دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

پەیامی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات
بەنیسبەت تۆمارکردنی هەورامان لە یوونسکۆ
هەورام ــان وەک ناوچەیەک ــی دێری ــن ،ب ــە خەرمانێ ــک دەس ــکەوتی مێژووی ــی ل ــە ب ــواری ئ ــەدەب ،سیاس ــەت ،کەلەپ ــوور
و ل ــە هەم ــووان گرینگت ــر ب ــە پاڵپش ــتیی س ــەرجەم ش ــۆڕش و بەرخۆدانەکان ــی ک ــورد ناس ــراوە.
خۆشــحاڵین لــە دواییــن بڕیــاری یونســکۆدا ،بەشــی کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــی ئــەو ناوچەیــە خرایــە نــاو لیســتی شــوێنەوارە
گرینگەکان ــی مرۆڤایەت ــی ل ــە جیهان ــدا .ئ ــەم بڕی ــارەی یونس ــکۆ نیش ــانی دا کوردس ــتان خاوەن ــی مێژوویەک ــی دێری ــن و
نەتــەوەی کــورد پشتـــئەستوور بــە شارســتانییەتی کۆنــە.
بـــەم بۆنـــەوە لەالیـــەن حیزبـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێرانـــەوە پیرۆزبایـــی لـــە خەڵکـــی کوردپـــەروەر و خۆڕاگـــری
هەورامانـــی ڕۆژهـــەاڵت و گشـــت هەورامـــان دەکەیـــن.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری
٩ی گەالوێژی ١٤٠٠ی هەتاوی
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«دەوڵەتی ئینقالبی»؛
سەرکوت لە نێوخۆ و ئاژاوە لە دەرەوە
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ڕێوڕەســمی دەســبەکاربوونی ئیبراهیــم
ڕەییســی ســەرکۆماری نوێــی ڕێژیــم
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ١٤ی
گەالوێــژ لە مەجلیســی ڕێژیم و لەژێر
کەشــێکی تەواو ئەمنیەتی و پۆلیسی
لــە ئێران بەگشــتی و تــاران بەتایبەتی
بەڕێوە چوو.
لــەم ڕێوڕەســمەدا ڕەییســی وەک
هەشــتەمین ســەرکۆماری ڕێژیــم،
لەســەر چەند دەســتەواژە و چەمکێکی
ســواو بــۆ کۆمــاری ئیســامی کە لە
ناخــی خۆیاندا نۆڕم و بەهای جیهانین
و جێگــەی ڕێــز بــۆ خەڵکانــی دونیــان
پێداگــری کردەوە؛ لەوانەش مافەکانی
مرۆڤ!
ناوبراو لە ئاخاوتنێکدا باســی لەوە کرد
کە «ئێمە داکۆکیکاری ڕاستەقینەی
مافەکانی مرۆڤ»ین کە لە «ئێرانی
نــوێ»دا ڕەچــاوی دەکەیــن و بــە
ســازکردنی «دەوڵەتی ئینقالبی» هەر
چەشــنە دەسدرێژییەک بۆ سەر مافی
مرۆڤە بێتاوانەکان ،چ لە ئامریکا بێت
یــان ئورووپــا یــان یەمەن و فهلســتین و
سوریە مەحکوم دەکەین و بەرەوڕووی
دەبینەوە!
بــە وتــەی ناوبــراو «ئێرانــی ســەدەی
پــازدە»« ،پەیامــی گۆڕانخــوازی،
ســەربەخۆییخوازی
دادپــەروەری،

و ڕووبەڕووبوونــەوە لــە بەرامبــەر
ســتەمکارانی
زێدەخوازییەکانــی
پێیە!».
ئەم قســانەی ڕەییســی لە ڕێوڕەســمی
و
ڕوحانــی
مااڵواییکردنــی
هاتنەســەرکاری خــۆی لەکاتێکدایــە
کە تەنیا چەند ڕۆژ پێش لەم ڕێوڕەسمە
بە بەرچاوی دنیاوە خەڵکی ناڕازی لە
چەندیــن هەرێمی ئێــران و یەک لەوان
هەرێمی ئەحواز بەرامبەر بە سیاســەتە
هەڵــە و ناکارامەکانــی کۆمــاری
ئیســامی ڕژانــە ســەر شــەقامەکان و
دژ بە تەواوییەتی کۆماری ئیســامی
دروشمیان دا؛
خۆپیشــاندانگەلێک کە لە ماوەیەکی
زەمەنــی کورتــدا چەندیــن ناوچــە و
پارێزگای دیکەی ئێرانیشــی گرتەوە و
جارێکــی تــر بــۆ هەموو دنیــای ڕوون
کــردەوە کــە کۆماری ئیســامی الی
خەڵکانــی ئێــران هیــچ ڕەواییەکــی
نەمــاوە و تەنیــا هــۆکاری مانــەوەی
بریتییــە لــە بوونــی هێــزی ســەرکوتی
ڕێژیــم و دەســتی ئاژاوەچییانــەی لــە
دەرەوەی سنوورەکان کە لەژێر سێبەری
هەندێــک مامەڵەی بازرگانی لەگەڵ
واڵتانی دیکە پەردەپۆش دەکرێت.
قسەکانی ڕەییســی لەپێوەندی لەگەڵ
هەوڵــدان بــۆ دابینکردنــی ئاســایش و

ئارامــی لــە نێوخــۆ و دەرەوەی ئێــران
لەڕاســتیدا هەوڵێکــی تــر بــۆ خــۆڵ
لــە چــاوی خەڵــک کردنــە لەمــەڕ
درێژکردنەوەی تەمەنی کورتی ڕێژیم؛
ئــەو لــە کاتێکــدا بــاس لە ئاســایش و
ئارامی دەکات کە هەنووکە مەجلیسی
ڕێژیمەکــەی ســەرقاڵی چەســپاندنی
گەاڵڵــەی ناســراو بــە «ســیانەت لــە
دنیــای خوازەکی»یــە و هــەر ئــەم
مەســەلە جیــا لەوەیکــە کەشــێکی
ڕەوانی خراپی بۆ خەڵک ســاز کردووە
و ئارامــی لــێ ئەســتاندوون! بەڵکــوو
بووەتــە هۆکارێکیــش بــۆ نەهێشــتنی
کاروکاســپی ئــەو کۆمەڵــە خەڵکــەی
کــە لــە ڕێگــەی دنیــای خوازەکییەوە
هەوڵــی دابینکردنــی بژێــوی ژیانیــان
دەدا!
کەواتــە ئــەم ئاســایش و ئارامییــەی
کــە ڕەییســی باســی لێــوە دەکات
مەگــەر لــە چیــن ،کۆرەی باکــور یان
کوبــای هاوپەیمانی تاراندا ببینرێتەوە!
بەواتایەکــی تــر ئــەو ئارامییــەی کــە
بەڵێنــی بــۆ داوە ،ئارامییەکــە بــۆ
دەســەاڵت نــەک خەڵــک چونکــە لە
بنەڕەتدا کۆماری ئیسالمی« ،ئێران»
نــەک وەک یەکەیەکی جوغڕافیایی
بەڵکــوو لــە قــەوارەی دەســەاڵتی
جەماراندا دەبینێتەوە و هیچی تر.

جیــا لەم مەســەلەش وەک زۆرێک لە
کارناســان باســی لێوە دەکەن ئامانجی
ڕەییســی لە بەکارهێنانی دەستەواژەی
«دەوڵەتــی ئینقالبی» لەڕاســتیدا دوو
ڕەهەندە:
یەکــەم دەوڵەتێکــی ئینقالبــی
ڕوو لــە دەرەوەی ســنوورەکان کــە
وێــڕای درێــژەدان بــە سیاســەتەکانی
دەوڵەتەکانــی پێشــووتر ،کــە ڕوونــە
لــە چوارچێــوەی دۆکتــــــــــــــــۆرینی
خومەینــی و خامنەیــی بــۆ شــۆڕش
پێناســەی بۆ دەکرێــت ،تێیدا هەوڵ بۆ
ئاژاوەنانــەوەی زیادتــر ،دەســتێوەردانی
زیادتــر و گێرەشــێوێنی زیادتر دەدرێت.
ســەلمێنەری ئــەم وتەیــەش دەتوانــێ
هێــرش و پەالمارەکانــی چەنــد ڕۆژی
ڕابــردووی تــاران بــۆ ســەر بەلــەم و
پاپۆڕەکانــی ئیســڕاییل و هەروەهــا
قســەکانی حەسەن نەسرواڵ لە پێوەندی
لەگــەڵ دابینکردنــی ســووتەمەنی
و دەرمــان بــۆ لوبنــان بێــت .بــەو واتایە
کــە کۆمــاری ئیســامی زیادتــر لــە
ڕابردوو هەوڵ بۆ دەسئاوەاڵهێشتنەوەی
گرووپگەلــی وەک حیزبــواڵ لەمــەڕ
جـــــــــــــێبەجێکردنی فەرمانەکانــی
خــۆی دەدات و پەالمــاری ڕاســتەوخۆ
و ناڕاســتەوخۆش دەکاتــە ســەر
بەرژەوەندییەکانی واڵتانی ناوچەیی.

ڕەهەنــدی دووهەم لەڕاســتیدا پێوەندی
بە نێوخۆی ئێرانەوە هەیە واتە دەوڵەتی
ئیـــــــــــــنقالبی مزگێنیــدراو لەالیــەن
ئیبراهیــم ڕەییســییەوە بــۆ خەڵکانــی
نیشتەجێ لە جوغڕافیای ئێران بریتییە
لــە ســەرکوتی زیادتــری ناڕازییــان
و جیابیــران ،گرتــن ،لێــدان ،کوشــتن
و ئێعدامــی چاالکانــی سیاســی و
مەدەنی و ژینگەپارێزی کە خوازیاری
ســەرەتاییترین مافەکانیانــن تاکــوو
بــەم شــێوازە وەک ئامــاژەی پێکــرا لە
هاوپەیمانــە ملهۆڕەکانیان واتە چین و
کوبــا و کــۆرە وەدوا نەکــەون و بتوانــن
وەک پێشوو و باشتر لە ڕابردووش ببنە
بــراوەی ئــەم کێبڕکێیە لە ســەرکوت و
پێــــــــــشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ.
جــا لێرەدایە کە جارێکی تر گرینگیی
هەبوونــی هاوپەیمانییــەک لە ئاســتی
سەرانســەری و لەنێــو گەالنــی ئێــران
خۆی دەنوێنێتەوە کە ئـــــــــــەگەر پێک
نەیــەت و ئەنجام نەدرێت و هاواهەنگی
باشــتر و بەپالنتــر نەیەتە کایــەوە ،ئەوا
دەبێ چاوەڕوانی ڕۆژگارێکی تاڵتر لە
ڕابردوو ببین کە لە سێبەری «دەوڵەتی
ئینقالبــی»دا و بــە ڕێنوێنی فەرمانی
«آتش بــە اختیار»ی خامنەیی دژ بە
نەتەوە ســتەملێکراوەکانی ئێران ئەنجام
دەدرێت.

ژیــان كــردن له ئێرانێكدا كه سیســتمی
كۆلۆنیالیســتیی لهســهری حاكمــه،
نــهك ژیانێكــی ئازادانــه و بهختهوهرانه
نییه و ژیانێكه پڕ له چهرمهســهری و
سووكایهتی پێكران ،بهڵكوو دهتوانێ به
كات بهســهربردن لــه زیندانێكی گهوره
به نــاوی ئێرانــی ژێرچهپۆكــهدا ناوی
ببهی.
كۆلۆنیالیزمــی حاكــم ،جوغرافیــای
بهرفراوان و فرهنهتهوهیی ئێرانیان كردووه
به زیندانێكی گهوره و پان و بهرین كه
مرۆڤــهكان تێیــدا لهدایــك دهبــن و كات
بهســهر دهبهن و به چهرمهســهری و به
كۆڵهبارێكــی ســووكایهتی پێكرانــهوه،
كۆتایی بهژیانیان دههێنرێ.
لــهم زیندانــه بهرفراوانــهدا ،لــه ههموو
شــارێكدا كۆمــاری ویالیهتــی
فهقیهــی ،زیندانێكــی دیكهشــی
دروســت كــردووه و ئــهو مرۆڤانــهی كه
بــه تۆزقاڵێــك جۆرێكی دیكــه بڕواننه
دونیــا و دهوروبــهر ،دهسبهســهریان دهكا
و لهزیندانــی دیكهیــان دهخــا تاكــوو
ئارامیی زیندانه گهورهكه نهشێوێنن!
له نێو زیندانه بتوونی و درگائاسنینهكان
و به نیگابان و جهلالدهكانی خامنهیی
تهنــراودا ،ئــهوهی ســهیره كــه دووبــاره
زیندانــی دیكــه دروســتكراوه! ئهوانهی
دهسبهسهر دهكرێن و له زیندان دهخرێن،
لــه نێــو خــودی زیندانیشــدا زیندانــی
دیكه دهبیننهوه ،بهاڵم ئهم كاته بهشێك
له زیندانییهكانن كه بوونهته زیندانبان!
لــهم ڕۆژانــهدا دهنگێكی ئــازا هاواری
كرد كه زیندانییانی نهتهوه بندهستهكان،
لــه نێــو زیندانــدا لهالیــهن ههندێــك لــه
زیندانییانی سهر به نهتهوهی بااڵدهست
پهراوێز دهخرێن و دڕكهتهل بهدهوری بیر
و باوهڕیاندا دهكێشن!
مــوژگان كاوســی ،زیندانیــی كــورد
هــاواری كــرد كه له زیندانی ئێوین ،له
بهنــدی جهنگهڵ! بهشــێك له زیندانییه
فارسهكان گوشاری فیكری و دهروونی
بۆ ســهر چاالكانی نهتهوه بندهســتەكان
دێنــن كــه ئهوانیــش وهكــوو خۆیــان
زیندانیكــراوی دهســتی ڕێژیمێكــی
ســتهمكارن! ههڵبهت ههر لهوێش دهڵێ
كه بهشی دیكهیان ههیه كه وانین.
رهنگــه وا بێتــه بهرچاو كــه له زیندانی
بــه پانتایــی ئێرانــدا و دوایــهش لــه نێو
زیندانــه دیــواری و بتوونییهكانــدا،
ڕێژیمێكــی ســتهمكار دهســهاڵتداره و
ئهوه وا دهكا كه كرداری مرۆڤهكان
درێژە لە الپەڕەی ٣
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ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران
کۆبوونەوەیەکــی بەڕێــوە بــرد
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ١٢ی
گەالوێــژی ١٤٠٠ی هەتــاوی ناوەنــدی
هاوکاریی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران
لە ئاستی بەرپرسانی یەکەمی حیزبەکان
و هەیئەتەکانــی ناوەند ،کۆبوونەوەیەکیان
بە شێوەی ئانالین بەڕێوە برد .لە سەرەتای
کۆبوونەوەکــەدا «مســتەفا هیجــری»
لێپرســراوی گشــتیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران و بەرپرســی دەورەیــی
ناوەنــدی هــاوکاری لــە ســەر بابەتەکانی
کۆبوونەوەکــەدا چەنــد وتەیەکــی
پێشکەشی بەشداربووان کرد.
«هیجــری» لەســەر ئــەو ئەرکانەی کە
ئێســتا دەکەوێتــە ســەر شــانی ناوەنــدی
هــاوکاری لــە بارودۆخــی سیاســی و
هەنووکەیــی ئێــران و هەروەهــا بزووتنــەوە
جەمــاوەری و ناڕەزایەتییەکانــی
کۆمەاڵنــی خەڵــک لــە بەرانبــەر ڕێژیــم
بەهــۆی نەبوونــی پێداویســتییەکان و
ئاســتی خزمەتگوزاریــی واڵمدەر و هاتنە
ســەر شــەقامەکانی خەڵک لە پارێزگای
«خوزســتان» کە چەندین شاری دیکەی
ئێرانیشــی گرتــەوە ،لێکدانەوەیەکــی
پێشکەش کرد.

لە درێژەی کۆبوونەوەکەدا بەشداربووان ڕا
و بۆچوون و تێبینییەکانی خۆیان باس کرد
و زیاترجەختیان لەسەر بابەتە سیاسییەکان
کــرد کــە بــۆ هــاوکاری و هاوخەباتی لە
بەرانبــەر کۆماری ئیســامیدا پێویســتە.
ناوەندی هاوکاری پشتیوانی لە بزووتنەوە
ناڕەزایەتییــە سەراســەرییەکانی ئێــران

کــرد و وەک ئەرکێکــی هەنووکەیــی
جەختــی لەســەر کــردەوە و بــە پێویســتی
دەزانێت لەگەڵ خەباتگێڕانی نەتەوەکانی
دیکــە و دێموکراســیخوازانی ئێرانــی بــە
گشــتی هاوئاهەنگــی و هەماهەنگــی
زیاتــر بــۆ بەرینترکــردن و پەلهاویشــتنی
ناڕەزایەتییــەکان بکرێت .لــە بڕگەیەکی

سپاســنامەی بــەرەی عەرەبــی
بــۆ ئازادیــی ئەحــواز لە
حیزبــی دێموکــرات

دیکەی کۆبوونەوەکەدا ،هەندێک بابەت
و بڕگــەی تایبــەت بــە کاروبــاری ناوەند
خرایە بەر باس و ناوەند لەو بارەوە بڕیاری
پێویستی دایەوە.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
١٤ی گەالوێژی ١٤٠٠ی هەتاوی

بــەرەی عەرەبــی بــۆ ئازادیــی ئەحــواز لە
پەیامێکدا سپاسی پشیوانیکردن و پێوەندیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانی
کــرد و جەختــی لەســەر ئەوە کــردەوە کە
هاوپێوەنــدی ،بەردەوامی ،هاوئاهەنگی لە
پێکەوە کارکردن بۆ هەمیشــە هەژمونیی
دەوڵەتــی ناونــدی بــەرە وڕووخــان دەبــات.
دەقــی پەیامەکــە بــەم چەشــنەیە:
برایانــی ئازیــزی خەباتــکار ،لێپرســراوی
گشــتی ،ئەندامــان و کادرکانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران!
سپاســێکی گــەرم لــە بەدواداچــوون و
هاوپێوەندیــی ئێــوە لەگــەڵ برایانــی
خۆتــان ،خەڵکــی ڕاپەڕیــوی ئەحــواز
دەکەیــن ،ئێمــە نەتــەوەی غەیــرە فــارس
کــە لەژێــر داگیــرکاری و ســتەمی ئێران
بــە هەمــوو دەســتە و ئیدئۆلۆژییەکانیەوە
ئــازار دەکێشــین و لــە نەخشــەی ئێرانــدا
بــە کەمینــە دەناســرێین ،بــەاڵم ناوەنــدی
نەگەتیــڤ ،مافــی نەتەوەکانــی دیکەی
لــە پەراوێــز و ژێــر ســتەم خســتووە و لــە
ســەروەت و وزە و ســتراتیژیی ئەو خەڵکە
بــۆ بەرژەوەندییــە شۆڤێنیســتییەکانی
وەردەگرێــت.
کەڵــک
خــۆی

ناســیۆناڵیزمی ئێرانــی لــە ڕاســتای
بایــەخ و یاســا نێونەتەوەییــەکان و مرۆڤ
دۆســتانەکان ،هیــچ باوەڕێکــی بــە
پێکەوەژیــان لەگــەڵ خەڵــک و واڵتانــی
ناوچەکــەدا نییــە و هەروەهــا هیــچ
باوەرێکی بە شــێوازی دروســتی ئەخالقی
و ئینسانی و دانپێدانان بە مافی نەتەوە و
کەمینەکانی دیکە دا نییە .هاوپێوەندی،
بەردەوامــی و هاوئاهەنگــی و کاری
ئێمــە بــۆ هەمیشــە هەژمونیــی دەوڵەتــی
ناونــدی بــەرەو ڕووخــان دەبــات و پرۆژەی
کاری ئــەوان و دەســتێوەردانی ئــەوان لــە
کاروبــاری واڵتانــی دیکــە بــە تایبــەت
واڵتانــی عەرەبــی بــەرەو شکســت دەبات.
نەتــەوە غەیــرە فارســەکان هیــچ
بەرپرســیاریەتییەکیان لــە بابــەت ئــەو
شــتەی کــە ئەو بانــدە ئەنجامــی دەدەن و
لە خــوارەوەی ئەخالقی ئینســانییە ،نییە.
بە سپاسەوە
‹›مەحموود بەشاری››
لە دامەزرێنەرانی بەرەی عەرەبی بۆ
ئازادیی ئەحواز و سکرتێری پێشووی
ئەو بەرەیە

کتێبــی «الفاوێــک لــە ئەســرین ،زەریایــەک لــە ئەمەگــداری» پــەردەی لەســەر ال درا
لــە ڕێوڕەســمێکی بەشــکۆدا و بــە
ئامادەبوونــی بەشــێک لــە ڕێبەرایەتیی
حیزبــی دێموکــرات ،کادر ،پێشــمەرگە
و میوانــان ،پــەردە لەســەر کتێبــی
«الفاوێــک لــە ئەســرین ،زەریایــەک
لــە ئەمەگــداری» ال درا و خرایــە بــەر
دیدی ئۆگرانی ژیان و خەباتی شــەهید
«لوقمان مێهفەر».
کتێبــی «الفاوێــک لــە ئەســرین،
زەریایەک لە ئەمەگداری» لە نووسین
و کۆکردنــەوەی «قــادر مێهفــەر»
کــوڕی شــەهید «لوقمــان مێهفــەر»
ئەندامــی ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێــران پەردەی
لەسەر الدرا.
ئــەو کتێبــە کۆکراوەیەکە لەســەر ژیان
و خەبــات و تێکۆشــانی زیاتــر لــە ٤٠
ســاڵەی شــەهید «لوقمــان مێهفــەر»،
شــەپۆلی بەرینــی هاوخەمیــی خەڵکی
کوردســتان و وەفادارانــی ڕێبــازی
حیزبی دێموکراتە بەرانبەر بە بنەماڵەی
مێهفەر بەنیســبەت شەهیدبوونی شەهید
«لوقمان مێهفەر».
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە ســروودی
نەتەوەیــی «ئەی ڕەقیــب» و ڕاگرتنی
چەند ساتێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە
ڕۆحی پاکی شەهیدان دەستی پێکرد.
لــە بڕگــەی یەکەمــی رێوڕەســمەکەدا
«قــادر مێهفــەر» نووســەری کتێبــی
«الفاوێــک لە ئەســرین ،زەریایەک لە
ئەمەگداری» ،باســی لەســەر ئامانجی
بنەماڵــەی مێهفــەر بــۆ پێکهێنانــی ئەو
ڕێوڕەســمە و لــە چاپدانــی ئــەو کتێبــە
کــرد و وتــی« :پەرتووکــی الفاوێــک

لە ئەســرین ،زەریایــەک لە ئەمەگداری
تایبەت بە کۆچی دوایی کاک لوقمان
مێهفــەرە و گۆشــەیەک لــەو شــەپۆلە
بەرینــەی هاوخەمــی و هاوســۆزییە
کــە هاوڕێیــان و هاوســەنگەرانی و
کەسایەتییەکان و تەنانەت هێز و الیەنە
سیاسییەکانی لەو بارەوە لەگەڵ حیزبی
دێموکــرات و بنەماڵەی شــەهید لوقمان
مێهفــەر بە شــێوەی نووســراو بەتایبەتی
دەریان بڕیوە».
ناوبراو لە بەشێکی دیکە لە قسەکانیدا
وتــی« :ئــەم پەرتووکــە دوو مەبەســتی
ســەرەکیی هەیــە ،یەکەمیــان هەوڵێکــە
بــۆ بــە ئەرشــیڤ کــردن و پاراســتنی
ئــەو نووســین و بابــەت و پەیامانــە کــە
هــەم لــە بــواری سیاســی و هــەم لــە
بــواری تەشــکیالتییەوە دەچنــە خانــەی
بەڵگەنامەیــی ڕێکخــراوەوە واتــا هەمان
ڕێکخــراوی کــە کاک لوقمان خەباتی
تێدا کردووە و هەم لە بواری ئەدەبیشەوە
لێوانلێــون لــە هەســتی حەماســی و
ئیــرادەی بــەرزی شۆڕشــگێڕی تێیانــدا
بەرچــاوە کــە خــۆی لە خانــەی ئەدەبی
بەرگریــدا دەبینێتــەوە ،دووهەمیــان
ڕێزگرتــن و ئەمەگــداری و وەفای ئێمە
وەک بنەماڵەی شەهید لوقمان مێهفەرە
بــۆ تێکــڕای ئــەو ئازیز و خۆشەویســتە
بەڕێزانــەی کە بــەدوای کۆچی دوایی
کاک لوقمــان هاوبەشــیی خەمــی ئــەو
کۆســتە مەزنەیــان لەگــەڵ کردیــن و
بــە نموونــەش ئــەو نووســراوە و بابەتــە
باڵوکراوانەمــان هەڵبــژارد کــە پێمــان
گەیشــتبوون یــان لــە ڕێگــەی ماڵپــەڕ
و تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــەوە بــاو

کرابوونەوە».
بڕگــەی دووەمی ڕێوڕەســمەکە تایبەت
بــوو بــە وتەکانــی «دوکتــور «میــرۆ
عەلیــار» جێگــری ناوەنــدی سیاســیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران
و یەکێــک لــە هــاوڕێ نزیکەکانــی
شــەهید لوقمــان کــە باســێکی لەســەر
پێگەی سیاســی ،حەقێقــی و حقووقیی
شــەهید لوقمــان مێهفــەر پێشــکەش بــە
ئامادەبووانی ڕێوڕەسمەکە کرد.
ناوبراو وێڕای دەسخۆشی و پێزانین باسی
لــەوە کــرد کە« :زۆر بەجێیە لە ڕۆژی
ناســاندنی کتێبەکــەدا ســەرەتا ئامــاژە
بــەوە بکــەم کە کاک لوقمــان ئۆگری
فێربــوون و خۆپێگەیاندن بوو ،بەڕاســتی

حاجــی «ســەفین» ئەنــدام پارلەمانــی کوردســتان
ســەردانی حیزبــی دێموکراتــی کــرد
ئەنــدام پارلەمــان و کەســایەتیی دیاری
ناوچــــــــــەی هەولێــر ســەردانی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێرانی کرد.
ڕۆژی شــهممه ،ڕێکەوتــی ٢ی
گهالوێــژی ١٤٠٠ی ههتاوی ،ئهندامی
پارلهمانــی كوردســتان و كهســایهتیی
دیــاری ناوچــهی ههولێــر ،حاجــی
«سهفین» سهردانی حیزبی دێموكراتی
لــه بنـــــــــــکەی حیزب له «جێژنیكان»
كــرد .حاجــی «ســهفین» و هاوڕێیانی
لهالیــهن وهفدێكــی حیزبــی دێموكراتهوه
بــه سهرپهرســتیی «كهریــم پهرویزی»،
ئهندامی دهستهی كارگێڕی و بهرپرسی
دهســتهی بهڕێوهبهریــی كاری حیزبی له
‹›جێژنیكان» پێشوازییان لێ كرا.
لــهو دانیشــتن و دیــدارهدا دوای

بهخێرهاتنكردنــی میوانــهكان ،دوو
الیــهن وێــــــــــــــڕای پیرۆزبایی جێژن له
یهكتری ،سهبارهت به دۆخی كوردستان
و دواییــن ئاڵووگــۆڕهكان لــه ئێــران و
عێــراق و دۆخــی هێــزه كوردییــهكان
بهتایبــهت لــه دوو بهشــی باشــوور و

ڕۆژههاڵتــی نیشــتمان لــه ڕاوبۆچوونی
یــهك ئــاگادار كرانــهوه .لــهو دیــدارهدا
جەخت لهسهر بهردهوامیی پێوهندیهكان و
هاوئاههنگبوون له پرســه چارهنووسســازه
نیشــتمانی و نهتهوهییهكانــدا لهنێــوان
ههموو هێزه كوردیهكان كرایهوه.

ئەمــن لــەو ماوەیەدا لەماوەی ئەو ســێ
ساڵ و نیوەدا بە دەگمەن جارێک هەبوو
بچمــە ژووری کاک لوقمــان مێهفــەر
کتێبێــک ،نووســراوەیەک ،وتارێــک
بەدەستیەوە نەبینم و خەریکی خوێندنەوە
نەبێــت ،بــەردەوام خــۆی بــە فیربــوون و
خۆ پۆشــتەکردن بە زانســت و زانیاریی
نوێــوە خەریــک دەکــرد ،کاک لوقمان
دەمارگرژ و لەخۆبایی نەبوو ،مرۆڤێکی
کــراوە بۆ وەرگرتن و وەخۆگرتنی بیری
نــوێ و زانیاریــی نــوێ بــوو ،هاوڕێمان
توانــای بیرکردنــەوە و بەخۆداچوونەوە و
پێکهێنانــی ئاڵوگــۆڕ لە خۆیدا هەبوو و
ئەوە ڕەمزی سەرکەوتنی کاک لوقمان
لــە ژیــان و بەڕێوەبردنــی ئەرکەکانیــدا

بوو».
لــە بەشــی ســێهەمی ڕێوڕەســمەکەدا
شــێعرێک بەناوی «شــاهەڵۆی دوندی
ڕاســان» لەالیەن «ئێحســان ڕەستگار»
نووسەری شێعرەکەوە خوێندرایەوە.
لــە بەشــێکی دیکە لــە ڕێوڕەســمەکەدا
الواندنەوەیــک بــاو کرایــەوە کــە
گوێگری دەبردە نێو دنیای پڕ لە ئەوین
و وەفــای ڕاســتەقینەی نێــوان شــەهید
لوقمــان مێهفــەر و خاتــوو «خەجیــج
الهیجانی» ،هاوسەری شەهید.
لە بڕگەی دواتردا ،کتێبی «الفاوێک
لە ئەسرین ،زەریایەک لە ئەمەگداری»
لەالیــەن دوکتــور «میــرۆ عەلیــار»
جێگــری ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی

دێموکراتــی کوردســتانی ئێران و خاتوو
«خەجیج الهیجانی» هاوسەری شەهید
«لوقمــان مێهفــەر» پــەردەی لەســەر ال
درا.
پاشــان پەخشــانێک لەژێــر نــاوی
«مــەڕۆ هەناســەی شــۆڕش» لەالیــەن
پێشکەشکاریڕێوڕەسمەکەوە خوێندرایەوە
و پێشکەش بە ئامادەبووان کرا.
لــە کۆتایــی ڕێوڕەســمەکەدا بنەماڵەی
مێهفەر کتێبی «الفاوێک لە ئەسرین،
زەریایــەک لە ئەمەگداریـ»ـــیان ،وەک
دیــاری و یادەوەرییــەک پێشــکەش بــە
ئامادەبووانی ڕێوڕەسمەکە کرد.

ڕێوڕەســمی کۆتاییهاتنــی خولــی پەروەردەیــی
کۆمیتــەی زاگرۆســی دەزگای ڕێکخســتن
کۆمیتــەی زاگرۆس ســەر بــە دەزگای
ڕێکخستنی گشتیی حیزبی دێموکرات،
بەشی ئاشکرا سەرکەوتووانە دەورەیەکی
سیاســی  -پەروەردەیــی بــۆ ئەندامانــی
حیزب سەر بەو کۆمیتەیە بەڕێوە برد.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ٣ی
گەالوێــژی  ١٤٠٠ڕێوڕەســمێکی
تایبــەت بــۆ کۆتاییهاتنــی ئــەو دەورە
سیاســییە بەڕێــوە چــوو و تێیــدا ڕێــز
لــە مامۆســتایانی دەورەکــە گیــرا و
بڕوانامــەش بــە بەشــداربووانی دەورەکــە
درا  .ســەرەتای ئــەم ڕێوڕەســمە بــە
ســرودی نەتەوەیــی «ئــەی ڕەقیــب» و
ڕاگرتنی ساتێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن
لــە گیانــی پاکــی شــەھیدانی کــورد و
کوردستان دەستی پێکرد.

دواتــر «تاھیــر مەحموودی» بەرپرســی
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبی
دێموکــرات بەبۆنــەی کۆتاییهاتنــی
ئــەو دەورە سیاســییە چەنــد وتەیەکــی
پێشکەش کرد.
«مەحمــوودی» وێــڕای دەستخۆشــی
لە بەڕێوەبەرانــی کۆمیتە ،بەڕێوەبردنی
ئــەو دەورەیــەی بە باش و پێویســت زانی
کــە دەبێــت ئەندامانــی حیزبی بــەردەوام
دەورەی لــەو شــێوەیەیان بــۆ بکرێتــەوە و
خۆیان پێ بگەیەنن.
پاشــان «ئاسکە حەســەنزادە» بەرپرسی
کۆمیتــەی «زاگــرۆس» ســەبارەت
بــە کار و چاالکییــەکان و شــێواز و
چۆنییەتی بەڕێوەچوونی دەورەکە چەند
وتەیەکی پێشکەش کرد .

دواتــر مامۆســتایانی دەورە لەالیــەن
«محەممــەد نەزیــف قــادری» جێگری
دووهەمــی لێپرســراوی گشــتیی حیزبی
دێموکراتــەوە لەوحــی ڕێزلێنانیــان
پێشکەش کرا .
لــە بڕگــەی دواتــردا بڕوانامــە بەســەر
بەشداربووانی دەورەکەدا دابەش کرا.
لــە کۆتایــی ڕێوڕەسمەکەشــدا ڕێــز لــە
زەحمــەت و تێکۆشــانی  ٣ئەندامــی
بەڕێوەبەریی کۆمیتە گیرا و سەرشانەی
نموونــە لــەم کۆمیتــە دیــاری کــرا کە
لەبەرامبــەر کار و چاالکییەکانیانــدا
لــە ڕابردوو و دڵســۆزیی بەردەوامیان بۆ
سەرخســتنی کۆمیتە لەالیەن بەرپرســی
کۆمیتــەوە لەوحــی ڕێزلێنانیــان پــێ
بەخشرا .

ژمارە ٦ ، ٨٠٤ی ئاگۆستی ٢٠٢١

ســێمینارێک لەژێــر نــاوی
«ڕووخانــی ڕێژیمــی ئێــران و دواڕۆژی کــورد»
بەڕێــوە چوو

ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ١٠ی
گەالوێــژ ،لــە کەمپــی دێگەڵــە لەالیەن
یەکیەتیــی خوێندکارانــی دێموکراتــی
کوردســتان و بــە هاوکاریــی یەکــەی
بەڕێوەریــی دێگەڵە ســێمینارێک لەژێر
نــاوی «ڕووخانــی ڕێژیمــی ئێــران و
دواڕۆژی کورد» بەڕێوە چوو.
ئەم سێمینارە لە دوو پانێلی «ستراتیژیی
کورد لەنێوان فدڕاڵیزم و سەربەخۆییدا»
و «ناسیۆناڵیزمی کوردی لە ڕۆژهەاڵت
لەنێــوان بەرداشــی ئێرانگەرایی و ڕێبازە
فکرییــە جیهانییەکانــدا» لەالیــان
دوکتور «هەژار ڕەحیمی» مامۆستای
زانکۆ و «جەماڵ فەتحی» ســکرتێری
یەکەیەتــی خوێندکارانــی دێموکراتــی
کوردستان بەڕێوە چوو.
ســەرەتای ســێمینارەکە بــە ڕاگرتنــی
ســاتێک بێدەنگــی بــۆ ڕۆحــی پاکــی
شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان
دەستی پێ کرد.
لەو سێمینارەدا «ناسێح خاکی» وەکوو
پێشکەشکاری سێمینارەکە بەخێرهاتنی
بەشداربووانی کرد.
دواتــر «عەلــی ســۆرانی» بەرپرســی
یەکــەی دێگەڵــە چەنــد وتەیەکــی
پێشکەشی بەشداربووان کرد.

لــە پانێلــی یەکەمــدا دوکتــور «هەژار
ڕەحیمــی» باســێکی ســەبارەت بــە
«ســتراتیژیی کورد لەنێوان فێدراڵیزم و
ســەربەخۆیی» پێشکەشــی بەشداربووان
کرد.
دوکتــور هــەژار لــە باســەکەیدا
وتــی« :ئەگــەر ئێمــەی کــورد بــاس
لــە خودموختــاری ،فێدرالیــزم یــان
ســەربەخۆیی دەکەیــن ئەمــە بــە واتای
بوونــی ناهاوســەنگی و نابەرابــەری لــە
کۆمەڵگەدایــە .کاتێــک کــە ســەیری
دروشمە سەرەکییەکانی نێو بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازانــەی کــورد دەکەیــن زۆر
جار ئاســتی تێگەیشتن و هێندێک جار
وا دەردەکەوێت دژ بە یەکن.
بــۆ نموونــە خودموختــاری و فێدراڵیــزم
ئەمــە تا ئاســتێک چووەتە پێشــەوە کە
ئەمانــە بــە دژی یەکتــر و پێچەوانــەی
یەکتــر وەردەگرین .بەاڵم ڕاســتییەکەی
ئەوەیە کە کاتێک سەیری ناوەڕۆک و
هێزی هاندەری هەڵگرتنی ئەو دروشمانە
دەکەین ،هەمان ئەو تایبەتمەندییانەن کە
ســەرچاوەی هەڵگرتنــی ســەربەخۆیین،
واتە بە دەربڕینێکی تر چ خودموختاری
بێت چ فێدراڵیزم».
پاشــان «جەمــاڵ فەتحــی» باســێکی

لەســەر «ناســیۆناڵیزمی کــوردی
لــە ڕۆژهــەاڵت لەنێــوان بەرداشــی
ئێرانگەرایــی و ڕێبــازە فکرییــە
جیهانییەکاندا» پێشکەش کرد.
ناوبراو باســی لەوە کرد« :ســتیراتیژیی
هێرشــبەرانە ،ســتراتیژیی بەرگریکارانە
و ســتراتیژیی پاســیڤ یــان ناچاالک،
کــە کــورد لــە قۆناغێکــدا ســتراتیژیی
هێرشــبەرانەی هەبــووە و لــە ئێســتەدا
ســتراتیژیی بەرگریکارانــەی هەیە و لە
هێماکانی کوردبوون بەرگری دەکات و
هەتا ئێســتە ســتراتیژیی کورد تووشــی
ســتراتیژیی پاسیڤ و ناچاالک نەبووە
کە ئەم قۆناغە ،کارەساتی سیاسییە».
هەروەهــا جەمــاڵ فەتحــی وتــی:
«ملمالنــێ لەنێــوان الیەنگرانــی پــرۆژە
سیاســییەکان لــە خوێندنــەوەی هەڵــەی
دۆخــی کــورد ســەرچاوە دەگرێت ،چون
ئــەم پــرۆژە سیاســییانە پێویســتی بــە
مەیــدان هەیــە کــە لــە ئێســتەدا لەژێــر
دەستی داگیرکەرە».
ئەم سێمینارە بە پرسیاری بەشداربووان و
واڵمدانەوەیــان لەالیــەن دوکتور هەژار و
جەماڵ فەتحی کۆتایی پێهات.

هێــزی ١١٥ی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان لــە بەرەبــەری
٢٥ی گەالوێــژدا چاالکییــان بەڕێــوە بــرد
لــە بەرەبــەری ٢٥ی گەالوێژ ٧٦هەمین
ســاڵڕۆژی دامەزرانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،هێزی
١١٥ی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان
لە چیاکانی کوردســتان ئارمی حیزبی
دێموکرات و ئارمی هێزی پێشمەرگەی
کوردستانیان پێشکەشی چەند ئۆرگانی
حیزبی کرد.
لــەو چاالکییــەدا «فەتحوڵاڵ خوبایی»
فەرمانــدەی هێــزی ١١٥ی هێــزی
پێشمەرگەی کوردستان وێڕای «واحید
میرگــوڵ» پێشــمەرگەی حیزبــی
دیموکــرات ئارمــی حیزبی دێموکرات و
ئارمی هێزی پێشمەرگەی کوردستانیان
پێشکەشی چەند ئۆرگانی حیزبی کرد.
لــەو چاالکییــەدا ئارمــی هێــزی

پێشــمەرگەی کوردســتان بەبۆنــەی
٢٥ی گەالوێــژ پێشــكەش بــە دەزگای
فەرماندەیــی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردستان کراوە.

ڕێکەوتــی ١٢ی گەالوێــژ کۆمیتــەی
تەشکیالتی ئاشکرای حیزبی دێموکرات
لــە «جێژنیــکان» کۆبوونەوەیەکــی بۆ
ئەندامانی ئەو کۆمیتەیە بەڕێوە برد.
ئەو کۆبوونەوە لەســەر نەزم و دیسیپلین،
پــەروردەی منــداڵ و ئەخالقــی
شۆڕشگێڕی بەڕێوە چوو.

لــەو کۆبوونــەوەدا «محەممەدئەمیــن
بایزیــدی» پێشــمەرگەی حیزبــی
دێموکــرات وەک کۆڕگێــڕی
کۆبوونەوەکــە وتەکانی خــۆی لەبارەی
بابەتەکان پێشکەش کرد.
ناوبــراو لــە قســەکانیدا بە وردی باســی
باباتــەکان کرد و باســی لــەوە کرد ئێمە

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئیران لە شارەکانی بۆکان
و ئیــام بــە باڵوکردنــەوەی تراکــت و
پۆستێری تایبەت ،پشتیوانیی خۆیان لە
خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتییــەکان کــە لە
ئەحواز بەڕێوە دەچێت و چەندین شــاری
گرتووەتەوە ،دەربڕی.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لــە
بۆکان بە نووســینی دروشــمی ‹›ڕاسان
لــە کوردســتان هاوخەباتــە لەگــەڵ
خوزســتان›› پشــتیوانیی خۆیــان لــە
خەڵکی خرۆشاوی ئەحواز دەربڕی.
هەروەها ئەندامانی حیزبی دێموکرات لە
شــاری ئاودانان سەر بە پارێزگای ئیالم
لــە شــوێنەکانی وەک ‹›ڕوبــەڕووی
نیــروی هەوایــی ،ئیــدارەی ئاگاهــی و
ســەبت و ئەحــواڵ›› بــۆ پیشــتیوانی لە
خەڵکــی ئەحــواز تراکــت و پۆســتێریان
باڵو کردەوە.
هــەر لــەم چوارچێوەیــەدا ئەندامانــی
حیزبــی دێموکــرات لــە پیرانشــار و لــە
شــارۆچکەی پەســوێ لــە شــوێنەکانی
وەک ‹›مزگەوتی جامعە ،قوتابخانەی
شــەوانەڕۆژی ،قوتابخانــەی کوڕانــەی
تەوحیــد ،قوتابخانــەی کوڕانــەی
موتەهەری ،چوارڕێیانی ئاشی دیژبان،
تــاالری ڕۆژ ،نەخۆشــخانەی شــەقامی
تەوحیــد ،شــەقامی شــورا ،شــەقامی
عەلــی حەیرانی ،ســەرقەبران ،نیروگای
بــەرق ،مزگەوتــی کانــی زنجیرچــی،
شــەقامی عەلــی پیــران و دەوروبەری»
بۆ پشتیوانی لە خەڵکی ئەحواز تراکت
و پۆستێریان باڵو کردەوە.
هەروەها ئەندامانی حیزبی دێموکرات لە

تێکۆشــەرانی دێموکــرات پەیمانــی
وەفــاداری بــە ڕێبــازی شــەهیدانیان
دووپــات کردەوە .ئەندامان و الیەنگرانی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە
شــارۆچکەی «قەرەمووساڵی» سەر بە
بــۆکان وێنەی دوکتور «قاســملوو»یان
لــە دادگای ئــەو شــارۆچکەیەدا بــاو
کردووەتەوە .لە درێژەی ئەو چاالکییەدا
کــۆاڵن بــە کۆاڵنی ئــەو شــارۆچکەیە
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
هەروەهــا تێکۆشــەرانی دێموکــرات
لــە بەرەبــەری ٧٦ـــەمین ســاڵڕۆژی
دامەزراندنــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران لە شاری «بۆکان و
میانــدواو» چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە
برد.
پێشــمەرگە ســپی پۆشــەکان لــە
نەخۆشــخانەی «بۆکان» لــە بەرەبەری
٢٥ی گەالوێــژ بــۆ پەیمــان نوێکردنــەوە
و پشــتیوانی لــە حیزبــی دێموکــرات و
ڕێبــازی دوکتــور قاســملووی هــەردەم
زینــدوو چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییــان
بەڕێوە برد و بەڵێنییان دا تا دواهەناســە
پشــتیوانی ڕێبازەکەی دوکتور قاسملوو
بن.
شــوێنی چاالکییــەکان بریتیــن لــە:
«پارکینگــی نەخۆشــخانە ،بەشــی
کۆرۆنا ،بەشــی ئوڕژانس ،دەرمانخانە،

دەبــێ لــە پێوەندییەکانــی خۆمــان و بــە
تایبەتی هەڵسوکەوتی شۆڕشگێڕانەمان
وەک پێشــمەرگەیەک زۆر ئاگاهانــە
ڕەفتار بکەین .لەدوای پێشکەشکردنی
بابەتەکــە بەشــداربووانی کۆبوونەوەکــە
ڕاوبۆچوونــی خۆیان لەبارەی بابەتەکان
پێشکەش کرد.

درێژەی پەیڤ

کوردســتان پشــتیوانیی لــە خەڵکــی ڕاپەڕیــوی ئەحــواز کــرد
گەڕەکی میراوای بۆکان بە نووســینی
دروشــمی ‹›ڕاســان لــە کوردســتان
هاوخەباتــە لەگــەڵ خوزســتان››
پشتیوانیی خۆیان لە خەڵکی خرۆشاوی
ئەحواز دەربڕی.
لەالیەکــی تریشــەوە ڕۆژی شــەممە
ڕێکەوتــی ٢ی گەالوێــژی ئەندامــان و
الیەنگرانی حیزبی دێموکرات لە شاری
«پیرانشــار» چاالکیــی تەبلیغییــان
بەڕێوە برد.
ئەو چاالکییانە لە ڕێگای «پەسوێ»،
هەتــا ســێڕای «جەڵدیــان» بــازاڕی
«گردکشانە»« ،جەڵدیان» ،گەڕەکی
«محەممــەد ئــەوراز»« ،تــاالری
خەیــام»« ،بەردەقــەل»« ،تــوان»،
«زەنگیــاوێ» ،ســێڕای شــەوەزەنگ»
«کونــدرێ و گردکســپیان» بەڕێــوە
چووه.
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،لــەو
شــوێنانە بــە بــاو کردنەوەی پوســتێر و
درووشمی تایبەت بە ڕاپەڕینی خەڵکی
ئەحواز ،پشــتیوانی خۆیان لەو ڕاپەڕینە
ڕاگەیانــدووە .لــەو چاالکییانــەدا
درووشــمی «ڕاسان هاوخەباتی خەڵکی
خوزســتانە» ،لەســەر دیــواری ماڵەکان
نووسراوە.
ئــەو چاالکییــە دوای ئــەوە بــوو کــە
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە
باڵوکردنــەوەی تراکــت و دروشــمی
تایبــەت داوای لــە خەڵــک کــرد کــە
پشــتیوانی لە خۆپیشاندانەکانی ئەحواز
بکەن.

هــاوکات ئارمــی حیزبــی دێموکــرات
پێشکەش بە بەشی شەهیدان و دەفتەری
پێوەندییەکانــی حیزبــی دێموکــرات لــە
هەولێر کراوە.

کۆبوونەوەیــەک بــۆ تەشــکیالتی ئاشــکرای حیزبــی
دێموکــرات لــە «جێژنیــکان» بەڕێــوە چــوو

چاالکیــی تەبلیغــی
خۆپیشــاندانەکان لە شــارەکانی ئەحواز
بەهــۆی بــێ ئاوی دەســتی پێکــرد کە
بەهۆیــەوە چەندیــن کــەس لــە خەڵکــی
نــاڕازی لەالیــەن هێــزە ئەمنییەکانــەوە
کوژران و دەیان کەسیش بریندار بوون.
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دەرمانــگای گشــتی ،بەشــی خەواندن،
بەشــی تەندروســتی ،بەشــی تاقیگــە و
ڕادیۆلــۆژی ،حەوشــەی نەخۆشــخانە
و بەشــی مانــەوەی هێــزی ئینتزامــی و
بەشــی وێنە هەڵگرتنــەوە ،مامۆگرافی
و بەگشــتی تــەواوی هۆڵەکانــی
نەخۆشخانە».
لە درێژەی چاالکییەکاندا لە بەرەبەری
٢٥ی گەالوێژ ،ئەندامان و تەشکیالتی
نهێنیــی حیزبــی دێموکــرات لــە شــاری
«میانــدواو» چاالکیــی بەرینــی
تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد و پەیمانــی
وەفادارییان لەگەڵ حیزبی دێموکرات و
ڕێبازی شەهیدان نوێ کردەوە.
شــوێنی چاالکییــەکان بریتیــن لــە:
«تێرمیناڵــی میانــدواو ،بلــواری
وەلیعەســر ،جــادەی بــۆکان ـ میانــدواو
بــە گشــتی ،ئاواییەکانی ســەوڵیتەپە،
عەســکەرئاباد ،برایمئابــاد ،حاجیئاباد،
قورمیــش ،کانیســەیران ،کولتەپــە،
قولــەر ،ئەشــکەوتان ،کانیشــقاقان،
ناچیت ،ئوچتەپە و داشبەند».
لەالیەکــی دیکەشــەوە هــەر لــەم
چوارچێوەیــەدا لــە بەرەبــەری ٢٥ی
«گەالویــژ» ٧٦ـــەمین ســاڵوەگەڕی
دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ئەندامــان و
الیەنگرانــی حیزبــی دێموکرات لە شــار
و گوندەکانــی «میاندوئــاو و بــۆکان»
ســەر بە پارێزگای «ورمێ» چاالکیی
بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لە شــاری «میاندوئاو» ئەو شوێنانەی
چاالکییــان لــێ بەڕێــوە چــووە بریتیــن
لــە «تێرمیناڵــی میاندوئــاو ،بڵــواری

وەلیعەســر ،جــادەی بــۆکان میاندوئــاو،
گوندەکانی سەوڵیتەپە ،عەسکەرئاباد،
برایمئابــاد ،حاجیئابــاد ،قورمیــش،
کانیســەیران ،کــوڵ تەپــە ،قولــەر،
ئەشــکەوتان ،کانیشــقاقان ،ناچیــت،
ئوچتەپە و داشبەند».
هەروەهــا لە شــاری «بۆکان» ئەندامان
و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکــرات
لــە کێــوی «تەرەغــە و گوندەکانــی
ناوچــەی میرقــاز ،جــادەی بورهــان و
نێو شــاری بــۆکان» بــە باڵوکردنەوەی
لۆگــۆی حیزبــی دێموکــرات و وێنــەی
ڕێبەرانی شــەهید و نووسینی درووشمی
ســەرکەوی ڕاســان چاالکیــی بەرینــی
تەبلیغییــان بەڕێــوە بــردووە و لــەو جەولە
سیاسی و نیزامییەدا قسەیان بۆ خەڵک
کردووە.
الوانــی شۆڕشــگێڕی دێموکــرات بــۆ
پشتیوانی لە حیزبی دێموکرات و پەیمان
نوێکردنــەوە لەگــەڵ ڕێبــازی حیزبــی
دێموکــرات لە چاالکییــە تەبلیغییەکان
بە شێوەی جۆراجۆر بەردەوامن.
لە «شنۆ» لە گوندەکانی «تەرسەباڵغ،
پرداوێ ،سەرگیز ،سەوجە ،شێر ،گەلیی
قاســملوو و هەروەها لــە ڕێگای جادەی
شــنۆ و بــۆ ورمێ ،جادەی ئیســاملوو،
نێــوان پاســگای نەڵیوان و پایگای ســپا
چاالکیی تەبلیغی بەڕێوە چووە.
خەڵکی کوردستان و بەتایبەتی ئەندامان
و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکــرات لــە
شــار و گوندەکانــی کوردســتان لە بۆنە
تایبەتییەکانــدا چاالکیــی تەبلیغیــی
تایبەت بەڕێوە دەبەن.

لــه ئێرانــی بندهســتدا ،وای لــێ بــێ
و گوشــاره دهروونییهكانــی زینــدان وا
بــكا كــه ئــهو زیندانییانــه بــهو شــێوه
ههڵســوكهوت بكهن ،بهاڵم كه دهچیته
دهرهوهی ئێرانیش دووباره ههمان شــت
دهبینیتهوه!
لــه نێو ئهوانهی ســهر به جوغرافیای
ئێرانن و له دهستی ڕێژیمی ستهمكار
دهربــهدهر و پهڕیوهی ههنــدهران بوون،
دووبــاره بهشــێك له ئاواره فارســهكان،
به چاوی ســووك دهڕواننه چاالكانی
نهتــهوه بندهســتهكان كــه لــه دهرهوهی
واڵت چاالكــی دهكــهن و لــه ههمــوو
شــوێنێك هــهوڵ دهدهن تۆمهتیــان لێ
بــدهن و ســهیرهكهی ئهوهیه كه ههمان
تۆمهتهكانــی كۆمــاری ئیســامی
بــه دژی كــورد و تــورك و عــهرهب و
بهلــووچ و توركمــهن و  ...دووپــات
دهكهنهوه!
ئهمــه نیشــان لــهوه دهدا كــه ههر وهك
مــوژگان كاوســی لــه شــوێنێكی
قســهكانیدا دهڵــێ »:گهرهكیــان نییه
بژنهفــن!» له ڕاســتیدا ههندێ كهس
و گــرووپ لــه نێو كهســانی ســهر به
نهتــهوهی بااڵدهســت ههن كــه زیندانه
ســهرهكییهكه لــه نێــو مێشــكیاندایه و
بــهدهوری بیركردنــهوه و ڕوانینیانــدا
دیوارێكــی بتوونییــان كێشــاوه و ئــهو
زیندانــه لهگــهڵ خۆیــان دهگێــڕن! له
نێــو زیندانی ئێوین بــن یان له پاریس
یــان لهنــدهن و واشــینگتۆن ،ئــهوان
هیچــی دیكــه نابیســتن و گهرهكهیان
نییه بژنهفن! بۆ ڕووخانی سیســتمی
ســتهمكار پێویســته ئــهوان لهپێشــدا
زیندانهكانــی مێشــكیان بڕووخێنــن و
ببینــن كه لــه ئێراندا چهنــد نهتهوهی
جیاواز دهژین كه ههموویان یهكســانن
و هیچیان بانتر نییه له ئهویتر.
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مەولوود ئابجامە(پەیمان)
بەشی یەکەم

 ٧٦ســاڵ پێــش ئێســتا کە تازە شــەڕی
دووهەمــی جیهانــی کۆتایــی پێهاتبوو،
کە ئەوکات فاشــیزم دەیهەویســت دەست
بەســەر هەمــوو دونیــادا بگــرێ ،لــە
بەرامبەر فاشیزمدا بەرەی ئازادیخوازی
خۆڕاگــری کرد و فاشــیزمی لە بواری
نیزامیــدا بەچۆکــدا هێنــا .فاشــیزم
دەیهەویســت تەواوی دونیا داگیر بکات
و بــە ســووکایەتی کــردن بــە هەمــوو
نەتەوەکانی دونیا ،تەنیا ئەو نەتەوەیە یا
ئەو خوێنەی کە خۆی بە باشی دەزانێت
بە ئاغا و ئەربابی دابنێت.
لــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا
سااڵنێکی دوورودرێژ بوو دیکتاتۆری و
ملهۆڕی دەســەاڵتی بە دەستەوە گرتبوو
و حکوومەتــی دەکــرد ،ســەرەڕۆیی و
ملهــۆڕی و ژێرپێنانــی مافــی هەمــوو
ئینسانەکان بەرهەمی کولتووری سەدان
ســاڵەی سەرەڕۆیی بوو کە ئێرانیش لەم
یاســایە بــەدەر نەبــوو و دەســەاڵتێکی
ملهۆڕ حاکم بوو بە سەر واڵتدا.
لــە نێــو خەڵکــی ئاســاییدا ،کولتووری
خێڵەکــی ،کولتــووری کۆنەپارێــزی،
سیســتەمی خانخانــی ،عەشــیرەگەرایی
و ناوچەگەرایــی کولتــووری زاڵ بــوو.
لــە وەها دۆخێکدا کوردســتان شــاهێدی
شۆڕشــێکی فکری – سیاسی بوو کە
تا ئێســتەش پاش زیاتر لە ســێ چارەکە
ســەدە هێشــتا نوێنگــەی هیوایــە بــۆ
گەلێکی تامەزرۆی ئازادی.
لــە ڕۆژی ٢٥ی گەالوێــژی ســاڵی
١٣٢٤ی هەتاویدا ،لەو ڕۆژە لەبیرنەکراو
و پڕ لە شانازییەدا حیزبێکی ئەمڕۆیی،
حیزبێکی مۆدێــڕن ،حیزبی دێموکراتی
کوردســتان لــە ســەر دەســتی ڕێبــەری
هەڵکەوتــوو و بلیمەتــی کــورد واتــە
پێشــەوا قــازی محەممــەد و لــە ســەر
بنەمــا تەشــکیالتییەکانی کۆمەڵــەی
ژ-ک(کۆمەڵــەی ژیانەوەی کورد) لە
شاری مەهاباد دامەزرا و لەو ڕێگایەوە
نەتەوەیی-دێموکراتیکــی
بزاڤــی
کوردســتان هەنگاوێکــی بەبڕشــت
و بڵینــدی بــۆ وەدیهێنانــی مــاف و
ئازادییەکانــی خەڵکــی مافخــوازی
کوردستان هەڵگرت.
لەو ساتەوەختە مێژووییەدا ،کە نەتەنیا
کوردســتان ،بەڵکوو سەرانسەری ئێران و
بگرە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتیش

نوقمــی بیــر و بــاوەڕی کــۆن و ســواو و
دواکەوتووانــە بــوو و سیســتمگەلێکی
چەوســێنەر و کۆنەپەرەســت چارەنووسی
گەالنیــان بــە دەســتەوە گرتبــوو ،یەکەم
حیزبی مۆدێڕنــی کورد ،چاوی هەڵێنا
و دابینکردنــی مافــی نەتەوایەتــی،
دێموکراســی و گەڕاندنەوەی ســەروەری
بــۆ گــەل و خەبــات بــۆ چەســپاندنی
یەکســانی ژن و پیــاو لــە کۆمەڵــگا و
خێزانی بە ئاشکرا هێنایە نێو بەرنامە و
پراکتیکی خۆیەوە .
حیزبێــک بە بەرنامــەی ئەمڕۆیی و بە
شــێوازێکی مۆدێــڕن و ســەردەمییانەوە
دژ بــەو کولتــوورە باوانــە یاخــود هــزرە
کۆنــەکان کــە لــە جیهــان و لــە ناوچە
و لــە نــاو خەڵکــدا هەبــوون حکوومەتی
دەکــرد؛ هەر ئــەم خاڵە گرینگەشــە کە
گەورەیی حیزبی دێموکرات و گەورەیی
ئەو کەســانەی ئــەو حیزبەیان دامەزراند
و چــرای ئومێدیــان هەڵکــرد بۆمــان
دەردەکەوێ.
حیزبی دێموکرات لەسەر چ
بنەمایەک دادەمەزرێت؟
بۆ واڵمدانەوە بەم پرسیارە دەبێ باسەکە
لەســەر چەنــد بنەمــادا بخەینــە ڕوو:
بنەمــای یەکــەم؛ وەزعــی کۆمەڵــگا و
سیاســەت و بارودۆخــی کۆمەاڵیەتــی
چــۆن بــوو کــە حیزبــی دێموکــرات
دادەمەزرێــت و دەیهــەوێ خەڵــک بــە
دەوری ئــەو بیــر و باوەڕەوە کۆ بکاتەوە.
بنەمــا و ڕیشــەی ســەرهەڵدانی حیزبی
دێموکــرات لــە کوێوەیــە ،گرینگتــر لــە
هەموویان نەبوونی ئازادی ئینسانەکان،
لــە نێــو کۆمەڵــگادا لــە نێــو سیســتمی
سیاســی و کۆمەاڵیەتــی کــە بــە ســەر
واڵتدا زاڵ و ئینســان و ئازادی ئینســان
مانایەکــی نییــە ،ئینســان بریتییــە لــە
کۆیلەیــەک لــە خزمەتــی ملهــۆڕی
حاکــم بــە ســەر واڵتــدا و ئــازادی
هیــچ مانایەکــی نییــە بەڵکــوو تەنیــا
ســووتەمەنییەکن بــۆ کینــە و ویســت و
غــەرەز و حــەز و خۆشەویســتی حاکم .
بنەمــای دووهــەم کــە لــە کۆمەڵــگادا
یــا لــە سیســتمدا هەبــوو پێشــێلکردنی
کەرامەتــی نەتەوەکانە،سیســتمی ئــەو
کات مافێک بۆ نەتەوەکان قاییل نەبوو
هیچ نەتەوەیەکی بە ڕەسمی نەدەناسی،
تەنیا دەیهەویســت نەتەوەیەکی دەستکرد
کــە مێژوویەکی چەواشــەکراو بە ناوی
نەتــەوەی ئێران ،بەســەر گەالنی دیکەدا
بسەپێنێت و بە سڕینەوەی هەموو پێناسە
و کاراکتەرەکانــی نەتەوەکانــی دیکــە
نەتەوەیەکی دەستکرد درووست بکات و

لەم ڕێگەشــەوە کەرامەتی نەتەوەکانی
دیکە پێشێل بکات لە مێژوودا.
بنەمــای ســێهەم کــە لــەو ســەردەمەدا
هەبــووە کــە دەبێتــە هۆکارێــک بــۆ
ســەرهەڵدانی حیزبێکــی شۆڕشــگێڕ،
هــەوڵ و سیاســەت و کارەکانــی
حکوومەتــە بــۆ تواندنــەوەی کولتوور و
چەواشــەکردنی مێــژوو و ناســنامەی
نەتــەوەکان .ئەم سیســتمە هــەوڵ دەدات
کولتــووری نەتــەوەکان بتوێنێتــەوە لــە
نێــو کولتوورێکــی دەســتکردەوە کــە
لــە ناوەنــدەوە ســەر هەڵــدەدات مێــژووی
نەتەوەکان چەواشە بکات بە دواکەوتوو،
بەڕبــەڕ و تێنەگەیشــتوو نــاو دەنێــت،
بــۆ ئەوەیکــە تەنیــا نەتەوەی بااڵدەســت
بــە نەتەوەیەکــی شــایانی حکوومــەت
کــردن بزانێــت و ئــەوان خۆیــان تەنیــا
لــە نەتــەوەی بااڵدەســتدا ببیننــەوە و لە
هەمان کاتیشــدا نەتەوەکەی خۆیان پێ
ســووک و پــێ کــەم بێت و ناســنامەی
نەتەوەییان بســڕنەوە و وەکوو عەشــیرە و
خێڵ بیانناسێنێ.
بنەمــای چــوارەم بــۆ ســەرهەڵدانی
حیزبێکــی شۆڕشــگێڕی وەکــوو
حیزبــی دێموکــرات لەڕاســتیدا نەبوونی
دادپــەروەری کۆمەاڵیەتییــە لــە نێــو
کۆمەڵــگا؛ نەبوونــی دادپــەروەری
کۆمەاڵیەتــی ،نەبوونــی دەرەتانــی
ژیانێکــی ئاســوودە و ئینســانی بــۆ
بەشێکی زۆر لە کۆمەڵگا ڕق و بێزاری
بەرامبــەر بە ژیان لە کۆمەڵگادا پێک
دێنێت و هەســت بە ســوکایەتی پێکردن
لــە ناخــی تاکەکانــی کۆمەڵگەیــەک
زیاد و زیادتر دەکات.
بنەمــای پێنجــەم کــە هــۆکارن بــۆ
سەرهەڵدانی حیزبی دێموکرات زاڵبوونی
هــزر و بیــری عەشــیرە و خانخانــی و
خێڵەکــی و ناوچەگەرایییــە .حیزبــی
دێموکرات دەیهەوێ لە خێڵ و لە ناوچەوە
تێپــەڕێ بــەرەو نەتــەوە و نەتەوەبــوون.
ئەمانــە هێندێــک لــە بنەماکانــی
ســەرهەڵدانی حیزبــی دێموکراتــن کــە
لــە نێــو ڕیشــە کۆمەاڵیەتییەکانــی
کۆمەڵگادا بەدی دەکرێن کە پێویســت
دەکات حیزبێــک ،ڕێکخســتنێک،
ئۆرگانیزاســیۆنێکی
ســازمانێک،
سیاســی ،کۆمەاڵیەتــی بێتــە ئاراوە کە
هــەوڵ بۆ چارەســەرکردنی ئەو ڕیشــانە
بدات.
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران،
یەکــەم حیزبــی کوردســتانی بــوو کــە
درکی بە پێویستیی ئۆرگانیزاسیۆنێکی
لــەو شــێوە بــۆ بەرەوپێشــبردنی خەباتــی
نەتەوایەتی کورد کرد.
دامەزراندنــی یەکیەتیــی الوان و

یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان
لە حەوت دەیە لەمەو پێشــەوە نیشــانەی
لێزانــی و داهاتووبینــی دامەزرێنەرانــی
حیزبــی پێشــڕەوی گەلــی کــورد بــوو.
چەنــد مانــگ دوای دامەزرانــی حیزب
و بــە هــۆی پێکهاتنــی ئاڵوگــۆڕی
بنەڕەتــی لــە هاوکێشــە نێوخۆیــی،
ناوچەیی و نێونەتەوەییەکاندا ،ڕێبەرانی
حیزبــی دێموکرات ،بەپێی زەروورەتێکی
مێژوویــی لــە ٢ی ڕێبەندانــی
١٣٢٤ی هەتاویــدا ،یەکــەم کۆمــاری
دێموکراتیکــی کوردیــان لــە مێــژووی
کوردستاندا دامەزراند.
کۆمارێکــی دێموکراتیــک کــە خەون
و هیواکانــی کــوردی وەڕاســت گەڕاند
و لــە مــاوەی نیزیــک بە یــازدە مانگ
دەســەاڵتی نیشــتمانی کۆماردا،ئازادی
ڕادەربڕیــن و چاپەمەنــی ،پاراســتنی
ئاسایشــی نەتەوەیی کــورد ،هەڵکردنی
ئــااڵی ســێ ڕەنگــی کوردســتان و
خەبــات بۆ دێموکراســی و هاوپشــتی و
هاوپەیوەندیــی گەالنــی زۆرلێکــراوی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستی ،کردە پڕەنسیپی
نەگــۆڕی حیــزب و جوواڵنــەوەی
کوردســتان
میللی-دێموکراتیکــی
و هەنووکەش،ڕێبوارانــی ڕێــگای
ئازادیــی کوردســتان ،لــەو چوارچێــوە
مرۆڤانــە و دێموکراتیکەدا ڕێ دەکەن.
کۆمــاری
هەرەســهێنانی
بــە
جوانەمەرگــی کوردســتان و لەداردرانی
ســەرکۆمارەکەی ،حیزبــی دێموکراتی
کوردســتان و جوواڵنــەوەی نەتەوەیــی-
دێموکراتیکــی کوردســتان کەوتە ســەر
دووڕێیانــی چۆکــدادان و بەرخــۆدان.
بــە شــانازییەوە ڕێبوارانــی بەئەمەگــی
پێشــەوا ،ڕێــگای بەرخۆدانیــان گرتــە
بــەر و لــە هەمــوو ئــەو ماوەیــەدا
تاکــوو ئێســتا ،هــەر کاتێــک پێویســت
بووبــێ بــۆ شــەکاوەڕاگرتنی ئــااڵی
دێموکــرات لە پێشکەشــکردنی گیانیان
درێغیــان نەکــردووە بۆیــە دەبینیــن لــە
دۆخێکــدا کــە ڕێژیمــی حەمەڕەزاشــا،
ئێرانــی بــە دوورگــەی ئــارام و ڕێژیمــە
دیکتاتۆرەکــەی بــە ژاندارمــی کەنداو
لــە قەڵــەم دەدا تێکۆشــەرانی ڕاپەڕینــە
شــکۆدارەکەی ســاڵەکانی  ٤٦و ٤٧ی
هەتــاوی خەویان لە چاوی دیکتاتۆریی
پاشــایەتی تارانــد و ئــەو ڕاســتییەیان
ســەلماند ،کــە دیکتاتــۆری و ملهۆڕی
قەاڵیەکــی لەرزۆکــە و لــە بەرامبــەر
ورەی شۆڕشــگێڕانەدا دێتــە لەرزیــن.
هــەر بۆیــە ڕێژیم هەمــوو توانای خۆی
بــۆ ســەرکوتی تێکۆشــەرانی کــورد
خســتەگەڕ و ڕێبەرانــی ئەو ڕاپەڕینەی
شــەاڵڵی خوێن کرد و بە ســەدان کەس

لــە ئەندامانــی نهێنــی حیــزب لــە شــار
و گوندەکانــی کوردســتانی خســتە
زیندانــە ڕەش و ترســناکەکانییەوە.
لەو ســاڵە سەخت و دژوارانەدا ،ڕێبەری
هەڵکەوتــوو ،دوکتــور عەبدولڕەحمــان
قاســملوو جڵــەوی خەباتــی میللــی-
دێموکراتیکــی بەدەســتەوە گــرت و
جارێکــی دیکــە ئاســۆی خەباتــی
نەتەوەکەمــان ڕوونتــر و ڕێبوارانــی
ڕێگای ئازادی شێلگیرتر و کۆمەاڵنی
خەڵکــی کوردســتان پێداگرتــر هاتنــە
کۆڕی خەبات و بەرخۆدانەوە.
شۆڕشــی گەالنــی ئێــران لــە ڕێبەندانی
ساڵی ١٣٥٧دا ،هیوایەکی نوێی خستە
دڵــی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردســتانەوە
بــەاڵم بەداخــەوە ،دەســکەوتەکانی ئــەو
شۆڕشــە لەالیەن ئاخوندەکانەوە بە تااڵن
بــرا و ئــەوان بــە ئاگــر و ئاســن واڵمــی
داخوازییــە ئاشــتیخوازەکانی کوردیــان
دایەوە و کوردستان بە دڕندانەترین شێوە
کەوتە بەر هێرشــی پاســدارانی تاریکی
و نەزانــی و بــەو شــێوەیە واڵمــی «نا»
درایــەوە بــە داخوازە ڕەواکانــی نەتەوەی
کورد.
نەتەوەکەشــمان بــۆ بەرگریــی لــە مــان
و مەوجوودییەتــی خــۆی ،لــە جیاتــی
تەســلیمبوون بە کۆنەپەرەســتی ڕێگای
بەرگریــی چەکــداری هەڵبــژارد و بــۆ
ســاتێکیش ڕێــگای نــەدا کــە ڕێژیــم و
دارودەســتەکەی بە ئاســوودەیی لە سەر
خاکی کوردستان بمێننەوە.
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران،
لــە درێــژەی خەباتــی پــڕ لــە شــانازی
خۆیــدا ،چەندیــن هــەوراز و نشــێو و
کارەســاتی بــە خۆیــەوە بینیــوە ،بــەاڵم
ئــەوەی جێــگای شــانازیی ئــەو حیزبــە
پێشــڕەوەیە ،شــێلگیری و ماندوویــی
نەناســی و بەردەوامــی لــە خەبــات و
تێکۆشانە.
بێگومــان تیــرۆری ڕێبەرانــی
هەڵکەوتــووی حیزبەکەمــان شــەهیدان
دوکتــور عەبدولڕەحمــان قاســملوو و
دوکتــور شــەرەفکەندی و دەیان کادری
ڕێبەریی لەالیەن تیرۆریســتانی ڕێژیمی
مرۆڤکــوژی کۆمــاری ئیســامیی
ئێرانــەوە ،گورزێکــی بــەژان بــوو بــۆ
سەرجەم ڕێبوارانی ماف و ئازادییەکانی
خەڵکی کوردستان بەاڵم چونکە حیزبی
دێموکــرات مەکتەبێکــی پێشــکەوتوو
بــووە بــۆ پێگەیاندنــی ڕێبــەران ،کادر
و پێشــمەرگە و ئەندامانــی لێهاتــوو،
لــە دەســتدانی ڕێبــەرە پایەبــەرزەکان،
شەهیدبوونی هەزاران کادر و پێشمەرگە
و ئێعدام ،زیندانی و ســەرکوتی ســەدان
کــەس لــە ئەندامانــی نهێنــی حیــزب

نەیتوانیوە پەک بە درێژەی خەباتی ئەو
حیزبــە بخــا .ئــەوەی لەو پەیوەندییەشــدا
جێگای خۆشــحاڵی و شــانازییە ،ئەوەیە
کــە نەتەوەکەمــان قــەدری ڕێبەرانــی
تێکۆشــەر و ماندوویینەناســی خــۆی
دەزانــێ و فیداکاریی ئەوان لە بیر ناکا
و ڕێــگای ئــەو ڕێبــەرە مەزنانــە هــەر
سەوزە و ئەوان لە بەهەشتی یاد و هزری
نەتەوەکەیاندا هەر زیندوون.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران
واتــە حیزبــی خۆشەویســتی کۆمەاڵنی
خەڵکــی کوردســتان ،حیزبــی پێشــەوا
قــازی محەممــەد و دوکتــور قاســملوو
و دوکتــور شــەرەفکەندی و شــەهیدانی
ســوورخەاڵتی نەتەوەکەمــان لــە کاتــی
دامەزرانییــەوە تاکــوو ئێســتا چەنــد
پڕەنســیپێکی بــە نەگــۆڕی بــۆ خــۆی
دیاری کردووە:
-١حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێران ،لە هەموو ئاســتەکان و بەگشــتی
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ دۆزی ڕەوای
کورددا ،باوەڕی بە ئاشــتی و دیالۆگی
بنیاتنــەر هەیــە و هەمــووکات خــۆی
بــە پێبەندی ئەو پڕەنســیپە شارســتانییە
دەزانێ.
-٢حیزبــی دێموکــرات ،وەک حیزبێکی
دێموکراتیکی نەتەوەیی بۆ گەیشتن بە
ئامانجە بەرزە مرۆڤانە و نەتەوەیییەکانی
لــە هەموو شــێوازەکانی خەبــات وەک:
خەباتــی ڕێکخراوەیــی ،دیپلۆماتیــک،
ڕاگەیاندن ،تەنانەت خەباتی چەکداری
وەک دوایین ئامرازی خەبات ،لە کاتی
پێویستدا کەڵک وەردەگرێ.
-٣حیزبی دێموکرات ،گەالنی بندەستی
ئێران بە هاوپەیمانی ستراتیژیکی خۆی
دەزانێ و لە ســەر پەیوەندیی توندوتۆڵی
نێــوان ئــەو گەلــە بندەســتانە جەخــت
دەکاتەوە.
-٤حیزبــی دێموکــرات ،پابەنــدە بــە
ســەربەخۆیی بڕیــاردان ،خۆپاراســتن لــە
دەســتێوەردان لــە کاروبــاری نێوخــۆی
هێــزەکان و لەســەر ڕێــزی دووالیەنــە و
هاوکاریی دۆستانە پێداگری دەکات.
-٥حیزبــی دێموکــرات ،هاوهەنــگاوە
لەگــەڵ ڕەوتــی دێموکراتیزاســیۆنی
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت چونکــە تەنیــا
دێموکراســی لــەو ناچەیــەدا دەتوانــێ
ئازادی گەالنی بندەســت و یەک لەوان
گەلی کورد دەستەبەر بکا.
-٦حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ،پێبەنــدی پاراســتنی مافەکانی
مرۆڤــە و خۆی لــە بەرەی دژە تیرۆریزم
و دژە کۆنەپەرەستیدا دەبینێتەوە.
درێژەی هەیە....
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بزووتنەوەی میللی  -دێموکراتیکی کوردستان،
بزووتنەوەیەکی ڕەوا و بەرحەق!
ئیبراهیم الجانی
لــە دونیای ئەمڕۆدا تێکڕای حەشــیمەتی
ســەر ڕووی زەوی ،بــەو هەمــوو زمــان و
کولتــوور و دین و مەزهەبە جۆراوجۆرانەوە
کــە هەیانە ،لە چوارچێــوەی دەوڵەتەکاندا
دەژیــن .بــەردی بناخــەی سیســتمی
نێونەتەوەیی لەسەر ئەوە دانراوە کە دەوڵەت
وەک ئەکتەرێکی سیاســی لەسەر ئاستی
نێونەتەوەییدا و لە چوارچێوەی ڕێکخراوی
نەتــەوە یەکگرتووەکانــدا ،بەپێــی قانوون و
عورفــی نێونەتەوەیــی ،مــاف و ئازادییــە
بنەڕەتییــەکان بــۆ هەمــوو هاوواڵتیانــی
خۆی دابین و دەستەبەر بکات.
ئــەوە فەلســەفەی درووســتبوونی دەوڵەتی
میللییــە و مەشــروعیەت بــە حاکمیەتــی
سیاســی دەوڵــەت دەدا .هاوواڵتیــان بــۆ
کەڵــک وەرگرتن لەو ماف و ئازادییانەی
کە مرۆڤایەتی پێیان ڕەوا دەبینێ ،لە پێش
هەر شتێکدا پەنا بۆ دەستوری واڵتەکەیان
و باقــی ئــەو یاســاو قانوونانە دەبەن کە لە
سیســتمی سیاسی و قەزایی واڵتەکەیاندا
جێیان بۆ کراوەتەوە.
ئەگــەر دەســتور یــان قانوونی ئەساســی و
سیســتمی قەزایــی واڵت نەیتوانــی مــاف
و ئازادییەکانــی خەڵــک دابیــن بــکا ،یــا
حاشــای لــەو مــاف و ئازادییانــە کــرد،
یــا لەکاتــی پێشــێلکرانی ئــەو مــاف و
ئازادییانــەدا ،ئەوانــی بێ دیفاع هێشــتنەوە
و دادی نەپرســین ،هاوواڵتیــان هــاوار و
پەنــا بــۆ پەیماننامــە و کۆنڤانســیۆن و
باقــی ئــەو ئەنســتیتۆ و دامەزراوانە دەبەن
کــە لــە ئاســتی ناوچەیــی و جیهانیــدا
ئەرکــی بەرگــری لــە مــاف و ئازادییــە
بنەڕەتییەکانــی مــرۆڤ و کەمایەتــی و
گەالنی چەوساوە و خەڵکە بوومییەکانیان
بە ئەستۆوەیە.
ئــەو نەتــەوە و کەمایەتییــە نەتەوەییانەی
کە دەوڵەتی میللی و حاکمیەتی سیاسی
و حکومەتــی تایبــەت بــە خۆیــان نییــە،
بــە کەڵكوەرگرتــن لــە زمانــی مافەکانی
مرۆڤ و ئەدەبیاتی حقووقی نێونەتەوەیی،
تێدەکۆشــن دەنگی مەزڵومیەتی خۆیان بە
دونیــا بگەیەنن .لەوەش زیاتر ئەوان خەبات
دەکەن تا دەســەاڵت و حاکمیەتی سیاسی
و حکومەتــی تایبــەت بەخۆیــان لــە ســەر
خاک و نیشــتمانی خۆیــان دابمەزرێنن تا
بتوانــن مــاف و ئازادییــە بنەڕەتییەکانــی

مــرۆڤ ،کــە لــە یاســای نێونەتەوەیــی
مافەکانی مرۆڤدا بە ڕەسمی ناسراون ،بۆ
خەڵکی خۆیان دابین و دەستەبەر بکەن.
بەو پێیە یاسای نێونەتەوەیی مافی مرۆڤ
نــەک هەر ئیلهام بــە بزووتنەوەی میللی
و نیشــتمانی گەالنی چەســاوە دەبەخشێ،
بەڵکوو هانی ئەو بزووتنەوانەش دەدات .لە
کاتی پەســندکرانی بەیاننامەی جیهانی
مافەکانــی مرۆڤــدا ،واتــە لــە ســاڵی
١٩٤٨دا ،ژمــارەی دەوڵەتەکانی ئەندامی
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان٥٦ ،
دەوڵــەت بــوو .ئێســتا  ٧٠ســاڵ دوای ئەو
ڕووداوە مێژووییــە ،ژمــارەی ئەندامانــی
ڕێکخــراوی نەتەوە یەکگرتــووەکان چەند
بەرانبــەر زیــادی کــردووە و گەیشــتۆتە
١٩٦واڵت .دیــارە ئــەو ژمارەیــە هەروا لە
زیادبونیشدایە.
ئــەوە باشــترین بەڵگەیــە بــۆ ســەلماندنی
ئــەو ڕاســتییەی کــە کۆنڤانســیۆنە
نێونەتەوەییەکانــی مافــی مرۆڤ ،نەک
هەر بزووتنــەوەی ئازادیخوازانەی گەالنی
بندەست تەشویق دەکەن ،بەڵکوو لەڕاستیدا
ســەرچاوەی ئیلهامیشــن بــۆ بردنەپێشــی
خەبــات و تێکۆشــانی ئــەوان لــە پێنــاو
وەدەســتهێنان و دابیــن و دەســتەبەرکردنی

مافی دیاریکردنی چارەنوسی بەکۆمەڵی
خۆیان بەدەستی خۆیان.
لەڕاســتیدا گەالنــی ژێرچەپۆکــەی
ئیســتیعمار و میللەتانــی چەوســاوەی
دیکــە لە ســەر ئــەو بڕوایەن کە باشــترین
و درووســتترین ڕێگا بۆ گەیشتن بە ماف
و ئازادییــە بنەڕەتییەکانیــان ،بریتییــە لــە
بە دەســتەوەگرتنی دەســەاڵتی سیاســی و
حکومــی و حەقــی حاکمیەتــی میللی و
دامەزراندنــی دەوڵەتــی میللیــی تایبــەت
بەخۆیان.
ئەزمونــی ژیــان لە چوارچێوەی دەوڵەت و
حکومەتی میللەتانی دیکەدا ،ئەوانی بەو
قەناعەتــە گەیاندووە کە لە ژێر ســێبەری
دەســەاڵتداریەتی و حکومەتــی گــەالن و
میللەتانی دیکەدا ،ئەوان هەرگیز ناتوانن
بــە مــاف و ئازادییــە بنەڕەتییەکانــی
خۆیــان بگــەن .یاســای نێونەتەوەیــی بــۆ
چارەســەری ئــەو کێشــەیە ،گەلێــک
ڕێــگا و ئاڵترناتیوی دەسنیشــان کردوون.
وەک حکومەتــی مەحەللی ،ئۆتۆنۆمی،
فیدڕالیزمــی ناوچەیــی و نەتەوەیــی و
مافی دیاریکردنی چارەنووسیی نێوخۆیی
و شــەریکایەتی عاداڵنــە و بەرانبــەر لــە
قودرەت و حاکمیەتی سیاسیدا.

ئەگــەر دەوڵەتێــک ئامــادە نەبێــت لــە
دەســتووری خۆیدا ئــەو داخوازە ڕەوایانەی
گەالنــی ژێرچەپۆکــە و چەوســاوەی نێــو
چوارچێــوەی دەســەاڵتداریەتی خــۆی
دەستەبەر بکات ،ئەوە ڕێگا بۆ ئەو گەالنە
خۆش دەکات کە لە دەرەوەی سنورەکانی
ئــەو یەکــە سیاســییەدا بــۆ دابینکردنــی
مافی چارەنوسی خۆیان بگەڕێن .ئەوەش
یا لە ڕێگای سیاســی و دیالۆگەوە یا لە
ڕێگای شەڕ و خەباتێکی خوێناوی و بێ
ئامان و توندوتیژەوە مەیسەر دەبێت.
لەڕاســتیدا مافی دیاریکردنی چارەنووس
و وەدەستهێنانی حەقی حاکمیەتی میللی
یــا شــەراکەتی عاداڵنــە لــە حاکمیەت و
حکومەتــدا ،تەنیــا زەرفێکــن کــە ماف و
ئازادییە بنەڕەتییەکانی کەســانی سەر بە
نەتەوە ژێردەســتەکانیان تێدا دابین دەبێت.
ســەدان ســاڵ پێڕەوانــی ئایینــی یەهود لە
سەرتاسەری دونیادا پەرت و باڵوبوون.
لــە هیــچ واڵتێكــدا وەک هاوواڵتــی
ڕەفتاریــان لەگــەڵ نەدەکــرا و تەنانەت لە
ســەردەمی شــەڕی دووهەمــی جیهانیــدا
بــە میلێــون کەســیان لــێ قەتڵوعــام کرا؛
بۆیە دەوڵەتــی نەتەوەیی خۆیان دامەزراند
و ئەوەتــا بــە هەمــوو وجودیانــەوە بــۆ

پاراســتنی ئــەو دەوڵەتــە تێدەکۆشــن .لــە
دونیــای ئەمــڕۆدا گەالنــی بــێ دەوڵــەت
و ژێرچەپۆکــە ،کەمایەتییــە نەتەوەیی و
کولتــوری و مەزهەبــی و ئیتنیکییــەکان
و کەســانی چەوســاوە و مەینەتبــەش لــە
هەرکــەس و دەســتە و تاقــم و گروپێکــی
دیکــە زیاتــر پێویســتیان بــەو حیمایــەت
و پارێزگارییــە نێونەتەوەییــە هەیــە
کــە کۆنڤانســیۆنە نێونەتەوەییــەکان
دەستەبەریان دەکەن.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
بــە لەبەرچاوگرتــن و هەڵســەنگاندنی
وەزعی سیاســی ئێران و ئاســتی ئێســتای
بزووتنــەوەی نەتەوایەتــی کــورد لــە
ناوچەکــەدا ،لەســەر ئــەو بڕوایەیە کە لە
هەلومەرجــی ئێســتادا ،هەمــوو داخــوازە
سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی
و فەرهەنگییەکانــی گەلــی کــورد لــە
کوردســتانی ئێــران لــە چوارچێــوەی
ئێرانێکــی دێموكراتیکــدا دەکرێ دابین و
دەستەبەر بکرێن.
بــەو مەرجــەی لــە دەســتور و قانونــی
ئەساســی ئێرانــدا مافــی شــەراکەتی
سیاســی لــە حاکمیەتــی سەرتاســەری و
حەقی حکومەتی خۆجێیی و نیشــتمانیی

بۆ گەلی کورد ،بە شێوەی خودموختاری
یا فیدرالیزم دەستەبەر بکرێت .ئەو داخوازە
سیاســییە واقعبینانــە و مەســئوالنەیە
لــە ڕوانگــەی قانوونــی نێونەتەوەییــەوە
مەشــروعە و دەکــرێ لە ئاســتی جیهانی
و ناوچەییــدا پشــتیوانیی و هاوپێوەندیــی
لەگەڵ نیشان بدرێ.
لــە ئێرانــی فرەگەل و نەتەوەشــدا ئاســانتر
ئیمکانــی وەدیهاتــن و دەســتەبەربونی
هەیــە .لەوەش زیاتــر دەزانین کە یەکێک
لــە فاکتۆرەکانــی دێموكراتیزەکــردن و
دێسانترالیزەکردنی دەسەاڵتی مەرکەزیش
لــە ئێرانــدا بریتییــە لــە دابەشــکردنی
دەســەاڵتی سیاســی و حاکمیــەت لــە نێو
گەالنی نێو چوارچێوەی ئەو واڵتەدا.
ئــەوەش دەتوانــێ پشــتیوانی بــۆرژوازی
میللی ئێرانی ،ئەگەر بەڕاستی خوازیاری
دێموکراســی و ســێکۆالریزم و وەالنانــی
ئیســتبدادی سیاســی و مەزهەبــی بێــت،
بۆ الی ئەو ڕاســتییە مۆبیلیزە بکات کە
خەباتــی گەلی کــورد و گەالنی دیکەی
ئێران ،بەشێکە لە خەبات لە پێناو ئازادی
و دێموکراسی لە سەرتاسەری ئێراندا.
حیزبــی ئێمــە هــەر لەوکاتــەدا بــڕوای
قوڵیشــی بەوەیــە کــە گەلــی کــورد لــە
کوردســتانی ئێــران بەشــێکە لــە نەتەوەی
کورد کە نیشــتمانەکەی بێ ڕەزامەندیی
خۆی بەســەر چەند واڵتــدا دابەش کراوە.
ڕەنگــە لــە نێــو ڕۆڵەکانــی خەڵکــی
کوردســتاندا هەبــن کــە پێیــان وابــێ
یەکگرتنەوەی کوردستان لە چوارچێوەی
واحیدێکی سیاسی گەورەی یەکگرتوودا،
باشــترین ئاڵتێرناتیــوە بــۆ دابیــن بوونــی
مــاف و ئازادییــە بنەڕەتییەکانی خەڵکی
کوردســتان .الیەنگرانــی ئــەو بۆچوونەش
حەقــی خۆیانــە ،خۆیــان لــە چوارچێوەی
حیزبێکــی دیکــەدا ڕێکخــەن و بــۆ بردنە
پێشــی ئــەو ئامانجــە خەبات بکــەن بەاڵم
هێــرش کردنــە ســەر ئامانــج و سیاســەت
و ســتڕاتیژییەکانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە ئەساســدا نــەک
هــەر بــە خەبات لەو ڕێگایەدا بە حیســاب
نایــە ،بەڵکــوو ڕاســت بنکۆڵکردنــی
مەشــڕوعیەتی ئەو خەبات و تێکۆشــانەیە
کە بە دەیان هەزار کەس لە تێکۆشەرانی
حیزبــی ئێمــە ،ئەوەتــا بــە مایەدانــان لــە
گیان و ســەر و ماڵیان ،بۆ وەدەســتهێنانی
مافەکانــی گەلــی کــورد بــێ وچــان
بەڕێوەی دەبەن.

تاکی بەهەڵوێست و ئەرکەکانی لەم قۆناغەدا
جاقل
دەســتپێکردنەوەی خۆپیشــاندانەکان بــە
دژی ڕێژیمــی ئاخونــدی لــە جوغڕافیای
ئێرانــدا پیشــاندەری ئــەو ڕاســتییەیە کــە
کۆماری ئیســامی چیــدی قەیرانەکانی
بۆ چارەسەر نابێ.
لــە هەمانحاڵــدا هەتــا دێ خەڵکیش زیاتر
ترســیان لە ڕێژیم دەشکێ و لە داواکارییە
ڕەواکانیان دەست هەڵناگرن.
جیاواز لەمانە بەردەوام ئاســتی داواکارییە
بنەڕەتییــەکان کــە لــە چوارچێــوەی
کۆمــاری تیرۆریســتی ئیســامی تارانــدا
دەســتەبەر نابــێ زیاتــر دەبــێ .چەندایەتی
و چۆنایەتــی و شــوێنی ئــەو داواکاری
و خۆپیشــاندانانە بــە درێژایــی تەمەنــی
کۆمــاری ئیســامی مێژویــان هەیــە
بــەاڵم ئــەوەی کــە لــە ئێســتادا بــە دژی
دەســەاڵتی تــاران دێتــە ئــاراوە گوزارشــت
لــەوە دەکات کــە ئاســتی ڕۆشــنگەری
گشــتی کۆمەاڵنــی خەڵــک بــە تایبــەت
نەتــەوە جیاوازەکانــی نــاو ئــەم جوغڕافیــا
گەیشــتووەتە ئاســتێکی بەرزتــر و نەســڵی
پێشــووی لەگەڵ نەســڵی نوێی خوازیاری
ئــازادی لــە ســەر نەهێشــتنی حکومەتــی

تــاران یەکگرتووتــر لە هەمیشــە کردووە.
دەوری ژنــان و کچانــی شۆڕشــگێڕ و
ئازادیخــواز لــە هەمیشــە پڕڕەنگتــرە و
وێدەچــێ هــەر ئەمــەش ڕێژیمــی زیاتــر
خستبێتە ژێر گوشارەوە .
واڵتانی دەرەکی لەم قۆناغەدا ئەگەرچی
هەتا ئێســتا جگە لە قســە و ڕاگەیاندنی
دڵخۆشکەر هیچ خزمەت و پشتگیرییەکی
کردەییان بۆ پشتیوانی لە خەڵکی تینووی
ئــازادی نەکردووە بــەاڵم لە چوارچێوەی
پاراســتنی نەزمــی جیهــان و ناوچەکــەدا
و بــۆ کەمکردنــەوەی توانــا ناوکــی و
موشــەکی و تیرۆریســتییەکانی ڕێژیــم
گوشار و گەمارۆ و چاوەدێرییەکانیان لە
سەر ڕێژیم النەبردووە و ڕێژیمی ئاخوندی
چەشنی ئاژەڵێکی دڕندە و یاخی بەردەوام
کۆنتڕۆڵ دەکرێ.
ڕێژیمــی ئاخونــدی وەک ســواڵکەرێکی
ملهۆڕ لە هەر کوێ دەرەتانی ملهۆڕی و
تیرۆریزمی هەبێت دەســت دەداتە جینایەت
 .ئەگەریش ئەو ڕێگایانەی لێ ببەسترێ
و گەمــارۆ و چاوەدێرییەکان ئیزنی تاوان
خولقاندنی پێنەدەن چەشنی سواڵکەرێکی
بێدەســەاڵت لــە میدیاکانــدا ســەنگی
مەزڵومی خۆی لە سینگ دەدات و حاشا
لــە هەموو کــردەوە قیزەونەکانی دەکات و
بەرپرسایەتیان وە ئەستۆ ناگرێ  .قەیرانە

دەرەکــی و ناوخۆییــەکان ڕێژیمیــان الواز
کردووە و بە هۆی ئاژاوەنانەوەی ڕێژیم لە
جیهاندا وێدەچێ گوشــاری نێودەوڵەتی لە
سەر ڕێژیم بەردەوام بێ .
لــە ناوخۆشــدا بــە هــۆی ئــەوە کــە هیچ
ئاســۆیەکی ڕوون بــۆ چارەســەربوونی
قەیرانەکان بەدی ناکرێ خەڵک بەردەوام
بە دژی ڕێژیم ڕادەپەڕن.
لــە وەهــا بارودۆخێکــدا ئەرکی کەســانی
دەروەســت و نیشــتمانپەروەرە کــە بــە دژی
ڕێژیــم هەڵوێســت بگــرن و خەڵکانــی
دەوروپشــتیان بــۆ خەباتێکــی بەگوڕتــر و
جەماوەریتر ڕێک بخەن .
لــە ئێســتادا و پاشــی خۆپیشــاندانەکانی
ئەحــواز و شــارەکانی دیکــە دیتمــان کــە
خەڵکانێکــی زۆر بــە دژی ئــەو ڕێژیمــە
هاتنــە مەیدانــەوە بەاڵم بــە هۆی نەبونی
هێزێکی بەرپرس و شۆڕشگێڕ لە مەیداندا
کە شــان بە شــانی خۆپیشــاندەرانی شــار
لــە گۆڕەپانــی خەباتــدا بوونــی هەبێــت،
ڕێژەیەکــی بەرچــاو لــە خۆپیشــاندەران
شەهید کران و خەڵکێکی زۆریش گیران.
هیــچ گومانێک لــەوەدا نییە کــە ڕێژیم
لــە ئاکامــدا ناتوانــێ بــەم شــێوە درێژە بە
مانــەوەی خــۆی بدات و لــە ئاکامدا هەر
دەڕوخێ بەاڵم بۆ ئەوە کە خۆپیشــاندەران
بە کەمترین تێچوو و لە کاتێکی کەمدا

زۆرترین پاشەکشێ بە ڕێژیم بکەن بوونی
ڕێکخــراو و ســازمانێکی شۆڕشــگێڕ
پێویســتییەکی بێ ئەمــاو ئەوالیە؛ بۆیە
ڕێژیــم لــەو شــارانەی کــە خۆپیشــاندان
دەکــرێ کەســانی پێشــەنگ وەک
گەورەتریــن مەترســی لــە ســەر مانــەوەی
خۆی دەبینێ و بۆ بێدەنگکردنیان هەموو
جینایەتێک دەکات.
ئەو کەســانەی کە لە خۆپیشــاندانەکانی
ئێســتادا بــە ئیلهاموەرگرتــن لــە هزرێکی
شۆڕشــگێڕانە و بــۆ ڕوخانــی ڕێژیمــی
توتالیتێــری ئاخونــدی و جێگیرکردنــی
نیزامێکــی دێموکــرات و گەلــی لــە
گۆڕەپانــی خەباتــدا چاالکــی دەکــەن
جێگای ڕێزن و دەبێ وەک قارەمان سەیر
بکرێن  .لە هەمانحاڵدا کەسانێکی نەفس
نزم و هەلپەرست کە ڕوخانی ڕێژیم زراوی
تۆقانــدون دەیانهــەوێ بــە هەندێ قســەی
بــێ بنەما و بێکــردەوە خۆیان بخزێننە نێو
ڕیزی شۆڕشگێڕان و بۆ داهاتووی خۆیان
ماسییەک لەم ئاوە لێڵە بگرن دەبێ باشتر
بیانناسین.
ئەمانــە مــۆرە ســووتاوەکانی ڕێژیمن کە
پێیان وایە چیدی ڕێژیم کاریان پێناسپێرێ
و بەهــۆی کــردەوە ناشــیرینەکانیان لــە
ڕابردوودا ،داهاتووی خۆیان لە مەترســیدا
دەبینن .

پێشــەنگی ئــەم جــۆرە کەســانە لــە
ئێرانــدا کەســانێکن هەڵبــڕاو لــە بــەرەی
ڕیفۆرمخــوازەکان یــان کەســێکە
وەک ئەحمەدینــەژادی تیرۆریســت،
سەرکۆماری پێشووتری ڕێژیم .
ئەم جۆرە کەسانە ئێستاش ڕەخنەگرتن لە
ڕێبــەری ڕێژیــم بــە هێڵی ســوور دەزانن .
ئێــران بە یــەک نەتەوە دەبینــن و تەنانەت
بە پێی ئەرزشە دینییەکانی ڕێژیم شەڕی
باندبــازی و زەڕگەرییەکەیــان دەکــەن.
لەواقیعــدا ئەمانە ئەو مۆرە ســواوانەن کە
لەوانەیــە دەســتیان بــە دەرەوەی واڵتیــش
بەنــد بــێ و بۆ دزەکردنە نێــوان ڕیزەکانی
خۆپیشــاندەرانی شۆڕشــگێڕ و ڕوخێنەری
ڕێژیم لە هەوڵی دروستکردنی گوتارێکی
دیکەدان کە ڕێژیم بە سیمایەکی نوێترەوە
بهێڵنەوە و پێش بە ڕوخانی بگرن .
ئەمانــە موچەخۆرانــی حکومەتیــن کــە
لــە زۆربــەی شــار و پارێزگاکانــی ئێــران
و کوردســتانیش نمونەیێکیــان لــێ پەیــدا
دەبــێ و لــە ئەگــەری بەرفراوانتربوونــی
خۆپیشاندانەکان ،لەالیەن ڕێژیمەوە زیادتر
دەسەاڵتیان پێدەدرێ و زیاتر دەردەکەون .
هــەر بۆیــە زۆر پێویســتە ســیمای
ڕاســتەقینەی ئەم جۆرە کەســانە زیاتر بە
خەڵــک بناســرێ و زیاتر ڕیســوا بکرێن.
یەکێک لە خاڵە بەهێزەکانی ئەم قۆناغە

لــە خۆپیشــاندان ئــەوە بــوو کــە لیدێــر و
کەســانی پێشــەنگ و شۆڕشــگێڕ بــە
ئاشکراتر لە مەیداندا حازر بوون و بە بێ
گوێــدان بــە زەبروزەنگــی ڕێژیــم خەڵکیان
هۆشــیار کردەوە و بۆ ڕوخانی یەکجاری
ڕێژیم دروشمیان دا.
دروســت بوونــی هاوپەیوەنــدی لــە نێــوان
نەتــەوە جیاوازەکانــدا خاڵێکــی نــوێ و
بەهێزتــری ئــەم خۆپیشــاندانانە بــوو .
هۆشــیاربوونەوەی نەتەوەیی لە ئاســتێکی
بەرفراوانــدا لــە جوغڕافیــای ئێراندا ڕوی
دا و بەردەوام ڕووی لە زیادبوونە .شۆڕش
لــە پەراوێــزی ئێرانــەوە ڕوو دەکاتــە ناوەند
هەر ئەمەش کۆنتڕۆڵی خۆپیشــاندانەکان
لە داهاتوودا بۆ ڕێژیم ئەستەمتر دەکات .
ئــەم کەتوارانە و چەندین کەتواری دیکە
باس لەوە دەکەن کە نەتەوە ژێردەســتەکان
چیــدی چاوەڕێی ناوەند نابن بۆ ئاڵوگۆڕ
و ئــەوە هێــزی ئەمانــە کــە ئاڵوگــۆڕ لــە
ناوەنــددا پێــک دەهێنــێ یان بۆ هەمیشــە
وەالی دەنــێ .هەمــووی ئەمانــەش لــە
هێــزی ئیــرادە و مەزنیخوازانــەی ئــەو
تاکــە بــە هەڵوێســت و شۆڕشــگێڕانەوە
ســەرچاوە دەگرێ کە ئەرکەکانی خۆیان
لــەم قۆناغــە هەســتیارەدا دەزانــن و دەبنــە
ڕێنیشــاندەر بــۆ گەیشــتن بــە ئــازادی و
ڕزگاربوون لە بندەستی .
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گۆلی ورمێ له زیندووبوونهوه ههتا تۆفانی خوێ!!
هیوا خانی
ســهردهمانێک دهنگــی شــڵق و هۆری
شــهپۆلهکانی گۆلــی ورمــێ کــه لــه
کهنارهکانــی دهدا و ههیبهتــی دهریــای
بێســنوور و لــه جــۆش ههمــوو کهســی
تووشی سهرسوڕمان دەکرد.
زینــدوو و هــهژان و بهربــاوی جوانــی
تایبــهت به خۆی ههبوو! .بههرهمهندی و
پڕتامی و سهفای ههموو کات خهڵکی
بۆالی خۆی ڕادهکێشا .له چوار دهوری
 21ڕووبــاری پڕئاوی وهرزی و دایمی و
 49چۆمــی کاتــی دهڕژانه ئهو گۆل ه و
شــهپۆلهکانیان ههراوتــر و دهوڵهمهندتر و
یاخیتر دهکرد!.
یهکێــک لــه گۆلــ ه هــهره گهوهرهکانــی
خــوێ بــوو لــ ه ڕۆژههاڵتــی ناوهڕاســت
ێ
کــ ه لــه نێــو کــوردان بــه بەحــری خــو 
بهناوبانــگ بــوو .ئــهو سروشــت ه جــوان و
دڵڕفێنهی و کانگای خۆشــی و داهاتی
خهڵکــی دهوروبــهر به هۆی بێ تهدبیری
و نهزانــی ڕێژیمــی مهالیــان ئهمــڕۆ لــه
گیانهڵاڵدایــه .دیــاره هــۆی ســهرهکی
وشــکبوونی گۆلــی ورمــێ بــۆ بڕینــی
ڕهگــی حهیاتــی ئــهو گۆل ه ل ه بــه دهیان
ڕهگــی ورد و درشــت کــه چــوار دهورهی
یهکیــان دهگــرت و وهک ڕووبار دهڕژانه
نێــو جهســتهی پڕتینــی و زیندوویــان
ڕاگرتبوو دهگهڕێتهوه.
ڕێژیم ب ه گرتنهوهی ئهو ئاوان ه و سازدانی
بهنداوی ناکارناســانه و گۆڕینی ڕێڕهوه
ئاوییــهکان و گلدانــهوهی بــۆ مهبهســتی
تــر و ڕاگواســتنی بــۆ شــارهکانی دیکه
ئــهو بهاڵیهی بهســهر ئهو گۆل ه هێنا که
ئهمــڕۆ دهیبینین .گۆلــی ورمێ ئهمڕۆ
دواڕۆژەکانــی تهمهنــی خــۆی ئەزمــون
دەکات و قــهراره بــه هــاواری بگــهن و
ئــاوی زێــی بچوکــی ب ه گــهروو داکهن!
بــهاڵم ئــهوه نووشــدارووی پــاش مهرگی
سۆهرابه!
دیــاره بــۆ دهســپێکی هــهر کارێــک لــه
پێشــدا ههڵســهنگاندن و کارناســی کردن
و لێکدانــهوهی الیهنــه پۆزەتیــڤ و
نێگاتیڤەکانــی کارهکــ ە دهستنیشــان
دهکــهن .لهگــهڵ ئــهوهی لــه بــواری
ژینگهپارێــزی و ئابــووری و وهرزێــری

و پیشــهیی کارناســان ڕاپۆرتهکانیــان
ســهبارهت بــ ه گلدانــهوهی ئاوهکانــی
ئــاوهڕۆی گۆلــی ورمــێ و ســازکردنی
بهنــداو لهســهر ئــهو ڕووبارانــه و
گواســتنهوهی ئــاو بــۆ شــارهکانی تــر
ڕێژیمیــان ئــاگادار کردبوویــەوه ک ه ئهوه
کارێکــی مهترســیداره و لــ ه داهاتــوودا
ئاکامــی ئــهو کاره چهوتــ ه یهخــهی
خهڵک و ناوچهکه دهگرێ.
لــهو الشــهوه بهپێــی تاقیــکاری جیهانی
نموونــهی کارکــراو گۆڕینــی ڕێــڕهوی
ئــاوهکان لــه ههمــوو جیهــان شکســتی
خــواردووه! کهچــی بهبــێ گوێــدان بــه
ئاکامــی ئــهو لێکۆڵینهوه و بهدواداچوون
و ڕای کارناســانی بــواره جۆراوجۆرهکان
دهســت دهکات بــ ه کهڵکوهرگرتنــی
جۆراوجــۆر لــهو ئاوانــهی دهڕژێنــ ه نێــو
ئهو گۆلــه .کهڵکوهرگرتنی نابهجێ لهو
ئاوان ه گۆلی ورمێیان بهو ڕۆژه برد!! بۆ
نموونــ ه ئــاوی ســهههند و ســهبهالن و لــه
ســهرابهوه ههتــا بهســتێنی بهحری ورمێ
جۆرهــا کهڵکی لێوهردهگیرێ؛ ئاوهکانی
خــۆی و ســهڵماس وهرزیــن و لهبههــارێ
ڕا ناگهنــ ه بهحــرێ .ئاوهکانــی ئهنــزهل و
برادۆســت و مهرگــهوهڕ و بارانــدۆزی بۆ
ورمێ و کارگە و کارخانهکانی ئهو شاره
تهرخان کراوه! ئاوی گادهری ل ه پاشاوی

بهنداوی حهسهنلیان بۆ پاراوکردنی دێم ه
شــۆرهکاتهکانی دهوروبــهری بهنداوهکــه
کهڵکی لێوهردهگیرێ.
ئاوی مهنگورایهتی مههاباد ل ه بهنداوی
ئــهو شــارهڕا دهشــتی شــاروێران دهدێرێ.
تهتههــوو و جهغهتــوو بــۆ تهورێــز و
شــارهکانی دهوروبــهری ڕادهگوێزرێــن.
یانــی تــهواوی ئــهو ئاوانــهی دهڕژانــه
ئــهو گۆل ه یــان نهدهگهیشــتنه بهســتێنی
گۆلهکــه! یــان زۆر کــهم بونهتــهوه بۆیــه
ئێستا گۆلی ورمێ له ئاوزینگداندایه.
پاش ئهو کاران ه ههست کرا گۆلی ورمێ
بــهرهو وشــکبوون دهچــێ ،بودجهیهکــی
زهبهالحیــان بۆ زیندووکردنــهوهی تهرخان
کرد؛ سێ چوار سااڵن ههر کۆبوونهوه و
قســهکردن بوو .چهند جــار موتهممهمی
بودجــهی بۆ لێداوه و بودجهی تازهیان بۆ
تهرخــان کــرد! ههتا ســاخ بوونــهوه ئاوی
زێــی بچــوک ههڵبــڕن و وهســهر گۆلی
ورمێــی گێــڕن! دیســان بهبــێ گوێدان به
ڕای کارناســان کارێکیــان کــرد وهک
کــورد گوتهنــی« :عــوزر لــ ه قهباحهتێ
خهراپتر!!» کارێک ک ه ئاکامی چهوتی
ئهمڕۆ له خوزستان دهبینین! له خوزستان
بــه ههڵبڕینــی ئــاوهکان لــه ســهرچاوهوه
بــۆ شــارهکانی کهویری ئهمڕۆ دهســتی
خــوار ســهرچاوهکان تووشــی قهیرانــی

بێئــاوی و وشکهســاڵی بوونــه .هاواریــان
لێ بڵیند بووه و هاتوونهته ســهر شــهقام.
بــه گواســتنهوهی ئــاوی زێــی بچوکیش
بۆ بهنــاو زیندووکردنهوهی گۆلی ورمێ
 کــه ڕاســت نییــ ه و ئامانجــی دزێــویدیکهی لهپشــته  -کارێکی لهو جۆرهیه
و سبهی ئاکامی ئهو کاره چهوته لێرهش
خۆ نیشان دهدات .چوونک ه گۆلی ورمێ
 24میلیارد میتری سێجا کورتی هێناوه
و بهقســهی بهرپرســان  %50ئــاوی زێیــه
بــۆ بهحــرێ بــهڕێ دهکهن یانی ســااڵنه
دەوروبەری  435میلیۆن میتری سێجا.
کــهی ئــهو ڕاددهیــ ه قهرهبــوو دهبێتــهوه!
ئێســتا ل ه سهر زێی بچوک چوار بهنداو
لێدراون و لێدهدرێن!
ســێیان لــه ناوچــهی پیرانشــار و یهکیان
لــ ه سهردهشــت لێــدراوه کــ ه بهپێــی ڕای
کارناســانی بــواری زهوی و ســهرچاوه
ئاوییــهکان ســهرهڕای گۆڕینــی ڕێــڕهوه
ئاوییهکان که کارێکی شکســتخواردووه
بوونــی ئــهو ههمــووه بهنداوانــه
ئێکۆسیســتمی ناوچهکــ ه دهگــۆڕێ و
بێئاوبوونی خوارووی سهرچاوهئاوییهکان
و ڕێــڕهوه ئاوییــهکان بهتایبــهت ههرێمی
کوردستان دهخاته تهنگهژهوه.
بــۆ ســهرووی بهنداوهکانیــش ههوایهکــی
شــێداری نامــۆ بــۆ ناوچــه و ڕۆچوونی

زهوی و وهجموجــۆڵ کهوتنــی پســاوهی
قهندیــل ( فعــال شــدن گســل قندیــل )
پێشــبینی کراوه .له پیرانشــار دوو ڕێڕهو
بۆ گواســتنهوهی ئــاوی ســهرچاوهکانی
زێی بچوک دیاری کراوە ك ه یهکێکیان
شــێوهی کاناڵــی ســهرئاوهڵ ه دهڕژێتــه
بهنداوی چهپهراوێ و ئهویتر به شــێوهی
توونێلــی ژێــرزهوی لــه بهنــداوی کانــی
ســێوێ و لــ ه ســهرووی گونــدی ڕکاوێ
بهڕێدهکــرێ و لــه دهشــتی ســندووس لــه
گونــدی بهگمقــهاڵ ههڵــدهڕژێ و بــهرهو
گۆلی ورمێ قهراره بڕوا.
دیاره لهبری دزینی ئهو ئاوه و بۆ ئهوهی
چاوی وهرزێڕانی پیرانشاری پێ ببهستن
زهوییهکانــی ناوچهی پیــران و الجانییان
لولهکێشــی ئــاو بــو ئاودێری به شــێوهی
بارانی کردووه.
لهگــهڵ ئــهوهی کارهکانــی تــهواو
بــووه بــهاڵم هێشــتا ئاویــان تێنهکــراوه و
ڕادهســتی شــیرکهتهکانی تهعاونــی
وهرزێــڕان نهکــراون .کێشــهکە ئەوەیــه
کــە شــیرکهتهکان دەخــوازن ئــاو لــه
ڕێــڕهوی ئــاو و لوولــهکان بکــرێ و
تاقــی بکرێتــهوه بــاش دهرچــوون وهریــان
دهگریــن ،پهیمانکارهکانیــش کــ ه لهگهڵ
چاوهدێــرهکان (ناظریــن) و بهڕێوهبــهری
گهاڵڵهکه (مجری طرح) دهستیان وێک

داوه ،دهڵێن ئێم ه کاری خۆمان کردووه و
ڕادهستی بهڕێوهبهری گهاڵڵهمان کردووه
و چاوهدێرهکان واژۆیان کردووه.
کارێ ئێمــ ه تــهواو بــووه!! هێندێــک
لهســهر ئــهو بڕوایــهن ک ه پهیمانــکارهکان
دهغهڵییان کردووه و کهرهسته باشهکانیان
گل داوتــەوه و کهرهســتهی ئاشــاغ و
ئهیــاغ (بنجــل و خراب)یــان لــه جێــگای
تێهاویشــتووه کە وەاڵمدهرهوه نین!! ئێستا
خهڵــک چاوهڕوانــی وهڕێخســتنی ئــهو
پرۆژهیهن ک ه زۆر ب ه سهقهتی دامهزراوه.
ههڵبــهت ئــهوهش بڵێیــن کــە تهنیــا لهبهر
چــاوی جوانــی وهرزێڕانــی ناوچ ه یان له
ترســی ناڕهزایهتی ئهو کارهیان نهکردووه
بهڵکــوو بــۆ ئهوهی وهرزێڕهکان بهم شــێوە
ئــاو خــهرج نهکــهن ،بــهو کاره ئاویــان بۆ
جیرهبهنــدی دهکهن و بۆخۆیان چاوهدێری
خهرج کردنی دهکهن!.
لهو الشــهوه چهند ڕۆژ لهوه پێش حهســهن
ڕوحانی له کۆبوونهوهیهکدا به ئهرخهیانی
مزگێنی زیندووکردنهوهی گۆلی ورمێی
دا کــ ه پــاش دوو مانگــی دیکــه ئاو بۆ
ئــهو گۆلــ ه وهرێ دهکــهوێ !! «کــهره
مهمــره بههــاره« .بهڵــێ لهوانهیــ ه وهڕێ
کــهوێ بهاڵم حهســهن ڕوحانی و ههموو
کاربهدهســتهکانی ئــهو کاره باش دهزانن
کــ ه ئــهو ئــاوه ئــهو بهحــرهی پــێ زیندوو
نابێتــهوه ئــهو ئاوه جێگــرهوهی ئهو ههموو
ئاوه نابێ ک ه لهســهر ئهو بهحرهیان بڕیوه!
ئــهو ئــاوه نابێ به یهک لهســهر چواری
ئاوهکانــی ورمــێ و شــنۆ و مههابــاد و
بــۆکان کــ ه دهڕژانــه نێــو ئــهو بهحــره.
دهوڵهت لهباتی ئهو ههمووه خهرج و باجه
و تهخشــان پهخشــان کردنــی ســهروهتی
خهڵکانــی ئێــران بــهس بهنداوهکانــی
ههڵرشــتبای ه نێــو گۆلــی ورمــێ لهوانــه
بــوو زینــدوو ببایــەوه بــهاڵم ناشــارهزایی
کاربهدهســتانی ڕێژیــم کارێکــی لهگهڵ
کــردووه ک ه تــازه زیندووبوونهوهی گۆلی
ورمێ بۆته کارێکی مەحاڵ.
ههر پاش قسهکانی ڕوحانی ل ه ناوچهی
ئهنــزهل تۆفانــی خــوێ ئهو مهترســییهی
پێشبینیان کردبوو وهڕێ کهوت.
ئهوه ســهرهتای کارهســاتێکی سروشــتییه
کــه بــ ه دهســتی کۆمــاری ئیســامی
خوڵقــاوه و چارهســهری کارێکــی ئاســان
نییه.

پێمەڕەی خۆی بە خەڵک دەدات و خۆی بەدەست ئاودێری دەکات
دڵنیا لوتفی
ئەم یاســایە لەنێوان داگیرکەرانی خاک
و ئــاوی کوردســتاندا بوونــی هەیــە کــە
گــەر گۆشــتی یــەک بخــۆن ئێســکی
یــەک ورد ناکەن و تــا بەرژەوەندییان بۆ
یەکتر تێدا هەبێت خەمخۆر و دڵەوەرێزی
یەکترن و چاوێکیان لە یەکترە.
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا
دارســتانەکانی پارێــزگای «ئانتالیــا»
لــە واڵتی تورکیە بەناوی «مانڤگات»
تووشی ئاگرکەوتنەوە بوون و ڕووداوەکانی
پەراوێــزی ئــەو ئاگرکەوتنەوەیــە زاری
خەڵکــی کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــی کرد
بە تەڵەی تەقیوەوە و ئەو کردارەی ڕێژیم
بــوو بە یەکێکــی دیکە لــەو کردەوانەی
کــە قســەکان و ئیدیعاکانــی خــۆی
وەدرۆ خســتەوە .لــە ئاگرکەوتنەوەکانــی
«مانڤگاتـ»ـــدا ڕێژیمــی ئێــران هەمــوو
هەوڵــی خــۆی بــۆ یارمەتیــدان بــۆ
کوژاندنەوەی ئەو ئاگرە خستە گەڕ و بە
هەســتاندنەوەی فڕۆکەی ئاگرکوژێنەوە
و هێلیکۆپتێــر بــوو بــە یارمەتیــدەر و
خەمخۆرێکــی بــاش بــۆ دەســەاڵتێکی
حاکــم لەســەر یەکێکــی دیکــە لــە
پارچەکانــی کوردســتان .ڕێژیمــی
ژیانکــوژی کۆمــاری ئیســامیی ئێران
بــۆ یارمەتیــدان بــە کوژاندنــەوەی ئــەو
ئاگــرە بەرباڵوە کە لە تورکیە ڕووی دا،
فڕۆکــەی «ئیلیۆشــینی  ٧٦تی دی»

سەر بە سپای تێرۆریستیی پاسدارانی بۆ
ئەو مەبەســتە هەڵفڕانــدووە کە هەر جارە
بــە هەڵگرتنی  ٤٠تۆن ئاو چووەتە ســەر
ئاسمانی تورکیە و هەوڵی کوژاندنەوەی
ئاگرەکــەی داوە و بــەدەر لــەو فڕۆکەیــە
دوو هێلیکۆپتێریشــی لە خزمەت تورکیە
بــۆ کوژاندنەوەی ئــەو ئاگرکەوتنەوەیەدا
دانــاوە .ئــەم هەواڵنــەی ڕێژیــم بــۆ
کوژاندنــەوەی ئاگــری دارســتانەکانی
ئانتالیــا لەحاڵێکدایــە کــە مــاوەی
چەندیــن مانگــە و هــەر لە ســەرەتاکانی
هاتنــی وەرزی بەهــارەوە دارســتانەکانی
زاگــرۆس بــەردەوام و ڕۆژانــە تووشــی
ئاگرکەوتنەوەی قورس دەبن و ســەرەڕای
هــەوڵ و تەقــەال و داواکاریــی زۆری
خەڵــک ،ڕێژیــم هیــچ هەوڵێکــی بــۆ
یارمەتیگەیانــدن بــە دارســتانەکانی
زاگرۆســی نــەدا و جــار واش بوو لەباتی
ئاگرکوژاندنــەوە و یارمەتیگەیاندنــی
ژینگەپارێــزان ،خــۆی لەالیەکی دیکەوە
ئاگــری لــە دارســتانەکان بــەر دەدا؛
هەرچەنــد ئــەو ئاگرانــەی زاگــرۆس
هەموویــان لەالیەکــەوە ڕاســتەوخۆ یــان
ناڕاســتەوخۆ ســەرچاوەکەی خــودی
ڕێژیمــە و قــورس بوونــەوەی ئاگــرەکان
جیا لەوەی کە ژینگە و ئێکۆسیســتمی
تێــک دەدا هەڕەشــەی لــە گیانــی
ژینگەپارێــزان دەکــرد و دەکات و ئەمــە
ئامانجــی خــودی ڕێژیمــە و حەزی دڵی
داگیرکەری کوردستانی ڕۆژهەاڵتە کە
نــەک تەنیــا دارودەوەن بەڵکــوو خەڵکی
زاگــرۆس نشــینیش لــە ئاگــری ئامانجە

نگریسەکانیدا بسووتێن .ئەم خەمساردی
و کەمتەرخەمییــەی ڕێژیمــی ئێــران
بەرانبــەر بــە کوردســتان و زاگــرۆس
بەپێچەوانــەی ویســتی ئــەو ،واڵمــی
دراوەتــەوە کــە قاقڕکردنــی نیشــتمانی
کوردانــە و بەپێچەوانــەوە جۆرێکــی
تایبــەت لــە نیشــتمان خۆشەویســتیی
دروســت کــردووە کــە ناتوانــن پێشیشــی
پــێ بگــرن! ئەمــە ئــەو چەکــەرەی
زەینییەیە کە لە ســێبەری جەنایەتەکانی
ڕێژیمــدا بنچکــی لە دەروونــی کورداندا
داچەقیــوە و هەوڵەکانــی داگیرکــەری
ئــەم خاکــە وایــە کــە چــی دەکات
واڵمــی پێچەوانەی لــێ وەردەگرێتەوە لە
کوردســتاندا .بەاڵم خاڵی جێی ســەرنج
لێرەدایە کە ئەو فڕۆکە ئاگرکوژێنەوەی
ڕێژیمــی ئێران کــە بۆ ئانتالیــا نێردراوە،
هەمان فڕۆکەشــە کە پێشــتر بۆ ناردنی
چەکوچــۆڵ بــۆ گرووپــی «فاتمیوون»
لە ســووریە کەڵکی لــێ وەردەگیرا ،واتە
ڕێژیمــی ئێران بە گەیاندنی یارمەتی بە
دەسەاڵتداران لە ناوچەکە هەوڵی دەست
لەمــان بــوون و گیانــی گیانــێ بوونەوە
لەگەڵیانــدا دەدات بــۆ ئــەوەی دەســتی
ئاوەاڵتــر و دابینتــر بێــت بــۆ دژایەتیــی
زیاتری گەالنی ژێرچەپۆکی خۆی.
ئــەم هەوڵــەی ڕێژیــم بــۆ خۆنوانــدن لــە
بەرچــاو دەوڵەتی تورکیەدا بۆ وەرگرتنی
پشــتیوانیی زیاتــرە بەهــۆی هەســتکردن
بــە مەترســیی لەناوچوونییــەوە بەدەســت
گەالنــی ژێرچەپۆکــی خــۆی ،چــون
ڕێژیمی ئێران باش لەوە تێگەیشــتووە کە

نەتەوە بندەســتەکانی ژێر دەســەاڵتداریی
ئیتر بەو وشیارییە جەماوەرییە گەیشتوون
کە ئەو ڕێژیمە جگە لە نەهامەتی چی
دیکــەی بــۆ بەرهــەم نەهێنــاون و ئــەم
بابەتە لە کوردســتاندا زۆر ڕوونتر خۆی
دەنوێنێت .ئیتر ئاوایە و بەرژەوەندییەکانی
نیــزام وادەکات کــە ئاگرکوژێنــەوەی
دەوڵەتێک کەرەستەکانی لە ماشینێکی
ئاگرکوژێنەوەی بێ ئاوەوە هەڵدەسووڕێت
بــۆ فڕۆکەیەک کە هــەر جارە  ٤٠تۆن
ئــاو هەڵدەگرێــت و مەودای ســنوورێک
دەبڕێت بۆ ئاگرکوژاندنەوە.

کردەوە نەپێژراوەکانی ڕێژیمی کۆماری
ئیســامی تا ئاســتێک بێزارکــەر بووە و
ڕووی لــە خــۆی داماڵیوە کە هەر وەک
دەڵێــن ئیتــر ئــاو لە ســەری تێپەڕیوە و لە
ڕوو ناچێتەوە و ئیتر بەو چەشــنە کارانە
ڕێگایــەک بــۆ دەربازبــوون لــە ڕەخنە و
گازنــدە و بــەرۆک لێهەڵپێچانی ،بوونی
نامێنێــت و تەنیا شــتێک کە دەمێنێتەوە
ئەوەیــە کە ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر بۆ هەموو
چیــن و توێژەکانــی ژێــر چەپۆکــی
کۆماری ئیســامی دەسەلمێت کە تەنیا
شــتێک ئــەو ڕێژیمە بە الیــەوە گرینگە

مانــەوەی بــێ شــەرمانەی خۆی لەســەر
کورســیی حوکمڕانییە .ئــەم کردەوەیەی
ڕێژیم و هەڵگرتنی ئاو و تێپەڕینی بەسەر
ئاگــری زاگرۆســدا بــۆ کوژاندنــەوەی
ئاگری واڵتێکی دیکە ئەو ڕاســتییەمان
بــۆ دەســەلمێنێت کــە کاتێــک ئــاوی
واڵتێک بە ئاوری واڵتێکی تردا دەکات
و دەیکوژێنێتەوە ئاســاییە کە واڵتەکەی
ژێــر چەپۆکــی خــۆی دەبــێ لــە ئاگردا
هەڵقرچێت و خەڵکەکەشی لە بێ ئاویدا
زاریان شەقار ببێت.

ژمارە ٦ ، ٨٠٤ی ئاگۆستی ٢٠٢١

بۆ دەبێت ڕۆڵی ژنان لە مەیدانی شۆڕشدا
کرچ و کاڵ بێت؟
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حیزبــی دێموکــرات و پرســی ژنــان
بەشــی یەکەم:
بەشــداریی سیاســیی ژنــان

نووسین :هێمۆ

ئیرادەیەکی پتەو لە بەرانبەر نادادپەروەریدا ،هەستانەوە و بەگژداچوونەوە و هەروەها ملنەدان بە
زەبروزەنگی دەوڵەتی داگیرکەر واتە ئەوپەڕی شیاوبوونی نازناوی شۆڕشگێر.
ڕۆڵەکانی نەتەوەی کورد وێڕای چەرمەسەری و نەهامەتی ،هەمبەر بە دوژمنانی واڵتەکەمان ڕاوەستاون و سەرەڕای
ئەوەش خۆنەویستانە چوونەتە مەیدانی شەڕەوە
سەمیرا عەزیمیان
بزووتنــەوەی ڕزگاریخــوازی کــورد لە
کوردســتان وەک واڵتێکی دابەشکراو
پڕۆســەیەکی بــەردەوام و مێژوویەکی
پــڕ لــە هــەوراز و نشــێوی بڕیــوە .بــە
درێژایــی ئــەم مێــژووە هــەرکام لــە
بەشــەکانی کوردســتان نوێنەرایەتــی
ئــەم بزووتنەوەیــان کــردووە و ڕێــڕەوی
خەبات و تێکوشــانی خۆیانیان دیاری
کردووە،نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاســت زیادتــر لە هەمــوو گەالنی
دیکــە خوڵقێنەری شــۆڕش و ڕاپەڕین
دژی نەیاران بووە و زیادتریش قوربانی
داوە.
ئیرادەیەکــی پتــەو لــە بەرانبــەر

وێدەچیــت یەکێــک لــە هــۆکارە
هەرەگرینگەکان باوەڕبەخۆنەبوون بێت.
بەدڵنیاییــەوە دابونەریــت و کەلتــووری
دواکەوتــوو لەوانەیە گەورەترین تاوانی
لــەم پرســەدا هەبــێ ،پاشــان نەبوونــی
متمانــە و گوێڕایەڵکردنــی ژنــان لــە
چوارچێــوەی بڕیــاردا لــە گەورەتریــن
کۆمەڵــگا
ســەرکوتکارییەکانی
بەئەژمار دێ.
بــە ســەرنجدان و تاوتوێکردنــی
ناوەڕۆکــی باســەکە ،ژنــان جەوهەری
شۆڕشــگێڕانە و پوتانســییەڵی
خەباتــکاری لــە بزووتنەوەکەیــان هەیە
و دەتوانــن ڕۆڵێکــی پڕشــنگداریان
هەبــێ ،هەروەهــا دەربازبــوون لە بیری
دواکەوتووانــە و هەڵوەشــاندنەوەی
ئۆســوولی چەوســاندنەوە بــە یەکــەم

کۆمەڵگا و ســەرکەوتنی بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازی گەلی کورد بەشــداری
ژنــان لــەم شۆڕشــەدا بە ئەرکــی هەرە
پیــرۆز دەزانێــت ،لــە پــاڵ ئەوشــدا
وەدیهێنــەری مافــە پێشــێلکراوەکانی
ژنــان لــە ژێــر دەســەاڵتی کۆمــاری
ئیسالمییە و پاڵپشتییان لێدەکات.
حیــزب هەم دەتوانێت کەشــێکی ئەوتۆ
لــە بەرانبــەر چەوســاندنەوە و بــێ
چارەنووســیدا پێــک بێنــێ یان ڕێک
پێچەوانــەوە دەتوانێــت دروشــمێکی
دەســتکرد بێت کە بەرژەوەندییەکان بە
قازانجــی خــۆی بقۆزێتــەوە هــەر بۆیە
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
نــەک مافی ژنان بە ئەســاس دەزانێ
بەڵکــوو ڕێکخــراوی یەکیەتی ژنانی
دێموکراتی کوردستان سەلمێنەری ئەو

خاشــەبڕکردنی پرســی ســتەمکاری
دەخاتــە گــەڕ .یەکێــک لــە خاڵــە
سەرنجڕاکێشــەکان کە پەیوەندیدارە بە
ناوەڕۆکی باســەکە ئەوەیە کە حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە
هۆی پێگەی سیاسی و کۆمەاڵیەتی
هاوتەریــب لەگەڵ خەباتــی نەتەوەیی،
خەبــات بــۆ لەبەرچاوگرتنــی مافــی
یەکسانی و دادپەروەری کۆمەاڵیەتی
دەکات کــە لــە تایبەتمەندییەکانــی
ئاڵوگۆڕی کۆمەاڵیەتییە.
کەواتــە مانــەوە لــە ژێــر حاکمییەتــی
کۆمــاری ئیســامی و هەروەهــا
بایەخــە
مســۆگەرنەکردنی
کۆمەاڵیەتییــەکان کــە پێوەنــدی بەم
پرسەوە هەیە کە ئاماژەی پێ دەدرێ
ئەوپەڕی بندەستی و بێ دەسەاڵتییە.

ژنان جەوهەری شۆڕشگێڕانە و پوتانسییەڵی خەباتکاری لە بزووتنەوەکەیان هەیە
و دەتوانن ڕۆڵێکی پڕشنگداریان هەبێ،
هەروەها دەربازبوون لە بیری دواکەوتووانە و هەڵوەشاندنەوەی ئۆسوولی
چەوساندنەوە بە یەکەم ئەرکی گرینگ دادەنرێت
نادادپەروەریــدا ،هەســتانەوە و
بەگژداچوونــەوە و هەروەهــا ملنــەدان
بــە زەبروزەنگــی دەوڵەتــی داگیرکــەر
واتــە ئەوپــەڕی شــیاوبوونی نازنــاوی
شۆڕشگێر .ڕۆڵەکانی نەتەوەی کورد
وێــڕای چەرمەســەری و نەهامەتــی،
هەمبــەر بــە دوژمنانــی واڵتەکەمــان
ڕاوەســتاون و ســەرەڕای ئــەوەش

ئەرکی گرینگ دادەنرێت.
ژنانــی خــاوەن هەڵوێســت و خــاوەن
ئیرادەی بەرز دەتوانن بەســەرهاتی تاڵ
و ژیانــی تاقەتپڕووکێــن و ژیانێــک
لــە شــانازی و بەختــەوەری هەڵبژێرن،
ئەمڕۆکــە هەلومەرجــی ســەرهەڵدانی
بایەخــە کۆمەاڵیەتییــەکان و بەهــا
مرۆییــەکان دەتوانــێ گەورەتریــن

ڕاســتییەیە لەمەڕ هەموو پرســەکانی
تایبــەت بە ژنــان .ئەم ڕێکخراوەیە کە
لــە ســەردەمی کۆمــاری کوردســتان
دامــەزراوە لــە قۆناغەکانــی خەباتــی
حیزبــی دێموکــرات وەک خەباتــی
ئاشــکرای ســاڵی 1357تاکوو ئێســتا
کە قۆناغی نوێی خەباتمان ،ڕاســانی
خۆرهەاڵتــە بــەردەوام لە پەرەئەســتاندن

هــەر بۆیــە ڕووخاندنــی ئــەم سیســتمە
و جێگیرکردنــی دەســەاڵتی سیاســی
و کۆمەاڵیەتــی پێویســتە کــە ژنــان
ئەوپــەڕی بــڕوا و توانایــی خۆیــان
لەهەمبەر داگیرکەر بنوێنن .بەشداری
کــردن لەم شۆڕشــە هەنگاوێکی پتەو
یاخود هەســتانەوەیەکی مافویستانەیە
لــە پێناو بایەخ و بەها هاوبەشــەکاندا.

بۆ ڕووخاندنی ئەم سیستمە و جێگیرکردنی دەسەاڵتی سیاسی و کۆمەاڵیەتی پێویستە
کە ژنان ئەوپەڕی بڕوا و توانایی خۆیان لەهەمبەر داگیرکەر بنوێنن .بەشداری کردن لەم شۆڕشە
هەنگاوێکی پتەو یاخود هەستانەوەیەکی مافویستانەیە
لە پێناو بایەخ و بەها هاوبەشەکاندا
خۆنەویســتانە چوونەتــە مەیدانــی
شەڕەوە.
کــۆی ئــەو فاکتەرانــە لەگەڵ ئەوەی
پێکهێنــەری دەرفــەت و هەڕەشــە
بــوون بــەاڵم هــاوکات دینامیزمــی
گۆڕانــکاری و زیندووڕاگرتنــی
بزووتنەوەکــەش بوونە ،پرســێک لێرەدا
پێویست بە ئاماژەکردنە و دەخرێتە بەر
بــاس ئەوەیە کــە بۆ دەبێت ڕۆڵی ژنان
لەم شۆڕشەدا کرچوکاڵ بێت؟

دەرخــەری یەکســانی بــۆ ئــەم
پرۆســەیە بێــت و ســەرکەوتنی ژنــان
لــە هەمــوو بوارەکانــی پێشــکەوتندا
دەســتەبەر بکات .حیزبــی دێموکراتی
کوردستانی ئێران مەکۆی گەشەکردن
و پەروەردەبــوون وەک بنیاتی شــۆڕش
دەزانێت و هاوکات گۆڕەپانی دەروەست
گەرایــی و خۆپێگەیاندنی تاکەکانی
کۆمەڵــگا بەگشــتی و ژنان بەتایبەتە
و بــۆ بەرەوپێشــڤەچونی سەرانســەری

بووە و سەرەڕای بەهێزکردنی بیروڕاکان
و پێشــکەوتوویی ڕێکخراوەکــە
ئەمڕۆکــەش ملکەچکردنــی ژنان لە
کۆمەڵــگادا بە نادادپــەرەری دەزانێت.
هەروەها لە ســەر پاراستنی کەرامەتی
مرۆڤ پێداگرە و دژی هەموو چەشنە
توندوتیژییەکــە کە بەرانبەر بە ژنان و
مافــە ڕەواکانیــان دەکرێــت ،هاوکات
لــە پێنــاو ئامانجەکانــی ڕێکخــراودا
چارەســەری ئەزموونــە تاڵــەکان بــۆ

بێجگــە لــەوەش یەکێــک لــە ئەرکــە
هــەرە پێویســتەکان بــۆ سەرخســتنی
ئــەم شۆڕشــە و گەیشــتن بــە ئامانجە
لەمێژینەکانــی گەلەکەمــان ،ژنان بە
لێهاتوویــی و متمانــە بەخۆبــوون بــە
بەشــداری لــەم خەباتــە کــە ئامانجی
ڕزگاری کوردســتانە ڕۆڵی سەرەکی
بگێــڕن و کۆتایــی بــە ناڕەوایــی و
هەمــوو کــردەوە دژەمرۆییەکانــی
کۆماری ئیسالمی بێنن.

لە ٢٥ی گەالوێژی ئەمســاڵدا  ٧٦ســاڵ بە ســەر دامەزرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێرانــدا تێدەپەڕێــت؛ حیزبێکی پێشــەنگ و پێشــڕەو کــە لە هەموو
قۆناغــە تایبەتەکانــی خەباتەکەیدا هەوڵــی داوە گرینگی بە هەموو توێژەکانی
ژینگەی خەباتەکەی بدات.
حیزبــی دێموکــرات هــەر لــە ســەرەتای دامەزرانییــەوە ،ژنانــی وەک بەشــێکی
گرینــگ لــە خەباتکارانــی خــۆی پێناســە کــردووە و لــە هەمــوو قۆناغەکان و
هەمــوو هەلومەرجێکیشــدا هــەم گرینگیی پێ داون و هــەم کات و ئیمکانات و
پێداویستیشی بۆ دابین کردوون.
ئــەوەی کــە لــە چوارچێــوەی ئــەم وتــارەدا دەخرێتە بەر باس ،پرســی بەشــداریی
سیاســیی ژنــان لــە حیزبــی دێموکــرات و گرینگیدانی ئەم حیزبە بــەم الیەنە لە
خەباتی ژنانی کوردستانە.
دیارە کە هەر لە سەرەتای خەباتی ئێمەوە ،ژنان بەشدارییەکی کارا و بەهێزیان
لە حیزبدا هەبووە ،ئەگەرچی لە ســەرەتاکانەوە بەهۆی دابونەریتی زاڵ بە ســەر
کۆمەڵگای ئەوکاتی کوردســتاندا ،ژنان نەیانتوانیوە بەو جۆرەی کە پێویســتە
و دەشــێ بەشــداری ئەم خەباتە بن بەاڵم هەر لەو کاتەشــەوە بە هەســت کردن بە
بەرپرسایەتی بەرانبەر بە خەباتەکە و هەروەها نیشتمانەکەی خۆیان ،ئەوەی کە
بۆیــان لوابــێ ،کردوویانــە و لــەم پێناوەشــدا بەدڵنیاییەوە هەم نرخیــان داوە و هەم
بوونەتــە قوربانــی ،بەاڵم گرینگ ئەوەیە کە ئیــرادەی بەردەوام بوونیان هەبووە و
خەباتەکەیــان بــە ئەمڕۆ گەیاندووە تاکوو نەســڵی نوێ درێژەدەری ڕێبازەکە بن
و زیاتر لە جاران لە کایە سیاسییەکاندا ڕۆڵ بگێڕن.
ئەگەرچــی ژنــان لــە ســەرەتاکانەوە ڕەنگــە تەنیــا ڕۆڵــی پشــتیوانیکردن لــە
خەباتەکەیــان لــە ئەســتۆ گرتبێ و تەنیا بەو شــێوازە بەشــداری خەبــات بووبێتن
بــەاڵم حیزبــی دێموکرات وەک ماهیەتی خــۆی کە بەردەوام هەوڵی داوە خۆی
لەگەڵ گۆڕانەکانی کۆمەڵگا ڕێک بکاتەوە و خواست و ویستەکانی خەڵکی
کوردســتان لــە بەرچــاو بگرێــت و بەپێــی دەرفــەت و هەلومەرجــی کۆمەڵــگا
بەرنامە و پالن بۆ داهاتوو دابڕێژێ ،بە هەســت کردن بەو ڕاســتییە کە ژنانیش
وەک بەشــێکی گرینگی ئەم کۆمەڵگایە مافیان هەیە کە بەشــداری لە پرســە
سیاســییەکاندا بکەن ،زیاتر لە پێشــوو دەرفەتی بۆ ڕەخساندن ،تاکوو بە فەرمی
لە ٢٤ی ڕەشەممەی ١٣٢٤ی هەتاویدا و لە حکوومەتی کۆماری کوردستاندا،
لــە ژێــر ڕێنوێنییەکانی پێشــەوا قازی محەممەددا ،یەکــەم ڕێکخراوی تایبەت
بــە ژنــان دامــەزرا تاکــوو ببێتــە بنکەیەکی بەهێز بــۆ خۆدیتنــەوە و بەهێزبوونی
ژنــان لــە بــواری کاری ڕێکخراوەیی و لە هەمان کاتیشــدا دەرفەتێکی باش بۆ
پەروەردەبوون و بەشداری لە سیاسەتدا.
ڕێکخــراوی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران یەکەمیــن
ڕێکخراوێک بوو کە ژنانی هێنایە نێو کایەی سیاســەتەوە و هەوڵی دا تاکوو
کەڵــک لــە توانایــی و پۆتانســییەلی ژنــان بۆ بەڕێوەبردنــی کار و ئەرکەکانی
خەبــات وەربگرێــت بۆیە ئێستاشــی لەگەڵ بێت ،پاش  ٧٦ســاڵ ئەم ڕێکخراوەیە
هەروا چاالکە و ڕۆڵێکی گرینگیش لە پەروەردە و بارهێنانی ژنان و کچان لە
بەشداری کردن لە سیاسەت و کاری سیاسیدا دەگێڕێت.
ئەگــەر دامەزرانــی ڕێکخــراوی یەکیەتیــی ژنــان وەکــوو خاڵێکــی دەســپێکی
گرینــگ چــاوی لێ بکرێت ،قۆناغی نوێی خەباتی نەتەوەکەمان لە ژێر ناوی
«ڕاسانی ڕۆژهەاڵت» ،توانیویە ڕۆڵێکی ئێجگار گرینگ لە بەکردەییکردنی
بەشداریی ژنان لە سیاسەتدا بگێڕێت.
لــەم قۆناغــە نوێیــەدا ،حیزبــی دێموکــرات وەک حیزبــی ئااڵهەڵگــری خەباتی
نەتەوایەتــی ،بــە دووبــارە پێناســەکردنەوەی ڕۆڵ و ئەرکــی توێــژە جیاجیاکانی
کۆمەڵــگا و بەتایبەتیــش توێــژی ژنان ،توانی لە بەشــداریپێکردنی ئەم توێژە لە
خەباتدا ڕۆڵێکی ئێجگار گەورە و گرینگ ببینێ ،تا ئەو جێگایە کە ئەتوانین
پەیوەستبوونی ژنان و کچان بە ڕیزی پێشمەرگەی کوردستانەوە ،وەک هێمای
بەرچــاوی ئــەم بەشــدارییە نــاو ببەیــن کە چیدیکە ژنــان و کچانی نیشــتمانی
ئێمــە ،گوێڕایەڵــی دابونەریــت و باوەکانی کۆمەڵگا نیــن کە ئەوان تەنیا وەکوو
دایــک پێناســە بکاتــەوە بەڵکــوو ئــەوان لــەو چوارچێوەیە هاتوونەتــە دەرێ و بە
پێناســەکردنەوەی ســەرلەنوێی خۆیان ،مۆرکی شۆڕشگێڕبوون لە خۆیان دەدەن و
ئامادەن بۆ بەدەســتهێنانی مافەکانیان شــەڕ بکەن و هاوکات لەگەڵ ئەوەش بە
خۆپێگەیانــدن و هەوڵدان ،لە بازنەی سیاســەتدا گەشــە بکــەن و وەک تاکێکی
ســەربەخۆ و خــاوەن ئیــرادە ،هەنــگاو بۆ نێــو بازنەی سیاســەت بهاوێن و کۆت و
بەنــدی کۆیالیەتی و بەســتراوەبوون بــە نەریتە دواکەوتووەکان بپچڕێنن ،بۆیە بە
دڵنیاییــەوە بــەردەوام بوونی ڕاســان و پەیوەســتبوونی زیادتری ژنــان و کچان بەم
خەباتە نوێیە ،دەتوانێ لە ســەر داهاتووی خودی ژنانیش بەگشــتی کاریگەریی
هەبێت.
دیــارە کــە هەبوونــی ژنــان و کچان لــە ڕیزی پێشــمەرگایەتیدا جیــا لە ئەرکی
سیاســی ،ئەرکی پێشــمەرگانە و نیزامیش دەخاتە ســەر شــانیان کە لە ژمارەی
داهاتووی «ڕۆژنامەی کوردستان»دا زیاتر لە سەری دەنووسم.
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گرینگیی ناسین و جیاکردنەوەی قەیرانە دەستکردەکانی ڕێژیم

پێشەوا ساڵحی

ناســین و جیاکردنــەوەی قەیرانــە
دەستکردەکانی ڕێژیم و قەیرانگەلێک کە
ئاڵترناتیڤــی ڕووخانــی ڕێژیمی کۆماری
ئیســامین و لــە پڕۆســەی ڕووخانــی
ڕێژیمــدا ڕۆڵێکــی یەکالکــەرەوە دەگێــڕن
گرینگییەکــی هەنووکەیــی هەیــە؛ بۆیــە
لێرەدا هەوڵ دەدرێ بە قامکخستنە سەر
بەشــێک لەو قەیرانانە وێنایەکی درووست
بە تاکی نیشــتەجێ لە جوغڕافیای ئێران
بدرێت.
بارودۆخــی نالەبــاری ئابووری و سیاســی
کۆماری ئیسالمی چ لە نێوخوی ئێران و
چ لە ئاســتی نێودەوڵەتیی هەلومەرجێکی
قەیرانئاویــی و مەترســیداری بــۆ ڕێژیــم
پێــک هێنــاوە؛ بــە شــێوازێک کــە ڕۆژ
لــەدوای ڕۆژ کۆمــاری ئیســامی بــەرەو
هەڵدێــری ڕووخــان و لەناوچــوون نزیکتــر
دەکاتەوە.
بە ئاوڕدانەوەیەکی خێرا بە ســەر مێژووی
ڕێژیــم ،ئەوەمــان بــۆ دەردەکەوێــت کــە
کۆماری ئیســامی لــە قەیراندا لەدایک
بــووە و بــە بوونــی قەیرانەکانەوەیــە کــە
هەتاکــوو ئێســتا توانیویەتــی خــۆی
ڕابگرێــت ،بــەاڵم بــە قەیرانگەلێــک کــە
بــۆ خــۆی ســازی کردبێــت و پالنــی بــۆ
داڕشــتبێت نەک زۆربەی ئەو قەیرانانەی
کە ئێستە بەرۆکیان گرتووە!
لــە مــاوەی  ٤٢ســاڵی ڕابــردوودا ،ســاڵ
نەبــووە کــە دەســەاڵتدارانی کۆمــاری
ئیــــــــــــسالمی بــە ســاختەکاری و پالنــی
پێشــووتر ،کۆمەڵــگای ئێرانیــان تووشــی
قەیــران نەکردبێــت ،بــۆ نموونــە هــەر لــە
ســەرەتای ســەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی
نیشـــــــــــــتەجێی ئێران و دەستاودەستبوونی
دەســــــــــــــەاڵت بــە قازانجــی خەڵــک،
خومەینــی و هاوبیرانــی لــە بارودۆخــی
قەیرانئــاوی ئەوکاتــەی ئێــران کەڵکیــان
وەرگــرت و بە ســواربوون بەســەر شــەپۆلی
شۆڕشــی گەالنــی ڕاپەڕیــو ڕۆڵێکــی
تێکدەرانەیان گێڕا و لەو پێوەندییەدا توانیان
ئــەو ســەرکەوتنەی کــە بــە فیــداکاری

و ڕژانــی خوێنــی هــەزاران کــەس لــە
ڕۆڵەکانــی هەموو گەالنی نیشــتەجێ لە
ئێران بە دەست هاتبوو لە ڕێگای کەڵک
وەرگرتن لە بیروباوەڕی ئایینی و هەســت
و ئیحساســاتی خەڵــک بەالڕێــدا بــەرن و
بــە قازانجی خۆیــان کەڵکی لێوەرگرن بۆ
گەیشتن بە دەسەاڵت.
پــاش کۆنترۆڵکردنی شــارەکانی ئێران بە
دەــــــــــــــست خەڵکــی ڕاپەڕیــوی تینــوی
ئازادی ،بۆ ماوەیەکی کورت کەشــێکی

شــەڕ بەاڵم ئەو لێدوانە دوورە لە ڕاســتی؛
لەڕاســتیدا سیاســەتی شــەڕخوازانە بــۆ
مانــەوەی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
ڕۆڵێکــی ئەساســی گێــڕا و وەکــوو
گەرەنتییــەک بــەکار هێندرا بۆ مانەوە و
بەهێزتربوون و بەردەوامیان لە دەسەاڵت.
دەســکەوتی شــەڕی ناوخۆیی و دەرەکی
بــۆ کۆماری ئیســامی ئــەوە بوو کە بە
کەڵـــــــــــــــکوەرگرتن لــەو باردۆخە ئاڵۆزە
زۆربــەی دژبەرانــی خــۆی لەناو برد و به

لەالیەکی دیکەشەوە مەبەست پێکهێنانی
کەشــێکی حەماســی بوو بۆ خەڵک کە
لەو ڕێگاوە ئەو بیرە لە مێشکیاندا جێگیر
بکرێــت ،کــە ئایین و بەتایبــەت مەزهەب
و خاکــی ئێــران لــە مــــــــــــــــەترسی
لەناوچووندایــە و تاقەڕێــگای دەربازبــوون
لــەو کەشــە قەیرانئاویــی و ئاڵــۆزە
پاراســتنی ڕێژیمــی تــازە بەدەســەاڵت
گەیشــتووی ئێرانــە و هاوڕێیەتــی ڕێژیــم
ڕەمــزی ســــــــــــــــەرکەوتن و دەربازبوونــە

ئێران لە کەس شــاراوە بێت و پێمان وانییە
لەدایکبوونــی قەیرانگەلێکــی تازەیــش
لــە ئێـــــــــــــراندا بــۆ خەڵــک بێگانە بێت،
بەاڵم ناســین و زانســت لەسەر پیالنەکانی
ڕێژیم لە ئێستادا زۆر هەستیارە و ئەرکی
سەرشــانی تــاک بە تاکــی کۆمەڵگای
ئێرانــە کە قەیرانگەلێک کە دەبنە هۆی
ڕووخانــی ڕێژیم و هەروەهــا ئەو قەیرانانە
کــە خــودی ڕێژیم بۆ مانەوە و دەربازبوون
لــەو قەیرانانەی کە دەبنە هۆی ڕووخانی

بارودۆخی نالەباری ئابووری و سیاسی کۆماری ئیسالمی چ لە نێوخوی ئێران و چ لە ئاستی نێودەوڵەتیی
هەلومەرجێکی قەیرانئاویی و مەترسیداری بۆ ڕێژیم پێک هێناوە؛ بە شێوازێک کە ڕۆژ لەدوای ڕۆژ کۆماری
ئیسالمی بەرەو هەڵدێری ڕووخان و لەناوچوون نزیکتر دەکاتەوە
نیوەئازادی سیاســی بۆ بانگەشــەکردن بۆ
ئەوەیکــە چ ڕەوت و چــۆن سیســتمێکی
بەڕێوبەری بە دەسەاڵت بگات هاتە ئاراوە.
خۆمەینــی وهاوبیرانــی بە بانگەشــەکردن
بــۆ پێکهێنانی حکوومەتێکی ئیســامی
و بە بەڵێنی درۆ و درووشمی پۆپۆلیستی
بەداخــەوە لەبــەر هەلومەرجێــک کــە
بۆیــان ڕەخســابوو توانیــان بــۆ ماوەیەکــی
کــورت ســەرنجی زۆرینــەی ئەوکاتــەی
کۆمەڵگای ئێران بۆ الی خۆیان ڕابکێشن
و لەو ڕێگاوە بە دەسەاڵت بگەن.
هێشــتا ماوەیەکی کورت لە بە دەســەاڵت

بەکوشــتدانی گەنجان و ڕشــتنی خوێنی
خەڵــک لــە بەرەکانــی شــەڕ پڕۆســەی
شەهیدســازی دەســتپێکرد و لــەو ڕێــگاوە
توانــی ئــاوا فکریەتێک بــۆ خەڵکی ئەو
ســەردەمە پێــک بێنێــت کــە کۆمــاری
ئیســامی بــە خوێنــی هــەزاران کــەس
پارێزراوە و پاراستنی ئەو ڕێژیمە ئەرکی
سەرشــانی هەموو تاکێکــی کۆمەڵگای
ئێرانــە ،داڕشــتنی ئــەو سیاســەتە بۆ ئەوە
بــوو کــە خەڵــک لەگــەڵ خــۆی ڕێک
بخات و هەشت ساڵ شەڕیان پێبکات.
کـــــــــەواتە پەرەپێدانــی شــەڕێک

لە مەترســی لەناوچوونــی پیرۆزییەکانی
خەڵــک؛ بەداخــەوە بــەو کارە توانیــان
جارێکــی دیکــە خەڵــک لەگــەڵ ڕێژیــم
ڕێک بخەنەوە و وەکوو گشتپرسییەکەی
١٢ی خاکەلێــوەی ســاڵی  ١٣٥٨کە دوو
بژاردەیــان بــۆ خەڵک دیــاری کردبوو ،لە
شــەڕی نێوان عێراق و ئێرانیشــدا جارێکی
دیـــــــــــــــــکە لــە فکریەتــی خەڵکــدا دوو
بــژاردە ســاز بکەنــەوە کــە یــا بەرگری و
هاوکاری ڕێژیم یان لەدەستچوونی خاک
و نامــووس و مەزهــەب و پیرۆزییەکانــی
خەڵک!

دەسەاڵت و لە الیەن خودی کاربەدەستانی
ڕێژیمــەوە پیالنــی بــۆ دادەڕێژدرێــت لــە
یەکتر جیا بکەنەوە.
لــەو پێوەندییــەدا ئامــاژە بــە چەنــد
نیشــانەیەک دەکەیــن بــە مەبەســتی
ناســینی ئەو قەیرانانەی کە بۆ مانەوەی
ڕێژیم وەکوو خوێنی تازەیە لە شادەماری
گیانلەبەرێکــی برینــدار کــە لــە حاڵــی
مەرگدایە:
زۆربــەی هــەرەزۆری ئــەو قەیرانانــە بــە
شێـــــــــــــــــــوازی ڕووداو یان کارەساتێک
ســەر هەڵدەدەن بۆ خەوشــدارکردنی هەست
و ئیحساســاتی خەڵــک بــۆ ئەوەیکــە

بــەو کارە جارێکــی دیکــەش توانیــان
خــــــــــــــــــەڵکانی ئێران هەڵخەڵەتێنن و بۆ
ماوەیەکــی کاتــی زۆربەی خەڵکی ئێران
لەگەڵ خۆیان بخەن و کارێک بکەن کە
خەڵــک لە نێــوان خراپ و خراپتر ،خراپ
هەڵبژێرن.
نموونــە لەســەر ئــەم بابەتــە زۆرن بــەاڵم
مـــــــــــــەبەست لــە نموونــە هێنانــەوە و
ئاوڕدانــەوە بــە ســەر مێــژوودا ئــەوە نییــە
کــە بارودۆخــی قەیرانئاویــی ئێســتەی

هــاوکار بــن بــۆ دەربازبــوون لــە قەیرانــە
ســەرەکییەکان ،زۆربــەی ئــەو قەیرانــە
دەستکردانەی ڕێژیم مەودایەکی زەمەنی
کورتیــان هەیــە و ڕێژیــم یــەک لە دوای
یەک دەیانخولقێنێت.
چەند مەبەســت لە پشــتی ئەو ڕووداوانەن
کــە ڕێژیــم بــۆ خــۆی خولقێنەریەتی کە
بریتین لە:
بەالڕێدابردنــی فکــری خەڵــک لە کاتی
خۆپیشــاندانە ئێعترازییە گشــتگیرەکاندا،

ناسینی قەیرانی دەستکردی ڕێژیم و قەیرانگەلێک کە ئاڵتێرناتیڤی ڕووخانی ڕێژیمن
گرینگییەکی تایبەتیان هەیە و ناسینی ئەو جۆرە قەیرانگەلە دەتوانێت ڕۆڵێکی سەرەکی و یەکالکەرەوە
لە ڕووخانی ڕێژیمی کۆنەپەرەستی کۆماری ئیسالمیدا بگێڕێت»
گەیــــــــــــــــشتنی ڕێژیــم تێنەپەڕیبــوو
کــە خۆیان تێکــەاڵوی شــەڕی نێوخۆیی
و دەرەکــی کــرد هەتاکــوو کەشــێکی
قەیرانئاویــی و ئاڵــۆز بــۆ خەڵــک پێــک
بێنــن بــۆ ئەوەیکــە لــەو ڕێــگاوە بتوانــن
هـــــــــــــــــــەمیسان ســەرەنجی خەڵــک بۆ
الی خۆیان ڕابکێشن.
زۆر کــەس لــە ســەر ئــەو بــاوەڕەن کــە
شــەڕی نێــوان ئێــران و عێــراق شــەڕێکی
بــێ دەســکەوت بــوو بــۆ هــەر دو الیەنــی

کــە هەشــت ســاڵ درێــژە بکێشــێت،
بەالڕێدابردنــی فکریەتــی خەڵــک و
پاســاوهێنانەوەیەک بـــــــــــــــــــوو بــۆ ئــەو
بەڵێنانــەی کــە خومەینــی و هاوبیرانــی
پێش بە دەسەاڵت گەیشتنیان بە خەڵکیان
دابــوو و بــۆ خۆشــیان بــاش دەیانزانی کە
ناتوانن هیچ لەو بەڵێنانە جـــــــــــــــــێبەجێ
بکــەن و ترســی ئەوەیــان هەبــوو کــە لــە
ئاکامــدا خەڵک بەرەوڕوویان بوەســتێنەوە
و دەسەاڵتەکەیان بڕووخێنن.

پێـــــــــــــــکهێنانی کەشــی تــرس و
ئەمنیەتــی کردنــی هێندێــک ناوچــەی
هەستیار بە مـــــــــــــەبەستی جێگیرکردنی
هێــزی زۆرتر لەو ناوچانە و ڕەواییدان بەو
کارە ،پێکهێنانــی دوژمنــی فــەرزی بــە
مەبەســتی ڕێــــــــــــــــــــکخستنی خەڵــک
لەگەڵ ڕێژیم ،پاساوهێنانەوە بۆ سیاسەتە
هەڵەکانیــان و پاکانەکــردن بــۆ ڕێژیــم
کــە هــــــــــــۆکاری بارودۆخــی نالەبــاری
ئابووریــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
نییــە بەڵکــوو دوژمنانــی دەرەکیــن کــە
دژایەتیــان لەگــەڵ خەڵــک هەیــە و
لەبیربردنــی گەندەڵیــی دەســەاڵتدارانی
ڕێژیم بۆ خەڵک.
نموونــە زۆرن بــۆ ناســینی قەیرانگەلێک
کــە ڕێژیــم بــە ئەنقەســت و بــۆ مانەوەی
خــۆی پێکــی هێنــاون کــە ئەوانــەی
ئاماژەیــان پێکــرا بەرچاوترینیانــن کــە
پێویســتە بــۆ بەرپەرچدانــەوەی پیــان
و ڕووخانــی ڕێژیــم هەمــوو کەســێک
شارەزایی هەبێت لەسەریان.
ئــەو قەیـــــــــــــــــرانانەی کــە ڕێژیــم زۆر
لێــی دەترســێ و وەکــوو ئاڵترناتیڤێکــی
بەهێــز دژ بــە ڕێژیــم دێنــە ئەژمــار
زۆربــەی هەرەزۆریــان درێژمــەودان و بــە
یەکجــاری ســـــــــــــــــەریان هەڵنــەداوە ،بۆ
نموونــە :بارودۆخــی نالەبــاری ئابووری و
سیاســی ڕێژیــم بــە هــۆی گەمارۆکانی
ئەمریکا بە تایبەت پاش هەڵوشــاندنەوەی
ڕێککەوتنامــەی ئەتۆمــی ،بــێ
هێــزی ڕێـــــــــــــــژیم بــۆ دەســتێوەردان لــە
واڵتانــی دیکــە ،هێرشــەکانی ئیســراییل
بــۆ ســەر هێزەکانــی ئێـــــــــــــــــــران و
دەســتوپێوەندییەکانی لە ســــــــــــــــــــووریە،
عێراق ،لوبنان ،خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتی
گەالنــی نیشــتەجێی ئێــران لەســەر بابەتە
جۆراوجۆرەکان و هتد.
بەگشــتی و وەک کۆتاقســە دەگەینــە
ئــەو ڕاســتییەی کــە ناســینی قەیرانــی
دەســتکردی ڕێژیــم و قەیرانگەلێــک
کــە ئاڵتێرناتیڤــی ڕووخانــی ڕێژیمــن
گرینگییەکــی تایبەتیان هەیە و ناســینی
ئــەو جــۆرە قەیرانگەلــە دەتوانێت ڕۆڵێکی
ســەرەکی و یەکالکــەرەوە لــە ڕووخانــی
ڕێـــــــــــــــژیمی کۆنەپەرەســتی کۆمــاری
ئیسالمیدا بگێڕێت».
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تێکنۆلۆژیی ژێنێتیک ،تێکنۆلۆژیی زانیارییەکان و ئەدەبیات
نووسەر :یان شێرشتاد (نووسەر و ڕەخنەگری نۆروێژی)

وەرگێڕان :ساماڵ ئەحمەدی
تێکنۆلۆژیــی هــەر ســەردەمێک
تایبەتمەندیــی جــۆرە ئیمپراتۆرێکــی
هەیــە .ئــەو ئیمپراتۆرییــە نەبەدییە ،بەاڵم
کاریگــەری و تەنانــەت هێژمۆنییەکــەی
لەســەر ژیانمــان -بێ ئــەوەی پێی بزانین-
بڕاوەتەوە و یەکجارەکییە .ئێمەی نووسەر
کە وەفامان بۆ نەریتە مرۆڤدۆســتییەکان
هەیــە و هێنــدەی بۆمان بلوێ لە ســنوورە
زانســتییەکان دەڕەڤیــن ،دەبــێ ئــەوە
بپەژرێنیــن کــە تێکنۆلــۆژی بــە شــێوەی
هێزەکــی خاوەنــی دەســەاڵتێکی زۆر
گەورەیە.
خــۆ هــەر پەژراندنیــش کیفایــەت نییــە.
ئــەو دەمــەی الیەنــی گومانــاوی و جێی
تێڕامانــی تێکنۆلــۆژی بەدیــار دەکــەون،
نووسەر دەبێ بوێریی ئەوەی هەبێت کە بە
پاڵپشــتیی بنەما مرۆڤدۆستییەکان ڕەخنە
بگرێت و ناڕەزایەتی دەرببڕێت.
زانســت لــە بنەڕەتیتریــن بنەماکانــدا
دەمانخاتــە ژێــر کاریگەریــی خۆیــەوە،
چونکــە شــێوەی بیرکردنەوەمــان دیــاری
دەکات .کــە زانســتمەندێکی وەکــوو
کۆپرنیــک ئایدیایەکــی نوێــی زانســتی
دێنێتــە ئــاراوە ،بــە تێپەڕبوونــی زەمــان
شۆڕشــێکی کۆپرنیکــی لــە فەرهەنگــدا
ڕوو دەدات .ئــەو دەمــەی شــێوەی
بیرکردنــەوە بگۆڕێــت ،زمــان و شــێوەی
نووسینیش گۆڕانی بەسەردا دێت .مۆدێلە
زانســتییەکانی سەدەکانی نۆزدە و بیست
گرینگتریــن ســتراتیژییە ئەدەبییەکانیــان
خستە ژێر کاریگەریی خۆیانەوە .زانستی
نــوێ بــە شــێوەی تەکنیکێکــی دیــار
ئاشــکرا دەبێت و تەکنیکیش بە دزەکردنە
نێــو گۆڕەپانــی ئەدەبیاتــەوە ،نــەک
هــەر نێــوەڕۆک ،بگــرە فۆرمەکەیشــی
دەگۆڕێــت .دیتنــی ئــەوە دژوارە کــە
ڕێــگای ئاســن ،ئەلەکتریــک .تەلەفۆن،
فڕۆکــە ،وێنەگرتــن بــە تیشــکی ئیکس
و فیلمــی بێدەنــگ چــۆن کاریگەرییــان
لەســەر پێشەنگەکانی ئەدەبیاتی مۆدێرن؛
وەکــوو مارســڵ پرۆســت ،جێیمــز جۆیــس
و جــۆن دۆس پاســۆس دانــاوە .مۆدێلــە
زانســتییەکان دەبنــە کاتالیــزۆری هــزرە
ئەدەبییەکان.
لــە ئاســتانەی هــەزارەی نوێــدا پێم باشــە
باســی دوو تێکنۆلــۆژی بکــەم کــە لــە
بانــەڕۆژدا گرینگایەتییەکــی زۆر پەیــدا
دەکــەن .هەردووکیــان پێشــتر بــە شــێوەی
ئاوەلمەیــی هەبــوون ،بــەاڵم لــە دەیــەی
١٩٧٠دا هێنــدە بەلــەز فــراژی بــوون کــە
لــە چاوەڕوانیی کەســدا نەبوو .مەبەســتم
تێکنۆلۆژیــی مایکرۆبیۆلــۆژی و
تێکنۆلۆژیــی دیجیتاڵــە و ،بــە هەڵپــەوە
گوێقواڵغم کە چ شــێوەبیرکردنەوەیەک،
یــان وردتــر بێــژم ،کێهــە جیهانبینی و چ
وێنەیەکــی مــرۆڤ لــەو تێکنۆلۆژییــەدا
نهێنــە .چ شــتانێک نووســەر شــەیدا و
شۆپاژۆی خۆیان دەکەن و چ شتانێکیش
دەکارن جێی تێڕامان بن.
بەگوێــرەی بــاو ،لــە نێــوان تێکنۆلۆژیــی
زاڵ بەســەر هەر سەردەمێک و خواستنی
بنەڕەتیــی ئــەو ســەردەمەدا پێوەندییــەک
هەیە .مەبەســتم لــە خواســتنی بنەڕەتی،
ئــەو خواســتنەیە کــە چرکــە دیارەکانــی
ئــەو ســەردەمە فەرهەنگییە لە خۆیدا چڕ
دەکاتەوە .لە سەردەمی کەوناردا ‹›کر››
خواستنێکی لەو جۆرە بووە .لە خۆوە نییە
وشــەی ئینگلیــزی « »Textلــە
کــرداری «تەنیــن و چنیــن» وەرگیراوە.
لە ســەردەمی مۆدێرنیشــدا ‹›شــار›› بوو
بــە خواســتنێکی لــەو جــۆرە .ئێســتاش لە
ســۆنگەی تێکنۆلۆژیــی دیجیتاڵــەوە
دەشــێ بێژین خواســتنی هەرەدیار ،تۆڕی

شۆپاژۆ :شوێنکەوتوو /پیرو
خواستن :میتافۆر /استعارە
کر :ڕایەڵی جۆاڵ /بافت

ئینتەرنێت ()Netە .لەوانەیە وشەی نێت
لە سەدەی بیست و یەکەمدا هەمان ڕۆڵ
بگێڕێــت کــە وشــەی ئەتــۆم لە ســەدەی
بیستدا گێڕای.
دەرباری ئــەو دوو تێکنۆلۆژییەی ناومان
هێنان ،دەتوانین باســی تۆڕی کرۆمۆزۆم
و تۆڕی زانیاری بکەین .ئەم جووتە تۆڕە
کەرەســتەیەکن بــۆ هەڵنانــی زانینێکــی
نــوێ ســەبارەت بــە مــرۆڤ و جیهــان،
بــەاڵم ئەگــەر لــە ڕوانگەیەکــی دیکــەوە
بڕوانیــن ،لەوانەیە هــەر ئەم تۆڕانە وەکوو
پەردەیــەک ،یــان وەکــوو چاویلکەیــەک
بەرچاومــان بگــرن ،ئیتــر کــە ویســتمان
بــەدوای زانینێکــی نوێــدا بگەڕێیــن،
ئــەوان دیاریــی دەکەن ،دەبێ چی و چۆن
ببینین.
تێکنۆلۆژیــی دیجیتــاڵ  Bitو Bit1
وەکــوو تۆڕێکــی جیهانگیــر تێــک
دەتەنێــت و کەشــی ســایبێری /فــەزای
مەجــازی ( )Cyberspaceبــەدی
دێنێــت .تێکنۆلۆژیــی ژێنێتیکــی لــە
جووتە جووتــەی مۆلۆکۆلە بیۆکیمیاییە
بنەڕەتییــەکان تۆڕێکــی بیۆلۆژیــک
دەتەنێــت کــە هەمــان یەکــەی بنەڕەتیی
بۆماوەییی مرۆڤە .ئەم دوو تێکنۆلۆژییە،
یەکیان دەخوازێــت دنیایەکی نوێ بەدی
بێنێــت و ئەوی دیــش دەیەوێت مرۆڤێکی
نوێ بئافرێنێت.
تێکنۆلۆژیی ژێنێتیکی
مەبەستم لە تێکنۆلۆژیی ژێنێتیکی ،ئەو
تکنیکەیــە کە بوارمــان دەدات ‹›ژێن››
لــە ئۆرگانیزمــە جۆراوجــۆرەکان جــودا
بکەینــەوە و دەســتیان تــێ وەردەیــن و لــە
بەریــان بگرینــەوە و تێکەڵیــان بکەیــن.
یەکێــک لە بەرزەفڕانەترین بەرنامەکانی
ســەردەمی ئێمــە پــڕۆژەی genome
project humanــە .مەبەستی ئەم
پڕۆژەیە ئەو سێ ملیارد یەکەیەی ژیانە
کــە وا دیــارە مۆلۆکۆلــە بنەڕەتییەکانی
مــرۆڤ ( ،)DNAیان ‹›ژێن››ـــەکان
پێــک دەهێنــن .بــە زمانێکــی دیکــە،
ئامانجــی ئــەم بەرنامەیــە دۆزینــەوەی
یەکەم خشتەکان و دیاریکردنی زنجیرەی
پلەبەنــدی و دوابەدوایــی و تەرتیبــی ئەو
خشــتانە (گنۆمــەکان) لــە پێکهاتــەی
بۆماوەییــی مرۆڤدایــە .دەڵێــن لــە چەنــد
ســاڵی ئاینــدەدا  ٨٠١٠٠٠٠٠ژێنــی
جوداجودا دەدۆزرێنەوە.
ئــەوەی کــە ئەندازیارانــی ژێنێتیــک
بەئاسانی وشەگەلی وەکوو «پیتەکان››،
‹›وشەکان›› و ‹›ڕێزمان›› لەکار دەکەن،
ئــەم بابەتە بۆ نووســەر گۆڕەپانێکی زۆر
سرنجڕاکێشــە .بەڕواڵــەت کۆمەڵــەی
ژێنێــک وەکــوو زمانــی نووســین وایــە
کــە تەنیــا لــە چــوار پیــت پێــک دێــت:
 .A.C.G.Tپاشــان بــەم ئەلفبێیــەی

 DNAکۆمەڵێــک وشــە ســاز کــران
(ئەو ســێ پیتەی کلیلی دانانی کۆدن).
ســەرەنجام ئەگــەر وشــەکان بە درووســتی
بێــژە بکرێــن ،بە یارمەتیــی یەک ملیارد
پیت ،چیرۆکی مرۆڤ دەنووسرێتەوە.
گــەڕان بەدوای ڕیز و دوابەدواییی ڕێک
و ڕاســتدا کۆنجکۆڵیــم دەجووڵێنێــت .ئەم
گەڕانــە ئــەو کێشــانەم بیــر دێنێتــەوە کە
لە کاتی نووســیندا دەســتەویەخەیان دەبم.
لەکاتێکــدا کــە بیۆلــۆژی بــە ژێنــەکان
کار دەکات ،منــی نووســەریش بــە
کورتەچیرۆکــەکان کار دەکــەم .مــن بــە
جۆرێک وێڵی ئەو چیرۆکانەم کە باسی
دەزگای بۆماوەییــی مرۆڤیــان تێدایە و بە
هیــچ شــێوەیەک چۆنایەتیــی ڕیزکردنی
ئــەو چیرۆکانــە بە المەوە یەکســان نییە.
لەکاتێکــدا کــە خوێنــەر بەشــێکیانی پێ
بێواتایــە ،لەوانەیــە بەشــێکی دیکەیانی
پــێ ڕووداوی زۆر تەکانــدەر بێــت،
ئــەوەی کــە یۆنانییــەکان پێیــان دەگــوت
‹›پاکبوونەوە›› (.)Katharsis
لەالیەکــی دیکــەوە مــن زۆر نیگەرانــم.
تێکنۆلۆژیــی ژێنێتیکیــش وەکــوو هــەر
زانســتێکی دیکــە ،چیرۆکێک دەربارەی
مــرۆڤ دەگێڕێتــەوە ،بەاڵم ئــەو چیرۆکە
زۆر سنووردارە .بناغەی ئەو تێکنۆلۆژییە
لەســەر داشــکاندن و کەمکردنــەوە
( )Reduktionهەڵچنــراوە .ئاواتــی
ئــەوەی کــە ڕێ دەرکەینە نێو گۆڕەپانی
دەســتکاریی ژێنەکانــەوە ،ئــەو خاڵــەی
لــێ دەکەوێتــەوە کــە ئێمــەی مــرۆڤ
شــتێکی لــە مەکینــەی ئۆرگانیــک
زیاتــر نیــن کــە بــەو تێکنۆلۆژییــە نوێیە
دەکــرێ چــاک بکرێتــەوە .کــە دەچینــە
پێشــترەوە زاراوەیەکمــان دێتــە بــەردەم
وەکــوو ‹›تەندروســتیی ڕەگــەزی›› و
بانەڕۆژێکــی وا کــە ڕەنگــە بتوانیــن
منداڵەکانمــان بــەو ژێنانــەوە بێنینە دنیاوە
کە دڵمان دەخوازێت .با کورتی ببڕینەوە:
خولیــای ئافراندنــی مرۆڤــی کامڵ .ئەم
خولیایــە ،خولیایەکــە ســااڵنی ڕابــردوو
زۆرمان لەبارەیەوە بیستووە ،ئەو خولیایەی
بووەتە ئاواتی ملیۆنان مرۆڤ.
تێکنۆلۆژیی زانیارییەکان
بنەمــای پیشەســازیی دیجیتاڵیــش وەکوو
مایکرۆبیۆلــۆژی لەســەر ئــەو بناغەیــە
دانراوە کە دەستکاریی پاژە بچووکەکانی
( )Bitبکەیــن .ســەرباری پێشــکەوتنی
کۆمپیوتــەر و  Hypertextو BBS
،)(Bulletin Board Systems
هیچکەس -تەنانەت دە ساڵ پێش ئێستا-
نەیدەتوانی ئەو شــتە پێشــبینی بکات کە
ئەمڕۆ پێی دەڵێین ئینتەرنێت.
مــن وەکــوو نووســەر لەو شــتەیدا کە پێی
دەگوترێــت ‹›کۆمەڵگــەی زانیــاری››،
توخمی زۆر ئەرێنی دەبینم .لە سەردەمی

ئێمــەدا کــە زۆر چیــن و توێــژی بەرباڵو
پێکــەوە لــە پێوەندیــدان ،وشــە بووەتــە
کااڵیــەک کــە لەگەڵ ڕابــردوو جودایە.
وشەکان تا ڕادەیەکی زۆر بوونەتە ماددەی
خــاو؛ وەکــوو ئاســن ،دار ،بەرد .پرێســتیژ
و جێمتمانەییــی نووســەر زۆر لــە ڕابــردوو
پترە .بوردومانــی ڕۆژانە بە زانیارییەکان
و وردەزانیــن ئــەو دەرفەتەم پێ دەدات کە
دەقی وا بنووســم ،پانایی و داپەســتراویی
پاژەکانــی زۆر لــە هــی ڕابــردوو پتر بێت
نــەک هــەر لەبــەر فاکتــەکان ،بەڵکــووبەهــۆی زۆر کەرەســتەی کاریگــەری
ئەدەبییــەوە .لەوەیــڕا کــە زانیارییــەکان
لــە کۆمەڵگــەدا هــۆکاری ســەرەکیی
بەرهەمهێنانــی بەهــان ،دەکــرێ لــە
دابینکردنــی بانەڕۆژێکــی ڕوونــاک بۆ
کتێب ئەرخەیان بین .ئەو هزر و ئایدیا و
چیرۆکانەی لە کتێبە ئەدەبییەکاندا جێ
دەگرن ،کتوپڕ بەهای زێڕ پەیدا دەکەن.
یەکێک لە درەوشانەوە بەپێزەکانی تۆڕی
نێــت لــە سیســتمی Hypertextدا
ئەوەیە کــە گۆڕەپانێکی بەرینە و هەموو
دەقــەکان پێــک دەبەســتێتەوە و پێوەندییان
پێکــەوە گــرێ دەدات .هــەر دەقێــک لــە
ئاســتی جــودا و بــە تەرتیبــی جۆراوجــۆر
لەگــەڵ دەقەکانی دیکــە پێوەندیی هەیە.
نێــت ئــەو دەرفەتەمــان پــێ دەبەخشــێت
کــە دەقــەکان پارچەپارچــە بکەیــن و
لــەو پارچانــەی کــە بەتــەواوی لێــک
جــودان دەقێکــی نوێ دابهێنیــن .تەنانەت
زنجیــرەی وەبیرهێنانــەوە پەراکەنــدە و زۆر
ناسک و دوانەبڕاوەکەی مارسڵ پرۆست
لــە بەراورد بــەو ئیمکاناتــەی تۆڕی نێت
دەیخاتە بەردەســتمانەوە ،درەوشــانەوەیەکی
ئەوتــۆی نییــە .تــۆڕی نێت پێمان نیشــان
دەدات کــە پێوەندیــی شــتەکان بە یەکەوە
زۆر لــە خــودی شــتەکان گرینگتــرە .ئەو
دەرفەتانــە نووســەر ڕادێنــن بــەوەی دەقی
نوێ بئافرێنێت.
لــەو چیرۆکــەدا کــە تێکنۆلۆژیــی IT
دەیگێڕێتــەوە ،گۆیا مرۆڤ بوونەوەرێکی
وایــە کە گەلێک پێویســتیی بە زانیاری
هەیــە .پێــش هەمــوو شــتێک ئاژەڵێکــە
بــەردەوام بــەدوای زانینــدا مڵومۆیەتــی،
هەبوویەکــی وایــە کــە پێویســتییەکی
دوانەبــڕاوی بــە تێکەڵــی و زانیــاری
هەیــە .ڕەخنــەی مــن لــەو تێکنۆلۆژییــە
ســرنجنەدانی بــە گوتــەزای ڕێژەییبوونە.
ئــەم تێکنۆلۆژییــە لــە زانیاریــدا نوقممان
دەکات بەبــێ ئــەوەی هاوڕیــزی و
لێکنەچووییــی تێــدا بەســتە بێــت .لــە
wwwدا هەمــوو شــتێک یەکدەســت و
لەپاڵ یەکدییەوە جێیان گرتووە.
پێکهاتەی ئــەم تێکنۆلۆژییە -کە وەکوو
هەموو پێکهاتەیەکی سیســتماتیک پێی
وایــە زۆر پتــەوە و گومانــی تــێ ناچێت-
ئــەو عەیبــەی هەیــە کە پلــە و بابەتێکی

نێوەندیی تێدا نییە .هەموو زانیارییەکانی
گرینگ ،بەاڵم یەکســانن .بابەتی ســواو
و زانیارییــە بنەڕەتییــەکان لــە تەنیشــت
یەکــەوەن .جــاری وایــە مــرۆڤ وا بیــر
دەکاتــەوە کــە لەنێــو حەســارێکی پــڕ لــە
بابەتی ســواو و بێکەڵکدا زیندانی کراوە.
وێدەچێــت هەاڵواردنی ڕاســت و درۆ ،یان
ڕووداوی گرینــگ لــە دەنگــۆ مومکیــن
نەبێــت ،وەکــوو The truth is out
 thereلــە زنجیــرەی تەلەڤزیۆنیــی
Xfilesدا ،بەاڵم کاتێک کە تۆ نازانی
لەســەر ‹›ئۆتۆبانــی بانــەڕۆژ››ی ،یــان
لەنێو سیســتمێکی ئاوەڕۆی پڕ لە دەنگۆ
و درۆدا گیــرت خــواردووە ،دۆزینــەوەی
ڕاســتی زۆر دژوارە .ئێمە لە سەردەمێکدا
دەژیــن کە پڕانــی و فرەییی زانیارییەکان
بووە بە شێوەیەکی نوێی نەزانی.
ئــەو تــۆڕی نێتــەی ئێمــە لەگەڵــی
دەســتەویەخەین ،تانوپۆیەکی فشــەڵۆکی
هەیــە .ئــەم تــۆڕە هەمــوو شــتێک
وەردەگرێــت ،کەچــی هیــچ شــتێکیش
ناپارێزێــت .تەحەمولــی پلۆرالیزمیــش
ســنوورێکی هەیە :چ شتێک گووە و چ
شــتێک زێــڕە؟ ئەگــەر ئــەو دنیایەی کە
ژێنێتیک دەینوێنێت لەگەڵ دیکتاتۆریی
قەدەرخــوازی ()Determinism
شیاوی بەراورد بێت ،کەوایە تێکنۆلۆژیی
زانیارییەکان جیهانێکی ئانارشیستییە کە
بە هیچ شــتێکەوە دەروەســت نییە .دەچمە
تــۆڕی نێتــەوە بــۆ ئــەوەی بــۆ وێنەیەکی
خەیاڵی بگەڕێم؛ بۆ نموونە ،بۆ Darth
 Vaderلــە زنجیــرەی ‹›جەنگــی
ئەســتێرەکان›› دەگەڕێــم و ٢٨٠٩٠
وێنــە دەدۆزمــەوە .مــن بــۆ ،Lu Xun
نووسەری چینی دەگەڕێم و  ١٠٤٦ناوی
هاوشێوەی ئەو دەدۆزمەوە.
مــن وەکــوو نووســەرێکی ئەدەبیاتــی
گێڕانــەوە دەتوانم لە بەرانبەر ئەو جیهانەدا
تۆڕێکــی پێکهاتــوو لە چیــرۆک بچنم.
مــن ئــەو کارە بــە دانانــی سیســتەمی
پلەبەنــدی (هیرارکییەتــی) دەکەم .لەبەر
ئــەوەی کەشــی کتێــب ســنوودارە ،بــە
شــێوەی ڕاســتەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ دەڵێم
کە چ شتێکی تایبەت لە پێش شتەکانی
دیکەوەیــە .مرۆڤــی ئــەم ســەردەمە بــە
گڵۆڵەیەکــی ئاڵــۆزکاوەوە ســەرقاڵە،
هــەم لەبــاری ئەخالقییەوە و هــەم لەباری
هەبوونــەوە .گرفتە ســەرەکییەکە لەوەدایە
کــە ناکرێت هــاوکات هەم لــە ڕووکارەوە
پێشــڕەوی بکەیت و هەم بە قوواڵییدا ڕۆ
بچیت .ناکرێ هایداری هەموو شتێک و
هەموو زانیارییەکان و هەموو سەربردەکان
بیــت و ناکــرێ لــە هەمــوو زانســتەکاندا
مووئەنگێوی بکەیت و تێیدا پسپۆڕ بیت.
بــۆ مــرۆڤ لــە ئاســتانەی چوونــە نێــو
هــەزارەی نوێــوە فڕێــدان لــە کۆکردنــەوە
دژوارتــرە .من وەکو نووســەر ئــاوا دەکەم:

سەرچاوە:
کارنامە ،ماهنامە فرهنگی اجتماعی ادبی ،شمارە  ،٣١آبان .١٣٨١

زۆر شــت فڕێ دەدەم لــە خوێنەرەکانمیان
دوور دەخەمــەوە .نیشــانیان دەدەم کــە
چ شــتێک زبڵــە و چ شــتێک بەهــادار
و شــیاوی پاراســتنە؛ لــە کاتێکــدا کــە
ئینتەرنێــت بــە کــردەوە تۆڕێکــی ئاڵــۆزە
و ســەرەڕۆیانە کۆمەڵێــک وێنــەی
گومڕاکەر وەسەریەک دەنێت ،نووسەر لە
بــوار و بابەتــی فرەجۆراوجۆردا وێنەیەکی
بەتەواوی دیار دەخاتە ڕوو.
کتێبــی ‹›ڕۆمان››یش وەکوو وێبگەڕی
ئینتەرنێت وایە؛ وەکوو Vista, Alta,
 .Yahooشــوێنێکە مــرۆڤ دەچێتــە
نــاوی بۆ ئەوەی لەبــارەی زانیارییەکانەوە
زانیاری بەدەست بێنێت بەاڵم بەپێچەوانەی
وێبگــەڕی خۆبزێــو (ئۆتۆماتیک)ەوە بە
سیســتمێکی پلەبەندیکــراو (هیرارکــی)
کار ناکات .نووسەر ،بەها دیاری دەکات
و دەربارەی بەهاکان هەڵوێست دەگرێت .لە
کتێبــدا خوێنەر بە کۆمەڵێک زانیارییەوە
خەریکــە کە بــەوردی هەڵبژێردراون ،واتە
بــە جیهانێکەوە ســەرقاڵە لەنیــو دێڕەکاندا
دیار دەکەوێت.
من لەسەر ئەو باوەڕەم کە ئەم ستراتیژییە
ڕاســتە ،چونکە لە بانــەڕۆژدا ئەوەی کە
تینوویەتیمــان دەشــکێنێت ،بەبــێ گومــان
زانیارییەکان نابێت ،بەڵکوو مووئەنگێوی
و وردبینــی لــە بابەتەکانــدا دەبێــت و،
نووســەر بــە داهێنانــی چیرۆکــی وا کــە
چۆنایەتییەکــی دەگمەنــی ئەخالقــی و
جوانیناســانەی هەیە ،دەتوانێت وردبینی و
ســرنجی خوێنــەر ڕاکێشــێت و تامەزرۆی
بکات.
هێــز و دەســەاڵتی کتێــب لەوەدایــە کــە
شــوێنێک ،یــان بوارێــک بێت بــۆ ئەوەی
نووســەر بتوانێــت تێیدا زانیارییەکان شــی
بکاتــەوە و پێوەندییەکــی وایان لــە نێواندا
هەڵبەســتێت کــە ببێــت بــە زانســت و لــە
باشترین باردا ببێت بە زانین (مەعرەفەت؛
ئەپیســتمە) .ئەدەبیاتــی گێڕانــەوە
بــۆ ئــەوە ناخوێندرێتــەوە کــە زانیــاری
لەبــارەی فاکتەکانییــەوە وەربگیرێــت،
بەڵکــوو بــۆ درکــی واتــا دەخوێندرێتــەوە.
کتێــب ،گۆڕەپانــی واتایە ،خســتنەڕووی
تێکەڵییەکانــە و بــە زمانێکــی ســادە،
کتێــب ،لێکدانــەوەی دنیــای هەبوونــە.
ئەدەبیاتی گێڕانەوە -لە شێوەی کتێبدا بە
واتــا ســەرەکییەکەی -نەرمامێرێکە ،یان
ئەگەر رادیکاڵتر بیڵێین :ڕۆمان بەرزترین
نەرمامێری سەردەمی ئێمەیە.
مــن وەکــوو ڕۆماننووســێک لەســەر
ئــەو بــاوەڕەم کــە چیــرۆک و تۆڕێکــی
گێڕانــەوە ،زانینێکــی وەهــا دەربــارەی
مــرۆڤ بەدەســتەوە دەدات کــە بــە
شــێوەی دیکــە بەدەســت ناکەوێــت .مــن
بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی ئــەو تــۆڕەی بــە
کەڵکوەرگرتــن لــە مایکرۆبیۆلــۆژی لــە
ژێنــەکان درووســت کــراوە و ئــەو تــۆڕە
دەســتکردەی زانیارییەکانیــش کــە بــە
کەڵکوەرگرتــن لە کۆمپیۆتــەر ئافرێنراوە
کە یەکیان بەرتەنگە و ئەویدی بەرفرە-تــۆڕی خــۆم لــەو چیرۆکانــە دەچنــم کە
مەتەڵۆکــەی مــرۆڤ بەنــرخ و بــەرز و
پارێــزراو ڕادەگرێــت و ،ئیدیعــای ئــەوەش
دەکەم کە بەشــێک لە زانینەکان لەوانی
دیکە گرینگترە.
مایکرۆبیۆلــۆژی ،خەیاڵپــاو و بیــری
خــاوی مرۆڤــی دەســتکردی نــوێ و
بەرنامەبۆداڕێــژراوی داهێنــاوە .پێوەندییە
دنیایەکــی
کۆمپیۆتەرییەکانیــش
ڕواڵەتیــی دەســتکردی بــە کرێکــی لــە
خەیااڵتی ناڕاست تەنیوە کە زۆر کەسی
ئــەم ســەردەمە لەگەڵ دنیای ڕاســتەقینە
لێیان تێک دەچێت .کە ڕاستەقینە دەبێتە
ناڕاســت ،بەپێچەوانەکەیــەوە ،ئەرکــی
ناڕاســتەقینە (خەیــاڵ) دەبێتــە ئــەوەی
کــە مــرۆڤ وەهــۆش خــۆی بێنێتــەوە و
بیگەڕێنێتەوە نێو جیهان.
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ماردین ڕەحیمنژاد:
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی هەوڵی ئەوەیە کە لە ڕێگای ئەندازیاری کردنی زێهنی خەڵکەوە کێشە ساختاری و
فەلسەفییەکانی پەردەپۆش بکات و هەر چوار ساڵ یان هەشت ساڵ جارێک بە قوربانیکردنی سەرکۆمارێک
پێش بگرێت لە قووڵبوونەوەی خەڵک لە کێشە بنەڕەتییەکان
وتووێژ :ڕەحمان سەلیمی

چــوار ســاڵی خولــی دووهەمــی
ســەرکۆماریی حەســەن ڕووحانــی
لــە ڕێکەوتــی ١٢ی گەالوێــژی
١٤٠٠ی هەتــاوی کۆتایــی پێهــات؛
لــە مانگــی جۆزەردانــی ئەمســاڵ
لــە شــانۆگەرییەکدا بەنــاوی
هەڵبــژاردن کــە زۆرینــەی خەڵکــی
ئێــران بایکۆتیــان کردبــوو ،ئیبراهیم
ڕەئیســی وەکــوو ســەرکۆمار بــۆ ٤
ســاڵی داهاتووی ئێران دیاری کرا.
لــەم وتووێــژەدا لەگــەڵ بەڕێــز
‹›ماردیــن ڕەحیمنــژاد›› شــارەزا لە
پەیوەندییــە نێودەوڵەتییەکان ،دۆخی
ســەرکۆماریی حەســەن ڕووحانــی
لــە مــاوەی  ٤ســاڵی رابــردوو و
داهاتــووی  ٤ســاڵەی ئێــران بــە
هاتنەســەرکاری ئیبراهیــم ڕەئیســی
دەخەینــە بــەر بــاس کە ســەڕنجتان
بــۆ خوێندنــەوی ڕادەکێشــین.
بــۆ خوێندنــەوەی ڕادەکێشــین.
حەســەن ڕووحانــی و دەوڵەتــیناوبراو چییان لە یادگەی خەڵکی
ئێران بەجێ هێشت؟
لــە ســەردەمی ئەحمەدینــژاددا خەڵــک
لــە ئێــران تووشــی قەیــران و بارودۆخــی
ئەســتەم بوونــەوە ،ئــەم دۆخــە ناڕەزایەتی
خەڵکــی بــردە لووتکە و هەلی ڕەخســاند
بــۆ حەســەن ڕووحانــی کــە پێشــینەی
پێنــج دەورە نوێنەرایەتــی مەجلیــس و
جێگری سەرۆکی مەجلیس و سەرۆکی
ئەنجۆمەنی ئاسایش و سەرۆکی ناوەندی
ئەتۆمــی و بــە هێمــای کلیــل و ڕەنگی
بەنــەوش و دروشــمی»تدبیر و امیــد»
بێتــە نێــو گۆڕەپانەکــەوە و لــە یەکەمین
ڕووبەڕووبوونــەوەی لــە بەرانبــەر قاڵیباف
وەکوو ڕکابەری یەکەمی خۆیدا گووتی
«من ســەرهەنگ نیم یاساناســم»! یانی
مــن نامهەوێــت بــە زەبری هێز سیاســەت
بکەم بەڵکوو بە چەســپاندنی یاسا واڵت
ئیدارە ئەکــەم؛ هەروەها گوتی «لەگەڵ
هەڵســووڕانی ســەنتریفیوژەکاندا ئەبێــت
چەرخی ژیانی خەڵکیش بسووڕێت» کە
مەبەســتی ئەوە بــوو نابێ ئابووری واڵت
بکەینــە قوربانــی وزەی ئەتۆمــی .ئــەم
درووشــمانە نیمچە هیوایەکی بە خەڵک
بەخشــیبوو کە بە ئاڵوگۆڕی دەســەاڵت،
ســەردەمی ڕەشــی ئەحمەدینــژاد
لەبیــر بکــەن .بــەاڵم هاتنــە ســەر کاری
حەســەن ڕووحانــی هاوکات بــوو لەگەڵ
کۆمەڵێک کێشە و هەاڵوسان و گرانی
و دووقــات بوونــەوەی نرخــی بێنزیــن و
توندوتیــژی و ســەرکوتی بێبەزەییانــەی
ناڕازیــان و توندوتۆڵتربوونی گەمارۆکان
و بەرزبوونــەوەی نرخی دراوە بیانییەکان،
بەجۆرێــک کــە خەڵــک لــە تــاوی
کێشــەکان تەنگەتاو بوون کە ڕەحمەتیان
نــاردەوە بــۆ ئەحمەدینــژاد .بــە گشــتی
ڕووحانی بە ســەرکۆمارێکی پۆپۆلیست
و درۆزن کــە گوتــار و کردارەکانــی دوو
دنیــای جیــاواز بــوون ناســرا .ئەمــە ئــەو
بیرەوەرییەیە کە لە زێهنییەتی خەڵکدا بۆ
سەردەمی ڕووحانی دەمێنێتەوە.

 چوارســاڵەی دووهەمــیســەرۆکایەتی ناوبــراو ،خەڵــک و
ئێرانی بۆ چ الیەک برد؟
چــوار ســاڵی دووهەمــی ســەرکۆماری
ڕووحانــی هــاوکات بــوو لەگــەڵ
هاتنــە ســەرکاری دۆناڵــد تڕامــپ کــە
لەگــەڵ هاتنیــدا لــە بەرجــام کشــایەوە

و گەمارۆکانــی گەڕانــدەوە بــۆ ســەر
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران .هەرچەنــد
من لەسەر گەمارۆکان ڕام جیاوازە و پێم
وانییــە کە گەمارۆکان کاریگەرییەکی
ئەوتۆیــان لە ســەر ژیانی خەڵک هەبێت
تەنیــا لــە بــواری دەروونــی و ڕەوانییــەوە
کاریگەری هەیــە .نەمانی گەمارۆکان
لە سەر کۆماری ئیسالمی کاریگەرییان
هەیە و دەســتی کۆماری ئیســامی بۆ
بەهێزکردنی ئابوورییەکەی و پەرەپێدانی
چەکوچــۆڵ و پشــتیوانی کــردن لــە
گرووپــە تێرۆریســتییەکان کاریگــەری
هەیە نەک لە سەر خۆشبژێوی خەڵک
و دامەزراندنــی هەلــی کار و پەرەپێدانی
پیشەســازی و ...ئەم شــتەمان بە چاوی
خۆمــان لــە دوای بەرجــام و گەڕانــەوەی
میلیاردهــا دۆالر بــۆ خەزێنــەی دەوڵەت
بینــی کــە هیــچ ئاڵوگۆڕێــک لــە
کەمکردنەوەی هەاڵوســان و خۆشبژێوی
خەڵکدا ڕووی نەدا.

لــە سیســتمی دەســەاڵتدارییڕێژیمــی ئێرانــدا سیاســەتی
نێوخۆیی و دەرەکیی ڕێژیم یەکێک
لــە دەســەاڵتەکانی ڕێبــەرە و
سەرکۆمار تەنیا جێبەجێکەری ئەو
سیاســەتە دەبێ کە بەیتی ڕێبەری
بۆی دیاری دەکات ،ئایا سەرکۆمار
دەتوانێت لە ڕاســتای بەرژەوەندی
خەڵک هەنگاو هەڵبگرێت؟

بــۆ دەرخســتنی ناوەڕۆکــی کۆمــاری
ئیســامی چــی هەیــە؟ ئــەم کێشــانە
کێشــەی ڕێژیمێکــە کــە بــە عەقڵییەت
و فەلســەفەی نەزمــی ســەردەمی
ئیمپراتوورییــەوە دەیهەوێــت لە نێو نەزمی
نوێــی دنیــادا کــە وشــیاری مــرۆڤ
گەییشتووەتە لووتکە و زانیاری و دانایی
گشــتگیر بــوون و هەموو ســنوورەکانیان
تێپەڕانــدووە ،دەیهەوێت لەم نەزمە نوێیەدا
بەپێچەوانــەی شــەپۆلەکانی زەریا کۆی
سیســتمی نێونەتەوەیــی بــۆ ســەردەمی
ئیمپراتــووری بگەڕێنێتەوە و عەقڵییەتی
خۆی بەسەر سیستمی نێونەتەوەییدا زاڵ
بــکات .ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
هەوڵی ئەوەیە کە لە ڕێگای ئەندازیاری
کردنی زێهنی خەڵکەوە کێشە ساختاری
و فەلســەفییەکانی پەردەپــۆش بــکات و
هەر چوار ساڵ یان هەشت ساڵ جارێک
بــە قوربانیکردنی ســەرکۆمارێک پێش
بگرێت لە قووڵبوونەوەی خەڵک لە کێشە
بنەڕەتییەکان .سەرکۆمار بەپێی یاسای
کۆماری ئیســامی کەســی دووهەمی
ناو دەســەاڵتە و ڕۆڵی جێبەجێکاری ئەو
سیاســەتانەی هەیە کە لە الیەن ڕێبەر و
بەیتــی ڕێبــەری و کۆمەڵێــک ناوەندی
دەســەاڵتی دیکــە دەخرێنــە بەردەمــی و
ناتوانێــت ڕۆڵێکــی ئەوتــۆی لــە ژیانــی
خەڵکدا هەبێت.
ـ بــە ســەرنجدان بــەو ناڕەزایەتییــە
بەرباڵوانەی کە خەڵکی ئێران هەیانە لە
دەوڵەتی ئیبراهیم ڕەئیسیدا دەتوانین
شــایەتی ئاڵوگۆڕێکــی بنەڕەتــی بین؟

پرســە جەوهەرییەکــە لێرەدایــە کــە
کێشــەکانی کۆمــاری ئیســامی
پەیوەندییــان بــە ســەرکۆمارەوە نییــە
بەڵکــوو ئەمانە کێشــەگەلێکی بنەڕەتی
و ســاختارین لــە سیســتمی سیاســی
کۆمــاری ئیســامیدا کــە ناتوانێــت لــە
دنیــای ئەمڕۆدا لەگــەڵ ئابووریی ئازاد

درووســتبوونی ئاڵوگــۆڕ یان شــۆڕش لە
هــەر واڵتێکدا پێویســتی بە کۆمەڵێک
فاکتەر هەیە کە بریتین لەمانە:

و دنیایەکــی کراوەدا خۆی بگونجێنێت،
ئەم کێشانە کێشەی فەلسەفەی سیاسی
کۆمــاری ئیســامین کــە لەالیەکــەوە
لــە شــانۆگەرییەکدا بــۆ نمایشــکردنی
دێموکراســی ،هەڵبــژاردن بەڕێــوە دەبــەن
و ســەرکۆمار و نوێنــەران هەڵدەبژێــرن
و لەالیەکیتریشــەوە لــە فەلســەفەی
کۆماری ئیسالمیدا ڕێبەر و فەرمانڕەوا
و وەلــی فەقــێ ڕاســتەوخۆ دەســەاڵتی
ڕەهــا لــە خــواوە وەردەگرێت و بەرپرســیار
نییــە بــە خەڵــک بەڵکــوو ئــەوە خەڵکن
چاوەڕێی لۆتفی نوێنەری خودان .وەکوو
حســەین تایێــب لــە دواییــن هەڵبژاردنــدا
وتــی هەڵبــژاردن بــە واتــای ئــەوە دێــت
کــە خەڵــک فەرمانبەریــی خۆیــان بــۆ
فەرمانڕەوا بســەلمێنن .لەم ڕســتە ڕوونتر

یەکــەم؛ نوخبــەی سیاســی و ئابــووری
و فکــری واڵت تووشــی پەرتەوازەیــی و
دابەشبوون ببێت.
دووهــەم؛ بایەخەکانــی شــۆڕش لەنــاو
کۆمەڵــگادا ئاڵوگۆڕیــان بەســەردا بێــت
و خەڵــک پشــت لــە بەهــا و نــۆرم و
بایەخەکانــی شــۆڕش بکــەن و نــۆرم و
بایەخی نوێ هەڵبژێرن.
ســێهەم؛ سیســتمی سیاســی توانــای
واڵمدانــەوەی داخوازییەکانــی خەڵکــی
نەمێنێت.
چوارەم؛ ئاڵوگۆڕی دەســەاڵت بەشێوازی
هەڵبــژاردن و ئاشــتیانە و دێموکراتیــک
واتای نەمێنێت.
پێنجــەم؛ قووڵبوونەوەی قەیرانی ئابووری
کە لەژێر کۆنترۆڵی دەسەاڵتدا نەمابێت.

شەشــەم؛ ڕای گشــتی خەڵــک لەدژی
سیاســەتەکانی ڕێژیــم بێــت و خەڵــک
بڕوای بۆ چارەسەری کێشەکان لە الیەن
ئەو دەسەاڵتەوە نەبێت.
حەوتەم؛ دروست بوونی ڕێبەرایەتی نوێ
لە دەرەوەی دەسەاڵت کە وەکوو مەرجەع
ببێتە هــۆی کۆبوونەوەی خەڵکی تووڕە
و ناڕازی لە دەوری خۆیدا.
هەشتەم؛ پشتیوانی دەرەکی لە خەڵک.
ئەگــەر ســەیری فاکتەرەکانــی ســەرەوە
بکەیــن دەبینیــن کە بەشــی هــەرەزۆری
فاکتەرەکان بۆ ســەرهەڵدانی شــۆڕش و
ئاڵوگــۆڕی بنەڕەتــی ئامــادەن تەنیا ئەو
دوو فاکتــەرەی لــەم نێــوەدا بوونیان نییە
نەبوونــی ڕێبەرایەتــی نوێ و پشــتیوانی
دەرەکییــە لــە خەڵــک بــۆ ســەرهەڵدانی

بنەمــای سیاســەتگوزاری ناوچەیــی
کۆماری ئیسالمی بووە.
ئەگــەر ڕووی دەوڵەتــە ئینقالبیەکــە
سیاســەتی دەرەوە بێت ڕەنگە بیهەوێت بە
شــێوازێکی بەرباڵوتر بێتە نێو گۆڕەپانی
سیاســی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتەوە و
یارگیــری نوێ بــکات و ئەمە بە واتای
بەرفراوانکردنی دەسەاڵتی سپای قودسە
بۆ پەلهاویشتن لە ناوچەکەدا.
پرســیارەکە ئەمەیــە ئایــا کۆمــاری
ئیســامی لە ســەکۆی هێزەوە دەیهەوێت
ئــەم پەلهاویشــتنە بــکات یــان خەریکی
پەلەقاژەیە و دەیهەوێت هەندێ هاوپەیمان
قوربانــی بــکات بــۆ پاراســتنی خــۆی؟
ڕەنگــە بابەتێکــی دیکەش لــە ئارادابێت
ئەویــش شــاخ بــە شــاخ بــوون لــە گــەڵ

شۆڕش و ئاڵوگۆڕی بنەڕەتی.

ئامریــکادا بــە هــاوکاری کۆمەڵێــک
هاوپەیمــان لەوانــە حیزبوڵــا و حەشــد و
حووسیەکان و ...
ئەمــە ڕســتەیەکی ئیبراهیــم ڕەئیســییە
لــە کاتــی ســوێندخواردنیدا کــە
وتــی« :چ لــە ئەمریــکا بێــت چ لــە
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و چ لــە هــەر
شــوێنێکی دنیــا زوڵــم بکرێــت ئێمــە
لەگــەڵ مەزڵوومەکانیــن» ئەمە واتای
لەپێشــگرتنی سیاسەتی هێرشبەرانەیە بە
کەڵکوەرگرتــن لە هەســتی مەزڵوومانی
دنیــا؛ بــەاڵم ئەگەریــش مەبەســتی لــە
دەوڵەتی ئینقالبی دەوڵەتێک بێت کە بە
هەڵسوکەوتی ئینقالبی لە بەرانبەر نەیاران
و هەروەها لەبەرانبەر کێشە ناوخۆییەکان
دەجووڵێتــەوە ،ئــەوە ئەتوانێــت ئامــاژە بــە
زیادبوونــی توندوتیــژی و داپڵۆســاندنی

دەنگــە نەیــارەکان و ئاوەاڵکردنــی
گۆڕەپانی سیاســییە بــۆ حیزبواڵییەکان
لە چەشــنی حەســەن عەباسی و سەعید
قاســمی و  . ...لــەم یــەک دەیــەی
ڕابــردوودا کۆمەڵێــک گۆڕانــکاری
بنەڕەتــی لــە درووشــم و پڕۆگرامــی
کۆماری ئیسالمیدا درووست بوون .لەوانە
گۆڕانی واتای «مســتضعفین» بوو کە
پێشــتر بەجۆرێک هاوواتای پڕۆلتاریای
مارکســیزم بوو کە سەرجەمی هەژارانی
دنیــای لەخــۆ دەگــرت بــەاڵم دوای ئــەو
گۆڕانکارییە لە واتای مۆستەزعەفیندا
هاتە ئاراوە بەشێکی هەرەزۆری کۆنەیار
و کۆنەهاوڕێــی کۆمــاری ئیســامی
لەژێــر چەتــری کۆمــاری ئیســامی
خرانــە دەرەوە .ئەتوانین ئەم گۆڕانکارییە
پااڵوتنێکــی یــاران و هاوڕێیــان نــاوی
لێبنێین.
مــن وادەزانــم دەتوانیــن چاوەڕوانــی
دیکەشمان بۆ دەوڵەتی ئینقالبی هەبێت،
یەکــەم جارێکیتــر تەســکترکردنەوەی
بازنەی یارانی حیزبۆاڵهییە و بەخشینی
هەموو جۆرە دەسەاڵتێکە پێیان بۆ ئەوەی
ئاگــر بــە ئیختیــار هێــرش بکەنــە ســەر
نەیاران.
گۆڕانکارییەک لەچەشنی چین کە لە
یەک میلیارد و نیو خەڵکی ئەو واڵتەدا
تەنیــا ئــەو ســەد میلیۆنــە کــە ئەندامی
حیزبی کۆمۆنیســتن مافــی دەنگدانیان
هەیــه و هیچ حیزبێکیش غەیری حیزبی
کۆمۆنیست مافی چاالکی پێنادرێت.

ـ هەڵسوکەوتی واڵتانی ڕۆژئاوایی
لەگــەڵ ئیبراهیــم ڕەئیســی کــە
نــاوی بــە ئیعدامەکانــی دەیــەی
٦٠ی هەتــاوی گــرێ دراوە ،چــۆن
هەڵدەسەنگێنن؟

ئیبراهیــم ڕەئیســی کــە بەڵێنییپێکهێنانــی دەوڵەتێکی ئینقالبیی
داوە ،چــۆن ئێران بەڕێوە دەبات و
داهاتووی ئێران بۆ  ٤ســاڵی دیکە
چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
نازانین مەبەســتی لــە دەوڵەتی ئینقالبی
چییــە! ئایــا دەوڵەتە ئینقالبییەکە ڕووی
لــە ناوخۆیــە یان دەرەوە! ئەگەر مەبەســت
ئــەوە بێــت کە شــۆڕش هەنــاردە دەکات،
ئەوە شتێکی نوێ نییە و هەناردەکردنی
شــۆڕش بەشێکە لە فەلسەفەی سیاسی
کۆمــاری ئیســامی و هەناردەکردنــی
تێــرۆر و ڕێکخــراوە تیرۆریســتییەکان

بەگشــتی واڵتانــی ڕۆژئاوایــی لەســەر
بنەمــای بەرژەوەندییەکانیــان پەیوەنــدی
درووســت دەکــەن و چەمکــی مافــی
مــرۆڤ و بەهــا مرۆڤایەتییەکانیــان لــە
پەیوەندییەکانــدا لەبــەر چــاو ناگــرن و
ئەمەشــیان بەدرێژایی مێژوو ســەلماندووە
و لەگــەڵ هەموو دیکتاتۆرەکاندا تا ئەو
کاتــەی بەرژەوەنــدی هەبــووە بۆیــان ،لە
پەیوەندیدا بوون .
ئــەوەی ئەتوانێــت گرینگــی هەبێــت
گوشــاری حیزبــه ئۆپۆزســیۆنەکانی
ئــەو واڵتانــە و ڕێکخراوەکانــی مافــی
مــرۆڤ و کەســایەتییە ناســراوەکانن.
بەمەرجێــک ڕێکخســتنێک هەبێــت بۆ
ئــەوەی بتوانێــت هەمــوو بەڵگــەکان کۆ
بکاتــەوە و لەگەڵ نوێنەرانی پارلەمان و
حیزبــە ئۆپۆزســیۆنەکان و ڕێکخراوەکان
بکەوێتــە دانوســتان و وتووێــژەوە.

ژمارە ٦ ، ٨٠٤ی ئاگۆستی ٢٠٢١

کۆختهی خهمان
خهڵک ناویان نابوو «کۆختهی خهمان».
دوای ئهو کۆسته ،له سهر ترۆپکی گردهکهی پشت مااڵن ،کۆختهیەکی چێ کرد و له خهڵک و تێکۆشان دوور کهوتهوه و دهستی کرد به
نووزانهوه .شهو و ڕۆژ دهگریا و دهنووزایەوه .وهک ئهوهی ههر ئێستا ئهو نههامهتییهی به سهر هاتبێ.....
_ ئهمشهو له ههموو شهوان زیاتری نااڵند...
_ ناڵه و هاواری ئهمشهوی ،گوێی ئاسمانی کهڕ دهکرد.
_ ههتا شهو زرینگاوه ههر دهنگی هات.
_ئهوه بوو به سێ ساڵ .سێ ساڵی ڕهبهقه بهو خهمهوه دهتڵێتهوه .ئهرێ بهس نییه؟
_وهڵاڵهی وایه ....دهبا بهسی کا ...خۆ چاوی کوڕی وی له چاوی کوڕی ئێمه ڕهشتر نهبوو...
_هیچ ماڵێک نییه لهم ڕێگایهدا قوربانی نهدابێ...
_ ماڵی وا ههیه دوو سێ کهسیان بوونهته قوربانی و چ واش ناکهن.
_ عهمرت نهمێنێ پیاو ....به خۆشی دهڵێ پیاو ....ههر خۆی تواندووهتهوه...
_ خۆی له سهر ئهو خهڵکه شێت کردووه...
باوهگهوره گوتبووی :تهنیا ڕێگهی ژیان لهم واڵته ،هێنانهوهی ئاوهکهی ئهودیو خهرهندهکهیه .باوهگهوره گوتبووی :ژیانی ئهمبهرهی خهرهند
به ئاوی ئهوبهر خهرهندهوه بهستراوهتهوه .کهوابوو ههر چۆنێک بێ دهبێ ئهو ئاوه بگهیهنینه ئهمبهره .بۆ ئهو کارهش دهبێ دڵی خهرهندهکه
شهق کهین .باوهگهوره گوتبووی :ڕێگهی ترمان نییه ....نرخی ههر چییهک بێ دهبێ بیدهین.
خهرهندێکی ئاسایی نهبوو .له هیچ کوێ بواری نهدهدا .خهرهندێکی دڕ و بێئامان ...به سهدان ڕهوهز و ههڵدێرهوه....
زۆر کهس خۆیان گهیاندبووه ئهوبهری خهرهندهکه و هێندێکیش ههر لهمبهرهوه پێیهوه خهریک بوون .بڕیار وابوو جۆگهلهیهک به ناو دڵی
خهرهندهکهدا لێدهن .به پاچ و پێمهڕه ...به قوڵینگ و به ههرچی له بهر دهستیان دابوو .زۆر کهس به دڵهوه کاریان دهکرد و هی واش
ههبوون شهکهت و ماندوو له شوێنێک دادهنیشتن و دهیانگوت :بهم کهرهستانهی ئێمه له بهر دهستمانه ،هیچ کات دهرهقهتی ئهم خهرهنده
نایهین.
خهرهندهکه عهزیایهک بوو بهردهوام قوربانی دهویست .به سهدان و ههزاران کهس سهریان لهم ڕێگایه دانا .تهنانهت باوهگهوره و
کوڕهکانیشی بهاڵم گهل ئهستێور نهبوو و بهردهوام ڕۆڵهی دهدا بۆ قوربانی .جار ههبوو چهندین کهس له ڕهوهزێکهوه ههڵدهدێران.
وهک خهرهندهکه قووتی دابن ،تهنانهت تهرمهکهشیان نهدهدۆزرایهوه بهاڵم ئیتر خهڵکهکه پێی ڕاهاتبوون؛ بۆیه ئیتر له ههڵدێران و
تێداچوونیش نهدهسڵهمینهوه .به پاچ و پێمهڕه کهوتبوونه گیانی خهرهندهکه و له ههر دوو الوه جهرگیان شهقار شهقار دهکرد .ئهوهی
لهمبهرەوە بۆی ههڵنهسووڕابا ،دهچووه ئهوبهر و ئهوی لهوبهر دهری نهبردبا ،دههاتهوه ئهمبهره .ئهو کهسانهی له ئاوی ئهوبهریان
خواردبوهوه ،دهیانزانی ژیان بێ ئهو ئاوه ،چهنده چهتوونه...
هیچ کهس نهیدهزانی چۆن و کهی لهم خهرهنده ڕزگاریان دهبێ ،بهاڵم ههر ههموویان باوهڕیان به قسهی باوهگهوره ههبوو که گوتبووی:
تهمهنی ئهم خهرهندهش ههتاههتایی نییه و ڕۆژێک دادێ به مهرگی پێدهکهنین...
_ خۆی شێت کردووه.
_ له جیاتی ئهوهی شانازی به کوڕهکهیهوه بکا...
_ خۆی لهم کۆختهیه خزاندووه و ملی له لوورهلوور ناوه.
_ دهک داڕزێی پیاو!!!
له ههر دوو الوه جۆگهله لێ دهدرا .جار ههبوو بهرد و خیز وهک جاڵه له ژوورڕا دههاته خوار و به تهپوتۆزهوه حهشری دهکرد .جۆگهله و
بهشێک له خهڵکهکهی وهپێش خۆی دهدا و بهرهو بنی گهڵییهکه ڕایدهماڵین .وهک نهبای هاتبێ و نه بۆران ،ههمیسان خهڵکهکه به پاچ و
پێمهره دهکهوتنهوه گیانی خهرهندهکه و دڵیان شهقارشهقار دهکرد...
بهری بهیانی بوو .ئهستێره تاقولۆق به ئاسمانهوه دهیانجریواند .بهشێک له خهڵکی ئاوایی به پهژارهوه دهیانڕوانییه ئاگرهکه و هێندێکیش
به دڵهکوتهوه ههوڵیان دهدا به ههورازهکهوه ههڵزنێن و خۆ بگهیهننه ئاگرهکه .بهشکوو نههێڵن پیرهپیاو و کۆختهکهی بسووتێن.
پیرهپیاوهکان دهستهوستان ،بهردهوام به چۆکی خۆیان دادهدا :
_ پهکوو لهو مردنه دژواره...
_ نهماوه ....به دڵنیایییهوه سووتاوه.
_ له کۆنهوه گوتویانه «ئاگر و ئاو بێ ئامانن».
_ کوڕه ئهه ....ئهگهر جهرگ و دڵ ههڵقرچا ،چش لهو لهش ه بێ بایهخهش...
زۆربهی خهڵکهکه بهو ههراههرایه له خهو ههستابوون و داڕژابوونه کۆاڵنهکان .گڕی ئاگرهکه بهژنه پیاوێک ڕادهبوون و دادهمرکانهوه .له
ئاوایی ژاوهژاوێک بوو کهس هۆشی له کهس نهبوو .چهندین ژن له دهوری یهک کۆ ببوونهوه .به پهرۆشهوه چاویان له ئاگرهکه بڕیبوو و
دهیانفینکاند :
_ دهک کوێراییم دابێ..
_ عاقیبهت بهخێر نهبوو ....ئهویش عاقیبهت بهخێر نهبوو...
_ وهی وهی وهی لهو کۆسته گهورهیه...
لهم بوومهڵێڵهدا ،لهناکاو به شکۆیهکی سهرسوڕهێنهرهوه چووه سهر گابهردهکه .سێ ساڵ بوو هیچ کهس ئاوا ڕێکوپێکی نهدیتبوو .به جامانهی
سهری و خهنجهره دهسک ماههکهی بهر پشتێندی ،مێرانهتر دههاته بهر چاو .قیت و قنج و بێدهنگ ،له سهر گابهردهکه ڕاوهستا .گڕی له
چاوان دهباری .ههیبهتێکی سهیری پێوه دیار بوو .خهڵکهکه به حهپهساوی و سهرسوڕمانهوه بزهیان هاته سهرلێو .له دهوری گابهردهکه
کۆزیلکهیان بهست .بوو به ههڵاڵ و ژاوەژاو...
_ گهڕاوهتهوه سهر دۆخی جاران...
_ دهک به بابهوهت له بهر مرم ...پیاو ئهوهیه ها...
_ گهڕاوه ...دواجار گهڕاوه.
_ دهمزانی ڕۆژێک دادێ بگهڕێتهوه.
ههموو چاویان له زاری ئهو بڕیبوو .دواجار لێوهکانی له ژێر باری قورسی سمێڵه سپییهکانیدا جوواڵنهوه .به گوڕ و تینهوه نهڕڕاندی:
خهڵکینه  ....هیچ کهس بۆی نییه بگهڕێتهوه .دهچینهوه ویزهی خهرهندهکه .دڵنیام دهرهقهتی ئێمه نایه...
قوڵینگهکهی دانا سهر شانی و بهرهو دڵی خهرهندهکه وهڕێ کهوت....

عهلی سۆهرابی

من خەونی دارێکم دەدیت
کە هەزار هەزار ساڵ ژیابوو
من خەونی دارێکم دەدیت
کە برینی هەزار هەزار ساڵی پێوە بوو
هەزار هەزار داس و مشار لە بەر القی دار شکابوو .
نازانم کەی خەوتم
نازانم بۆ خەوتم
من خەونی دارێکم دەدیت.
بەاڵم ڕاوەست؟
بەاڵم ڕاوەست؟
کە ئەم دارە بۆچی وایە.
نە گەاڵی هەیە نە ڕووتە
نە زەردە و نە سەوزە
نە تەڕە و نە ویشک
نە ئازادە و نە بەسراو
تینویەتی چاوی لە ئاو
چاوەکانی پڕپڕ لە ئاو
دڵی دابوو لە چەنگێ خۆڵ
دڵی دابوو لە گۆڵی قۆڵ
دەیگوت ئەمە خۆڵی منە
دەیگوت ئەمە گۆڵی گۆڵە.
چوار دەوری دار گیرابوو
الیەک بیور
الیەک ئاور
الیەک مشار و الیەک داس
بەاڵم دارە هەر وا دەیگوت
کە ئەم خاکە خاکی منە .
تاریک ببوو
خۆر بوو
تاریک ببوو
ڕەش پۆشەکان تیشکی ڕوناکییان لێ دزیبوو
الیە الیەی شەویان دەخوێند .
بە هاواری شاخەکانی چاوم کەوتە گەاڵی ژێر دار
ژێر ئەم دارە پڕ لە گەاڵ .
گەاڵی تازەی بەهاری جوان
گەاڵی گەورەی هاوینی خۆش
گەاڵی زەردی پاییزی کۆچ .
ئێرە دەڵێی زوستانە
ئێرە دەڵێی کوردستانە
من ئەو خەونەم پێشتر دیبوو
بەاڵم ئەم جار نەدەترسام .
من ئەو خەونەم پێشتر دیبوو
ئەدی بۆچی ڕانەوەستام
هیچم نەوت
هیچم نەوت
دەستەکانم بوون بە زمان
چاوەکانم بوون بە زمان
القەکانم بوون بە زمان
گوێچکەکانم بوون بە زمان
هاوارم کرد دەنگم نەبوو
دەنگی هاوارهی من نەبوو
من خەونی دارێکم دەدیت
خەونەکەی من ئەم دارە بوو
خەونی دارە بارانێک بوو
بارانەکە تاوانێک بو و
ناوی خۆشی تاوانەکە
ڕزگاری و ئازادی بوو...
ساالر کەماڵی
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«ڕۆژنامەی کوردستان» بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ناوچەکانی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر دوایین بارودۆخی مافەکانی مرۆڤ لە
کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەردیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی سەرەتای
مانگی گەالوێژی ساڵی  ١٤٠٠هەتاوی ،لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە
بریتین لە حاڵەتەکانی دەستبەسەر کردن ،بانگهێشت ،ئێعدام ،کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران ،کرێکاران،
خۆکوشتن ،زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران .
ئەم ڕاپۆرتە لە ناوەندی ئاماری ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا ،تۆمار کراوە.
دەسبەسەر کردنی
هاوواڵتییان:
شــەوی شــەممە ٢ی گەالوێــژ،
هاوواڵتییەکــی کورد بــە ناوی «ئیبراهیم
تاریمــورادی» ،تەمــەن  ٥٥ســاڵ ،کوڕی
محەممەدســاڵح و خەڵکــی گونــدی
«ئەمرۆڵــە» ســەر بە ســنە ،لەالیــەن هێزە
ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کــرا.
شەوی شەممە ٢ی گەالوێژ ،هاوواڵتییەکی
کــورد بــە نــاوی «کــەژاڵ ئەمینــی»،
کچی ڕەســووڵ و خەڵکی بۆکان ،لەالیەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کرا.
ڕۆژی دووشــەممە ٤ی گەالوێــژ،
چــوار هاوواڵتــی بــە ناوەکانــی «عێرفــان
نــادری ،پوویــا نــادری ،پەرهــام نــادری
و ئەفشــین حەمــوودی» ،لەالیــەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر
و ڕەوانــەی شــوێنێکی نادیــار کــراون.
ڕۆژی دووشــەممە ٤ی گەالوێــژ ،هێــزە
ئەمنییەتییــەکان بە بێ بەڵگەی یاســایی
هاوواڵتییەکــی دیکەیان بە ناوی «ئەنوەر
مەلەکــی» خەڵکــی شــاری بــۆکان
دەسبەسەر کردووە و بۆ یەکێک لە گرتنگە
ئەمنییەتییەکانــی ورمــێ ڕاگواســتووە.
ڕۆژی سێشــەممە ٥ی گەالوێــژ،
عەزیمــە ناســری ،هاوواڵتیــی کــوردی
خەڵکــی بــۆکان ،لەالیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کــرا.
ڕۆژی سێشــەممە ٥ی گەالوێــژ،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
«ســەالم کــوردە» کــوڕی زورار
و خەڵکــی شــنۆ ،لەالیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کــرا.
ڕۆژی سێشــەممە ٥ی گەالوێــژ،
هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی «شــەمزین
محەممــەدی» خەڵکــی گونــدی
«ئاڵیکەند» سەر بە شاری بۆکان ،لەالیەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کرا.
ڕۆژی سێشــەممە ٥ی گەالوێــژ،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «فــواد
حەبیبــی» ،خەڵکــی دیوانــدەرە ،لەالیــەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر
کــرا و بــۆ شــوێنێکی نادیــار ڕاگوێــزرا.
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی پێنجشــەممە
٧ی گەالوێــژ ،هاوواڵتییەکــی کــورد
بــە نــاوی «چیــا ئاغابەیــگ پــوور»،
کــوڕی ئەحمــەد و خەڵکــی گونــدی
«ڕەحیمخــان» ســەر بــە بــۆکان ،لەالیــەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کرا.
پــاش ناڕەزایەتــی دەربڕینــی دانیشــتووی
گەڕەکــی پەراوێزخــراوی «دەرەدرێــژ»ی
شــاری کرماشــان ،بەنیســبەت پچڕانــی
کارەبا و نەبوونی ئاو و هەروەها پشتیوانی
لــە هاوواڵتییانی خووزســتان ،ژمارەیەکی
زۆر لە دانیشــتووانی ئەو گەڕەکە لەالیەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر کران.
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا ،ســێ
هاوواڵتــی بــە ناوەکانــی « ئــەرکان
بەهرامــی»« ،خەلیــل ڕەمەزانــی» و
«خالیــد میرزایــی» ،خەڵکــی شــاری
سەالســی باوەجانــی لەالیــەن هێــزە

ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کــران.
ڕۆژی یەکشــەممە ١٠ی گەالوێــژ،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «هێمــن
قەرەداغــی» ،کــوڕی حوســێن و خەڵکــی
گونــدی «ئیندرقــاش» ســەر بە بەخشــی
ناوەندیــی شــاری مەهابــاد ،لەالیــەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر
و ڕەوانــەی شــوێنێکی نادیــار کــرا.
ڕۆژی یەکشــەممە ١٠ی گەالوێــژ،
دوو هاوواڵتیــی دیکــە بــە ناوەکانــی
«ڕزگار عەینالــوو» ،کــوڕی ئەمیــر
و «ئەحــەد ســۆنە» ،کــوڕی ڕەحیــم و
خەڵکــی گونــدی «ئیندرقــاش» ســەر بە
بەخشــی ناوەندیــی مەهابــاد ،لەالیەن هێزە
ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کــران.
لــە درێژەی دەسبەســەرکردنی هاوواڵتییان
لــە مەهابــاد ،ئێوارەی ڕۆژی یەکشــەممە
١٠ی گەالوێــژ ،هاوواڵتییەکــی دیکــەی
کــورد بــە نــاوی «کاوە ســلێمانپوور»،
خەڵکــی گونــدی «خوڕخــوڕە» ،لەالیــەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر
و ڕەوانــەی شــوێنێکی نادیــار کــرا.
ڕۆژی یەکشــەممە ١٠ی گەالوێــژ ،دوو
هاوواڵتی بە ناوەکانی «سۆران دوورباش»
و»ئاکــۆ دووربــاش» ،خەڵکــی گونــدی
«خانەگــێ» ســەر بــە مەهابــاد ،لەالیــەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر کران.
ســەرلە بەیانیــی ڕۆژی دووشــەممە ١١ی
گەالوێــژ ،هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی
«دیــار ســلێمانپوور» ،خەڵکــی گونــدی
«خوڕخــوڕە» ســەر بــە مەهابــاد ،لەالیەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر
و ڕەوانــەی شــوێنێکی نادیــار کــراوە.
ڕۆژی دووشــەممە ١١ی گەالوێــژ،
شــەش هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی
«فەرهــاد مەعرووفــی» ،کــوڕی
حەســەن ،خەڵکــی گونــدی «ئاڵیــاوێ»،
«ڕەحمان ئەســەدی» ،کــوڕی مەحموود،
خەڵکــی گوندی «ئاڵیــاوێ»« ،عوبەید
ئەنــوەری» ،کــوڕی ڕەحیــم ،خەڵکــی
گونــدی «ئاڵیــاوێ»« ،حەســەن
شــادیخا» خەڵکی گوندی «ســینگان»،
«ڕێبــوار چارکــداری» ،تەمــەن ٢٢
ســاڵ ،کــوڕی محەممــەد ،خەڵکی شــنۆ
و «جــەالل قــادرزاده» ،کــوڕی عەبدوڵاڵ
خەڵکــی «نەڵــۆس» ،لەالیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کــران.

بانگهێشت کردن
و لێپرسینەوە لە
هاوواڵتییان:
ڕۆژی دووشەممە ٤ی گەالوێژ،
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی «خەلیل
عەینی» ،خەڵکی گوندی «سینگان»
سەر بە شنۆ ،پاش بانگهێشتکردنی بۆ
ئیدارەی ئیتالعاتی شنۆ ،لێپرسینەوەی
لەگەڵ کراوە.

پشکنینی ماڵی

هاوواڵتییان:
ڕۆژی پێنجشــەممە ٧ی گەالوێــژ ،دوو
هاوواڵتیــی کورد بە ناوەکانی «عوســمان
مورادیــان» و «شایســتە مورادیــان»،
خەڵکــی گونــدی «تەنگیســەر» ســەر
بــە ســنە ،ماڵەکانیــان لەالیــەن هێــزە
پشــکێندراوە.
ئەمنییەتییەکانــەوە

کەمکردنەوەی حوکمی
زیندانی:
ئەرەســتوو
زیندانــی
حوکمــی
مەالڕەحیمــی ،چاالکــی مەدەنیــی
خەڵکــی مەهابــاد لە لقــی ١٣ی دادگای
پێداچوونــەوەدا لــە ورمــێ ،کــەم کرایەوە.

ڕاگواستن بۆ زیندان:
باپیــرە بــەرزە و کەیــوان نژادڕەســووڵ،
دوو زیندانیــی سیاســیی خەڵکــی
پیرانشــار بــۆ زیندانــی کــراوە ڕاگوێزران.
پــاش قەبووڵکردنــی بەرپرســانی قەزایــی
لەگــەڵ داواکاریــی ئــەو دوو زیندانییــە
سیاســییە لەمــەڕ ڕاگواســتنیان لــە
زیندانــی داخــراو بــۆ زیندانــی کــراوە،
ناوبــراوان بــۆ زیندانی کــراوە ڕاگوێزراون.
لقــی ٢٨ی دادگای پێداچوونــەوەی
مازەندەران ،حوکمی ڕاگواستنی موژگان
کاووســی ،نووســەر و لێکۆڵــەری کوردی
بــۆ یەکێــک لــە زیندانەکانــی پارێزگای
ئەلبــۆرز و نزیکتریــن زینــدان بــە شــوێنی
نیشــتەجێبوونی ناوبــراو دەر کــردووە.
ڕۆژی یەکشــەممە ١٠ی گەالوێــژ،
پارێزەرێــک بــە نــاوی «جــەواد
عەلیکــوردی» پارێــزەری دادگوســتەری
و ئەندامــی پێشــووی شــۆرای
شــاری ســەبزەوار ،بــۆ تێپەڕاندنــی
مــاوەی حوکمەکــەی ،لەالیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر و ڕەوانەی
زیندانی وەکیالوای شــاری مەشهەد کرا.
ڕۆژی هەینــی ٨ی گەالوێــژ،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
گوڵمحەممــەدی»،
«عەبدولعەزیــز
خەڵکــی ورمــێ دەسبەســەر کــرا و
بــۆ زیندانــی ئــەو شــارە ڕاگوێــزرا.

مانگرتنی زیندانی:
ڕۆژی شــەممە ٩ی گەالوێــژ ،ئیــرەج
ســۆفی محەممــەد ،زیندانیــی مەزهەبیی
بەندکــراو لە زیندانی ورمێ لە ناڕەزایەتی
دەربڕیــن لەمــەڕ دژایەتیکردنی بەرپرســان
لەگــەڵ ڕاگواســتنی ناوبــراو بــۆ زیندانی
مەهابــاد دەســتی دایــە مانگرتــن.

مەحکووم بە زیندان و
سزای نەختی:

لقــی ٤ی دادگای پێداچوونــەوەی ســنە،
ســامان کەریمــی ،زیندانیــی سیاســیی
کوردی خەڵکی بانەی بە  ٩ســاڵ زیندان
مەحکووم کرد.
بەپێــی حوکمــی دادگای پێداچوونەوە کە
ڕۆژی شــەممە ٢٦ی پووشــپەڕ بەســەر
سامان کەریمیدا سەپێندرا و ڕاگەیەندراوە،
ئــەو زیندانییــە سیاســییە بــە تۆمەتــی
«کۆبوونــەوە و تەبانــی بــە ئامانجــی
هەوڵــدان دژی تەناهیــی نەتەوەیــی» ،بــە
 ٤ســاڵ زیندان ،بە تۆمەتی «ئەندامبوون
لــە یەکێــک لــە حیزبــە کوردییەکانــی
ئۆپۆزیســیۆنی حکوومەتــی ئێــران» ،و
هەروەهــا بە تۆمەتــی «پڕۆپاگەندە دژی
نیــزام» ،بــە  ١ســاڵ زینــدان ،مەحکــووم
کراوە.
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە ناوی «ســەالح
بەهرامییــان» خەڵکــی گونــدی
«گوندەوێڵــە» ســەر بــە شــنۆ ،لەالیــەن
لقــی ١ی دادگای ئینقالبــی شــنۆ بــە
ســەرۆکایەتی دادوەر «ڕەزایــی» ،دوو
ساڵ زیندانیی تەعزیریی بەسەردا سەپاوە.
لقــی ١ی دادگای ئینقالبــی ورمــێ،
چاالکێکــی مەزهەبیی کــوردی بە ناوی
«جەعفــەر ئوســافی» کــوڕی ئەحمــەد،
تەمــەن  ٣١ســاڵ و خەڵکــی بــۆکان بە ٧
ساڵ و  ٦مانگ زیندان مەحکووم کرد.
ســومەیە کارگــەر ،چاالکــی مەدەنیــی
خەڵکی ئیالم ،لەگەڵ چوار کەسی دیکە
بــە ناوەکانــی «ناهیــد تەقوایــی ،بەهــارە
ســلێمانی ،نازەنین محەممەدنژاد و مێهران
ڕەئــووف ،لەالیــەن لقــی ٢٦ی دادگای
ئینقالبــی شــاری تــاران بە ســەرۆکایەتی
دادوەر «ئیمــان ئەفشــاری» ،ســەرجەم بە
 ٣٨ســاڵ زیندانــی تەعزیــری مەحکــووم
کران.

تووشبوونی زیندانی بە
کۆرۆنا لە زیندان:
ســەالح شــەریفزادە ،زیندانیــی سیاســیی
کــورد خەڵکــی بــۆکان لــە زیندانــی
خەڵخــاڵ تووشــی ڤایرۆســی کۆرۆنــا
بــووە .ســەرچاوەیەکی ئــاگادار وێــڕای
پشتڕاســتکردنەوەی ئــەم هەواڵــە بــە
کوردپــای ڕاگەیانــدووە« :بارودۆخــی
جەســتەیی ئەو زیندانییە سیاسییە نالەبارە
و هەتا ئێستا بەرپرسانی زیندانی خەڵخاڵ
بــۆ چارەســەری پزیشــکیی ناوبــراو هیــچ
هەوڵێکی جیددییان ئەنجام نەداوە».

کوژران و بریندارنی
هاوواڵتییان:
شــەوی سێشــەممە ١٢ی گەالوێــژ،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «عەلی
عەبدوڵــا» ،خەڵکــی سەردەشــت ،لــە
ئەنجامــی تەقــەی هێزەکانــی ســپای

پاسداران لە سنووری ئەو شارەدا بە توندی
بریندار بووە.

کوژران و برینداربوونی
کۆڵبەران وکاسبکاران:
ڕۆژی دووشــەممە ٤ی گەالوێــژ،
کۆڵبەرێکــی کورد بە نــاوی «فەرەیدوون
ســاڵحی» ،خەڵکی بۆکان ،لــە ئەنجامی
تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتی
لە سنووری «هەنگەژاڵـ»ـــی بانە گیانی
لەدەست داوە و چەندین کۆڵبەری دیکەش
بریندار بوونە.
شــەوی چوارشــەممە ٦ی گەالوێــژ،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە ناوی «ڕەســووڵ
مەوالنــی» ،لــە ئەنجامــی تەقــەی هێــزە
نیزامییەکانــی حکوومەتــی ،لە ســنووری
«بڕوێشکانیـ»ـی بانە ،بریندار بوو.
ڕۆژی دووشــەممە ١١ی گەالوێــژ،
کۆڵبەرێک بە ناوی «ناسر خورشیدی»،
خەڵکی بانە بەهۆی تەقەی ڕاســتەوخۆی
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتــی لــە
بەرزاییەکانــی ســنووری ئەو شــارە بریندار
بووە.
ڕۆژی چوارشــەممە ١٣ی گەالوێــژ ،لــە
ئاکامی پێکدادانی ماشــینێک لە جۆری
تویوتــا ئیستێیشــێن لەگــەڵ ماشــێنێکی

دیکــە لــە جــۆری تویوتــا 3Fلــە جادەی
«کەریمــاوا»ی بانــە ،دوو کــەس کوژراو
و هەشت کەسی دیکەش بریندار بوونە.

ئێعدام:

بەیانیی ڕۆژی دووشەممە ١١ی گەالوێژ،
حوکمــی لەســێدارەدانی ســێ زیندانــی بە
ناوەکانی «سێپێهر عەبباسنژاد» ،کوڕی
بەهمــەن ،خەڵکــی گونــدی «تولەکــی»
ســەر بــە ناوچــەی تەرگــەوەڕی ورمــێ،
«ئەســکەندەر زاڕع» ،کــوڕی ئیبراهیــم،
خەڵکــی گونــدی «زندەشــت» ســەر بــە
ســەڵماس و «حەمــزە ڕەزایــی» ،کــوڕی
ڕەزا و خەڵکی گوندی «قەسرک» سەر
بــە ســەڵماس ،لە زیندانــی ناوەندیی ورمێ
جێبەجێ کرا.

گیانلەدەستدان و برینداربوونی
کرێکاران:
ڕۆژی یەکشــەممە ٣ی گەالوێــژ،
کرێکارێــک بــە نــاوی «عەتــا
ســەعید ئەفشــار» خەڵکــی گونــدی
«کانیســانان» ســەر بــە مەریــوان،
بەهــۆی جەڵتــەی دڵ ،لــە شــاری
هەڵەبجە گیانی لەدەست دا.

