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نیزیک بە دوو حەوتوو لەمەوپێش و لە
ڕێکەوتــی ٢ی جۆزەردانــی ١٤٠١ی
هەتــاوی بینــای مێترۆپۆلــی عەبادان
داڕمــا؛ پــاش ئــەم ماوەیــە ڕێکەوتــی
١٤ی جۆزەردان تەرمی بێگیانی دوو
قوربانی تریش دۆزرایەوە.
تــا ئێســتە کــە هێشــتا ئۆپەراســیۆنی
خاوێنکردنــەوەی ئاســەوارەکانی ئــەم
داڕووخانــە کۆتایــی پــێ نەهاتــووە،
بەپێی ئامارە فەرمییە حکومەتییەکان
 ٣٨کــەس لــەم ڕووداوەدا گیانیــان
لــە دەســت داوە بــەاڵم وەک ســەرچاوە
نافەرمییــەکان بــاس دەکــەن لە کاتی
ڕوودانــی کارەســاتی مێترۆپــۆل
ڕێژەیەکــی زۆرتــر لــە نێــو بیناکــەدا
ســەرقاڵی کارکردن بــوون کە بەهۆی
گەرمای شوێنی کارەکەیان چوونەتە
نهۆمــی -٢ی بیناکــەوە و تــا ئێســتە
نەدۆزراونەتەوە.
دوابــەدوای ڕووخانــی مێترۆپــۆل
هەندێــک لــە بەرپرســانی پێوەندیــدار
دانیــان بــەوەدا نــا کــە لــە ڕەوتــی
ســازکردنی ئــەم بورجــەدا هەنــدێ
دانوســتانی ژێربەژێــر لەنێــوان خاوەنی
بیناکــە واتــە «حســێن عەبدولباقی»
لەگەڵ شارەدار و هەندێ لە بەرپرسانی

حکومەتــی لــەم شــارە و پارێــزگا
بەگشــتی هەبــووە تاکــوو تێچــووی
ســازکردنەکە بۆ ناوبراو کەم بکرێتەوە
و لــە بەرامبەریشــدا بەرتیلێکــی زۆرتر
لەالیــەن عەبدولباقییــەوە دراوە؛ واتــە
بەرپرســانی پێوەندیــدار لە پێناو هەندێ
پێوەندی خزمخزمێنە و دۆستایەتی کە
لەگــەڵ خاوەنی بورجەکــە هەیانبووە و
هەروەهــا بــەو هۆیەوە کــە عەبدولباقی
لە کەســانی نیزیک لە دەسەاڵت بوو،
یاســاکانی پێوەندیــدار بــە ســازکردنی
بینایان بۆ خستە پەراوێزەوە.
پــاش ڕووداوەکــە و لــە ماوەیەکــی
زەمەنــی کورتدا الیەنــە پێوەندیدارەکان
ڕایانگەیانــد کــە خاوەنــی بیناکــەش
لەنێــو بورجەکــەدا بــووە و بــەو هۆیــەوە
مــردووە؛ ئینجــا بــۆ قبواڵندنــی ئــەم
درۆیــە هەنــدێ لــە کەســوکاری
ناوبراویــان لە ســاردخانەی یەکێک لە
نەخۆشخانەکانی عەبادان نیشان دا کە
بەســەر تەرمێکەوە کــە ڕوون نییە هی
کام یــەک لــە قوربانییە بێبەختەکانی
ڕووداوەکەیــە نیشــان دا کــە خەریکی
شین و شەپۆڕ بوون.
لــە شــەووڕۆژەکانی دوای ئــەم
کارەســاتە خەڵکــی عەبــادان و دواتــر

شــار و گوندەکانــی دیکــەی هەرێمی
ئەلئەحــواز ڕژانــە ســەر شــەقامەکان و
وەک هەلێک بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی
و ئێعتــرازە پەنگخواردووەکانیــان دژ
بــە تەواوییەتــی دەســەاڵتی کۆمــاری
ئیســامی دروشــمیان دا و «مــەرگ
بۆ خامنەیی» بووە دروشمی سەرەکی
خۆپیشاندەران.
لــە ماوەیەکــی کورتدا هــەزاران کەس
ڕژانــە ســەر شــەقامەکان و وێــڕای
پاڵپشــتی لــە خەڵکــی بێدیفاعی ســەر
شــەقام ،کــە دەکەوتنــە بــەر پەالمار و
هێرشی سەرکوتکەرانی سەر بە ڕێژیم،
خوازیاری نەمانی کۆماری ئیسالمی
بــوون و جارێکــی تــر ســەلماندیان کــە
کۆمــاری ئیســامی هیــچ جێگــە و
پێگــە و ڕەواییەکــی الی خەڵــک
نەماوە.
ئــەم ڕاســتییە ئــەو کاتــە زیاتــر خۆی
نوانــد کــە بەرپرســانی ڕێژیم ویســتیان
ئــەم ڕووداوە وەک هەلێــک بــە
قازانجــی خۆیــان بقۆزنــەوە و کاتێــک
ماتەمینــی گشــتی ڕاگەیەنــدرا،
بەشــداربووانی ڕێوڕەســمەکە دەســتیان
کــرد بــە دروشــمدان بــە دژی ڕێژیــم
و تێکهەڵچــوون لــە نێــوان خەڵــک و

چەکدارانــی ڕێژیــم دەســتی پێکــرد؛
هــەر ئەمەش بوو کە تەنانەت ئیبراهیم
ڕەئیســی بەنــاو ســەرکۆماری ئێــران
 ١١ڕۆژ پــاش ڕووداوەکــە و لە ترســی
ڕاپەرینــی خەڵک و پاش نیشــتنەوەی
کەفوکۆڵــی ئێعترازەکان ســەفەرێکی
کورتــی ڕانەگەیەنــدراوی بۆ شــوێنی
ڕووداوەکــە ئەنجــام دا و بەخێراییــش
شــوێنەکەی جــێ هێشــت و نەیوێــرا
تەنانــەت کۆبوونەوەیەکــی هاوخەمــی
بە حوزووری هێزە ئەمنیەتییەکانیشــی
لەگەڵ خەڵک وەڕێ بخات!
ئەوەیکــە ڕوونــە و لــە ڕابردووشــدا بــۆ
ئازادیخوازانــی ئێــران بەگشــتی و
قوربانیانــی دەســتی ڕێژیمی ئاخوندی
بەتایبەتــی ســەلماوە ئــەو ڕاســتییە
حاشــاهەڵنەگرەیە کــە ئەوەی لە ئێراندا
و بــۆ حکومــەت مانــای نەبــووە و
مانــای نییــە و ماناشــی نابێــت ،گیان
و ژیانــی خەڵکــە نــە هیچــی تــر؛ کە
ئامــادەن لەپێنــاو پاراســتنی دەســەاڵت
و ژیانــی خۆیــان نــەک هــەر خەڵــک
بەڵکــوو گیانــدار و بێگیانی ئەم واڵتە
بکەنــە قوربانــی؛ چونکــە پێیــان وایــە
ئــەوان نوێنــەری خودا لەســەر عەرزن و
بەگوێــرەی باوەڕێکــی مەزهەبــی کــە

هەیانە دەتوانن حوکمی ئەوە بکەن کە
خەڵک بچەوسێننەوە و تاقییان بکەنەوە
و هــەر کەســیش دەنگــی «نــا»ی
هەڵبــڕی بیگــرن و ئــازاری بــدەن و لە
نێــوی ببــەن؛ هــەر ئەمەشــە کە عەلی
خامنەیــی لــە ســاڵمەرگی خومەینیــدا
بەوپــەڕی ڕووهەڵمالراوی ســەبارەت بە
ئێعترازەکانــی ئەم دواییانــەی عەبادان
و ناڕەزایەتییەکانــی پێشــتری بەهــۆی
گرانییەوە هەموو ئەوانە بە «دژمن»ەوە
دەبەســتێتەوە و دەڵــێ« :پێیــان وایــە
دەتوانــن «میللەت»ی ئێــران بەرامبەر
بــە «نیزامــی ئیســامی» ڕابگــرن؛
ئــەم هەڵــە گەورەیەیان لەوەوە ســەرچاوە
دەگــرێ کە ڕاوێژکارەکانیان تاقمێک
ئێرانــی «خائیــن»ن کــە خەیانــەت بە
واڵتــی خۆیــان دەکــەن بــەاڵم دواجــار
ئــەم ڕاوێژکارانــە خەیانــەت بەوانیــش
دەکەن!».
ئەمــە ئــەو نوســخە ئیســامییەیە کــە
خامنەیی وەک «نوێنەری خودا لەسەر
عەرز» لەباتی بڕیاردان بۆ دۆزینەوەی
خەتــاکاران و ســزادانیان و هەوڵــدان بۆ
قەرەبووکردنــەوەی زیانوێکەوتــووان بــۆ
خەڵکــی دەپێچێتــەوە .بۆیــە دەڵێین :لە
ئێراندا چی بێمانایە؟ گیانی خەڵک!

زیاتر له ههر ســاڵ و مانگێكی پێشــووتر،
ههرهســهێنان لــه بهرچــاوی ڕێژیمهكــهی
خومهینــی و خامنهییــه و خامنهیــی
جێگــرهوهی لــه ســاڵڕۆژی مهرگــی
جهلــادی ڕووڕهشــی مێــژوودا ،لــه باتــی
ههڕهشــه و گوڕهشــه ههمیشــهییهكانی،
باسی له بهكرێگیراوبوونی خهڵكانی ئێران
و ههروهها ترسی خۆی و هاوكاسهكانی له
ڕووخانــی ڕێژیمهكهی كــرد .خامنهیی به
الڵــی و پرتهپرتــهوه گوتی كه ڕێژیمهكهی
دهڕووخێ و وهكوو چۆن له فهڕانسه دوای
شــۆڕش ڕێژیمی پێشــوو هاتهوه ســهركار،
دووبــاره لــه ئێرانیــش ئــهو نیگهرانییــه
ههیــه! لــهو كاتــهوه كــه لــه پووشــپهڕی
٧٨دا ،خامنهیــی لهبهرامبــهر خهباتــی
خوێندكاراندا وهلهرزه كهوت و گریا و وتی
گــهر وێنهكانیشــی بدڕێننن هیــچ مهڵێن،
ئهمــه جارێكــی دیكهیــه كــه خامنهیــی
بهرامبــهر به خۆپیشــاندانی خهڵــك وهلهرزه
دهكهوێتهوه .بهاڵم ئهم جاره ڕهنگه دهرهتانی
نهبــێ ڕێژیمهكــهی دهرباز بــكات ،چوونه
ڕیاكارانێكــی وهكــوو چاكســازیخوازهكانی
ئــهوكات نیــن تــا یارمهتیــدهری بــن بــۆ
پاراستنی نیزام!
له كهشــی سیاســیی نێو بهرههڵستكارانی
ڕێژیمــی تارانــدا ،باســی زۆر دهكــرێ كه
چــی بكــرێ تاكــوو خۆپیشــاندانی خهڵــك
یــهك بخــرێ و خهباتــی سهرتاســهری و
هاوئاههنگ بهڕێوه بچێ .دووباره پرسیاره
كۆنهكــه ســهری ههڵداوهتــهوه كــه چــۆن و
كــێ دهبێته ئالترناتیڤی ڕێژیمی كۆماری
ئیسالمی؟
ڕوون و ئاشــكرایه كــه گوتارێــك دهتوانــێ
ببێتــ ه ئاڵترناتیڤ كــه وهخۆگری زۆربهی
كۆمهڵــگا بــێ و لــه دۆخــی ئێســتهدا
كۆمەڵــگای ههمهڕهنــگ و فرهنهتــهوهی
نێــو جوغرافیــای ئێــران پێویســتی بــه
پالتفۆرمێكه كه ههم جیاوازییه چینایهتی
و داخوازییــهكان ببینێ و ههم فرهنهتهوهیی
كۆمهڵــگا و هــهم تێپهڕیــن لــه دۆخــی
دهسهاڵتی دینی و ئایدیۆلۆژیك.
بــهاڵم ههنــدێ دهنــگ لــهم نێــوهدا بــاو
دهكرێنهوه كه له دۆخی ئێســتادا كه خهڵك
ڕهنج دهكێشــن و خۆپیشــاندانی جهماوهری
بهڕێوهیــه ،بــا زۆر لهســهر ئــهو شــتانه
ورد نهبینــهوه و زۆر الپــهڕهی ڕابــردوو
ههڵنهدهینهوه تهنیا چاومان له داهاتوو بێ!
ئهم دروشــمه كه تهنیا چاومان له داهاتوو
بێ ،ههندێ بریقهدار و جوان دێته بهرچاو،
بــهاڵم گهر تهنیــا چاومان له داهاتوو بێ،
ئهو پرســیاره دهخوڵقێ كــه كامه داهاتوو؟
داهاتووهكه چۆنه؟ ئایا تهنیا بهوهندهی كه
له داهاتوودا ئیدی خامنهیی نییه ،بهســه
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ژمارە ١٥ ، ٨٢٤ی جۆزەردانی ١٤٠١

پەیامــی لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
ڕوو لــە خەڵکــی ڕاپەڕیــوی ئەلئەحــواز
خەڵکــی خەباتــکار و ئازادیخــوازی
«ئەحواز ،ئابادان» و شــارەکانی دیکەی
ئەو ناوچەیە!
ویســت و ئیــرادەی یەکڕەنگیــی ئێــوە لەو
ناڕەزایەتــی و ڕاپەڕینــەی دواییــدا دژی
ســتەمکارییەکانی ڕێژیمی تێرۆریســتی
ئیســامیی ئێــران ،دەرخــەری ئەوەیــە کە
هاوواڵتییانــی عەرەبــی واڵتەکەمــان لەو
ناوچەیە وشــیارانە و بــە ئاگاییەوە داوای
مافەکانیان دەکەن.
خەڵکانێــک کــە هــەر لــە ســەرەتای
هاتنەســەرکاری ئــەو ڕێژیمــە ،لەژێــر
ســتەمی دوو هێنــدە و هەاڵواردنــی
ئاشــکرادا بــوون و بــە شــێوەی جۆراوجۆر
لەالیەن ئەو ڕێژیمەوە سەرکوت کراون.

ئــەو سیاســەت و بەرنامەیــەی ڕێژیــم
ســەبارەت بە هەمــوو ئازادیخوازانی ئێران،
بەتایبــەت نەتــەوە ژێردەســتەکان ،بەردەوام
درێــژەی هەبــووە .نەتــەوەی کــورد لــە
کوردســتانی ئێــران بە باشــی لەگەڵ ئەو
سیاســەتە ئاشــنایە و بە پێســت و ئێسکی
خۆیان ئەو زوڵمەیان ئەزموون کردووە.
هــەر لــەو پەیوەندییەدا ،ئێمە لــە قوواڵیی
دڵمانــەوە لەگــەڵ ئێــوە هاوخەبــات و
هاوهەنگاویــن و پشــتیوانی لــە داوا
ڕەواکانی ئێوە و خۆڕاگریی قارەمانانەی
ئێوە دەکەین .زۆر باشە کە لەژێر سێبەری
خەباتــی یەکپارچەیــی و یەکگرتــوودا،
هەمــوو ئازادیخــوازان بەتایبــەت نەتــەوە
زوڵملێکراو و پەراوێزخراوەکان ،دەســەاڵتی

ئەو ڕێژیمە تێکەوە پێچین.
ئێمــە ســەر دەکەویــن .لەالیــەن حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە،
سەرەخۆشــی لــە هەمــوو بنەماڵــەی

قوربانییانــی بینــای «مێترۆپــۆل» و
خەباتکارانــی بوێــری «ئەحــواز» و
شــارەکانی دیکەی ئــەو ناوچەیە دەکەین
و خۆمان بە هاوبەشی خەمیان دەزانین.

ســپای تێرۆریســتی قــودس لــە هەوڵــی تێرۆرکردنــی ئەندامانــی ڕێبەریــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێراندایــە
بەپێی ڕاپــــــــــــۆرتی میدیاکان ،پــــــیالنی
تــــــــــــێرۆرکردنی ئەندامانــی ڕێبەریــی
حیـــــــــزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
لەالیــەن یەکــەی ٨٤٠ی لقــی قودســی
سپای تێــــــــــرۆریستی پاســداران ،ئاشکرا
کرا.
بەپێــی ڕاپۆرتــەکان ،یەکــەی ٨٤٠ی
سپای تێـــــــرۆریستی قودس بە هاوکاری
لەگــەڵ چەنــد جاشــی خەڵکــی ورمــێ،
یــەک لــەوان «مەنســور ڕەســووڵی و
لوقمان ڕەسووڵی» لە هەوڵی بەڕێوەبردنی
پیالنی تێرۆرکردنی «مستەفا هیجری››
لێـــــــــــــپرسراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکــرات و «ڕۆســتەم جەهانگیــری»
بەرپرســی دەزگای چاوەدەێــــــــریی ئــەو
حیزبە بوونە.
مانگی بانەمەڕی ئەمســاڵ ،میدیاکانی
ئیســرائیل باســیان لەوە کرد ،لەنێو خاکی

ئێرانــدا لێپــــــرسینەوە لــە «مەنســوور
ڕەسووڵی» بەکرێگیراوی سپای پاسداران
خەڵکی گـــــــوندی «هاشــم ئاباد» ســەر
بــە ناوچــەی مەرگــەوڕی ورمــێ کــراوە
کــە دانی بەوەدا نــاوە کە پیالنی چەندین
تێــرۆری ڕێژیمی ئێــران لە واڵتانی دەرەوە

بەڕێوە ببات.
ســەرچاوەکانی ماڵپــەڕی کــــــــــوردستان
میدیــا لــە ورمــێ ڕایانگەیاندبــوو کــە
لێپرســینەوە لە مەنــــــــسوور ڕەســووڵی٤ ،
مانگ پێش لە میدیاییکردنی ئەو بابەتە
لــە ورمــێ ئەنجــام درابوو و ناوبــراو هەروا

لەژێر چاوەدێریی وەزارەتی ئیـــــــــــتالعات
لە ماڵێکی ئەمن بەسەر دەبات.
یەکــەی ٨٤٠ی لقــی قودســی ســپای
تێـــــــــــرۆریستی پاســداران بــە شێــــــــوەی
نهێنــی دامــەزراوە ،ئەرکــی ئــەو لقــەی
ســپای پاســداران بەرنامەداڕشــــــــــتن
و بەڕێوەبردنــی هێرشــی تێرۆریســتی
لــە دەرەوەی ئێــران دژی حیزبەکانــی
ئــــــــــــۆپۆزیسیۆنی ڕێژیمــی ئێــران و
بەرژەوەندییەکانی واڵتانی ڕۆژاواییە.
بەشــــــــــێک لــە پیالنەکانــی ئــەو یەکــە
تێرۆریســتییەی ســپای پاســداران لــە
ســێ بەشــی «ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت
و ئافریقــا»« ،قەفقــاز و ئاســیا» و
هـــــــــەروەها «ئورووپا و ئامریکا» دابەش
کــراوە و لە ســاڵی ڕابــردوودا زۆرێک لە
چاالکییە تیرۆریســتییەکانی ئەو یەکەیە
ئاشکرا و پووچەڵ کراوە.

کۆبوونــەوەی ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران بەڕێــوە چــوو
ڕۆژی ٣ی جــۆزەردان٢٤ ،ی مانگــی
مــەی  ،٢٠٢٢کۆبوونــەوەی ناوەنــدی
هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی
ئێــران بە بەشــداریی بەرپرســانی یەکەمی
حیزبەکانــی ئەنــدام و بــە میوانداریــی
کۆمەڵەی زەحمەتکێشــانی کوردستان بۆ
ماوەی شەش کاتژمێر بەڕێوە چوو.
ســەرەتای کۆبوونەوەکــە «عومــەر
ئیلخانیــزادە» ســکرتێری گشــتیی
کۆمەڵەی زەحمەتکێشــان وەک بەرپرسی
دەورەیــی ناوەنــد بــە گەرمــی بەخێرهاتنی
الیەنەکانــی کــرد و بە پەســەندگەیاندنی
ئاجێنــدای کۆبوونەوەکــە دەرگای
گفتوگۆی لەسەر تەورەکان کردەوە .
دواتــر «خالیــد عەزیــزی» ســکرتێری
حیزبی دێموکراتی کوردستان و بەرپرسی
دەورەی پێشــووی ناوەند ســەبارەت بە کار
و چاالکییەکانی ناوەند لە دەورەی پێشوو
قسە و باسێکی پێشکەش کرد و ڕاپۆرتی
کار و چاالکییەکان لەالیەن تیمی حیزبی
دێموکراتی کوردستان خوێندرایەوە.
تــەوەری دووهەمــی کۆبوونەوەکــە بریتی
بــوو لــە هەڵســەنگاندنی بارودۆخــی
کوردســتان و ئێــران و ناوچەکــە و ئەرکە
سەرەکییەکانی ناوەند.
لــەو بەشــەی ئاجێنــدادا بەتایبەتــی ئــەو

ناڕەزایــی و خۆپیشــاندانانەی لــە مــاوەی
چەنــد هەفتــەی ڕابــردوو لــە شــارەکانی
ئێران و کوردســتان بەڕێوە چوو ،داهاتوی
ئــەو بزووتنەوەیــە ،هەلومەرجــی نێوخۆیی
و دەرەکیــی کۆمــاری ئیســامی،
هەلومەرجــی سیاســی و ناکۆکییــەکان
لــەو ناوچەیــە و شــەڕی ڕووســیە و
ئۆکرایــن و کاریگەرییەکانــی خرایــە بەر
بــاس و لێکۆڵینەوە .لەمبــارەوە «خالیدی
عەزیــزی ســکرتێری حیزبــی دێموکراتی
کوردســتان ،محەممەدنەزیــف قــادری
جێگــری دووەمــی لێپرســراوی گشــتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
عەبدوڵاڵ موهتەدی ســکرتێری گشــتیی
کۆمەڵەی شۆڕشــگێڕی زەحمەتکێشانی
کوردســتانی ئێــران و عومــەر ئیلخانیزادە
قســە و باســێکی چڕوپڕیــان لەســەر
بارودۆخی ئێران و کوردستان و ناوچەکە،
ئەگەرەکانــی داهاتــوو و ســەرەکیترین
ئەرکەکانی ناوەند ،پێشکەش کرد».
هەروەها «مســتەفا هیجری» لێپرسراوی
گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران لە بەشــێکی ئــەو کۆبوونەوەیەدا بە
شــێوەی ئۆنالیــن بەشــداریی کــرد و ڕا و
بۆچوونی خۆی باس کرد.
لــەو باســەدا الیەنەکانــی ئەندامــی

ناوەنــد کــۆک بــوون لەســەر ئــەوەی کــە
ناڕەزاییــەکان لە ئێران نەک هەر بەردەوام
دەبێــت ،بەڵکــوو بــە ڕۆشــنی سیســتەم و
گشــت دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامیی
کردووەتــە ئامانــج .بەشــداربووان لــەو
بڕوایەدا بوون کە کۆماری ئیسالمی کە
لە نێوخۆ و ناوچەکەشــدا تووشــی قەیران
بــووە بە ئاســانی ناتوانێــت لێی دەرباز بێت
و بە سیاســەتی ســەرکوت بۆی چارەسەر
ناکرێــت .هەروەهــا جەخــت لەســەر ئــەوە
کرایــەوە کــە ناڕەزاییەکانــی خەڵــک بۆ
گەیشــتن بــە داخوازییەکانــی پێویســتی
بــە هاوئاهەنگــی و ڕێکخســتنی زۆرترە.
تەئکیــد کــرا کە ئەو ناڕەزایــی و خەباتە
جەماوەرییە گەشــتووەتە ئاســتێک کە بۆ
بەردەوامــی و ســەرکەوتن بەســەر ڕێژیمدا
پێویســتی بــە پێکهاتنی ناوەند و ســازەی
سیاســیی هاوئاهەنگ و یەکگرتوو هەیە
بۆ ڕابەریکردن و سەرخستن.
لەبــەر ڕۆشــنایی ئــەو ڕاســتییەدا لــە
باســەکاندا پێداگــری لەســەر دوو ئەرکی
ســەرەکی لــە کاری دەورەی داهاتــووی
ناوەنددا کرایەوە:
یەکــەم :بــە هاودەنگیــی ئێســتای ناوەنــد
و ئەزمونــی کوردســتان لــە پێشــووتردا،
جەخت لەســەر ئــەوە کرایەوە کــە ناوەند و

ناوەن ــدی هاوکاریی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران:
ناڕەزایەتیــی جەمــاوەری
لــە ئێــران بــەردەوام دەبێت

حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران پێویســتە
بــە یەکگرتووییەکــی ســازماندراو وەک
ســازەیەکی نەتەوەیــی بــەرەوڕووی
ئــەو هەلومەرجــە ببنــەوە و بــۆ بــوون بــە
ناوەندێکــی سیاســیی بەڕێوەبــەر لــە
کوردســتاندا ،هەنگاوەکانیــان خێراتــر
بکەنەوە .بۆ ئەو مەبەســتە ،تاوتوێکردنی
هەندێک میکانیزمی گونجاو و پێویست
خرایــە ئاجێنــدای زووی کۆبوونەوەکانــی
داهاتــووی ناوەنــد کــە کاریــان لەســەر
بکرێت.
دووهــەم :هەمــوو الیــەک کــۆک بــوون
لەســەر ئەوەی کە بەهــۆی یەکگرتوویی
زۆرتری هێزە سیاســییەکانی کوردستان و
دەرکەوتنی زیاتری قورســایی بزوتنەوەی
کوردســتان ،پێویســتە ناوەنــد لەگەڵ هێزە
سیاســییەکانی ئوپۆزیســیۆنی ئێرانــی
دەورێکــی زۆرتــر بگێڕێت بــۆ پێکهێنانی
ڕابــەری و ئاڵترناتیــڤ بــۆ جێخســتنی
زۆرتری داخوازییەکانی کوردستان.
لــە درێــژەی کۆبوونەوەکــەدا چەندیــن
تــەوەر و بابەتــی گرنــگ و پەیوەندیــدار
بــە کاری ناوەنــد ،لەوانــە پــەرەدان بــە
چاالکیــی نێونەتەوەیــی خرایــە بــەر بــاس
و ئەولەوییەتەکانــی کاری داهاتــووی
ناوەندی هاوکاری دەستنیشان کرا.

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردستانی ئێران سەبارەت بە بەردەوامیی
ناڕەزایەتییەکان لە ئێران ،ڕاگەیەندراوێکی
باڵو کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
لــە مــاوەی چەنــد هەفتــەی ڕابــردوودا
هــاوکات لەگەڵ مانگرتــن و ناڕەزایەتیی
بەردەوامــی مامۆســتایان و کرێــکاران
لــە کوردســتان و ئێــران ،ناڕەزایەتییەکــی
بەرباڵو لە زۆربەی شارەکانی ئێران و لەنێو
هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگەدا دژ
بە کۆماری ئیســامی تەشــەنەی ســەند.
ئەگەرچــی ئــەم ناڕەزایەتییــە بەربــاوە بە
شــێوەی خۆپیشــاندانی سەرشــەقام هەتــا
ئێســتا بەشــێک لە شــارەکانی گرتووتەوە
بــەاڵم ئــەوەی کە الی خەڵــک بەتەواوی
ڕوونــە ئەوەیــە کــە هــۆکاری ئــەو هەموو
نەهامەتییــەی کە بەرۆکــی کۆمەڵگەی
ئێرانی گرتووتەوە تەنیا و تەنیا سیاســەتی
ســەرتاپا هەڵــەی بەرپرســانی کۆمــاری
ئیسالمی و ڕێبەر و بەرپرسانی ژێردەستی
ئەوە.
ڕاســتە ناڕەزاییــە جەماوەرییەکانــی ئــەم
دواییــە کە دەســپێکەکەی لە بەر گرانیی
لەڕادەبەدەری شــتومەکی ئاسایی ڕۆژانە
و قوتی خەڵکە ،بەاڵم ئەوە تەنیا بەشــێکە
لــە هــۆکاری ناڕەزایەتی و خۆپیشــاندانی
خەڵکــی وەزاڵەهاتــوو ،دەنــا هــەروا کە لە
دروشمەکانی خەڵکدا هەر زوو دەردەکەوێت
هــۆکاری ئــەو هەمــوو قەیرانە سیاســی و
کۆمەاڵیەتــی و ئابوورییــەی بەرۆکــی
خەڵکــی ئێرانــی گرتــووە ،ڕێژیمێکــی
ئیدئۆلۆژیکی ســەدەکانی ناوەڕاســتە کە
وای لــەو واڵتــە دەوڵەمەنــدە کــردووە کــە
تەنانــەت نانــی ڕۆژانەی خەڵکیــش ببێتە
جیرەبەندی و هەندێه شتومەکی ئاسایی و
ڕۆژانەی مرۆڤ لە ژیان و لەسەر سفرەی
خەڵکی بێ دەرەتانی ئێران نەمێنێت.
هەژاری و بێکاری و بێ ئەنوایی خەڵک
لــە حاڵێکدایــە کــە گەندەڵــی و ئیختالس
و دزیــی لەبــڕان نەهاتــووی بەرپرســانی
ڕێژیــم گەیشــتووەتە ئاســتێک کــە زۆر
جــاران لــە بــەر کێشــە ناوخۆییــەکان ،هەر
خۆیــان لە یەکتــری لەقاوی دەدەن و هیچ
شــەرمێکیش لــە خەڵکێــک ناکــەن کــە
توانایی کڕینی نانی ڕۆژانەشیان نەماوە.
لەگــەڵ ئەوەشــدا ناردنــی پارە و ســامانی
واڵت بــۆ پڕچەککردنــی گروپــە توندڕەوە
ئیســامییەکان و ئاژاوەنانــەوە لــە واڵتانی
دراوســێ بەتایبــەت ،هۆکارێکی دیکەی
ئــەو قەیرانــە ئابوورییەیە کە خەڵکی ئێران
پێوەی گرفتارن.

هەمــوو ئەوانــە لــە حاڵێکدایــە کــە هــەر
چەشــنە دەنگهەڵبڕیــن و ناڕەزایەتییــەک
بەرانبــەر ئــەو دۆخــە لەالیــەن ناوەنــدە
ئەمنییەتییەکانــی ڕێژیمەوە بــە توندترین
شــێوە وەاڵم دەدرێتــەوە و ڕۆژ نییــە
کــە چاالکانــی سیاســی و مەدەنــی و
ڕۆژنامەنووســانی دەروەســت و خەڵــک،
لەوبــارەوە بانگهێشــت و دەسبەســەر و
هەڕەشەیان لێ نەکرێت.
لە وەها دۆخێکدا کۆماری ئیســامی لە
جیاتی ئەوەی هەوڵی چاککردنی ژیانی
خەڵــک بدا هێــزە چەکدارەکانی ڕێژیم و
بەتایبەتی هێزە ســەرکوتکەرەکانی سپای
پاســداران دەســت دەکــەن بــە کۆبوونەوەی
بەرباڵو و مانۆڕی سەرکوت.
ئەوە خاڵی هاوبەشــی هەمــوو ڕێژیمێکی
دیکتاتــۆرە و تەنیــا چەکــی دەســتی
کۆمــاری ئیســامیی ئێرانیــش هــەر
ئەوەیــە ،بــەاڵم مێــژوو نیشــانی داوە کــە
ئــەو چەکەش لــە بەرانبــەر یەکگرتوویی
خەڵکدا بە چۆکدا دێت.
خەڵکــی کوردســتان وێــڕای دەربڕینــی
پشــتیوانی بۆ خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتیی
جەمــاوەری ناڕازی لە باقیی ناوچەکانی
ئێــران ،لــەو باوەڕەدایە چەکــی ژەنگاویی
ســەرکوت لە بەرانبەر هێزی یەکگرتوو و
ئیرادەی یەکگرتووی خەڵکی ئێران خۆی
پێ ڕاناگیرێت و لە کۆتاییدا ســەرکەوتن
هــەر بــۆ خەڵکــی ئازادیخــوازی ئێــران لە
چنگ ڕێژیمی کۆماری ئیسالمییە.
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران وەک هەمیشــە
پشتیوانی لە ناڕەزایی جەماوەری خەڵکی
کوردســتان و ئێــران دەکات و پێمانوایــە
خۆپیشــاندانەکانی ئەم دواییە نیشــانی دا
کــە ناڕەزایــی جەمــاوەری خەڵــک دژی
کۆمــاری ئیســامی چووتــە قۆناغێکی
نوێــوە و ئــەم ناڕەزاییانەش بــەردەوام دەبێت
و کۆماری ئیســامی توانای تێپەڕاندنی
ئەم قەیرانگەلەی نابێت.
داواش لــە ســەرجەم الیەنەکانــی
ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی دەکەیــن لــە
ئێســتادا کــە هاودەنگییەکی گشــتی دژ
بە کۆماری ئیســامی لەنێــو جەماوەری
خەڵکــدا دروســت بــووە ،دەبــێ هەنــگاوی
جیــدی هەڵبگرێــت و کوردســتانیش
وەک هەمیشــە دژ بە دەســەاڵتی ڕەشــی
کۆماری ئیسالمی لە مەیداندا دەبێت.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
١ی جۆزەردانی ١٤٠١ی هەتاوی

ڕاگەیەنــدراوی دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات ســەبارەت بــە کارەســاتی مێترۆپۆلــی ئابــادان
هاونیشتمانییانی خۆشەویست!
بــۆ گەالنــی ئێــران بەگشــتی و نەتەوەی
عەرەبــی بندەســتی کۆماری ئیســامیی
ئێــران ئاشــکرا و حاشــاهەڵنەگرە کــە
بێکیفایەتــی و ناکارامەیــی کۆمــاری
ئیســامی هەمــوو بــوارە پێوەندیــدارەکان
بــە ئیــدارە و بەڕێوەبەریــی واڵتــی لەخــۆ
گرتــووە .ســەرەڕای ناکارامەیــی و
گەندەڵــی و دزی و بەرتیــل ،ئاژینــی
هەمــوو جومگــە چکۆلــە و گەورەکانــی

دەســەاڵتە و کراوەتە سیســتمێکی ســێبەر
بــۆ هەرچــی زیاتر ڕووتاندنــەوەی خەڵک
و واڵت لــە ئاوەدانــی ،ئاســایش و
خۆشــبژێوی .کــەم نیــن ئــەو ڕووداوانەی
لە ســایەی سیستمی سێبەری زاڵ بەسەر
کۆمەڵگاکەمانــدا ،ناوەنــاوە خەڵکــی
پانتایــی ئــەم نیشــتمانە تووشــی لێقەومان
و کارەســاتی ناخهەژێــن دەکەن .داڕمانی
بینــای مێترۆپۆلــی ئابــادان وێنەیەکــی
دیکەیــە لــە ڕووخســاری گەندەڵیــی ئــەم

ڕێژیمە کە ســەرەڕای ئەستاندنی گیانی
گەلێک لە هاونیشــتمانان گیانی دەیانی
دیکەشــی لەژێــر پــەردووە ڕووخاوەکانیدا
خســتۆتە مەترســیی نەمانەوە .ئەگەرچی
خەڵکــی وەزاڵەهاتــوو لە چنــگ گەندەڵ
و بێکیفایەتــەکان ئازایانــە هاتوونــە ســەر
شــەقامەکان و بــە دروشــم و خۆپیشــاندان
ناڕەزایەتــی دەردەبــڕن ،بــەاڵم نــە بــە
ئاڵوگــۆڕی دەوڵەت و دامەزراوەکانی ،نە
شــوێنگۆڕکەی کەســایەتیی گەنــدەڵ و

ناکارامە ،لەم ڕێژیمەدا چاکسازی پێک
نایــەت و بنبڕکردنــی گەندەڵی دەســتەبەر
نابێــت .لــە ئەزموونــی تاڵی چل و ســێ
ســاڵ دەســەاڵتداریدا ،تێــرۆر ،ســەرکوت،
ئازادیکــوژی و شــەڕ و ماڵوێرانــی
ســیمای ناســراو و مۆرکــی حکوومەتــی
کۆماری ئیســامین .حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران وێڕای سەرەخۆشــی و
هاوخەمی لەگەڵ خەڵکی بەرکارەســاتی
ئابادان ،ڕاشکاوانە دووپاتی دەکاتەوە کە

تەنیــا ڕێــگای ڕزگاری لە وەیشــوومەی
ئــەم دەســەاڵتە دزێــوە ،ڕووخاندنــی
کۆمــاری ئیســامی و هاتنەســەرکاری
سیستەمێکی دێموکراتی فێدراڵە.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای ڕێکخستنی گشتی
٨ی جۆزەردانی ١٤٠١ی هەتاوی

ژمارە ٥ ، ٨٢٤ی ژوئەنی ٢٠٢٢

بەشــداریی چەنــد شــاندێکی حیزبــی دێموکــرات
لــە یــادی  ٤٧ســاڵەی دامەزراندنــی یەکیەتیــی نیشــتمانیی کوردســتان
شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران لــە کۆیــە ،لــە یــادی  ٤٧ســاڵەی
دامەزراندنــی یەکیەتیــی نیشــتمانیی
کوردستان بەشداریی کرد.
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی ١١ی
جــۆزەردان ( )٢٠٢٢/٦/١شــاندێکی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بــە سەرپەرســتیی «محەممــەد نەزیــف
قــادری» جێگــری دووەمــی لێپرســراوی
گشــتیی حیزبی دێموکرات ،لە یادی ٤٧
ســاڵەی دامەزرانی یەکیەتیی نیشتمانیی
کوردســتان ،لــە مەڵبەنــدی ١٤ی
ڕێکخستنی کۆیە ،بەشداریی کرد.
شــاندی حیزبــی دێموکــرات لەالیــەن
شــاندێکی مەڵبەنــد بــە سەرپەرســتیی
«ئەبــوو زەیــد ســاڵح» ئەندامــی
ســەرکردایەتی و بەرپرســی مەڵبەنــدی
کۆیەی یەکیەتیی نیشتمانی ،پێشوازییان
لێ کرا.
لــە دیدارەکــەدا «محەممــەد نەزیــف
قــادری» بــە نوێنەرایەتیــی «مســتەفا
هیجــری» لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکــرات و ڕێبەرایەتیــی حیــزب،
پیرۆزبایــی یادی دامەزراندنی یەکیەتیی
نیشــتمانی لــە مەکتەبــی سیاســی و

ســەرکردایەتی و ئەنــدام و الیەنگرانــی
یەکیەتــی کــرد و هیــوای خواســت کــە
یەکیتیی نیشــتمانی و سەرجەم هێزەکانی
کوردســتان بــە یەکڕیــزی و یەکگوتاری
لە ئاست بەرژەوەندیی بااڵی نەتەوەکەمان
هەنگاو هەڵبگرن.
لە بەرامبەردا «ئەبوو زەید» وێڕای سپاس
لــە شــاندی حیزب ،لەســەر بەهێزترکردنی
پێوەندیــی دۆســتانەی هــەردووال جەختــی
کــردەوە .هەروەهــا ســەرلەبەیانیی ڕۆژی
چوارشــەممە ڕێکەوتــی ٢٧ی جۆزەردان،
شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران بــە سەرپەرســتیی «ئیســماعیل
ڕەحمانــی» بەرپرســی پەیوەندییەکانــی
حیــزب لــە ســلێمانی ،بــۆ یــادی ٤٧
ســاڵەی دامەزرانی یەکیەتیی نیشتمانیی
کوردســتان ســەردانی مەڵبەنــدی ١ی
ڕێکخستنی ئەو حیزبەیان کرد.
شــاندی حیزبی دێموکرات لەالیەن «جەزا
سەید مەجید» لێپرسراوی مەڵبەندی ١ی
ڕێکخســتنی نیشــتمانیی کوردســتانەوە
پیشوازییان لێ کرا.
شــاندی حیزبــی دێموکــرات وێــڕای
پیرۆزبایــی ســاڵیادی دامەزراندنــی
یەکیەتیــی نیشــتمانیی کوردســتان،

هیــوای ســەرکەوتن و بەردەوامــی و
هەروەهــا یەکگوتارییــان لــە ڕاســتای
بەرژەوەندییەکانــی نەتەوەکەمــان بــۆ بــە
ئاوات خواستن.
شــایانی باســە لەالیــەن «جــەزا ســەید
مەجیــد» سپاســی بەشــداریی شــاندی
حیزبی دێموکرات کرا.
هــەر لــەم پێوەندییەدا ڕۆژی پێنجشــەممە
١٢ی جۆزەردانــی ١٤٠١ی هەتــاوی،
شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران بــە بۆنەی ٤٦ـــەمین ســاڵوەگەڕی
دامەزرانــی یەکێتیــی نیشــتمانیی
کوردســتان ،ســەردانی مەڵبەنــدی ٢٤ی
ڕاپەڕینــی ئــەو حیزبەی لە شــاری ڕانیە
کرد و لەالیەن هەیئەتێک بە سەرپەرستیی
«ئەحمەد زرار» بەرپرســی مەڵبەندەوە ،بە
گەرمی پێشوازیی لێ کرا.
لــە ســەرەتای ئــەو دیــدارەدا «کەمــاڵ
فەڕوخــی» نوێنەری حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە دەڤــەری ڕاپەڕیــن
وێــڕای گەیاندنــی پەیامــی پیرۆزبایــی
حیزبــی دێموکرات بەبۆنەی ســاڵوەگەڕی
دامەزرانی یەکێتی ،کورتەیەکی لەســەر
ڕابــردووی پێوەندییەکانــی نێــوان هــەردوو
الی باس کرد .ناوبراو لەســەر گرینگیی

پتەوترکــردن و بەردەوامیی ئەو پێوەندییانە
جەختی کردەوە.
پاشــان «ئەحمــەد زرار» بەرپرســی
مەڵبەنــدی ٢٤ی ڕاپەڕینــی یەکێتیــی
نیشــتمانیی کوردســتان وێــڕای
بەخێرهێنانــی شــاندی حیــزب و دەربڕینی
خۆشــحاڵی و سپاسی خۆیان بۆ سەردانی
شــاندی حیزب ،پێوەندیی نێــوان یەکێتیی
نیشــتمانی و حیزبــی دێموکراتــی بــە
نموونــەی پێوەندییەکــی نەتەوەیــی و
شۆڕشــگێڕانە و مێژوویــی نــاو بــرد کــە
دۆخی ئێســتای ناوچەکە و چارەنووســی
گەلــی کــورد لــە بــەردەم هەڕەشــە و
دەرفەتەکاندا ،پێویســتیی ئەو نزیکایەتی
و هاوپێوەندییە زیاتر دەکات.
لە بەشــێکی دیکەی دیدارەکەدا ،شاندی
هەر دوو ال وێڕای خســتنەڕووی بۆچوون
و تێبینییەکانیــان لەمــەڕ هاوکاریــی
دۆســتانە و هاوئاهەنگیــی زیاتر جەختیان
لەســەر گرینگیــی بەردەوامبوونــی ئــەو
جۆرە سەردانانە کردەوە.
لــە کۆتایــی دیدارەکــە و لــە کەشــێکی
زۆر هاوڕێیانــەدا شــاندی حیــزب زۆر بــە
گەرمــی لەالیــەن هەیئەتــی خانەخوێــوە
بەڕێ کرا.

شــاندی پێوەندییــە کوردســتانییەکانی حیزبــی دێموکــرات لــە دوو کــۆڕی ئەدەبیــدا بەشــداریی کــرد

شــاندی پێوەندییــە کوردســتانییەکانی
حیزبــی دێموکــرات بــە سەرپەرســتیی
«محەممــەد ســاڵح قــادری» بەرپرســی
پەیوەندییــە کوردســتانییەکانی حیزبــی
دێموکــرات ،لــە دوو کــۆری پــەردەالدان
لەســەر کتێبی دیوانی شێعری شاعیری
نــاوداری کــورد «ئــەدەب» (میســباح
دیــوان) لــە ئامادەکردنــی مامۆســتا

«محەمــەی حەمەباقــی» و هەروەهــا
کتێبــی «یادەوەرییــەکان» لــە نووســینی
«ئیسماعیل بێشکچی» بەشداریی کرد.
ڕێکەوتــی ٨ی جۆزەردانــی ١٤٠١ی
هەتاوی ،لە هۆڵی ئاکادمیای کوردی لە
شاری هەولێر بە ئامادەبوونی کۆمەڵێک
ڕووناکبیر و نووسەر ،پەردە لەسەر کتێبی
دیوانــی شــێعری «ئــەدەب» هەڵگیــرا

و مامۆســتا «محەمــەی حەمەباقــی»
شــرۆڤەیەکی تێروتەســەلی لەسەر دیوانی
شــێعری ئــەدەب و کەســایەتیی ئــەدەب
پێشــکەش بــە ئامادەبــووان کــرد و دوای
وەرگرتنــی بۆچوونــی ئامادەبــووان و
واڵمدانەوەیــان ،دواتــر بەرهەمەکە بەســەر
ئامادەبــووان دابــەش کــرا .هەروەهــا
ڕێکەوتــی ٩ی جۆزەردانــی ١٤٠١ی
هەتــاوی ،لــە ســەنتەری ئــااڵ لــە شــاری
هەولێر ،بە ئامادەبوونی پارێزگاری هەولێر
و ڕووناکبیــران و نوێنەرایەتیــی چەندیــن
ڕێکخــراوەی مەدەنــی ،پــەردە لەســەر
کتێبــی «یادەوەرییــەکان» لــە نووســینی
«ئیســماعیل بێشــکچی» نووســەر و
لێکۆڵەری دۆســتی کورد ال درا .ســەرەتا
مامۆستا «بێشــکچی» چەند وتەیەکی

سەبارەت بە مێژووی هاوچەرخی کورد و
نکۆڵیکردنی مافەکانیان لەالیەن واڵتانی
زلهێــزەوە کــرد و لەســەر یەکگرتــووی
و خەباتــی کــوردان بــۆ بــە دەوڵەتبــوون
پێداگریی کردەوە.
دواتــر ‹›ئومیــد خۆشــناو›› پارێــزگاری
هەولێــر بەخێرهاتنــی «بێشکچیـ»ـــی
کــرد و ڕایگەیانــد کــە لــە قەاڵتــی
هەولێــر ژورێکیــان تایبــەت بە بێشــکچی
کردووەتــەوە .لــە کۆتایــی کۆڕەکــەدا
دوکتــور «فەرهــاد پیربــاڵ›› کــە
پێشەکیی بۆ ئەو بەرهەمە نووسیوە ،چەند
وتەیەکــی پێشــکەش کــرد و داوای کــرد
لــە زانکۆکانــی کوردســتاندا ،لــە وانەی
کۆمەڵناسیدا بەشێک بۆ توێژینەوەکانی
ئیسماعیل بێشکچی تەرخان بکرێت.

ئاگاداریــی د هزگای فهرماند هیــی هێــزی پێشــمهرگهی كوردســتان
هێــزی
فەرماندەیــی
دەزگای
پێــــــــــــشمەرگەی کوردســتان بــۆ ڕای
گشتی ئاگادارییەکی باڵو کردەوە.
دەقی ئاگادارییەکە بەم چەشنەیە:
بۆ ڕای گشتی!
بــه ئــاگاداری دهگهیهنیــن كــه ســێ
پێشمهرگه به ناوهكانی:

 -١ئارمان دهرویشی
 -٢محهممهد محهممهدپوور
 -٣ناسێح الهیجانی
بههــۆی الدان لــه بڕیــاری هێــزی
پێشــمهرگهی كـــــــــــوردستان و بههــۆی
گوێنهدان به دیــــسیپلینی پێشمهرگایهتی
و دووركهوتنــهوه لــه شــوێنی ئهركــی

پێــــــــئهسپێردراوی خۆیــان ،لــه ڕیزهكانــی
هێــزی پێـــــــــشمهرگهی كوردســتان دهر
كراون و پێـــــــــــوهندییان بهو هێزهوه نهماوه.
دهزگای فهرماندهیی هێزی پێشمهرگهی
كوردستان
٩ی جۆزهردانی ١٤٠١

چاالکیــی تەبلیغــی
ئەندامـــان و تێکۆشـــەرانی دێموکـــرات لـــە شـــار و شـــارۆچکەکانی
کوردســـتان بـــە بەردەوامـــی ڕێـــز لـــە خەباتـــی ڕۆڵەکانـــی
گەلەکەی ــان دەگ ــرن و پەیم ــان لەگ ــەڵ ڕێ و ڕێب ــازی ش ــەهیدانی
نیش ــتمان ن ــوێ دەکەن ــەوە .ل ــە ڕۆژان ــی ڕاب ــردوودا و ه ــەر ل ــەم
چوارچێوەیـــەدا چەندیـــن چاالکـــی جۆراوجـــۆری تەبلیغـــی لـــە
کوردســـتان بەڕێـــوە چـــوون کـــە ئەمـــە ڕاپۆرتـــی بەشـــێک لـــەو
چاالکییانەیـــە:

ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە درێژەی کار و چاالکییەکانی خۆیان
بە هەڵکردنی ئااڵی پیرۆزی کوردســتان لە گوندی ‹›تەنگیســەر››ی ســنە و نووســینی
دروشم لە کوێستانی ‹›سپی سەنگـ››ـی مەهاباد ،خۆشەویستیی خۆیان بۆ حیزب و گەل
دووپات کردەوە.
تێکۆشــەرانی دێموکرات لە گوندی تەنگیســەر بە هەڵکردنی ئااڵی پیرۆزی کوردســتان
وەفاداریی خۆیان بە کوردســتان نیشــان داوە و پشــتیوانیی خۆیان بە حیزبی دێموکرات کە
ئااڵهەگــری خەباتــی میللــی -دێموکراتیکــی گەلــی کــوردە بۆ جاریکی دیکــە دووپات
کردەوە.
هەروەها ئەندامانی دڵسۆزی حیزب لە کوێستانی ‹›سپی سەنگ و لمونج›› بە نووسینی
دروشــمی حیزبــی ئەمەگناســی و خۆشەویســتیی خۆیــان بە حیزبی دێموکــرات و ڕێبازی
شــەهیدان نیشــان داوە و بە دوژمانی کوردیان ســەلماند کە تا گەیشــتن بە ئامانجەکانیان
لە خەبات بەردەوامن.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لــە شــاری بانە پشــتیوانیی خۆیان لە هێزی پێشــمەرگەی
کوردستان دەربڕی و لە نزیک کێوی ‹›ئاربابا›› ئااڵی پیرۆزی کوردستانیان هەڵ کرد.
هەروەهــا تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە گۆڕســتانی ‹›تەرخانئاوا›› چاالکیــی تەبلیغییان
بەڕێوە برد و لەگەڵ شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان پەیمانیان نوێ کردەوە.
پێشــمەرگەکانی شــار لــە گوندی تەنگیســەر بە دانانــی وێنەی ڕێبەری شــەهید دوکتور
‹›قاســملوو›› و هەڵکردنی ئااڵی کوردســتان وەفاداریی خۆیان بە ڕێبازی پڕســەروەریی
شەهیدان نیشان دا.
هەروەها لە پەیامێکدا باڵویان کردەوە کە هەڕەشە لەو جاش و خۆفرۆشانە دەکەن کە لەو
گوندە دەبنە کۆســپ لەســەر ڕێگای خەبات و تێکۆشــان .هەروەها هەڕەشــە لەو کەســانە
دەکەن کە پەرە بە باڵوکردنەوەی مادە ســڕکەرەکان لەو گوندە دەدەن و تێکەڵ بە پیالنی
قێزەوەنی ڕێژیمی ئیسالمی بوونە.
هــاوکات ئەندامانــی دڵســۆزی حیزبــی دێموکــرات بــە ســەردانکردنی گڵکــۆی شــەهید
‹›شــەماڵ مەحمــوودی›› لەگــەڵ شــەهیدان کــورد و کوردســتان یــەک لــەوان شــەهید
‹›هیدایــەت عەبدوڵاڵپــوور›› و شــەهید ‹›کەمــاڵ خــزری›› پەیمانیــان نــوێ کــردەوە و
پشتیوانی و وەفاداریی خۆیان بە حیزبی دێموکرات دووپات کردەوە.
لەالیەکــی تریشــەوە ئەندامانــی تیکۆشــەری حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
کوێســتانەکانی ناوچــەی تیــکاب بــە هەڵکردنــی ئااڵی کوردســتان و نووســینی دروشــم
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد .تێکۆشەرانی دێموکرات لە کوێستانەکانی ‹›ماینباڵغ،
دووهاچــە و کوێســتانەکانی هەوشــار›› کــە خەڵکێکــی زۆر ڕووی تــێ دەکــەن ،ئــەو
چاالکییەیان بەڕێوە بردووە.
ڕۆڵــە تێکۆشــەرەکانی گونــدی «میــراوێ»ی شــنۆش شــەوی هەینــی ڕێکەوتی ١٣ی
جۆزەردان بە باڵوکردنەوەی سروودی «ئەی ڕەقیب» و وتەکانی «د .قاسملووی ڕێبەر»
بــۆ مــاوەی ســێ خولەک لــە بڵندگۆی مزگەوتەوە ،جارێکی دیکــە وەفاداریی خۆیان بە
ڕێبازی حیزبی دێموکرات و گەلی کورد دووپات کردەوە.
ئــەو چاالکییــە بووەتــە جێــگای خۆشــحاڵیی خەڵکــی گوندەکــە .خەڵکی تێکۆشــەر بە
بەڕێوەبردنی ئەو چاالکییە ســەلماندوویانە کە هیچ حیســابێک بۆ بوونی ڕێژیم ناکەن و
فــەزای تــرس و خەفەقانــی پێکهاتــوو لەالیەن ڕێژیمەوە هیــچ گرینگییەکی لەالی ئەوان
نییە.

درێژەی پەیڤ

لــە زنجیرەڕێوڕەســمێکدا ڕێــز لــە  ٢٠ســاڵ خەبــات و تێکۆشــانی ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات گیــرا
لــە درێــژەی چاالکییەکانــی دەزگای
ڕێــــــــــــکخستنی گشــتیی حــــــیزب و لــە
چەندیــن ڕێوڕەســمی جیــاوازدا ،لەالیــەن
بەشــی ئاشــکرای دەزگای ڕێــــــــکخستنی
گشتیی حیزبی دێـــــــــموکراتەوە ڕێز لە ئەو
ئەندامانــەی حـــــــــــــــیزب گیــرا کە ماوەی

 ٢٠ساڵە بێپسانەوە لە ڕیزەکانی حیزبدان.
ئــەم ڕێـــــــوڕەسمانە لەالیــەن کۆمیتەکانــی
کەالر ،ســـــــــلێمانی و زەڕەیان بەرێوە چوون
کە تێیدا ڕێز لە خەبات و تێــــــــــــــکۆشانی
 ٢٠ساڵەی ئەم کەسانە گیرا:
«ڕۆســتەم پااڵنــی ،محەممــەد تەیمووری،

گوڵباخ مــورادی ،خانم لۆرانژاد ،مەحموود
پااڵنــی ،ســـــــۆیبە پااڵنــی ،محەممەدعلی
پااڵنــی ،عەســکەر پااڵنــی و فەرەیــدوون
ئەلیاسی» ،لە کۆمیتەی کەالر.
“ڕەزا مــورادی ،موخــــــتار ئەیــازی،
شـــــــــــەفیع ئەمجــەدی ،کاوە ســەعیدی،

کامیــل مەلەکــی ،عالیــە مەردۆغــی،
کەریــم عـــــــــــەزیزی ،ڕۆخــزاد ســلێمان
پــوور ،بـــــــەهادین ســاڵحی ،شــەفیع
چوپانــی ،مەحەممــەد مورادی ،بـــــــــورهان
ئێحســانبەخش ،ئەحمــەد عەزیــزی ،چنــوور
قــادری ،ســەید ســەالح حوســــــــێنی و

لــە

غـــــــــەریب محەممەدپەناهــی»
کۆمیتەی سلێمانی.
“فــازڵ مـــــــــــــیرزایی ،مەحەمــەد
عەبدوڵاڵهــی و حوســێن محەممــەدی» لــە
کۆمیتەی زەڕەیان.

ڕێوڕەســمی ڕۆژی جیهانیــی منــدااڵن لــە بنکــەی ســەرەکیی حیزبــی دێموکــرات بەڕێــوە چــوو
ڕێکەوتــی ١٢ی جــۆزەردان ڕێوڕەســمی
ڕۆژی جیهانیی مندااڵن لەالیەن ناوەندی
«نێرگز» بە بەشداریی مندااڵن ،بەشێک
لە ئەندامانی ڕێبەری ،کادر ،پێشــمەرگە
و بنەماڵــەکان لــە بنکــەی ســەرەکیی
حیزبی دێموکرات بەڕێوە چوو.
ســەرەتای ڕێورەســمەکە بــە ســروودی
نەتەوەیــی «ئــەی ڕەقیــب» لەالیــەن
مندااڵنــی «ناوەنــدی نێرگــز» و چەنــد
ســاتێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی
پاکــی شــەهیدانی کــورد و کوردســتان
دەستی پێ کرد.
دواتــر پەیامــی بەڕێوەبەریــی «ناوەنــدی
نێرگــز» بەبۆنــەی ڕۆژی جیهانیــی
منــدااڵن ،لەالیــەن «نیشــتمان ڕەســووڵ

دنخە» ئەندامــی بەڕێوەبەریی «ناوەندی
نێرگز»وە پێشکەش کرا.
پاشــان چەنــد تابلۆیەکــی هەڵپەڕکــێ
لەالیــەن گرووپــی «نێرگــز» ســەر بــە
«ناوەندی نێرگز»ەوە پێشکەش کرا.
لە درێژەی ڕێوڕەسمەکەدا چەپکەگوڵێک
لەالیــەن دەســتەی کارگێڕیــی حیزبــی
دێموکرات پێشکەش بە «ناوەندی نێرگز»
کرا .پاشان سروودی «ژیرە ژیرە» لەالیەن
کۆرســی مندااڵنی «ناوەندی نێرگز»ەوە
پێشــکەش کرا و لەوحی ڕێزلێنان لەالیەن
«خەدیجــە بەهمــەن» بەرپرســی ناوەنــدی
نێرگزەوە پێشکەش بە بەرپرسانی پێشووی
«ناوەندی نێرگز» «فاتێح ســاڵحی ،شنە
دروودگەر و زەمەند بەهاری» کرا.

لــە ڕێوڕەســمەکەدا شــانۆی «شــازادەی
خۆبایــی» لەالیــەن گرووپــی شــانۆی
ناوەندی نێرگزەوە بەڕێوە چوو.
دواتر ئەو مندااڵنەی کە پلەی یەکەمیان
لــە خوێنــدن بەدەســت هێنابــوو و لەالیــەن
ناوەنــدی نێرگــزەوە خەاڵتیــان بــۆ ئامــادە
کرابــوو ،خەاڵتەکانیان لەالیەن مامۆســتا
«نەبــەز» بەڕێوەبــەری خوێندنگــەی
ڕۆژهــەاڵت و خاتوو «خەدیجە بەهمەن»
بەرپرســی ناوەنــدی نێرگــزەوە پێشــکەش
کران.
پاشــان شــێعری ئاواتــی منــدااڵن لەالیەن
«یەلــدا نەقشــبەندی» و گۆرانییەکــی
ئینگلیــزی لەژێــر نــاوی « کینــگ
ئــاف کینــگ» لەالیــەن «خاتــوو

تەبیــا»وە پێشــکەش کــرا .مندااڵنــی
بەشــدار لەم ڕێورەســمەدا بەشداریی چەند
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پێشبرکێیەکیان کرد کە لەالیەن «کەژان
مێنبەریـ»ـیەوە ئامادە کرابوون.

بــۆ ئــهوهی بیــر له هیــچ نهكهینــهوه؟ ل ه
ههموو ئهوانه گرنگتر ،ئهو پرسیارهیه كه
ئێمه وهكوو ههموو سهرتاپای كۆمهڵگای
ئێــران لــه كوێــدا ههڵهمــان كــردووه وا
گهیشــتووین بــه ئێــره؟ ئــهو ڕابــردووهی
كــه ههمانبــوو چــۆن و بــه چ شــێوهیهك
بونیاتمــان نــا وا خومهینــی و خامنهیــی
بوون به جهلالدی خوێنمژ بهســهرمانهوه و
ئێستهشــی لهگهڵ بێ به دهســت ئازاری
بوونی ئهم دڕندانهوه دهناڵێنین؟
ڕهنگه له دونیای پهخشــان و یان دهورهی
تایبهتــی ڕهوانــی بــۆ چاككردنــهوهی
نهخۆشــهكانی خهمۆكیــدا ،باســكردن لــه
وههــا دروشــمێك كــه تهنیــا چاومــان لــه
داهاتــوو بــێ جــوان بــێ بهاڵم لــه ژیانی
نهتــهوهكان و كۆمهڵــگای فرهنهتــهوهی
ئێراندا كه دژی ڕووخانی شــا شۆڕشــیان
كــرد بهاڵم تهنیا چاویان له ڕووخانی شــا
بــوو و نهیانزانــی بۆچــی خومهینی هاته
ســهركار ،ئــهم دروشــمه زۆر بهالڕێدابــهره
و مهترســیی كوشــتارگهی دیكــهی لــێ
دهكهوێتهوه.
هــهر كــهس و هــهر نهتهوهیــهك و هــهر
كۆمهڵگایهكــی فرهنهتــهوهی وهكوو ئێران،
گــهر تهنیــا چــاوی لــه داهاتــوو بــێ،
بهدڵنیاییــهوه ڕابــردووی لــه داهاتــوودا
دووپات دهكاتهوه!
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ژمارە ١٥ ، ٨٢٤ی جۆزەردانی ١٤٠١

ئێران شــامی شــەریفە

شەماڵ تەرغیبی
بەشی دووهەم
پێشەکی
ڕێکەوتــی ٢٦ی دێســامبری ١٩٩١ی
زایینی بەرامبەر لەگەڵ ٥ی بەفرانباری
١٣٧٠ی هەتــاوی و تەنیــا ڕۆژێــک
پــاش دەســت لەکارکیشــانەوەی میخاییل
گۆرباچــۆف ســەرکۆماری شــۆڕەوی
پێشــوو ،شــۆرای بــااڵی یەکیەتیــی
ســۆڤییەت ســەربەخۆیی  ١٥واڵتی نوێی
بــە فەرمی ناســی و بەمشــێوەیە کۆتایی
بــە تەمەنی ئەم یەکیەتییە هات و ئااڵی
داس و چەکــوش لــە کۆشــکی کرێملین
هێنرایە خوار.
زۆر کەس لەو کاتەدا و تەنانەت ئێستەش
پێیــان وایــە هــۆکاری ڕووخانــی ڕێژیمی
ســۆڤیەت پڕۆســەی «پێرێســترۆیکا و
گالسنۆســت» یان « ڕێفۆرمی ئابووری
– پێکهاتەیی و کەشــی کراوە و ئازادی
دەربڕیــن» بــووە کە ئەگەر ئەمەش وەک
هــۆکاری بناغەیــی ببینیــن کۆمەڵێــک
هــۆکاری دیکــەش بونیــان هەبــووە کــە
ڕەنگە بێمشتومڕ هۆکاری ئایدیۆلۆژی
یەکێک لە سەرەکیترینیان بێت ،بۆیە لەم
کورتەوتارەدا هەوڵ دەدرێت بەشــێوەیەکی
بەراوردکارانــە دۆخــی ژیانی سیاســی –
کۆمەاڵیەتی – ئابووریی ئێســتەی ئێران
لەگەڵ ئەودەمی شــۆڕەوی لە ســۆنگەی
«ئایدیۆلۆژی»یەوە هەڵبسەنگێنین.
هۆکاری ئایدیۆلۆژیک:
ئایدیۆلــۆژی یــان جیهانبینــی حیزبــی
زاڵ لــە شــۆڕەوی پێشــوو واتــە حیزبــی
کۆمۆنیســتی یەکیەتیــی ســۆڤیەتیی
( )CPSUبریتــی بــوو لــە مارکســیزم
– لێنێنیزم؛ ئایدیۆلۆژییەک کە خاوەنی
ئابوورییەکــی کۆنتڕۆڵکــراوی ســەنتڕاڵ
بــوو و دەوڵەتێــک یــان تاکەحیزبێــک بۆ
گەیشــتن بــە ئامانجــی ســەرەکی واتــە
دامەزراندنــی سیســتمی دیکتاتۆرییەتــی
پڕۆلیتاریــا کەڵکــی لێوەردەگــرت.
ڕێبەرانی شــۆڕەوی پێشــوو بە پشتبەستن
بــە ئایدیۆلۆژیــی زاڵــی خۆیــان هەوڵیــان

دا کــە بــە وێکخســتن و سەریەکخســتنی
نەتــەوە جۆراوجۆرەکانــی نیشــتەجێ لــە
جوغڕافیــای ڕووســیا و لــەوەش زیاتــر
لــە بلوکــی کۆمۆنیســتی ،کــە هــەرکام
خاوەنــی کلتــور و دابونەریتێکــی جیــاواز
و ئاییــن و مەزهەبێکــی جیــاواز بــوون،
یەکەیەکــی نوێ بنیات بنێن کە خاوەنی
شوناســێکی تــازە بــوو بەناوی شــۆڕەوی.
یەکەیــەک کــە ئەگەرچــی نیزیــک بە
 ٤٠ســاڵ تێچوویــان بــۆ دا بــەاڵم بەهۆی
کێشــە و گرفتــی جۆراوجــۆری ئابووری
و سیاســی نەتەنیــا ســاز نەبــوو بەڵکوو بە
کەمبوونەوەی بەردەوامی هێزە

بفرۆشــن کــە دواجــار ئەمــە وای کــرد
ناچــار بــن پێداویســتییەکانیان ،هــەر لــە
کەلوپەلــە ســەنعەتییەکانەوە بگــرە تــا
دەگاتە بەرهەمی کشــتوکاڵی و خواردن،
لە ڕۆژاوا و بلوکی کاپیتالیستی هاوردە
بکەن.
هــەر لــە چوارچێــوەی ئایدیۆلۆژیکــە
دوور لە لۆژیکەکانی ســەرانی شــۆرەوی
دەبینیــن کــە ئــەوان بــۆ پــەرەدان بــە
دەســەاڵتەکەیان و گەیشــتن بــە ئایدیــای
ســازکردنی ئیمپراتۆریەتــی دیکتاتــۆری
پرۆلیتاریا دەســتیان کرد بە ڕکەبەرایەتی
چەکوچۆڵ کە بەپێی ئامارەکان

وەک شــێخ عەبدولعالی کەرەکی ناســراو
بــە «محقــق ســانی» وەریگرتبــوو ،دەس
کــرا بــە پڕوپاگانــدا لــە چوارچێــوەی
ئایدیۆلــۆژی ئاماژەبۆکــراو کە گوایە بە
هاتنەسەرکاری ئەم سیستمە نەک هەر
ئێــران بەڵکوو لــە هەموو جیهاندا هەژاری
بنبڕ دەبێت ،مرۆڤ و مرۆڤایەتی دەگەنە
بااڵتریــن پێگــەی مەعنــەوی خۆیــان،
خۆشــبژێوی ڕوو لــە هەمــووان دەکات
و یەکســانی و ئارمانــە ئاســمانییەکان
دادەبەزێندرێنــە ســەر عــەرز بــەاڵم
ئەوەیکــە لــە عــەرزی ڕەقدا بینــرا نەتەنیا
جێبەجێنەکردنی ئەم خەون و خولیاگەلە

ســاز نەبــووە بەڵکــوو بــە کەمبوونــەوەی
بەردەوامــی هێــزە ئایدیۆلۆژییەکــەی
بــەرەو کۆتامەنزڵگــەی خــۆی هەنــگاو
دەنــێ .کۆماری ئیســامیش هاوشــێوەی
شۆرەوی بۆ سەپاندنی ئایدیۆلۆژی خۆی
و ڕاکێشــانی ســەرنجی هاوپەیمانی زیاتر
لە بیاڤی سیاســەتی دەرەکیدا کۆمەڵێک
بەڵێنیــی داوە کــە لەڕاســتیدا لــە توانــای
ئابووریــی ئــەم واڵتەدا نییــە .جیا لەمەش
ئــەوان بەهــۆی پێبەندبوونــە سیاســی
و ئایدیۆلۆژیکەکانیــان چاویــان لــە
ئاســت کەتــوارە ئابووری و سیاســییەکان
نووقاندووە؛ زانستی ئابووری بەالیانەوە

ئایدیۆلۆژییەکــەی کۆتاجــار لێــک
هەڵوەشــایەوە .شــۆرەوی بــۆ ســەپاندنی
ئایدیۆلۆژی خۆی و ڕاکێشانی سەرنجی
هاوپەیمانــی زیاتــر لــە بیاڤــی سیاســەتی
دەرەکیــدا کۆمەڵێــک بەڵێنیــی دابوو کە
لەڕاستیدا لە توانای ئابووریی ئەم واڵتەدا
نەبــوو .جیــا لەمــەش ڕووســەکان بەهۆی
پێبەندبوونە سیاسی و

تێچووی ســەربازی لە شــۆرەویدا نیزیک
بە ١٧لەسەدی کۆبەرهەمی ناپەتیی
نێوخۆیی ئەم واڵتە بووە .هەر کەسێکیش
لەم چوارچێوە جوغڕافیاییەدا بیویستبا دژ
بــەم سیاســەتانە دەنگ هەڵبــڕێ دەگیرا،
ئــازار دەدرا ،لــە زینــدان دەخــرا و دواجــار
بەنــاوی دژبەری دیکتاتــۆری پرۆلیتاریا
و الیەنگری سەرمایەداری یان سیخوڕی

نەبــوو بەڵکــوو بەپێچەوانەوە لێئەســتاندنی
هەموو ئەو خۆشی و ئاسایش و ئارامییانە
بوو کە خەڵک بۆخۆیان دابینیان کردبوو.
ئەوانیــش هاوشــێوەی ڕێبەرانی شــۆڕەوی
پێشــوو بــە پشتبەســتن بــە ئایدیۆلۆژیــی
زاڵی خۆیان هەوڵیان دا کە بە وێکخستن
و سەریەکخستنی نەتەوە جۆراوجۆرەکانی
نیشتەجێ لە جوغڕافیای ئێران و لەوەش

گرینگــی و ســەرەتی نییــە چونکــە
خومەینــی پێــی وابــوو ئەمــە بۆ ئــاژەاڵن
دروست کراوە و هەر ئەمەش وای کردووە
کــە لەگــەڵ هەرجــارەو دابەزینــی نرخی
نــەوت ،کــە ئابووریــی ئــەم واڵتــەی پێ
بەســتراوەتەوە ،ناچــار بن لــە چوارچێوەی
ئــەو بەڵێننامــە ئایدیۆلۆژیکانــەی کــە
واژۆیان کردووە ،سامانی خەڵک و

کۆماری ئیسالمی تەنیا و تەنیا لە چوارچێوەی بیری ئایدیۆلۆژیکی ویالیەتی فەقیه و بۆ مانەوەی خۆی هاوشێوەی
ئایدیۆلۆژی کۆمۆنیزمی سۆڤیەت هەوڵ دەدات و لەم نێوانەدا نە برسیەتی خەڵک ،نە بێماڵی ئەوان ،نە ویستی دنیای
دەرەوە و نە هیچ پرسێکی تر گرینگی نییە بۆی کەواتە سروشتی دێتە بەرچاو کە دەبینین خەڵک لە برسان دەمرن و
دەسەاڵتیش بە پانەوە درۆ دەکات و دەڵێ ئێران شامی شەریفە

لە پاش هاتنەسەرکاری خومەینی و لە چوارچێوەی ئایدیۆلۆژییەک کە ئەو باوەڕی پێی هەبوو واتە دامەزراندنی
سیستمی ویالیەتی فەقیهی کە ئەم بیرۆکە و جیهانبینییەی لە کەسانێکی وەک شێخ عەبدولعالی کەرەکی ناسراو بە
«محقق سانی» وەریگرتبوو ،دەس کرا بە پڕوپاگاندا لە چوارچێوەی ئایدیۆلۆژی ئاماژەبۆکراو کە گوایە بە هاتنەسەرکاری
ئەم سیستمە نەک هەر ئێران بەڵکوو لە هەموو جیهاندا هەژاری بنبڕ دەبێت ،مرۆڤ و مرۆڤایەتی دەگەنە بااڵترین پێگەی
مەعنەوی خۆیان ،خۆشبژێوی ڕوو لە هەمووان دەکات و یەکسانی و ئارمانە ئاسمانییەکان دادەبەزێندرێنە سەر عەرز
بەاڵم ئەوەیکە لە عەرزی ڕەقدا بینرا نەتەنیا جێبەجێنەکردنی ئەم خەون و خولیاگەلە نەبوو بەڵکوو بەپێچەوانەوە
لێئەستاندنی هەموو ئەو خۆشی و ئاسایش و ئارامییانە بوو کە خەڵک بۆخۆیان دابینیان کردبوو
ئایدیۆلۆژیکەکانیان چاویان لە
ئاســت کەتــوارە ئابووری و سیاســییەکان
نووقاندبــوو؛ زانســتی ئابــووری بەالیانەوە
گرینگــی و ســەرەتی نەبــوو و هــەر
ئەمــەش وای کــرد کــە لــە دەیەی ٧٠ی
زایینــی و دابەزینــی نرخــی نــەوت ناچار
بــن لــە چوارچێــوەی ئــەو بەڵێننامــە
ئایدیۆلۆژیکانــەی کە واژۆیــان کردبوو،
هــەر بەرمیلێــک نــەوت بە کەمتــر لە ٣
دۆالر بــە واڵتانی ئۆرووپــای ڕۆژهەاڵت

ئامریــکا و بلوکــی ڕۆژاوا ئێعــدام دەکرا
تــا ببێتــە نموونــە ،سەرچەشــن و ئۆلگوو
بــۆ خەڵکانــی تــر! لــە ئێرانــی پــاش
شۆڕشــی بەتااڵنبــراوی ٥٧یــش تــەواوی
ئــەم پرســانە بــە زەقــی دەبیندرێــن؛ لــە
پــاش هاتنەســەرکاری خومەینــی و لــە
چوارچێــوەی ئایدیۆلۆژییــەک کــە ئــەو
بــاوەڕی پێــی هەبــوو واتــە دامەزراندنــی
سیســتمی ویالیەتــی فەقیهــی کــە ئــەم
بیرۆکــە و جیهانبینییەی لە کەســانێکی

زیاتــر لــە ئاســتی ناوچەیی ،کــە هەرکام
خاوەنــی کلتــور و دابونەریتێکــی جیــاواز
و ئاییــن و مەزهەبێکــی جیــاواز بــوون،
یەکەیەکــی نــوێ بنیــات بنێــن کــە
خاوەنــی شوناســێکی تــازە بــوو بەنــاوی
ویالیەتــی فەقیــه و ئیمپراتۆری شــێعەی
 ١٢ئیمامــی .یەکەیــەک کە ئەگەرچی
زیاتر لە  ٤٠ساڵە تێچووی بۆ دەدەن بەاڵم
بەهۆی کێشە و گرفتی
جۆراوجــۆری ئابووری و سیاســی نەتەنیا

کەرامەتــی ئینســانییان هەرزانفــرۆش و
تەنانەت بەالشفرۆش بکەن ،کە ئەنجامی
ئەم سیاسەتکردنە ئەوە بووە کە ناچار
بن پێداویســتییەکانیان ،هەر لە کەلوپەلە
ســەنعەتییەکانەوە بگــرە تــا دەگاتــە
بەرهەمــی کشــتوکاڵی و خــواردن ،لــە
ڕۆژاوا و بلوکی کاپیتالیســتی کە ئەوان
بــە شــەیتانی گــەورە دەیناســێنن ،هــاوردە
بکەن.
هــەر لــە چوارچێــوەی ئایدیۆلۆژیکــە

دوور لــە لــــــــۆژیکەکانی ســــــــەرانی
کۆمــاری ئیسلـــــــامییە کە دەبینــــــــین،
بۆ پەرەدان بە دەســەاڵتەکەیان و گەیشــتن
بــە ئایدیــای ســازکردنی ئیمپراتۆریەتــی
ویالیەتی فەقیهی دەســـــــــتیان کردووە بە
ڕکەبەرایەتی
چەکوچۆڵ کە ئەگەرچی ئامارێکی
ورد لە بەردەســـــــــــــتدا نییە تاکوو دەری
بخــات چەنــدە لــە ســامان و داهاتــی ئــەم
واڵتــە ســەرفی پـــــــــــــــــڕۆژە زەبەالحــە
ناوکــی و چەکوچۆڵییەکانــی تــاران
کــراوە بــەاڵم دەرەنــــــــــــجامەکەی لــە
ســەر شــــــــــــــــــەقامەکانی ئێـــــــــــــراندا
دەبیندرێت.
هاوشــــــــــــــێوەی شۆرەویش هەر کەسێک
لــەم چــــــــــــــــــوارچێوە جوغڕافیاییــەدا
بیهــەوێ دژ بــەم سیاســـــــــــــەتانە دەنگ
هەڵبــڕێ دەگیــرێ ،ئــازار دەدرێ ،لــە
زینــدان دەخــرێ و دواجار بەناوی دژبەری
حکومەتی عەدڵی
عەلی و نوێنەری خودا لەسەر عەرز و بە
تۆمەتــی الیەنگر یان ســیخوڕی ئامریکا
و ئیســــــــــــــــــراییل یــان ڕۆژاوا ئێعــدام
دەکرێ تا ببێتە نموونە ،ســـــــــــــــەرچەشن
و ئۆلگوو بۆ خەڵکانی تر!

کـــــــــۆبەند:
بــەم هــــــــــــــۆکارانەی بــاس کــران و ئەو
بەراوردکارییــەی کــە لــە ســەرەوە کــرا،
هیــچ بــە دوور نابیندرێــت کــە داهاتووی
ئێرانــی ژێــر دەســەاڵتی کـــــــــــۆماری
ئاخوندی هەمان سیـــــــــــــــــناریۆ بێت کە
شــــــــــــۆڕەوی پێشـــــــــــــــــــــــووی گرفتار
کــرد؛ کۆماری ئیســامی تەنیــا و تەنیا
لە چوارچێوەی بیری ئایــــــــــدیۆلۆژیکی
ویالیەتی فەقـــــــــــیه و بۆ مانەوەی خۆی
هاوشــێوەی ئایدیۆلــۆژی کۆمۆنیزمــی
ســۆڤیەت هــەوڵ دەدات و لــەم نێوانــەدا
نــە برســــــــــــــیەتی خەڵــک ،نــە بێماڵــی
ئەوان ،نە ویستی دنیای دەرەوە و نە هیچ
پرســـــــــــــــێکی تــر گریـــــــــــــنگی نییــە
بــۆی کەواتــە ســــــــــروشتی دێتە بەرچاو
کە دەبــــــــــــــینین خەڵک لە برسان دەمرن
و دەســــــــــــــەاڵتیش بە پانەوە درۆ دەکات
و دەڵێ ئێران شامی شەریفە!
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ناڕەزایەتیــی گشــتی و ئەرکــی ڕووناکبیــری
ساماڵ ئەحمەدی
کــە هــەژاری و دەســتکورتی و ســەرکوت
کۆمەاڵنــی خەڵکــی واڵتێــک ،یــان
جوگرافیایەکــی سیاســی وەزاڵــە دێنێــت،
ناڕەزایەتــی و نافەرمانیــی مەدەنــی،
بەردەستترین دەرفەتن بۆ دەربڕینی هاواری
گشتی و لەو بڕگە زەمانییەدا هەم تاک و
هەم کۆمەڵ دەکەونە کەشێکی سیاسییەوە
و ڕووناکبیرانیــش جــودا لــە بیرکردنــەوەی
داهێنەرانــە بــۆ داهێنانــی بەرهەمی نوێ،
دەتوانــن توخمــی «ناڕەزایەتیی گشــتی»
بکــەن بــە بنەمایــەک بــۆ بیرکردنــەوە
لــە گۆڕانــی سیاســی-کۆمەاڵیەتی
و دژایەتیــی دەســەاڵتی حاکمــان ،ئــەو
چەمکەی کە ئیدوارد سەعید دەهەڵمەتی
دەگرێت و میشــڵ فۆکۆ پێی وایە جەستە
و گیانــی تاکەکانی کۆمەڵ ئەشــکەنجە
دەکات.
توخمــی «ناڕەزایەتیــی گشــتی» وەکــوو
ناڕازیبــوون لــە دەســەاڵتی سیاســی-
ئایدیۆلۆژیــک و دژایەتیــی زاڵبوونــی
سیاســی-کۆمەاڵیەتییە
فەرمانــە
ســەرکوتکەرەکان دەکرێــت لەگــەڵ
ناڕازیبــوون لــە فــۆڕم و گوتــارە زاڵــە
هونەرییــەکان بــەراورد بکەیــن کــە خاڵــی
وەرچەرخانــی هونەرمەنــدن بــەرەو هونەری
پەتــی و داهێنەرانــە و ،لــە دەالقــەی
ئەرکــی هونــەری و ڕووناکبیرییــەوە بــاس
لــە بنەماکانــی گوتارێکــی ڕووناکبیرانە
بکەین کە بناغەکەی لەســەر یەکســانیی
سیاســی-کۆمەاڵیەتی هەڵچنــراوە و
دەیەوێت هەرچەشــنە نایەکســانییەکی نێو
کۆمەڵگــە بســڕێتەوە کە لە نایەکســانیی
دەرفەتەکانــی دەرکەوتنــی تواناکانــی
مرۆڤەوە پەیدا دەبێت.
گرنگتریــن گوتــاری ڕووناکبیــری،
ڕێزگرتنــە لــە بەهــا ســەرەکییەکانی
مرۆڤایەتــی ،چونکــە ئــەو بەهایانــە
ماتــەوزە (پوتانســیەل)ی دەســتەبەرکردنی
یەکســانیی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــن لــە
هەمــوو کۆمەڵگەکانــدا ،بەتایبەتــی لــەو
کۆمەڵگایانەیدا کە فرەنەتەوە و فرەئایینن
و لەنێــو ئەوانیشــدا چیــن و توێــژی جیاواز
دەژیــن بــەاڵم هەمــووی ئەمانە پێویســتیان
بــە «کــردەی گوتــاری» هەیــە ،چونکــە
ســەرباری ئــەوەی کــە گوتــار خــۆی
تــەوەرەی ســەرەکیی چاالکیی مرۆڤانەیە،
کەچــی فۆکــۆ گوتەنــی خــودی گوتــار
«چەمکێکە لەناو کتێبدایە» ،ئەگەر بێت
و کــردەی گوتــاری نەبێــت کە پەیوەســتە
بــە چاالکــی و بەرهەمهێنانــی مرۆڤانــەوە
و بابەتێکــی ڕاســتەقینەیە کــە ڕیشــەی
لــە ژیانــی کۆمەاڵیەتــی و دابەشــکردنی

دەسەاڵتدا هەیە.
لــەم ڕۆژانــەدا گەالنــی ئێــران ســەرباری
ســتەمی سیاســیی دەیان ســاڵەی ڕێژیمی
ئیســامی ،لەژێــر بــاری قورســی ژیــان و
کەمیی خزمەتگوزاری و هەاڵوسانی زۆر
بــەرزی ئابووری و بێکاری و مشــتومڕی
نێــوان باڵەکانی ڕێژیمی ئیســامیدا وەزاڵە
هاتــوون و هەرچەنــد دەزانــن ڕێژیــم بــە
توندوتیژتریــن شــێوە بەرەنگاریــان دەبێتــەوە
و ئاگــری مەرگیــان بەســەردا دەبارێنێــت،
بــەاڵم ئــەوان لــە دەربڕینــی ناڕەزایەتــی
بــۆ دەســتەبەرکردنی ئامانجــی خۆیــان
ناپرینگێنەوە و ڕۆژ بە ڕۆژ شێلگیرتر دەبن.
لــە وەهــا کەشــێکدا ئەرکــی ڕووناکبیری
(نووســەران ،شــاعیران و ...هتــد) ناکرێت
تەنیا ســەرقاڵبوون بــە داهێنانی هونەرییەوە
بێــت و دەبێــت ناڕەزایەتــی بکرێتــە
ســیحرێک بــۆ گواســتنەوەی ئــەو هــزری
داهێنانــەی کــە هــاوکات هــەم زەینــی
و هــەم بەرچاوەکــی بێــت و بوێرییەکــی
وا بــە بــەر جەســتەی ناڕەزایەتییەکانــدا
بــکات کــە ڕێــگای نەئەزمــوو و نەپێوراو
بدۆزرێتــەوە بــۆ دەربازبــوون لــە دۆخــی
هەیــی و داهێنانــی دۆخی دێموکراســی و
ئازادی و دەســتەبەری ئاسایشــی ئابووری
و یەکســانیی نەتەوایەتــی و چینایەتــی و
ڕەگەزی.
بۆ دۆزینەوەی ڕێگای دەربازبوون یەکێک
لە ئەرکەکانی ڕووناکبیران تێکشــکاندنی
«هێــزی تۆقاندن»ـــە لەڕێــی زمانەوە کە
ئەوە دەبێتە دەروازەی گۆڕانێکی مەزن لەناو
کۆمەڵگــەی ئێرانــدا ،چونکــە لــە ماوەی
 ٤٣ســاڵی ڕابردوودا ڕێژیمی ئیسالمی بە
نیشــاندنی هێزی تۆقاندن لە ڕێی ئایینەوە
وەکــوو کەرەســتەیەکی ئایدیۆلۆژیک بۆ
تەکفیــر و ســەرکوت و هەروەهــا لەڕێــی
تیــرۆر و کۆمەڵکــوژی و لەســێدارەدانی
جودابیرانــەوە ،کەشــێکی دڕدۆنــگ و
ترسناکی وای خولقاندووە کە هاتنە ئارای
گوتــاری ئــازادی و کــردەی گوتاریــی
ئازادیخوازانــەی تاکــوو ڕاددەیــەک دژوار
کــردووە ،بەاڵم ناڕەزایەتییە گشــتییەکانی
ئەم دوایییە ئەوە دەخوازێت کە یەکێک لە
پێداویســتییەکانی ئازادی دەهەڵمەتگرتنی
هێــزی تۆقاندنی ڕێژیمە ،چونکە چاندنی
تــۆوی هێــزی تۆقاندن لە زەیــن و دەروونی
کۆمەاڵنــی خەڵکــدا و هووشــەکاری و
زێدەڕۆیــی ســەبارەت بە هێزی ســەرکوتی
ڕێژیــم و الوازیــی هێــزی خەڵــک لــە
بەرانبەریــدا ،هیوای گەیشــتن بــە ئازادیی
تووشی لێڵی کردووە ،بۆیە هێزی تۆقاندن،
کۆڵەکەی ســەرەکیی ڕاگرتنی ڕێژیمە و
پێویستە ئەو کۆڵەکەیە بە داهێنانی هزری
و بە کردەی گوتاری تێک بشــکێندرێت،
تاکــوو هێــزی ئازادیخوازیــی خەڵــک
ئاســۆی ڕوون لەبەردەمیــدا ببینێــت و لــە

هێزی تۆقاندن ،کۆڵەکەی سەرەکیی ڕاگرتنی ڕێژیمە و پێویستە ئەو کۆڵەکەیە بە داهێنانی هزری و بە کردەی
گوتاری تێک بشکێندرێت ،تاکوو هێزی ئازادیخوازیی خەڵک ئاسۆی ڕوون لەبەردەمیدا ببینێت و
لە ڕاپەڕینە بەکۆمەڵەکەی خۆیاندا باوەڕ بە هێز و توانای داهێنەرانەیان بکەن و دڵنیا بن لەوەی کە بە ڕووخانی
ڕێژیمی ستەمکاری ئیسالمی ،گەالنی ئێران زیاتر دەتوانن لە دەوری گوتاری دێموکراسی و
ئازادی و فرەیی و یەکسانی بە کردەوە ژیانی ئاسوودە و ئازاد بۆ خۆیان دەستەبەر بکەن
ڕاپەڕینە بەکۆمـــــــەڵەکەی خۆیاندا باوەڕ
بــە هێــز و توانــای داهێنەرانەیــان بکــەن و
دڵنیــا بن لەوەی کــە بە ڕووخانی ڕێژیمی
ستەمکاری ئیسالمی ،گەالنی ئێران زیاتر
دەتوانن لە دەوری گوتاری دێموکراســی و
ئــازادی و فرەیــی و یەکســانی بــە کردەوە
ژیانی ئاسوودە و ئازاد بۆ خۆیان دەستەبەر
بکەن.
هەرچەنــد لــە بەفرانباری ســاڵی ١٣٩٦ی
هەتاوییــەوە هێزی تۆقاندنی ڕێژیم بەرەبەرە
لــە زەینــی کۆمەاڵنــی خەڵکــی ئێرانــدا
لــەرزۆک بــووە ،بــەاڵم هێنانــە ئــارای
گوتــاری پێشــکەوتووی ئازادیخوازانــە و
تەمرینی کردەکیی ئەو گوتارانە دەتوانێت
هێزێکــی ئەوتــۆی لــێ بەرهــەم بێــت کــە
وێــڕای تێکشــکاندنی هێــزی تۆقاندنــی
ڕێژیــم ،ببێتە وزەی بــاوەڕی گەالنی ئێران
بە دابەشــکردنی یەکسانی دەرفەتەکان بۆ
دەرکەوتنــی توانــا فەرهەنگــی و مرۆییــە
جیاوازەکانی ئەو گەالنە.
هەڵبــەت ئەمــە ئاســان نییــە و بیــری ورد
و کاری ڕژدی دەوێــت ،چونکــە کــری
تێکتەنراوی خواستە جیاوازەکانی گەالنی

ئێــران زۆر زۆر ئاڵــۆزە ،ســەرباری ئــەوەش
کۆمەڵێــک تایبەتمەندیــی ســەرەکیی
ڕێژیمــی ئیســامی ،وەکــوو پــەرەدان بــە
هــەژاری و جیاکاریــی نەتەوایەتــی و
چینایەتــی و ڕەگەزی ،ئازاری هاوبەشــی
هەمــوو گەالنــی ئێرانــن و دەکرێــت
ناڕەزایەتیی گشتی لەدژی هەرکامێکیان
بکرێتــە بیانــووی ڕاپەڕیــن دژی
ســەرلەبەری ڕێژیــم و هەر لــە دەرووی ئەو
ڕاپەڕینانەشەوەیە کە ڕاماڵێنی ئەو ڕێژیمە
مومکین دەبێت و دەرفەت بۆ داڕشتنەوەی
ڕێژێمێکــی دیموکراتیک دەڕەخســێت کە
تێیــدا پرەنســیپەکانی یەکســانی و ئازادی
بچەسپێت.
ئــەوەی لــە گۆشــەنیگای بابەتــی
ئــەم یادداشــتەوە دیــارە ،ئەوەیــە کــە
ناڕەزایەتییەکانــی چیــن و توێژەکانــی
گەالنــی ئێــران لــە بەفرانبــاری ســاڵی
١٣٩٦ـــوە بەردەوامــە و ئــەوەش نیشــانەی
ئەوەیــە کــە لەنــاو دڵــی کۆمەڵگــەدا
ئامادەیــی بــۆ ڕاماڵێنــی ســەرلەبەری
ڕێژیمــی ئیســامی بەرچــاوە و لــەو
ڕووەوە کــە ســەرلەبەری چاالکییــە

ڕووناکبیرییــەکان لەالیــەن هەرکەســێکەوە
(نووسەر ،شاعیر ،فەیلەسووف ،هونەرمەند
و  )...بێــت ،تێکۆشــانە بــۆ یەکخســتنی
پێوانەکانــی هــزر و بیرکردنــەوە لەپێنــاو
خەڵک و ڕای گشتیدا ،واتە بەرژەوەندیی
تەســکی تێــدا نییــە و «ۆ هەمووانــە و بۆ
هیــچ کەســیش نییــە» ،کەواتــە پێویســتە
ڕووناکبیــران گرفتــە جەوهەرییەکانــی
پەیوەســت بــە چارەنووســی خەڵــک لــەم
بڕگــە زەمانییــەدا دەستنیشــان بکــەن و
ڕۆڵێکــی ســەرەکی بگێــڕن لــە داهێنانــی
جیهانێکــی زۆر تایبەتــدا کــە جــۆرە
یەکخســتنێکی هەمــوو پێوانەکانــی تێــدا
ببینرێت و لە هەوڵی داهێنانی گوتارێکی
وادا بــن کــە زیاتــر گوێــی لــێ بگیرێــت،
چونکــە ئێســتا ســەرچاوە و لێڤەگــەڕی
زانیارییــەکان ،بەتایبەتی بەهۆی کەشــی
بەربــاوی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــەوە
زۆر پەرشــوباڵون ،هەمــوو کەســێک پێــی
وایــە لەڕێی تەلەفۆنــە زیرەکەکەیەوە ،یان
لەڕێــی کامپیۆتەرەکەیە دەتوانێت زۆرترین
زانیاری بخاتە بەردەستی خۆی.
هەربۆیــە لێرەدا دەبێ ڕووناکبیر بگەڕێتەوە

ســەر بنچینــەی کاری خــۆی ،کــە
کردەیەکــی گوتــاری و ڕەخنەگرانەیــە
و بــە نیـــــــــشاندان و هەڵســەنگاندنی
پەیوەندیی دۆخ و کردەی گوتاری لەگەڵ
دابەشــکردنی دەســەاڵتدا بــواری ڕەخنــە
و تەنانــەت بەرەنــگاری بــۆ ئەوانــی دیکە
ئامادە بکات.
هەروەهــا الیەنێکی دیکــەی گرنگایەتیی
بەشــداریی چاالکانــەی ڕووناکبیــران
لــە ناڕەزایەتییــە گشــتییەکاندا لەوەدایــە
کــە ســەرباری هــەر تایبەتمەندییەکــی
هــزری و زانســتی ،دواجــار ئەوانیــش
بەشـــــــــێکی دانەبــڕاون لــە خەڵک ،نەک
لــە حکوومەت ،بۆیــە وەکوو هەر تاکێکی
کۆمەڵگە لەســەریانە لەپێناو دەرچوون لەو
دۆخــە چاالک بن و وەکوو پێشــتر گوترا،
توخمــی «ناڕەزایەتیی گشــتی» بکەن بە
بنەمایــەک بــۆ بیرکردنــەوە لــە گۆڕانــی
سیاســی-کۆمەاڵیەتی و دژایەتیــی
دەســەاڵتی حکوومــەت کــە بــێ گومــان
دەکرێ وەک بیرکردنەوەی داهێــــــــــنەرانە
بــۆ داهێنانــی بەرهەمــی نوێــش (دەقــی
هونەری) بەکاری بێنن.

دۆڕانی سێســەرە
سندووس
کاتێــک لــە ڕێگــەی ڕاگەیەنەرەکانــەوە
باڵو کرایەوە کە الیەنەکانی بەرجام لێک
نیزیک بوونەتەوە و ڕەنگە بە ئاکام بگەن،
ڕووسەکان لە بڕیارێکی چاوەڕواننەکراودا
ڕایانگەیاند کە لەم گرێبەســتەدا پشــکیان
هەیە و جارێ ڕازی بە پێکهاتنی کۆتایی
نابن .بە وتەیەکیتر ڕووسەکان ڕایانگەیاند
کە بەرجام بە بارمتە دەگرن ،تا گەرەنتییان
بدرێتێ کە ئێران لە دوای واژۆی بەرجام و
بەئاکام گەیشــتنی ،لەگەڵ گەمارۆکانی
جیهانیی لە دژی ڕووسیا ناکەوێت و بگرە
دەبێ ڕۆڵی گەمارۆشکێنیش بگێڕێت.
«حوســێن
خامنەیــی،
ئەمیرعەبدوڵاڵهییــان»ی ناردە مســکۆ تا
گەرەنتی بداتە پووتین .ئەم کارە بەم مانایە
بــوو کــە ئێــران لە شــەڕی ئۆکڕاینــادا بە
هەموو تواناوە لە پشــت پووتین دەوەســتێت.
ڕۆژاوا و بەتایبەتــی بایدێــن ،پەیامــی

ئێرانیــان ناباوەڕانــە وەرگــرت .خامنەیــی
کەوتــە «گــرەو لەســەر ئەســپی تۆپیــو»،
شانســی کەڵــــــــــکوەرگرتن لــە قەیرانــی
ئۆکڕاینــای لەدەســت دا و کارتەکانــی
دەربازبــوون لە چاڵــی گەمارۆکانی یەک
لــە دوای یــەک ســووتاند و دیســان خۆی
لەگــەڵ تووڕەیی ئامریکا و ڕۆژاواییەکان
بەرەوڕوو کردەوە.
ئەفسەرە چاوشین و پیتۆڵەکەی K.G.B

 ١میلیۆن و  ٢٠٠هەزار بەرمیلەوە دابەزێت
بــۆ  ۵٠٠هــەزار بەرمیــل .پووتیــن بازاڕی
فرۆشــی ئاســنی «تاران»یشــی لەبــڕەو
خســت و بە شــێوەی فەرمی پێشی داهاتی
 ٦میلیارد دۆالری هەناردەکردنی ئاســنی
لە ئاخوندەکان بەربەست کرد.
لەدوای ئەم دۆڕانە یەک لە دوای یەکانە،
خامنەیــی کەوتــە جووڵە تا بەڵکوو بتوانێ
ڕۆحێکی تازە وەبەر بەرجام بخاتەوە ،بەاڵم

پشــتیوانیکردن لە ڕووسیا لە هێرش بۆسەر
ئۆکراینــا ،دەرگای تووڕەییەکــی زیاتــری
ڕۆژاوای بــەرەوڕووی خۆیــدا کــردەوە و
هــەم ســەرچاوەی ئــەو داهاتــەی حیســابی
بــۆ کردبــوو پێــی نەگەیشــت و لە دەســتی
دەرچــوو .لێــرە دەرکــەوت کــە خامنەیی و
سیستمە گەندەڵەکەی سێسەرە دۆڕان!!
چەند ڕۆژ بەر لەئێستا هەواڵنێریی ڕۆیتێرز
ڕایگەیاند کە لە کاتی هێرشــی ڕووسیاوە

هەر ئێســتا نیزیکــەی  ٤٠میلیۆن بەرمیل
نەوتــی ئێــران و  ٢١میلیۆنــی وێنزۆئێــا،
وەک نیزیکتریــن هاوپەیمانــی کۆمــاری
ئاخونــدی لــە ســەر پاپــۆڕەکان ،لــە
باشــووری ڕۆژهەاڵتی ئاسیا و لێوارەکانی
ســەنگاپووردا ماوەنەتــەوە و لــە کڕیــار
دەگەڕێــن و گیریان ناکەوێــت .دیارە ئێران
ڕێگــەی دەورلێدانــی گەمارۆکانی فێری
ڕووســیا کــردووە بەاڵم ئەوان زۆر بەباشــی

ئەوانەی ئەزموونێکیان لە کاری سیاسیدا هەیە چاک دەزانن سیاسەت بە کەللەڕەقی ناکرێت ،سیاسەت دانوستانە و
دەبێ چەمەوازیی و نەرمونیانی تێدا ڕەچاو بکرێت ،دەنا نەک هەر دەسکەوتی نابێت بگرە
گەورەترین خەسارەکانی لێدەکەوێتەوە
لــە جێگــەی پێزانیــن ســەبارەت بــە
ئەمەگناســی خامنەیــی کــە دەمێکــە
نۆکەریــی بــۆ دەکات! کەوتــە
هەڵخەڵەتاندنــی کڕیارەکانــی نەوتی ئێران
و نەوتــی ڕووســیای بە نرخێکــی هەرزانتر
بــە چیــن و باقــی کڕیارەکانی فرۆشــت و
کارێکی کرد کە فرۆشی نەوتی ئێران لە

پووتیــن لــە ڕێگــە و لــە زمانــی
«ئۆلیانــۆف»ەوە ڕایگەیانــد کــە ڕووســیا
ئیتــر هۆگرێکــی بــە زیندووکردنــەوەی
بەرجــام نەمــاوە! لــەم نێــوەدا خامنەیــی لــە
گەمەیەکــی گەمژانــەدا لەگــەڵ پووتین،
هەم لە بەرجام دوور خرایەوە و هەم بەهۆی

بۆ سەر واڵتی ئۆکڕاینا،
هەناردەکردنــی نەوتــی ئێــران بۆ چین زۆر
دابەزیــوە ،هەرزانــی نەوتــی ڕووســی و
کوالێتــی ســەرووی لەبەرابەر نەوتی ئێران،
دوو هــۆکاری ســەرەکین لــە پێشــوازیی
«چین»ییــەکان بــۆ کڕینــی نەوتــی
ڕووسیا.

توانیان پێش بە فرۆشی نەوتی ئێران
بــە «چین»ییــەکان بگــرن و خۆیــان ببنە
جێگرەوە ،جگە لە چین ،ڕووسیا هەر ئێستا
نەوت بۆ هێند و بۆ ئەماراتی یەکگرتووی
عەرەبیــش هەنــاردە دەکات .لــەم نێــوەدا
ئەوەی ســەری بێکاڵو ماوەتەوە ئاخوندکان

و لەســەرووی هەموویانەوە خامنەیی نەزان
و خۆئەڤینە!
ئەوەیە سیاسەتی بـــــــــــــەرژەوەندیخوازانەی
خامنەیــی و تێــزی «ئاراســتە
ڕۆژهەاڵت»ییەکــەی کــە دەمێکــە
کردوویەتــە بنێــــــــــــشتەخـــــــــــــــــۆشکە و
بەردەوام کاوێژی دەکاتەوە!!
ئەوانــەی ئەزموونێکیــان لــە کاری
سیاســیدا هەیە چاک دەزانن سیاســەت بە
کەللەڕەقــی ناکرێت ،سیاســەت دانوســتانە
و دەبــێ چەمەوازیــی و نەرمونیانــی تێــدا
ڕەچاو بکرێت ،دەنا نەک هەر دەسکەوتی
نابێــت بگــرە گەورەتریــن خەســارەکانی
لێدەکەوێتەوە.
 ٤٣ســاڵە ئاخـــــــــــــوندەکان بە کەللەڕەقی
 چ لــە دەرەوە و ناوچــە و چ لــە ناوخــۆدا سیاســەت دەکەن ،ئاکامەکەشــی دۆڕانو شــــــکستهێنانیانە لە گشت بوارەکاندا و
لەڕووی سیاسەتە هـــــــــــــەڵەکانی ئەوانەوە،
کــــــــــــــۆمەڵگای ئــــــــــــــــــێران تووشــی
گەورەتریــن خەســار و نەهامەتیــــــــــــیەکان
بووەتەوە.
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مێترۆپۆل وێنایەکی ڕاستەقینە،
بۆ داڕماویی کەاڵنشاری ئێرانی

دیار زاگرۆس

کۆچــی دووالیەنە
پژمان شەریعەتی

مرۆڤ بە درێژایی مێژوو بەردەوام لە کۆچکردندا بووە و هۆکارگەلی جیاواز
وەکــوو سروشــت ،شــەڕ،خوێندن ،لێکۆڵینــەوە و  ...بوونەتە هــۆی ئەوەیکە لەو
کاتەوە مرۆڤایەتی نیشــتەجێ بووە و گوند و شــارەکانیان پێک هێناوە کۆچ
بکات.
لەم سەردەمەیشــەدا کە نیشــتەجێبوون و واڵت واتای تایبەت بە خۆی گرتووە
و زۆربــەی نەتــەوەکان لــە جیهــان کیانــی تایبــەت بــە خۆیانیان هەیە ،هێشــتا
کــۆچ بــە هۆکارگەلی جیاواز بەردەوامە و لە خاڵێکی جاڕنامەی گەردوونی
مافەکانــی مــرۆڤ دیــاری کراوە کە هەر تاکێک مافی ئەوەی هەیە کۆچ
بکات بۆ واڵتێکی دیکە و مافی نیشتەجێبوون و هاوواڵتی وەربگرێت.
لێــرەدا پرســی کۆچکــردن بــۆ ئێمــەی کــورد جیــاوازە و دەمانهەوێــت بزانیــن
هۆکارەکانی کۆچکردن لە کوردستان و بەرەو کوردستان چین.
لــەو کاتــەوە کە دەوڵــەت بە واتای مۆدێرنی لە جوغرافیــای ئێران پێکهاتووە،
دەســەاڵتە ناوەندگــەراکان بــە بەردەوامی هەوڵیان داوە کــە لەگەڵ نەتەوەکانی
دیکە لە ئێراندا وەکوو پەراوێز بجوڵێنەوە و بە هەموو شــێوازێک دەســت بگرن
بەسەر الیەنەکانی ژیان.
بــۆ ئــەو ئامانجــە نگریســەش ڕێــگای جیاوازیــان گرتووەتــە بــەر و هەوڵــی
داگیرکاریان داوە کە سەرەکیترینیان لە ڕێگەی هێزی نیزامییەوە بووە و جیا
لە هێرشکردن و ژینۆساید ،بنکە سەربازییەکانی خۆیان لە خاکی نەتەوەکانی
ئێــران جێگیــر کردووە تا بە کۆچاندنی ســەربازەکانیان لــە خاکی نەتەوەکانی
دیکە دەسەاڵتی خۆیان بپارێزن.
بۆ نموونە لە کوردســتان کە ئامانجی ســەرەکی ئێمەیە لە باســەکەدا ،ســەدان
بنکــەی ســەربازی و ئەمنیەتــی بوونی هەیە و بە هــەزاران بنەماڵەی نیزامی
کۆچێندراون بەرەو کوردســتان و وەکوو شــارۆمەندێک لەنێو شــار و گوندەکان
ژیان دەکەن.
ئــەم کردەوەیــەی داگیرکــەران لــە دوو بــوارەوە بــۆ دەســەاڵت گرینگــە ،یەکەم
پارێزگاری لە دەســەاڵتی خۆیان و دووهەم کۆچاندنی ئەو بنەماڵە نیزامییانە
کە زۆربەیان لە نەتەوەکانی دیکەی غەیری کوردن بۆ تێکدانی جوغرافیای
ئینســانی کوردســتان و لەالیەکــی دیکەشــەوە بــە دامەزراندنــی دەزگا و
ئیــدارە حکوومەتییــەکان لــە کوردســتان و دانانــی بنکــەی تایبەت بــە بابەتە
کۆمەاڵیەتی و کولتورییەکان وەکوو وەزارەتی ئیرشاد و نەهادەکانی دیکەی
پەیوەندیــدار ،کــە زۆربــەی کارمەندەکانیــان فــارس و لــە نەتەوەکانی دیکەن،
هەزارانی دیکەیش کۆچێندراون بەرەو کوردستان بە ئامانجی ئاسمیالسیۆن و
تێکدانی فۆرمی ژیان لە کوردستاندا.
ئەم شــێوازە لە کۆچاندن بەرەو کوردســتان لە سیاســەتە هەرە ســەرەکییەکانی
ڕێژیمی کۆماری ئیســامییە و ئەم ڕێژیمەیش لە درێژەدانی سیاســەتەکانی
ڕێژیمی پاڵەوی ئەو سیاسەتەی گرتووەتە بەر.
بــۆ نموونە لە پارێزگاکانی کرماشــان و ئیــام ،ڕێژیم جیا لە لەبەرچاوگرتنی
هەڵکەوتــەی ســتراتژیکی ئــەو ناوچانە ،بە بیانووی ســنووری بوون و شــەڕی
هەشــت ســاڵەی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی و ڕێژیمــی بەعــس ،زۆرتریــن
بنکــەی ســەربازیی لــەو پارێزگایانە دامەزراندووە کە تەنیا کاریان پاراســتنی
بەرژەوەندییەکانی ڕێژیم نییە ،بەڵکوو ئەو هێزە سەربازییانە لە شەڕی نەرمیش
لە دژی کورد بەردەوامن.
تەنانەت لە کۆمپانیاکان و پیشەکانیشدا ڕێژیم بە وەرگرتنی غەیری کوردەکان
هــەزاران کەســی دیکەیشــی کۆچاندووە و ئەگەریش لــە کارخانەیەکدا کورد
وەرگرن ،وەکوو کرێکارە ســەرەتاییەکانن و بەڕێوەبەری زۆربەی ئەو کۆمپانیا
و نیهاد و بنکانە فارس و غەیری کوردن.
بۆ نموونە لە پیشــەی نەوت و گاز لە پارێزگاکانی کرماشــان و ئیالم کە لە
ســەرەکیترین پیشــەکانی ئەو ناوچانەن کەمترین کورد وەرگیراوە و بە شــێوەی
ئەنقەست کوردیان لەو پیشەیە دوور خستووەتەوە ،چوونکە لە سیستمی ڕانتی
ڕێژیم و سیاسەتی ئابوورییاندا نەوت و گاز ڕۆڵی سەرەکی هەیە.
لەالیەکی دیکەشەوە کۆچ لە کوردستان واتایەکی دیکەیشی هەیە و ئەویش
بەشــێکی ســەرەکی لەو سیاســەتەی ڕێژیمە بۆ گۆڕینی جوغرافیای مرۆڤی
لە کوردستان بەتایبەتی لە کرماشان و ئیالم ،ئەوەیش کۆچاندنی کوردە بەرەو
ناوەندی ئێران و دەرەوەی کوردستان.
بە پێکهێنانی کەشــێکی نالەباری ئەمنی ،ئابووری ،سیاســی و کۆمەاڵیەتی
و قەیرانسازی لە کوردستان لە هەوڵدان کورد ناچار بکەن زێدی خۆی بەجێ
بهێڵێت و حەشیمەتی کوردستان کەمتر بکرێت و دەرفەت بۆ ڕمبازێنیان زیاتر
بکرێت.
بــۆ نموونــە لــە پارێزگایەکــی وەکــوو کرماشــان کــە ســەرچاوەی ئابووریــی
گرینگــی زۆری تێدایــە ،دۆخــی ژیانــی خەڵکــی ئــەو پارێزگایــە لەوپــەڕی
نالەبارییە و ڕێژەی چارەڕەشــی لەو پارێزگایەدا خەریکە ســنووری  ٥٠لەســەد
تێپــەڕ دەکات ،ئــەم گرفتــە ئابوورییانە ،کە هەژاری و بێکاری بەدوای خۆی
هێناوە ،هۆکارێکی بەرنامەبۆداڕێژراو و سیاسییە بۆ ناچارکردن بە کۆچ.
کاتێک لە نێو شاری کرماشان باس لە کار دەکەیت ،زۆرینەی خەڵک باس
لــەوە دەکــەن کــە لــەم شــارەدا دوو کار زۆرتر دەس ناکەوێــت ،یەکەم یان دەبێ
ببی بە نیزامیکار یان بە ئۆتۆمۆبیل موسافرکشی بکەیت ،ئەم قسەیە ڕنگە
سادە بێتە بەرچاو بەاڵم باس لە کارەساتێک گەورە و سیاسەتێکی دژەئینسانی
دەکات کە بەرۆکی کوردی گرتووە.
لــەو پێناوەیشــدا ڕێژیــم ،بــە تێکدانــی دۆخــی ئابــووری ،نەبوونــی دەرفەت بۆ
خوێندن ،نەبوونی کەرەستەکانی ڕۆژی ژیان ،تێکدانی سروشتی کوردستان و
گواستنەوەی ئاوی کوردستان بەرەو ناوەندی ئێران ،کەشی داخراوی سیاسی،
خوڵقاندنــی دیــاردە کۆمەاڵیەتییــەکان و ...هتــد هــەوڵ دەدات کوردســتان لە
کورد چۆڵ بکات و خۆی ببێتە خاونی ئەم واڵتە.

مێترۆپۆل بە واتایەک دەتوانێ وێنایەک بێ لە هەیمەنەی الوازی قەوارەی ڕێژیم بەگشتی کە لەسەر بۆشایی کەڵەکە
بووە و ئاوا بە ساناییش دادەڕمێ ،بەاڵم ڕاست پێچەوانەی مێترۆپۆل ،ڕووخانی ڕێژیمی فاشیست و دیکتاتۆری ئێران و
چەقبەستوویی ئێرانی ،نەک وەک مێترۆپۆل خەسارێکی بەرینی نابێ بۆ خەڵک ،بەڵکوو دەکرێ بە بێگومانی بگوترێ
ڕووخانی ڕێژیم ،قازانجەکانی تەنیا بۆ نەتەوەکانی ڕاگیراو لە ئێران نابێ و وەک هەمووان دەزانن ،هەموو ناوچەکە و
واڵتانی زەوییش لە تیرۆریزمی دەوڵەتی و دوژمنی ئاشتی دەرباز دەبن
چەکۆ ئەحمەدی
ڕوخســار و کــردەوەی واڵتانــی
دیکتاتــۆر و گەندەڵ ،وا دەنوێنێ الی
دوکتورێکــی شــارەزای زاوزێ بەرهەم
هاتبــێ .واڵتانــی دیکتاتــۆر ،تەنانەت
ئەگەر لە دوو سەدەی دوور لە یەکدی
و لــە دوو گــۆی جیــاوازدا بن ،دیســان
بەرهەمەکانیــان و دەرکەوتەکانیــان
وەک کۆپیکــراوی یەکدیــن .کاتــێ
ئــەم دیکتاتۆرییــە ئایدیۆلۆژیشــیان
تێکــەڵ بکــرێ ،هێنــدە لێکچوونیــان
قووڵتــر دەبێتــەوە کــە لــە دوو زارۆکی
دووانــە دەچــن و تەنانــەت دەربڕیــن
و ڕوانینیشــیان لێکــدی دەچــێ کــە
بێگومــان لەمجــۆرە دەســەاڵتانەدا،
گەندەڵی لە هەمــوو بوارەکانەوە دەبێتە
پێناسەی سەرەکییان.
ئەوەی چاوی بینین و گوێی بیســتنی
هەبــێ ،دەیــان نموونــە لــە واڵتانــی
دیکتاتــۆر چ لــە ڕابــردوو و چ لــە
ئێســتادا دەناســن .هەر لــە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاســتدا بــە هەرالیەکــی خۆمانــدا
چــاو بســووڕێنین ،واڵتانــی دواکەوتوو
و دیکتاتــۆر و گەنــدەڵ دەبینیــن کــە
لــە هەمــوو بوارێکــەوە کاریگەریــی
نەرێنییان لەســەر ئێمە و هەموو ناوچە
و تەنانەت دنیاش داناوە.
٢ی جۆزەردانــی ئەمســاڵ،
باڵەخانەیەکــی  ١٠نهۆمی لە عەبادان
لــە چاوترووکانێکــدا داڕمــا .خەڵکــی
ئــەوێ و دانیشــتووانی ســنوورەکانی
ئێــران دەڵێن ئەوەی داڕووخا هەیمەنەی
دەســەاڵتێکی کەڵەکەکــراو لەســەر
بۆشایی و گەندەڵی بوو کە داڕووخا.
پــاش داڕمانــی ئــەو باڵەخانەیــە،
هــەروەک هەمــوو داڕمانەکانــی
دیکــەی هەیمەنــەی ڕێژیــم ،دیســان
ئــەوە خەڵکــی ئاســایی و ســڤیل بــوون
کە خەســاری ســەرەکییان بەرکەوت و
ئەگەریش تا ئێســتا دیســان خەڵک بە
تاوانبــاری ســەرەکی و دەســتێوەردانی
واڵتانــی دوژمــن و نەیــار ،لەالیــەن
ڕێژیمــەوە دیــاری نەکــراون ،هــەم
جێــی سەرســووڕمانە و هەمیــش
جێــی دڵخۆشــیی بەشــێک لەوانــەی
کارەساتەکەیان بەسەردا ڕووخاوە.
ڕۆژ لــەدوای ڕۆژ هۆکارەکانــی ئــەم
ڕووداوە زیاتــر بــۆ خەڵک و میدیاکان
ڕوون دەبێتــەوە .لــە یەکــەم ســاتەکانی
پــاش ئــەو داڕمانــە ،دەســەاڵتدارانی
ڕێژیــم ڕایانگەیانــد خاوەنــی مێترۆپۆل
(ناوی ئــەو باڵەخانەی داڕما) لەالیەن

هێزەکانی ڕێژیمەوە دەستبەسەر کراوە.
ئــەوە لەکاتێکدایــە هێشــتا تــۆزی ئەو
داڕووخانە نەنیشتبوویەوە و ڕوون نەبوو
چ بووە و چ ڕووی داوە!
ڕۆژی دواتریــش ڕایانگەیانــد کــە
خاوەنەکــەی (حســێن عەبدولباقــی)
لــەو باڵەخانەیــەدا بــووە و ئەویــش
کوژراوە .تەنانەت بنەماڵەکەشیان بردە
ســاردخانەی شــار و شــیوەنیان لەســەر
تەرمــی کەســێک پێ گێــڕان کە نە
ڕوخساریان پیشان دا و نە دەرکەوت چ
هەناسەســاردێکی دیکەیــە کە ئاوا بە
مردوویــی دەیکەنە ئەکتەری شــانۆی
ڕێژیــم بــۆ تێپەڕبــوون لــە قەیرانێکــی
دیکــە .بــەاڵم ئــەوەی ڕوونــە ،خەڵک
و دانیشــتووانی ئەو سنوورە و تەنانەت
دەرەوەی ئــەو ســنوورانەش ،متمانــە بە
یــەک قســەی دەســەاڵتدارانی ئێرانی
ناکــەن و هــەردەم بە درۆزنی مێژوویان
ناو دەبەن.
ئەوەنــدەی تــا ئێســتا دەرکەوتــووە و
دێکۆمێنتــەکان دزەیــان کــردووە ،ئــەم
کارەســاتەش هەروەک هاوشێوەکانی،
بنەماکــەی لەســەر گەندەڵیــی
بەرپرســانی وەک فەرمانــدار و
پارێــزگار و ســەرۆکی ئاسایشــی
نەتەوەیی ئێران واتە عەلی شــەمخانی
و بنەماڵەکــەی هەڵچنراوە .هەروەک
باســکرا ،دەســەاڵتدارانی گەنــدەڵ و
دیکتاتــۆر چوونکــە کــەس خــۆی بە
خاوەنــی واڵت نازانــێ ،هــەر تاقمێک
لــە هەوڵی کۆکردنــەوەی کۆمەڵێک
هاوبیــرن بــۆ باشــتر بەڕێوەبردنــی
گەندەڵییەکانیــان .لێرەشــدا و لــەم
ڕووداوەدا ،دیــارە کــە کارەســاتێکی
دڵتەزێنــە ،بــەاڵم ئاکامەکانــی
کــردەوەی گەندەڵکارانــەی ئــەو بانــدە
مافیــا ئابــووری و ئیدارییــە ،هــەر بە
ئەوەنــدە ناوەســتێ و بێگومــان هــەر
ڕۆژەو لــە کەلەبەرێکــی ئــەو واڵتــە
داڕمانێکــی
دیکتاتۆرلێــدراوەدا
هاوشێوەی لێدەکەوێتەوە.
بــەاڵم ،هــەر دەرکەوتەیەکــی
کارەســاتباری کــردەوە و بڕیارەکانــی
ڕێژیــم ،مێشــک و شــان و باهــۆی
ئەندامانــی نەتەوەکانــی داگیرکراوی
دەســتی ئێــران زیاتــر بەهێــز دەکات بۆ
بەرنگاربوونەوەی ملهۆڕیی ڕێژیمێک
کــە هەمــوو ڕۆژێــک بەشــێک لــە
هەیمەنەی دەڕووخێ.
پــاش کارەســاتەکە و دەرکەوتنــی
زیاتری خەســارەکان و کەمتەرخەمیی
دەســەاڵتداران ،خەڵکــی شــار ڕۆژ
لــەدوای ڕۆژ زیاتــر لەخۆیانــدا
پیشــیان خــواردەوە تاکــوو لــە ئاکامدا

ناڕەزایەتییەکان دەستی پێکرد و ڕژانە
ســەر شــەقام .هاوکات و تەنانەت پێش
لە ناڕەزایەتیی خەڵک ،ڕێژیم دەستی
دایــە گرتنــی چاالکانــی عــەرەب و
بە شــێوەی ڕەشــبگیر نزیــک بە ٣٠٠
چاالکی دەستبەســەر کرد تاکوو پێش
بــە ناڕەزایەتــی بگــرێ بــەاڵم ئــەوەی
بینرا ،نەک خەڵکی شــاری عەبادان،
بەڵکــوو هەمــوو دانیشــتووانی گوند و
شــارۆچکەکانی دەوروبەریــش دەنگی
ناڕەزایەتییــان بــەرز کــردەوە و ڕوویــان
لەو شارە کرد.
ئــەوەی ڕوونە ،تا تەمەنی ئەم ڕێژیمە
درێژ ببێتەوە ،کارەساتەکانی لەم شێوە
و خراپتــر لەمــەش کــە پێشــتر ڕووی
داوە کۆتایــی نایــە .ڕێژیــم تــا ئێســتا
لە هەمــوو ئامرازێکی ناڕەوا کەڵکی
وەرگرتــووە بۆ مانــەوە و جێگیرکردنی
دەسەاڵت.
ئەگــەر لــە ڕوانگــەی نێونەتەوەییــەوە
پێناســەیەک بــۆ ئــەو ڕێژیمــە
دیــاری بکــرێ ،وەک ڕێژیمێکــی
ئایدۆلۆگــی دیکتاتــۆری تیرۆریســت
دەناســرێ بــەاڵم کاتێــک پێناســەکان
لەالیــەن نەتەوەکانــی قەتیســماو لــە
ســنووری ئێرانــەوە بێــت ،دەبــێ وەک
داگیرکەرێکــی فاشیســتی دیکتاتۆر
پێناسە بکرێ.
یــا
سیســتمێک
هــەرکات
ئایدیۆلۆژییــەک هەنگاوەکانــی بــە
ئاقارێکــدا بووبــێ کــە کۆمەڵێــک
مــرۆڤ یــا نەتــەوە و گەلێــک
تێیــدا خۆیــان نەبیننــەوە و خەســاریان
بەرکەوێ ،تەنانەت ئەگەر بە شــێوەی
ڕێکخراویــش نەبــێ ،بەرامبــەری
هەڵوێســت دەگیــرێ و لەالیــەن
خەســارلێکەوتوو یــا چەوســێندراوانەوە
دژکــردەوە بەرامبــەر نایەکســانی و
دیکتاتــۆری ســەرهەڵدەدات .ئــەوەی
ڕوونــە ،دەســەاڵتی دیکتاتــۆر و
فاشیســتی ئێران النیکــەم بە درێژایی
زیاتــر لــە ســەدەیەک بــە شــێوەی
سیســتماتیک هەنگاو بەرەو پاکتاوی
فرەڕەهەنــدی هەمــوو ئەویدییــەکان
دەنــێ و دەکــرێ بگوتــرێ لــە هیــچ
کردەوەیەکی ناڕەوا سڵی نەکردووەتەوە
و هەوڵەکانی بۆ گەیشتن بە ئامانچ،
واتــە ســڕینەوەی هەمــوو ئەویدییەکان
لەپێنــاو مانــەوە و سەرخســتنی پالن و
پرۆژەکانــی ،بــەردەوام لە پەرەســەندندا
بــووە؛ بــەاڵم ئــەوەی ڕوونــە ئــەم پــان
و پیالنانــەی ڕێژیــم و ڕێژیمەکانــی
پێشــتر ،نــەک لەگــەڵ بەربەســت و
بەرنــگاری بــەرەوڕوو بووەتەوە ،بەڵکوو
بەخۆشــییەوە لــە نزیک بە دوو دەیەی

ڕابردوودا شــەپۆلێکی ناســیۆنالیزمی
بەهێزتــر لە ڕابردوو لەنێــو نەتەوەکانی
بندەســتی تــاران پــەرەی ســەندووە و تا
دێ ڕادیکاڵتــر و بەرینتــر خەباتــی
ڕزگاریی نەتەوەیی بەرەوپێش دەبات.
مخابن لە ســەرەتای شۆڕشی گەالنی
ئێران لە ساڵی  ،١٩٧٩ئاستی وشیاریی
نەتەوەیــی نەتــەوە چەوســاوەکانی
ئێــران یــا هــەر نەبــوو یــا ئەگەریــش
هەبــوو زۆر الواز بــوو و کوردســتان و
نەتــەوەی کورد لــەو مەتەرێزەدا وەک
یەکەیەکــی تەنیــا دژی دەســەاڵتی
ڕابردوو و نوێی پاش شۆڕش ،خەباتی
دەکــرد .ئــەو وشــیارییە نەتەوەییــەی
ئێســتا لــە هەمــوو ناوچــەکان و الی
نەتەوەکانی دیکە دژی دەســەاڵتداران
دەبینــرێ ،هەم هیوابەخشــە و هەمیش
مزگێنیی ئاسۆی ڕوونتر دەبەخشن.
داڕمانــی باڵەخانــەی مێترۆپــۆل لــە
عەبــادان و خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتیی
خەڵکــی ئــەو ناوچــە کــە زۆرینەیــان
لــە نەتــەوەی عــەرەب پێکهاتــوون،
ئاماژەیەکــی ڕوونــە بــۆ ئیــرادەی
زۆرینەی نەتەوەکانی بندەستی ئێران بۆ
درێژبوونــەوەی خەباتی ڕزگاریخوازی
و سڕینەوەی هەمووجۆرەی هەاڵواردن
و نایەکسانییەک.
مێترۆپــۆل بــە واتایــەک دەتوانــێ
وێنایــەک بــێ لە هەیمەنــەی الوازی
قــەوارەی ڕێژیم بەگشــتی کە لەســەر
بۆشــایی کەڵەکــە بــووە و ئــاوا بــە
ســاناییش دادەڕمــێ ،بــەاڵم ڕاســت
پێچەوانــەی مێترۆپــۆل ،ڕووخانــی
ڕێژیمــی فاشیســت و دیکتاتــۆری
ئێران و چەقبەســتوویی ئێرانی ،نەک
وەک مێترۆپــۆل خەســارێکی بەرینی
نابــێ بــۆ خەڵک ،بەڵکــوو دەکرێ بە
بێگومانــی بگوتــرێ ڕووخانی ڕێژیم،
قازانجەکانــی تەنیــا بــۆ نەتەوەکانــی
ڕاگیــراو لــە ئێــران نابــێ و وەک
هەمــووان دەزانــن ،هەمــوو ناوچەکــە
و واڵتانــی زەوییــش لــە تیرۆریزمــی
دەوڵەتــی و دوژمنــی ئاشــتی دەربــاز
دەبن.
میترۆپۆل دەتوانێ ببێتە ســەرەتایەک
بۆ ناســینی گەندەڵیی سیســتماتیکی
دەســەاڵتداران کــە لــە ســەرەوە واتــە
ویالیەتــی فەقــێوە دەس پێــدەکا تــا
دەگاتــە ئــەو بازرگانانەی ســەریان لە
توورەکەی ڕێژیمدایە.
هاوخەباتیــی نەتــەوە بندەســتەکانیش
دەتوانێ گەرەنتیدەر بێ بۆ ســڕینەوەی
تراویلکــەی خۆبەســەرترزانین و
چارەنووســی سەردەســتی کە پێیانوایە
دەبێ هەتایی بێ.

ژمارە ٥ ، ٨٢٤ی ژوئەنی ٢٠٢٢

گریمانەی ڕووخانی ڕێژیم لە ناکاودا!!
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وێنەیــەک و کۆمەڵێــک گازنــدە!

نووسین :هێمۆ

ئەمڕۆ ئیتر خەڵکێکی زۆرمان هەیە کە هیچ شتێکیان بۆ لە دەستدان نەماوە ،ئەو خەڵکە بە زۆری سەرکوت
ڕاگیراون ،گریمانەی ئەوەی کە جارێک ئەو خەڵکە ئیتر کۆنتڕۆل نەکرێت هەیە
ئەلبور ڕووئینتەن
بەپێچەوانــەی دە ســاڵ پێــش ئێســتا ،لــە
دەیــەی پێنجەمــی تەمەنــی ڕێژیمــی
کۆماری ئیسالمی ،ئیتر باس لە نەبوونی
ناڕەزایەتی گشتی خەڵک بەرانبەر ڕێژیم
ناکــرێ ،بەڵکوو پرســی بۆچی ســەرەڕای
پەرەسەندنی ناڕەزایەتییەکان تا بە ئێستاش
ڕێژیــم هــەر مــاوەو ناڕووخــێ ،ســەردێڕ و
نێوەڕۆکی زۆربەی وتارەکانی پەیوەندیدار
بە دۆخی ئێستای ئێرانە.
خەڵــک لــە بەرانبــەر ســەدان و هــەزاران
قەیرانی جۆراوجۆری ئافرێندراوی دەستی
ڕێژیــم ،بــەردەوام لــە هــەر دەرفەتێک کە
بۆیــان هەڵدەکــەوێ ناڕەزایەتــی خۆیــان
دەردەبڕن و وێڕای داواکانیان ،بەرپرســانی
یەکەمــی ڕێژیــم لــە دۆخــی ئێســتا بــە
بەرپرسیار دەزانن و تەنانەت هەر زوو هەموو
دروشــمەکان بــەرەو خامنەیــی و نەمانــی
ڕێژیــم ئاراســتە دەبــن .ســەرەڕای ئــەوەی
ناڕەزایەتییــەکان بــەردەوام پــەرە دەســتێنن،
ڕووخانــی ڕێژیــم یــا کۆتایــی تەمەنــی
ڕێژیم لە الیەن بەشێک لە شرۆڤەکارانەوە
بەدڵنیاییەوە باســی لێــوە ناکرێت ،تەنانەت

جیــاوازەوە کــە باس دەکرێت کــەم یا زۆر
ڕاستی تیدا هەبێت و هەیە.
هەبوونــی ئەو هۆکارانە و ڕاســتییەکانی
دۆخــی ئێســتای کۆمــاری ئیســامی
بەشــێک لە شــرۆڤەکاران بــەرەو ئەوە هان
دەدات کــە بڵێــن ئیتــر جارێکــی دیکە لە
ئێــران شــۆڕش ڕوو نــادات یــا ئەگەر ڕوو
بــدات ئەوا کاتەکــەی نزیک نییە و زۆر
نادیارە .ئەو شــرۆڤەکارانەی بەرگری لە
تیئــۆری مانەوەی ڕێژیــم یا درێژتربوونی
تەمەنــی کۆمــاری ئیســامی دەکــەن
دوو بەشــن ،هەندێکیــان وەک بەشــێک
لــە شــەڕی نەرمــی ڕێژیــم بە مەبەســتی
چاندنی تۆوی بێهیوایی ئەو کارە دەکەن
کــە دەبــێ پشــتگوێ بخرێــن و بەشــێکی
دیکــەش لــە ســەر بنەمــای دیکــە کــە
لەوانەیــە الیەنــی زانستیشــی تێــدا هەبێت
زوو بــەو ئاکامــە دەگــەن کــە ڕووخانــی
ڕێژیــم و ســەرهەڵدان و ســەرکەوتنی
شۆڕشێکی دیکە بە دوور دەبینن.
وێــڕای گرینگــی هەمــوو ئــەو شــرۆڤانە
بەتایبەتــی ئەوانــەی کــە لــە ســەر
بنەمــای زانســتی و خوێندنــی بزووتنــەوە
کۆمەاڵیەتییــەکان و شۆڕشــەکان
لــە ســەدەی ڕابــردوو داڕێــژراون ،نابــێ
لــە بیرمــان بچێــت کــە لــە زانســتی

خەڵکە.
لە ئێستادا ژیان لە ژێر سێبەری کۆماری
ئیســامیدا بۆ زۆرینە بــە مانای تەواوی
وشــە دۆزەخێکی بەئازارە کە هەر ڕۆژی
پــڕە لــە تابلــۆی تراژیــک ،زۆرینەیەک
کــە بــەردەوام زۆر و زۆرتــر دەبن ،تەنانەت
لــە دوایین ناڕەزایەتییــەکان کە لە کاتی
گرانبوونــی کااڵکانــی ســەرەکی خــۆی
نیشــان دا و بــە ناڕەزایەتــی برســییەکان
لێکدرایــەوە زۆر بــە باشــی دەیبینیــن.
ئــەو جــۆرە ناڕەزایەتییانــە کــە بــەردەوام
بــە هــۆکاری جیــاواز دروســت دەبــن،
ئەگــەر بەشــێوەیەکی بــەردەوام دووبــارە
ببنــەوە خەڵکێکــی زیاتــر بــۆ الی خۆیان
ڕادەکێشــن ،ئــەو بابەتــە لــەو بەڵگــە
نهێنییانــەی کە ئاشــكرا دەبــن و هەروەها
ئامــاری ناڕەزایەتییــەکان زۆر بــە ڕوونی
دیارە.
وێــڕای ئەوەیکــە ڕێژیــم توانیویەتــی ئەو
ناڕەزایەتییانــە بــۆ کورتمــاوە کۆنتــڕۆل
بــکات ،بــەاڵم نەیتوانیــوە بەتــەواوی
نەیهێڵــێ ،یا ڕێگە لە زیادبوونیان بگرێ،
تەنانــەت لــە ڕووداوی ڕووخانــی بینــای
مێترۆپۆلــی عەبــادان کــە ســەرەتا ڕێژیم
دەیهەویســت خۆی بە خاوەنی خەمەکەی
بزانێــت ،بەاڵم هــەر زوو خۆپیشــاندانەکان

بێگومان لە وەها دۆخێکدا درووســتبوونی
بشێوی و تەنانەت زۆر خەساری دیکە کە
لەوانەیــە قەرەبوو نەکرێنەوە ڕاســتییەکی
حاشــاهەڵنەگرە ،یــا النیکــەم هەندێــک
هێــزی بەرژەوەندیخــواز کە تەنیا بە دوای
دەرفەتێــک بــۆ بەدەســتهێنانی دەســەاڵت
دەگەڕێن و لەو شەپۆلەی خەڵک کەڵک
وەرگرن بۆ ئەوەی دیکتاتۆریەتێکی دیکە
دروســت بکــەن و دەســەاڵت بگرنە دەســت
کــە ئاکامەکــەی گەڕانــەوە بــۆ خاڵــی
سیفر بێت هەیە؛ بەاڵم ئەو ڕاستییەی کە
دەڵێ بە مانەوەی ڕێژیم دۆخەکە بەردەوام
خراپ و خراپتر دەبێت قورسایی دەنوێنێ.
هــەر بۆیــەش نابــێ گریمانــەی لەنــاکاو
ڕووخانــی ڕێژیــم یــا پەرەســەندنی
ناڕەزایەتییــەکان لــە کاتێکــی کەمــدا
بــە شــێوەیەک کــە ئیتــر ڕێژیــم نەتوانێ
کۆنتــڕۆل بــکات لــە بەرچــاو نەگریــن.
هەندێــک جــار یــەک ڕووداو وەکــوو
کاریگــەری دۆمینــۆ دەتوانــێ بــەردەوام
گــەورەو گەورەتر بێت کــە لە ڕووداوێکی
بچووکەوە دەســت پێبــکات و ڕووداوێکی
گــەورە وەک ڕووخانــی ڕێژیمــی
لێبکەوێتەوە.
لەبەرچاوگرتنــی ئــەو گریمانەیــە لــە
زۆر ڕووەوە بەگشــتی بــۆ ئۆپۆزســیۆن

نابێ گریمانەی لەناکاو ڕووخانی ڕێژیم یا پەرەسەندنی ناڕەزایەتییەکان لە کاتێکی کەمدا بە شێوەیەک
کە ئیتر ڕێژیم نەتوانێ کۆنتڕۆل بکات لە بەرچاو نەگرین.
هەندێک جار یەک ڕووداو وەکوو کاریگەری دۆمینۆ دەتوانێ بەردەوام گەورەو گەورەتر بێت
کە لە ڕووداوێکی بچووکەوە دەست پێبکات و
ئەگــەر باســی ڕووخانی ڕێژیمیش باســی
لێــوە بکرێــت ،هەبوونــی پرســیاری بۆچی
بــەو هەموو قەیرانەوە تا ئێســتا ڕێژیم هەر
بەردەوامە؟ لە ڕۆژەڤی باسوخواســتەکانی
خەڵک و گۆرەپانی سیاسەتدایە.
لەالیەن شــرۆڤەکارانی سیاسییەوە چەندین
هۆکاری زانســتی بۆ بەردەوامی تەمەنی
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی دەخرێنە ڕوو،
لەوانە نەبوونی ئۆپۆزســیۆنێکی کارامە و
خــاوەن بەرنامــە ،نەبوونــی هاواهەنگــی لە
نێــو خەڵــک ،ترســی خەڵــک لــە داهاتوو
بــە هــۆی ئەزموونــی ڕابــردوو ،توانــای
ڕێژیــم بــۆ ســەرکوت و کۆنتــرۆل کردنی
ناڕەزایەتییــەکان و ....؛ دەتوانرێــت ئــەو
هۆکارانــە و زۆری دیکــە لــە ڕوانگــەی

کۆمەاڵیەتــی و هەمــوو ئەو بابەتەی کە
پەیوەنــدی بــە کۆمەڵــگاوە هەیــە داهاتوو
وەک پێشــبینییەکان دەرناچــن ،چونکــە
زۆر فاکتــەری جیــاواز دەتوانــن لەنــاکاو
ئاراســتەی ڕووداوەکان بــەرەو ئاقارێکــی
دیکە ببەن.
بەپێچەوانــەی هەموو ئەو شــرۆڤانەی کە
دەڵێــن ڕێژیــم بەهۆی نەبوونی شــۆڕش و
هۆکارەکانــی ســەرکەوتنی شــۆڕش هەر
بــەردەوام دەبێ ،گریمانــەی دیکەش هەیە
کــە ئەگــەری ڕوودانیــان ئەگەر کەمیش
بێت بەاڵم نابێت لە بەرچاو نەگیرێ.
یەکێــک لــەو گریمانانــە ،ڕووخانــی
لــە نــاکاوی ڕیژیــم لــە ســەر بنەمــای
پەرەســەندنی لەناکاوی ناڕەزایەتییەکانی

پەرەیــان ســەند و لــە کۆتاییــدا دیتمــان
تیکەڵ بــە ناڕەزایەتییەکانی دیکە بوو و
زۆربەی شارەکانی گرتەوە.
هــەروەک مارکــس دەیگــوت کرێــکاران
هیــچ شــتێکیان جیا لــەو زەنجیرانەی کە
لەدەســتیاندایە بۆ لەدەستدان نییە ،ئەمڕۆ
ئیتــر خەڵکێکــی زۆرمان هەیــە کە هیچ
شــتێکیان بــۆ لــە دەســتدان نەمــاوە ،ئــەو
خەڵکــە بــە زۆری ســەرکوت ڕاگیــراون،
گریمانەی ئەوەی کە جارێک ئەو خەڵکە
ئیتر کۆنتڕۆل نەکرێت هەیە ،لە کاتێکی
وەهادا ئیتر هیچ لەو هۆکارانەی ســەرەوە
کــە باســمان کــرد گرینگــی نامێنــێ و
ئەوەی دەکەوێتە بەر شــەپۆڵی خەڵک لە
ژێر پێی دەمێنێتەوە و لەنێو دەچێت.

و بەتایبەتــی بــۆ هێــز و الیەنــی سیاســی
کــوردی گرینگییەکــی زۆری هەیــە،
لەالیــەک ئــەو گرنگی پێدانــە وادەکات،
کــە هــەر لــە ئێســتاوە ئامادەیــی هەمــوو
جــۆرە دۆخێــک بیــن بــۆ ئــەوەی بتوانین
لــە کاتــی پێویســتدا وێــڕای کۆنتــڕۆڵ
و ئاراســتەکردنی ڕووداوەکان بــەرەو
ئاقارێک کە لە بەرژەوەندی نەتەوەکان و
خەڵکدا بێت ببەین ،لەالیەکی دیکەشــەوە
هــەر ئــەو هەوڵدانە بــۆ ئامادەیی هەرچی
زۆرتــر دەتوانــێ یەکێک لەو هۆکارانەی
بەردەوامــی تەمەنی ڕێژیم واتە هۆکاری
نەبوونی ئۆپۆزســیۆنی کارا بێ کە هیوا
بدات بە خەڵک و لە کاتی پێویستدا بەرەو
ئامانج ئاراستەی بکات ،بڕەوێنێتەوە.

ماوەیــەک پێــش ئێســتا باڵوبوونــەوەی وێنەیــەک لــە تۆڕەکۆمەاڵیەتییــەکان بــووە
هۆکارێــک بــۆ ئــەوەی کــە جارێکی دیکە کۆمەڵێــک ڕەخنە و ڕەنگە باشــتر بڵێم
کۆمەڵێک وردەگلەیی بەرەوڕووی حیزبەکان ببێتەوە!
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران لە ڕۆژی ٣ی جۆزەردانی ئەمساڵدا
کۆبوونەویەکی بەڕێوەبرد و باڵوبوونەوەی وێنەیەک لە بەشداربووانی ئەم کۆبوونەوەیە
کــە هەموویــان لــە بەرپرســان و ئەندامانــی ناوەنــدن ،بــووە جێگــەی بــاس و خواســتی
زۆرکەس لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا و زۆر کەس بە ژن و پیاوەوە دەستیان کرد بە
ڕەخنەگرتن لە حیزبەکان کە بۆچی ئەم وێنەیە ســیمایەکی بەگشــتی پیاوانەی پێوە
دیارە و ژنان تێیدا بوونیان نییە!
لەڕاستیدا دەکرێ ڕەخنە و گلەییەکان بە سەر دوو الیەنی جیاوازدا دابەش بکرێن:
الیەنێــک بــاس لــە ڕەخنــەی بەجــێ و ســازندەیە و گرینگــە کە بزانرێ ســەرچاوەی
ڕەخنەکــە چییــە و ڕەخنەگــر کێیە؟ الیەنێکــی دیکــەش وردەگلەییەکانی هەندێک
کەســە کە مەبەســتی ســەرەکییان لە گلەییکردن بەشــدارنەبوونی خۆیانە کەچی لە
قاڵبی فێمێنیســت و چاالکی بواری ژناندا بەقەولی خۆیان ،حیزبەکانیان خســتە بەر
ڕەخنە!
الیەنــی یەکــەم کــە وەکوو ڕەخنەگــر دەرئەکەون ،بێگومان شــێوازی ئاراســتەکردن و
ئەدەبیاتــی ڕەخنەکەیــان دیــار و لۆژیکــی بــوو ،چونکــە باســیان لــەوە دەکــرد کە لە
ســەدەی ٢١دا و پاش ئەم هەموو خەبات و قوربانیدانە و بەتایبەتیش لە چوارچێوەی
ئەم حیزبانەدا کە هەرکامەیان بەشــێوازێک و بەپێی بەرنامە و بیری خۆیان باس لە
ڕۆڵ و کاریگەری و هەڵبەت گرینگیی هەبوونی ژنان لە بازنەی سیاسەتدا دەکەن،
ئــەی چۆنــە کــە لــە ناوەندی هاوکاریدا ،ژنــان بوونیان نییە و ئــەوە تەنیا پیاوانن کە
لــە بڕیارەکانــی ناوەنددا ڕۆڵ ئەگێڕن کە بێگومان بەشــێکی بەرچاو لە کۆمەڵگای
بەردەنگیشیان هەر ژنانن!
ئــەم چەشــنە لــە ڕەخنەگرتن کاتێک کە فوکوس دەکاتە ســەر پێویســتیی هەبوونی
ژنان و لەگەڵ ئەمەشدا باس لە توانایی و لێهاتووییەکانی ژنان بە کەڵکوەرگرتن لە
مێژووی نەتەوایەتی دەکات و ئازایەتیی ژنان لە مێژوودا دەکاتە ڕێفرێنس ،بێگومان
دەتوانــێ ســازێنەر بــێ ،هــەروا کــە چەندیــن کــەس لــە پیاوانی بەشــداربوو هــەر لەو
کۆبوونەوەیەدا ڕەخنەکەیان بە هەند وەرگرت و وێڕای قەبووڵکردنیشــی ،باســیان لەوە
کرد کە بە کردەوە دەبێ هەوڵ بۆ چارەسەرکردنی ئەم الوازییە بدرێت.
ئەمــە الیەنــی پۆزەتیڤــی بابەتەکەیــە ،کــە ڕەخنەگــر لەهەوڵدایە بــە ڕەخنەگرتنێکی
لۆژیکــی ،الیەنــی بەرانبــەر بگەیێنێتە قەناعەت و ئاراســتەکە بەرەو شــوێنیک ببات
کــە دان بــە هەڵــەی خۆیدا بنێــت و هەنگاو بۆ چارەســەرکردن و قەرەبووکردنەوەشــی
هەڵبگرێت.
بەاڵم الیەنی دیکە ،وردەگلەییەکان بوون! لەڕاســتیدا خەبات و تێکۆشــانی نەتەوەیی
ئێمــە وەکــوو کــورد گرێدراوە بە لەخۆبوردوویی و تێکۆشــانی تــاک بە تاکمانەوە جا
لە هەر پێگە و ئاســتێکی کۆمەاڵیەتی و سیاسیشــدا بین .گرینگ ئەوەیە کە هەر
کامەمــان بتوانیــن گۆشــەیەک لەم خەباتە بگریــن و کاری بۆ بکەین و بە ئاکامی
بگەیەنین ،بەاڵم کردەوە لەگەڵ قسە مەودایەکی زۆری نێوانە!
ژمارەیــەک لــەو کەســانەی کــە گلەییــان هەبــوو ،کــە بۆچــی ژنــان لــەم وێنەیــەدا
نابیندرێن ،لەڕاســتیدا مەبەســتی ســەرەکیان ڕەخنەگرتنێکی لۆژیکی نەبوو ،چونکە
لــە چوارچێــوەی هــەرکام لــەو حیزبانــەدا ،ئــازادی ڕادەربڕیــن لەو ئاســتەدا هەیە کە
ئەندامــی هــەر حیزبێــک ڕەخنەیان ئاراســتە بکات و واڵمیش وەربگــرێ ،کەوایە ئەم
هاوارکردنــە لــە سۆشــیالمیدیا و ئیدیعای ئەوە کە «مــن» لە هەمووان ژیرترم و ئەوە
تەنیا منم کە هەست بەم الوازییە دەکەم ،تەنیا دەچێتە خانەی پڕوپاگەندە و بەقەولی
بەکارهێنەرانــی سۆشــیالمیدیا ،ئاڵترناتیڤێک بــۆ بەرزکردنەوەی ڕێژەی بەردەنگ! و
بەداخــەوە لە کۆتاییشــدا ،بەدەســتەوەدانی خاڵێکی الواز بــۆ کەڵکوەرگرتنی دوژمن،
دژ بە خۆمان!
ســەرنجدانێکی وردی نووســینەکان و ئەدەبیاتی تاکەکان دەری دەخات کە زۆر جار
تەنیــا و تەنیــا مەبەســتیان لــە وروژاندنــی بابەتگەلێکی لەم چەشــنە ،بانگەوازکردنە
بــۆ ئــەوە کــە خەڵک هەســت بە بوونیان بکــەن ،واتە هەر ئــەو خۆبەکەمزانینەی کە
ئێستاشی لەگەڵ بێت گەورەترین دەردی کۆمەڵگای کوردستان بەتایبەت بۆ ژنانە!
بێگومــان هەمــوو حیزبەکانــی ئەنــدام لــە ناوەندی هاوکاری لە ئاســتی ســەرەوە و لە
ڕێبەراتیشدا ،کەڵکیان لە بوون و توانا و لێهاتووییەکانی ژنان وەرگرتووە و ئەمە زۆر
نادادپەروەرانەیە کە بەم شێوازە هێرشیان بکرێتە سەر.
ئەگەر مەبەســت لە بەشــداریکردنی ژنان لە سیاســەتدا ،بەشداری پێکردنیان بێت ،کە
ئەمانە دوو بابەتی زۆر زۆر لێک جیان و بێگومان هیچ ژنێکی ئازادیخواز و خاوەن
بیر نییە کە پێی خۆش بێت ،لە الیەن پیاوانەوە ،لە دەســەاڵتدا بەشــداریی پێ بکرێت
و ئیمتیازی ژن بوونی ببێتە دەرفەت بۆی ،هەر ئەوەی کە وەکوو «تبعیض مثبت»،
ناوی لێ دەبردرێ؛ کە بێگومان خودی ئەم بابەتە یەکەم هەنگاو بۆ دوورخستنەوەی
ژنــان لــە مەیدانــی کردەوەیــە و بــەم پێیە هیچ ژنێک هەوڵ نادات کــە بە تواناکانی
خۆیــەوە و بــە هەوڵدان بۆ گەشــەپێدانی ئــەم تواناییە بچێتە ناوەندی دەســەاڵتەوە واتە
بوونێکــی ویترینــی کــە بیرکردنــەوە و بڕیاردانــی هــی خــۆی نییــە و تەنیــا وەکــوو
بووکەڵەیەک لە بازنەی سیاسەتدا یاریی پێ دەکرێت.
بۆیە پێویستە ئەو ژنانەی کە وردەگلەییان لە نەبوونی ژنان لە ناوەندی بڕیاردا هەیە،
قۆڵی لێهەڵماڵن و لە قوربانیدان و تێکۆشان و هەوڵداندا ،پێشەنگ بن ،خۆیان بخزێننە
نێو بازنەی دەسەاڵتەوە و هەوڵ بۆ ڕۆشنبیرکردنەوەی کۆمەڵگا و دەرخستنی توانایی
و لێهاتوویــی ژنانــی دیکەش بدەن ،بەڵکوو وێنەکان لەمەوبەدوا ،تێکەاڵوێک لە هەر
دوو ڕەگەز بن!
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لــە یــادی  ٥٩پەپوولــەی پەڕپەڕکــراودا
موکریان
مێتــۆد یــان شــێوازی کاریــی ڕێژیمــە
دیكتاتــۆر و تۆتالیتێــرەكان بــۆ مانــەوە
لــە دەســەاڵتدا ،نــەك هــەر نالۆژیكــی و
ناسەردەمیانە بووە ،بەڵكوو داپڵۆسێنەرانە،
هێرشــبەرانە و تااڵنکارانــەش بــووە.
ڕوانگــەی ئــەو جــۆرە ڕێژیمانــە بــۆ
كۆمەڵــگا ،ڕوانگەیەكــی داخــراو لــە
چوارچێــوەی ئایدیۆلــۆژی پێكهێنــەری
مەبەســتی
دەســەاڵتەكەیاندایە.
ڕێژیمگەلێكــی لــەم چەشــنە ،کــە
نموونەیــان لــە مێــژوودا کــەم نییــە ،نــەك
ئــازادی تــاك ،ئــازادی ڕادەربڕیــن ،دانی
مافــە نەتەوایەتــی و ڕێكخراوەیــی و
سێنفییەكان نیە ،بەڵكوو دەسەاڵتدارییەتی
تاقمێكــی زۆركەم لــە ژێرناوی جۆراوجۆر
بیانــووی پاســاوهەڵنەگ رو بێبنەمــا و
نایاساییدایە.
لێــرەدا پرســیارێک خــۆی بەرجەســتە
دەکاتــەوە کە گەلۆ كۆمەڵــگا لەبەرانبەر
میتۆدگەلــی لــەم چەشــنەدا بێدەنــگو
دەستەوەســتان بــووە یان بەبــێ هێندگرتنی
خەفەقــان ،زەبروزەنــگو گرتــنو ئێعدام
داخوازەكانیــان هێناوەتــە گــۆڕێ؟ پێــش

لــە واڵمدانــەوە بــەم پرســیارە ڕووداوێکــی
مێژوویی لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان وەبیر
دێنینــەوە و دواتــر واڵمــی پرســیارەکەش
دەخەینە بەر چاو:
ڕێكەوتــی 12ی جۆزەردانــی 1362ی
هەتاوی (2ی ژوئەنی  1983ز) واتە 39
ســاڵ بەر لە ئێســتە 59 ،الوی دڵ پڕ لە
هیواو تاســەی شــاری مەهابــاد لە الیەن
هێزەكانــی پارێزەری جەهلو نەزانییەوە لە
كردەوەیەكی دڕندانە و بێبەزەییانەدا ،ئێعدام
كــران .ئەو  59شــەهیدە لــە حاڵێكدا دڵیان
لــە لێدان كەوت كە تووشــی هیــچ تاوانێك
نەببــوون یان ئەگــەر وا دابنێین تاوانباریش
بووبن ،بێئەوەی لە دادگایەكی ئاشــكرا و
یاساییدا ـ تەنانەت لە چوارچێوەی یاسای
كۆمــاری ئیســامیش ـ دادگایــی بكرێن،
وەبــەر دەســتڕێژی گوللــەی ســەربازانی
خومەینی كەوتن.
ئــەوەی لێــرەدا زۆر ڕوونــە ئەوەیــە كــە بــۆ
كۆماری ئیسالمی هیچ جیاوازییەك نییە
لــە نێــوان خەڵكــی ئاســاییو ئەندامانــی
دژبــەری خــۆی کــە لــە ڕێکخــراوە
سیاســییەکانی ،وەک خۆی دەڵێ یاســاغ
لەوانــەش حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی
ئێــران؛ لــە ڕوانگەی ڕێژیمەوە مەســەلەی
بنەڕەتیی تەنیا ڕشتنی خوێنی كوردە.
پــاش ئــەم جینایەتــە ســامناکە کــە

بەدڵنیاییــەوە دەچێتــە خانــەی هەوڵێــک
بــۆ پاکتــاو و ژینۆســاید و جینایەتــی
شــەڕ ،پێشــمەرگەكانی هێزی بێســتوونی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێران لە
مەڵبەندی كامیارانو كرماشــان ،بەدژی
ڕێژیــم  59عەمەلیاتــی قارەمانانەیــان
ئەنجــام دا كــە ئــەوە پەیامێكــی ڕوون بۆ
ڕێژیــم بــوو كــە پێشــمەرگەكانی حیزبــی
دێموكرات درێژەدەرانی ڕێگای شەهیدان،
ڕێــگا نــادەن بكوژانــی كورد بە هاســانی
دەســت بدەنــە كوشــتاری الوانــی كــورد،
ئــەوە هەروەها نیشــان دەدا كە هاوپێوەندی
نەتەوەیــی لــە نێــو خەڵكــی كوردســتاندا
ئەوەنــدە بەهێــزە كــە ئەگــەر لــە مەهابــاد
خوێنــی الوی كورد بڕێــژرێ ،ڕۆڵەكانی
قارەمانــی كــورد لە كامیاران و كرماشــان
و شــوێنەكانی دیكــەی كوردســتان ،نــەك
هــەر دەستەوەســتان نابن ،بەڵکــوو تۆڵەی
خوێنیشیان دەكەنەوە.
***
كۆمــاری ئیســامی هــەر لــە ســەرەتای
بەدەســەاڵت گەیشــتنییەوە ،لە كوشــتارو
ئێعدام و گوشارەكانی دەرحەق بە نەتەوەی
مافخوازی كورد سڵی نەكردۆتەوە .كاتێك
نەتــەوەی كــورد لە كوردســتانی ئێــران لە
ســێبەری ڕێبــەری و ڕێنوێنییەكانــی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانــدا

لــە ڕێفراندۆمــی كۆمــاری ئیســامی
بەشــداری نەكــرد و هــەر لــە ســەرەتاوە
ویســتو خواســتەكانیان هێنایــە بەربــاس،
كەوتە بەر ڕقو تووڕەیی تازە بەدەســەاڵت
گەیشــتووەكان و بەدەركرانــی فەرمانــی
جیهــاد لە الیــەن خومەینییــەوە ،خۆی بۆ
ڕووبەڕووبوونــەوەی شــەڕێكی داســەپاو
ئامادە كرد .ئێعدامی  59الوی مەهابادی
لە درێژەی شااڵوی كوشتوبڕەكانی ڕێژیم
لە كوردستان ڕووی دا.
هــۆی ئــەو جینایەتــە ســامناكە و تەنیــا
تاوانی شــەهیدانی ئــەم ڕووداوە كوردبوون
و مافخــوازی ئــەو كۆمەڵە الوە بوو بەاڵم
لــە ڕاســتیدا نێوەڕۆكــی ئایدیۆلۆژیــك
و پێكهاتــەی چەقبەســتوو و گــۆڕان
هەڵنەگــری كۆمــاری ئیســامی كــە
تەحەموولــی هیــچ بەرهەڵســتكارییەك
نــاكا ،دەیتوانــی بــەو چەشــنە وەاڵمــی
داوای ڕەوای ڕۆڵەكانــی نەتــەوەی كــورد
بداتــەوە .ئەو سیســتمە دەســەاڵتدارییە كە
ئاخوونــدەكان بانگەوازیــان بۆ دەكرد ،دەیان
كارەساتی دڵتەزێنی دیكەی ـ كە جێگەی
باسی ئەم بابەتە نین ـ لێكەوتەوە.
كــردەوەی دژی مرۆڤییانــەی ئێعدامــی
 59الوی مەهابــاد لــە ڕاســتیدا بــۆ ئەوە
دەگەڕێتــەوە كــە ڕێژیمەكانی زاڵ بەســەر
كوردســتاندا نەیانویســتوە و ناشــیانهەوێ

دێموكراســی ســەقامگیر بــێ .بــۆ نموونە
ئەگــەر ئــەو دێموكراســییەی كــە بریتییــە
لــە :دابەشــبوونی دەســەاڵت ،داننــان
بــە مافــە نەتەوایەتییــەكان و گۆڕانــی
پێكهاتــەی دەســەاڵت ،بــە شــێوەیەكی
ڕێكوپێــك بێتــەدیو ئیــدی هیــچ دژبەر
و بەرهەڵســتكارێك لــە كۆمەڵــگا بــەدی
نەكــرێ ،ڕێژیمــە تۆتالیتێرەكانیــش ئــەو
دەســەاڵتە بــێ ئەمالوئەوالیەیــان نابــێو
ناتوانــن بە ئــارەزووی خۆیان دەســت بدەنە
كوشــتاری ناڕازییەكانــی كۆمەڵــگا.
ڕێژیمــی ئایدیۆلۆژیكــی كۆمــاری
ئیســامیش لەســەر بنەمای ڕەتكردنەوەی
فرەیــی و لەبەرچاونەگرتنــی مافــی
نەتــەوەكان و ئاســمیلەكردنیان ،ڕاســت
وەك فاشــیزمو ئیســتالینیزم هەڵســوكەوت
لەگــەڵ نەتەوەكانــی ئێــران دەكا .ئــەو
دژایەتییــەی هێمــای بۆ كرا ،پیشــان دەدا
كــە ڕێژیمی ئیســامی ئێران لــە بەرانبەر
واقعییەتــی فرەنەتەوەیــی لــە ئێرانــدا و
پێویستیی دابەشبوونی دەسەاڵتو ژیانی
ئاشتیخوازانەی ئەو نەتەوانە هەڵ ناكا.
بــە لەبەرچاوگرتنــی بارودۆخی ئێســتای
جیهــان و ناوچەكــە ،ڕەوتــی ئاشــتیو
دێموكراتیزاســیۆن ،كەمڕەنگبوونــەوەی
دەســەاڵتی ڕێژیمــە ســەرەڕۆكان،
چوونەســەری ئاســتی وشــیاری نەتەوەیی

خەڵك و پێداگرییان لەسەر دەستەبەربوونی
مافەكانیــان ،چــاوەڕوان دەكــرێ چیدیكە
ئــەو ڕێژیمانــە نەتوانــن بــە تۆمــەت و
ناتۆرەلێدانــی جۆراوجــۆر ـ كــە گەلێــك لە
میتۆدەكان بووە ـ درێژە بە ڕەوتی سەركوت
و نكوڵیكــردن لــە مــاف و ئازادییەكانــی
خەڵك و نەتەوە بندەستەكان بدەن.
ئەگەرچــی جینایەتی  59الوی مەهاباد،
یەكــەم كــردەوەو دوایین كردەوەی ڕێژیمی
ئیســامیی نەبــووە و نابێ ،بــەاڵم دەكرێ
بڵێیــن یەكێــك لــە جینایەتــە هەرەگەورەی
كۆمەڵكوژییەكانــی ئــەو ڕێژیمەیــە كــە
لــە الپەڕەكانــی مێــژووی خەبــات و
بەرخۆدانــی نەتەوەی كــورددا تۆمار كراوە
و لــە بیرەوەرییەكانــی ڕۆژانــی دڵتەزێنی
خەڵكــی كوردســتاندا بــە زیندوویــی و
ســەربەرزیی دەمێنێتــەوە .دەبــێ ئەوەمــان
لەبیــر بــێ كــە پــاش تێپەڕبونی  43ســاڵ
بەســەر دەســەاڵتداری ڕێژیمی ئیسالمیدا
و بەســەرنجدان لــە كردەوەكانــی ئیــدی بۆ
هەمــوو عەقڵێكــی ســەلیم ڕوون بۆتــەوە
كــە فەلســەفەی وجوودیــی ڕێژیم لەســەر
بنەمــای ســڕینەوەی دەنگــی جیــاواز
دامــەزراوە و بــە هیــچ شــێوەیەك گــۆڕان
هەڵناگــرێ و تەنیــا ڕێگەچــارەی
بــەردەم نەتەوەكانــی ئێــران ڕووخاندنی ئەو
ڕێژیمەیە.

هەناســە و هەرمانــی نەتــەوەی کــورد ،پێشــمەرگە
پەیمان ئابجامە
ویــل دورانــت مێژوونووســی بەناوبانگــی
ئامریکایــی دەڵــێ :مــادەکان هیچ کات
لــە خەبــات بــۆ ئــازادی مانــدوو نابــن.
مێژوو بەگشــتی ،بە دۆســت و دوژمنەوە،
ئەگــەر لە ســەر یەک بابەتــی پێوەندیدار
بــە کورد یەکدەنگ بن ،ئەویش ئازایەتی
و جوامێــری ئــەو گەلەیــە؛ ئازایەتییەک
کــە وا دەکات کــورد بــۆ دوژمــن ســەر
دانەنوێنــێ ،جوامێرییــەک کــە لە گزی
و فێــڵ بــە دوور بێ و ڕاســتیپەروەر بێ و
الواز نەچەوسێنێتەوە.
هەر ئەو خەسڵەتانەش وایان کردووە کە بە
درێژایی مێژوو ،کورد وەک نەتەوەیەک
لە بەرامبەر دوژمنە دڕندەکانی نەتوێتەوە
و لە خەبات بۆ ڕزگاری و بەدەستهێنانی
ئــازادی بــەردەوام بێــت کــە لــە ســەدەی
بیســتەمدا ڕۆڵــە ئازاکانــی ئــەو گەلــە
کــە خەبــات بۆ ئــازادی بەڕێــوە دەبەن بە
پێشمەرگە ناسێنراون.
ناوی پێشمەرگە زیاتر لە ناوێک وەک نرخ
و بایەخێکە کە هەڵگری فەلســەفەیەکی
قووڵی ژیانە .تێیدا تاکەکان مانای ژیان
بــە ڕەهەندە مەعنــەوی و عەقاڵنییەکەی
فێــر دەبن و ئــەو نرخە بەرزەی مرۆڤایەتی
واتــە فیــداکاری دەکەنــە سەرمەشــق و
سەرچەشــنی ژیانــی ڕۆژانــەی خۆیــان.
نــاوی پێشــمەرگە هەر لە کاتــی دانانیدا
وەک کەســێک کــە خزمەتــی نەتــەوەی
خــۆی دەکات و ئامادەیــە بــۆ خزمــەت و
ئامادەیــە فیــداکاری بنوێنێــت هاتووەتــە
ئــاراوە .هــەر لــە ســەرەتای دامەزراندنــی
هێــزی پێشــمەرگە وەک هێزێکــی
نیشــتمانی کە گیانفیداییەکی زۆری بۆ
پاراستنی کۆماری کوردستان ئەنجام دا،
بــە قۆناغــی زۆر دژواردا تێپــەڕ بــووە ،لە
هــەر یــەک لــەو قۆناغانەدا بە شــێوازی
جۆراوجــۆر خەباتــی بــەردەوام کــردووە.
کەندوکۆســپ و سەختی پێشمەرگایەتی
وای نەکــردووە کە هەواری خەبات چۆڵ
بمێنێت ،دوژمن بەردەوام بەهۆی هەبوونی
پێشــمەرگە ترساوە و پێشــمەرگەش خۆی
لــە نێــو گەلەکــەی لە شــار و الدێ و لە
شاخ و ئاوارەیی بۆ ئەوەی خەبات بەردەوام
بکات جــێ کردووەتەوە ،تاڵی ڕۆژگاری
چێشتووە بەاڵم نەیهێشتووە دوژمن هەست
بە سەرکەوتن و بنبڕکردنی خەباتی کورد
بکات ،هەروەها کوردیش لە ژێردەستەییدا
بە هەبوونی پێشــمەرگە هیوای گەیشــتن

بە ئازادی لە دەست نەداوە و ئەوەش وەک
تابلــۆی هەرمانــی نەتــەوەی کــورد تا بە
ئەمڕۆ بەردەوام بووە.
لە ژیانی پێشمەرگە و لە قۆناغی جیاوازدا
دەتوانیــن تابلــۆی گرینگــی پێشــمەرگە
لــە خەباتــی کــورددا نیشــان بدەیــن ،کــە
هــەر یەک لــەو قۆناغانەش بــە جۆرێک
شوێندانەرییان هەبووە لەسەر ژیوای کورد.
الی پێشــمەرگە پیرۆزتریــن ئامانجــەکان،
ئــازادی و یەکســانی و دادپــەروەری
نەتەوەکەیەتــی کــە لەالیــەن دەوڵەتــە
دیکتاتۆرەکانــەوە بە بیرێکی دژەمرۆیی و
دڵ پڕ لە قین لێی ئەســتێندراوەتەوە؛ هەر
بۆیەشــە بەردەوام ڕووبــەڕووی پیالنەکانی
دوژمــن دەبێتەوە و هــەرکات دوژمن بۆی
ڕەخســابێت ویســتوویەتی دەنگی نەتەوەی
کــورد کــپ بــکات و بیخنکێنــێ ،بەاڵم
ئەوەیکــە فیــداکاری و هەرمانــی نەتــەوە
نیشــان دەدات پێشــمەرگەیە کــە بــە خوێن
و بیروبــاوەڕ و ئیــرادەی پۆاڵیینــی خــۆی
دەســتی دوژمنــی دوولــەت کــردووە و
هەناسەی زیندوومان و ژیانەوەی بەخشیوە
بە کۆمەڵگای خۆی .ئەم ڕاســتییەش لە
وتەیەکی بەنرخی شــەهیدی نەمر دوکتور
قاسملوودا ڕەنگی داوەتەوە کە دەفەرمێ:

«پێشمەرگە باسکی بەهێزی گەلە».
ئەو وتە پڕوانەیە ،واتە ئەوەیکە پێشمەرگە
وەک پێــــــــــــشەنگ بــۆ کۆمەڵــگای
خــۆی هەنــگاو هەڵدێنێتــەوە و هــەر
بەربەســت و لەمپــەڕ و ئاســتەنگێک وەال
دەنێت ،وەک ڕێنیشاندەری خەڵکی خۆی
ڕۆڵ و نەخــش دەگێڕێــت و بێگومانــە
لەوەیکە هەرکات لەو نرخدانە خۆ ببوێرێ
کەرامەتی مرۆڤ و ژیانێکی سەربەستی
ژێــر پێ دەخــات و پیرۆزی ناوەکەی کەم
دەبێتەوە.
بێگومــان هەســتی ئــەو نرخانــە ،هەســتی
دژایەتی دوژمن ،هەســتی خەمخۆری بۆ
نیشــتمان ،لە نێو بیر و هزری زۆرێک لە
خەڵکی نیشتمانەکەماندا هەیە بەاڵم ئەوە
پێشمەرگەیە کە ئەو بیر و هزرە پیرۆزە بە
کردەوەیی دەکات تا بەدیهێنانیان مومکین
بــکات .ئەگــەر مافــی نەتەوەییمــان لــێ
زەوت کــراوە ،ئەگــەر نیشــتمانمان داگیــر
کــراوە ،ئەگــەر ڕۆڵەکانمــان لــە زیندانن،
ئەگەر سامانی واڵتمان بە تااڵن دەبردرێ،
ئەگەر ژیانی الوێکی کورد بۆ نانی شەو
بە بێ ســڵبوونەوە وەبەر فیشــەک دەدرێ،
ئــەوە پێشــمەرگەیە کــە بە کــردار لەمپەڕ
دادەنــێ تــا ئەوانــە ڕوو نــەدەن و بــە دژی

زەوتکــەر دەڕاســێ و بــە خەباتــی خــۆی
هەوڵــی داهاتــوو و ژیانێکــی بــێ ئــەو
نادادیانە دەدات .ئەو فیداکارە دەبێ چەند
ڕووناکبیــر بێت کە بــۆ ڕووناک کردنی
واڵت بــە خۆری ئازادی ئامادەیە گیانی
خۆی پێشکەش بکات؟
دەبــێ چەنــد ئــازا و چاو نەتــرس بێت کە
ئیــرادە و بــاوەڕی ڕەوای خــۆی بەرزتــر
لــە ماشــینی ئاســن و تــۆپ و تانکــی
سەرکوتکەر بزانێ؟ دەبێ چەند ڕاستگۆ
بــێ کــەوا بــە کــردەوە بــۆ بیــر و هــزری
مرۆڤانەی خۆی تێدەکۆشێ؟
لــە قۆناغــی ئێســتای خەباتمانــدا واتــە
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت کــە پێشــمەرگە لە
چیــا سەرکەشــەکان و شــار و الدێ و
هەمــوو قوژبنێکــی کوردســتاندا دەنگــی
ئازادیخوازی و هەناســەی زیندوومانەوە و
ژیانێکی تەژی لە سەربەســتی دەخوازێ
بــۆ نەتەوەیــەک ،ئاشــکرایە کــە دەبــێ
ئــەو تاکە بەرهەڵســتکار و شۆڕشــگێڕانە
زیاتــر لــە پێشــووش هەوڵ بۆ خۆناســین و
خۆناساندن بدەن.
ئــەوە کــە پەیــام بــە کۆمەاڵنــی خەڵک
دەدات ،هەر ئەو پەیام و ئەندێشە سەوزەیە
کە پێشمەرگەکانی کۆماری کوردستان

لە ناخیاندا ســەرچاوەی گرت و ئێســتاش
لە گوێی دوژمنانی کورددا دەزرینگێتەوە
و خەوی خۆشــی لێ حەرام کردوون ،کە
پەیامی هیوابەخشی و هەرمانی ڕاسان و
بەردەوامی شۆڕشــی ســمکۆی شکاک،
پەیامــی ژێــکاف و هەنــاوی ناخــی
نەتەوەخــوازی پێشــەوا قــازی ،پەیامــی
یەکســانی و ئــازادی دوکتــور قاســملوو،
پەیامــی قەاڵی باوەڕ و ڕەوای شۆڕشــی
دوکتــور شــەرەفکەندی دەدا بــە گــەل و
دوژمــن و کــە تــا ڕزگاری کۆتایی هەر
بەردەوام دەبین.
لە ســەختترین دۆخی خەبات و تێکۆشان،
لــە کاتێکــدا زەبروزەنگــی دوژمن تەنگی
بە خەڵک هەڵچنیوە ،لە کاتێکدا دوژمن
دەیهەوێ شوناســی نەتەوەیــی کورد لەنێو
بــەرێ ،لەکاتێکــدا دوژمــن کوردســتانی
کردووەتــە گۆڕەپانــی ژینۆســاید بــۆ
نەهێشتنی داخوازە ڕەواکانی ،بۆ ئەوە کە
کوردبــوون زینــدوو بمێنێتــەوە و هەر بڵێین
ئــەی ڕەقیب هــەر ماوەقەومی کوردزمان
زینــدووە قەت نانــەوێ ئااڵکەمــان ،دەبێ
هەبــن ڕۆڵەی ئازا و لێهاتوو و بەخشــەندە
کــە هەســت بــە بەرپرســیارەتیان بەرانبــەر
گەل و بەخشــەندەییان ئامادەی بەخشینی

گیانیــان بــۆ خــاک و نیشــتمان دەکات،
لــە شــاخەکانی کوردســتان دەگیرســێنەوە
تێکەڵ بە خاک و بە بەفر و بە شــلێری
کوێســتان دەبنــەوە ،لە هەوای هەناســەی
هەڵۆ هەڵدەمژن و لە لووتکەی مرۆڤایەتی
دەژین و دەبنە هیوای ڕزگاری گەلێک.
فەلسەفەی درووستبوون و بەردەوامبوونی
هێــزی پێشــمەرگە کــە وەک نرخێکــی
نەتەوەیــی کۆمەڵــگای کــوردی لێهاتووە
لــە فیــداکاری بــۆ بەرگری و پاراســتنی
کوردســتان و سەربەســتی کــورد خــۆی
دەبینێتەوە ،ڕێکخەرانی ئەو هێزە سەربازییە
لــە چوارچێوەگەلێکــی دێموکراتیک کە
بــۆ مافــی نەتەوەیــی تێدەکۆشــن وەک
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
هێزی پێشــمەرگەی ،سەرەڕای چاالکییە
ســەربازییەکانی و هەڵگرتنــی چــەک،
کردووە بە ئاشــتیپارێزترین و ڕەواترین هێز
لە ناوچە و بگرە جیهانیش بۆ بەدیهێنانی
نرخــە مرۆڤایەتییــەکان و خۆشەویســتی
لەڕادەبەدەری خەڵک بۆ پێشــمەرگە وای
کــردووە کــە لــە ســەر هەمــان فەلســەفە
بــەردەوام کاروچاالکــی بــکات و وەک
هەناســە و هەرمانی نەتەوەی کورد ناوی
دەرکردووە.
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ئــەوەی شــەقام دەیبینــێ و دەســەاڵت خــۆی لــێ گێــل دەکات
کــە بریتیــن لە بێــکاری و هــەژاری؛ بەو
واتایە کــە بێکاری دەبێتە هۆی هەژاری
زیاتــر و هەژاری کۆمەڵگاش لە ئاســتی
کــەاڵن و گشــتی دەبێتــە لەمپەڕی ســەر
ڕێــگای چێــــــــــبوونی هەلــی کار.
هــەر ئەمەشــە وای کــردووە کــە بوتــرێ:
«دایکی خەسارە کۆمەاڵیەتییەکان پرسە
ئابوورییەکانە!».
کەواتــە بــەم لێکدانــەوە کورتــە دەتوانیــن
بــەو ئەنجامــە گشــتییە بگەیــن کــە
یەکێــک لــە هۆکارەکانی دروســتبوونی
دیاردەگەلــی وەک فڕێدانــی کۆرپەلە لە
ئێران بۆ پرســە ئابوورییــەکان دەگەڕێتەوە
نــەک بێبەزەییبوونــی دایــک و بــاوکان؛
ئەگەرچی هەژاری و بێدەرەتانیش بۆخۆی
رێگەخۆشکەرە لەمەڕ بێبەزەییبوون.

هۆکارە فەرهەنگییەکان:

نەکەرۆز
ڕەنگــە بــۆ خەڵکانــی نیشــتەجێ لــە
جوغڕافیــای ئێران تا ڕادەیەک ئاســایی
بێتــە بەرچــاو کــە ڕۆژانــە لــە ســەر
شــەقامی شــارەکاندا تەرمــی بێگیانــی
تووشــبوویەکی مــاددە هۆشــبەرەکان
ببینــن؛ یــان بەالیانــەوە ئاســایی بێــت کە
لــە ســەر شــەقامدا منداڵێــک ،ژنێــک،
پیاوێکــی بەســااڵچوو ببینن کە ملی بۆ
نێــو زبڵدانــەکان شــۆڕ کردووەتــەوە تاکوو
یــان پاشــماوەی خواردنــی نێــو زبڵدانەکــە
هەڵبگرنــەوە یان کەلوپەلێکی گرانبەهای
وەک کارتــۆن ،پارچەپالســتیکێک یــان
هــەر شــتێک کــە بتوانــن بیفرۆشــنەوە
هەڵبگــرن؛ یــان ئاســایی خــۆ بنوێنــێ
کــە بــە تەنیشــت دیوارەکانــی شــەقامی
گشــتیدا تێپــەڕن و ببینــن کەســانێک
لــە بــری وەرگرتنــی پارەیــەک ئامــادە
بــن بەشــێک لــە ئەندامانــی جەســتەیان
بفرۆشــن یــان بەپێچەوانــەوە کەســانێک
داواکاری کڕینــی چەنــد پارچــە

جەســتەی ئینسانێکی تریان هەبێ؛ بەاڵم
بەدڵنیاییــەوە ئەمــەی کە نــاوی دەهێنین
لە یاســاکانی دارســتانیش و لە نێو ئاژەڵە
(بەناو) وەحشییەکانیشــدا جێــی نابێتەوە:
«فڕێدانی کۆرپەلە و منداڵی خۆت!»
ڕەنگە ئەگەر بمانهەوێ دیاردەگەلی لەم
چەشــنە ڕیز بکەیــن زۆر بن؛ بەجۆرێک
کــە لــە تاقەتــی ئــەم وتــارە بــەدەر بــێ و
خوێنــەر یــان بیســەریش لێــی بێــزار بــێ
بــەاڵم دیســانەوە هیــچ لــە ڕاســتیی ئــەو
ڕووداوانــە کەم ناکاتەوە کە ڕۆژانە ئێمە
دەیانبینین.
لەدرێــژەی ئــەو خەســارە کۆمەاڵیەتییــە
خەمهێنەرانــە بیســتن و بینینــی
هەواڵــی فڕێدانــی مندااڵنــی ســاوا و
تازەلەدایکبــوو لــە ســەر شــەقامەکان لــە
ئێرانــە کــە ئەگەرچــی لــە ڕابردووشــدا
هــەر هەبــووە بــەاڵم لــە ئێســتەدا زیاتــر
و زیاتــر بــووە و وەک کارناســانی ئــەم
بــوارە دەڵێــن لــە ئێســتەدا دەبــێ وەک
دیاردەیەکــی کۆمەاڵیەتــی چــاوی لــێ
بکەیــن؛ بۆ نموونە لێکۆڵەرێکی خەســارە
کۆمەاڵیەتییــەکان لە ئێران ڕایگەیاندووە
کــە لە مــاوەی تەنیا  ١٠ڕۆژدا  ٥هەزار

منداڵــی تازەلەدایکبــوو لە شــەقامەکاندا
فڕێ دراون!
مەحجوبفــەر»
«محەممــەدڕەزا
لێکۆڵــەری خەســارە کۆمەاڵیەتییەکان و
ئەندامی ئەنجومەنی زانســتیی فێرکاری
بێهداشــت لــە ئێــران دەڵــێ« :بەپێــی ئــەو
ئامارانــەی کــە ناوەنــدە دەرمانییــەکان
خســــــــــــتوویانەتە بەر دەستی لە ڕۆژدا ٢
تــا  ٢٥٠٠ئاوڵەمە و منداڵی لەباربراو یان
پــاش لەدایکبــوون لە شــەقامەکاندا فڕێ
دەدرێــن»؛ ئامارێــک کــە ڕەنگــە زۆر
لــەوە زیاتریــش بێت بەاڵم هەر ئەوەندەی لە
بەردەستدا بووە!.
ئــەم دۆخــە نالەبــارە کۆمەاڵیەتییــە کــە
هەنوکــە باڵــی بەســەر کۆمەڵــگای
ئێــران بەگشــتی کێشــاوە لەڕاســتیدا بــۆ
دوو هــۆکاری یــان فاکتــی ڕیشــەیی
دەگەڕێتەوە؛ یەکەمیان پرسە ئابوورییەکان
و دووهــەم هــۆکارە فەرهەنگییەکان (کە
ئــەم بەشــە دەکــرێ وەک ژێرکۆمەڵــەی
پرسە ئابوورییەکانیش لێک بدرێتەوە).

پرسە ئابوورییەکان

پڕئاشــکرایە کــە ئابووری و بــاری ماڵی

و دارایــی کۆڵەکەیەکــی ســەرەکییە لــە
ژیانی تاک ،گرووپ ،ڕێکخراو ،دەوڵەت
و کۆمەڵــگای مرۆیــی بەگشــتی؛ واتــە
پێوەندییەکــی ڕاســتەوخۆ هەیــە لــە نێوان
گەشــەکردن یــان پاشــکەوتوویی ئاســتی
ژیــان لەگــەڵ هەبــوون یــان کەمبــوون و
نەبوونی پارە و داهات.
بــە دیوێکــی تریــدا ئەگــەر داهاتی تاک
یــان گــرووپ یان کۆمەڵ لە ســەرێ بێت
یان النیکەم لە ئاســتێکی جێگەی پەسند
بێــت ئەوا مرۆڤەکانی نێــو ئەو کۆمەڵگا
لــە بوارەکانــی جەســتەیی و زەینییــەوە
دەتوانــن بــوار و بەســتێنە پێکهاتــووەکان
بــە قازانجــی خۆیان بقۆزنەوە و گەشــەی
تێــدا بکەن؛ بەپێچەوانەشــەوە ئەگەر باری
دارایی و ماڵی ئەو کۆمەڵە کەســە الواز
بێــت ئــەوا نە لەباری زەینی و نە لە باری
عەینییەوە نابێ چاوەڕوانی گەشەکردن و
پێشکەوتن بین.
لــە زانســتی ئابووریــدا دوو پێــوەر یــان
دیــاردە بوونیــان هەیــە کــە جیــا لــەوەی
خۆیــان دەرخــەری بارودۆخــی ئابووریــن،
هەڵگــری بارێکــی مانایــی تایبەتــن و
کاریگەریشــیان لەســەر یەکتــر هەیــە،

ڕەگ و ڕیشــەی زۆرێــک لــەو دیــاردە
کۆمەاڵیەتــی و سیاســییانەی کــە ئێمــە
لــە کۆمەڵــگا مرۆڤییەکانــدا دەیانبینین،
لەوانــەش شــێوازی هەڵســوکەوتمان
لەگــەڵ خەڵکانــی تــر ،منــدااڵن ،ژنــان،
پیروبەســااڵچووان ،کەمئەندامان ،ژینگە،
ئاژەاڵن و  ،...لەڕاستیدا دەگەڕێتەوە بۆ
باری فەرهەنگی ئەو کۆمەڵگایانە؛ واتە
هەر کۆمەڵگایەک لەباری فەرهەنگییەوە
(لێرەدا مەبەســت تەنیا پاراســتنی هەندێ
کلتــوور و دابــی بەجێمــاو لە نەســڵەکانی
پێشــوو نییــە) کــە دەتوانــێ خــۆی لــە
دروســت بیرکردنــەوە ،تێــــــــــگەیشتوویی
و پێــــــــــــگەیشتوویی گشــتیدا ببینێتەوە،
شــوێندانەری و کاریگەری ڕاســتەوخۆ و
ناڕاســتەوخۆی هەیە لەسەر ژیوای ئێستە
و ژیانــی داهاتــووی؛ لێــرەدا نموونەیەکی
بەرهەست دەهێنینەوە:
واڵتــی ژاپــۆن و خەڵکانی نیشــتەجێ لەم
واڵتــە بــە پڕکارتریــن و لە هەمــان کاتدا
یەکێــک لــە خۆشــبژێوترین خەڵکانــی
جیهــان دەناســرێن کــە تێیــدا هــاوکات
لەگەڵ پاراســتنی کلتوورە بەجێماوەکانی
ڕابردوویــان هەوڵێکــی سیســتماتیک و
بەردەوامیش لەئارادایە بۆ کەڵکوەرگرتنی
درووســت لــە تێکنۆلۆژییــەکان و
لەکارکردنیــان بــۆ ئاسایشــی زیاتــری
کۆمەڵگا.

یەکێــک لــە فەرهەنگــە جوانەکانــی
ئــەوان کە بــۆ لێفێربوون دەبێت لەڕاســتیدا
لەســەرێبوونی ســەرانەی خوێندنــەوەی
کتێبــە کە لە ئاســتی دنیــادا کەموێنە و
تەنانــەت دەتوانیــن بڵێیــن بێوێنەیــە .یانی
ئەگــەر دەبینیــن خەڵــک لــە واڵتێکــی
وەک ئێــران ئامــادەن چەندین کاتژمێر لە
ژێر خۆری تیژدا ڕاوەســتن تاکوو شــیری
سوبسیدی وەربگرن ئەوا لە ژاپۆن خەڵک
بــۆ وەرگرتــن و کڕینی کتێــب تیژی ئەو
خۆرە تەحەمموڵ دەکەن!
هێنانەوەی ئەم نموونە بۆ ئەوە بوو کە بڵێین
پێوەندییەکــی دینامیــک و ڕاســتەوخۆ
هەیە لە نێوان تێگەیشتنی دروست لەگەڵ
گەشـــــــــــەسەندوویی گشــتی کــە تێیــدا
ڕێــز بــۆ هەمــوو بوونــەوەرەکان دادەنرێــت،
واتــە هەرچەنــدە ڕێژەی گەشەســەندوویی
زانســتی و ســەنعەتی و ماڵــی واڵتێــک
لە ســەرتر بــێ هەر بەو ڕێژەیەش ئاســتی
پێگەیشــتوویی فەرهەنگــی ئەو خەڵکەش
لــە ســەرترە کــە بەپێچەوانەکەشــی هــەر
دروستە.
لێرەدایــە کــە دەتوانیــن بەمشــێوەیە
ئەنجامگیــری بکەیــن کــە ئەگــەر
ئەمڕۆکــە لــە ســێبەری دەســەاڵتی
کۆمــاری ئیســامیدا دەبینیــن خەڵــک
نەتەنیا پارچەکانی جـــــــــــەستەی خۆیان
دەفرۆشــن تاکــوو چەنــد ڕۆژێــک زیاتــر
بتوانــن درێــژە بــە ژیان بــدەن ،نەک لەبەر
پێخۆشــبوون یــان نەزانــی و کاڵفامییــان
بەڵکــوو لــە ئەنجامــی دۆخێکــە کــە
دەســەاڵتی زاڵ بەشــێوەی پالنبۆدانــراو
و لــە ڕاســتای ســووکایەتی بــەردەوام بــە
کەرامەتــی مرۆڤەکانــی ئەم ســەرزەوینە،
هــەم لــە بــاری ئابــووری و هەمیــش
لەبــاری فەرهەنگییــەوە ،پێیــان دەکات و
دەیانگەیەنەتــە شــوێنگەیەک کــە ناچار
ببن چاویان یان گورچیلەیان یان جەرگیان
بفرۆشــن و بۆ ئەوەیکە تێچووەکانی ژیان
لەســەر خۆیــان قــورس و قورســتر نەکــەن
ئامــادە بــن کۆرپەلەکەیــان کــە بەشــێکە
لــە نــاخ و بوونیــان فڕێ بــدەن و تاهەتایە
بە دەســت ئــازاری ویژدانییانــەوە بناڵێنن؛
ئەمە ئەو ڕاستییەیە کە هەم شەقام و هەم
دەسەاڵت دەیبینن بەاڵم دەسەاڵت بەردەوام
خۆی لێ گێل دەکات.

خێڵــی درۆ و دەهۆڵــی بــۆش
بیریار
ـــــ یەک
ڕۆژی دووشــەممە ١٠ی بانەمــەڕی
١٣٩٨ـــی هەتــاوی« ،بینیامیــن
نیتانیاهــوو» ،ســەرۆکوەزیرانی پێشــووی
ئیســڕائیل دەچێتــە وەزارەتــی بەرگــری
واڵتەکــەی و کۆمەڵێــک بەڵگــەی
هەســتیار و نهێنــی وزەی ناوکــی ئێــران،
دەخاتــە بــەر دەســتی ڕۆژنامەڤــان و
ڕاگەیەنەرەکان.
ئەم بەڵگە نهێنییانە بە شەو و لە کاتێکدا
 ٦کاتژمێــر و  ١٣خولەکــی مــاوە بــۆ
دانــدراوە ،لەالیــەن «مووســاد»ەوە ،لــە
ئەمنییەتیتریــن ناوەنــدی بایگانیــی کــە
لەژێــر چاوەدێــری توونــدی «حەراســەتی
ســپای پاســداران»دان ،دەســتیان بەسەردا
دەگیــرێ و ڕەوانــە ئورشــەلیم دەکرێــن.
قەبــارەی ئــەم بەڵگەنامانە بە زیاتر لە نیو
تــۆن واتــە  ۵٠٠کیلــۆ مەزەنــدە کــراوە و
لەخۆگری  ۵۵هەزار الپەڕە و  ١٨٣هەزار
 CDدیجیتاڵیــن و تۆمــاری لێکۆڵینەوە
ناوکییەکانــی کۆمــاری ئاخونــدی و
پڕۆژەی ناسراو بە «عیماد» دەکەن ،کە
ئاخونــدەکان بــە دزی و بە دوور لە چاوی
کۆڕوکۆمەڵە نێودەوڵەتییەکان و ئاژانسی
وزەی ناوکی خەریکی پەرەپێدانیین.
بــە بــاوەڕی نیتانیاهــوو ،مەبەســت لــەم
گەاڵڵە شــاراوەیەی کۆمــاری ئاخوندی،
ســازکردنی کاڵوەی ناوکییــە کــە هــەر
یەکیــان توانــای نیزیکــەی  ۵بۆمبیــی
ناوکییــان هەیــە کــە لــە هیرۆشــیمادا

کەڵکیــان لێوەرگیــراوە .ئــەو کاڵوانــە،
وا بڕیــارە لەســەر مووشــەکی شــەهابی٣
دابندرێــن و تێالویڤیان پێمووشــەکباران
بکرێت.
هــەر لــەو کاتــەدا مووســاد،
بەڵگەگەلێکــی زۆری دەســت کەوتبــوو
کــە دەســەاڵتدارانی ئێــران ،لەڕێگــەی
دیپلۆمــات تێرۆریســتەکانییەوە لــە
ئاژانســی وزەی ناوکییــان دزیبــوو تــا
بــە خوێندنــەوەی ورد بتوانــن شــوێن و
بنکــە و بــارەگا نیزامیــی و ناوکییەکان
بگــۆڕن و شــوێنەونکەیان پێبکــەن و بە
خوێندنەوەی پرســیارەکانی ئاژانس ،باش
بتوانــن واڵمی پشــکنێرەکانیی بدەنەوە و
بەالڕێیانــدا بەرن .لەوانــە دەتوانین ئاماژە
بە  ١٨پرسیاری سەرەکی ئاژانس بکەین
کــە وا بڕیــار بــووە بــۆ شەفافســازیی لە
کاربەدەســتانی پێوەندیداریــی ئاخونــدی
بکرێت.
ـــــ دوو
لــە حەوتــووی ڕابــردوودا ،ڕۆژنامــەی
«والئیســتریتژوورناڵ» ،وتارێکــی
باڵوکــردەوە کە ئاماژە بــە دزینی بەڵگە
نهێنییەکانــی ئاژانس ،لەالیەن کۆماریی
ئاخوندییــەوە دەکات کــە دواتــر دەزگای
مووســاد ،لەڕێگــەی عەمەلیاتێکی زۆر
بەرنامــە بۆداڕێــژراوەوە دەیانهێنێتــەوە
ئیســڕائیل« :ئێران ،دەســتی گەیشتووەتە
زانیارییــە نهێنییەکانــی ئاژانســی
نێودەوڵەتی و وزەی ناوکی».
والئیســتریتژوورناڵ ،لە وتارەکەیدا باس
لــەوە دەکات کــە بەپێــی بەڵگەگەلێــک
کــە بنکەیەکــی هەواڵگریــی یەکێــک
لــە واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت کە

دژی گەاڵڵــە ناوکییەکانــی ئێرانە و ئەم
هەواڵنێرییــەش لێکۆڵینــەوەی بۆکــردووە،
ئێــران نیزیکــەی دوو دیــە لەمەوبــەر،
دەســتی وەبەڵگــە نهێنییەکانی ئاژانســی
نێونەتەوەیی وزەی ناوکی ڕاگەیشــتووە و
داویە بەدەست ئەو نیزامییە بااڵدەستانەی
خــۆی ،کــە بەرپرســی شــاردنەوە و
چاالکییــە
دێزەبەدەرخۆنەکردنــی
گومانــاوی و شــاراوەکانی ئێرانــن لــە
بواری بەرهەمهێنانی چەکی ناوکیدا.
بەوتــەی ئــەم باڵوکراوەیــە ،بەڵگەکانــی
ئاژانســی نێونەتەوەیــی وزەی ناوکــی و
بەڵگەهاوپێچکراوەکان بە زمانی فارسی،
تاکتیکــی ئێرانییەکانــە و دەیســەلمێنێ
لــە کاتــی ڕووبەڕووبوونەوەیــان لەگــەڵ
پشــکێنەرەکانی ئاژانــس ویســتوویانە
کەڵکیان لێوەربگرن تا بەالڕێیاندا بەرن.
بەرپرســانی هەواڵگریــی ئــەم واڵتــە کــە
نەیانویســتووە ناوەکانیان ئاشــکرا بکرێت،
وتوویانــە :بەڵگە نهێنی و هاوپێچکراوی
ئێرانییــەکان ،لەنێــوان ســااڵنی  ٢٠٠٤بۆ
 ٢٠٠٦خراونەتــە بەردەســتی کاربەدەســتە
بااڵکانــی نیزامی ،ناوکی و بەرپرســانی
ڕەدەبااڵی دەوڵەتییەوە.
«دەیویــد ئالبڕایــت» ،ســەرۆکی
دامەزراوەی زانست و تەناهیی نێونەتەوەیی
و پشکێنەری پێشووی ڕێکخراوی نەتەوە
یەکگرتووەکان ،لەمبــارەوە وتوویەتی کە
دەســت وێڕاگەیشــتنی ئێــران بــەم بەڵگــە
هەستیارانە «ژێرپێخستنی ئەمنییەتیی
نێوخۆیــی ئاژانســی نێودەوڵەتــی وزەی
ناوکییە» و واچاکە ئێران دان بەم بابەتەدا
بنێ کە ئاژانس ،پێشتر پێیزانیوە.
(واتــە چیتــر بــەدزی کاری وزە

ناوکییەکانی نەباتە پێش).
بەپێی ئەم ڕووماڵەی ئاژانسی نێونەتەوەیی
وزەی ناوکــی ،ئەوانــەی ئێــران دەســتی
وێڕاگەشــتوون( ،واتە دزیونی) ،بەشــێک
لەم  ١٠٠هەزار بەڵگە و کەیسانەن کە لە
الیەن ئیسڕائیلەوە لە ژانوییەی ٢٠١٨ـــی
زایینیــدا لە ئێران وەدەرخراون .ئەو بەڵگانە
یادداشت ،پاشــکۆی دەستنووس بەزمانی
فارسیشیان تێدایە.
لــە زۆربەی ئــەم بەڵگەنامانــەی لە الیەن
واڵئیســتریتژوورناڵەوە ،لێکۆڵینەوەیــان
بۆکراوە ،کاربەدەستانی ئێرانی ئاگاداریی
و زانیارییــان لــە شــێوەی پشــکنینی،
پشــکێنەرانی ئاژانــس پەیــدا کــردووە
و بــۆ بەالڕێدابردنــی ئــەوان کەڵکیــان
لێوەرگرتووەتەوە.
ـــــ سێ
چەنــد ڕۆژ بــەر لــە ئێســتا و لــە میانەی
بەشــداریی حوســێن ئەمیرعەبدوڵاڵهییــان،
وەزیــری دەرەوەی کۆمــاری ئاخونــدی لە
کۆڕبەنــدی ئابووری «داڤووس» ،کە لە
واڵتی «ســوئیس» بەڕێوەچــوو« ،فەرید
زەکەریــا» ،نووســەر و ڕۆژنامەنووســی
بەتوانــای هینــدی  -ئامریکایــی،
ڕووبــەڕووی
ئەمیرعەبدوڵاڵهییانــی
پرسیارێکی هەستیار لەسەر ڕووماڵەکەی
واڵئیســتریتژوورناڵ و دزینــی ئــەو
بەڵگەنامانە کردەوە.
ئەمیرعەبدوڵاڵهییــان وەک پیشــەی
هەمیشــەیی خــۆی و ئەربابەکانــی،
بــە زمانێکــی لــەرزۆک ،لەجێگــەی
واڵمدانەوە دەســتی کرد بە «فرافکنی»
و وتی« :ئەوە درۆی زایۆنیســتەکانە کە
نایانهــەوێ ئێــران و ئامریکا لــە بەرجامدا

بە ئاکام بگەن».
لــەدوای وتەکانــی ئەمیرعەبدواڵهییــان،
«نەفتالــی بێنێــت»ی ســەرۆکوەزیرانی
ئیســڕائیل لــە تویتێکــدا کــە وتەکانــی
وەزیــری دەرەوەی کۆمــاری ئاخوندیشــی
هاوپێچکردبــوو ،گاڵتەجاڕانــە و
بەپێکەنینــەوە ،بەشــێکی زۆر لــەم
بەڵگەنامانــەی خســتەڕوو کــە لەبــەر
دەســتی ئیســڕائیلدان و ئێــران لــە ســاڵی
 ٢٠٠٤بــۆ  ٢٠٠٦لــە ئاژانســی وزەی
ناوکی دزیبوونی تا پشــکێنەرانی ئاژانس
بەالڕێــدا بــەرن و هەڵیانخەڵەتێنن و بەدوور
لەچــاوی بیــروڕای جیهانی و ئاژانس ،بە
ئاواتە چەپەڵەکانیان بگەن و لە پیتاندنی
ئۆرانیۆمدا ســەرکەون و دەستیان وە وزەی
ناوکی ڕابگات.
بەپێــی هەواڵــی هەواڵدەرییــەکان ،ئــەو
بەڵگانــەی نەفتالــی بێنێــت ئاشــکرای
کــردوون زیاتــر لــە  ١٠گیگابایــت واتــە
ســەدان الپــەڕەن و چەنــد وێنەیەکیشــی
لــە گوگێلدرایــودا دانــاوە .هەروەها ١١٤
الپــەڕە بەڵگــەی نهێنــی ئاژانــس کــە
دیپلۆمــات تێرۆریســتەکانی کۆمــاری
ئاخوندی لە ئاژانسیان دزیوەتەوە.
دیــارە بەشــێکیتر لــە بەڵگــە دزراوەکان
پێوەندییان هەیە بە ئاوی قورسی ئەراکەوە
کــە ئاژانــس لێــی بەگومانــە و بڕیــارە
دووبارە پشکنینەوەی بۆ بکرێ.
نامەگۆڕینــەوەی فەخریــزاد لەگــەڵ
کەســێکیتر لــە ســەر شــەریکەیەک
بەنــاوی «کیمیا مەعــدەن» ،یەکێکیتر
لــە بەڵگەکانــی «نەفتالــی بێنێــت»ە.
ئــەم شــەریکەیە لە بــواری بەرهەمهێنانی
ئۆرانیــۆم چاالکی هەبووە .لەوالشــەوە بە

فەخریــزاد دەڵێــن کــە ئاژانــس گومانــی
لەســەر «کیمیــا مەعــدەن» هەیــە و
دەبــێ بەپەلە داســتانێکی درووســتکراوی
جێگــەی بــاوەڕ چێبکرێــت تــا باوەڕمــان
پێبکــەن .بــە فەخریــزاد ڕادەگەیەنــن کە
دەبــێ مێژووی هەڵوەشــاندنەوەی «کیمیا
مەعــدەن» بگۆڕدرێــت تــا بتوانیــن بــە
ئاژانــس ڕابگەیەنیــن کــە ئەم شــەریکەیە
سەر بە کەرتی تایبەتە و تێکۆشانەکانی
هیــچ پێوەندییــان بــە کاری نیزامیــی و
ناوکییەوە نییە.
وێنەیــەک لــە ژووری تەقینــەوەی
«پارچیــن» ،یەکێکیتر لــە بەڵگەکانە،
کــە بــۆ تاقیکردنــەوەی ناوکــی کەڵکی
لێوەرگیراوە.
ناوی چەند کەســیش لــە بەڵگەنامەکاندا
دەبینرێــن ،جگــە لــە فەخریــزاد ،حەســەن
فیروزئابــادی ،عەلــی شــەمخانی و
ئەحمــەد وەحیــدی ،کــە ئەمانــەش وەک
بەرپــرس و ڕێگەخۆشــکەری گەاڵڵــە
بۆگەنە ناوکییەکەی کۆماری ئاخوندی
دێنەئەژمار.
ئەوەیــە ماهییەتــی سیســتمێک کــە
بناخەکــەی لەســەر درۆ دامــەزراوە و بــەم
شــێوەیە تــەواوی دەســت و پێوەندەکانی لە
هــەر کوێیەکــی ئــەم جیهانــە بــن ،دەبــێ
ڕووڕەشــانە درۆ لەگــەڵ بەرامبەرەکەیــان
بکەن.
هەرچەنــد تەقییــە و درۆ بەشــێکی
دانەبــڕاوەی ڕەفتــاری ئاخوندەکانــە،
بــەاڵم لــە دونیــای سیاســەت و لەگــەڵ
کۆڕوکۆمەڵــە جیهانییــەکان بــەم پێــوەرە
جوواڵنــەوە ،بەڕاســتی تەنیا سەرشــۆڕییە
و هیچیتر!!
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ڕۆستەم جەهانگیری:

کۆماری ئیسالمی چاک دەزانێ گاڵتە بە حیزبی دێموکرات ناکرێت ،باجی خۆی هەیە!

وتووێژ :ڕەحمان سەلیمی

بەپێــی ڕاپۆرتی میدیــاکان ،پیالنی
تێرۆرکردنــی ئەندامانــی ڕێبەریــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران لەالیــەن یەکــەی ٨٤٠ی
لقــی قودســی ســپای تێرۆریســتی
پاسدارانەوە ،ئاشکرا کرا.
بەپێــی ڕاپۆرتــەکان ،یەکــەی
٨٤٠ی ســپای تێرۆریســتی قودس
بــە هــاوکاری لەگــەڵ چەند جاشــی
خەڵکــی ورمــێ ،یــەک لــەوان
«مەنســور ڕەســووڵی و لوقمــان
ڕەســووڵی» لە هەوڵی بەڕێوەبردنی
پیالنــی تێرۆرکردنــی «مســتەفا
هیجــری» لێپرســراوی گشــتیی
حیزبــی دێموکــرات و «ڕۆســتەم
جەهانگیــری» بەرپرســی دەزگای
چاوەدەێریی ئەو حیزبە بوونە.
مانگــی بانەمــەڕی ئەمســاڵ،
میدیاکانی ئیســرائیل باســیان لەوە
کرد ،لەنێو خاکی ئێراندا لێپرسینەوە لە
«مەنسوور ڕەسووڵی» بەکرێگیراوی
ســپای پاســداران خەڵکــی گوندی
«هاشــم ئابــاد» ســەر بــە ناوچــەی
مەرگــەوڕی ورمــێ کراوە کــە دانی
بــەوەدا نــاوە کــە پیالنــی چەندیــن
تێــرۆری ڕێژیمی ئێــران لە واڵتانی
دەرەوە بەڕێوە ببات.
ســەرچاوەکانی ماڵپەڕی کوردســتان
میدیــا لــە ورمــێ ڕایانگەیاندبــوو کە
لێپرســینەوە لە مەنســوور ڕەســووڵی،
 ٤مانــگ پێش لە بەمیدیاییکردنی
ئــەو بابەتە لــە ورمێ ئەنجــام درابوو
و ناوبــراو هــەروا لەژێــر چاوەدێریــی
وەزارەتــی ئیتالعــات لــە ماڵێکــی
ئەمن بەسەر دەبات.
یەکەی ٨٤٠ی لقی قودسی سپای
تێرۆریســتی پاســداران بە شــێوەی
نهێنی دامەزراوە ،ئەرکی ئەو لقەی
ســپای پاســداران بەرنامەداڕشتن و
بەڕێوەبردنی هێرشــی تێرۆریستی لە
دەرەوەی ئێــران دژی حیزبەکانــی
ئۆپۆزیســیۆنی ڕێژیمــی ئێــران و
بەرژەوەندییەکانی واڵتانی ڕۆژاواییە.
بەشــێک لــە پیالنەکانــی ئــەو یەکە
تێرۆریستییەی ســپای پاسداران لە
سێ بەشی «ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست
و ئافریقــا»« ،قەفقــاز و ئاســیا»
و هەروەهــا «ئورووپــا و ئامریــکا»
دابــەش کراوە و لە ســاڵی ڕابردوودا
زۆرێک لە چاالکییە تیرۆریســتییەکانی
ئەو یەکەیە ئاشکرا و پووچەڵ کراوە.
لــەو وتووێــژەدا لەگــەڵ کاک
«ڕۆســتەم جەهانگیری» بەرپرســی
دەزگای چاوەدێــری و بەدواداچوونــی
حیزبــی دێموکرات دەپەرژێینە ســەر
ئەم مژارە:
ـــــــ تۆڕەکانی تێرۆری کۆماری ئیســامی
لــە چ ڕێگاگەلێکــەوە و بە چ شــێوەیەک
کار دەکەن؟
ئەسڵی بناغەی کۆماری ئیسالمی لەسەر
تیــرۆر و کوشــت و کوشــتار و وەحشــەت
دروســت کــردن ،لەمەیــدان هەڵگرتنــی
ڕکەبەرەکانــی خــۆی یــان باشــترە بڵێیــن
نەیارانی خۆی داڕێژراوە ،چونکە هەمیشە
لــە ترســدایە و دوای زیاتــر لــە چــوار دەیە
هێشتا باوەڕی بەخۆی نییە.
ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ڕاستییەی کە
لە ئێستەدا هیچ پێگە جێگەیەکی سیاسی
و کۆمەاڵیەتی لە نێو کۆمەاڵنی خەڵکی
ئێــران و لــەو نێوانەشــدا بەتایبەتــی گەلــی
کــورد نییــە؛ ئەمــە ڕاســتییەکە کــە هەم
خەڵــک لێــی ئــاگادارە و هەمیــش خودی

کۆماری ئیســامی .کەوابو دەیهەوێت بە
زەبروزەنــگ و کوشتوکوشــتار و زیندانــی
کردنــی ئازادیخــوازان لە نێوخۆی واڵت ،و
هەروەهــا لە دەرەوەی واڵتیش خەباتکارانی
ڕێکخراوەکانــی نەیــاری کۆمــاری
ئیسالمی بە تیرۆر لە مەیدان وەدەر بنێ.
بەدرێژایــی مێــژوو و تەمەنــی کۆمــاری
ئیســامی ،ئێمــە ئــەو شــیوە کارەمــان لێ
دیتــووە .بەداخــەوە ئەگەرچــی دادگای
میکۆنۆس کە لەســەر تیــرۆری ڕێبەرانی
حیزبــی ئێمــە لــە ئاڵمانــدا پێــک هــات و
کۆماری ئیســامی لــە تەواویەتی خۆیدا
مەحکــوم کــرا و بەهۆیــەوە هێندێــک لــە
خێرایــی ماشــینی تیــرۆری کۆمــاری
ئیســامی کەم کرایەوە بەاڵم لە باشووری
کوردســتان و لــە ناوخــۆی واڵت تیــرۆر
و ئێعــدام بــە بــێ ڕاوەســتان درێــژەی
پێدرا،بەچەشــنێک کــە لــەو ســااڵنەی
دواییــدا ئێمــە جارێکی دیکــە دەبینین کە
لــە دەرەوەی واڵت بەتایبەتــی لە ئورووپا و
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت دیســان دەســتی
کردووەتەوە بە تێرۆر و تۆقاندن و ڕفاندنی
جیابیر و دژبەرەکانی خۆی.
لــەوەش زیاتــر بەئاشــکرا و بــە بــێ شــەرم
هێندێک جار ،بەوپەڕی ڕووهەڵمالراوییەوە
ڕادەگەیەنــێ کــە ســەربازانی گومنامــی
ئیمامــی ئاخرزەمانەکەیان ئەنجامیان داوە.
بەداخــەوە بەرژەوەندی سیاســی و ئابووریی
واڵتــان و بێدەنگیــان مەیدانــی تیرۆری بۆ
کۆماری ئیسالمی ئاوەاڵ و خۆش کردووە.
هێــزە ئیســامییەکانی ســەر بــە ڕێژیمــی
تــاران لە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتی ناوەراســت
وەک حیزبــواڵی لوبنــان و حەشــدی
شــەعبی و هێــزە نیابەتییەکانــی لە عێراق
و سوریە و هێندێک جاریش لە نێو کوردە
خۆفرۆشــەکانی ناوخــۆی واڵت کەڵــک
وەردەگرێ.

ــــــــ -یەکــەی ٨٤٠ی لقــی «قودسـ»ـــی
ســپای تێرۆریســتی پاســداران چییــە؟
چەندە زانیاریتان لەسەری هەیە؟
یەکــەی ٨٤٠ی لقــی قودســی ســپای
تیروریســتی پاســداران ،دەزگایەکــە کــە
بــۆ بەڕێوەبردنــی ماشــینی تیــرۆر لەدژی
خەباتــکاران و ئازادیخوازانــی گەالنــی
ئێــران و سەرانســەری ئێران پێــک هاتووە؛
لــە هەمــوو واڵتــان چاالکــە و بەداخەوە لە
هێندێــک لــە واڵتانیشــدا چاوپۆشــی لــە
کاروکردارەکانی دەکرێت و بگرە هێندێک
جــاران هــاوکاری و ئاســانکاریان بــۆ
دەکرێت .ئێمە بۆ سەلماندنی ئەم قسەیەی
خۆمــان دەتوانیــن عێراق و ســوریە و لوبنان
و فەلەســتین بەنمونە بێنینەوە؛ ســەیر کەن
موشــەکبارانی بنکەوبارگاکانــی حیزبــی
دێموکــرات لــەم چەنــد ســاڵەی دواییدا لە
هەرێمی کوردستان و موشەکبارانی شاری

هەولێــر لــە زســتانی ڕابــردوودا و هێــرش و
موشــەکبارانەکان بــۆ ســەر باڵوێزخانــە و
کونسولخانەکانی واڵتان لە عێراق! هەموو
ئەوانە بە ئێمە دەڵێن کە بە شــێوەیەک لە
شــێوەکان مەیــدان بۆ کۆماری ئیســامی
ئاوااڵ کراوە.
چونکــە تەنانــەت دژکردەوەیەکــی ئەوتــۆ
نیشــانی کۆماری ئیســامی نــەدراوە کە
ئیحســاس بکات ئەگــەری تۆڵەکردنەوەی
لەئارادایــە و بــەم شــێوەیە ترســێکی لــێ
بنیشێ.
لــەم نێوانــەدا تەنیــا دەوڵەتێــک کــە بــە
ئاشــکرا و بــە تەنــێ دژکــردەوەی نیشــان
داوە ،واڵتی ئیســرائیلە ،کە هەم لە ناوچە
و هەم لە ناوخۆی ئێران لە دامودەزگاکانی

دەریدەخــات کــە باندەکــە کە بە ئیســتالح
بەنــاوی مەنســورە ،دەبێ ســەر بە دەزگای
ئیتالعــات و ســپای پاســداران بێــت .چون
کۆمــاری ئیســامی زۆرجــاران مانــۆر
لێــدەدا کــە لەگــەڵ مــاددە هۆشــبەرەکان
بەربەرەکانــی دەکات ،بــەاڵم لەوبــارەوە و
چەندیــن حاڵەتــی دیکــەی هاوشــێوەش
دەبینیــن کــە نــەک بەرخــوردی پێناکەن،
بەڵکوو هاوکاریشیان دەکەن.
مەنســور لــە تایفــەی هەرکییــە لــە
مەرگەوەری ورمێ؛ لە گوندی هێشماوێ
دادەنیشــێت یان باشــترە بڵێیــن خەڵکی ئەم
گوندە بوو بەاڵم ئێستا لە شارەکانی ورمێ
و تاران دادەنیشێت.
لــە بنەماڵــەی ئــەم کەســە چەندیــن

مەیداندا هەڵبگرێ یان لەنێویان ببات بەاڵم
نەیتوانــی ئــەم کارە لەگــەڵ حیزبەکانــی
کوردســتاندا بــکات و وەک چــۆن دەڵێــن
تەنیا پاژنەی ئاشیلی کۆماری ئیسالمی
کوردستانە.
لە کوردستان حیزب و ڕێکخراوەی سیاسی
و ئازادیخــوازی الئیــک و دێموکــرات
هەبــوون و هــەن کە خاوەنــی نفووز و پێگە
و جێگــەی تایبەتیــن لــە نێــو کۆمەڵگای
کوردســتاندا؛ هەر لەســەر ئەم بنەمایەشــە
کــە دەبینیــن ،کوردســتان لەگــەڵ بنیاتی
کۆمــاری ئیســامی ،هــەر لــە ســەرەتای
بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵت دژایەتــی
کردووە و دژایەتیش دەکات.
هــەر لــە یەکــەم ڕێفراندۆمــەوە بگــرە کــە

کۆماری ئیسالمی و لە مۆرەکانی سپای
پاسدارانی داوە.
هەتــا ئێســتا ئێــران نەیوێــراوە و نەیتوانیــوە
باسی بیکات یان تۆڵە بکاتەوە؛ بۆیە ئێران
لە ناوچە و بگرە لە دونیاشــدا حیســاب بو
دەوڵەتــی ئیســرائیل دەکات و خــوی لــێ
الدەدات.

چەکــداری ڕێژیــم بوونیــان هەیــە کــە لــە
شــەڕی کوردســتاندا هێندێکیان بەدەستی
پێشمەرگە کوژراون و کەسانێکیشیان هەیە
کــە بەپێچەوانــەوە زۆر شۆڕشــگێڕ بوون و
لەدژی داگیرکاری ڕێژیم وەســتاونەتەوە و
شەهیدیشیان داوە بۆ ڕزگاری کوردستان؛
بــەاڵم بەداخــەوە هەتا ئێســتاش هێندێکیان
هەر چەکداری ڕێژیمن.

ســاڵی  58بەڕێوەچــوو تــا سیســتمی
حوکمڕانی داهاتووی ئێران دیاری بکرێت،
گەلــی کــورد بە پێشــەنگایەتی ڕێکخراوە
سیاســی و ئازادیخوازەکانــی ،بەتایبەتــی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران ،بەو
کۆمــاری ئیســامیان گــوت نــا! هەربۆیە
کۆمــاری ئیســامی غــەرەز و قینێکــی
مێژوویــی لە کورد و بەتایبەتی لە حیزبی
دێموکــرات لەدڵــدا هەبــووە وهەیــە .وەک
بینیشــمان چونکە کۆماری ئیسالمی ئەم
هەڵوێستەی گەلی کوردی لە چوارچێوەی
سیاســەتەکانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران دەزانــی ،بۆیە هەر زۆر
زوو هێرشی کردە سەر کوردستان .
تــا تۆڵەی خۆی بکاتــەوە؛ دژکردەوەیەک
کــە هەتــا ئێســتەش هــەر بەردەوامــە و
هێرشەکانی دواتریشی بۆ سەر ڕێبەرایەتی
و کادر و پێشــمەرگەکانی ئــەم حیزبــە
لــەوەوە ســەرچاوەی گرتــووە؛ بەکورتــی
بەرحەقبوونی ئایدیا و سیاسەتەکانی حیزبە

ــــــــ ســپای قــودس بــۆ بەڕێوەبردنــی
هەندێــک لــەو هەوڵــە تێرۆریســتییانە
لــەدژی ئێوە کەڵکی لــە بەکرێگیراوێکی
خــۆی بە نــاوی «مەنســوور ڕەســووڵی»
وەرگرتــووە ،لەســەر ئەم کەســە چەندە
زانیاریتان هەیە و ئایا پێشتر ئاگاداری
ئەو پیالنەی ڕێژیم بوونە؟
بەڵــێ ڕاســتە ،مەنســور ڕەســوڵی خاوەنــی
باندێکــی باڵوکردنەوە و قاچاخی ماددەی
ســڕکەرە ،ئەوەیکــە هەتــا ئێســتا لەســەر
ئەم پیشــەیە واتە فرۆشــت و ڕاگواســتنی
مــاددەی ســڕکەر نەگیــراوە و ســزا نەدراوە

ــــــ لــە مــاوەی زیاتــر لــە چــل ســاڵی
ڕابــردوودا بۆچــی کادر و ئەندامانــی
ڕێبــەری حیزبــی دێموکــرات ئامانجــی
ســەرەکیی دەزگای تێرۆریزمــی ڕێژیمــی
کۆماری ئیسالمی ئێران بوونە؟
لــە واڵمــی ئــەم پرســیارەتاندا دەبــێ
بڵێــم ،کۆمــاری ئیســامی بەداخــەوە لــە
بەربەرەکانێی خۆی لەگەڵ ڕێکخراوەکانی
ئۆپۆزســیۆنی ئێرانــی و گەالنــی ئێرانــدا
توانــی یــەک لــەدوای یــەک ئــەوان لــە

کە وای کردووە کۆماری ئیســامی وەها
بە هیستریایی بەرامبەر بە کورد بجوڵێتەوە.
خەلکــی کوردســتان بــە ڕێبــەری حیزبــی
دێموکرات لەهەمبەر هێرشــی دوژمنانەی
کۆمــاری ئیســامی بەربەرەکانێیــان کرد
و توانیــان زەبــری گورچکبــڕ لــە هێــزە
هێرشکەرەکان بوەشێنن .لە ماوەی زیاتر لە
چوار دەیە لە مێژووی کۆماری ئیسالمیدا
گەلــی کــورد و حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان کــە نوێنــەری ڕاســتەقینەی
ویستەکانی گەلی کوردە ،هەتا ئێستاشی
لەگەڵــدا بێــت ،لەهەمبــەر کۆمــاری
ئیسالمیدا مقاومەت دەکەن.
کۆماری ئیسالمی نەیتوانیوە ئەو جۆرەی
کــە دەیهــەوێ پێگەیەکــی سیاســی
و کۆمەاڵیەتــی قایــم لــە نێــو جڤاکــی
کوردستاندا بۆ خۆی مسۆگەر یا دروست
بــکات ،ئەوەش هەمــووی لــە مەیدانداری
حیزبی دێموکرات دەزانێ ،بۆیە بە درێژایی
تەمەنی خۆی لە هیچ پیالنێکی گاڵو دژ
بەم حیزبە خۆی نەبواردووە.
ئــەم حیزبــە دوو ســکرتێری بەناوبانگــی
وەک دوکتــور عەبدولڕەحمان قاســملوو و
دوکتــور محەممەدســادق شــەرەفکەندی و
دەیان کادری ڕێبەری و بە سەدان کادری
بــااڵ و بــە هــەزاران پێشــمەرگەی گیــان
لەسەردەستی خۆی فیدا کردووە بەاڵم هەر
لــە مەیدانی خەباتدا ماوەتەوە ،زۆر خاوەنڕا
و چاالکی سیاســیش لێکدانەوەی ڕاســتی
و دروســتی ڕێبــازی حیزبــی دێموکراتیان
تەئیــد کــردووە و دەبینیــن کــە ئــەم حیزبە
لــە لێکدانەوەکانیــدا لەهەمبــەر کۆمــاری
ئیســامی قــەت تووشــی تەوەهــووم نەبووە
بەڵکــوو کۆماری ئیســامی ئــەو جۆرەی
کە هەیە ناسیوە و بەکردەوە و بە هێزەوە لە
بەرامبەریدا ڕاوەستاوە.
ئێســتاش کــە گەلــی کورد لــەم قۆناغەدا
لەبەرامبەر کۆماری ئیسالمیدا یەکدەست
و یەکدەنگــە بە بــاوەڕی من ،لەگەڵ ڕێزم
بــۆ خەباتکارانــی ڕێکخراوەکانی دیکەی
هاوســەنگەر و هاوپەیمــان ،ئــەوە پشــکی
هــەرەزۆری ئــەم خەباتە و ڕۆڵی ســەرەکی
لــەم خەباتــە وەبــەر حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران کەوتووە؛ بۆیە هەمیشە
ترسی لە هێزی کورد و حیزبی دێموکراتە،
چون هەروەک گوتمان حیزب زۆر جیددییە
لەبەرامبــەر کۆمــاری ئیســامیدا؛ هــەر
ئەمـــــــــــــــەشە وای کــردووە کە هەمیشــە
ئەندامــان و کادر و پێشــمەرگەکانی ئــەم
حیزبــە لــە مەترســیی تیــرۆری کۆمــاری
ئیسالمیدا بن.
کۆماری ئیســامی چاک دەزانێ گاڵتە
بــە حیزبــی دێموکــرات ناکرێــت ،باجــی
خــۆی هەیــە ،حیزبــی دێموکــرات لەســەر
مافــە نەتەوایەتییەکانــی گەلــی کــورد
دانوســتان ناکات و ئازادی و دێموکراســی
و مافەکانی مروڤیش بۆ هەمیشە بوونەتە
پڕەنسیپی نەگۆڕی ئەم حیزبە.
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ههڵپهرتاوتنی دارستانی هزر
پێویستیی گرینگیدان به تێفکرینی ڕهخنهگرانه
دکتور مستهفا مهلیکیان
وهرگێڕانی ڕههبهر مهحموودزاده
له باسی تێفکرینی ڕهخنهگرانهدا باشتر وایه سهرهتا بزانین تێفکرینی ڕهخنهگرانه پێوهندی
به کامه بواری مهعریفی له زانســته ئینســانییهکانهوه ههیه .ههموو لقهکانی خوێندن یا
ئهوهی دیسیپلینی پێ دهگوترێ به سهر سێ دهستهی گهورهدا دابهش دهبن که بریتین له
لقهکانــی «زانســتی»« ،تهکنیکی» و «هونــهری» .له هێندێک لهم لقانهدا یهکهمین
ههوڵ ناســینی جیهانی بوون به بهرباڵوترین مانای خۆی و ئاگاداربوون لهو شــتانهیه که
ڕوو دهدهن بهاڵم له هێندێک لقی تردا ئامانجێکی لهم چهشنه ڕهچاو ناکرێ بهڵکوو ئامانج
ئهوهیه گۆڕانکارییهک له جیهانی بووندا وهدی بێ.
ئێمه له لقه زانستییهکاندا ههر بۆیه جیهان دهناسین ههتا ناسیبێتمان بهاڵم له لقه تکنیکی
و هونهرییهکاندا بۆیه جیهان دهناسین ههتا ڕێگای ودهیهێنانی ئاڵوگۆڕ له جیهاندا تهخت
بکهین .له لقه تکنیکی و هونهرییهکانیشدا ئامانجهکانی گۆڕینی جیهان جۆراوجۆرن؛ بهم
مانایهی له لقه تکنیکییهکاندا گهرهکمانه بۆ دروستکردنی ئهو کهرهستانهی دهمانگهیهنن
بــه ئامانجهکانمــان گۆڕانــکاری لــه جیهانــدا وهدی بهێنیــن بهاڵم لــه لقــه هونهرییهکاندا
دهمانــهوهی زێــده جوانییهکــی تر بخهینه ســهر جوانییهکانی جیهان یــان به لێکدانهوهیهکی
ڕهشــبینانه بڵێیــن شــتێک لــه ناحهزییهکانــی جیهان کــهم کهینهوه بهاڵم لــه کۆتاییدا لقه
تکنیکییهکانیش و لقه هونهرییهکانیش گۆڕانگاری له جیهاندا وهدی دههێنن.
چهمکی «وهدیهێنانی گۆڕانکاری» لهگهڵ چهمکی «کردهوه« خاوهنی میســداقێکی
هاوبهشــن .وهدیهێنانی گۆڕانکاری بهمانای شــاندانه بهر کردهوهیه و شاندانهبهر کردهوهش
بهمانــای وهدیهێنانــی گۆڕانکارییــه .مهحاڵه کردهوهیهک وهدیهێنــی گۆڕانکاری نهبێ و
گۆڕانکارییهکیــش لــه ڕێــگای شــاندانه بــهر کردهوهیهکــهوه وهدی نهیێ .کهوایه زانســته
تکنیکی و هونهرییهکان ئهوان زانســتانهن که ئامانجهکهیان «کردهوه«یه بهاڵم دهســتهی
یهکهمی زانســتهکان واته زانســته تیۆرییهکان ئهم زانســتانهن که ئامانجی دواییان کردهوه
نییه بهڵکوو «تیۆری ڕووت»ه.
کهرهستهیهکی بهکهڵک بۆ ڕاییکردنی پرسهکان یا البردنی گرفتهکان
لهســهر بنهمای هێندێک گرێبهســتی گریمانهییهوه له لقه زانستییهکاندا ههرچی پرسیاره
«پرســێک»ه که پێویســتی به «ڕاییکردن» ههیه و له لقه تکنیکی و هونهرییهکانیندا
ههرچی «گرفت»ه پێویســتی به «البردن» ههیه .کهوایه بهگشــتی له کۆی دیســیپلینه
بهشهرییهکاندا ئێمه یا لهدوای ڕاییکردنی پرسهکانین یا به شوێن البردنی گرفتهکانهوهین.
یهکهمیــن خــاڵ کــه لهمــهڕ «تێفکرینی ڕهخنهگرانــه»وه دهبێ بیڵێین ئهوهیــه که له ههر
دوو شــوێندا واته له لقه زانستییهکانیشــدا و له لقه تکنیکی و هونهرییهکانیشــدا کهڵکی
خۆی ههیه .به دهربڕینێکی تر دهکرێ بڵێین ئهگهر من پسپۆری زانست بم یا ڕهخنهگری
زانست ،پسپۆری تکنیک بم یا ڕهخنهگری تکنیک ،هونهرمهند بم یا ڕهخنهگری هونهر،
له ههر سێ پێوداندا تێفکرینی ڕهخنهگرانه کهرهستهیهکی ئهوتۆیه که نهک ههر بۆ من
بهکهڵکه بگره تا ئهو ڕادهیهش پێویستیی بۆ من ههیه که بهبێ ئهو کهرهستهیه من نه دهبم
به زانایهکی گهوره و نه دهبم به تکنیسییهنێکی لێهاتوو و نه هونهرمهندێکی مهزنیش.
جۆرهکانی تێفکرین
وه ئهوهیه که له سۆنگهی ئهوهی تێفکرینی ڕهخنهگرانه له
خاڵی دووههمی شیاوی لێکدانه 
واڵتی ئێمهدا پێشینهیهکی ئهوتۆی نییه ،هێندێک جار دیتوومانه کهسانێک بهچهشنێک
دهدوێــن کــه وا دیــاره له ڕوانگهی ئهوانهوه ئاوهڵنــاوی «ڕهخنهگرانه« یا «ڕهخنهیی» بۆ
تێفکرین ئاوهڵناوێکی بایهخدهرانهیه؛ وهک ئهوهی بڵێین تێفکرینی ڕهخنهیی واته تێفکرینی
چــاک و ئهگــهر شــێوه تێفکرینێــک ڕهخنهیــی نهبــێ ،تێفکرینێکی باش نییــه .تهنانهت
لــه دهقــی هێندێــک نووســهرانماندا لهمهڕ کهســێکهوه کــه خاوهنی تێفکرینــی ڕهخنهیییه
گوتوویانه چاک بیر دهکاتهوه و مامۆســتای بواری بیرکردنهوهیه .لهم دۆخهدا سروشــتییه
ئهگهر کهسێک تێفکرینێکی ڕهخنهگرانه لهکار نهکا مانای ئهوهیه خاوهنی تێفکرینێکی
رزۆکــه .بۆچوونێکــی لــهم چهشــنه ،بهتهواوی ناڕاســته .تێفکرین شــهش جۆری

الواز و له
ههیه و جۆرێکیشــی یا بهو شــێوهی ڕوونی دهکهینهوه ئهوپهڕهکهی دوو جۆری تێفکرینی
ڕهخنهگرانهیه.
1ـ تێفکرینی توێژهرانه
یهکهمین جۆری تێفکرین که مرۆڤ خاوهنییهتی تێفکرینی توێژهرانهیه .ئهم شێوه تێفکرینه
لــه بــواری توێژینــهوهدا بــهکار دههێندرێ و توێژینهوهش ههر به تهنیا لهو شــوێنهدا دهکرێ
که ئێمه به هیچ کلۆجێک شــێوهی ڕاییکردنی پرســێک یا البردنی گرفتێک نازانین و
توێژینهوهی ئێمه به نهزانینی تهواوهوه دهست پێدهکا .تێفکرینی توێژهرانه دهربارهی کهسێک
مانا پهیدا دهکا که پرۆســهی توێژینهوهی دهســت پێ کردووه و ئهم لێکدانهوهیه جوداوازی
ههیــه لهگــهڵ ئهوهی کهســێک خــۆی ئاگاداره شــێوهی ڕاییکردنی پرســێک یا البردنی
گرفتێک نازانێ و وێکهوتووه ههتا بیدۆزێتهوه.
2ـ تێفکرینی ئیستداللی
جۆری دووههمی تێفکرین ،تێفکرینی ئیستداللییه .لهم جۆره تێفکرینهدا شێوهی ڕاییکردنی
پرسێک یا البردنی گرفتێک دهزانین بهاڵم بهردهنگهکهی ئێمه نایسهلمێنێ .لهم دۆخهدا
ئێمه به بهڵگههێنانهوه (ئیستدالل) دهریدهخهین که شێوهی ڕاییکردنی پرسهکه یا البردنی
گرفتهکه ههر ئهوهیه که ئێمه دهیڵێین .به دهربرینێکی تر بهڵگههێنانهوه بۆ دهرخستنی ئهو
بابهتهیه که واڵمی ئێمه بهو پرسیارهی ورووژاوه واڵمێکی دروسته.
3ـ تێفکرینی ڕهخنهگرانه
جۆری ســێههمی تێفکرین ،تێفکرینی ڕهخنهگرانه یا ڕهخنهیییه .لهم جۆره بیرکردنهوهیهدا
ههنگاوێک بهرهو پێشتر ههڵدهگرین .لهم شێوه تێفکرینهدا ڕێگای ڕاییکردنی پرسێک یا
البردنی گرفتێک ڕانراوه ،به بهڵگههێنانهوهش دهرمانخستووه که ئهو ڕێگایه بێئهمالوئهوال
واڵمــی پرســیارهکهیه بــهاڵم بهردهنگــی ئێمــه لــه بهڵگههێنانهوهکهماندا یا لــه یهکێک له
پێشــهکییهکانی بهڵگههێنانهوهکــهدا یا له یهکێک له ههنگاوهکانــی بهڵگههێنانهوهکهدا،
یــا لــه یهکێــک لــه پێشگریمانهکانــی بهڵگههێنانهوهکــهدا دهمهتهقــه دهکا .لــهم دۆخهدا
دهمهتهقهکار (واته بهردهنگ) ڕهخنهکاریی ئێمه دهکا و له پێگهی ڕهخنهکاریدا تێفکرینی
ڕهخنهگرانهی خۆی دهکار دهکا .لهم تێفکرینه ڕهخنهگرانهیهدا دهبێ هێندێک ڕێوشوێنی
میتۆدۆلۆژیک به شێوهی سهلبی و ئیجابی ڕهچاو بکرێ.
4ـ تێفکرینی بهرگریکارانه
تێفکرینــی بهرگریکارانــه ڕێک پێچهوانهی تێفکرینــی ڕهخنهگرانهیه .کاتێک بهردهنگ
ڕهخنهکاریی بۆچوونی ئێمهی کرد ،ئێمهش دهبێ بهرگری بکهین و بڵێین لهو ههنگاوهی
[له به ڵگههێنانهوهکهدا]تۆ گومانت خستبووه سهر ،دهکرێ گومانهکه بڕهوێندرێتهوه یا ئهو
پێشــهکییهی دهمهتهقهت لهســهر دهکرد ،دهمهتهقهکه بۆ ئهوه دهبێ واڵمی بدرێتهوه یا ئهو

پێشگریمانهیهی نهتدهسهلماند ئێستا پێت دهسهلمێنم و بهم شێوهیه بهرگری له بۆچوونهکهمان
دهکهین و تێفکرینهکهمان الیهنی بهرگریکارانهی ههیه.
5ـ تێفکرێنی دانوستانکارانه
جــۆری پێنجهمــی تێفکریــن کــه هــهر بــه تهنیــا لــه زانســته عهمهلییهکاندا ـ واتــه له لقه
تکنیکــی و هونهرییهکانــدا و بهتایبــهت لــه لقه تکنیکییهکانداـ مانــای ههیه ،تێفکرینی
دانوستانکارانهیه .ئهم شێوه تێفکرینه لهسهر ئهم بنهمایه دادهمهزرێ که ئێمه چۆن بتوانین
پێکــهوه دانوســتان بکهین .له زانســته تیۆرییهکاندا «دانوســتان کــردن» بهمانای «نهوی
کێشــان» مانــای نییــه .بــه دهربڕینێکــی تــر ،دانوســتان بــۆ ئــهو کاتهیه که مــن واڵمی
پرسیارهکهم ههیه و تۆش واڵمهکهت ههیه ،بهاڵم واڵمهکهی من قهناعهت به تۆ ناهێنێ
و واڵمهکــهی تــۆش قهناعــهت بــه مــن ناهێنــێ کهوایــه هیچکاممان ئــهوی دیکهمان له
مهیــدان پــێ دهرناکــرێ بــهاڵم ههرچۆنێــک بێ به کــردهوه دهبێ کارێــک بکهین کهوایه
ڕێگایێکــی مامناوهنــدی ههڵدهبژێریــن بــۆ نموونــه ئاوا پێــک دێین که تــا ڕادهیهک من
دهست له داواکارییهکانم ههڵبگرم و تا ڕادهیهکیش تۆ و بهم شێوهیه ههنگاوێک بهرهوپێش
ت و پهروهردهکــردن و ڕاهێنان و ....
ی سیاســه 
ههڵبگریــن .ئهمــه مێتۆدێکــه که بۆ جیهان 
یهکجار زۆر بهکهڵک دێ .له شێوازی دانوستاندا دیاری کراوه که ئهو تێفکرینهی ڕووی
لــه دانوســتاندایه چ جــۆره تێفکرینێکــه و چۆن دهتوانیــن بیر له بهرژهوهندییه گشــتییهکان
بکهینهوه و لهگهڵ ڕکهبهرهکانمان پێک بێین.
6ـ تێفکرینی داهێنهرانه
تێفکرینی داهێنهرانه ،جۆری شهشهمی تێفکرینه .لهم شێوه بیرکردنهوهیهدا وهک ئهوه وایه
ئێمه خۆمان له خودا بچوێنین و به بیرکردنهوهی خۆمان شــتێک دابهێنین و بیخولقێنین.
جوداوازیــی تێفکرینــی داهێنهرانه لهگهڵ پێنج شــێوه بیرکردنهوهکــهی تر لهمهدایه که لهو
پێنج شێوه بیرکرنهوهی تردا گومان لهوهدا نییه مێتۆدی ناسراو و دیاریکراو له گۆڕێدا ههیه
بــهاڵم ئایــا دهتوانین بۆ تێفکرینی داهێنهرانهش مێتۆدی ئهوتۆ پێشــنیار بکهین که ئهگهر
پێیــان ملــزهم بیــن و ههنگاو به ههنگاو ڕهچاویان بکهیــن بتوانین داهێنان بکهین؟ ئێره ئیتر
شوێنی کورتبڕینهوه نییه.
زۆرتر گوتوویانه تێفکرینی داهێنهرانه شێوه بیرکردنهوهیهک نییه که بکرێ به توێژەرهوان
و خوێندکاران و بهگشتی به خهڵک بڵێین ئهگهر ئهم ههنگاوانه ههڵبگرن دهبن به خاوهنی
زهینێکــی داهێنــهر و دهتوانــن تازهگهری بکهن .ههڵبهت ئهمڕۆ هێندێک له دهروونناســانی
داهێنان گوتوویانه ئێمه بهرهبهره دهتوانین مێتۆدی ئهوتۆ پێشنیار بکهین که ئهگهر مهرجی
تهواویش نهبن بۆ ئهوهی زهینی ئێمه ببن به زهینی داهێنهر ،ههر نهبێ بکرێ بڵێین مهرجی
پێویستن.
ڕهخنهکار ی گرینگتر ل ه بهرگریکردن
دیتمان تێفکرینی ڕهخنهگرانه ،جۆری سێیهمی بیرکردنهوه بوو بهاڵم ئهمڕۆ هێندێک کهس
هاتوونهته سهر ئهم بڕوایه که جۆری چوارهمی بیرکردنهوهش که بریتی بوو له تێفکرینی
بهرگریکارانه ،له بنهڕهتدا ههر تێفکرینی ڕهخنهگرانهیه .پێشتر گوتمان که تێفکرین شهش
جــۆری ههیــه کــه تێفکرینــی ڕهخنهگرانه یهکێک لهم شــهش جۆرهیه یــا ڕهنگه دوو جۆر
لهم شهش جۆره لهخۆی بگرێ .کهوایه ئێمه له تێفکرینی ڕهخنهگرانهدا لهگهڵ جۆرێک
تێفکریندا بهرهوڕووین نه دوو شێوه تێفکرینی چاک و خراپ .تێفکرینی ڕهخنهگرانه جۆری
تێفکرینمان بۆ دیاری دهکا که ئهویش وهک جۆرهکانی دیکهی تێفکرین بههێز و الوازی
ههیه .ههر کاتێک ڕهخنه له بۆچوونی کهسێک دهگرین یا بهرگری له بۆچوونی خۆمان
دهکهیــن ،دهبــێ مێتۆدهکانی ڕاســپێردراو لهالیهن پســپۆرانی تێفکرینــی ڕهخنهگرانه ڕهچاو
بکهین .ههڵبهت لهم بهشهدا ڕهخنه له بهرگریکردن گرینگتره .بهتایبهت ئهگهر سهرنج بدهینه
ئــهو کهســانهی بانگهشــهی ڕهخنهکارییان کــردووه دهبینین ههمیشــه گوتوویانه یهکهمین
بنهمــای تێفکرینــی ڕهخنهگرانــه ئهوهیــه کــه تۆ بــه کهڵکوهرگرتن له شــێوه بیرکردنهوهی
ڕهخنهکارانه پێشان بۆچوونهکانی خۆت ڕهخنهکاری بکهی پاشان بۆچوونی کهسانی تر.
ئهگــهر ئــهم بابهتــه لهبهرچــاو بگرین که من دایمه قاتڵی ســهری بۆچوونهکانی خۆم بم و
بمهوێ له پشت زهڕهبین بڕوانمه بۆچوونهکانمهوه و خاڵی الوازی بۆچوونهکانم بهدی بکهم،
ئهودهم تێدهگهین ڕهخنه زۆر له بهرگریکردن گرینگتره و ڕهنگه ههر بۆیهشــه کهســانێک
ڕهخنه و بهرگریکردنیان تێک کردووهتهوه و به تێفکرینی ڕهخنهگرانهیان ناو هێناوه.
سهرچاوهی تێفکرینی ڕهخنهگرانه
خاڵی تر ئهوهیه که سهرچاوهی تێفکرینی ڕهخنهگرانه حوکمێکی ئهخالقییه بهاڵم پێگهکهی
تایبهته واته ئهوهی گهرای تێفکرینی ڕهخنهگرانهی پێ دهگوورێ بریتییه له حوکمیكی
ئهخالقــی؛ ههڵبــهت مهبهســت لــه لقێکی ئهخالقه که پێــی دهڵێن «ئهخالقی بــاوهڕ» .له
ئهخالقــی بــاوهڕدا پێمــان دهڵێن که تۆ دهبێ ڕادهی دڵپێوهبــوون و پێملبوونت به بۆچوونێک
لهگهڵ ڕادهی پتهوبوونی ئهو بهڵگه و شایهتانهی بۆچوونهکه پشتڕاست دهکهنهوه هاوڕێژه
بکهی .ههرچهندهی بهڵگه و شایهتگهلێک که بڕواکهت پشتڕاست دهکهنهوه بههێزتر بن،
بــا ڕادهی دڵپێوهبــوون و پێملبوونــی تۆش بهو باوهڕه ئهوهێنــده زیادتربێ و ههرچهندهی ئهو
شایهت و نیشانانهش به سوودی بابهتێک ههن لهرزۆکتر و الوازتر بن دهبێ ڕادهی دڵپێوهبوون
و ملزهمبوونی تۆش بهو بڕوایه سستتر بێ و ئهمه بنهمای ئهخالقی باوهڕه.

ئێستا دهبێ بزانین ئهو شایهتانهی ههن به یهقین شایهتی لهسهر ڕاستی بۆچوونێک دهدهن یا
نا؟ ئایا بهڕاستی ئهو گوزارهیه پشتڕاست دهکهنهوه یا نا؟ و لێرهدایه که ڕوو له تێفکرێنی
ڕهخنهگرانــه دهکهیــن؛ کهوایــه ههبوونی تێفکرینــی ڕهخنهگرانه جگه لهوهی به ئاراســتهی
زانیندا بهرهو پێشــمان دهبا ،بهرهو جێبهجێکردنی ئهرکی ئهخالقیشــمان ڕێنوێنی دهکا .ئێمه
دهبێ ئهو خاڵهی ئهخالقی باوهڕ ڕهچاو بکهین که ئهخالقی باوهڕ کاری به خودی باوهڕهوه
نییــه ،کاری بــهوه داوه چهنــده بهڵگــه به قازانجی ئهو باوهڕه بوونیان ههیه یا نییه و داوامان
لێ دهکا ڕادهی پێملبوون و دڵپێوهبوونمان لهگهڵ ئهم ڕادهیه هاوڕێژه بکهین و لهبهر ئهوهی
ئێمه دهمانهوێ له بواری تێفکرین ،فهرههنگ ،زانست و ...دا ههڵسوکهوتێکی ئهخالقیمان
ههبــێ ،پێویســتیمان بــهوه ههیه لــه ڕاییکردنی بیرکردنهوهی ڕهخنهگرانهدا شــارهزا بین و به
کردهوهش ئهم شــێوه تێفکرینه دهکار بکهین؛ و وا نهبێ ههر ڕێســاکانیمان لهبهر بێ و قهت
بۆ قۆناغی جێبهجێکردنی نهگوازینهوه .کهواته پێویستیی ئێمه به زانین و دهکارکردنی به
کردهوهی تێفکرینی ڕهخنهگرانه له «ئهخالقی باوهڕ»هوه سهرچاوه دهگرێ.
جێگهوپێگهی تێفکرینی ڕهخنهگران ه لهناو زانستهکاندا
ئێســتا پرســیار ئهوهیــه تێفکرینــی ڕهخنهگرانــه چ چهشــنه زانســتێکه و لــه چ ئاســتێکی
زانســتهکاندا جێگیــر دهبێ؟ لــه ڕوانگهیهکهوه دهتوانین بڵێین تێفکرینــی ڕهخنهگرانه خاڵی
پێکگهیشتنی «مهنتیقی غهیری سووری» و «مهعریفهناسی»یه؛ واته شوێنێک که ئهم
دوو بــواره تێــک دهبــهزن .به دهربڕینێکی تر ههر باسوخواســتێک له کتێبهکانی تێفکرینی
ڕهخنهییدا له ڕوویەکهوه باسێکی مهعریفهناسانهیه و له ڕوویەکی ترهوه باسێکی پێوهندیدار به
مهنتیقی ناوهرۆک (غهیری سووری)وه ههیه کهواته دهتوانین بڵێین تێفکرینی ڕهخنهگرانه
لکی مهنتیقی غهیری سووری و مهعریفهناسییه.
پێشگریمانهکانی تێفکرینی ڕهخنهگرانه
خاڵێکی تری شــیاوی ســهرنج ئهوهیه که تێفکرینی ڕهخنهگرانه و ههر کهســێکی ڕوو لهم
شــێوه تێفکرینــه دهکا کۆمهڵێــک پێشــگریمانهی ههیــه کــه ئهگهر تهنانــهت یهکێک لهم
پێشگریمانانهی نهبووایه ،پێویست نهبوو ڕووی له شێوه تێفکرینه کردبا.
یهکهمین پێشگریمانه ئهوهیه که بهگشتی ئهو بۆچوونانهی له ماوهی ژیانماندا بهرهوڕووی
ئێمــه دهکرێنــهوه و داوامــان لــێ دهکرێ بڕوایــان پێ بهێنین ،نه ڕاســت بوونهکهیان ڕوونه و
نه ناڕاســت بوونهکهیان ههر بۆیه بۆ تێگهیشــتنی ڕاســتی و ناڕاستییهکهیان پێویستیمان به
کهندهوهکــۆژی ههیــه .ئهگهر ئهم پێشــگریمانهیه نهبووایه پێویســت نهبوو ئێمهش تێفکرینی
ڕهخنهگرانهمان ببێ.
پێشگریمانهی دووههم ئهوهیه بتوانین ڕاستی و ناڕاستی زۆریهک لهو گوزارانهی له بهرانبهر
زهینــی ئێمــهدا ڕادهندرێــن و داوا دهکــهن بیانســهلمێنین،تێبگهین .چونکه ئهو تێگهیشــتن و
لێکجوداکردنهوهیه جوداوازییهکی بنهڕهتی له ژیانی ئێمهدا وهدی دههێنێ و ئێمه ناتوانین
لهئاست ڕاستبوون یا ناڕاستبوونیاندا خهمسارد و بێههڵوێست بین.
پێشگریمانهی سێیهم ئهوهیه که ئێمه ناتوانین ههر لهبهر ئهوهی کابرای دهربڕی بووچوونێک
دهڵێ ئهو بۆچوونه ڕاســت یا ناڕاســته ،متمانه به قســهکهی بکهین .چونکه لهبهر ئهوهی
ئێمه پێوهندی نێوان قســهی کهســێک و کهســێتی و شــێوهی ههڵســوکهوتی ئهو کهســه به
پێوهندییهکی دابڕاو گریمانه دهکهین کهوایه ئێمه بۆ ئهوهی ڕاستی و ناڕاستی گوزارهیهک
تێبگهین ناتوانین دهستهوداوێنی بێژهرانی قسهکه بین جا ئهو بێژهرانه چ ههموو خهڵکی سهر
ئهم گۆی زهوییه بن یا تاقهکهسێک بێ.
بهگوێرهی پێشــگریمانهی چوارهم ،ســهرهڕای گشــت ئهو لێکدانهوانه ،منیش وهکوو ههموو
مرۆڤێک کهموزۆر هێزی ناسینهوهی ڕاستی و ناڕاستیم ههیه .کهوایه تێفکرینی ڕهخنهگرانه
کاتێک لهسهر پێی خۆی ڕادهوهستێ که بڕوامان وابێ ئێمهش دهتوانین کهموزۆر له ڕاستی
و ناڕاستی قسهی کهسێک بکۆڵینهوه و ڕاستی و ناڕاستیی قسهکهی دهربخهین.
پێشگریمانهی دواییش ئهوهیه که ئهو کاته دهست دهدهینه تێفکرینی ڕهخنهگرانه که خۆمان
ههست بهوه بکهین ئێستا پێویستیمان به تێگهیشتنی ڕاستی یا ناڕاستی بابهتێکهوه ههبی.
(ئێــژن لــه کاوله لهحســایێ /کابرایهک دوو کهوانی هــهس /ده با یهکیان تێدا بچێ /لهبۆ
ئێمه چ زیانی ههس؟).
ئهمه گریمانهیێکه ئێمه به حیکمهتی «به من چی؟» دهناسین .دهبێ وریا بین زڕهپرسهکان
به پرس نهگرین و نهکهوینه شوێن ئهو ڕاستییانهی پێوهندییان به ئێمهوه نییه.
ئێمــه ڕۆژانــه بــه زانیاریگهلــی زۆروزهوهندهوه بوردومــان دهکرێین .ئهگهر دهمانــهوێ له ژێر
ههرهســی ئــهم زانیارییانــهوه نهنێژرێین ،عیالجمان نییه جگه لهوهی دارســتانیئهندیشــهکان
ههڵپهرتێوین .چونکه ئهگهر تهنانهت له دهســتمان نهیێ لهم دارســتانهدا نهمامی ئهندێشــهی
ســاغ بچهقێنین ،ههر نهبێ دهبێ ئهوهندهمان له دهســت بێ ئهندێشه چهوتهکان ههڵپهڕتێوین.
دهربــارهی هــهر بابهتێــک بهســهدان بۆچــوون ههیه و ئێمه نازانین کام یــهک لهو بۆچوونانه
ڕاستن و کام یهک ههڵهن.
ڕۆحی ئێمه له ژێر ههرهســی ئهو ههموو زانیارییه ههمهچهشــنانهی ڕێگهی چوونه پێش و
چوونهپاشمان لێ دهشارنهوه نووزهی لێ دهبڕێ.
هیــچ نهبــێ تێفکرینــی ڕهخنهگرانــه دێ و دارســتانی ئــهو بۆچوونانــهی لــه بهرانبهر ئێمه
ڕادهندرێن و زهینمان تووشی پشێوی و ئاڵۆزی دهکهن ،ههڵدهپهرتێوێ.
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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 جۆزەردانی ساڵی ١٤٠١ی
هەتاوی ،لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە بریتین لە حاڵەتەکانی دەستبەسەرکردن ،بانگهێشت،
ئێعدام ،کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران ،کرێکاران ،خۆکوشتن ،زیندانیان و مەحکوومکردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.
ئەم ڕاپۆرتە لە ناوەندی ئاماری ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا ،تۆمار کراوە.
دەسبەسەرکردنی هاوواڵتییان:
حەوتــووی ڕابــردوو ،چاالکێکــی ژینگەیــی
بــە نــاوی «ئوســوەت زەردۆیــی» ،تەمــەن ٣٠
ســاڵ و کــوڕی ئیبراهیــم ،خەڵکــی شــاری
باینگانی پاوە ،لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە
دەسبەسەر کرا.
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا ،دوو
هاوواڵتــی بــە ناوەکانــی «دوکتــور عەلــی
دڵباختــە» و «یــەزدان جوانمیــری» بەهــۆی
ناڕەزایەتــی دەربڕیــن بــە گرانی ،لەالیــەن هێزە
ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرابوون.
هەروەهــا لەو پەیوەندییەدا هاوواڵتییەکی دیکە
لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر
کرابوو کە هەتا ئێســتا شوناســی بۆ ئاژانســی
کوردپا ڕوون نەبووەتەوە.
ڕۆژی شــەممە ٧ی جــۆزەردان« ،ئیــرەج
ڕەحیــمزادە» چاالکــی ژینگەیــی خەڵکــی
گونــدی «ڕوار»ی ســەواڵوا و دانیشــتووی
شاری مەریوان ،لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە
دەسبەسەر و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
ڕۆژی یەکشــەممە ٨ی جــۆزەردان،
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی «دانا پیروزی»
تەمەن  ٢٥ساڵ کوڕی عەتا خەڵکی گوندی
«سەردۆشـ»ـی مەریوان ،پاش بانگهێشتکرانی
بــۆ ئیــدارەی ئیتالعاتــی مەریوان ،دەسبەســەر
کرا.
ڕۆژی سێشــەممە ١٠ی جــۆزەردان ،مەجیــد
کەریمــی ،ئەندامــی هەیئەتــی بەڕێوەبەریــی
ئەنجومەنی ســێنفیی مامۆستایانی کوردستان
 ســنە و کەاڵتــەرزان ،لەالیــەن هێــزە لیبــاسشەخســییەکانەوە دەسبەســەر و بــۆ شــوێنێکی
نادیار ڕاگوێزرا.
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «فەرشــید
کەریمــی» تەمــەن  ٣٥ســاڵ خەڵکــی شــاری
ســنە ،لــە گرتنگــەی ئیــدارەی ئیتالعاتی ئەو
شارە هەروەها دەسبەسەرە.
ڕۆژی چوارشــەممە ١١ی جــۆزەردان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «خالیــد
قوربانــی» تەمــەن  ٢٦ســاڵ ،کوڕی یووســف
خەڵکی گوندی «بزوەشـ»ـی شاری کامێران،
لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر
کرا.
بانگهێشتکردن بۆ ناوەندە ئیتالعاتی و
ئەمنییەتییەکان:
ڕۆژی چوارشــەممە ١١ی جــۆزەردان،
«عوســمان ئیسماعیلی» چاالکی کرێکاریی
خەڵکــی شــاری ســەقز ،بانگهێشــتی دادگای
ئینقالبــی ئــەو شــارە کــرا .ئــەو چاالکــە
کرێکارییە لە بانگهێشــتنامەیەکدا کە ڕۆژی
سێشــەممە ١٠ی جــۆزەردان بــۆی نێردرابــوو،
بــە تۆمەتــی «تێکدانــی بیــروڕای گشــتی و
پڕوپاگەندە دژی نیزام» بانگهێشــتی دادگای
ئینقالبی سەقز کرابوو.
بێتاوانی چوار هاوواڵتیی کورد:
ڕۆژی شــەممە ٧ی جــۆزەردان ،چاالکێکــی
ژینگەیــی بــە نــاوی «ســامان میرەکــی»
لەالیــەن لقــی ١ی دادگای ئینقالبــی ســنە بە
ســەرۆکایەتی «حوســێن ســەعیدی» بــە ٦
مانگ زیندانی تەعزیری و دوو ساڵ زیندانی
تەعلیقــی مەحکووم و چــوار هاوواڵتیی دیکە
بــە ناوەکانــی «ئارمــان ســەلیمی»« ،ئومیــد
شــێخی»« ،ئومیــد ئەســەدی» و «پارســا
بەهرامــی» لــە تۆمەتــیوەپاڵدراویــان بێتــاوان

ناسران.

ڕەوانەکردنی هاوواڵتییان بۆ زیندان و
ناوەندە ئەمنییەتییەکان:
ڕۆژی یەکشــەممە ١ی جــۆزەردان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «ئیبراهیــم
تاریمــورادی» کــوڕی محەممەدســاڵح
خەڵکــی گونــدی «هەمڕۆڵە»ی ســنە ،پاش
بانگهێشــتکردنی بــۆ لقــی ٤ی جێبەجێکاریی
یاسای کەیفەریی ئەو شارە ،بۆ جێبەجێکردنی
حوکمەکەی دەسبەسەر و ڕەوانەی زیندان کرا.
ڕۆژی سێشــەممە ٣ی جــۆزەردان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «یووســف
ئەمینــی» تەمــەن  ٥٢ســاڵ خەڵکی گوندی
«گورگاوێـ»ـی شاری شنۆ ،بۆ جێبەجێکردنی
حوکمــی زیندانییەکەی ڕەوانەی زیندانی ئەو
شارە کرا.
ڕۆژی سێشــەممە ٣ی جــۆزەردان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
«محەممەدڕەســووڵ ئەلیاســی» تەمــەن ٢٧
ســاڵ کــوڕی محەممەدتاهیر خەڵکی شــاری
پیرانشــار ،پــاش بانگهێشــتکردنی بۆ دادگای
ئینقالبی ئەو شــارە ،بــۆ جێبەجێکردنی ماوەی
زیندانییەکــەی دەسبەســەر و ڕەوانەی زیندانی
نەغەدە کرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ٤ی جــۆزەردان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «ڕێبــوار
چارکــداری» پــاش بانگهێشــتکردنی بــۆ
دادگای ئینقالبــی شــنۆ ،دەسبەســەر و بــۆ
جێبەجێکردنــی ماوەی زیندانییەکەی ڕەوانەی
زیندانی ئەو شارە کرا
ڕۆژی پێنجشــەممە ٥ی جــۆزەردان« ،عەزیــز
قادرتاج» مامۆســتای قوتابخانەی ســەرەتایی
گونــدی «نەرزیوێـ»ـــی شــاری شــنۆ ،پــاش
بانگهێشتکرانی بۆ دادگای ئینقالبی ئەو شارە
دەسبەســەر و بــۆ جێبەجێکردنــی حوکمەکەی
ڕەوانەی زیندانی ئەو شارە کرا.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٥ی جــۆزەردان ،فەرهــاد
مەعرووفــی هاوواڵتیــی کــوردی خەڵکــی
گونــدی «ئاڵیاوێـ»ـــی شــاری شــنۆ ،پــاش
بانگهێشــتکردنی بــۆ دادگای ئینقالبــی ئــەو
شارە ،دەسبەسەر و بۆ زیندانی شنۆ ڕاگوێزرا.
ڕۆژی شــەممە ٧ی جۆزەردان ،هاوواڵتییەکی
کــورد بــە نــاوی «کەمــاڵ قۆیتاســی» پاش
بانگهێشــتکردنی بــۆ لقــی جێبەجێــکاری
ســزاکانی دادگای ئینقالبی شــنۆ ،دەسبەسەر
و بــۆ جێبەجێکردنــی حوکمەکــەی ڕەوانــەی
زیندانی ئەو شارە کرا.
ڕۆژی دووشــەممە ٩ی جــۆزەردان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «ســەلیم
شــەریفی» پــاش بانگهێشــتکردنی بــۆ لقــی
جێبەجێــکاری ســزاکانی دادگای ئینقالبــی
شــنۆ ،دەسبەســەر و بۆ جێبەجێکردنی حوکمی
زیندانییەکــەی ڕەوانــەی زیندانــی ئــەو شــارە
کرا.
ڕاگواستنەوەی زیندانیی بۆ حیفازەت
ئیتالعاتی سپا:
ڕۆژی دووشەممە ٢ی جۆزەردان« ،مەحیەدین
ئیبراهیمــی» زیندانیــی سیاســیی کــوردی
مەحکووم بە ئێعدام ،خەڵکی شــاری شــنۆ ،لە
بەنــدی زیندانییانــی سیاســیی زیندانی ورمێ
بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.

مانگرتن لە خواردنی زیندانی:
ڕۆژی دووشەممە ٩ی جۆزەردان« ،ئەسکەندەر
لوتفــی» ئەندامــی هەیئەتــی بەڕێوەبەریــی
ئەنجومەنی ســێنفیی مامۆستایانی کوردستان
 مەریــوان ،لەمــەڕ بەردەوامیی دەسبەســەریینایاســایی و لەژێــر گوشــاردابوونی بــۆ
لێوەرگرتنــی دانپێدانانی زۆرەملێ ،دەســتی بە
مانگرتنی وشک کرد.
فاتێــح مەجیــدی مامۆســتای دەرکــراو و
چاالکــی کرێکاریــی خەڵکی شــاری بانە ،لە
ڕۆژی دووشەممە ١٩ی بانەمەڕ ،بە نیشانەی
ناڕەزایەتــی دەربڕیــن لەمــەڕ دەسبەســەرکرانی
نایاســایی و بێبەریکردنی لە دەستپێڕاگەیشــتن
بــە دەوا و دەرمانەکانــی ،مانــی لــە خــواردن
گرتووە.
ڕۆژی پێنجشــەممە ١٢ی جــۆزەردان،
ژمارەیەک لە چاالکانی سێنفیی مامۆستایان
بە نیشــانەی ناڕەزایەتی بە دەسبەســەرکردن و
زیندانیکردنــی مامۆســتایان و دۆسیەســازی
دژی ئــەوان و هەروەهــا هاوڕێیەتــی لەگــەڵ
مانگرتنــی ئەســکەندەر لوتفــی وتەبێــژی
شــورای هاوئاهەنگیــی ڕێکخــراوی ســێنفیی
فەرهەنگییانی ئێران ،مانیان لە خواردن گرت.
شوناسی چاالکانی سێنفیی مانگرتوو:
موحســێن عومرانــی /بووشــێهر ،محەممــەد
ڕەزا ڕەمەزانــزادە /خوراســانی باکــوور ،عەزیــز
قاســمزادە /گیالن ،تاهیر قادرزادە /کوردستان،
عەبدوڵــا ڕەزایــی /هەرســین ،ڕەزا موســلمی/
هەمەدان ،ئامانج ئەمینی /کوردســتان ،مورتزا
ئەلیاســی /لوڕســتان ،پەرویــن ئیســفەندیاری/
تاران ،ئەســغەر حاجب /بووشێهر ،خان عەزیزی
ئیســماعیلی /شــاباد ،یەعقــووب یەزدانــی/
خوراســانی باکــوور ،ئەردەشــیر ســەیادی/
بووشــێهر ،وەحیــد میرشــکاری /تــاران ،وەلــی
میــرزا ســەیدی /تــاران ،پەرویــن ســەلیمی/
تــاران ،مەرزیە تەاڵیی /کوردســتان ،شــەهرزاد
قەدیــری /تاران ،مەهدی فەتحی /پاســارگاد،
مەحموود مەالکی /بووشێهر ،ئەحمەد قادری/
کوردســتان ،زەینــەب ســپێهری /تاران ،ســەالح
ئازادی /کوردســتان ،محەممەد حەسەن پوورە/
تــاران ،مەعســوومە دێهقــان /تــاران ،فــەرزاد
داوودپــوور /کــەرەج ،فەرامــەرز خواشــناس/
تاران ،شــەهریار نادری /کرماشان و مەحبووبە
فەرحزادی /تاران
«محەممــەد ڕەمــەزانزادە» بەڕێوەبــەری
ئەنجومەنی سێنفیی فەرهەنگییانی خوراسانی
باکــوور ،بــۆ پشــتیوانی لــە مامۆســتایانی
زیندانــی و «ئەســکەندەر لوتفــی» ئەندامــی
هەیئەتــی بەڕێوەبــەری ئەنجومەنــی ســێنفیی
مامۆســتایانی کوردســتان  -مەریــوان و
وتەبێــژی شــورای هاوئاهەنگیــی ڕێکخــراوی
ســینفیی مامۆســتایانی ئێــران ،مانگرتــن لــە
خواردنی تەڕی خۆی ڕاگەیاند.
هەروەهــا ١١چاالکــی ســێنفیی مامۆســتایان
بــە نیشــانەی ناڕەزایەتــی لــە دەسبەســەرکردن
و زیندانیکردنی مامۆســتایان و دۆسیەســازی
لــە دژی ئــەوان و بۆ پشــتیوانی لە مانگرتنی
«ئەســکەندەر لوتفــی» وتەبێــژی شــورای
هاوئاهەنگیــی ڕێکخــراوی ســێنفیی
فەرهەنگییان و ئەندامی ئەنجومەنی ســێنفیی
مامۆســتایانی کوردستان -مەریوان ،مانیان لە
خواردن گرت.
شوناســی چاالکانی سێنفیی مانگرتوو بریتین
لــە« :ئەکبــەر زەندیبودی /بووشــێهر ،مێهران

داوودیــان /تــاران ،کەوکــەب بوداغیپــوگا/
شــاری ئیــزەی ئەحــواز ،یاســین ئەمینیئازەر/
مەهابــاد ،فاتمــە بەهمەنی /ئەراک ،ســولێمان
عەبــدی /کوردســتان ،ســوهەیل سیاوەشــی/
بووشــێهر ،ئەمرۆڵــا نەســروڵاڵهی /شــیراز،
هومــەن دەشــتی /تــاران ،محەممــەد ســاڵح
شــەکەری /کوردســتان و فەرهــاد تەنهــای
ڕەشووانلوو /خوراسانی ڕەزەوی».
مەحکوومکردنی هاوواڵتییان بە زیندان:
هاوواڵتییەک بە ناوی «خالید سەیفپەناهی»
کوڕی ئەحمەد خەڵکی شــاری ســنە ،لەالیەن
لقــی ١ی دادگای ئینقالبــی ئــەو شــارە بــە
سەرۆکایەتیی دادوەر «حوسێن سەعیدی» بە
ســێ مانگ و ڕۆژێک زیندانی تەعلیقی بۆ
ماوەی دوو ساڵ مەحکووم کرا.
قرتاندنی دەستی زیندانیی
لە زیندانیی ئیڤین:
ئــارش ســادقی زیندانیــی سیاســیی پێشــوو و
چاالکــی مافی مرۆڤ لە تویتێری کەســیی
خۆیــدا ،باســی لــە قرتاندنــی چــوار قامکــی
زیندانییەک لە زیندانی ئێڤینی تاران کردووە.
گوشاری ئیدارەی ئیتالعات بۆ لێوەرگرتنی
دانپێنانی زۆرەملی:
ئیدارەی ئیتالعاتی ســنە بە بنەماڵەی مەجید
کەریمــی ،چاالکــی ســێنفیی مامۆســتایان و
ئەندامــی هەیئەتــی بەڕێوەبەریــی ئەنجومەنی
ســێنفیی مامۆســتایانی کوردســتان  -ســنە و
کەاڵتــەرزان ڕایگەیانــدووە کــە لــە ئەگــەری
هــاوکاری نەکردنی مەجیــد کەریمی ،ناوبراو
ئــازاد ناکرێــت .ئیــدارەی ئیتالعاتــی ســنە
هەروەهــا بە بنەماڵەی کەریمیی وتووە ،ئەگەر
ئەو شتانە کە ئەوان دەیڵێن و مەجید کەریمی
باســی نەکات ،ئەو هەروەها لە گرتنگەی ئەو
ناوەندە ئەمنییەتییە دەمێنێتەوە.
ڕاگواستنی چاالکانی سێنفیی بۆ بەندی
ئەمنییەتیی زیندانی ئێڤین:
شــەعبان محەممەدی و مەســعوود نیکخا ،لە
ئەندامانی هەیئەتــی بەڕێوەبەریی ئەنجومەنی
ســێنفیی مامۆستایانی کوردستان  -مەریوان،
لــە گرتنگــەی ئیــدارەی ئیتالعاتــی ســنە بۆ
بەندی ئەمنییەتیی زیندانی ئێڤین ڕاگوێزران.
بــە وتــەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار ،ئێــوارەی
ڕۆژی شــەممە ١٤ی جــۆزەردان ،ئــەو دوو
چاالکە ســێنفییە لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا
لەگــەڵ بنەماڵەکانیــان ڕایانگەیانــدووە کــە
لــە ئیــدارەی ئیتالعاتــی ســنە بــۆ بەنــدی
ئەمنییەتیی زیندانی ئێڤین ڕاگوێزراون.
دادگاییکردنی چاالکانی سێنفیی:
ڕۆژی چوارشــەممە ١١ی جــۆزەردان،
کۆبوونەوەی پێڕاگەیشــتن بە تۆمەتی ســەالح
ئــازادی ،چاالکــی ســێنفیی مامۆســتایان و
ئەندامی ئەنجومەنی مامۆستایانی کوردستان
 مەریــوان ،لــە دادگای ئینقالبــی مەریــوانبەڕێــوە چــوو .ئــەو چاالکــە ســێنفییە لەگەڵ
دوکتــور وەحیــدی پارێــزەری دۆســیەکەی بــۆ
دادکۆکیکــردن لــە تۆمەتــیوەپاڵــدراوی لــە
دادگای ئینقالبی مەریوان ،ئامادە ببوو.
کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران:
ڕۆژی چوارشــەممە ٤ی جــۆزەردان،

کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «مادێــح
کەریمــی» خەڵکــی گونــدی «بڵبــەر» و
دانیشتووی شاری مەریوان ،بەهۆی بەربوونەوە
لــە بەرزاییەکانــی ســنووری «تەتــە»ی
هەورامان بە سەختی بریندار بوو.
ئەمــڕۆ شــەممە ٧ی جــۆزەردان ،کۆڵبەرێکی
کــورد بــە نــاوی «ئاکــۆ ڕەســووڵی» تەمــەن
 ٢٥ســاڵ کــوڕی ڕەحیــم خەڵکــی شــاری
بانــە ،بەهــۆی تەقــەی ڕاســتەوخۆی هێــزە
نیزامییەکانــی حکوومــەت لــە ســنووری ئــەو
شارە گیانی لەدەست دا.
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی شــەممە ٧ی جۆزەردان،
تەرمــی «بەهلــوول ســەیدانیفەر» دووەمیــن
کۆڵبــەری ونبــوو لــە بەفر و کڕێــوە ،خەڵکی
گونــدی «باوانـ»ـــی ناوچــەی مەرگــەوەڕی
ورمێ ،لە بەرزاییەکانی گوندی «گەلێشــم»
لە تورکیە دۆزرایەوە.
شەوی دووشەممە ٩ی جۆزەردان ،لە ئەنجامی
تەقــەی هێزە نیزامییەکانــی حکوومەتی ئێران
لــە ژمارەیــەک لــە کۆڵبــەران ،دوو کۆڵبەری
خەڵکــی جوانــڕۆ بــە ســەختی برینــدار بــوون.
هەواڵنێــری کوردپــا شوناســی ئــەو دوو
کۆڵبــەرەی بــە ناوەکانی «عومــەر یەعقووبی
و جەالل مروەتی» خەڵکی گوندی «کالشــی
باخانـ»ـی شاری جوانڕۆ ڕاگەیاندووە.
گیانلەدەستدان و برینداربوونی کرێکاران:
ڕۆژی شەممە ٣١ی بانەمەڕ ،مینووبووسێکی
هەڵگــری کرێکارانــی وەرزی لــە جــادەی
کرماشــان -کــۆزەران وەرگــەڕا و بەهۆیەوە ١٣
کرێــکاری وەرزی برینــدار بــوون .هەواڵدەریــی

«ئیرنــا» لەوبارەیــەوە بــاوی کردووەتــەوە،
برینداربوونــی  ١٣کرێــکاری وەرزی بەهــۆی
تەقینــی تایــەی دواوەی مینووبووســەکە بــووە
و ئەمــەش بووەتــە هۆی وەرگەڕانی ماشــینی
ئەو کرێکارانە.
خۆکوژیی ژنان و پیاوان:
ڕۆژی یەکشــەممە ١ی جــۆزەردان،
مێرمنداڵێکــی تەمــەن  ١٢ســاڵە بــە نــاوی
«محەممــەد بادرە» کوڕی عەبدوڵاڵ خەڵکی
شاری مەریوان کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا
ڕۆژی دووشــەممە ٢ی جــۆزەردان ،الویکــی
تەمــەن  ٢١ســاڵ بــە نــاوی «فەردیــن
قەزڵباش» کوڕی «ڕەحیم» خەڵکی گوندی
«ماکۆکەندیـ»ـــی شــاری ورمــێ ،کۆتایــی
بــە ژیانــی خــۆی هێنــا .ئــەو الوە لــە ڕێگای
خۆهەڵواسینەوە خۆی کوشتووە.
ڕۆژی چوارشــەممە ٤ی جــۆزەردان ،ژنێکــی
الو بــە نــاوی «ئــازادە ئیبراهیمــی» کچــی
عەســکەر خەڵکی ورمــێ ،بە هۆکاری نادیار
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
ڕۆژی هەینــی ٦ی جۆزەردان ،پزیشــكێک بە
نــاوی «نگین ئیبراهیمزادە» کچی مەنســوور
خەڵکی گوندی «گونبەد» ســەر بە ناوچەی
ســۆمای ورمــێ ،پاش هەوڵدان بــۆ خۆکوژی
گیانی لەدەست دا.
ڕۆژی دووشــەممە ٩ی جــۆزەردان ،ژنێکــی
الو بــە نــاوی «شــوکریە پەژووهــی» کچــی
محەممەدســاڵح خەڵکــی گونــدی «بایەوە» و
دانیشتووی مەریوان ،کۆتایی بە ژیانی خۆی
هێنا.

