیکەی خولقاوی کولتووری دواکەوتووی 
زاڵی کۆمەڵگا بن. بە هەموومانەوە دەبێ پشتیوان و 
ڕووداوێک  نەهێڵین  و  بین  قوربانییەکان  یارمەتیدەری 
فەوتانی  هۆی  ببێتە  نییە  تێدا  تاوانێکیان  هیچ  کە 
داهاتوویان و دەرفەتێ ژیانێکی شیاویان بۆ هەمیشە 

لێبستێندرێتەوە. 

یەکسانی

ئاگامان لە قوربانییەکان بێ

ئەسعەد دوروودی

ڕاگەیاندنی کۆمەڵێک لە چاالکانی مافی ژن
)سەبارەت بە ناڕەزایی دەربڕێن بە سووتاندنی کچێکی ٢٢ ساڵ لەالیەن 

باوکییەوە لە سنە(
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ڕۆڵی  دەبێت  وتارە  ئەم  سەردێڕی  دیارە 
ڕژێمی کۆماری ئیسالمی بێت لە بەرنامەکانی 
خامنەیی. لە ڕاستیدا ڕژێمی کۆماری ئیسالمی 
پێکهاتەیەکی  بە  تۆتالیتاری  ڕژێمێکی 
كۆنەپەرستانەیە کە ڕۆڵی تاک لەگەڵ تەواوی 
ڕژێمدا لە پێکهاتەکانی دەسەاڵتدا یەکسان یان 
گەورەترە. پێکهاتەکانی حکوومەتە ڕەهاکان بە 
تەوەری دەسەاڵتی دینی ڕەها لە ژێر ناونیشانی 
وەالیەتی فەقی دروست بوون. ئەو سێ لقەی 
یاسای  بەپێی  پێناسەکراون  لەدەستووردا 
فەقیه  وەالیەتی  بەسەرۆکایەتیی  و  ئایینی 
پێناسەکراون بە کورتی خامنەیی وەک هەموو 
دیکتاتۆرەکانی مێژوو حکومەت وەک ئامرازێکی 
جێبەجێکردنی  بۆ  دەبینێت  خۆی  دەستی 
کۆماری  دەستووری  بەپێی  سیاسەتەکانی. 
فەقیه  وەالیەتی  نگابان  شوورای  ئیسالمی، 
)پاسەوان( هەڵدەبژێرێت و ئەندامانی شوورای 
نگابان لەالیەن وەالیەتی فەقیهەوە دەستنیشان 
سووربوونی  و  بژاردە  جۆرە  ئەم  دەکرێن 
نێو  لە  دەسەاڵت  زامنکردنی  واتە  دووالیەنە 
)قیادەتی  فەقی  وەالیەتی  و  نگابان  شوورای 
دوای  خامنەیی  میتۆدە  ئەم  بەپێی  فەقی(. 
خومەینی زیاتر لە سێ دەیەیە وەک وەالیەتی 
دەوڵەتی  بااڵی  دەسەاڵتی  لە  فەقی  ڕەهای 
پاشاکانی  وەک  و  بەستووە  پشت  ئێراندا 
الیەنیشی  زۆر  سیاسەتی  تەنانەت  پێشوو 
کۆنترۆڵ کردووە و بەبێ ڕای خۆی و مۆڵەت 
ئەوەشدا  لەگەڵ  بکرێت  جێبەجێ  ناتوانرێت 
حکومەتە  هەموو  وەک  ئیسالمی  کۆماری 
تایبەتمەندییەکانی دەوڵەتێکی  چینایەتییەکان 
سەرمایەداری واڵتانی سەرمایەداری دەوروبەری 
بۆرژوازی  بەرژەوەندی  حکومەتەدا  لەم  هەیە. 
هەژموونی  سیاسەتی  و  پارێزراوە  ئێران 
ناوچەیی لەژێر ئەم پێکهاتە و سەرکردایەتیەدا 
زۆر  حکوومەتە  ئەم  پێشکەوتوە.  توندی  بە 
و  زەحمەتکێشە  و  کرێکار  دژە  و  چەپ  دژە 
گشتی  و  تایبەتی  سەرمایەداری  قازانجی  بە 
لە ئێران هەموو تاوانێکی کردووە و دەیکات. 
هەر  وەک  ئیسالمیدا  کۆماری  لە  هەڵبژاردن 
خولی  شێوەی  بە  جۆرە  لەو  تری  ڕژێمێکی 
دەچێت،  بەڕێوە  جیاوازەکاندا  ئۆرگانە  لە 
بازنەی  لە  لەم هەڵبژاردنەدا  بەاڵم هیچ کەس 
دەسەاڵت جیا نییە و دەسەاڵت لە بازنەیەکی 
سەرەکی  جەستەی  دەخولێتەوە.  مافیادا 
تاکەکانی  یان  دەزگا  لە  بڕیاردان  و  دەسەاڵت 
جیا لە دەوروبەری وەالیەتی فەقی و سەرۆکە 
خزمەتیان  پۆستەدا  لەم  کە  جۆراوجۆرەکان 
تووشی  خامنەیی  لەگەڵ  کۆتاییدا  لە  کردووە 
دژایەتی بووگن. سەرچاوەی ئەم دژبوونانەش 
لە داوای بەشکردن لە دەسەاڵتدایە و هەرگیز 
لە پێکهاتەکانی ئەم ڕژێمەدا کۆتاییان پێنایە و 
لە ڕاستیدا بازنەی دەسەاڵت لەگەڵ مەفرەزەی 
گەورەتری ڕژێم لە نێوان جەماوەر ، بچووکتر 
و تەسکتر دەبێ و ناکۆکیە ناوخۆییەکانیدا چڕ 
دەبێتەوە. البردن یان ڕەخنە و ناڕەزایی زۆربەی 
خامنەیی  لە  ئیسالمی  ڕژێمی  سەرۆکەکانی 
ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ سەرچاوەیەکی کراوەی 
بە  زۆر  دەسەاڵتە.  نایەکسانی  دابەشکردنی 

لەهەڵبژاردنەکانی  ئەوانەی  پێچەوانە، 
بەنوێنەری  خۆیان  سەردەکەون  سەرۆکایەتیدا 
کەمترین  داوای  و  دەزانن  هەڵبژێردراوەکانیان 
پشکی یەکسان دەکەن لەگەڵ نوێنەری خودا و 
ئیسالمدا، کە وەالیەتی فەقیهە. ئەم دژایەتییە 
بەرامبەر  لە  خامنەیی  ئەوەی  هۆی  بووە 
هەڵبژاردنی  پێشنیاری  گشتیدا  هەڵبژاردنی 
پەرلەمانیی بکات بۆ دەربازبوون لەم ملمالنێیە 
دەوڵەت  دەسەاڵتی  پێکهاتەکانی  هەمیشەییە. 
سەرمایەداری  سێبەری  ژێر  لە  ئێران  لە 
بڕیاردانی  لە  ناتوانایی خۆی  ئێران  لە  دینیدا 
پسپۆڕانە و بەڕێوەبردنی زانستی نیشان داوە 
ناتوانێت  کۆمەاڵیەتیدا  هاوسەنگیەکی  لە  و 
کێشەکانی کۆمەڵگا چارەسەر بکات، ناڕەزایی 
لە خۆزستان سەبارەت بە ئاو و ناڕەزاییەکانی 
هەقدەستە  دانی  بۆ  کرێکاری  بزوتنەوەی 
وەدواکەوتووەکانیان، دزیی گەورە لە دەرماڵەی 
خانەنشینان و دەرماڵەی تر و تەنانەت بیمەی 
بەڕێوەبردنی  سەرنەکەوتنی  کۆمەاڵیەتی، 
ئابووری تەنانەت هەموو سەرمایەداریی، ئێرانی 
کە  بردووە  گشتگیر  و  قوڵ  قەیرانێکی  بەرەو 
نێودەوڵەتی  سەرمایەداری  لەگەڵ  هاوئاهنگە 

ئێستادا.
لەسەر  حکومەت  ئێستای  پێکهاتەی  تەوەری 
دەرهێنانی گەورەترین قازانج لە چینی کرێکار 
قازانجەکان  دەستەبەرکردنی  و  ڕەنجدەران  و 
بازرگانیکردن  لەوانە  جۆراوجۆر،  شێوازی  بە 
لە ئاستی نەتەوەیی و نێودەوڵەتی، فرۆشتنی 
کەرتی  بە  کارگەکان  و  سروشتی  سەرچاوە 
دابین  و  کار  هێزی  ئازادکردنی  و  تایبەت 
نەکردنی کار و خوێندنی بە خۆڕایی و گشتی، 
قازانجی  حسابی  لەسەر  ژینگەیی  وێرانکاری 

زیاتر و..... دامەزراوە. 
بۆ ماوەیەک دوای نمایشی هەڵبژاردنی دوا خولی 
بۆ   « »ڕەئیسی  هەڵبژاردنی  و  سەرۆکایەتی 
سەرۆکی دەوڵەت، هەندێ لە ڕیفۆرمخوازەکان 
وەالیەتی  لە  ناڵەکردن  و  سواڵکردن  دوای 
بەرهەڵستکارانی  ڕیزی  لەناکاو چوونە  فەقیه، 
بۆ  هەوڵدان  کەوتنە  و  دەسەاڵت  دژە  نەرمی 
چاوی  لە  ئیسالمی  کۆماری  پاککردنەوەی 
لەم  سەرنجەکانیان  .سەرەکیترین  خەڵکەوە 

شێوەیەیە.
دەسەاڵت  بەرپرسانی  لە  توند  ڕەخنەی   -١

بەهۆی سیاسەتە نادروستەکانیان
٢- هێرشکردنە سەر ئۆپۆزیسیۆنی شۆڕشگێڕ، 
ناونیشانی  لەژێر  چەپەکان،  هێزە  بەتایبەتی 
»کۆمۆنیستە شکستخواردووەکان« و »شۆڕش 

بە مانای وێرانکردن و پەرتەوازەیی ئێرانە«.
٣- هەڵکردنی ئااڵی گۆڕینی دەستوور و البردنی 

سیستمی والیەتی فەقیه لە دەستوور
٤- خۆالدان لە توندوتیژی و دیالۆگی بنیاتنەر
٥- تێوەگالن، دیموکراسی و مافەکانی مرۆڤ

6- تەعامۆل لەگەڵ جیهان، بەتایبەتی ئەمریکا 
و ڕۆژئاوا.

چەند خاڵی هاوبەش هەموو ئەو بۆچوونانەی 
کە ڕیفۆرمخوازانی حکومی و ناحکومی هەیانە، 
هاوبەشیان  خاڵی  یەکەم  گرێدەدات.  پێکەوە 
کە سەڵتەنەت خوازەکانیش دەگرێتەوە، باسی 
توندوتیژیە  لە  خۆبواردن  و  مەدەنی  ناڕەزایی 
لەالیەن  لەتوندوتیژی  دوورکەوتنەوە  بەاڵم 
کێەوە؟ مەسەلەیێکە کە پەنجە بۆ بزووتنەوەی 

و  ڕادەکێشێ  جەماوەری  و  ناڕەزایەتی 
تاوانباری  کە  دەچێت  لەبیریان  بەئاگاهیەوە 

توندوتیژییەکان دەسەاڵتدارانن. 
ڕژێمی  ڕابردوودا  دەیەی  چوار  ماوەی  لە 
توندوتیژی  کە  بووە  ئیسالمی  کۆماری 
هەژارانی  و  کرێکاران  و  ناڕازیان  دژی 
ناڕەزایەتی  کەمترین  و  بەکارهێناوە  کۆمەڵگا 
دەزانن  ڕیفۆرمیستەکان  نەکردووە.  قەبووڵ 
پەیوەندییە  لە  بنەڕەتی  گۆڕانکاریی  کە 
شۆڕشەوە  ڕێگەی  لە  تەنیا  کۆمەاڵیەتییەکاندا 
و  دەکرێت  چەوساوە  خەڵکی  بەرژەوەندی  بۆ 
شۆڕش لە پێناو سەرکەوتندا ناچارە دەست بۆ 
کردەوەی شۆڕشگێڕانە  ببات کە چین و توێژە 
لە  بڕوخێنن.  سەرمایەدارەکان  دەسەاڵتدارە 
ئەنجامدا بۆ ڕێگەگرتن لە گۆڕانکاری بنەڕەتی لە 
بەرژەوەندی  بۆ  کۆمەاڵیەتییەکاندا  پەیوەندییە 
ترس  و  ڕیفۆرمیست  بیری  و  زەحمەتکێشان 
ڕۆژێک  هەموو  بەرامبەریان  توندوتیژی  لە 
کۆمەاڵیەتیە  چینە  مێشکی  بخرێتە  دەبێت 

بێدەسەاڵتەکانەوە. 
مۆدێرنە«،  کۆمەڵگای  تایەنی  »توندوتیژی 
ئەم ووتەی مارکس کە فێرکردنێکە بۆ چینی 
ژێردەستە بە ئاراستەی شۆڕشی کۆمەاڵیەتی، 
دەدرێتەوە.  بەرپرچ  بۆرژوازییەوە  لەالیەن  کە 
پاشایەتی  و  ڕیفۆرمخوازان  بۆ  تەنیا  ڕقە  ئەم 
ئیمپریالیستەکانی  هەموو  و  ئێران  خوازانی 
و  توندوتیژی  زۆرترین  کە  نییە  جیهان 
و  زەحمەتکێشان  و  کرێکاران  دژی  تاوانیان 
بەردەوام  ئەوان  شۆڕشگێڕانی واڵتان کردووە. 
دیموکراسی  بۆ  دەکەن  تر  کەسانی  لە  داوا 
کە  کۆنە  چیرۆکێکی  ئەمە  مرۆڤ  مافی  و 
هەوڵێکی  بۆ  داوە  دەست  لە  خۆی  ڕەنگی 
سەرمایەدارییەوە  لە  گواستنەوەی  بۆ  جیهانی 
چینایەتی  ئاشتەوایی  پالنی  سۆسیالیزم.  بۆ 
لە  باشتر  کۆمەڵگایەکی  بۆ  گواستنەوە  و 
گوتاری  و  دۆستایەتی  و  تێکەڵی  ڕێگەی 
ئێستا  دۆخی  پاراستنی  و  خوازی  بەشداری 
یارمەتی خوازی  و  دەستوور  لە  گۆڕانکاری  و 
بۆ  نێونەتەوەیی   ڕێکخراوی  هێزەکانی  لە 
هەڵبژاردنی دێموکراتیک، کۆمەڵێک سیاسەتی 
گۆڕینی  بۆ  ئێران  بۆرژوازی  بۆ  پێشگیرانە 
حکومەتی  تەواوی  بیرکردنەوەکە،  ڕێڕەوی 
گواستنەوەیە  بەئاراستەی  ئیسالمی  کۆماری 
دیکتاتۆرییەتێکی  بۆ  مۆتڵەقەوە  لەدیکتاتۆری 
دەستەجەمعیتر و سیستماتیکتر لەدەسەاڵت و 
دەسەاڵتی  لە  ڕاستیدا  کۆمەڵگەدا.لە  ئیدارەی 
بۆچوون  یەکەم  هەیە:  بۆچوون  دوو  ئێراندا 
بەردەوامی  دەکات  نوێنەرایەتی  خامنەیی  کە 
دیکتاتۆری  ڕادەی  تا  تۆتالیتارییە  سیستەمی 

ڕای  و  بازنەی دەسەاڵت  توندترکردنی  و  تاک 
دەرەوەی  و  ناوەوە  ڕیفۆرمخوازانی  دووەمی 
لەنەتوانینی  جیاواز  وایە  پێی  کە  حکومەت 
خامنەیی لەحوکمڕانی کۆمەڵگا، بەردەوامبوونی 
تاکدا  دیکتاتۆری  لەشێوەی  بۆرژوازی  ژیانی 
مەحاڵە و کۆمەڵگا ڕووبەڕووی مەترسییەکانی 
شۆڕشی کۆمەاڵیەتی و دەستێوەردانی دەرەکی 
ئیسالمی  دەسەاڵتی  سیستەمی  دەبێتەوە. 
بونیادییەکانە  قەیرانە  تووشی  سەردەمێکە 
ڕژیم  سەرهەڵدەدات  کە  قەیرانانەی  .لەو 
چارەسەری جیاواز بۆ دەرچوون لە قەیرانەکانی 
لەجەنگە  چۆن  وەک  هەر  هەڵدەبژێرێت. 
جیهانی  جەنگی  وەک  گەورەکانی  جیهانییە 
فراوانبوونی  گەشەو  دووەمەوە،  و  یەکەم 
سەرمایەی گشتی یان تایبەتی لەسەر بنەمای 
مەرج یان دروستبوونی دەوڵەتانی رفاه  یان 
حکومەتی فاشیست و..... ئەوەی کە تا ئێستا 
دوای ڕووخانی یەکێتی سۆڤیەت ڕویداوە مەیلی 
و  سیاسی  لەڕووی  فاشیزم  بۆ  سەرمایەداریی 

نیۆلیبراڵیسم لەڕووی ئابوورییەوە.
ئاشکرا  زیاتر  ڕۆژێک  هەموو  لە  مەیلە  ئەم 
هێزی،مەیلی  هۆکارەکانی  لە  یەکێک  دەبێت. 
نەبوونی  دا  ئیسالمی  کۆماری  لە  فاشیزم 
یەکگرتوویی چینی هەژارە لە ئاستی واڵتدا و 
لە  سەرمایەداری  بێسەروبەری  پێشبڕکێیەکی 
جموجوڵە  ئەو  هەموو  ئایا  جیهانیدا.  ئاستی 
جەماوەرییە دیموکراتییانەی کە ڕۆژانە لەسەر 
ڕێگای  وەاڵمی  بەڕێوەدەچن،  شەقامەکان 
دەرچوون لە سیستەمی سەرمایەداری ئیسالمی  

نین؟
لە سەردەمی ئێمە، سەردەمی دەسەاڵتی ڕەهایە 
و شۆڕشی هەژاران و برسییەکان و تەنیا چینی 
هەم  و  نەتەوەیی  ئاستی  لە  چ  یەکگرتوویە، 
هەر  نەک  دەتوانێت  کە  جیهانیدا،  ئاستی  لە 
کۆتایی  دیمۆکراسی  و  سۆسیالیزم  ئااڵی  بە 
بهێنێت،  فاشیست  و  تاک  دیکتاتۆری  بە 
بەڵکو دەتوانێت دنیایەکی نوێ  پێک بێنێت 
نەمێنێت.  دا  کۆمەڵگا  لە  چەوسانەوە  کە 
گۆڕانکارییەکانی ئێرانیش هەم سەرچاوری ئەم 
یاسایەن و هەم بێگۆمان ڕووداوە جیهانییەکان، 
کۆماری ئیسالمی وەال دەهێنن و بەم شێوەیە 
ڕووی فریودەری بنچینەخواز و ڕیفۆرمخوازەکان 
زەقتر دەبێتەوە. ئەم گۆڕانکاری و پێشکەوتنە 
ڕژیمی  فێڵی  و  تاوان  بە  کۆتایی  جیهانیانە 
ئەڵتەرناتیڤی  کاتێک  دەهێنێت  ئیسالمی 
ئەڵتەرناتیڤێکی  دەبێتە  دمۆکراسی  سۆسیال 

بابەتی و کۆمەاڵیەتی.

پێکهاتەکانی دەسەاڵت لە ڕژێمی ئیسالمیدا
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چۆن بێ و چەند لێک نزیکین؟ بە گشتی بزووتنەوەی 
کورد چۆن دەبینین؟ 

چی  دەبێ  رۆژهەاڵت  کوردستانی  سەر  دێتە  کە 
کاتی  ئیدارەی  و  کوردستان  داهاتووی  بکرێ؟ 
خەڵک  کە  ئازاد  هەڵبژاردنێکی  تا  دەکەین  چۆن 
نەتەوەییمان  نێو  پێوەندی  دەدات؟  خۆی  دەنگی 
چۆن وەگەڕ دەخەین بە یەکگرتویی بۆ کوردستانی 
ڕۆژهەاڵت؟ لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی چی بکەین 
ئەوانە  ڕادەی هاوکاریمان چۆن دیاری دەکەین؟  و 
خەریکین بە چڕی قسەی لێدەکەین و پێشموایە لێک 
نزیک بوینەتەوە و دەبێ لەسەری رێک کەوین و یوک 
زۆر  لە  زۆر کات  بە خۆشیەیەوە  بێ کورد.  گوتار 
بواردا نزیک بووینەتەوە . بەاڵم کێشەی ئەوە ناکەین 
شەڕی  سۆسیالیست،  نا  یا  بین  سۆسیالیست  کە 
ئیدئۆلۆژیک نییە، پرسی کۆنکرێت لەسەر کوردستان 
ئیدئۆلۆژیک  باری  لە  ناشمانهەوێ  و  ئاراوە  دێنینە 
لە  ئەوە کێشەیەکە کە  لە هەمانکاتدا  ڕێکنکەوین. 
ئێستاشدا تۆ هەوڵ دەدەی گفتگۆی لەسەر بکەی، 
بەرابەری  کاتێک  کرد،  قبوڵ  سێکۆالریزمت  کاتێک 
گەورەت  هەنگاوێکی  کرد،  قوبوڵ  پیاوت  و  ژن 
عداڵەتی  بۆ  دەدەین  هەوڵ  دەڵێی  کاتێک  ناوە، 
کۆمەاڵیەتی و هەموو ئازادیە سیاسیەکان بە بەرینی 
قبوڵ دەکەی و جاڕنامەی مافی مرۆڤ بناخەیە بۆ 
کارەکانمان هەنگاوێکی گەورەیە و لە ئەسلیشدا لە 

زۆربەیان نزییک بوینەتەوە.

پرسیار: ئەو ناوەندەی کە ئێستا باسی لێدەکەن ئایا 
ناوەندێکە تەنیا بۆ هاوکاری؟ ئایا ناوەندی هاوکاری 
ناوەکەی بە خۆیەوەیە؟ بۆچی تا ئێستا نەیتوانیوە 
وای  بڕیارێکی  ئەگەر  بڕیار؟  ناوەندێکی  بە  ببێت 
هەبووبێت بۆ هیچ زەمانەتێکی ئیجرایی نییە و هەر 

حیزبەو بە قامووسی خۆی دەروا؟

ئەوەیە  ڕاستێکەی  جێیە،  بە  پرسیاریەکی  واڵم: 
پێکهاتەیەکە   ئەسڵدا  لە  هاوکاری  ناوەندی  کە 
بتوانن  باشتر  تا  بکاتەوە  نزیک  لەیەک  حیزبەکان 
بۆ  پێکهاتەیەک  نەبۆتە  هێشتا  بکەن،  هاوکاری 
ئەوەی هاوکاری کردەیی دەست پێبکات و بەداخەوە 
هاوکارییەکانی سنووردار و سەرەتایین. هەمووکەس 
هەر  نابێت  و  نییە  بەس  ناوەندە  ئەو  کە  پێیوایە 
لێرەدا بوەستێ و پێویستە بچێتە پێشەوە و ببێتە 
ناوەندێک بۆ بزوتنەوەی کوردستانی ڕۆژهەاڵت. ئێمە 
چەند گەاڵڵەمان لەبەر دەستە یەکیان بەرێوەبردنی 
پێشمەرگەیە،  هێزی  دووهەمیان  کوردستانە،  کاتی 
پێوەندی  نێونەتەوەییە، چوارەم  پێوەندی  سێیەم، 
پێنجەم  ئێرانی،  ئۆپۆزیسیۆنی  لەگەڵ  ئێمەیە 
لەم  پێموایە  کورد،  لەگەڵ  نیشتمانییە  پێوەندی 
مەسەالنەدا بەرەوپێش چوینە و دەکرێ بە ڕێکەوتن 
بگەین. دوای ئەوانە دەبێ لە ئاستی گەاڵڵەدا باسی 
مێکانیزمەکانی ئەو گەاڵاڵنە چۆنن و دەبێ چۆن بن و 
مێکانیزمی بۆ دیاری بکەین. ئەگەر وا بڕۆینە پێشێ 
ناوی ناوەند دەتوانین بگۆڕین. ئەوجار دەبێ دەرگای 
ناوەند بکرێتەوە و خەڵکانیتریش ببن، هەرکەس ئەو 
بوونی  مافی  بوو  پەسەند  ال  ناوەندی  بنەمایانەی 
هەیە و هیچ ترسێکمان لەوە نییە و ئەو کاتە ئێمە 
ئەگەر  بکەین  دروست  نیشتمانی  بەرەیەکی  دەبێ 
نیشتمانی،  بەرەیەکی  بۆ  نەکات  کار  ناوەندە  ئەو 
پێکهاتەیەک  وەک  هەر  ناوەند  و  بانێ  سەرکەوتوو 
بزووتنەوەی  ڕێکخەرێکی  وەکوو  نەک  دەمێنێتەوە 
کوردی  بزووتنەوەی  ڕێکخەری  ئێستا   کوردستان. 
هەر  و  بڵێت  ئەوە  ناشتوانێ  و  نییە  رۆژهەاڵت 
ئێمە  بدات.  ئەوە  هەوڵی  بۆخۆی  ڕەنگە  حیزبەی 

دەبێت کارێک بکەین کە ئەوە ببێتە 

پێکهاتەیەکی ڕێکخستن بۆ بزووتنەوە بەڕێوە بردن.

ناوەندی  کە  کردۆتەوە  لەوە  بیرتان  پرسیار: 
هاوکاری زیاتر لەوەی کە نوێنەرایەتی یا کۆبەندێک 
بێت لە بۆچوونی بەرژەوەندی مۆزوعی حیزبەکان، 
نوێنەرایەتێکی نەتەوەیی بێت لە رۆژهەاڵتدا؟چیتان 

بۆ کردووە؟

کرد،  باسم  روونی  بە  پێشومدا  لە قسەکانی  واڵم: 
ڕۆژهەالث  کوردستانی  لە  ئێمە  نەبێت  ئاوا  ئەگەر 
لە  یەکێک  دەبین.  کارەسات  تووشی  دواڕۆژدا  لە 
ئاکامە  بەو  بەیەکەوە  کە  ئەوەیە  ئێمە  کارەکانی 
ئەمنیەتی  و  ئیدارە  نیشتمانی،  هێزێکی  کە  بگەین 
کوردستان بەڕێوە ببات، هێزی حیزبی نەبێت و ئەو 
هێزە پەسەندی هەموو خەڵک بێت.  )بیستوهەشت 
و 2٩(، ئێمە ناتوانین ئەگەر چوینەوە هەر حیزبێک 
ئەمنیەت  و  ئیدارە  هەیە  دەسەاڵتی  کوێ  هەر  لە 
ئەوە  بێت،  بەدەستەوە  ئەو شوێنەی  پارێزگاری  و 
خراپە و کێشەی گەورە دروست دەکات. لەو دەورەی 
کاتیدا دەبێت قەوارەو پێکهاتەی و پەویستیی ئەو 
ئیدارانەی کە لە کوردستان هەیە بیپارێزین. لەگەڵ 
ئەوەشدا دەبێت ڕێکەوتنمان هەبێت لەسەر یاسای 
هەڵبژاردن  تا  مەسەلە  کۆمەڵێک  یا  بەڕێوەبردن 
ئازادی  بە  خۆی  یاسای  کوردستان  پەرلەمانی  و 
پەسەند دەکات النیکەم لەسەر بنەماکانی یاسایەکی 

کاتی هاورا بین. پێویست.
 

پرسیار : لە قسەکانتان وا تێگەیشتم کە کۆمەڵێک  
پاڵنتان هەیە لەپاڵتفۆرمی هاوبەشتان یەکێک لەوانە 
مەسەلەی ئیدارەدانی دوارۆژی رۆژهەاڵتە، بەاڵم لەو 
دڕێژخایەن  و  رێکارانە  پرسی  کۆمەڵێک  نێوانەدا 
نمونە  بۆ  دەگرێت  خەڵک  قەیران  وەکوو  کە  هەنە 
لە  یەکەک  کە  ژینگەیە  مەسەلەی  لەوانە  یەکێک 
بەو  گرینگیتان  هیچ  ئایا  جیهانیشە،  قەیرانەکانی 
پرسانە داوە بۆ نمونە سیاسەتی زمانی، سیاسەتی 
هاوکاریدا  ناوەندی  لە  کە  ئەوەندەی  ژینگەیی، 
دەبیندریت زۆرتر چاوی تەماحە لەسەر ئەوەی کە  
چاوەڕوانی  سیاسەتی  بە  بەستن  پشت  بە  وەکوو 
ئەگەر لە دواڕۆژدا ئاڵوگۆڕێک هەبێت و پێیگەیشتن 
ئیدارەی بکەن بەاڵم وەکوو بنەمای مەعرفی چیتان 
هەیە بۆ ئەو پرسانە بۆ نموونە سیایەتی ژینگەیی و 
زمانی؟ هیچ نیگایەکی دڕێژخایەنتان هەیە یا ئەوەی 
فەوزایەک  یا  بۆشاییەک  تەنیا  یا  هەوڵدان  لە  کە 
دروست دەکرێت و ئێوە بەپەلە بچنەوە و فەزایەک 

بخوازنەوە و ئیدارەی بکەن؟

واڵم: لەو پرۆژەیەی کە هەیە و لە ئێستادا لەگەڵ 
دەکەین  لەسەر  لێکۆڵینەوەی  و  حیزبەکان  دیکەی 
هەر ناومان ناوە ئیدارەی )بەڕیوەبردنی( داهاتووی 
تێدایە،  ژینگەشی  باسی  وردی  بە  کوردستان، 
چوارچێوەکانی  هەموو  و  گومرک  تەندورووستی، 
ژیانی تێدایە، بەتایبەت مەسەلەیەکی زۆر گرینگتری 
ئێمە لە رۆژهەاڵتی کوردستان ئەوەیە کە چۆن لەگەڵ 
نەتەوەکانیتر ڕێک دەکەوین،چ سیاسەتێکمان دەبێت 
بە تایبەت لەگەڵ ئازەریەکان. ئێمە هەم پێشێنەی 
ڕابردوومان هەیە و هەم پێشینەی نوێتریشمان هەیە 
و  تێدایە  باشی  و  خۆش  شتی  خۆشیەوە  بە  کە 
کە  ئەورۆشدا  دنیای  لە  تێدایە،  خراپی  هەم شتی 
تەنیا  بزووتنەوەکان  لە هەموو  دەستێوەردان هەیە 
کوردە کە هیچ پاڵپشتێکی دەرەکی ڕۆشنی نییە. 
لە کاتێکدا ئازەری تورکیەی هەیە، عەرەب پاڵپشتی 
عەرەبەکانیتری هەیە، بەلووچ پاڵپشتی ئەفغانستان 

و پاکستان بۆیان مومکینە. 

لەوانە  بیرمان  دەبێت  بۆیە  نیمانە،  کورد  ئێمەی 
کردبیتەوە کە ئێمە چی دەکەین بۆ پێوەندی لەگەڵ
و  دۆستانە  ئێوەیەکی  بە  کە  نەتەوەکانیتر   
دێمۆکراتیک و ڕێزی دووالیەنە بتوانین بەیەکەوە ئەو 
دەورەی قەیرانانە بەڕێ کەین و بەرژەوەندییەکانی 
خەڵکی کوردستانیش بپارێزین، ئەوەش یەکێک لە 
مەسەلە گرینگەکانە بەاڵم کە باسم لە ئیدارە کرد 
ئەوەیە ئیمە دەبێ خۆمان ئامادە بکەین کە 
نەبێ،  ڕۆشنایی  و  بەرق  بێ  خەڵک  ژیانی 
دەرمان  و  تەندروستی  نەبێت،  ئاوی  بێ 
هەبێ، بەڕێوەبردن و پاک و خاوێنی شارەکان 
چی لێبەسەر دێت؟  هێزی پێشمەرگە یەکێک 
لەوانەیە کە پێشتر باسم کرد، بەڵێ لە هەموو 
چوارچێوەکاندا پێویستە پالن و پڕۆژەمان هەبێ 

کە چی دەکەین.

هەڵبژاردن  بایکۆتی  مەسەلەی  جیالە  پرسیار: 
کە  دراوە  بانگەواز  هێندێک  ئەوەی  وەکوو  یا 
ئێوە چاوەڕوانیتان لە خەڵک بووە تا بە هانای 
کە  کراوەتەوە  بیرلەوە  ئێستا  تا  بێت،  ئێوەوە 
لە گۆشەیەک یا خاڵێکدا لە پانتای کاروچااڵکی 
خۆتان کە هەمان رۆژهەاڵتە و ژینگەی سیاسی 
ئێوەیە لەوێ کارێکی  هاوبەش بکەن؟ جیا لە 

ئیدارە لەو قۆناغەدا تا ئەو رۆژە دێت

واڵم: بەڕێوەبردن و ئیدارەی کاتیی کوردستان 
و  پالن  ئێستاوە  لە  ئەگەر  و  ئەوەیە  بۆ  ڕێک 
هێزی  و  نەکەین  لەسەر  تەوافوقی  پڕۆژەکان 
دروست  کوردستان  هاوبەشی  پێشمەرگەی 
ئەمنیەتی  ئەوەی  نەکەین  دیاری  نەکەین، 
کوردستان لە دەورەی کاتی تا هەڵبژاردن بەڕێوە 
دەبات و  دەیپارێزێ کێ و چۆن دەبێت، دەی 
دەبێ  بۆخۆی  الیەنە  هەر  و  نەکردوە  هیچمان 
کە کارێکی خراپە، بۆیە دەبێ هەوڵ بدەین لە 
ئێستاوە و پێش ئازاد بوون و کرانەوەی کەشی 
سیاسی بەرین لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەندێ 
بۆ  ئۆرگانیسممان  هەم  و  هەبێ  ڕێکەوتنمان 

دروست کردبێت.

ئەو  ئێوە  دەکەمەوە،  روونتر  پرسیارەکەم  پ: 
حیزبانە بیرتان لەوە کردۆتەوە کە ئامادەبوونێکی 

مەیدانیتان هەبێت لە رۆژهەاڵت؟

دەبێت  رۆژهەاڵت  دیوی  لە  هەم  بەڵی  واڵم: 
پێش  هەم  هەبێت  مەیدانیمان  ئامادەبوونی 
لێرەش  بێنینەوە  بەدەست  کوردستان  ئەوەی 
لێرەش  هەبێت،  مەیدانیمان  ئامادەبوونی  دەبێ 
نێونەتەوەییدا  دیپلۆماسی  لە  دەتوانین  ئێمە 
لەگەڵ  پێوەندی  لە  بێت،  شاندمان  یەک 
بەشەکانی دیکەی کوردستان یەک شاند و یەک 
سیاسەتمان هەبێت، لە کاری نیزامیدا دەتوانین 
یەک جۆر بارهێنان و پاڵنی شەڕمان)تاکتیک(
ڕابگرین.  هاوبەش  هێزێکی  بەیەکەوە  و  هەبێت 
ناکرێ دەست ڕاگرین ئەگەر چووینەوە رۆژهەاڵت 
قسەی لەسەر بکەین و هەرکەسە بە هێزی خۆی 
بچێتەوە، ئەوکاتە چاوەڕوانیی خەڵکی رۆژهەاڵتی 
بێهیوایان  و  نەهێناوە  وەدی  کوردستانمان 
بکەوێ  دەست  گەر  واڵتیشمان  و  دەکەین 
بەرەوپێشی  و  بیپارێزین  و  ڕایبگرین  ناتوانین 
بەرین. ئێستا لەگەڵ بزووتنەوەیەک لە رۆژهەاڵت 
ئەوە  گرتوین،  پشتیان  خەڵک  کە  ڕووبەڕووین 
نەکردوە.  ڕەچاو  ئەوانمان  ئاواتی  پڕبەپڕ  ئێمە 
دەبێ گوێ بگرین لە دەنگی خەڵکی کوردستان 
و شارەزایان و چااڵکوانانی کورد کە لەو حوکمی 
دیکتاتۆری وتاریکیەدا ئەوانن کۆڵەکەی ڕاگرتنی 

نەکەین  ئەوە  ئەگەر  بوون،  ئۆمێدەکان  و  هێوا 
لە  و  دەدەین  خۆمان  لە  گەورە  زۆر  زەربەی 

بزوتنەوەکەش.

ئێران  خودی  هەروەک  ڕۆژهەاڵت   : پرسیار 
باسی  کە  تەیبەت  بە  ڕەنگاڵەیە  کۆمەڵگایەکی 
رۆژهەاڵتی کوردستان دەکەم لە رووی کۆمەڵگای 
پێمخۆشە  زاراوە،  جیاوازی  و  سوننە  و  شێعە 
ناسنامەیی  سیاسەتی  کە  بکەم  ئەوپرسیارە 
زەحمەتکێشانی  کۆمەڵەی  وەکوو  ئێوە 
چییە؟  ڕەنگالیەوە  ئەو  بەرامبەر  کوردستان 
جیاوازییانەی  ئەو  بەرامبەر  چونە  سیاسەتتان 

کە لە رۆژهەاڵتدایە؟

واڵم : لە ڕوانگەی ئێمەوە سۆرانی و کەڵهوور، 
ئەردەاڵن و هەورامی هەر یەکن و کوردن و نابێ 
سوننی،  و  شیعە  هەروەها  هەبێ،  جیاوازییەک 
یەزیدی و یارسان هەریەکن ودەبێ ئەو کوڵتوورە 
جیاوازییان  سەرەڕای  ئەوانە  کە  کەینەوە  باڵو 
و  کوردن  بواردا،  کۆمەڵێک  لە  یان  ئاییندا  لە 
ئێمە دەبێت کاری تایبەتی لەو بابەتەوە بکەین 
یا  کەلەبەرانە  ئەو  و  بدەین  هەوڵ  ئەوە  بۆ  و 
کەڵکی  دەیهەوێ  دوژمن  کە  شتانەی  ئەو 
ئەوە  مەجەالیی  و  کەینەوە  پڕیان  لێوەربگرێ، 
نەدەین. بۆ ئەوەش هەوڵ دەدەین و پێمانوایە 
دەبێ  دواڕۆژیش  کوردستانی  بەرەی  و  ناوەند 
هەموو کارەکەی ئەوە بێت ئەگەر چاو لە هێڵە 
ڕێکەوتن  بە  کە  بکەی  ناوەند  گشتییەکانی 
ئەو  هەر  کردووە،  واژوویان  الیەنێک  هەموو 
خوازیاری  ئێمە  گرتووە.  چاو  لەبەر  بابەتەی 
لە  کوردستان.  بۆ  دەوڵەتین  لە  دین  جیایی 
زاراوەشدا ئێمە ناتوانین چەند کتێبمان بێت و 
دەبێت بیدەین بە کەسانی لە خۆمان زمانزانتر 
سەرەتاییەوە  ساڵی  لە  کتێبەکان  فەرموو  کە 
دەست پێبکەن و کاری لەسەر بکەن، نمونەی 
دەکرێ  کە  زماندا  بواری  لە  هەیە  باشوریش 
ناکرێ  ئەوەش  بکاتەوە،  ئاسان  بۆ  کارمان 
پسپۆران  و  حیزبی  غەیری  کەسی  لە  مەگەر 
خوێندن  ئابووری،  بواری  لە  وەربگرین.  کەڵک 
پێویست  هەمووبوارێکی  و  ژینگە  پەروەردە،  و 
ئێمە دەبێت کەڵکیان لێوەرگرین. ئەگەر دەڵێم 
و  نیشتمانی  پێکهاتەیەکی  بە  ببین  دەبێ  تۆ 
چاومان  نابێ  هەبێ  نەتەوەییمان  گوتارێکی 
باقی  یا  حیزبە  چوار  ئەو  تەنیا  کە  بێت  لەوە 
پێچەوانە  بە  بگرێتەوە،  کوردستان  حیزبەکانی 
هەموو خەڵکی زانایی و لێهاتوویی گەلی کورد 
بگرێتەوە وهەموو ئەوانەی کە دڵسۆزن و بڕوایان 
و  هەیە  مافی  کورد  و  کوردستان  کە  بەوەیە 

دەبێت مافەکانی پێبدرێت بۆی وەگەڕ کەون.

بەردەوام  دورووشمدا  ئاستی  لە  پرسیار: 
حیزبەکان درووشمی یەکگرتوویی و یەک رێزی 
ئایا  پێچەوانەیەتی،  کردەوەدا  لە  بەاڵم  دەدەن 
بە تایبەتی لە ناوەندی هاوکاری بنەمایەک هەیە 
کە هەموو حیزبەکان بە هێڵی سووری بزانن و 

پارێزراو بێت؟

واڵم : بەڵی هەر لەو گەاڵاڵنەی کە ئاماژەم پێدا 
هەموو حیزبەکان دەبێتە ئەرکی سەر شانیان کە 
بە پێی ئەو گەاڵاڵنە هەڵسووکەوت بکەن و بۆیان 
ناوەند  لە  ئێمە  نابێت  ڕاستە،  بدەین.   هەوڵ 
قسەیەکمان هەبێت و کۆمەڵەئ زەحمەتکێشان 
قسەیەکیتری  ئێرانیەکان  لەگەڵ  و  دەرێ  لە 
ببێت، نابێ ئێمە لە پێوەندی نێونەتەوەیی لەناو 

ناوەند بە جۆرێک ڕێکەوتنمان بێت کە 
...بۆ ل 13

هاوڕێ عومەر ئێلخانیزادە:
ئەو ڕۆژانە ڕۆژی خۆڕاگری، یەکگرتویی و سەرسەختییە
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  درێژەی الپەری ٩
بێ.  هەڵسووکەوتمان  جۆرێتر  دەرەوە  چووینە 
ئەندامانی  بۆ  سوور  هێڵی  هێندێک  بەدڵنیایەوە 

ناوەند دەبێ هەبێت.

پرسیار: بگەڕێینەوە سەر ئەو پرسیارە کە پێگەی 
چەپ  بیری  لە  زیاتررووی  کۆمەڵە  کۆمەاڵیەتی 
کردووە بەالم حیزبەکەی ئێوە درووشمی نەتەوایەتی 
روونکردنەوەتان  خۆتان  کە  ئەوەی  هەڵگرتووە 
لێکی  چۆن  نەتەوەیی  و  چەپ  مەسەلەی  ئێوە  دا 
بنەڕەتەوە  لە  گرێ دەدەنەوە و پێناسەی دەکەن؟ 

ڕوانگەی ئێوە بۆ مەسەلەی نەتەوەیی چییە؟

بزووتنەوەیی  بۆ  خۆمانم  ڕوانگەی  باسی  واڵم:  
نەتەوەیی کرد، پێموانییە بزووتنەوەی نەتەوەیی و 
ئەوەی دوارۆژ چ ناوەرۆکێکی هەبێت، چەپ بێت یا 
لیبڕاڵ  و  چەپ  ناکۆکی،  هۆی  ببێتە  دەبێ  لیبرال 
هاوکار  دەتوانن  نەتەوەیی  مافی  وەدەستهێنانی  بۆ 
و تەواوکەری یەک بن. با ئەوەشت عەرز بکەم کە 
عەداڵەتخوازی و چەپ  ڕوانگەی  لە  ئێمە دەستمان 
سوورین،  ولەسەریان  هەڵنەگرتووە  یەکسانی  و 
کە  دەکرێت  باشتر  ئەوە  کاتێک  داین  بڕوایە  لەو 
کەلەبەری نێو بزووتنەوەی نەتەوەیی نەهێڵین و یەک 
گوتاری زاڵ بکەین، بەڵێ ئەوکاتەیە کە سیاسەتی 
پێشکەوتنخوازانەش بەرە پێش دەچێت، بەو مانای 
کە تۆ گشت کوردستان وگشت مەیڵ و ڕەوتێک و 
گشت چین و توێژێک ببینی، ئێمە بەتەمای ئەوە نین 
کە حکومەتێکی چینایەتی لە کوردستان دابمەزرێنین 
ولە ئێستادا هەوڵیشی بۆ نادەین، ئێمە حکومەتێکی 
نیشتمانیمان دەوێت کە ناوەرۆکێکی پێشکەوتنخواز، 
لە  هەروەها  هەبێ.  عەداڵەتخوازانەی  دێمۆکراتیک، 
حکومەتی داهاتووی کوردستاندا ئەو ناوەرۆکە چەندە 
بەرەوپێش دەچێت پێوەندی بەوە هەیە کە چەندە لە 
بزووتنەوەی نەتەوەییدا سەرکەوتوو بووینە و هێزمان 
کۆکردبێتەوە بۆ ئەو بیروڕایە، ناتوانین بڵێین ئەگەر 
ئێمە  کە  ئەوانەی  هەموو  کوردستان  حکومەتی 
نابین،  ئێمە  نەکرد  قبوڵی  دەیڵێین  ناوەرۆک  وەک 
نا، شتی وا لە ڕیاڵپۆلیتیکدا دروست نییە. ئێمەش 
دەوری  و  قورسایی  حکومەتەدا  لەو  دەدەین  هەوڵ 
خۆمان هەبێ، ئەوە هاوتەرازی و پشتیوانی خەڵکی 
دەوری  واقیعیە  کۆنکرێتی  بەرنامەی  و  کوردستان 
سەرەکی دەگێڕێ نەک بایکۆتی حیزبی. بە دڵنیایی 
ئەوە  رۆژهەاڵت  لە  کوردستان  داهاتووی  حکومەتی 
نابێت کە سیاسەتی حەزف و هەاڵواردن ڕەچاو بکات 
و یەک حیزب بەڕێوەی ببات، ناشکرێ، لە ئێستادا و 
هەر الیەنێک بۆ ئەوە هەوڵ بدات کە بۆخۆی هەموو 
شت ببڕێتەوە تێکشکاوە و زەربەی لە بزووتنەوەکە 
ولە خۆشی داوە. راستیەکە ئەوەیە کە پێشکەوتنی 
زەینی و تەرازوی هێز لە بواری ئابوری و کۆمەاڵیەتی 
نموونە  بۆ  چەندەن،  پێشکەوتنەکان  و  چۆناوچۆنە 
هەڵدەگرێت، مەسەلەن چەپ  ئێمە چەندە  ئابووری 
دەتوانێت  هەمووکەس  کوردستان  لە  بڵێت  ناتوانێ 
و  سەیران  هەبێت،  خۆی  سەیارەی  و  باش  ماڵی 
گەڕانی خۆی هەبێت و بیمەی بێکاریشیان پێدەدەین 
و ئەگەر کاریشمان بۆ نەدۆزرایەوە هەر ئەو ژیانەی 
دەمانهەوێ  بڵێین  دەتوانین  ئێمە  بەالم  پێدەدەین. 
خەتی هەژاری نەمێنێت، هەموو کوردێک لە رۆژهەاڵتی 
لە  بحاوێتەوە،  تێدا  کە  بێت  کوردستان سەرپەنای 
سەرما و گەرمادا پارێزراو بێ، ئێمە دەتوانین بڵێین 
دەتوانین  دەکەین،  پارێزگاری  بەتەمەنەکان  لە  کە 
تێچووی  بۆ  دەکەین  تەرخان  ئەوەندە  کە  بڵێین 
بەوە  پێویستی  کوردستان  و  کوردستان  ژینگەی 
و  بچێت  بەرەوپێش  و  بخوڵقینین  کار  کە  هەیە 
حکومەتی داهاتووی کوردستان لە رۆژهەاڵت ئەرکە 
لەسەر شانی کە کۆی داهات و خەرجەکانی ئاشکرا 
و ڕوون بێت. تەرخانی بودجە چۆن دەبێ؟ بەشێکی 
کاری کارشناسییە و ناتوانی لەمنی ببیستی، چونکە 
نایزانم ئێمە چۆن ئەو داهات و خەرجییانە دادەرێژین، 
بەاڵم دەتوانم بڵیم حیزبەکەی من  پێیخۆشە ئێوە 
کوردستان  داهاتی  لە  بەشیک  کە  بکەن  کارێک 
پیشەسازی  و  کوردستان  بەرەوپێشچوونی  خەرجی 
و  بچین  بەڕێوە  کە  ئەوەی  بۆ  بکرێت  کوردستان 

لەسەرووی  هەمووکەس  و  نەمێنێت  هەژاری  هێڵی 
بۆ  ئێمە  دەتوانین  لەسەتاچەند  بێت،  هێڵە  ئەو 
ئەوە دانێین؟ کاتێک ئەوەمان کرد و خەڵکی ئێمە 
بەوەگەیشتن کە ئەو حکومەتە لەبەرژەوەندی ئەوانە 
دەتوانین ئەوکاتە داوا لە خەڵک بکەین کە زەحمەتی 
زیاتر بکێشن و دڵسۆزییان زیاتر بێت. بۆ نموونە لە 
شوورەی ئەوکات لە نیوەی یەکەمی سەدەی بیست 
تاسەدەکانی چڵ و پەنجا گەشەی گەورەی ئابوری 
هەبوو و هەمووشتێکی بەرەو پێش چوو بەاڵم بە زۆر 
کاریان بە خەڵک دەکرد، دەتوانی بەزۆر خەڵک ببەی 
بەاڵم  سەر  بخەیە  گوشاریان  دەتوانی  کارخانە،  بۆ 
ناتوانی بە زۆر نوێکاری بخەیە ناو مێشکیان و بە 
دڵسۆزی کار بکەن. هەربۆیە ئەو ئابووریە گەورەیە 
و  داڕمان  بەرەو  زایینی  شەستی  دەیەی  دوای  لە 
کەواتە  نەگرتەوە.  خۆی  قەت  و  چوو  تێکشکان 
دروستکردن  بە  بین  خەڵک  هاندەری  دەبێت  ئێمە 
هانیان  تا  باشتر  ژیانێکی  بۆ  داڕشتن  سیاسەت  و 
بدەین هەموان بە دڵخواز بیر و توانیان بخەنە گەڕ 

بۆ گەشەی کوردستان.

ئێوە  ساڵ  چل  لە  زیاتر  ماوەی  دوای   : پرسیار 
پێناسەتان چییە بۆ چەپی کوردی و چۆن دەیناسێن 

ئایا بڕوامەندن بۆ ئەومانایە؟

واڵم : بەڵێ من پێموایە چەپی کوردی تایبەتمەندی 
خۆی هەیە و لەگەڵ چەپیتر جیاوازە و نابێ تەواو 
یا  سوئیدی  چەپی  چۆن  بێت،  دیکە  چەپی  وەک 
تایبەتمەندی  هەیە،  خۆی  تایبەتمەندی  یونانی 
بێت  دێمۆکرات  کە  دەبینم  بەوە  کوردیش  چەپی 
وپلۆرالیزمی قبوڵ بێت، ئئاڵ هەڵگری بزاوتە گشتییە 
پێشکەوتنخوازی  بە  بێ،  کورد  ڕزگاریخوازەکەی 
ئەوەی دەبێ بکرێت خەڵکی لە دەور کۆ بکاتەوە، 
کار بکا بۆ ئەوەی کەلەبەری چینایەتی لە کوردستان 
کەم بێتەوە، لە بەرژەوەندی بزووتنەوەی کوردا  تا 

ئەو جێگەی مەسەلەی نەتەوەییە 

ئێوە  ساڵ  چل  لە  زیاتر  ماوەی  دوای   : پرسیار 
پێناسەتان چییە بۆ چەپی کوردی و چۆن دەیناسێن 

ئایا بڕوامەندن بۆ ئەومانایە؟

واڵم : بەڵێ من پێموایە چەپی کوردی تایبەتمەندی 
خۆی هەیە و لەگەڵ چەپیتر جیاوازە و نابێ تەواو 
یا  سوئیدی  چەپی  چۆن  بێت،  دیکە  چەپی  وەک 
تایبەتمەندی  هەیە،  خۆی  تایبەتمەندی  یونانی 
بێت  دێمۆکرات  کە  دەبینم  بەوە  کوردیش  چەپی 
وپلۆرالیزمی قبوڵ بێت، ئئاڵ هەڵگری بزاوتە گشتییە 
پێشکەوتنخوازی  بە  بێ،  کورد  ڕزگاریخوازەکەی 
ئەوەی دەبێ بکرێت خەڵکی لە دەور کۆ بکاتەوە، 
کار بکا بۆ ئەوەی کەلەبەری چینایەتی لە کوردستان 
کەم بێتەوە، لە بەرژەوەندی بزووتنەوەی کوردا  تا 
تا قسەی  بروات  نەتەوەییە  مەسەلەی  ئەو جێگەی 
و  عەداڵەتخوازانە  ناوەرۆکێکی  وەی  بۆ  بڕوات 
پێشکەوتوانەتربدات بە بزوتنەوەکە. دەتوانم بڵێم کە 
پێشکەوتنخوازی و پێشرەوی، دڵسۆزی و کارامەیی 
لە ئیدارەدان و لە بەڕێوەبردنی واڵتدا، پالن دانان 
بۆ گەشەی ئابوری و ژیانی باشتر پێویستە ئەرک و 

پێناسەی  چەپی کوردی بێت.

چۆنە؟  ڕەخنەیی  بیری  لەگەڵ  نێوانتان  پرسیار: 
بەو مانایەی کە بیری ڕەخنەیی و بەرەی ڕەخنەگەر 

چۆنە؟

و  هاتووین  ڕەخنەوە  بە  خۆمان  ئێمە  واڵم:  
هەرئێستاش خەریکی ڕەخنە گرتنین چ لە خۆمان، 
مێژوەکەی،  لە  چ  و  کوردی  بزووتنەوەی  لە  چ 
پێمانوایە غەیری ئەوە پێشکەوتنێک نابێت، رەخنەی 
بنیاتنەر لە نەزم و سیستەمی هەبوو بە قازانجە و 
دەڵێین  کاتێک  پێموایە  نابێ.  پێشکەوتن  ئەوە  بێ 
ئازادی بیروڕا و ئازادی ڕەخنە لە کوردستان هەیە، 
ئەگەر ئەوە بەڕێوە نەبەین کەم وکۆڕیەکی گەورەیە 

لە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کوردا.

پرسیار: لەم چەند ساڵەی دوایین بەرەیەکی ئاکادمی 
دەکەن  کار  کۆمەڵێک  ناوەوە  و  دەرەوە  لە  کورد 

نێوانتان لەگەڵ بەرەی ئاکادمی کورد چۆنە؟

بایخمان  کەم  و  باشە  کارێکی  زۆر  الموایە  واڵم: 
پێداوە و دەبێ هەوڵ بدەین )لە قسەکانی پێشوشمدا 
ئاماژەم دا( لە بەڕیوەبردن و داهاتووی کوردستانیشدا 
ئەوانە دەورو ڕۆڵیان هەبێ، بۆ نموونە کەس هەیە لە 
کوردستان لەسەر ژینگە کار دەکات کە دەبێت لێی 
فێربین، ئێمە هەقە لە داڕشتنی سیاسەتی گشتیدا 
دەخالەت بکەین نابێ ئێمەی چاالکوان و بەڕەوەبەری 
حیزب ببین بە کۆمەڵناس یا فیزیکدان و دوکتۆر و 
دەبێت  سیاسی  حێزبێکی  هەموو  پارێزیش.  ژینگە 
رێگە بدات و کارئاسانی بکات تا هەموو سەرمایەی 
نەتەوەیی کۆ بکەنەوە و رێکی بخات، ڕەک ئەو کەسە 
ئاکادمیانەی کە باسیان دەکەی لە قواڵیی دڵیانەوە 
بڕوایان هەیە بە بزووتنەوەی کوردی و هەرکوسە لە 
بواری خۆیدا زەحمەت دەکێشێت. زۆرجا من گوێم 
لێبووە کە کەس هەیە لەسەر مەسەڵەی کۆڵبەران 
بۆیە  بووم.  فێر  لێ  زۆری  و  دەکات  توێژینەوە 
کەڵکی  هەم  رۆژهەاڵت  کوردی  بەهرەی  ئێمە  دەبێ 
لێوەرگرین، هەم ئاشتی کەینەوە و نزیکیان کەینەوە 
و نابێ هەر ئەوانەی کە حیزبین لەبەر چاومان بن، 
ئەوانە سەرمایەی نەتەویین. ناتوانین لە چااڵکوانان 
و زانایانی تاراوگە بە باشی کەڵک وەرگرین و ڕوومان 
لێیان نەبێت و بەستێنیان بۆ نەڕەخسێنین، دڵنیام 

کوردستان قازانجی گەورەی تێدا دەکات.

پرسیار:  فێدارالیزم الی ئێوە پرۆژەیە یان ئامانج؟ 
مەسەلەیەک هەیە کە ئەوەیە کە ئایا ئێوە پێتانوایە 
پوختە  سەربەخۆییدا  لەناو  تەنیا  سەروەری  کە 
دەبێتەوە یا شێوازیتریشی هەیە؟ بیرتان کردۆتەوە 

لە دابەشکردنی سەروەری؟

کردنی  دیاری  مافی  کە  وایە  سیاسەتمان  واڵم: 
چارەنووس دەبێت مافی ڕەوای خەڵکی کوردستانە 
و هەوڵی بۆ بدەین، ئەو مافە لەهەر قۆناغێکدا چۆن 
دەدەین،  هەوڵ  ئەوە  بۆ  دەکرێ  دابین  چەندەی  و 
دروشمێکی  بە  فێدرالیزم  من  ئێستادا  قۆناغی  لە 
تەرازوی  پێی  بە  و  ئێستادا  لە  و  دەزانم  گونجاو 
هێزی ناوخۆیی و هەلومەرجی نێونەتەوەیی ئەوەمان 
بۆ هەڵسوڕێ باشە. لە بزووتنەوەی کوردیدا جەنجاڵ 
لە  بێت  سەربەخۆ  دەبێت  کورد  کە  ئەوەی  کردنی 
ئێستادا ژیرانە نییە و لێکنەدانەوەی تەرازووی هێز 
کورد  نییە  دروست  کوردە،  بزووتنەوەی  بەزەرەری 
دابەش بکەینە سەر دوو بەرەی سەربەخۆییخواز و 
نانەوەی  نامەسئوالنەیە،  نییە،  واقیعی  فێدرالیست، 
دووبەرەکیەکی ناوەختە لە بزوتنەوەکەدا. کەس نییە 
لە نێو کورددا سەربەخۆیی پێخۆش نەبێ، بەوەشەوە 
لە  سەربەخۆییخواز  جەماوەریی  بزوتنەوەیەکی 
کەسانێکی  مەیلی  نابینم،  ڕۆژهەاڵت  کوردستانی 
بەسەر  بسەپێنین  بەسەر  ناکرێ  نوخبە  و  دەگمەن 
نییە.  لەبەردەست  تەواوی  ئامرازی  کە  گەلێکدا 
چۆن  کە  بەومانای  کورد  بۆ  سیاسی  سەربەخۆیی 
بکات  هەڵسووکەوت  و  دابڕێژێت  خۆی  سیاسەتی 
درووستە و دەبێ کاری بۆ بکەین. ئەستاشی لەگەڵ 
لە  و  سەربەخۆ  سیاسەتی  داڕشتنی  هێشتا  بێ 
نەکردۆتەوە،  خۆی  جێی  تەواو  کورد  بەرژەوەندی 
سوورین  ئێمە  حیزبەکانیش.  نێو  لە  تەنانەت 
لەسەر سەربەخۆیی سیاسی و دەمانهەوێ ببێت بە 
بڕوا بەخۆییش بدات بە خەڵک  کوڵتوور، پێویستە 
و چاالکوانان، دەکرێت شەڕ نەکەی لەگەڵ ئێرانی، 
بەرژەوەندی  پێی  بە  مانۆرەکانمان   و  جیانەبیەوە 
لەوانەی  بەشێک  هێشتا  بێ،  هێز  وتەرازوی 
لە  ئێستان،  هەر  سەربەخۆیی  دروشمی  خوازیاری 
بە  نەک  هەڵسوکەوتی  و  فارس  شونیسمی  داخی 
لێکدانەوەی زانستی هەموو مەلومەرجەکە سیاسەت 
دادەڕێژن، دەی ئەوەش ناسەربەخۆییە لە سیاستی 
یەکگرتوو  کورد  کە  دەڵێین  ئەوە  کاتێک  کوردیدا. 
هەر  و  نەتەوەیی  ستراتێژێکی  لەسەر  ئەگەر  بێت 
واڵتانەی  لەو  نەبینێتەوە  پارتنێر  بۆخۆی  الیەنە 
کە  بێت  گوتاری  کورد  ئەوەیە   بۆ  تێدایە  کوردی 
هەڵقواڵوی بزوتنەوەکە و لە بەرژەوەندی داڕێژرا بێ، 
اەوەیە سەربەخۆیی لە سیاستدا دەخوڵقێنێ. ئەگر 
بزانین  پێویستە  بین  گوتاریش  یەک  و  یەکگرتوو 
بە پێی تەرازووی هێزو دۆخی سیاسی ناوچەیی و 
نێونەتەوەیی دەتوانین مافی خۆمان بسەپێنین. بە 
بە  درووشمێکی  فێدرالیزم  ئێستادا  لە  ئێمە  بڕوای 

لێبکەین  چاو  باشووردا  فێداریزمی  لە  هەر  جێیە. 
ئەوە نیوە سەربەخۆییکە و ئەگەر بتوانن لە ناوەوە 
دەمیانە  بەر  لە  گەورە  ئیمکانی  زۆر  بن  یەکگرتوو 
بۆ ئەوەی کوردستان ئاوەدان بکەنەوە و بەستێنی 

گەورە بۆ سەربەخۆیی بڕەخسێنن.  

پرسیار: جیا لە-کلۆنالیزم-----)پەنجاوو چوار و1٥( 
کالسیک بۆ نموونە واڵتێک،واڵتیتر داگیردەکات، ئەم 
چەند ساڵە باسێکی گەرم هەیە لە ئاستی رۆشنبیرو 
ئاکادمیای کوردی کە کوردستان وەکوو کۆڵۆنیال- 

ناوخۆیی پێناسە دەکەن تاچەند لەگەڵ ئەوەی؟

دەبێت  بۆ  و  باسە  جێگای  ئەوە  راستیدا  لە  واڵم: 
ئەوە بڵێین؟ لەو قسەیە چ نەتیجەیەک وەردەگیرێ 
بۆ سیاسەت لە بزوتنەوەی کوردیدا و داهاتووەکەی؟ 
و  عێراق  بەئێران،  کلۆنالیزمەوە  ئەسڵی  لە  ئێمە 
سوریەوە نە لکاوین، بە سیاسەتێکی ئەمپریالیستی 
جیهانی  یەکەمی  شەڕی  دوای  سوریە  و  عێراق 
دروست بوون. ئێرانیش لە کۆن کۆنەوە و لە دەورەی 
بۆ  نازانم  کردوە.  داگیر  کوردستانی  ناکۆلۆنیالیسم 
دوای  لە  بزانین؟  زانستی  بە  تێزە  ئەو  چۆن  و 
نێونەتەوەیی  سیاسەتێکی  جیهانی  یەکەمی  شەڕی 
لەگەڵ  و  بوو  گرینگ  بۆیان  توورک  و  عەرەب  کە 
بە پێی سیاسەتی هەڵەی خۆدی  ڕۆژئاوا سازان و 
بزووتنەوەی کوردیش ئێمە سەرنەکەوتین. سیاسەتی 
ئافریقا  ئوروپایی  ئەوەیە کە واڵتانی  کۆلۆنیالیستی 
و زۆر ش۱ێنی دیکەیان هێنا ژێر حوکمی خۆیان 
کراوە  داگیر  کوردستان  کۆڵۆنی.  بە  کردیانن  و 
وقبوڵمە بەاڵم بەراستی لەم بابەتەوە من قسەوباس 
تێئۆری  تا  پێویستە  زۆرم  زانستی  ئیستیداللی  و 

کۆلۆنی قبوڵ بکەم.

پرسیار: ئایا پێوەندی داگیرکاری لە نێوان کوردستان 
و ناوەندی تاران هەیە؟

خاکی  لەسەر  واڵتان  هێزەکانی  هەموو  واڵم: 
کوردستان بە داگیرکەر دەزانم، ئەو داگیرکارییە با 
داگیریان  هەمووجارە  بەاڵم  بووبێت  لێتێپەر  زۆری 
دەوڵەتی  لەگەڵ  کە  بووە  کاتیش  ئێمە  کردووین، 
مەرکەزی بوینە، خاکی ئێمەیان فاشیستی تورک و 
ئێرانی داگیر کرد و ئەردەاڵن و بابانیان دروست کرد 
لکێندراوە  لە مێژوودا  لەبەر چی؟ بەڵێ کوردستان 
سەربەخۆییان  مافی  و  کراوە  داگیر  و  واڵتانیتر  بە 
لێ ستاندۆتەوە. لە مێژوودا دایم خاکی کوردستان 
چۆتە ژێرسەیتەرەی داگیرکەران و ئێمە نیشتمانێک 
بووین کە هێرش و خۆ سپاندنی زڵهێزەکان سنووری 
بەربەرەکانییان  و  دابڕیوە  لێ  وخەڵکی  گۆڕیو  پێ 

دژی کردوە. 

پ:  بۆچوونتان چیە لەسەر ئەم گۆڤارە ودوا وتەتان 
بۆ خوێنەران چییە؟

بابەتەکانیم  لە  زۆرێک  راستیدا  لە  واڵم: 
هۆکارەکەشی  و  کردووە  گوڵبژێرم  نەخوێندۆتەوە، 
دەبێت  والموایە  بارستە)حەجم(  پڕ  زۆر  ئەوەیە 
باڵوکردنەوەی  گشتی  بە  بکرێتەوە.  کەم  قەبارەی 
ئێمە  بزووتنەوەی  بە  قازانجی  و  باشە  گۆڤارە  ئەو 
تێدایە  کرانەوەی  هەناسە  هێندێکیش  و  گەیاندووە 
و باشە. هیوادارم سینگ فراوانتر بێت و نموونەی 
چەشنە  بەو  پێویستیمان  ئێمە  چونکە  بێت،  زۆر 
گۆڤارانەیە کە هەموو بیروڕایەکی تێدابێت و باس لە  
هەموو پرسێک بکات، پێموایە دەستکەوتی هەبووە 

و دەستخۆشیتان لێدەکەم.
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عەزیز ئاجیکەند 

بەشی یەکەم

جیهانی  رۆژی   ، ئۆکتۆبر  10ی  ڕێکەوتی 
رۆژێک  سێدارەیە.   سزای  دژی  لە  خەبات 
مرۆڤ  مافەکانی  الیەنگرانی  هەموو  کە 
وەاڵتانی  پایتەختەکانی  شەقامەکانی 
و  سێدارە  بۆ  نا  دروشمەکانی  بە  زلهێز 
نامرۆیانەیە  سزایە  ئەم  هەلوەشاندنەوەی 
ئۆکتۆبری  بێگومان   . لەرزین  دەهێنە   ،
سااڵنی  چەشنی  لە  دروشمەکان  ئەمسالیش 
ڕابردوو اڵبردنی ئەو سزایەو مەحکووم کردنی 
ئەنقەستی  بە  کووشتنی  الیەنگری  واڵتانی 
ئینسانەکانەکان دەبێ. ئەمساڵیش لە رۆژی 
ئێران  واڵتی  تر  جارێکی  ئۆکتۆبردا  10ی 
سزای  نەیارانی  دروشمەکانی  سەرەوەی  لە 
مەرگ  ئەمجاریش  ئەژمار.  دێتە  سێدارە 
رەئیسی  جەنابی  بۆ  مەرگ  دیکتاتۆرو  بۆ 
زیندانیانی  کووشتاری  قاتڵەبەناوبانگەکای 
سیاسی لە هاوینی سالی 1٣٦٧ ی هەتاویدا 

پایتەختی  تاران  شەقامەکانی  لە  تەنیا   ،
سێدارو گۆشەو کەناری شارە جۆربەجۆرەکانی 
ئێراندا قەتیس نامێنێتەوەو بەلکوو دەبێت بە 
دروشمی ڕاستەوخۆی هەموو مرۆڤدۆستەکانی 
ئەمسالیش.  ئۆکتۆبری  10ی  ڕێپێوانی 
نەهامەتی  بەاڵو  ساڵە  دوو  ئەگەرچی 
پەتایەکی کوشەندەی لەچەشنی »  پەتای 
کرۆنا » بەرۆکی بە دانیشتوانی گۆی زەوی 
گرتوە و زۆربەی حەشیمەتی ئەم جیهانەی 
نووقمی ترس و دڵەراوکێی و لە چوارچێوەی 
ماڵدا قەتیس کردووە بەاڵم لە ڕۆژی اڵبردنی 
سزای سێدارە ، مرۆڤدۆستان لە سەرتاسەری 
سلینەوە  و  ترس  بێ  بە  بەیکدەنگ  جیهان 
لە بەرانبەر ئەم پەتایە ، دەرژێنە گۆرەپانی 
مەیدانەکانی  بەنابانگترین  و  گەورەترین 
شەقامەکان  جەستەی  و  پایتەختەکان 
ئەم  البردنی  بۆ  خۆێان  دەنگی  و  دەهەژێن 
بە  دوبارە  ژیانی  بەخشێنەوەی  و  سزایە 
جۆرە  بەم  دەکەنەوەو   بەرز  ئینسانەکان 
شانۆیەکی تر لەدژی پیاو کوژانی دەولەتانی 

دیکتاتۆر و دەسەاڵتدار  دەخولقینن. 
      ئێستا کە کۆتایی دەیەی دووهەمی 
هێشتاکەش   ، دەکەین  21تەجرەبە  سەدەی 
نوقمی   جیهان  واڵتی   ٥0 لە  پتر  هەروا  
نە  ڕاستێک  وەها  سێدارەیە.  حوکمی 
گەورەی  کارەساتێکی  نیشانەی  تەنیا 
سەخت  گیان  هاوکات  بەڵکوو   مرۆییە 
ئەم  جیهانیی  و  مێژوویی  پانتایی  و  بوون 
واڵتی  دەدات.  نیشان  پێ  دیارەدەیەمان 
ئەو  یەکەمی  ریزی  لە  بەردەوامی  بە  ئێران 
واڵتانەدایە .  ئێمە لە بابەتەکانی پێشووی 
) تاران پایتەختی سێدارە (  کە بە هەول 
باڵوکراوەی)  ستافی   هاورێانی  هیمەتی  و 
دوا رۆژ ( ئامادەکرابوو بە روونی ئاماژەمان 
لە  مرۆڤەکان  سێدارەدراوانی  لە  رێژەی  بە 
گەیشتنی  بەدەسەاڵت  رۆژەکانی  یەکەمین 
حکومەتی کۆماری ئیساڵمیی تا ئەم ڕۆژانەی 
دوایی کردو ئێستاش تێدەکۆشین درێژە بەین 

بە بابەتەکەمان . 
سەرەتای  لە  کەس   ٤٨0 ٤هەزارو    *   

دەسپێکردنی دەسەاڵتی ) حەسەنی روحانی 
تا  ئێران  پێشووی  کۆماری  ( وەک سەرۆک 
ئاخرین رۆژی دەسەاڵتی لە سێدارە دەدرێن 

...
زۆر روون ئاشکرایە کە زۆربەی زوری سزای 
شیوەی  بە  ئێراندا  واڵتی  لە  سێدارە  لە 
کەس  بەداخەوە  زۆر  و  بەرێوەدچن  نهینی 
ئەو  رێژەی   . ناکرێتەوە  ئاگادار  ڵییان 
کۆماری  سانسۆری  دیواری  سێدارانەی 
ئیساڵمیی دەشکێن زۆر کەمتر لەو رێژەیەن 
کە ئینسانەکان بەداخەوە لە بەندیخانەکانی 
کردن  ژیان  مافی  لە  ئیساڵمیدا  کۆماری 
بێبەش دەکرێن . ئەو هەوااڵنەی کە دیواری 
سانسۆری ڕژیمی کۆماری ئیساڵمیان بەزاندوە 
باس لە ٤هەزارو ٤٨0کەس دەکەن کە ٣٩0 
کەس لەم ژومارەیە لە بەر چاوی خەڵک و 
 ، شارەکانەوە  جۆراوجۆرەکانی  مەیدانە  لە 

بەرێوە چوون . 
لەم  کە  پیدانە  ئاماژە  جێی  هەروەها 
لە  خوار  تەمەنیان  کەسیان   ٦٤ رێژەییەدا 

 1٨0 و  ژن  1٦٤کەسیان  دابووەو  ساڵ   1٨
کەسیشیان سەر بە زیندانیانی سیاسی بوون 
خەلکی  و  کورد  زۆریان  هەرە  زۆربەی  کە 

شارەجۆراوجۆرەکانی کوردوستان بوون .
مانگی خەزەلوەری  روداوەکانی  لە جەریانی 
سالی 1٣٩٨ ) ٤٣ ( کەس لە ژنانی ئازار 
چێشتوو اڵیەنگری ئازادی و مافەکانی مرۆڤ  
کۆماری  ڕژیمی  کووژانی  پیاو  بەدەستی 
ئیساڵمیی زۆر درندانە خەڵتانی خۆین دەکرێن 
گیانبەخت  ئەو  زۆربەی  تەرمی  پاشانیس  و 
کردوانە ڕادەستی بنەماڵەیان ناکرێتەوە و بە 
نهینی و دور لە چاوی خەڵکەوە دەنێژرێن .. 
اڵیەن  لە  ئاوا  کە  کچانەی  و  ژن  ئەو 
پیاوکووژانی کۆماری ئیساڵمیەوە بێبەزەیانە 
خەڵتانی خۆین و پاشان دەکوژرێن و دواتر 
دەسەاڵتەکەی  لەمستانی  گۆی  اڵیەن  لە 
واڵتی  پێشووی  کۆماری  سەرۆک  روحانی، 
ئێران بە ئاژاوە گێر ناو دەبڕێن بریتین ڵە :

 زەهرا خانی قوبادلوو خەڵکی شاری تەورێز 
 ، کەرەج  فەرد خەڵکی  ئامینە شەهبازی   ،

 ، کەرەج  خەڵکی  زەهایی  میرزاپوور  ئازەر 
مەهناز   ، کەرەج  خەڵکی  خودادادی  بیتا 
خەزایی  نیکنا   ، کەرەج  خەڵکی  مێهدیزادە 
رەزایی  شەهاڵ   ، مێهشەر   - کەرەج  خەلڵی 
حێدەری  عیسمەت   ، کەرەج  خەڵکی  پوور 
خەڵکی کرماشان ، ویدا شەکیبایی موقەدەم  
خەڵکی کرماشان ، وێنا هوشەنگی خەڵکی 
کرماشان ، کچێکی منداڵ بە ناوی چنعانی 
خەڵکی ماهشەر ، فاتمە حەق وەردی خەڵکی 
ئەهواز ، فەریبا ئال خەمیز خەڵکی ئەهواز ، 
فەریحە کەریم زادە خەڵکی ئەهواز ، حەلیمە 
سەمیری خەڵکی ئابادان ، حۆسنیە عەسیقی 
خەڵکی  بامیری  حۆسنا   ، ماهشەر  خەڵکی 
ماهشەر ، کەوسەر بەغاڵنی خەڵکی ئەهواز ، 

مەریەم عیسماعیلی خەڵکی ئەهواز ،
مەریەم عیدانی خەڵکی ئەهواز ، ،مەعسومە 
مەحدەسە    ، ئەهواز  خەڵکی  پوور  داراب 
موقەدەم خەڵکی ئەهواز ، نەسرین بەخاڵنی 
خەڵکی  مەلەکی  ریحانە   ، ئەهواز  خەڵکی 
ئەهواز ،  سۆهیاڵ فەاڵحزادە خەڵکی ئەهواز 

،  ، شەهاڵ بالێدی خەڵکی ئەهواز ، شەبنەم 
خەڵکی  وەلید    ، بێهبەهان  خەڵکی  دیانی 
ماهشەر ،  زەهرا ساجیدی خەڵکی ئابادان 
  ، ئابادان  خەڵکی  عەساکەرە  زێنەب   ،
زێنەب نیسان پوور خەڵکی ئەهواز ، ، زیبا 
زەربی  ئازادە   ، گوار خەڵکی  سنە  خۆش 
خەڵکی  حەبیبی  فاتمە   ، شەهریار  خەڵکی 
خەڵکی  سەمسامی  گوڵنار   ، بەهارستان 
روبات  خەڵکی  نووری  مەریەم    ، شەهریار 
روبات  خەڵکی  عەباسزادە  مەرزیە   ، کەریم 
کەریم ، مینا شیخی خەڵکی تاران ، نیکتا 
ئیسفەندانی خەڵکی تاران ، پەروانە سەیفی 
زولقەدر  سمانە   ، کەریم  روبات  خەڵکی 
خەڵکی  حەسەنی  سپیدە   ، تاران  خەڵکی 

تاران .
لە  کورد  هاواڵتی   ٤٨0 دانی  سێدارە  لە   *

ماوەی ٦ ساڵدا
بە پشتبەستن بەو ئامارانەی کە لە باڵوکراوە 
گشتییەکاندا باڵوکراونەتەوە لە ماوەی شەش 
 ،2021 ئۆکتۆبر  10ی  هەتا  ڕابردوودا  سالی 
حوکمی سێدارەی ) ٤٨0 ( هاوواڵتیی کورد 
لە بەندیخانەکانی ئێران جێبەجێ کراوە .  

حەوت کەس  لەو ژومارەییەی کە لە سێدارە 

بووە  ساڵدا   1٨ ژێر  لە  تەمەنیان   دراون 
کوردستان  بەندیخانەکانی  لە  هەموویان  کە 
لە  بەشێک  ناوی   . دراون  لەسێدارە 

سێدارەدراوەکان بریتین لە : 
 زەینەب سکانوەند لە بەندیخانەی ئورمیە، 
ئیالم،  بەندیخانەی  لە  ئەکبەری  فەرهاد 
کرماشان،  بەندیخانەی  لە  ئەوسەتی  حەمید 
ئورمیە  لەبەندیخانەی  پوور  محەمەد  ئەمین 
و شایان سەعیدپوور لە بەندیخانەی سەقز.

حوکمی  ساڵەدا  شەش  ئەو  ماوەی  لە 
سێدارەی 1٨ هاوواڵتیی کورد لە سەر شەقام 
و یان شوێنە گشتییەکان جێبەجێ کراوە کە 

٤%ی کۆی گشتی ئەو ئامارە بووە. 

تێبکۆشین بۆ هەڵوەشاندنەوەی سزای سێدارە

...بۆ ل 15
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درێژەی الپەری ١٤

زیاترین ڕێژەی لەسێدارەدانی هاوواڵتییانی 
لە  ساڵەدا  شەش  ئەو  ماوەی  لە  کورد 
 200 کە  کراوە  تۆمار  ئورمیە  پارێزگای 
حاڵەت بووە و لە پارێزگاکانی کرماشان٧2 
و سنە ٨0 حاڵەت تۆمار کراوە . هەروەها  
کە  1٩٥حاڵەت  ئورمیە:  پارێزگای  لە 

دەکاتە ٤٩%ی کۆی حاڵەتەکان.
کە  حاڵەت   ٧2 کرماشان:  پارێزگای 
 ، حاڵەتەکان  کۆی  1٨.٥%ی  دەکاتە 
دەکاتە  کە  حاڵەت   ٨0 سنە:  پارێزگای 
پارێزگای  حاڵەتەکان،  کۆی  1٨%ی 
10ی  دەکاتە  کە  حاڵەت   ٤٥ لوڕستان: 

کۆی حاڵەتەکان.
دەکاتە  ئیالم: 2٣ حاڵەت کە  پارێزگای 
پارێزگاکانی   ، حاڵەتەکان  کۆی  ٦%ی 
خوراسانی ڕەزەوی و باکوور: 1٣حاڵەت 
حاڵەتەکان،  کۆی  ٤%ی  دەکاتە  کە 
دەکاتە  کە  حاڵەت   ٣ گیالن:  پارێزگای 
حاڵەتەکان.پارێزگای  کۆی  02٦%ی 
قەزوێن:  ٣ حاڵەت کە دەکاتە 02٦%ی 

کۆی حاڵەتەکان.
هاوواڵتی   ٦٧ 1٣٩٩دا  سالی  لە  تەنیا 
و  مڵیان  خرایە  سێدارە  پەتی  کورد 

گیانیان لەدەسداوە.
یەکەمی  مانگی  دەسپێکی  سەرەتای  لە 
سالی 2021ی زایینی واتە مانگی ژانویە 
کەس،   ٣٧ فوریە  مانگی  کەس،   ٣1
مانگی مارس 1٧ کەس،مانگی ئاوریل2٦ 
مانگی  کەس،   22 مەی  مانگی  کەس، 
 ٥٣ ژوئیە  مانگی  کەس،   11 ژوئەن 
مانگی   ، کەس   2٧ ئووت  کەس،مانگی 
سێپتامبر٤2 کەس و مانگی ئۆکتۆبریش 
سیاچاڵەکانی  لە  کەس   2 ئەمرۆ  بە  تا 
و  دراون  لەسێدارە  ئیساڵمییدا  کۆماری 

مافی ژیان کردنیان لێستێندراوەتەوە.
ئیسالمی،  ڕژیمی  تەبلیغاتیەکانی  دەزگا 
بەڕێوەبردنی  و  دەرکردن  فریوکارانە، 
سزای سێدارە لەژێرناوی ئامرازی هێنانە 
جەنایەت،  و  تاوان  ڕێژەی  خوارەوەی 
ئەمنییەتی  ئاستی  بردنەسەرەوەی 
کۆمەاڵیەتی و دابین کردنی عەداڵەتی ناو 
کۆمەڵگا، پاساو دەکەن. بەاڵم ئەزموونی 
هەموو کۆمەڵگای مرۆڤایەتی و ئەزموونی 
خودی ئێران و ئامار و داتاکان پێمان دەڵێن 
کە لە هیچ کۆمەڵگایەکدا سزای سێدارەو 
کوشتنی سیستماتیکی دەوڵەتی، ناتوانێ 
بکاتەوە،  کەم  جەنایەت  و  تاوان  ڕێژەی 
بەڵکوو بە پێچەوانەوە، سێدارە، هەستی 
بەهێزتر  توندوتیژیی  و  تۆڵەکردنەوە 
بەرامبەر  لە  کوشتن  کاتێک  دەکات. 
کوشتن، لە ڕێگەی دەوڵەتەوە، ڕێگەپێدراو 
هان  کەسانێکیش  ئەگەر  ئاساییە  بێت، 
بەناو  ئەم  خۆیان  بەدەستی  کە  بدرێن 
عەداڵەتە بەڕێوەبەرن.  هەڵوەشاندنەوەی 
سزای سێدارە بە مانای ئەوەیە کە گیانی 
و  ڕێزە  جێگای  لەخۆیدا،  خۆی  مرۆڤ، 
لە  سێدارە  هەڵوەشاندنەوه ی  حوکمی 
زۆر  ژمارەیەکی  گیان  هەنگاودا  یەکەم 

دەپارێزێ.
سەرانی کۆماری ئیسالمیی لە ماوەی زیاتر 
لە چواردەیەی رابردودا لە هەمانحاڵدا کە 
بەشێوەی سیستماتیک لە سزای سێدارە 
وەک شگردێکی سەرکوت لەدژی نەیارانی 

لە  وەرگرتوە،  کەڵکی  خۆی  سیاسی 
ڕای  بردنی  بەالڕێدا  بۆ  دیکەوە  الیەکی 

موسیبەتە  ریشەی  سرنجدانە  لە  گشتی 
وەک  سێدارەی  سزای  کۆمەاڵیەتیەکان، 
رێگای بەرەنگار بوونەوەی ئەم نابەسامانی 
تاوانه  کۆمەاڵیەتیان پیشانداوە. بەاڵم  و 
هەوڵی رژیم بۆ بەالڕێدا بردنی رای گشتی 
هیچ لەم ڕراستیە ناگۆڕێت کە زیاد بوونی 
کۆمەڵگەدا  لە  جەنایەت  و  جورم  نرخی 
ریشەی لە هەژاری و فەالکەتی ئابووری 
و بێ مافیە کۆمەالیەتیەکان دایە. کەوایە 
تاوانکار،  کەسانی  سزادانی  جێگای  بە 
نابود  کۆمەاڵیەتیە  بارودۆخە  ئەو  دەبێ 
بکرێت کە ئەو تاوانه  كۆمه اڵیه تیانه  بەدی 
دێنێ و دەرفەت بە کەسەکان ئەدات کە 
ژیانیان  بەوەی  دەستیان  کۆمەڵگادا  لە 

پێویستی پێیەتی، رابگات.
ژینگەی  پەروەردەی  ئینسان  ئەگەر 
بە  دەبێ  ژینگەیە  ئەم  خۆیەتی، 
بگرێت.  شکڵ  ئینسانی  شێوەیەکی 
سروشتی  شێوەی  بە  ئینسانێک  ئەگەر 
کەوایە  کۆمەاڵیەتییە،  بوونەوەرێکی 
سروشتی راستەقینەی خۆی لە کۆمەڵگادا 
ئەو  سروشتیی  توانایی  و  دەکات  کامڵ 
بەڵکو  تایبەت،  کەسانی  هێزی  بە  نەک 
بەراورد  دەبێ  کۆمەڵگەدا  هێزی  لەگەڵ 

بکرێت.
ئێستا  تا  ئیسالمیی  کۆماری  رژیمی 
و  قاچاق  تاوانی  بە  کەسی  هەزاران  بە 
معامەلە کردن بە مادەی هۆشبەرەوە لە 
سزایە  ئەم  قوربانیەکانی  داوە.  سێدارە 
زۆرتر وردە فرۆشان و گیرۆدە بوانن. ئەوە 
سەری  دەزانن  هەموان  کە  لەحاڵێکدایە 
دەتوانێ  کە  تۆڕێک  و  شەبەکە  هەودای 
و  بەرهەمهێنان  ئەمری  لە  پەروا  بەبێ 
باڵو کردنەوەی مه وادی موخه دردا دەوری 
هەبێت، بە سپای پاسداران و وەزارەتی 
گواستنەوەی  و  بەستراوە  ئیتالعاتەوە 
سەدان  قەبارەی  لە  موخەدر  مادەی 
تۆنیدا، بەبێ بەشداری ئەوان نامومکینە. 
فەرماندەیەکی  هیچ  ئێستا  تا  بەمجۆرە 
نیزامی سپا و هیچ مەئمورێکی ئەمنیەتی 
رژیم، بە تاوانی قاچاق و باڵو کردنەوەی 
زیندانی  و  دەستگیر  هۆشبەر  مادەی 

نەکراوە.
ئێستا  تا  ئیسالمیش  کۆماری  رژیمی 
لە  زیندانیان  لە  کەسی  سەدان  بە 
چاوەڕوانی  لە  مەرگدا  سلولەکانی 
راگرتوە.  سێدارە  حوکمی  ئیجرای 

ئیسالمیی  کۆماری  رژیمی  کە  هەرچەند 
پاساوی  بە  زیندانیانەی  ئەم  سێدارەی 
ئاستی  بردنەسەره وه ی  فریوکارانەی 
ئەمنیەتی کۆمەاڵیەتی و ئیجرای عه داڵه ت 
شەپۆلی  بە  رژیم  بەاڵم  ئەدات،  ئەنجام 
لەسێدارەدانی زیندانییەکان لە بارودۆخی 
سیاسی ئێستادا بەدوای ئامانجی سیاسی 
زیندانیانە  ئەم  کوشتاری  دیکەشەوەیە. 
لەالیەن رژیمەوە سیاسەتێکی ئاگاهانەیە 
کە بۆ دروست کردنی ترس و وەحشەت لە 
ئینسانە  کۆمەڵگادا و چاوترسێن کردنی 
سیاسی  هەڵسوڕاوانی  و  تێکۆشەرەکان 
پالنی بۆ داندراوە. ئەم رژیمە محاکماتی 
هەزاران  کوشتاری  و  دەقیقەیی  یەک 
شەستدا،  دەیەی  لە  سیاسی  زیندانی 
تیرۆری نەیارانی سیاسی، هێرش بۆسەر 
کوی دانشگا و کوشتاری خوێندکارەکان، 
و  ئەشکەنجە  زنجیرەییەکان،  قەتڵە 
کوشتاری زیندانیان لە کەهریزەک، ئەسید 
ژناندا،  دەموچاوی  بە  زنجیرەیی  پاشی 
سەنگسار  جەنایەتکارانەی  عەمەلیاتی 
سیاسی  زیندانیانی  کردنی  مەحکوم  و 
لە  بەشێنەیی  مەرگی  و  ئەشکەنجە  بە 
پەروەندەدا هەیە. سیستمی قەزایی ئەم 
رژیمە لەسەر قەساس و تۆڵە سه ندنه وه  
شگردانە  ئەم  پێویستە  دامەزراوە. 
رژیمە  ئەم  دەربهێندرێن.  رژیم  لەدەست 
تەنیا بە خەباتی جەماوەری دەکرێ وادار 
بکرێت دەست لە کردارە جەنایەتکارانە و 
قینی  بە  و  هەڵبگرێت  سازماندراوەکانی 

شۆڕشگێڕانە بروخیندرێت.
رژیمی کۆماری ئیسالمیی رێکۆردی پەتی 
سێدارەی لە دنیادا هەیە. 10ی ئۆکتۆبر، 
رۆژی جیهانی خەبات بۆ هەڵوەشاندنەوەی 
تا  گونجاوە  دەرفەتێکی  سێدارە،  سزای 
ئیسالمیی  کۆماری  رژیمی  زیاتر  هەرچی 
ده رهێنانی  به كرده وه   بۆنه ی  به   ئێران 
رۆژ لەرۆژ زیاتری مجازاتی سێدارە واتە 
گشتی  رای  لەالی  دەوڵەتی،  کوشتاری 

دنیا لە قاوو ریسوا بکڕێ....

لە سەرەتای دەسپێکی مانگی یەکەمی 
سالی ٢٠٢١ی زایینی واتە مانگی ژانویە 

٣١ کەس، مانگی فوریە ٣٧ کەس، 
مانگی مارس ١٧ کەس،مانگی ئاوریل٢٦ 

کەس، مانگی مەی ٢٢ کەس، مانگی 
ژوئەن ١١ کەس، مانگی ژوئیە ٥٣ 

کەس،مانگی ئووت ٢٧ کەس ، مانگی 
سێپتامبر٤٢ کەس و مانگی ئۆکتۆبریش 
تا بە ئەمرۆ ٢ کەس لە سیاچاڵەکانی 

کۆماری ئیساڵمییدا لەسێدارە دراون و 
مافی ژیان کردنیان لێستێندراوەتەوە.

دەزگا تەبلیغاتیەکانی ڕژیمی ئیسالمی، 
فریوکارانە، دەرکردن و بەڕێوەبردنی 
سزای سێدارە لەژێرناوی ئامرازی 
هێنانە خوارەوەی ڕێژەی تاوان و 
جەنایەت، بردنەسەرەوەی ئاستی 

ئەمنییەتی کۆمەاڵیەتی و دابین کردنی 
عەداڵەتی ناو کۆمەڵگا، پاساو دەکەن. 
بەاڵم ئەزموونی هەموو کۆمەڵگای 

مرۆڤایەتی و ئەزموونی خودی ئێران 
و ئامار و داتاکان پێمان دەڵێن کە 

لە هیچ کۆمەڵگایەکدا سزای سێدارەو 
کوشتنی سیستماتیکی دەوڵەتی، 
ناتوانێ ڕێژەی تاوان و جەنایەت 

کەم بکاتەوە، بەڵکوو بە پێچەوانەوە، 
سێدارە، هەستی تۆڵەکردنەوە و 

توندوتیژیی بەهێزتر دەکات. کاتێک 
کوشتن لە بەرامبەر کوشتن، لە ڕێگەی 
دەوڵەتەوە، ڕێگەپێدراو بێت، ئاساییە 
ئەگەر کەسانێکیش هان بدرێن کە 

بەدەستی خۆیان ئەم بەناو عەداڵەتە 
بەڕێوەبەرن.  هەڵوەشاندنەوەی سزای 

سێدارە بە مانای ئەوەیە کە گیانی 
مرۆڤ، خۆی لەخۆیدا، جێگای ڕێزە و 
حوکمی هەڵوەشاندنەوه ی سێدارە لە 
یەکەم هەنگاودا گیان ژمارەیەکی زۆر 

دەپارێزێ.
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بۆ خوێندنه وه ی دواڕۆژ له سه ر تۆڕی ئینتێرنێت
 سه ردانی www.komala.com بکه ن  
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 سەرنووسەر:
ئەسعەد دروودی

 بەڕێوەبەری نووسین و دیزاین:
 هێمن بایەزیدپوور

هەواڵی  ئۆکتۆبر  مانگی  ٣ی  یەکشەممە  ڕۆژی 
تاوانێکی گەورە شاری سنە و هەموو کوردستانی 
جەستەیدا  سووتانی  لەئاکامی  کچێک  هەژاند. 
گیانی  خەستەخانە،  لە  مانەوە  ماوەیەک  پاش 
و  هەواڵەکە  وردەکاریی  ئەوەی  بێ  بە  لەدەستدا. 
کە  دەیبینین  ڕوونی  بە  بزانین  تاوانبارەکە  ناوی 
قووڵ  برینێکی  و  کۆمەاڵیەتیە  خەسارێکی  ئەمە 
ڕەشە  پەڵەیەکی  و  کوردستان  جەستەی  لە 
نە  ئەمە  کۆمەڵگاکەمانەوەیە.  نێوچاوانی  بە 
بەداخەوە  نە  و  جۆرەیە  لەو  کارەساتی  یەکەمین 
دواکارەساتە. لە کۆمەڵگای سوننەتیی کوردستاندا 
کە ڕوانینی باوکساالرانە ڕوانینی زاڵی کۆمەڵگایە و 
دەسەاڵتی زاڵ بەسەر کوردستاندا کە دەسەاڵتێکی 
لە  یاساکانی  و  ئایینییە  گشتخوازی  دواکەوتووی 
زاڵی  ئایینی  و  ژنن  دژە  و  نایەکسان  بنەڕەتدا 
و  دەکا  باوکساالری  لە  پشتیوانی  کۆمەڵگاش 
بەهێزی دەکا و بەڵگەی »ئاسمانیی« بۆ دێنێتەوە، 

وەها کارەساتهایەک بەردەوام ڕوو دەدەن.
تا کاتێک کە پیاوانی بە تەمەنی کۆمەڵگا خۆیان 
بە خاوەنی ژنان و مندااڵن بزانن و ئەوان بە مڵک 
جۆرێ  هەر  کە  ئاساییە  بزانن،  خۆیان  دارایی  و 
الدان لە یاسا و ڕێساکانی باوکان وەکوو هەڵەیەکی 
دیاری  بۆ  سزای  و  لێدەکرێ  چاوی  نەبەخشراو 

دەکرێ. 
لەم  دەربازبوون  و   باتڵە  دەورە  ئەم  گۆڕینی  بۆ 
دەسەاڵت  و  کۆمەڵگا  خوێناوییە،  داخراوە  بازنە 
و  بەرین  هەوڵێکی  بە  تەنها  و  ئەرکدارن  تاک  و 
کە  بین  هیوادار  دەتوانین  درێژخاین  بەرنامەی 
و  بن  دەگمەن  ئاکارانە  جۆرە  ئەو  داهاتوودا  لە 
تاوانبارەکانیشیان سزای شیاو لە چاو تاوانەکەیان 

و یارمەتیی پێویست بۆ گەڕانەوە بۆ ناو کۆمەڵگا 
وەرگرن. 

دەسەاڵتی  ژێر  لە  کە  ڕۆژهەاڵتدا  کوردستانی  لە 
ئێراندایە،  ئیسالمیی  داگیرکاری  حکوومەتی 
ئەو  نەمانی  بۆ  هەوڵێک  هیچ  هەر  نەک  دەسەاڵت 
خەسارە کۆمەاڵیەتییە نادا بەڵکوو خۆی یەکێک لە 
سەرچاوەکانی بەهێزبوونی بیری باوکساالرە و ئەوە 
نەک یارمەتیی خەڵکی نائاگا و نەشارەزا بە مافی 
ئینسان نادا بەرەو وشیاری و ناسینی مافی تاک 
بوونی  ڕەوا  لە  بەڵکوو  تاک،  مافی  لە  ڕێزگرتن  و 
بۆچوون و ڕوانینەکەیان دڵنیایان دەکا. یاساکانیش 
بە پشتیوانی لەو ڕوانینە، تاوانباران سوورتر دەکەن 

لەسەر بەردەوامبوونیان لەو جۆرە ئاکارە. 
تا  خەسارە  ئەو  چارەسەری  ئەرکی  کەواتە 
و  وشیار  تاکە  سەر  دەکەوێتە  مومکین،  ڕادەی 
وەکوو  هەم  کە  کوردستان  یەکسانیخوازەکانی 
و  مەدەنی  ڕێکخراوی  شێوەی  بە  هەم  و  تاک 
و  ئەرکدارن  سیاسیدا  حیزبی  شێوازی  لە  هەم 
چاوی  سەر  لە  تەمە  ئەو  ڕەواندنەوەی  بۆ  دەبێ 
داهاتووی  بەرەو  کۆمەڵگا  و  تێبکۆشن  کۆمەڵگا 
و  مرۆڤ  مافەکانی  لە  ڕێزگرتن  و  یەکسانیخوازی 

لەم حاڵەتەدا مافەکانی ژنان بەرن. 
حیزبە سیاسییە پێشکەوتنخوازەکانی کوردستان و 
لە سەرەوەی هەموویان حیزبە چەپەکانی کوردستان 
بۆ  دیاریکراو  تۆکمەی  بەرنامەیەکی  خاوەن  دەبێ 
و  بن  داهاتوو  و  ئەمڕۆ  یەکسانیخوازانەی  کاری 
گرینگیی  نیشاندانی  بۆ  جیددی  و  چڕ  هەوڵێکی 
ئەم پرسە بخەنە گەڕ و لەوبوارەدا پێویستە وەکوو 
ئەرکی  ژنان  مەسئەلەی  فیمینیست  حیزبێکی 
سەرەکیی  بەشێکی  و  حیزب  تاکەکانی  هەموو 
حیزبەکان  دامەزراوەکانی  و  ئورگان  هەموو  کاری 
بێت. هەوڵ بۆ ڕۆشنگەری و کار بۆ باڵوکردنەوەی 
مافەکانی  جێخستنی  و  یەکسانیخوازانە  بیری 
جینسییەکان  مەیلە  و  جنسییەت  هەموو  و  ژنان 
ئەرکێکی  مرۆڤدا،  مافی  گشتیی  چوارچێوەی  لە 

ئەستۆی هەر حیزبێکە کە خۆی  لە  و  سەرەتایی 
لە خودی  ڕوانینە  ئەو  بە پێشکەوتنخواز دەزانێ. 
بۆ  جیددی  کاری  و  بێ  جێگیر  دەبێ  حیزبەکاندا 
بردنە ناو کۆمەڵگا لە ڕێگەی ئۆرگانە تەبلیغییەکان 
بکرێ.  تەلەڤیزیۆنەکانەوە  و  ڕادیۆ  و  باڵوکراوە  و 
بە گشتی هەموو بەشەکانی حیزبێکی یەکسانیخواز 
دەبێ  ئینسانەکان  یەکسانی  مافی  بە  بڕوامەند  و 
بەشێکی تواناکانیان بۆ کاری یەکسانیی مافەکانی 
و  بکەن  تەرخان  دیکە  ڕەگەزەکانی  و  پیاو  و  ژن 
ڕوانینی یەکسانیخوازانە ڕوانینی زاڵ بە سەر هەموو 

چاالکییەکانیاندا بێت. 
مەدەنییەکانی  ڕێکخراوە  و  ژنان  ڕێکخراوەکانی 
دیکەش ئەرکێکی نزیک لە حیزبەکانیان هەیە و لە 
بنەڕەتدا کارەکە هەمان کارە بەاڵم لەبەر ئەوەی ئەوان 
ڕاستەوخۆ لەگەڵ دەسەاڵتی دواکەتووی ئیسالمیی 
تایبەت  شوێنی  و  ڕێگە  دەبێ  بەرەوڕوون  ئێران 
بگرنە بەر کە وێڕای درێژەدان بە چاالکییەکانیان 
بتوانن کاریگەر بن و کۆمەڵگا بەرەوپێشەوە بەرن. 
نموونەی گرووپە شاخەوانییەکان کە خەڵک بە بێ 
لە  و  بەشدارە  تێیاندا  جنسییەت  لەبەرچاوگرتنی 
و  دوروشم  و  چاالکن  ژناندا  بە  تایبەت  بۆنەکانی 
ئینسانەکان  یەکسانی  مافی  لەسەر  هەڵسووڕانیان 
هەیە، نموونەیەکی باش لەو کارانەن کە سەرەڕای 
باشیان  کاریگەریی  کوردستان  ئەمنییەتیی  دۆخی 
مەسئەلەی  ڕاستیدا  لە  شکێنن.  تابوو  و  هەیە 
بەزاندنی ئەو سنوورانە کە مرۆڤەکان دابەش دەکەن 
و مافی زیاتر بە بەشێک و کەمتر بە بەشێک دەدەن 
مافخوازانەیە.  جوواڵنەوە  ئەو  گرینگی  خاڵێکی 
هەوڵ بۆ بردنەسەرەوەی ئاستی وشیاریی کۆمەڵگا 
ماف  لە  باسکردن  و  دەکرێ  ڕێگەیەکەوە  هەر  لە 
ئینسانەکان  یەکسانیی  و  ئینسان  ئازادییەکانی  و 
داهاتوویەکی  دەتوانێ  کە  کارێکە  گەورەترین 
مرۆڤانی بۆ کۆمەڵگا دەستەبەر بکا. ڕێکخراوەکانی 
بوارەدا  لەو  دەتوانن  مەدەنی  چاالکانی  و  ژنان 

خزمەتی گەورە بە کۆمەڵگا بکەن. 

ئەو تاکانەی کۆمەڵگای کوردستانیش کە خەم بە 
داهاتووی واڵتەوە دەخۆن و کۆمەڵگایەکی مرۆڤانی 
دەتوانن  دەوێ  نایەکسانییان  و  ستەم  لە  دوور  و 
بگێڕن.  خۆیان  دەوری  ئێستاوە  لە  هەر  دەبێ  و 
گەشی  داهاتووی  زەمانەتی  بەرپرسەکان  تاکە 
کۆمەڵگان. هەموو تاکێک دەتوانێ لە شوێنی ژیان 
و  خۆی  بدا  هەوڵ  و  دەسپێبکا  خۆیەوە  کاری  و 
و  مرۆڤدۆستی  فێری  دەورووبەری  نزیکی  ئاڵقەی 
بەڕەسمی  و  ئینسانەکان  مافەکانی  لە  ڕێزگرتن 
ناسینی جیاوازییەکان و مافی یەکسانی تاکەکانی 
ڕەنگی  و  ڕەگەز  لەبەرچاوگرتنی  بێ  بە  کۆمەڵگا 
پێست و پێگەی کۆمەاڵیەتی و ... بکا. مندااڵنێک 
کە لە ماڵێکی پڕ لە ڕێز و خۆشەویستیدا پەروەردە 
فێری  کەمەوە  تەمەنی  لە  هەر  کە  مندااڵنێک  بن، 
ڕێزدانان بۆ هەموو ئینسانێک بە بێ جیاوازی بن، 
مندااڵنێک کە خۆیان ڕێزیان لێبگیرێ و نەک وەک 
کوڕ و کچ و بە جیاوازییەوە بەڵکوو وەکوو ئینسان و 
بە یەکسانی هەڵسوکەوتیان لەگەڵ بکرێ، ئاسۆی 
و  یەکسان  و  بەختەوەر  کۆمەڵگایەکی  ڕوونی 
دەبێ  منداڵەکانمان  دێنن.   بەدیاری  ئینسانی 
خاوەن  بۆ  بوون  ئینسان  تەنها  کە  بن  فێر 
جیاوازییە  بەر  لە  کەس  هیچ  و  بەسە  بوون  ڕێز 
و  باشتر  دیکە  هیچکەسێکی  لە  بیۆلۆژیکییەکانی 

بەڕێزتر نییە.
بە هەموومان دەتوانین کۆتایی بەم ئازارە قووڵەی 
نێوچاوانی  لە  ڕەشە  پەڵە  ئەو  و  بێنین  کۆمەڵگا 

کوردستان بسڕینەوە. 

هەوڵ بۆ گەیشتن بە کۆمەڵگایەکی یەکسان ئەرکی هەموومانە 

سەرنووسەر


