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شەڕی...

کەرکووک
 و سێ راستی

لــە  کــە  دواییانــە  ئــەم  کارەســاتی 
کــورددا  بەســەر  باشــوور  کوردســتانی 
هــات، رەنگــە یەکێــک لــە گەورەتریــن 
بــێ  کــورد  مێــژووی  کارەســاتەکانی 
کــە تــا لێــواری گەیشــتن بــە هەندێک 
لــە خەونەکانــی نیزیــک ببوویــەوە بەاڵم 
لەنــاکاو لەخەویان راچڵەکاند و رووئیایان 
لێ کرد بە کابووس! ئەم تراژێدیا تاڵەی 
کەرکــووک، ســێ راســتیی ســەلماندەوە 

بۆمان:
یەکــەم: بەپێــی هەندێک لە تیۆرییەکان 
»دڵــی  نێوەڕاســت  رۆژهەاڵتــی  دەڵێــن، 
ئــەم  هــەر  و  جیهانــە  ژیۆپۆلیتیکــی« 
دڵ بوونــەش بۆتە هــۆی ئەوە کە بەردەوام 
لــە لێــدان بــێ! بــەو واتایــە کــە لــە هەر 
لێدانێکدا دەلەرێتەوەو لەرانەوەشــی رووداو 
و تراژیدیا و حەماســەی بە دواوە دەبێ و 
رەنگە بۆ هەتاهەتایە ناوچە سەقامگیری 
بەخــۆوە نەبینــێ! چوونکە ســەقامگیری 
یانی ئیتر دەبێ ئەو دڵە لە لێدان بکەوێ 
و ئــەوەش یــان دەبــێ ناوچەکــە بەتەوای 
وێــران ببــێ و دڵەکــە بمــرێ یــان دڵــی 
جیهــان بــۆ شــوێنی دیکــە بگوازرێتــەوە 
وردە  وردە  نێوەڕاســت  رۆژهەاڵتــی  و 

لێدانەکانی کەم بکاتەوە.
ژێئۆپۆلیتیکــەی  دڵــە  لــەم  دووهــەم: 
جیهانــدا، کەرکووکی لێوانلێلو لە نەوت، 
ســەرچاوەی خوێــن )هەمــان نــەوت( بــۆ 
دڵەکــە و لــە راســتیدا بــۆ جیهانــە و بــە 
واتایەکی تر لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاستیشدا 
ژێئۆپۆلیتیکــی  دڵــی  کەرکــووک 
دڵــەی  لــەم  نێوەڕاســتە.  رۆژهەاڵتــی 
ناوچەیــەش، نەوت بۆتە هۆی ماڵوێرانی 
لــەو  قــەت خێریــان  و  بــۆ خەڵکەکــەی 
لــێ  نەبینیــوە و قەتیــش خێــری  نەوتــە 
نابینــن مەگــەر ئــەوەی دەوڵەتــی خۆیان 
هەبــێ، ئەویــش دەوڵەتێک کــە نەوتەکە 
نــەکا بــە چــەک و تەقەمەنــی و ...، 
بەڵکــوو نەوتەکــە بــکا بــە دابینکردنــی 
ژیانی ئاســوودە بۆ خەڵک و گەشەدانی 
دێموکراســی، کــە ئەویــش لــەو خەونــە 
خۆشــانەیە کە لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا 
و لــە پەنــا دەســتی دەریــای نەوتــدا زۆر 

ئەستەمە بێتە دی. 
بەســەر  دەســت  دەســەاڵتێک  هــەر 
کەرکووکدا بگرێ، لە راســتیدا دەتوانێ 
دەســت بەســەر رۆژهەاڵتی نێوەڕاست یان 
بەشێکی گرینگی رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا 
بگــرێ و هەربۆیــەش گەلەکۆمەیەکــی 
ناوچەیــی و بە ئاگاداریــی زلهێزەکانیش 
تاکــوو  کــرا  کەرکــووک  ســەر  بــۆ 
نەکەوێتــە ژێــر دەســتی دەوڵەتێــک بــە 
نــاوی دەوڵەتــی کوردســتان و هــەروەک 
بەرپرســانی رێژیمی کۆماری ئیســامی 
ئــەوان  رایانگەیانــد  کارەســاتەکە  دوای 
رێــگا نادەن کەرکووک بکەوێتە دەســت 

ڕاسان،
هۆکاری سەرەکیی 

سپا بۆ...

داگیرکردنی کەرکووک 
بە دەستی حەشد و سوپای پاسداران

    رۆژی دووشــەممە ١٦ی ئۆکتۆبــر، 
٢٤ی رەزبەر، حەشدی شەعبی و سوپای 
عێــراق بە پشــتیوانیی ســوپای پاســداران 
هێرشــیان کردە ســەر کەرکــووک. پاش 
باشــووری  کارەســاتبارەکانی  ڕووداوە 
کوردســتان لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا، 
چەنــد الیەنێکــی ڕۆژئاوایی پشــتیوانی 
خۆیــان بــۆ کــورد دەربــڕی و ئیدانــەی 
ئۆروپایــان  و  ئامریــکا  بێ هەڵوێســتی 
لەهەمبەر پەالمار و گەلەکۆمەکییەکان 

بۆ سەر باشوری کوردستان کرد.
باكبێــرن،  مارشــا  ئا براهــام،  "ڕاڵــف 
جاریــد پۆلــس و مایــك گاالگــه ر" چــوار 
كۆنگرێســمەنی ئا مریكایــی نامه یه كیــان 
وه زیــری  تیله رســن،  ڕێكــس  ئاراســته ی 
تێیــدا  و  کــردووە  ئا مریــكا  ده ره وه ی 
داوایــان لــە ناوبــراو کــردووە بــه  زووتریــن 
كات، بــه گرتنه به ری ته واوی ڕێوشــوێنه  
هێرشــانه   لــه  و  ڕێگــری  به رده ســته كان، 
بکات كه  له  الیه ن میلیشــیا شــیعه كان به  
پاڵپشــتی ئێرانــه وه  ده كرێنه  ســه ر هه رێمی 

كوردستان.
رێکــس  بەڕێــز  هاتــووە:  نامەیــەدا  لــەم 

تیلەرسن
وەزیری دەرەوەی ویایەتە یەکگرتووەکانی  

ئەمریکا
ئێمــە هەســتمان بە مەترســییەکی گەورە 
کــردووە بەهــۆی دواییــن هەڵســوکەوتی 
حکومەتی عێراق بە هاوئاهەنگی لەگەڵ 
پشــتیوانی لێکراو  شــیعەکانی  میلیشــیا 
لەالیــەن ئێران، لە هێرشــکردنە ســەر هێزە 
کوردییــەکان بــۆ بەدەســتهێنانەوەی ئــەو 
ناوچانەی کە ئێســتا لە ژێر کۆنترۆڵ و 
ئیدارەی حکومەتی هەرێمی کوردستانن. 
هەمــوو  کــە  لێدەکەیــن  داوات  ئێمــە 
بەکاربێنیــت  بەردەســتەکان  ســەرچاوە 
بــەم  کۆتایــی  بەخێرایــی  ئــەوەی  بــۆ 
هێرشــە دوژمانکارانەیــە بێنیــت، هەروەها 
چارەســەرێکی  دوای  بــە  گــەڕان  بــۆ 
وەک  دیپلۆماســیش.  درێژخایەنــی 
خۆشــت دەزانــی، رێگــەدان بــە هێزێکــی 
چەکداری هێرشــکار لەالیەن حکومەتی 
عێراقــەوە، لــەدژی هەرێمــی کوردســتان 
بەتەنیا ناسەقامگیری زیاتر لە ناوچەکە 
دروســتدەکات؛ هەروەها لەمەش گرنگتر، 
داعــش"  شــەڕی  "لەســەر  ســەرنجەکان 
الدەبــات و "کاریگەریشــی" لەســەر ئــەو 
ســەرچاوە گرنگانەش دەبێت کە ئەمریکا 
بۆ ئەو هێزانە دابینی کردوون لەسەرەتای 

ئامانجی تێکشکاندنی داعش. 
هەروەها ترێنت فرانکس کۆنگرێســمەنی 
ئامریکا لە ڕاگەیەندراوێکدا سەرکۆنەی 
تووندوتیژییەکانــی کەرکووکــی کــرد و 
داوای لــە ئیــدارەی دۆناڵــد ترەمپ کرد 
پارێــزگاری لــە گەلــی کــورد بــکات و 

رێگــە نــەدات ئێــران کاریگــەری خــۆی 
باڵوبکاتەوە. 

ترێنــت فرانکــس لــە راگەیێندراوەکەیــدا 
وتوویەتــی: "حەشــدی شــەعبی رەنگــی 
راستەقینەی خۆی پیشاندا. ئەوان لەگەڵ 
ئارامــی گشــتیی عێــراق و رۆژهەاڵتــی 
ئــەوان  بەپێچەوانــەوە،  نیــن.  نێوەڕاســتدا 
ســەربازی رژێمێکــی گەندەڵن لــە تاران، 
هیالێکــی  دروســتکردنی  بــە  پابەنــدن 
شــیعی بــۆ بەردەوامــدان بــە ناردنــی پارە 
بەتیرۆریســت  گرووپــە  بــۆ  چــەک  و 

ناسێنراوەکانی وەک حیزبوڵاڵ". 
هەر لەم پێوەندییەدا هەواڵدەریی "ڕۆیتێرز" 
لە ڕاپۆرتێکدا باڵوی کردەوە بەرپرســانی 
ئیســرائیل ڕایانگەیانــدووە کــە بنیامیــن 
نێتانیاهۆ هەفتەی ڕابردوو بۆ پشــتیوانی 
لــە کورد و البردنی هەڕەشــەکانی ســەر 
هەرێمی کوردســتان پەیوەندی تەلەفۆنی 
ڤادێمیــر  و  مێــرکل  "ئەنگێــا  لەگــەڵ 

پوتین "پێک هێناوە.
لــەوە  باســیان  ئیســرائیل  کاربەدەســتانی 
کــردووە کە بنیامین نتانیاهۆ ســەرۆک 
وەزیــری ئــەو واڵتــە، البــی بــۆ کــوردی 

عێــراق دەکات تــا هەڕەشــەی عێــراق لــە 
سەر هەرێمی کوردستان الببات.

هەروەهــا نتانیاهــۆ لەگــەڵ فەرانســە لــە 
ئێســتای کوردســتان  ســەر کێشــەکانی 

قسەی کردووە.
لــەوەش  باســی  ڕۆیتێــرز  هەواڵدەریــی 
ڕاوێــژکاری  شــەبات"  بــن  کرد"مەئیــر 
ئاسایشــی نەتەوەیــی ئیســرائیل لەبــارەی 
کاربەدەســتانی  لەگــەڵ  کــورد  پرســی 

ئامریکا پەیوەندی ئەنجام داوە.
بەرپرسێکی واڵتی ئیسرائیل که بەهۆی 
هەســتیاریی پەیوەندییەکانــی ئیســرائیل 
و کــورد نــاوی خۆی ئاشــکرا نەکردووە، 
بەرژەوەندیــی  ئیســرائیل  گوتویەتــی 
هەیــە،  کوردســتان  لەگــەڵ  ئاسایشــی 
چونکە هەرێم لە تاران و دیمەشــقەوە کە 

نەیاری ئیسرائیلن نزیکە.
هەرێمــی  هەواڵدەرییەکانــی  هەروەهــا 
کــە  کــردووە  ئاشــکرایان  کوردســتان 
کۆشــکی  راگەیاندنــی  نووســینگەی 
)کریملیــن(  رووســیا  ســەرۆکایەتیی 
پەیوەندیــی  لــە  کردۆتــەوە  پشتڕاســتی 
ســەرۆک وەزیرانی  نێــوان  تەلەفۆنیــی 

ئیســرائیل و ســەرۆکی رووســیا، رەوشــی 
کوردســتان دوای گشتپرســی مژارێکــی 

گفتوگۆی نێوان هەردووال بووە.
بەپیــی ئــەم هەواڵــە بەرپرســانی رووســیا 
ئیســرائیل  کــە  کــردووە  لــەوە  باســیان 
نیگەرانــە لــە رۆڵــی ئێــران لە عێــراق و، 
نیگەرانییەکانیشی بە رووسیا گەیاندووە؛ 
نیگەرانییەکانــی  رووســیا  لەمبارەشــەوە 
کــە  وەرگرتــووە،  بەجــددی  ئیســرائیلی 
بریتییــە لە هەوڵــدان بــۆ کورتکردنەوەی 

دەستی ئێران لە عێراقدا.
وەزارەتــی  هەواڵنــە  ئــەم  دوابــەدوای 
دەرەوەی ئامریــکا ڕاگەیەندراوێکی باڵو 
کــردەوە و ڕوو لــە حکومەتــی ناوەنــدی 
عێــراق رایگەیانــد: "لە ناوچــە ناکۆکی 
ســنووردار  جووڵەکانتــان  لەســەرەکان 

بکەن".
ئــەم  کــە  ئاماژەیــە  بــە  پیویســت 
بەشــێک  هەڵوێســتی  و  ڕووداوانــە 
و  ئامریــکا  سیاســەتمەدارەکانی  لــە 
ئیســرائیل ئەنجومەنــی ئاسایشــی نەتەوە 
یەکگرتووەکانیشــی هێنایــە ســەر هێــڵ؛ 
ئەنجومەنــی  ڕاگەیەندراوێکــدا  لــە 

بەرامبــەر  خــۆی  نیگەرانــی  ئاســایش 
کوردســتان  هەرێمــی  ڕووداوەکانــی  بــە 
بەتایبەت لە شــاری کەرکووک دەربڕی 
و داوای کــردووە کــە هەوڵــەکان بۆ کەم 

کردنەوەی گرژییەکان بدرێت.
کۆی ئەم باسانە لە کاتێکدان کە بەپێی 
لێدوانــی الیەنــەکان و هەندێک بەڵگەی 
ڕاگەیەنــدراوە  هەروەهــا  و  بەردەســت 
هەرێمــی  حکومەتــی  فەرمییەکانــی 
ئیســامی  کۆمــاری  کوردســتان، 
ئێــران لــە ڕێگــەی ســپای تێرۆریســتی 
لــە  بەرچــاوی  نەخشــی  پاســدارانەوە 
ڕوودانــی ئــەم بارگرژییانــە لــە هەرێمــی 
کوردســتاندا هەبــووە و بــەردەوام هەوڵــی 
دەدات؛  ئاڵۆزییــەکان  کردنــی  زیاتــر 
بەشــێک لــە چاودێرانی سیاســیش پییان 
وایــە یەکێک لــە ئامانجەکانی ڕێژیمی 
تــاران لــەم دەســتێوەردانە درووســت کردنی 
شــەڕی براکــوژی لــە نێــو کــوردەکان و 
زیادکردنــی ئاڵۆزییــەکان لــەم ناوچەیــە 
تاکوو بەمشێوەیە زیاتر بتوانێ لە خاکی 
کوردســتان و عێراقــدا تەڕاتێــن بــکات و 
هەنگاوێــک زیاتــر لــە "هیالی شــیعی" 

نامەی سپاس و پێزانینی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات

پاش دەربڕینی پشتگیری و پیرۆزبایی بەڕێوەچوونی سەرکەوتووانەی ڕێفراندۆمی سەربەخۆیی 
باشووری کوردستان لەالیەن بەڕێز مستەفا هیجری، سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران، بەرێز مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە نامەیەکی تایبەتدا 

پیزانینی خۆی بۆ ئەم هەڵوێست دەربڕی.

دەقی نامەکە لە الپەڕەی ٢



ژمارە ٧١١، ٣0 ڕەزبەری ٢١٣٩٦

بەیاننامەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
سەبارەت بە ستراتێژی نوێی ئامریکا

"ستراتژیی نوێی ئامریکا 
پێویستە سەرچاوەی تێرۆر 

وشک بکا"

هاونیشتمانیانی بەڕێز،
هەینــی  ڕۆژی  ئــاگادارن،  هــەروەک 
١٣ی   ،١٣٩٦ ڕەزبــەری  ٢١ی 
ترامــپ  دۆناڵــد   ،٢٠١٧ ئۆکتۆبــری 
سەرۆک کۆماری ئامریکا، ستراتژیی 
نوێــی ئامریــکای بەرامبەر بــە ڕێژیمی 
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران ڕاگەیانــد. 
لــەو ســتراتژیە نوێیــەدا هەرچەنــد زۆرتر 
باســی هەوڵەکانی کۆماری ئیســامی 
بــۆ دەستڕاگەیشــتنی بە چەکی ناوکی 
و ڕەخنەگرتــن لە ڕێکەوتنــی پێوەندیدار 
لــە نێوان ئیــران و گرووپــی ٥+١ کرد، 
بەاڵم لە بەشێکی ستراتژیەکەیدا دەستی 
خســتە ســەر هەندێــک خاڵــی بنەڕەتــی 
لــە سیاســەتە نادروســتەکانی کۆماری 

ئیسامیی ئێران.
دێموکراتــی  حیزبــی  وەک  ئێمــە 
کوردستانی ئێران لە سااڵنی پێشوووشدا 
و لــە ڕەوتــی دانیشــتنەکانی جیهانــی 
بــۆ چارەســەکردنی پرســی هەوڵەکانــی 
کۆمــاری ئیســامی بــۆ گەیشــتن بــە 
چەکــی ناوکــی، ڕامانگەیاندبــوو کــە 
کێشــەی ســەرەکی لەگــەڵ ڕێژیمێکی 
ســەرەڕۆی وەک کۆمــاری ئیســامی 
تەنیا کێشــەی هەوڵدانی بۆ گەیشتن بە 

چەکــی ناوکــی نیــە، بەڵکوو لــە چەند 
بــواری ســەرەکیدا ئەم ڕێژیمە مەترســیە 

بۆ سەر ناوچە و جیهان.
وەک  ئێــران،  ئیســامیی  کۆمــاری 
ســەرەڕۆی  و  ئیدئۆلــۆژی  ڕێژیمێکــی 
ئایینــی کــە توندوتیــژی و تــاوان لــەو 
ناوچەیــەدا پــەرە پــێ دەدا، چەند دەیەیە 
واڵت  خەڵکــی  ئێرانــدا  نێــو  لــە  کــە 
دەچەوســێنێتەوە و بــە دڕندانەترین شــێوە 
ژمــارە  دوژمنــی  دەکا.  ســەرکوتیان 
و  ئێرانــە  نەتەوەکانــی  هەمــوو  یەکــی 
خولقانــدوە  لەوبــارەوە  تاوانــی  هــەزاران 
و بــە دەیــان جــار لــە کــۆڕ و کۆبوونەوە 
نێونەتەوەییەکانــدا بەهۆی پێشــێلکردنی 
مافــی کۆمەڵــگا و نەتەوەکانی ئێران و 
کەمایەتییــە مەزهەبیکانــەوە مەحکووم 

کراوە.
ســوپای  پێکهێنانــی  بــە  ڕێژیمــه  ئــەم 
پاســدارانی پارێــزەری ڕێژیمی ویایەتی 
فەقیــه و پەرەدان بە میلیشــیای بەســیج 
و دواتــر پێکهێنــان و پــەرەدان بە گرووپە 
میلیشــیایی و تونــدڕەوە مەزهەبیــەکان 
لــە ناوچــەدا، ســەرچاوەی ئاژاوەگێــڕێ 
و پــەرەدان بــە شــەڕی مەزهەبــی بووە و 
هەیــە و لەپێنــاوی گەشــانەوەی شــەڕ و 
ئاژاوەشــدا تەنانــەت یارمەتیــی گرووپــە 
بەرواڵەت دژبــەرە مەزهەبیەکانی وەکوو 
تاڵیبــان و ئەلقاعیــدە و داعشــی کردوە، 
چوونکــە کۆمــاری ئیســامی تەنیا لە 

ئــاژاوە و شــەڕی مەزهەبیــدا دەتوانــێ 
درێژە بە مانەوەی زیانباری خۆی بدا.

ســەرچاوەی  ئیســامی  کۆمــاری 
تێرۆریزمــی  و  دەوڵەتــی  تێرۆریزمــی 
نێونەتەوەییــە و کارنامــەی ڕەشــی لــەو 
ئاشــکرایە،  جیهــان  هەمــوو  بــۆ  بــارەوە 
ئــەو بە تێــرۆری دژبەرانــی و هێزەکانی 
ئامریکایــی و بیانیەوە ڕانەوەســتاوە و له 
پێش هەمواندا لە تێرۆری ئازادیخوازانی 
نەتەوەکانــی ئێــران، بەتایبــەت ڕێبەرانی 
کــوردەوە دەســتی پێ کــردوە و لە چەند 
و  کــرا  مەحکــووم  جیهانیــدا  دادگای 
ئێســتا هەموو جیهان دەزانن کە تێرۆریزم 
باشــترین پێناسەیە بۆ ڕێژیمی ویایەتی 

فەقیه.
کۆمــاری ئیســامی هــەر لــە یەکــەم 
ڕۆژەکانەوە به داگیرکردنی باڵوێزخانەی 
ئامریکا پێشێلکردنی یاسا و ڕێساکانی 
نێونەتەوەیی دەســت پێ کرد، ئەوکاتیش 
لەنێــو ئێرانــدا حیزبی دێموکــرات یەکەم 
هێــز بــوو کــە ئــەو کــردەوەی ڕێژیمــی 
مەحکووم کرد و له وکاتەوەش تا ئیستا 
و بــە درێژایــی چەنــد دەیــەی تەمەنی، 
پێشــێلکردنی یاســا و ڕێســا نێونەتەوەیی 
و ناوچەییەکانــی بــە باشــترین ڕێــگای 
درێژەدان بە سیاســەت و مانەوەی زانیوە 
و مەرگ و وێرانی ناوەرۆکی سیاسەتی 
ئــەو ڕێژیمــه پێک دێنێ و لەگەڵ ژیان 

و بەختەوەریی مروڤ نامۆیە.

کۆماری ئیسامی هەزینەیەکی زۆری 
بــە چەکــی  لەپێنــاو دەستڕاگەیشــتنی 
ناوکــی دا و ئێســتاش بــە نهێنی هەر لە 
بەرنامــەی دایــە کە دەســتی بە چەکی 
کۆمەڵکوژ ڕابگا، ئەو چەکەشی تەنیا 
بــۆ پــەرەدان بــە دەســتێوەردانەکانی لــە 
ژیانــی هەمــوو خەڵکی ناوچە و پەرەدان 

بە تێرۆریزم لە هەموو جیهان دەوێ.
ئێمــە لە پێشتریشــدا ڕامانگەیاندبوو کە 
کەموکووڕیی سەرەکیی دانیشتنەکانی 
گرووپــی ٥+١ لەگــەڵ ڕێژیمــی ئێران 
ئەوەیە کە تەواوی پەروەندەی سەرەڕۆیی 
تێرۆریزمــی کۆمــاری  و  تاوانبــاری  و 
ئیســامی لەخــۆ ناگــرێ و تەنیــا لــە 
ســەر پەروەندی ناوکیەکەی چڕبۆتەوە. 
ئەمــە دەرەتــان بــە کۆمــاری ئیســامی 
دەدا کــە بــە شــێوەی توندتــر درێــژە بــە 
تاوانەکانــی لــە بواره کانــی دیکەوە بدا 
و ســەرکوتی نێوخۆیــی توندتر بکاتەوە، 
هەر وەک تێپەڕینی کات ڕاســتیی ئەو 

لێکدانەوانەی سەلماند. 
ڕێککەوتنی جیهانی لەســەر پەروەندەی 
هیــج  ئیســامی  کۆمــاری  ناوکیــی 
خێرێکــی بۆ ناوچــە و نەتەوەکانی ئێران 
نەبــووە و بەڵکــوو بــە پــارەی تایبەتــی 
کــە لــەو بــوارەدا بــە دەســتی ڕێژیمــی 
پاســداران  ســپای  و  تــاران  ئیســامیی 
گەیشــتوون و پێکهێنانی دەرفەتی زیاتر 
بــۆ ئــەو ڕێژیمە ســەرکوت و تێرۆریزم و 

دەســتێوەردانیان لە واڵتانی ناوچە زۆرتر 
کرد.

بوویــن  بــاوەڕەدا  لــەو  ئێمــە  هەروەهــا 
ئیســامی  کۆمــاری  ڕێژیمــی  کــە 
و  خۆهەڵکێشــان  پێچەوانــەی  بــە 
پەســندوێژییەکانی خــۆی لــە نێوخــۆ و 
دەرەوە، لــە الیــەن خەڵکــی ئازادیخوازی 
ئێران و خەڵکی ناوچە وەک ڕێژیمیکی 
ئاژاوەگێر و جینایەتکار ناسراوە و لەگەڵ 
دەیــان قەیرانــی ئابــووری، کۆمەاڵیەتی 
و سیاســی بــەرەوڕوو بووەتــەوە کــە لــە 
بۆیــە  دەستەوەســتانە،  چارەســەرکردنیان 
بــەرەو داشــکانە. تەنانــەت  ڕێژیمێکــی 
لــە پلینۆمــی حەڤدەهەمــی کۆمیتــەی 
ناوەندیــدا کــە لــە مانگــی گەاڵوێــژی 
ئــەم ســاڵدا پێکهــات، ڕاپۆرتی سیاســی 
 " نــاوی  لەژێــر  ڕێژیــم،  بــە  ســەبارەت 
داشــکان"  بــەرەو  ئیســامی  کۆمــاری 

ئامادە کرا بوو.
ئێســتاش کە ســتراتیژی نوێی ئامریکا، 
پێداچوونــەوە بە ڕێکەوتننامەی واڵتانی 
١ + ٥ ســەبارەت بــە فایلــی ناوکــی 
ئێران، ســەپاندنی گەمارۆ بەســەر سپای 
پاســداران و چەندین بواری دیکە لە خۆ 
دەگرێ کە ڕێژیمی کۆماری ئیسامی 
بــەرەوڕووی تەنگەژە و گرفتی زیاتر و، 
ڕەوتــی داکشــان و الوازییەکــەی خێراتر 
دەکا، لــە بەرژەوەنــدی گەالنــی ئێــران و 
هەموو خۆرهەاڵتی نێوەڕاست دایە، بۆیە 

پشتیوانی لێ دەکەین.
لــەو ڕاســتایەدا داوا دەکەین کۆمەاڵنی 
خەڵکی کورد لە خۆرهەاڵتی کوردستان 
ڕیزەکانــی خۆیــان یەکگرتووتــر بکــەن 
دڕندەتریــن  لەگــەڵ  بەربەرەکانــێ  بــۆ 
ئیســامیی  کۆمــاری  کــە  دوژمنیــان 
یارمەتیــدەری  شــێوەیە  بــەم  و،  ئێرانــە 
جیددیتــر بــن لــە ڕاســانی ڕۆژهەاڵت و 
خێرایــی زیاتــر ببەخشــن بــە داکشــانی 

کۆماری ئیسامی.
پێمــان وایــە کە ئــەو کاتە جیهــان ئەمن 
نێوەڕاســت  ڕۆژەهاڵتــی  ناوچــەی  و 
ئاســوودە و نەتەوەکانــی ئێــران ژیانێکی 
باشــتریان دەبێ کە سەرچاوەی تێرۆریزم 
شــەڕی  و  ئایینــی  توندئاژۆیــی  و 
ویایەتــی  ڕێژیمــی  کــە  مەزهەبــی 
فەقیهیــە ســەرەکیترین یارمەتیدەریەتــی 
بــە هاوکاریــی هەمــوو الیەک وشــک 

بکرێ.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران

دەفتەری سیاسی
٢٤ی ڕەزبەری١٣٩٦
١٦ی ئوکتۆبری ٢٠١٧

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
 بەبۆنەی مانگرتنی زیندانیی سیاسیی کورد، محەممەد نەزەری 

کۆڕو کۆمەڵە مرۆڤدۆستەکان،
خەڵکی ئازادیخوازی ئێران

هاونیشتمانیانی کورد

مــاوەی زیاتر لــە ٨٠ رۆژە کە زیندانیی 
سیاســی ، محەمــەد نــەزەری مانــی لــە 
خــواردن گرتووە و تەنیــا داواکاریی ئەو، 
کۆمــاری  یاســاکانی  جێبەجێکردنــی 
مــاوەی  بــە  ســەبارەت  ئیســامییە 

حوکمدرانەکەی.
محەمــەد نــەزەری خەڵکی ســایین قەاڵ 
، تەمــەن ٤٦ ســاڵ، مــاوەی ٢٤ ســاڵە 

کــە زیندانی کــراوە و حوکمی ناڕەوای 
تاوانێــک  تەنیــا  ســەپاوە،  بەســەردا 
ئیســامی خســتوویەتە  کــە کۆمــاری 
پاڵــی پشــتیوانی لــە مافــی کــوردان و 

ئەندامەتی لە حیزبێکی کوردیدایە.
ئــەوەی  لەبــەر  نــەزەری  موحەممــەد 
پشــتیوانی لــە مافــی کــورد کــردووە، 
٢٤ ســاڵە بــە بــێ مورەخەســی لــە چاڵە 
ئیســامیدا  کۆمــاری  ڕەشــەکانی 
دەسبەســەرە و بەرپرســانی رێژیم تەنانەت 
کۆمــاری  خــودی  یاســاکانی  بەپێــی 
و  ناجووڵێنــەوە  لەگەڵــی  ئیســامیش 

ستەمی زیاتری لێ دەکەن.
بەپێــی یاســاکانی کۆماری ئیســامی 
دەسبەسەرکرانەکەشــی  مــاوەی  دەبــوا 
کەمتــر بوایــە و چەند ســاڵ پێــش ئازاد 
بکرایــە و موحەمــەد نــەزەری بــە پێــی 
یاســای ســاڵی ١٣٩٢ی رێژیــم داوای 
و  کــردووە  دادگاییکردنــەوەی  دووبــارە 
وەاڵمیان نەداوەتەوە، بۆیە لە رۆژی ٨ی 
گەالوێــژەوە دەســتی داوەتــە مانگرتــن و 
تەنیــا داوای ئــەوە دەکا کــە یاســاکانی 
کۆماری ئیســامیی لەسەری جێبەجێ 

بکەن.

و  جیهانــی  کۆمەڵــە  و  کــۆڕ 
مرۆڤدۆستەکان،

داواتــان  دێموکــرات  حیزبــی  لــە  ئێمــە 
لــێ دەکەیــن کــە دەنگــی مافویســتیی 
زیندانیی سیاسی، موحەمەد نەزەری بن 
و گوشار بخەنە سەر کۆماری ئیسامی 
کــە گوێ لە موحەممەد نەزەری بگرێ 
و داواکانــی جێبەجــێ بــکا و هەرچــی 

زووتر ئازاد بکرێ.
کۆمــاری ئیســامی وەکــوو رێژیمێکی 
ئیدئۆلۆژیکــی ســەرەڕۆ، هیچ مافێک 
بۆ مرۆڤەکان و پێکهاتەکانی کۆمەڵگا 

یاســا  تەنانــەت  و  ناگــرێ  لەبەرچــاو 
دواکەوتوانەکانی خۆیشی پێشێل دەکا.

روو لە زیندانیی خەباتکار و مافویســت 
موحەمــەد نــەزەری دەکەین و داوای لێ 
دەکەین کە لەم دۆخە دژوارە جەســتەییە 
کــە تێیدایــە، دوای زیاتــر لــە ٨٠ رۆژ 
مانگرتن، دەست لە مانگرتنەکەی هەڵ 
بگــرێ، چوونکــە کۆماری ئیســامیی 
مرۆڤێکــی  هیــچ  گیانــی  ســتەمکار 
بــەالوە گرینــگ نییــە و بایــەخ بۆ هیچ 
ویســت و هیــچ گیانێــک دانانــێ بۆیــە 
لەبەر پاراستنی گیانی خۆی داوای لێ 

دەکەین واز لە مانگرتنەکە بێنێ.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران

دەفتەری سیاسی
٢٩ی رەزبەری ١٣٩٦
٢١ی ئۆکتۆبری ٢٠١٧

سەرۆکی هەرێمی کوردستان سپاسی سکرتێری گشتیی 
حیزبی دێموکراتی کرد

لــە  کوردســتان  هەرێمــی  ســەرۆکی 
نامەیەکــی تایبەتــدا ســپاس و پێزانینی 
حیزبــی  ئاراســتەی  خــۆی  تایبەتــی 
دێموکــرات و ســکرتیری گشــتی حیزب 

کرد.
پــاش دەربڕینی پشــتگیری و پیرۆزبایی 
ســەرکەوتووانەی  بەڕێوەچوونــی 
باشــووری  ســەربەخۆیی  ڕێفراندۆمــی 
مســتەفا  بەڕێــز  لەالیــەن  کوردســتان 
هیجــری، ســکرتێری گشــتیی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، بەرێــز 
مەســعود بارزانــی ســەرۆکی هەرێمــی 
تایبەتــدا  نامەیەکــی  لــە  کوردســتان 
هەڵوێســت  ئــەم  بــۆ  خــۆی  پیزانینــی 

دەربڕی.

دەقی نامەکە بەم چەشنەیە:

برای بەڕێز کاک مستەفا هیجری
ســکرتێری گشــتیی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران
ساڵوێکی گەرم....

نامــەی پیرۆزبایــی بەڕێزتــان گەییشــت 
کــە بەبۆنــەی ســەرکەوتنی ڕیفرانــدۆم 
گەلەکەمــان  ئیــرادەی  ســەرکەوتنی  و 
ئاراستەی ئێمەتان کردبوو، زۆر سپاستان 
دەکــەم. پێزانینــم هەیــە بــۆ هەڵوێســت و 

ڕەواکانــی  داوا  لــە  ئێــوە  پشــتگیریی 
خەڵکی کوردستان.

گەلــی کوردســتان دوای قوربانیدانێکی 
زۆر و ئەزموونــی تــاڵ رێگــەی خــۆی 
هەڵبژاردووە و بەرەو سەربەخۆیی هەنگاو 
گووشــارێک  و  هێــز  هیــچ  و  دەنێــت 
ناتوانــێ ڕێگــر بێت لــە بــەردەم ئیرادەی 
ئاشتییانە و شەرعیی گەلی کوردستان.

هیوای سەرکەوتنتان بۆ دەخوازم.

مەسعود بارزانی 
٥ی ئۆکتۆبری ٢٠١٧

پەیامی مستەفا هیجری بە بۆنەی کۆچی دوایی 
مامۆستا کەریم زەند

گشــتی  ســکرتێری  هیجــری  مســتەفا 
حیزبی دێموکرات، پەیامێکی بە بۆنەی 
کۆچــی دوایــی مامۆســتا کەریــم زەند 
مێژوونــووس و جوغرافیزانی کوردســتان 

ڕاگەیاند.

دەقی پەیامەکە: 

بنەماڵەی بەڕێزی مامۆستا کەریم زەند
دوایــی  کۆچــی  دڵتەزێنــی  هەواڵــی 
مامۆســتا کەریــم زەنــد مێژوونــووس و 

جوغرافیزانی کوردستانمان پێگەیشت.
ئــەو تێکۆشــەرە ماندووینەناســە بێجگــە 

لــە چاپ و ئامادە کردنــی ژمارەیەک 
لــە کتێــب و بابەت ســەبارەت بــە هەموو 
بەشــەکانی کوردستان، لە هەر بەشێک 
هەستی کردبا خزمەتێکی لە دەست دێ 
پێشــوازی لــێ دەکرد، هــەر وەک چۆن 
لــە ســەردەمی کۆمــاری کۆردســتاندا 
خــۆی گەیانــدە مەهابــاد و ماوەیەکــی 
زۆر لەو شارەدا وەک مامۆستایەک لە 
قوتابخانەکانــدا وانــەی زمانــی کوردی 

فێری قوتابیان دەکرد.
کەســایەتییە  ئــەم  دوایــی  کۆچــی 
نیشــتمانپەروەر و چاالکە جێگای خەم و 
پەژارەمانە، هەر بەم بۆنەوە سەرەخۆشــی 

هەمــوو  و  بەڕێــزە  ئــەو  بنەماڵــەی  لــە 
دۆستان و ئاشنایانی دەکەم و لە خەمی 
لە دەستدانیدا خۆم بە شەریکیان دەزانم.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران

سکرتێری گشتی
مستەفا هیجری

١٩ی ڕەزبەری ١٣٩٦ی هەتاوی
١١ی ئۆکتۆبری ٢٠١٧ی زایینی



٣ ژمارە ٧١١، ٢٢ی ئۆکتۆبری ٢٠١٧

درێژەی پەیڤ
دوژمن، کە گەورەترین دوژمن بۆ ســەر 
کۆماری ئیســامی، کوردستانە. ئێستا 
هەمــوو ئەکتــەرە کردەیــی و ئاشــکرا و 
پشــتی پەردەکان، لە نەوتی کەرکووکدا 
بەشــدار دەبــن و بــە هاوبەشــی دەیخــۆن، 
تاکــوو دڵ لێدانێکــی دیکــە و دووبــارە 
و  بەرژەوەندییــەکان  دابەشــکردنەوەی 

داڕشتنەوەی بااڵنسی هێز.
سێهەم: کوردستان بە درێژایی مێژووی، 
ئەوەندی من خوێندبێتمەوەو لێی ئاگادار 
بــم و رەنگــە زۆری لێ نەزانــم، بەردەوام 
دووانــەی تراژێدی و حەماســەی پێکەوە 
هاتــوون. الپــەڕە بــە الپــەڕەی مێــژووی 
کــورد دێڕێکــی تراژیدیایــە و دێڕێکــی 
حەماســەیە. تراژیدیاکەی بۆ هەڵکەوتە 
جوغرافیاییەکەی دەگەڕێتەوە کە رێک 
هەڵکەوتــووە  ڕێیانێــک  هــەزار  لەســەر 
کــە بــە هەرالیەکدا دەڕوانــێ خەڵک و 
گرووپێک بەرەوڕووی دێن و دەیانهەوێ 
تێپەڕن و بڕۆن شوێنی دیکە داگیر بکەن 
و ئەمیــش لە ســەر رێــگا هەڵکەوتووە و 
زەربەیەکــی لــێ دەدەن و تراژێدیایــەک 
دەقەومــێ. هــەر ئــەم زەربــە بەردەوامانە 
و  شــاخاوییە  کــە  جوغرافیاکــەی  و 
فێــری بەرخــۆدان و راوەســتانی کردووە، 
خاراویان کردۆتەوە و لە دەرەتانێکی تردا 
هەســتاوەتەوە و حەماســەی خوڵقانــدووە 
کــە ئەگــەر ئــەو دووبــارە هەســتانەوە و 
حەماســانە نەبوونایە، چەند هەزار ســاڵ 
پێش ئێســتا، کورد بەتەواوی دەســڕایەوە 
و تەنیا لە نێو مووزەکاندا دەبوا بەدوایدا 
بگەڕێی، بەاڵم هەمیشە لە رووداوەکاندا 

بەشێکی گرینگی ئاڵوگٶڕەکانە.
لێدانــی دڵ لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت 
بەردەوامە و دابەشــبوونەوەی بەرژەوەندی 
هــەر  بــەردەوام،  هێزیــش  پارســەنگی  و 
بۆیــە مێــژووی کوردیــش بەردەوامــە و 
زۆر جاریــش دووپــات دەکرێتــەوە، بــەاڵم 
لــە ئێســتادا کە دەوڵەتی تــاران و بەغدا 
یەکیان گرتووە، لێدانێکی دڵ لە ناوچە 

رەنگە هەردووکیان پێکەوە بخا!

ئاگاداری/ کۆمیسیۆنی سیاسیی نیزامی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران

کۆمیســیۆنی سیاســیی نیزامی حیزبی 
دێموکرات ڕوو لە ئەندامان و الیەنگرانی 
کوردســتانی  دۆخــی  لەبــارەی  خــۆی 

باشوور ئاگادارییەکی باڵو کردەوە.
دەقی ئاگادارییەکه:

بەڕێــزان ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران

ئــاگادارن،  الیەکتــان  هەمــوو  وەکــوو 
قۆناغێکــی  بــە  کوردســتان  باشــووری 
هەســتیار و خەباتــی نەتەوەیــی خۆیــدا 

تێپــەڕ دەبێــت. سیاســەتی حیزبــی ئێمــە 
هــەر لــە ســەرەتاوە دەســتێوەرنەدان بــووە 
دیکــەی  پارچەکانــی  کاروبــاری  لــه 
کوردســتان و هەروەها هەردەم سیاســەتی 
بڕیاردانمــان  ســەربەخۆیی  پاراســتنی 
پرەنســیپێکی  بــە  خۆمــان  حیزبــی  بــۆ 

هەمیشەیی پێناسە کردووە.
لــەو رووەوە داوا لــە ســەرجەم ئەندامــان 
دێموکراتــی  حیزبــی  الیەنگرانــی  و 
کوردســتانی ئێــران دەکەیــن، بــە هەموو 

شــێوەیەک خۆیــان لــە بــاس و بابەتــی 
پێوەندیدار بە دۆخی باشووری کوردستان 
لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــدا ببوێــرن و 
سیاســەتی فەرمیــی حیزبــی دێموکرات 
لەو پێوەندییەدا ڕەچاو بکەن. لە غەیری 

ئەوەدا بەرەوڕووی لێپێچینەوە دەبن.
کۆمیسیۆنی سیاسیی نیزامی 

حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران

بەشداری شاندێکی دەفتەری نوێنەرایەتیی حیزبی 
دێموکرات ـ سلێمانی لە پرسەی مامۆستا کەریم زەند

نوێنەرایەتیــی  دەفتــەری  شــاندێکی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران، 
بــە سەرپەرەســتیی "تاهیــر مەحمــوودی" 
و  پرســە  ڕێوڕەســمی  لــە  بەشــداریان 
سەرەخۆشــی مامۆســتا "کەریــم زەند"دا 

کرد.
چوارشــەممە،  ڕۆژی  دوانیــوەڕۆی 
١٣٩٦ی  ڕەزبــەری  ١٩ی  ڕێکەوتــی 
دەفتــەری  شــاندێکی  هەتــاوی، 

لــە  دێموکــرات  حیزبــی  نوێنەرایەتیــی 
سەرپەرەســتیی  بــە  ســلێمانی،  شــاری 
ئەندامــی  مەحمــوودی"،  "تاهیــر 
کۆمیتــەی ناوەندیی حیزبی دێموکرات، 
محەممــەد"،  "قــازی  مزگەوتــی  لــە 
بەشــداریان لە پرســەی مامۆســتا کەریم 
زەند، نووسەر، ڕووناکبیر و جوغرافیزانی 
کورد و یەکەم مامۆســتای قوتابخانەی 

سەردەمی کۆماری کوردستان کرد.

لــە  دێموکــرات  حیزبــی  نوێنــەری 
هاوخەمیــی  پەیامــی  ڕێوڕەســمەدا 
"مســتەفا هیجری" ســکرتێری گشــتیی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانی 
مامۆســتا  بنەماڵــەی  دەســت  گەیانــدە 

کەریم زەند.
شــایانی باســە مامۆســتا کەریــم زەنــد 
دۆستێکی وەفاداری حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران بوو.

ڕێوڕەسمێک بۆ ڕێزگرتن لە قوتابیانی پلە یەکی 
حیزبی دێموکرات بەڕێوەچوو

بــۆ ڕێزگرتــن لــە قوتابیانــی پلــە یەکی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
ڕێوڕەســمێک لــە الیــەن کۆمیســیۆنی 
بــارەگای  لــە  حیــزب  کۆمەاڵیەتــی 
ســەرەکی دەفتــەری سیاســیی حیزبــی 

دێموکرات بەڕێوەچوو.
٢٢ی  ڕێکەوتــی  شــەممە  ڕۆژی 
ڕەزبەری ١٣٩٦ی هەتاوی، بە بەشداری 
"مســتەفا هیجری" ســکرتێری گشــتیی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئیران، 
ئەندامانی دەفتەری سیاسی، قوتابیان و 
بنەماڵەی قوتابیانــی حیزبی دێموکرات 
ڕێوڕەســمێک بۆ ڕێزگرتن لە قوتابیانی 

پلە یەکی حیزب بەڕێوە چوو.
ســەرەتای ئــەو ڕێوڕەســمە بــە ڕاگرتنی 
چەنــد ســاتێک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتن 
لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و 

کوردستان دەستی پیکرد.
پاشان مامۆستا مەال "ئەحمەد ڕەحیمی" 
بەرپرسی کۆمیسۆنی کۆمەاڵیەتی لەو 
مەڕاســمەدا چەنــد وتەیەکی پێشــکەش 

کرد.
ڕەحیمــی باســی لــەوە کــرد کــە دەبــێ 
بنەماڵەکانی حیزبی دێموکرات زیاتر لە 
پێشــوو گرینگــی بــە منداڵەکانیان بدەن 
تــا بتوانــن قۆناغەکانــی ســەرکەوتن بە 

دەست بێنن.
هیجــری"  "مســتەفا  بەڕێــز  پاشــان 
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکرات 
و  بنەماڵــە  لــە  ڕوو  وتەیەکــی  چەنــد 
قوتابیانــی حیزبی دێموکرات پێشــکەش 

کرد.
ســاڵی  پیرۆزبایــی  وێــڕای  هیجــری 
و  خۆشــی  دەســت  خوێنــدی  نوێــی 

ماندوونەبوونــی لــە بنەماڵــەی قوتابیــان 
کرد کە بەپەرۆشەوە گرینگی بە پرسی 

پەروەردەی مندااڵن دەدەن.
هیجری باســی لەوەش کرد کە قوتابیان 
نابــێ تەنیــا لــە بیــری کارنامــە و نمــرە 
دابــن بەڵکوو دەبێ بۆ فێربوونی زانســت 

تێبکۆشن.
لــە کۆتایــی ئــەو ڕێوڕەســمەدا خەاڵتی 
قوتابیانــی پلە یەک لە الیەن "مســتەفا 
هیجــری" ســکرتێری گشــتیی حیزبــی 
دێموکــرات، "محەممــەد نەزیف قادری" 
ئەندامــی دەفتەری سیاســی، "ڕۆســتەم 
دەفتــەری  ئەندامــی  جەهانگیــری" 
ڕەحیمــی"  "ئەحمــەد  مــەال  و  سیاســی 
بەرپرســی کۆمیســیۆنی کۆمەاڵیەتــی 

پێشکەش بە قوتابیان کرا.

یادی شەهیدان فەرماندە "مێهدی تەوریوەری" و 
"شەهید شۆڕش منبەری" بەرز ڕاگیرا

ڕێبوارانی ڕێبازی شەهیدان لە ژاوەرۆی 
لەدایــک  یــادی  دێموکــرات  هەمیشــە 
بوونی شەهیدی هەردەم زیندوو، مێهدی 

تەوریوەرییان بەرز ڕاگرت.
١٣٩٦ی  ڕەزبــەری  ١٤ی  ڕێکەوتــی 
تێکۆشــەرانی  لــە  پۆلێــک  هەتــاوی 
ڕێبــازی  ڕێبوارانــی  و  دێموکــرات 
شــەهیدانی حیــزب و گــەل لــە ژاوەرۆی 
ســنە ڕێوڕەسمێکیان بۆ یادی لە دایک 
"مێهــدی  فەرمانــدە  شــەهیدی  بوونــی 

تەوریوەری" بەڕێوە برد.
لــەم یادکردنــەوەدا ڕێبوارانــی ڕێبــازی 
ئــازادی وێــڕای بەرزنرخاندنــی خەبــات 
خۆرەتــاو،  جەنــگاوەری  تێکۆشــانی  و 
فەرماندەی بەوەجی دێموکرات و ڕێبوارە 
شــەهیدان،  ڕێبــازی  ڕاســتەقینەکەی 
کاک مێهدی شێخی ناسراو بە مێهدی 
تەوریوەری پەیمانیان لەگەڵ ڕێبازەکەی 
نوێ کردەوە و بەڵێنیان دا تا سەر وەفادار 
بە ئارمــان و ئارمانجەکانی حیزبەکەی 

شەهید مێهدی بمێننەوە.
بــە  ناســراو  شــێخی  مێهــدی  شــەهید 
 ١٣٥٨ ســاڵی  تەوریــوەری  مێهــدی 
هاتووەتــە ڕیــزی پێشــمەرگەی حیزبــی 
دێموكرات و لە هێزی شەریفزادە سازمان 
دراوە. هــەردوو شــەڕی نــەورۆزی ٥٨ و 
بەهاری خوێناویی شاری سنە چاالکانە 

بەشــداریی کــردووە. پــاش تۆمارکردنی 
چەندین داســتانی نەبــەردی لە تەمەنی 
پێشــمەرگایەتیدا  شــانازی  لــە  پــڕ 
لــە  نەکــراو  لەبیــر  حەماســەیەکی  لــە 
کۆســااڵن وێــڕای چەند هاوســەنگەری 
بەئەمەگــی کەوتــە بــەر قینــی ئاگری 
دژی گەلییەکان و پەیوەست بە کاروانی 

نەمران بوو.
ڕەزبــەری  ٢٢ی  ڕێکەوتــی  هەروەهــا 
لــە  پۆلێــک  هەتــاوی  ١٣٩٦ی 
تێکۆشــەرانی دێموکــرات و ڕێبوارانــی 
ڕێبــازی شــەهیدانی حیــزب و گــەل لــە 
ژاوەرۆی ســنە، لە گوندی تەنگیسەری 
ڕێوڕەســمێکیان  دێموکــرات  هەمیشــە 
بــۆ یــادی لــە دایــک بوونی شــەهیدی 
هەرگیز نەمر شــۆرش مینبــەری بەڕێوە 

برد.

لــەم یادکردنــەوەدا ڕێبوارانــی ڕێبــازی 
ئــازادی وێــڕای بەرزنرخاندنی خەبات و 
تێکۆشــانی جەنــگاوەری خۆرەتاو، بەورە 
چنــگ بەگڕەکــەی نییــەر و ڕێبــوارە 
شــەهیدان،  ڕێبــازی  ڕاســتەقینەکەی 
پەیمانیــان  مینبــەری  شــۆڕش  کاک 
و  کــردەوە  نــوێ  ڕێبازەکــەی  لەگــەڵ 
بەڵێنیــان دا تــا ســەر وەفــادار بــە ئارمان 
شــەهید  حیزبەکــەی  ئارمانجەکانــی  و 

شۆرش بمێننەوە.
مینبــەری"  "شــۆرش  شــەهید  هاوڕێــی 
"عەبدولحەســەن  شــەهید  کــوڕی 
مینبــەری" لــە ســاڵی ١٣٦٠ی هەتاوی 
لــە ئاوایــی نییــەری قارەمــان پــەروەر لە 
ڕوو  چــاوی  ســنە  ژاوەرۆی  ناوچــەی 
لــە ١٥ی  و  هەڵێنــا  ڕوون  دنیــای  بــە 
هەتــاوی  ١٣٧٩ی  ســاڵی  گەالوێــژی 
بــە فەرمــی دێتــە ڕیزی هەڵــۆ و تەوارە 
تیژباڵەکانــی دێموکــرات و پــاش تــەواو 
دەورەی  ســەرکەوتووانەی  کردنــی 
پیــرۆزی  جلــی  پێشــمەرگە  ســەرەتایی 
لــە  و  دەکات  لەبــەر  پێشــمەرگایەتی 
ناوەندی یەکی کوردستان سازمان درا.

پووشــپەڕی  ٥ی  ڕێکەوتــی  بەداخــەوە 
کــە  کاتێــک  هەتــاوی  ١٣٩٥ی 
پێشــمەرگەکانی  لــە  هێزێــک  وێــڕای 
حیــزب بــۆ ڕاپەڕاندنــی ئەرکــە حیزبــی 
نێوخــۆی  ڕەوانــەی  نیشــتمانییەکان  و 
کوردســتان کــرا لــە نیزیــک گونــدی 
"دووڕوو"ی ناوچــەی ســەواڵوا لە بناری 
و  هــاوڕێ  وێــڕای  کۆســااڵن  شــاخی 
شــەهیدی  خــۆی  دێرینــی  دۆســتی 
هەرگیز نەمر شاخەوان مینبەری کەوتە 
بەر پەالماری دژی گەلییەکانی ڕێژیم 
پڕســەروەری  کاروانــی  بــە  تێکــەڵ  و 

شەهیدان بوو.

بۆ چەندەمین جار لە پێتەختی ئێران چاالکیی 
تەبلیغی بەرێوە چوو

تــاران  لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
ئێــران،  پێتەختــی ڕێژیمــی ئیســامیی 
بــەردەوام چاالکیــی تەبلیغیــی بەڕێــوە 

دەبەن.
٢٧ی  ڕێکەوتــی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
ڕەزبــەی ١٣٩٦ی هەتــاوی، ڕۆڵەکانی 
دێموکــرات بــۆ وەفــاداری بــە ڕێبــازی 
دێموکراتــی  حیزبــی  و  شــەهیدان 
"شمیرانات"ـــی  لــە  ئێــران  کوردســتانی 

تاران وێنە و پۆستێری تایبەت بە شەهید 
دوکتور "قاسملوو"ـیان باڵو کردووەتەوە.

تێکۆشەرانی دێموکرات لەو چاالکیانەدا 
"ســیمای دێموکرات"ـــیان لــە ڕوانگەی 
وێنــەی  هەروەهــا  و  قاســملوو  دوکتــور 
دیکەی ئەو ڕێبەرە ناودارەی کورد باڵو 

کردووەتەوە.
هــەر لەو پێوەندییــەدا قارەمانانی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران و الوانی 

تێکۆشەری کوردستان ڕۆژی سێشەممە 
١٣٩٦ی  ڕەزبــەری  ٢٥ی  ڕێکەوتــی 
هەتاوی، لە مەیدانی "ئازادی"ـــی تاران 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ڕۆڵەکانــی دێموکرات لــەو چاالکیانەدا 
وێنــەی ڕێبەری نەتەوەی کورد دوکتور 
بــاڵو  قاســملوو"یان  "عەبدولڕەحمــان 

کردووەتەوە.

کۆچی دوایی دایکی شەهیدێکی ڕێگای ڕزگاریی 
کوردستان

دایکی شــەهیدێکی ڕێــگای ڕزگاریی 
کوردســتان لە شاری مەهاباد ماڵئاوایی 

لە ژیان کرد.
٢٥ی  ڕێکەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی 
رەزبــەری ١٣٩٦ی هەتــاوی دایــە "زارا 
عەبدی" دایکی شەهید "فەتاح عەزیزی 
پوور" لە شــاری مەهاباد بە هۆی پیری 

و بەسااڵچوویی کۆچی دوایی کرد.
نیشــتمانپەروەر  ئینســانێکی  زارا  دایــە 
وجێــگای ڕێــزی خەڵکــی ناوچەکە بوو 
و تا هەر دەم شــانازیی بە ڕێبازی کوڕە 

شەهیدەکەی دەکرد.
تەرمی دایه زارا لە نێو ئاپۆرای خەڵکی 

ناوچەکەدا بە خاک سپێردرا.
١٣٤٢ی  ســاڵی  "فەتــاح"  شــەهید 
هەتــاوی لــە گونــدی "گامێشــان" ســەر 
بە شــاری مەهاباد لەدایــک بوو. ناوابر 
حیزبــی  قارەمانــی  پێشــمەرگەیەکی 
دێمۆکراتــی کوردســتانی ئێــران بوو کە 
ڕێکەوتــی ١٠ی جۆزەردانــی ١٣٥٩ی 
هەتاوی له شــەڕێکی قارەمانانەدا دژی 
شــاری  لــە  کوردســتان  داگیرکەرانــی 

ڕەبەت شەهید بوو.
هەروەهــا ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی 
٢٥ی رەزبــەری ١٣٩٦ی هەتــاوی دایە 
"شــاناز جــدی" دایکی شــەهید "کامیل 
گەلـــلەبان" لــە گوندی "نیچەاڵن" ســەر 
بــە شــاری ورمــێ بــە هــۆی پیــری و 

بەسااڵچوویی کۆچی دوایی کرد.
دایــە شــاناز ئینســانێکی نیشــتمانپەروەر 
وجێــگای ڕێــزی خەڵکــی ناوچەکە بوو 
و تا هەر دەم شانازیی بە ڕێبازی کوڕە 

شەهیدەکەی دەکرد.
تەرمــی دایــه شــاناز لــە نێــو ئاپــۆرای 
خەڵکی ناوچەکەدا بە خاک سپێردرا.

شــەهید "کامیــل" مانگــی گەالوێــژی 
ســاڵی ١٣٦٣ی هەتــاوی لــە جــاددەی 
کەمینــی  کەوتــە  سۆمابرادۆســت 
هێزەکانی دوژمنی داگیرکەر و شــەهید 

کرا.
حیزبــی دێمۆکراتــی کوردســتانی ئێران 
خــزم  لەبنەماڵــە،  وسەرەخۆشــی  پرســە 
و  دەکات  ناوبــراوان  کاری  و  وکــەس 

خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانێت.

پیالنەکانی ڕێژیم 
دژی کوردستان بەردەوامە

بەرپرســانی ڕێژیمــی ئێــران لــە درێژەی 
پەلکێــش  بــۆ  نگریســەکانیان  هەوڵــە 
کردنــی الوان بــۆ نێــو دەزگای بەدناوی 
بەســیج چەند پیانێکی نوییان خســتۆتە 

گەر.
تێرۆریســتی  ســپای  کاربەدەســتانی 
پاســدارانی ڕێژیمی ئێران بە مەبەســتی 
پەلکێــش کردنی الوان و خەڵکی ناوچە 
بۆ نێو ڕیزەکانی بەســیج لە دێهاتەکانی 
داوەتــە  دەســتیان  ســەقز  سەرشــیوی 
خزمەتگــوزاری  بەنــاو  کاری  هەنــدێ 
کە لە ئەساســدا هیــچ پەیوەندیێکی بەو 

ڕێکخراوەوە نییە.
بەپێی ئەم هەواڵە هێزەکانی سپای ڕێژیم 
و مەســاڵحی  بــە کرێــکار  ڕاســتەوخۆ 
بیناســازی خۆیانەوە لە چەندین گوندی 
ناوچەی سەرشیوی سەقز وەک "حاجی 
عەبــدول، ســماقڵوو، حاجــی مەمــەدان، 
دیکــە  گونــدی  چەندیــن  و  باخچەڵــە 

دەســتیان داوەتە دروســت کردنی دیواری 
حەوشــەی مەدرەسەکان و دروست کردن 
و تەعمیــر کردن و کاشــیکاری کردنی 

مزگەوتەکانی ئەو گوندانە.
لــە کاتــی کار کردنــدا ئەندامانــی ئەو 
ڕێکخراوە تێرۆریســتی و لە ئینســانیەت 
بــۆ  بانگەشــەیان  بــەردەوام  بێبەشــە 
ســازمانەکەیان کــردووە و هەوڵیــان داوە 
ڕواڵەتی ڕێکخراوەکەیان لەالی خەڵکی 
ئــەو گوندانــە شــیرین بکــەن و ئەوەندەی 
بــە  خۆیــان  کارەکــەی  لوابێــت  بۆیــان 

پڕبایەخ لە قەڵەم داوە.
لــە  ڕێژیــم  نەزۆکانــەی  هەوڵــە  ئــەم 
کــە  دەبیندرێــن  لەحاڵێکــدا  کوردســتان 
گەلی وشــیاری کورد، بەتایبەت الوانی 
کوردستان بەباشی لە ویستەکانی ڕێژیم 
تێگەیشــتوون و لــە بۆنــە نیشــتمانی و 
نەتەوەییەکاندا نیشانیان داوە کە فریوی 

دەزگا داپڵۆسێنەرەکانی رێژیم ناخۆن.



ژمارە ٧١١، ٣0 ڕەزبەری ٤١٣٩٦

    یەکێــک لــە گەورەتریــن پرســیارەکان 
کــه ئــەم ڕۆژانــە بیر و مێشــکی خەڵکی 
بــە خۆیەوە ســەرقاڵ کــردووە، دژکردەوەی 
تونــدی ڕێژیمی ئێــران دوای ڕێفراندۆمی 
لــە  باشــوورە.  کوردســتانی  ســەربەخۆیی 
دژکــردەوەی  حاڵەتەکانــدا  لــە  هەندێــک 
هەندێــک لــە بەرپرســانی ڕێژیمــی ئێــران 
تەنانــەت توندتــر لە ســەرانی عێراقی بوو. 
ئــەو دژکردەوانە لە شــەڕی کەرکووک و 
حزووری فەرماندەکانی ســپای پاسداران و 
هێزەکانی ســپای قودس لــەو عەمەلیاتەدا 

گەیشتە لوتکە.
بەرپرســانی ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی 
حــزوور یــان ڕۆڵــی خۆیان لە هەر چەشــنە 
عەمەلیاتێکی ئەم دواییانەی کەرکووک 
ڕەت  لەســەرەکان  کێشــە  ناوچــە  و 
ڕۆژی  ڕێژیــم  میدیاکانــی  کردووەتــەوە. 
عەلی ئەکبــەر  لێدوانەکانــی  سێشــەممە 
ویایەتــی، وەزیــری پێشــووی کاروبــاری 
دەرەوەی  کاروبــاری  ڕاوێــژکاری  دەرەوە، 
ڕێبــەری ڕێژیــم و ئەندامــی دیاریکردنــی 
بەرژەوندییەکانــی نیزامیــان بــاڵو کــردەوە 
ڕۆڵێکــی  هیــچ  "ئێــران  گوتبــووی  کــە 
نییــه".  کەرکــووک دا  عەمەلیاتــی  لــە 
ویایەتــی کــە بەپێــی حوکمــی دادگای 
میکۆنووس، یەکێک لە بکەرانی تێرۆری 
دوکتور ســادق شــەرەفکەندی، ســکرتێری 
نــاوداری حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێــران و یەکێــک لــە ستراتیژیســتەکانی 
ڕێژیــم لــە بــواری پرســەکانی پێوەندیــدار 
بــە کوردســتانە، هەروەهــا گوتبــووی کــە 
هــۆکاری داگیرکردنــی کەرکــووک لــە 
شــەعبی  حەشــدی  میلیشــاکانی  الیــەن 

"خواستی خەڵکی ناڕازی" یە.
گوتــەی  بــە  پشت بەســتن  بــە  بــەاڵم 
نیزامییەکانــی کــورد و وێنــە  فەرمانــدە 
باڵوکــراوەکان لــە الیــەن میدیــا نێوخۆیی 
و نێودەوڵەتییــەکان، ڕاســتییەکان بــاس لە 

شتێکی دیکە دەکەن.
حکوومەتــی  نێــوان  بازرگانیــی  ڕێــژەی 
ئێــران ســااڵنە ٨  هەرێمــی کوردســتان و 
میلیــارد دۆالره، واتــە کوردســتانی عێراق 
شــەریکی  گەورەتریــن  تورکیــه   دوای 
یــا  حاڵــەت  چ  ئێرانــە،  بازرگانیــی 
حاڵەتگەلێــک هەیــە کــه گرینگیــی ئەوە 
بــۆ ڕێژیــم ئەوەنــدە زۆرە کــە لــەو قەیرانــە 
کۆمــاری  بەرۆکــی  کــە  ئابوورییــەدا 

ئیســامی گرتووەتەوە لەو ڕێژە بازرگانییە 
چاوپۆشی دەکا و ئەم جۆره بە ئاشکرایی 

پیانڕێژی بۆ کەرکووک دەکات.
ڕەنگــە هەندێــک لــە ئامانجەکانــی ئێران 
کــە بۆ وەڕێخســتن و حــوزووری چاالکی 
لە شەڕی کەرکووکدا بەدی دەکرێت ئەو 
بابەتانــەی خوارەوە بێت کە لە میدیاکانی 
ســەر بــە ڕێژیم دا بــاڵو بووەتــەوە، بەاڵم بە 
ڕای نووســەری ئــەو بابەتــە ئــەم حاڵەتانە 
بە تەنیایی ناکرێت هۆکاری ئەسڵی بن.

ڕەوایی دان بە درێژەی تەمەنی 
هێزەکانی حەشدی شەعبی

بەپێــی ئیدعــای فەرماندەکانی حەشــدی 
شــەعبی، ئــەو هێزانــە کە ئێســتا تەنانەت 
لــە ئەرتەشــی عێراقیــش بە هێزتــرن، دوای 
مەرجەعــی  سیســتانی  عەلــی  فتــوای 
داعــش  لەگــەڵ  شــەڕ  بــۆ  و  شــیعەکان 
دامــەزرا. کاتێک کە بەشــێکی بەرین لە 
خاکی عێراق لەژێر دەســتی داعش  دابوو، 
ئەو هێزانە توانیان ببنە هێزێکی یاســایی. 
عێراقــی،  سیاســەتمەدارانی  بەوتــەی 
حەشــدی شــەعبی تەواو لەژێر دەســەاڵتی 
ســپای قودسی کۆماری ئیسامیی ئێرانە 
و سیاسەتەکانی ڕێژیمی ئێران لە عێراقدا 

بەڕێوە دەبات.
بە الوازبوونی داعش و ئازادسازیی ناوچە 
داگیرکراوەکان، بەرەبەرە دەنگۆی ئەوەیکە 
ئــەو هێزانــە دوای داعــش مەشــروعیەتیان 
ئــەو  دەســتێوەردانی  دەبیســترا.  نامێنــی 
هێزانە لە مەسەلەی کەرکووک و هاتنی 
ئەوان بۆ یەکێک لە ناوچە هەســتیارەکان 
هــەم بــۆ کوردەکان و هەم بــۆ عەرەبەکان، 
مەشــروعیەتی ئــەو هێزانــەی النیکــەم بۆ 
بەشــێک لە خەڵکــی عەرەبی عێراق زیاتر 

کرد.
لــە کاتێکــدا کــە ڕێبەرانــی کوردســتانی 
باشــوور لە ســەر حــوزووری نایاســایی ئەو 
هێزانــە لــە شــەڕی کەرکــووک پێداگری 
دەکــەن، ڕێژیمــی ئێــران حــوزووری ئــەوان 
"حەســەن  بارەیــەوە  لــەو  دەســەلمێنێت. 
کازمیــی قۆمی" باڵوێزی پێشــووی ئێران 
لــە عێراق، بابەتێکی خۆی بۆ ڕۆژنامەی 
دەســت  ڕســتەیە  بــەو  ئێــران  "دەوڵەت"ـــی 
پێکــرد: "دولــت عــراق با فراغــت از تداوم 
نســبی عملیــات پاکســازی و آزادســازی 
مناطق اشــغال شده توسط گروه تروریستی 
داعش، عملیات تازه خود را متوجه بازپس 
گیــری مناطقــی کــرد کــه پــس از خروج 
داعــش تحت کنترل پیشــمرگه های کورد 

قرار گرفته بود". بەاڵم لە تەنیشــت یەک 
دانانی بە ئەنقەســتی داعش و پێشــمرگە، 
لــە درێــژەی بابەتەکەی خۆیدا بــە ئاماژه 
بــە شــەڕی کەرکــووک و یاســایی بوونی 
کــە  ئۆپەراســیۆنەی  "ئــەو  دەنووســێ: 
دوێنــێ لــە کەرکــووک ئەنجــام درا، لــە 
چوارچێــوەی جێبەجێ کردنــی خاڵەکانــی 
یاسای بنەڕەتی و پاراستنی یەکپارچەیی 
خاکی عێراق بوو". ئەو بەرپرسەی ڕێژیمی 
ئێــران که چەندین ســاڵ لــە عێراقدا باڵوێز 
بوو، ئاگادارانە باس لە مەسەلەی یاسایی 
بــوون دەکات و هــەوڵ دەدات ئــەو گومانە 
وەک  شــەعبی  حەشــدی  کــە  البەرێــت 
ســەرەکیترین هێــز لە شــەڕی کەرکووک 
هێزێکــی یاســاییە کــە ناوەرۆکی یاســای 

بەڕێوە بردووە.
ئامانجی سەرەکی ئێران واتە وەڕێخستن و 
حوزووری چاالک لە شەڕی کەرکووک 
ناتوانێت مەشڕوعیەت بەخشــین بە درێژەی 
شــەعبی  حەشــدی  هێزەکانــی  تەمەنــی 
بێــت. چونکــە زۆرینــەی پارلمانــی عێراق 
لــە دەســتی هێزەکانــی ژێردەســتی ئێــران 
دایــه و هــەر تــەرح و گەاڵڵەیــەک کــە 
بیهەوێــت بــە ئاســانی پەســندی دەکات. 
هــەر چەنــد لــە عێراقــدا بە جێگای یاســا 
زیاتــر عورفــی ڕدێــن ســپیەتی و پێوەندی 
دیکەی نایاســایی حوکم دەکەن. شــەڕی 
کەرکــووک، تەنیــا دەتوانێــت ڕێــگا بــۆ 
دروســتکردن یــا پەرەپێدانــی ئــەو پێوەندییە 
نایاســاییانەی عەرەبــەکان بــۆ بــە ئــاکام 

گەیشتنی ئەو ئامانجە هەموارتر بکات.

دابەزینی ڕۆڵی هێزە 
بیانییەکان )ئامریکایی(

بــە  و  ڕابــردوودا  ســااڵنی  مــاوەی  لــە 
تایبــەت بــە دەســتپێکی شــەڕی داعش  و 
بــە  هاوپەیمانــان  هێزەکانــی  حــوزووری 
تایبــەت ئامریکا لەو شــەڕەدا، کوردســتان 
و عێراق شــوێنی ئەو هێزانە بوون. لەگەڵ 
دژی  نیزامیــی  عەمەلیاتــی  کۆتایــی 
داعــش، ڕێژیمــی ئێــران لە حــوزووری ئەو 
هێزانە بەتایبەت لەو ناوچانەی کە کەمتر 
دەســەاڵتی هەبــوو، هەســتی بــە مەترســی 
کرد. یەکێک لە ناوچەکان لە کوردستان 
و شــاری ســتراتیژیکی کەرکــووک بوو. 
داگیرکردنــی کەرکووک لە الیەن عێراق 
)بڵێین ئێران( دەتوانێت دزەکردنی ڕێژیمی 
ئێــران لــەو ناوچەیــەدا بەرز بکاتــەوە و ئەو 
ناوچانە بۆ حزووری هێزە بیانییەکان دژوار 

یان غەیری مومکین بکات.

لــەو پێوەندییەدا "ئەحمەد وەحیدی" وەزیری 
پێشــووی بەرگــری و ئەندامــی ئێســتای 
بەرژەوەندییەکانــی  دیاریکردنــی  کــۆڕی 
شــەڕی  دوای  ڕۆژ  یــەک  نیــزام، 
کۆنفڕانســێکدا  پرێــس  لــە  کەرکــووک 
گووتــی:" ئەمڕۆ کەرکــووک کەوتووەتە 
هیــچ  و  عێراقییــەکان  هێــزە  دەس 
پێویســتییەک بــە بوونــی هێــزی دەرەکی 
نییــە". بــەاڵم ئامانجــی "ســەرەکی" ئێران 
لــە  چاالکانــە  بەشــداریی  و  وەڕێخســتن 
شــەڕی کەرکووکــدا ناتوانێــت دابەزینــی 
)ئامریکایــی(  بیانییــەکان  هێــزە  ڕۆڵــی 
یــان بەرزکردنــەوەی دزەکردنی خۆی بێت، 
چونکــە لــە مــاوەی ســااڵنی ڕابــردوودا، 
تەنانــەت لە شــارەکانی دیکە بە تەواوەتی 
لــە ژێــر کۆنتڕۆڵی حکوومەتــی هەرێمی 
کوردستان دایە )وەک هەولێر و سلێمانی( 
بەشــداری  توانیویەتــی  ئێــران  ڕێژیمــی 
بــێ داگیرکردنــی  چاالکانــەی هەبێــت. 
کەرکــووک، هەر بەو ڕێژەیەیش دەیتوانی 
کەرکــووک  ســتراتژیکی  شــاری  لــە 

حوزووی هەبێت.

بەهێزکردنی دەوڵەتی )شکست 
خواردووی( عێراق

ڕەنگــە پێویســت بــە شــرۆڤەکردن نــەکات 
کــە دەوڵەتــی یەکگرتــووی عێــراق کــە 
بڕیــار بــوو هاوپەیمانییــەک لــە هەمــوو 
کەمینە دانیشــتووەکانی ئەو شــوێنە بێت، 
دەوڵەتێکــی ژێردەســتی ڕێژیمــی  بووەتــە 
ئیســامیی ئێــران. ئەو دەوڵەتــه لە ماوەی 
سااڵنی ڕابردوودا گەیشتبووە خاڵێک کە 
تەنانەت هەندێک ڕەوتی شــیعه کە دژی 
سیاسەتەکانی ڕێژیمی ئێران لە عێراق بوون 
لــە خــۆی دوور خســتبۆوە، ئــەو ڕەوتانەش 
دەستیان دایە ناڕەزایەتی جیددی. ئاکامی 
پارچەبوونــی  چەنــد  سیاســەتەش،  ئــەو 
دەوڵەتــی ناوەندیــی عێــراق یــان بوونی ئەو 
بە یەک Failed state یان دەوڵەتی 
شکســت خــواردوو بــوو. ئــەوە لــە حاڵێک 
دابوو کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان، 
حکوومەتێکــی بــە نیســبەت ســەربەخۆ لە 
عێراقدایــه کــە ڕۆژ بــە ڕۆژ لــە بــواری 
ئابــووری و مەشــروعیەتی نێودەوڵەتییــەوە 
بەهێزتــر دەبــوو. کوردســتان، زیاتــر لــە ٢ 
میلیــۆن ئــاوارەی عێــراق )و ســووریه(ی 
لــە خۆیــدا پەنا دا. سیاســەتی ئەمنییەتی 
زۆر تونــدی گرتەبــەر بــە شــێوەیەک کــە 
تەقریبەن هیچ عەمەلیاتێکی تێرۆریستیی 
جیــددی لــە مــاوەی ســااڵنی ڕابــردوودا 

ئەنجــام نــەدرا. ئــەو حکوومەتــە تەنانــەت 
سیاســەتی تایبەتیی دەرەوەی خۆی بنیات 
نــا و دەســتی بە پێوەنــدی لەگەڵ واڵتانی 
جوارجــۆردا گــرت. شــەڕی کەرکــووک 
وەرگێــڕا.  تەواوەتــی  بــە  الپــەڕەی  ئــەو 
کەیهــان  ڕۆژنامــەی  پێوەندییــەدا،  لــەو 
دەســەاڵتی  ڕوانگەکانــی  ســەکۆی  کــە 
لــە  یەکێــک  لــه  ئیســامییە  کۆمــاری 
شــرۆڤەی  لەبــارەی  خۆیــدا  بابەتەکانــی 
شەڕی کەرکووکدا نووسی: "ئەم واڵتانە 
)ئامریکا و ئۆروپا( لە ســااڵنی ڕابردوودا 
بــۆ پێوەنــدی گرتنــی سیاســی ڕوویــان لە 
هەولێــڕ دەکرد و بەغدایــان لەبیر کردبوو". 
هــۆی  بــە  بــوو  کەرکــووک،  شــەڕی 
خــواردووی  شکســت  دەوڵەتــی  ئەوەیکــە 
عێــراق کەمێــک گیانی بێتەوە بەر. بەاڵم 
بەدڵنیاییــەوە ئامانجــی "ســەرەکی" ئێــران 
لــە وەڕێخســتن و حــوزووری چاالکانــە لە 
شــەڕی کەرکووکدا ناتوانێت بەهێزکەری 
دەوڵەتی "شکســت خواردووی" عێراق بێت. 
چونکە بە ســەرنجدان بە دزەکردنی زۆری 
ڕێژیمــی ئێــران لــە عێراقــدا ئــەو دەوڵەتــە 
شکســت خواردوویــە دەیتوانــی بە شــێوەی 
دیکــە بەهێــز بێت، وەک دانــی ئیمتیازی 
زیاتر بە دژبەرانی یان تەنانەت لەناوبردنی 
ڕێبەرانــی دژبــەر کــە ڕێژیمــی ئێــران لەو 
مەهارەتــی  دەوڵەتییانــە  تێــرۆرە  جــۆرە 

تایبەتی هەیە.

ئەگەری هۆکارەکانی دیکە
هــۆکاری دیکــەش دەتوانین بــۆ ئامانجی 
ئێــران لــە وەڕێخســتن و حــزووری چاالک 
لە شــەڕی کەرکووکدا لەبەر چاو بگرین. 
شــاری  ســتراتیژیکی  گرینگیــی  وەک 
کەرکووک لە پێوەندی لەگەڵ ستراتیژی 
هیالی شیعیی ئێران، گرینگیی ئابووری 
ئــەو ناوچەیە هەم بۆ حکوومەتی هەرێمی 
کوردســتان و هــەم بــۆ دەوڵەتــی عێــراق، 
دێموکراسی تازە پێ گرتووی کوردستانی 
عێراق و هەوڵدان بۆ نەزۆک کردنی ئەو. 
بە باوەڕی نووسەر هیچ کام لەو ئامانجانە 

ناتوانرێت ئامانجی سەرەکی ئێران بێت.
حەتمەن تا ئێســتا ئەو پرســیارە لە مێشکی 
"چ  ئــەدی  گرتــووە  شــکڵی  خوێنــەردا 
ڕێژیمــی  ئەولەویەتــی  کــە  ئامانجێکــە 
ئێرانــه؟" بــۆ دۆزینەوەی ئــەو واڵمە دەبێ 
دۆخی ئێســتای ناوچەکــە لەگەڵ دۆخی 
ســاڵی ١٩٩٢ی زایینــی بــۆ دواتر بەراورد 

بکەین.
ناوچەکــەدا  لــە  گۆڕانکارییــەک  چ 

بــە  پێویســتی  ڕێژیــم  کــه  پێکهاتــووە 
حزوورێکــی وا هەیــە؟ مەگەر دۆخەکە لە 
ســاڵەکانی دروســتبوونی حکوومەتەکانی 
کوردســتان دوای دیاریکردنــی زۆنــی دژە 
فڕینــی ٣٦ دەرجــە نالەبارتــرە؟ دۆخەکــه 
نیســبەت بە کاتی ڕاگەیاندنی سیســتمی 
فێدراڵی لە عێراقدا و بە فەرمی ناســینی 
)کــه  کوردســتان  هەرێمــی  حکوومەتــی 
شــادی و خۆشــی خەڵکــی کوردســتانی 
کاتــی  و  لێکەوتــەوە(  ڕۆژهەاڵتیشــی 
گۆڕانێکــی  چ  ڕێفرانــدۆم  یەکەمیــن 
دەبــێ  پرســیارانە  ئــەو  کــردووە؟ واڵمــی 
ڕاســتەوخۆ  کــە  بێــت  مەســەلەیەک 
پێوەنــدی بە ڕێژیمی ئێرانــەوە هەیە؟ تەنیا 
گۆڕانێک کە دروســت بوو و ڕاســتەوخۆ 
بــۆ ســەر ڕێژیمــی ئێــران هەڕەشــەیەکی 
جیددیــە، ڕاســان و قۆناغێکــی تــازە لــە 

خەباتی کوردستانی ڕۆژهەاڵتە.
ساڵی ڕابردوو له کاتێکدا که دوای یەک 
ســاڵ لــە ڕاگەیاندنــی ڕاســان تێپەڕیبــوو، 
خەڵکــی کوردســتانی ئێران بە وەڕێخســتن 
کەمپەینــی  لــە  چاالکانــه  بەشــداری  و 
"زەماوەنــدی  یــان  جامانــە"  "نــەورۆزی 
جامانــە" حەماســەیەکی مێژووییان تۆمار 

کرد.
ڕۆژی  لــە  مێژووییــە  حەماســە  ئــەو 
ڕێفراندۆمــی کوردســتانی باشــووریش بــە 
دووپــات  ئــااڵ"  "زەماوەنــدی  کەمپەینــی 
بوویــەوە. ڕێژیــم کــە بــەردەوام هەوڵی داوە 
و واقعیەتــی مەســەلەی کــورد ئینکار یا 
بەالڕێــدا ببــات ئــەو سیاســەتەی خۆی بە 
حــزووری بەرینــی خەڵکــی کوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت لــە شــەقامەکان، بە شکســت 
خــواردوو لــە قەڵــەم دا و ئامانجــی ئــەوە 
بــوو بــە هــەر شــێوەیەک لــە بەرانبەریــدا 

ڕابوەستێت.
لــەو چوارچێوەیــەدا و لــە گۆشــە نیــگای 
ڕاســان، وەڕێخستنی ئاژاوەی کەرکووک 
بــۆ ڕێژیــم دەیتوانی چەندین دەســتکەوتی 
هەبێت: سەرکووت و بێ هیوایی بیروڕای 
یــا  )دوو  الوازکردنــی  کــورد،  گشــتیی 
چەنــد بەش کردنی( حکوومەتی هەرێمی 
هەڵکشــانی  ئاکامــی  لــە  کوردســتان، 
لــە  زیاتــر  )تەنانــەت  خــۆی  دزەکردنــی 
پێش( لە کوردســتانی عێراق، )ئەگەری( 
دەســتپێکردنەوەی تێرۆرەکان لــەو ناوچەیە 
و لــە کۆتاییدا وشــککردنی نەمامی تازە 
پــێ گرتووی ڕاســان کە کــەم کەم دەبێتە 
یەکێــک لــە فاکتــەرە گرینگــەکان لــە 

هاوکێشەکانی ناوچەدا.

ڕاسان،
 هۆکاری سەرەکی سپا بۆ ئاڵۆزییەکانی کەرکووک

»



٥ ٥ژمارە ٧١١، ٢٢ی ئۆکتۆبری ٢٠١٧

هێزی سەربازیی ئێران 
توانای پاراستن و پارێزگاری لە 

قواڵیی ستراتژیكی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی نییە
»

»
واڵتگەلێك لە سیستم و پێكهاتەی سیاسی 
دوای شــەڕی جیهانــی دووهــەم توانیان بە 
كەمترین تێچوو زۆرترین گەشەی ئابووری 
و كاریگــەری سیاســی بەدەســت بێنــن كــە 
بەباشــی ڕێســاكانی گەمە و بەڕێوەبردنی 
ئــەم هەقیقەتەیــان قەبــووڵ كرد كــە هێزی 
ســەربازی و ئابــووری قســەی یەكــەم دەكا 
و  مــرۆڤ  مافــی  و  دێموكراســی  نــاك 
دادپەروەری، تەنانات دێموكراسی و مافی 
كەرەســتەیەك  و  ئامــراز  بووەتــە  مــرۆڤ 
و  ئابــووری  ئامانجــە  بــە  گەیشــتن  بــۆ 
سیاســییەكان، هەڵبــەت هێــز تەنیــا بریتــی 
نییــە لــە هێــزی ســەربازی بەڵکــوو هێزی 
كەلتووریــش زۆر  و  و فیكــری  ئابــووری 
گرینگــە و تەنانــات نابوونــی هاوســەنگی 
لــە نێــوان هێــزی ســەربازی و ئابووریــش 
واڵتێــك  نموونــا  بــۆ  دەخوڵقێنــێ  كێشــە 
كــە تەنیــا بەشــوێن گەشــەی ئابوورییــەوە 
هێــزی  گەشــەی  بــە  گرینگــی  و  بــێ 
ســەربازی نــادا، ناتوانــێ لــە بەرژەوەندییە 
درێژخایەناكانــی ئابوورییەكەی لە ئاســتی 
جیهاندا بەرگری بكا! لە الیەك سیاســەتی 
دەرەكــی و دەســتێوەردانی و بەشــداری لــە 
مەســەلە جیهانییەكان ئەگەر گونجاو نابێ 
لەگەڵ هێزی ئابووری و ســەربازی كێشــە 
خوڵقێــن دەبــێ. ئێــران ســااڵنێكە بەشــوێن 
پێكهێنانــی هیالــی شــێعە و دامەزراندن و 
سەپاندنی ئیمپراتۆری شێعە لە جیهاندایە، 
گەلــۆ  ئەوەیكــە  بەلەبەرچاوناگرتنــی 
سیاســەتی دەرەكــی ئێــران لــە ســۆنگەی 
مافی مرۆڤ و دێموكراســی و یاســاكانی 
دروســت  ناتەوەیەكگرتــووەكان  ڕێكخــراوی 
یان هەڵەیە و بە لەبەرچاوناگرتنی ئەوەیكە 
گەلــۆ ئێــران قوواڵیــی ئیســتراتیژیەكەی 
و  نــا  یــان  دیاریكــردووە  واقێعبینانــا 
بەلەبەرچاوناگرتنــی ئەوەیكە گەلۆ بوونی 
ئێــران لــە ســووریە و عێــراق بــۆ پێشــگرتن 
لــە هاتنــی تیرۆریســتەكان بــۆ تارانــا یــان 
نــا و پرســگەلێك لــەم شــێوەیە دەمانهــەوێ 
گەلــۆ  كــە  بكەیــن  تاوتــوێ  پرســە  ئــەم 
ئێــران لــە ســۆنگەی ســەربازییەوە توانــای 
بەدەســتهێنانی ئامانجــە دیاریكــراوەكان و 
پاراســتنیانی هەیــە یــان نا؟ بەســەرەنجدان 
بەوەیكە ئیســرائیل بەڕوونــی ڕایگەیاندووە 
كە قەبووڵی ناكا ئێران لە نزیك سنوورەكانی 
بــێ، گەلــۆ شــەڕێكی دیكــە بەڕێوەیــە؟ 
گەلــۆ بەردەوامــی و جەختكردنی ئێران بۆ 
بوونــی لە واڵتــە عەرەبییەكان دەبێتە هۆی 
داگیرسانی شەڕ لە نێوان ئیسرائیل لەگەڵ 
ئێــران یــان عەرەبەكان لەگــەڵ ئێراندا؟ لەم 
بابەتــە واڵمــی ئــەم پرســیارە دەدەینەوە كە 
گەلــۆ ئێــران توانــای پاراســتنی قوواڵیــی 
ئیســتراتژیكی خۆی لە شــەڕێكی بەرباڵو 

و ڕاستەوخۆدا هەیە؟
بــە پێچەوانــەی بانگەشــە و دروشــمەكانی 
هێــزە  ئێــران،  ســەربازییەكانی  بەرپرســە 
سەربازییەكانی ئێران تەنانەت بۆ پاراستنی 
شــەڕێكی  ئەگــەری  لــە  ئێــران  تەناهــی 
بەربــاڵو لەگــەڵ كێشــە بــەرەوڕوون چ بگا 
بــە عەمەلیاتــی بەربــاڵوی ســەربازی لــە 
نێــو خاكــی واڵتانــی دیكە و یان پاراســتن 
و بەرگــری لــە هاوپەیمانەكانیان، هیچكام 
لــە هاوپەیمانەكانــی ئێران لــە خۆرهەاڵتی 
ناوەڕاســت ئەرتەشێكی پۆشت و پەرداخیان 
نییە و ڕووســیەش تەنیا بەهۆی پاراستنی 
ســووریە  لــە  خــۆی  بەرژەوەندییەكانــی 
ئەگــەری  لــە  و  شــەڕەكە  نێــو  هاتووەتــە 
هۆكارگەلــی  بــە  بەربــاڵو  شــەڕێكی 
ئابــووری و سیاســی بێجگــە لــە هێنــدێ 
شــوێنی بەرتەسك لە سووریە بۆ پاراستنی 

بەرژەوەنــدی و پایگاكانــی خۆی تووشــی 
شەڕ بۆ پاراستنی ئێران ناكا. كاریگەرێتی 
ئێــران تاكوو دەریای مەدیتەرانە نە بەهۆی 
هێــزی ئابــووری و ســەربازییەكەی بەڵكوو 
كەڵك وەرگرتنیەتی لە هێزی نەرم و هەست 
و پێكهاتەی ئایینی ناوچە شێعەنشینەكانە 
بەاڵم درێژەكێشانی ئەم ڕەوتە بووەتە هۆی 
تــرس و هەســتیاری زۆری واڵتانی ناوچە 
و بــە درێژەكێشــانی ئــەم ڕەوتــە ئەگــەری 
پێكدادانــی بەربــاڵو دوور لــە چاوەڕوانــی 
نییــە. ئێران هەر بەوشــێوە كە تاكوو ئێســتا 
لــە شــەڕی ناهاوخشــت باشــترین كەڵكــی 
ســەرهەڵدانی  ئەگــەری  لــە  وەرگرتــووە 
شــەڕی بەرباڵویــش لەم ڕێگاوە خەســاری 
زۆر لــە الیەنــی بەرانبــەردەدا بــەاڵم شــەڕ 
لەالیــەن هێــزە ئاســمانی و دەریاییەكانــی 
الیەنــەكان یــەكا دەبێتــەوە نــەك لــە ســەر 
زەوی. لــە خشــتەكانی خــوارەوە ئامــاژە بە 
ئامار و ژمارەی چەك و چۆڵی گرینگی 
پێنج واڵتی بەهێزی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست 
كراوە كە بە بەردەوامی سیاسەتەكانی ئێران 
لەگــەڵ  شــەڕیان  و  پێكــدادان  ئەگــەری 
ئێــران هەیــە. هەڵبەت ئاڵــۆزی و جیاوازی 
بەرژەوەندییــەكان گــرووپ بەندییەكانی لە 
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت زۆر ئاڵۆزكــردووە 
بــەاڵم زۆرترین ئەگەری پێكدادان لە نێوان 
عەرەبســتان و ئیمــارات لــە دژی ئێران یان 
ئیســرائیل لە دژی ئێران یان یەكگرتوویەك 
لە نێوان عەرەبەكان و ئیسرائیل هەیە. زۆر 
بەكورتی باس لە گرفتەكانی ئێران لە دوو 

شەڕی گریمانەیی دەكەم.
شــەڕ لەگــەڵ عەرەبســتان و ئیمــارات: بە 
پێچەوانــەی تێگەیشــتنی خەڵــك، شــەڕی 
نێوان ئێران و عەرەبســتان زۆر مەترسیدارتر 
و پڕخەســارتر و پڕتێچووتــرە لــە شــەڕی 
نێوان ئێران و ئیســرائیل، هەڵبەت پێویســتە 
بگوتــرێ ئەگــەری زۆركەمــە عەرەبســتان 
وەك  دیكــە  واڵتانــی  هاوڕێیەتــی  بــێ 
بچێتــە  عەرەبــی  یەكگرتــووی  ئیماراتــی 
شــەڕ لەگــەڵ ئێرانــەوە. هێــزی ئاســمانی 
عەرەبســتان كــە خــاوەن فرۆكەگەلی ناوی 
چــوارەم و نــاوی ئامریكایــی وەكــوو ئێــف 
پانــزە و فرۆكــە ئۆرووپاییەكانــی تایفۆنایە 
وێــرای شكســتدانی هێــزی ئاســمانی كۆن 
و پەرتــووكاوی ئێــران كــە زۆرتــر كەڵك لە 
فرۆكەكانی ناوی سێهەم هی چل ساڵ پێش 
وەردەگــرێ، دەتوانــێ ناوەندەكانــی ناوکی 
ئێران بە تەواوەتی لە نێوببات كە سەرەڕای 
تێپەڕبوونی دەیان ســاڵ لەشــەڕ، سەنعەتی 
بــۆ  نەوتــی ئێــران نەیتوانیــوە بگەڕێتــەوە 
سەردەمی پێش لەشەڕ و ئەمە بۆ ئابووری 
لەرزۆكــی ئێــران بە مانــای دابەزینی زۆر 
بێــكاری و هەاڵوســانی  بەرزبوونــەوەی  و 
كونتــرۆڵ نەكراوە. دۆخی هێزی ئاســمانی 
ئێــران بەڕێژەیەك خراپە كــە تەنانات هێزی 
ئاســمانی ئیمــارات بەكەڵــك وەرگرتــن لــە 
فرۆكەكانی ئێف شــانزە لە هێزی ئاسمانی 
ئێــران بەهێزتــرە. الوازی و ناتوانایــی ئێران 
لــە یارمەتیــدان بە حوســییەكانی یەمەن و 
شێعەكانی بەحرەین بەتەواوەتی دەگەڕێتەوە 
بــۆ الوازی هێــزی ئاســمانی و دەریایــی 
ئێران، بە پێچەوانەی بانگەشــەی بەرپرســە 
ئێرانییــەكان، هێــزی دەریایی ئەم واڵتە كە 
بەشــێكی زۆری هێزەكــەی بەهــۆی چەند 
ســەد پاپــۆڕی خێــرای مووشــك هاوێــژ و 
مووشــەكە كەنــارە بــە دەریاییەكانە هەروەك 
مووشــەكی كەنــداوی فــارس پێكهێنــراوە، 
هێزێكــی كەنارەكانــە نە هێزێكــی دەریایی 
لــە  ئێــران  ئیســتراتژیك، هێــزی دەریایــی 
كەنــداوی  واڵتانــی  لەگــەڵ  شــەڕێكدا 
لــە پشــتیوانی  بــە كەڵكوەرگرتــن  فــارس 
پاپــۆڕە خێــراكان و هەروەهــا كەڵكوەرگرتن 
لە مووشــەكەکانی كەنــار بۆ دەریا توانای 
ئەوەی هەیە كە زەبرێكی قورس لە الیەنی 
شــێوەیەك  بەهیــچ  بــەاڵم  بــدات  بەرانبــەر 

توانای ســەربازی لە دەرەوەی كەنداو نییە، 
لەبــەر ئــەوەی كەشــتی و فرۆكەهەڵگــری 
نییــە و ژمــارەی كەشــتییەكانی ئێران زۆر 
كەمتــر لەوەیــە كە بتوانــێ عەمەلیاتێك لە 
دەریــای ســوور ئەنجــام بــدات چ بگات بە 
پێویســتە بگوتــرێ  دەریــای مەدیتەرانــە! 
الوازی زۆری هێــزی ئاســمانی ئێــران لــە 
هــەر شــەڕێكی شــیمانەیی دەبێتــە هــۆی 
ئیمــارات  و  عەرەبســتان  ســەركەوتنی 
و  دەریــا  لــە  ڕۆژدا  چەنــد  مــاوەی  لــە 
زۆربــەی  بگوتــرێ  پێویســتە  هەروەهــا 
ژێردەریاییەكانــی ئێــران كــە دروســتكراوی 
پیشەســازی ســەربازی نێوخۆیی ئێرانن لە 
ئاســتێكدا نیــن كــە كاریگەرییەكــی ئەوتۆ 
لــە گۆڕانكاری گۆڕەپانی شــەڕ دابنێن و 
ژێردەریاییەكانــی دیكەی ئێران لە بەرانبەر 
كەشــتییەكانی  و  ئاســمانییەكان  هێرشــە 
الیەنی بەرانبەر زۆر الواز و خەسارهەڵگرە 
و لەشــەڕێكی نێوان مــاوە یــان درێژخایــەن 
ئاســمانی  هێــزی  زاڵبوونــی  بەهــۆی 
عەرەبستان توانای درێژەدان بە مەئموریەتی 
نییــە لەبــەر ئەوەیكــە هیــچ پایەگایەكــی 
ژێردەریاییــەكان  پشــتیوانی  بــۆ  دەریایــی 
نامێنێتــەوە، هێــزی مووشــەكی ئێــران كــە 
توانــای  عەرەبستانیشــە  لــە  زیاتــر  زۆر 
بەتاییــەت  شــەڕ  چارەنووســی  گۆڕینــی 
لــە شــەڕێكی نێوان مــاوە یــان درێژخایەنی 
وردبینــی  و  ژمــارە  ئــەوەی  لەبــەر  نییــە 
مووشەكە ئێرانییەكان لە ئاستێكدا نییە كە 
كەمووكۆڕییەكانی هێزی دەریایی قەرەبوو 
بكاتەوە و لە الیەكی دیكەوە سیســتمە دژە 
عەرەبســتان  پاتریوتــی  مووشــەكییەكانی 
توانــای لەناوبردنــی بەشــێك لە مووشــەكە 
هاوێژراوەكانی ئێرانی هەیە، هەرچەند ئێران 
لــە هێندێــك بواردا وەك شــەڕی ســایبێری 
توانــای زەبرلێــدان لــە الیەنــی بەرانبــەری 
هەیــە و تەنانــەت مووشــەكە ئێرانییەكانــی 
شــەهابی ٣ و ســجیل دەتوانــن زەبرگەلێــك 

لە ژێرخانە ئابوورییەكانی عەرەبســتان وەك 
ســەنعەتی نەوەتــی ئــەو واڵتــە بــدەن بەاڵم 
ئێــران زۆرتریــن زەرەر لــە هــەر شــەڕێكی 
گریمانەیــی دەكا و خەســارە ئابوورییەكانی 
وەها شــەڕێك بە ڕێژەیەك زۆر دەبێ كە بۆ 
ماوەی چەندین ساڵ ئێران تووشی قەیرانی 
ئابــووری و بێكاری و هەژاری لەڕادەبەدەر 
بــواری  لــە  دەســكەوتێكی  هیــچ  و  دەكا 

سەربازی و سیاسی بەدەست ناهێنێ.
ئەرتەشــی  ئیســرائیل:  لەگــەڵ  شــەڕ 
كاســیكەكاندا  شــەڕە  لــە  كــە  ئیســرائیل 
زۆر ســەركەوتووانە جوواڵوەتــەوە بــەاڵم لــە 
شــەڕ لەگەڵ گرووپــە میلیشــیاییەكان كە 
لــە الیــەن ئێرانــەوە پشــتیوانیان لێدەكــرێ 
ڕووبــەڕووی کێشــەی جیــددی بووەتەوە و 
ئێســتایش ئێران دەیان هەزار الوی شــێعەی 
لە واڵتە جۆراوجۆرەكان وەك ئەفغانییەکان 
لە سوورییە ڕێكخستووە و هێزەكانی سپای 
پاسداران بەشێوەی ئاشكرا لە سوورییەدان و 
تەنانەت هێندێك هەواڵ باس لەوە دەكەن كە 
ئێــران هەوڵی درووســتكردنی مووشــەك لە 
نێوخۆی ســووریە دەدا، بێگومان ئیسرائیل 
بوونی ئێران لە سنوورەكانی خۆی قەبووڵ 
نــاكا و ئەگــەر ئێــران لــە ســووریە نەچێتــە 
دەرەوە ئەگەری پێكدادان لەگەڵ ئیسرائیل 
هەر كات لەئارادایە. لە ئەگەری ڕوودانی 
شــەڕ و پەرچەكــرداری حیزبوڵــاڵی لوبنان 
و مووشــەك هاوێــژی بــۆ ســەر شــارەكانی 
ئیسرائیل واڵمدانەوەی ئەرتەشی ئیسرائیل 
جیــاواز دەبێ لەگەڵ شــەڕەكانی پێشــوو و 
لــەم دەرفەتە زۆرتریــن كەڵك وەردەگرێ بۆ 
ڕیشــەكێش كردنــی گرووپە میلیشــیایی و 
توونــدڕەوەكان لــە نزیك خۆی یــان النیكەم 

وەشاندنی خەسار و زەبری قوورس لێیان.
 لــە ئەگــەری ڕوودانــی شــەڕ ڕەنگە هەر 
لــە  تەنیــا  زۆر  هۆكارگەلــی  بــە  دووال 
چوارچێوەی ســووریە و لوبنان شــەڕ بكەن 
بــەاڵم لــە ئەگــەری بەرباڵوبوونــی هێرشــە 

میلیشــیاكان  و  گــرووپ  ڕاكێتییەكانــی 
بــۆ شــارەكانی ئیســرائیل ئەگــەری زۆری 
هەیــە كــە ئیســرائیل هێــرش بكاتــە ســەر 
ئامانجگەلێك لە خاكی ئێران؛ لە خراپترین 
ســیناریۆ و ڕوودانــی شــەڕێكی بەربــاڵو 
ئێــران تەنیا بە مووشــەك و ڕاكێت دەتوانێ 
هێــرش بكاتــە ســەرخاكی ئیســرائیل كــە 
بوونی دەیان جۆر سیســتمی دژەمووشەكی 
بەشــێكی زۆر  و دژە ڕاكێتــی ئیســرائیل 
بــەاڵم  دەكاتــەوە  پووچــەڵ  هێرشــانە  لــەم 
هێرشــە  پووچەڵكردنــەوەی  توانــای  ئێــران 
ســەر  بــۆ  ئیســرائیلی  مووشــەكییەكانی 
فرۆكــە  تەنانــات  و  نییــە  خــۆی  خاكــی 
بكەنــە  هێــرش  دەتوانــن  ئیســرائیلییەكان 
قوواڵیــی خاكــی ئێــران و هێــزە ئاســمانییە 
الوازەكەی ئێران نەتەنیا توانای پشــتیوانی 
لــە هاوپەیمانەكانــی خــۆی نییــە بەڵكــوو 
توانــای بەرگــری لە ئاســمانی ئێرانیشــی 
بەشــێوەی كاریگــەر نییە، بــە هۆكارگەلی 
ســەربازی و سیاســی هەرجۆرە شــەڕێك لە 
نێــوان ئــەم دوو واڵتــە كــورت خایــەن دەبێ 
و ئیســرائیل لــە خراپتریــن حاڵەتــدا چەنــد 
هەزاركــەس لــە هاونیشــتمانییەكانی دەبنە 
قوربانی هێرشــە مووشــەكی و ڕاكێتییەكان 
و زەبرێكی جیددی وەبەر هێزی ســەربازی 
و ئابوورییەكــەی دەكــەوێ بــەاڵم ڕوودانی 
وەها شەڕێك بۆ ئێرانیش هەم لە سۆنگەی 
هەمیــش  و  ئابــووری  هــەم  و  سیاســی 
ســەربازی زۆر پڕتێچــوو دەبــێ و ئێــران بە 
لەدەستدانی بەشێكی گەورە لە پاشكەوتی 
بەهــۆی  گرفتــەكان  و  مووشــەكەكانی 
شــەڕ لــە بەرانبــەر عەرەبســتان و ئیمــارات 
دەكەوێتە حاڵەتی الوازییەوە، شــەڕی ئێران 
و ئیسرائیل كاریگەرییەكی نەرێنی زۆر لە 
خۆرهەاڵتی ناوەڕاســت دادەنێ و بەستێنی 
هێرشــی عەرەبســتان و تەنانەت توركییە بۆ 

سەر ئێران خۆش دەكا.
ڕێژیمــی ئێران لە ڕێگەیەكی بێگەڕانەوەدا 

ئیدۆلۆژیكــی  ڕێژیمــی  دەبــڕێ،  ڕێگــە 
ئێــران بــێ پێكهێنانــی هیالــی شــێعە و 
پــەرەدان بــە تووندئاژۆیــی لــە خۆرهەاڵتی 
خــۆی  پاراســتنی  توانــای  ناوەڕاســت 
لــە نێوخــۆی ئێرانــدا نییــە و لــە الیەكــی 
دیكــەوە قوواڵیــی ئیســتراتژیك و ئامانجە 
لــە  سیاســییەكانی ڕێژیــم زۆر گەورەتــرە 
توانــا ئابــووری و ســەربازییەكانی ئێــران و 
بــە تەواوەتــی ڕوونــە كە بۆچــی ڕێژیم بۆ 
لــە  ســەربازی  الوازی  قەرەبووكردنــەوەی 
گەیشــتن بە ئامانجەكانی بەشــوێن چەكی 
ناوكییەوەیــە! هەرچەنــد ئەگــەری كەمــی 
هەیــە كــە ڕێبەرانی ڕێژیمی ئێــران واز لە 
ئارمانجەكانــی خۆیــان بــۆ هەناردەكردنــی 
شــۆڕش بێنــن بــەاڵم درێژەكێشــانی ڕەوتی 
هەنووكەیــی بێجگــە لە شــەڕ و ماڵوێرانی 
هیچــی بــەدواوە نابــێ و هــەر بەو شــێوەیە 
كــە شــەڕی هەشــت ســاڵە لەگــەڵ عێراق 
بــە تایبــەت شــەش ســاڵی كۆتایــی شــەڕ 
هیــچ دەســكەوتێكی بــۆ الیەنەكانی شــەڕ 
نەبــوو، ڕوودانــی هەرجۆرە شــەڕێك بێجگە 
لــە ماڵوێرانــی و دواكەوتوویــی ئابــووری 
هیــچ دەســكەوتێكی نابێ و زۆرترین زەرەر 
و ئــازار وەبــەر خەڵكــی ئێــران دەكــەوێ، 
شــایانی باســە لــەم لێكدانەوەیــەدا هێــزی 
ســەربازی ئامریكا و ئینگلیس و فەرانسە 
وەك هاوپەیمانــی واڵتانی ناوچە لەبەرچاو 
نەگیراوە و بێگومان هێرشــی ئێران بۆ سەر 
شــارەكانی ئیســرائیل یان شەڕی نێوان ماوە 
یــان درێژخایــەن لەگــەڵ عەرەبســتان كــە 
دەبێتــە هۆی بەســترانی گەرووی هورمۆز 
و  ئامریــكا  ســەربازی  پەرچەكــرداری 
واڵتانــی  و  ئــۆردۆن  و  میســر  ڕەنگــە 
عەرەبــی لێدەكەوێتــەوە و بڵقــی قوواڵیــی 
ئیســتراتژیكی ڕێژیمــی ئێــران زۆر خێراتر 

دەتەقێتەوە.



ژمارە ٧١١، ٣0 ڕەزبەری ٦١٣٩٦

چەوسانەوەی نەتەوەیی )نەتەوەی کورد( لە 
ئێران، لە ڕوانگەی بیردۆزی ڕەخنەگرانەی 

تێکنۆلۆژییەوە
   پێشەکی:

بابەتــە  لــەو  یەکێــک  تێکنۆلــۆژی 
گرینگانەیــە کە ســرنجی بیرمەندانی 
لــە پێوەندی  لەگەڵ پێشــهاتەکانی بۆ 
ســەر خــۆی ڕاکێشــاوە. تێکنۆلۆژی 
کاریگەرییەکــی  گشــتی  بەشــێوەی 
بەرچاوی لە پێشــکەوتنی مرۆڤایەتی 
یــان  دیــاردە  دەرخســتووە،  خــۆی  لــە 
کاریگەرییانــە  ئــەو  دەرکەوتەکانــی 
دەکرێ وەک دەرکەوتەیەکی ئەرێنی 
یــان نەرێنــی لێکدانەوەی بــۆ بکرێت. 
لــە درێــژەی ئــەو باســەدا گرینگــی 
لەمــەڕ  تێکنۆلــۆژی  سیاســەتی 
پێشــهات و دەرکەوتەکانــی، هەروەهــا 
تێکنۆلــۆژی  سیاســەتی  لــە  بــاس 
لەالیــەن بڕیار بە دەســتان دێتە ئاراوە. 
و  نیۆیــۆرک  هەواییەکانــی  پێڵــی 
ئامانجەکانی ئەو پێاڵنە لەو نموونانەیە 
کاربەدەســتانی  دەریدەخــات  کــە 
بــۆ  تێکنۆلــۆژی  تێکنۆلــۆژی، 
مەبەســتگەلێکی پیــان بــۆ داڕێــژراو 

کاناڵیزە دەکەن.
بابەتی بەردەســت، باس لە ئێران وەک 
واڵتێکــی فرەنەتــەوە دەکات کــە لــە 
دەسپێکی حکومەتی مۆدێرن لە ئێران 
چەوسانەوەی نەتەوە جۆراوجۆرەکان لە 
سیاســەتە یەک لــە دوای یەکەکانی 
رەنگــی  ئێــران  ناوەنــدی  حکومەتــی 
ئــەو  ئاراستەیەشــدا  بــەو  و  داوەتــەوە 
سیاســەتە تــا ئێســتا درێــژەی هەبووە، 
لــە  وەرگرتــن  کەڵــک  هەروەهــا  و 
تێکنۆلــۆژی بــۆ بەرەوپێــش چوونــی 
ژێردەســت  و  ســڕینەوە  سیاســەتی 
مانــەوەی نەتــەوەی کــورد لــە ئێران و 
لەالیــەن حکومەتــی ناوەندییــەوە بــاس 

دەکرێت.
ڕەخنەگرانــەی  "بیــردۆزی 
ئــەو  ســەردێری  تێکنۆلــۆژی"، 
بابەتەیــە کــە "ئەنــدرۆ فینبێرگ" بۆ 
کاری  بــە  خــۆی  لێکۆڵینەوەکانــی 
هێنــاوە. ئەنــدرۆ لــەو بروایەدایــە کــە 
ناکــرێ تێکنۆلۆژی وەک بابەتێکی 
هەروەهــا  و  بکــرێ  ســەیر  شــەیتانی 
پێشــکەوتنی  کــە  بڕوایەدایــە  لــەو 
تێکنۆلۆژی بەشــێوەی ئێســتا کێشــە 
دەخوڵقێنــێ. ئەنــدرۆ لــە درێــژەی ئەو 
تێزەدا دەڵێ: تێکنۆلۆژییە جیاوازەکان 
هەڵگــری  خۆیانــدا   شــاکیلەی  لــە 
بەها)ئــەرزش(ی تایبەت بــە خۆیانن. 
بوونــی   نادیموکــرات  بەهــۆی  بــەاڵم 
پڕۆســەی گەاڵڵە کــردن، گەاڵڵەکان 
زۆربــەی زۆریان بە شــێوەیەکی پیان 
بــۆ داڕێــژراو، بــۆ بەرەوپێــش بردنــی 
بەهاکانی چینی زاڵ – نەتەوەی زاڵ 
) ئامــاژەی نووســەر ( -  دادەڕێژرێن 
. لــە بابەتــی بەر دەســتدا بــە کەڵک 
فینبێــرگ  بیــردۆزی  لــە  وەرگرتــن 
ناوەنــدی  سیاســەتەکانی حکومەتــی 
ئێــران بەپێــی ئیدۆلۆگــی ئێرانــی – 
کــورد  نەتــەوەی  لەهەمبــەر  شــیعی 
دەخەینــە بــەر خوێندنــەوە و شــیکاری 
بۆ دەکەین، تاکوو بۆمان ڕوون بێتەوە 
لــە ناوەنــدە گەاڵڵەداڕێژەکانــی تــاران 
بە کەڵــک وەرگرتن لــە تێکنۆلۆژی 
چۆن مامەڵە لەگەڵ پرســی کورد بۆ 

ئێستا و داهاتوو دەکرێ.
سیاســەتی  ســەرەکییەکان:  وشــە 
تێکنۆلــۆژی، چەوســانەوە لە ڕێگای 
تێکنۆلۆژی، بیردۆزی ڕەخنەگرانەی 

تێکنۆلۆژی

سەرەتا 
بابەتێکــی  وەک  تێکنۆلــۆژی 

هەڵگری بەها
بیــردۆزی  لــە   فینبێــرگ  ئەنــدرۆ 
ڕەخنەگرانــەی تێکنۆلۆژیدا باس لەوە 
دەکات، کە تێکنۆلۆژییە جیاوازەکان  
هەڵگــری  خۆیانــدا  هەیکەلــەی  لــە 
بەهــای تایبــەت بــە خۆیانــن، بــەاڵم 
بەهۆی نادێموکرات بوونی پڕۆســەی 
گەاڵڵــە کــردن، گەاڵڵــەکان زۆربەی 
زۆریــان بەشــێوەیەکی مەبەســتدار، بۆ 
بەهاکانــی چینــی  بەرەوپێش بردنــی  
)ئامــاژەی  زاڵ  نەتــەوەی   – زاڵ 

نووسەر( - دادەرێژرێن.
دیزاینی پێڵەکانی شــاری نیۆیۆرکی 
کــۆن، نموونەیەکی باشــن بــۆ ئەوەی 
چۆنییەتــی تێوەگانــی بەهــاکان لــە 
پڕۆســەی دیزایــن ئاشــکرا بێــت. لــەو 
گەاڵڵەیــەدا پێڵەکان بە بڵیندایی کەم 
بەمەبەســتی پێشــگرتن لە هاموشۆی 
پاســەکانی شار داڕێژرابوون تاکوو لە 
ڕێــگای ئەو پێاڵنــەوە چینی هەژاری 
کۆمەڵگە کە بۆ هاتوچۆ لەو پاسانە 
کەڵکیــان وەردەگــرت نەتوانــن بۆ ئەو 
بەری پێڵەکان یان کنارێنەکان بگەن. 
هەرچەند لەو نموونەیەدا دەستێوەردانی 
بەهــاکان لــە هەڵبژاردنی ئــەو پانەدا 
پانەکانی تــردا  لەگــەڵ  بەبــەراورد 
بــە ڕوونــی دیــارە، بــەاڵم لــە زۆربەی 
نیــگای  لــە  هاوشــێوەدا  پانەکانــی 
یەکەمدا ناتوانرێ شــوێن پێی بەهاکان 
بــە روونــی وەبەرچــاو بکــەوێ و لــە 
زۆربــەی پانەکانــدا وا دەردەکــەوێ 
کــە ڕەچاوی بابەتی تێکنیکی کراوە 
بــۆ  دیاریکــراو.  بەهایەکــی  نــەک 
نموونە ئەوڕۆکە دیزاینی کەرەســتەی 
کار، بەپێــی قــەد و قەوارەی دەســتی 
کەســە گــەورەکان بابەتێکی ئاســایی 
دێتــە بەرچاو، ئــەوە لە کاتێکدایە کە 
ئەم جۆرە دیزاینە تەنیا پشت ئەستوورە 
بــە پێــوەرە زاڵەکانــی کۆمەڵــگا کــە 
کاری  لــە  منداڵــی  ســاڵە  لەمێــژ 
پێشــەیی دور خســتۆتەوە و تەنیــا لــە 
ڕێــگای لێکۆڵینــەوەی کۆمەاڵیەتی 
و دەســتداگرتن بــە ســەر چۆنییەتــی 
دەتوانیــن  کەرەســتەکان  ئاڵوگــۆڕی 
ئاســایی نەبوونــی پانگەلێکــی لــەم 

شێوەیە ئاشکرا بکرێت.
فینبێــرگ، بــە کەڵک وەرگرتــن لــە 
  Underdetemination تێزی
روانگــەی خــۆی لــە هەمبــەر بوون و 
لێكهەڵپێکانــی بەهاکان لە پڕۆســەی 
دیزایــن باشــتر ڕون دەکاتــەوە. بەپێــی 
ئــەو تێزە لە فەلســەفەی تێکنۆلۆژی 
کــە هاوتــای تێــزی دەئێم-کوایــن لــە 
فەلســەفەی زانســت ئەژمــار دەکرێ، 
تێبینییەکانــی تێکنیکــی لــە خۆیــدا 
دیزاینــی  رواڵەتــی  خوێندنــەوەی  بــۆ 
تێکنیکــی بــەس نییە. دەبــێ ئەوە لە 
بــەر چاو بگیرێ کــە ئەوە بەو مانایە 
نییــە کــە لــە دیزاینــدا مەرجەکانــی 
تێکنیــک ڕەچــاو ناکرێــت. لە پانی 
ســەرکەوتوودا مەرجەکانی تێکنیک 
ڕەچــاو دەکــرێ و بابەتەکــە لــە ســەر 
ئەوەیــە کــە پانــی جیــاواز دەتوانــێ 
هەڵگری ئامانجی هاوشێوە بێت و بێ 
ئــەوەی بەڵگەیەکــی یەکاکــەرەوە و 
باوەڕپێکراو بــۆ هەڵبژاردنی ئەو پانە 
لــە چاو پانەکانی تردا بوونی هەبێت؛ 
لەو روویەوە هەڵبژاردنەکانی تێکنیکی 
لــە چاویلکــەی مەرجەکانــی  تەنیــا 
لێکدانــەوەی  و  شــرۆڤە  تێکنیکــەوە 
کــە  بەهاگەلێــک  و  ناکرێــت  بــۆ 

جێگای سرنجی گرووپە جیاوازەکانی 
کۆمەڵــگان، وەکــوو کەســانی خــاوەن 
هێــزی ئابــووری، رێبەرانی سیاســی، 
کڕیارانــی کەرەســتە تێکنیکییەکان، 
و  بۆروکراتــەکان  تێکنیســییەنەکان، 
هتــد دەبنە هۆی هەڵبژاردنی پانێک 
بــەو  پانــدا.  نێــوان کۆمەڵێــک  لــە 
هەڵبژێــردراوی  پانێکــی  هــەر  پێیــە 
خۆیــدا  شــاکیلەی  لــە  تەکنیکــی، 
هەڵگــری بەهاگەلێکــە کــە جێــگای 
سرنجی کەسانێک یان گرووپگەلێکن 

کە لە دیزایندا بەشدارن.
شــێوازی  گرفتەکانــی  و  کێشــە 

تێکنۆلۆژیکی بااڵدەست
هــەر وەک ئاماژەمــان پێــدا، بەپێــی 
بیردۆزی ڕەخنەگرانەی تێکنۆلۆژی، 
تێکنۆلۆژییە جیاوازەکان لە شاکەلەی 
بەهاگەلێکــن.  هەڵگــری  خۆیانــدا 
نادێموکرات بوونــی  بەهــۆی  بــەاڵم 
پڕۆســەی دیزایــن و گەاڵڵەداڕشــتن، 
پانەکان بەشــێوەیەکی پیان داڕێژراو 
بەجێگەیاندنــی  بــۆ  مەبەســتدار  و 
 – بااڵدەســت  چینــی  بەهاکانــی 
)نووســەری  دەســت  بــااڵ  نەتــەوەی 

بابەتەکە( کاریان لە سەردەکرێت.
فێنبێــرگ لــەو بیردۆزییەیــدا لە نێوان 
دوو شێوە الیەنگری جیاوازی دادەنێت، 
 Substantiveزاتــی الیەنگــری 
رواڵەتــی(   الیەنگــری  Bias(و 
Formal Bias  )؛ الیەنگــری 
زاتــی بریتییــە لــە بەشــداری هەســت 
دەمارگــرژی  و  پێشــداوەری  و 
بەشــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ لە پڕۆسەی 
دیزایــن، بــە جۆرێــک کــە بەشــداری 
ڕوانگــەی  لــە  دەمارگرژییــەکان 
جێــگای  دیزاینــەوە،  عەقاڵنیــی 
پرسیارە. ئەو شێوە الیەنگرییە کێشەی 
لێدەکەوێتــەوە.  دیزاینــی  تەکنیکــی 
لــە  زاتــی  الیەنگــری  هەرچەنــد 
پڕۆســەی دیزایندا دەکرێ ڕوونەدات، 
بــەاڵم هاوتــا لەگــەڵ الیەنگری زاتی 
هەیــە.  بوونــی  تریــش  الیەنگــری 
ئەگــەر  تەنانــەت  تێکنۆلۆژییــەکان 
بەپێی پێوەری تەکنیکی بەشێوەیەکی 
عەقاڵنــی و ڕێــک و پێــک دیزایــن 
خۆیانــدا  شــاکەلەی  لــە  کرابــێ، 
هەڵگــری جۆرێکی تــر لــە الیەنگریــن 
کــە فێنبێرگ بــە الیەنگری رواڵەتی 
نــاوی بــردووە. بــۆ نموونــە دیزاینــی 
کەرەستەکانی تەکنیکی بەشێوەیەک 
کــە کەســە ڕاست دەســتەکان ئاســانتر 
دەتوانن کەڵکی لێوەر بگرن بە مانای 
جۆرێــک لــە الیەنگــری لــە دیزاینی 
رواڵەتــی ئــەو کەرەســتانەیە. هەر ئەو 
جــۆرەی کە باســمان کــرد لە دیزاینی 
کەرەســتەی جیــاواز، نموونەگەلێکــی 
جیــاواز بوونیــان هەیــە کــە گشــتیان 
پێوەرەکانــی تەکنیکــی تێیاندا ڕەچاو 
کراوە بەاڵم هەڵبژاردنی نێوان بژاردەی 
زاڵەکانــی  بەهــا  بەپێــی  جێگــورک 
شــێوازێک کە دیزاین تێیدا گەاڵلەی 

بۆ دارێژراوە دێتە ئاراوە.
ئەو بەهانە بەو پێیەی کە بەستێنەکانی 
نادێموکراتیکــن،  ئەمڕۆکــە  دیزایــن 
تەنیــا ڕەنگدانــەوەی خواســتی چینی 
بااڵدەســتی پێــوە دیــارە و بــەو هۆیەوە 
جۆرێک الیەنگــری لە دیزاین دێنێتە 
ئاراوە. ئەو جۆرە الیەنگرییە لە ڕێگای 
سیاســی  و  کۆمەاڵیەتــی  بەســتێنی 
و  دەســەپێت  کەرەســتەکاندا  بەســەر 
وەک الیەنی شاراوە خۆی دەردەخات. 
ئــەو جــۆرە الیەنگرییە، نایەکســانی و 
شــێوەگەلی جیاوازی چەوساندنەوە لە 

کۆمەڵــگا دێنێتە ئــاراوە. لە نموونەی 
دیزاینــی پێڵەکانی شــاری نیۆیۆرک 
کە ئاماژەی پێکرا، الیەنگری دیزاین 
بــە شــێوەیەکە کــە خەڵکــی هــەژار 
دەســتیان بــە هەندێــک ناوچەی شــار 
جــۆرە  ئــەو  ڕێــگای  لــە  ڕانــەگات. 
الیەنگریانەوەیــە کــە بەســتێن بــۆ بــە 
ئامانــج گەیاندنــی بەهاکانــی چینی 
بااڵدەســت یــان نەتەوەی بااڵدەســت بۆ 
چەوسانەوەی کۆمەاڵیەتی و سیاسی 

مرۆڤ خۆش دەکات.
ئێران و هاوردەکردنی تێکنۆلۆژی

هاوردەکردنی تێکنۆلۆژی ڕێگایەکی 
شیاوە بۆ بەدەست هێنانی تێکنۆلۆژیی 
سەردەم. هاوردەکردنی تێکنۆلۆژی لە 
سیاســەت و بەرنامەی گشت واڵتانی 
گــۆی زەوی بوونی هەیــە و لەوانەش 
واڵتانــی جیهانی ســێهەم یان واڵتانی 
دواکەوتــوو کــە لــە نەبوونــی توانــای 
بــاش بــۆ وەدەســت هێنــان و گەیشــتن 
پێشــکەوتووەکان،  تێکنۆلۆژییــە  بــە 
ناچــار پەنــا بــۆ واڵتانی پیشــکەوتوو 
لــە بوارە جیاوازەکانــدا دەبەن و بۆ ئەم 
مەبەســتەش پەنــا بــۆ هاوردەکردنــی 
بــەو  ئێــران  دەبــەن.  تێکنۆلــۆژی 
پێیــەی کــە لــە بــواری پێشــکەوتنی 
تێکنۆلــۆژی لــە بــوارە جیاوازەکانــدا 
دواکەوتــوو  واڵتانــی  ڕێــژەی  لــە 
دێتــە ئەژمــار بەکەڵک وەرگرتــن لــە 
تێکنۆلــۆژی  هاوردەکردنــی  شــێوەی 
پڕکردنــەوەی  بەتەمــای  ســەردەم 
واڵتــە  لەگــەڵ  نێوانیەتــی  فــەزای 
بابەتــی  بــەاڵم  پێشــکەوتووەکان. 
بــەو  تێکنۆلــۆژی  هاوردەکردنــی 
ســاکارییە نییە و لە دونیای ئەمڕۆدا 
وەک زانستێک سەیری ئەو پڕۆسەیە 
دەکرێــت و هــەروەک ئاماژەمــان پێدا 
ناخــی  لــە  تێکنۆلۆژییــەک  هــەر 
و  بەهاگەلێکــە  هەڵگــری  خۆیــدا 
هــاوردەی ئەو تێکنۆلۆژییە بە مانای 
هاوردەکردنــی ئــەو بەهاگەلــە دێــت؛ 
ئیدۆلۆژیــک  بەپێــی  کــە  لێرەدایــە 
بوونــی حکوومەتی ئێــران، ئەو بابەتە 
بــۆ ئێــران مەترســیدارە، لێرە مەبەســت 
بــاس کــردن لــەو مەترســییانە نییــە و 
بــە بابەتەکــە مەجالــی دەســت داگرتن 
ئــەو گرفــت و پرســانەمان  لــە ســەر 
ناداتێ. تێکنۆلــۆژی هاوردەکراو کە 
ئیدۆلــۆژی سیســتمی  لــە فیلتێــری 
بــووە، دەخرێتــە  تێپــەڕ  دەســەاڵتداری 
بەردەســت تاکــوو لــە شــوێنی خــۆی 
کەڵکــی لێوەربگیرێــت. لــە درێــژەی 
پڕۆســەی هاوردەکردنــی تێکنۆلۆژی 
کاناڵیزەکردنــی  و  فیلتێــر  بــۆ 
حکومەتــەوە  لەالیــەن  تێکنۆلــۆژی 
تیشــک دەخرێتــە ســەر قورســایی و 
کــە  تێکنۆلــۆژی،  هەڵســەنگاندنی 
بە واتــای بەکارهێنانــی تێکنۆلۆژی 
کــە  بەشــێوەیەک  هەناردەکــراوە 
بتوانــێ بەپێــی هەل ومــەرج و رەوشــی 
کۆمەاڵیەتــی، سیاســی، ناوچەیــی و 
...، دەرکەوتە وکاریگەری باشــی لە 
ســۆنگەی دەســەاڵتدارانی ئێرانییــەوە 

هەبێت. 
ژێردەســتەکان  نەتــەوە  چەوســانەوەی 

)کورد( لە ئێران 
لەگــەڵ یەکێــک لە مامۆســتاکانی 
کــە  تــاران  عەالمــەی  زانکــۆی 
لێکۆڵەر لــە ناوەندی لێکوڵینەوەکانی 
خەریکــی  ئێرانــە،  پەرلەمانــی 
و  هاوردەکــردن  باســکردنی 
و  تێکنۆلــۆژی  هەڵســەنگاندنی 
سیاســەت و پیانداڕێــژی حکومــەت 

لــەو بــوارەوە بوویــن، بــۆ گرینگی ئەو 
باســە نموونەی کوردستانی هێنایەوە، 
دەســەاڵت  پیانداڕێــژی  نمووونــەی 
بــۆ کەڵک وەرگرتــن لــە تێکنۆلۆژی 
بەرهەمهێنانــی  لەبــواری  ســەردەم 
خــۆری  وزەی  ڕێــگای  لــە  کارەبــا 
ڕەچاوکردنــی  شــیکاری  هێنایــەوە. 
 – سیاســی  هۆکارگەلــی  گشــت 
کۆمەاڵیەتــی – ناوچەیــی و ... بــۆ 
سەنگ و سووک کردنی تێکنۆلۆژی 
هاوردەکــراوی خســتە بــەر بــاس و بۆ 
گوتــی  بابەتەکــە  لــە  تێگەیشــتن 
لــەو  وەرگرتــن  کەڵــک  نموونــە  بــۆ 
تێکنۆلۆژییــە لــە کوردســتانی ئێــران 
بە ڕەچاوکردنی هۆکاری سیاسی – 
کۆمەاڵیەتــی زۆر هەســتیارە و دەبێتە 
هــۆی ســەربەخۆیی لە بــواری کارەبا 
و ...، ئــەوەش بەمانــای بێ منەتــی 
ناوچەکانی تــر دێــت  یــان  ناوەنــد  لــە 
کــە دەبێتــە هــۆی ڕەفتاری سیاســی 
پێشــبینی نەکراو  کۆمەاڵیەتــی  و 
ناوەنــد  لــە  هێــز  زیانــی  بــە  کــە 
دەشــکێتەوە، بۆیــە هەڵســەنگاندن یــان 
سەنگ وســووک کردنی تێکنۆلــۆژی 
و  هەیــە  گرینگــی  هاوردەکــراو 
لــە گشــت  بابەتــەکان  دەبــێ گشــت 
ســۆنگەیەکەوە ڕەچــاو بکرێــت. ئــەو 
نموونەیە کە باسمان لێکرد ئەزموونی 
زیندوی نووســەری ئەو دەقەیە لەگەڵ 
یەکێک لە تێکنۆکراتەکانی دەزگای 
سیاســەت دارێژی  و  پیانداڕێــژی 
کۆماری ئیسامی ئێران و لەو بوارەدا 
یەکێک لە شوێندانەرترین کەسانێکە 
کــە لە زانســتی سەنگ وســووک یان 
هەڵســەنگاندنی تێکنۆلۆژیی لە ئێران 

کار دەکات. 
کــە  مەردۆخــی"  "بایزیــد  بەڕێــز 
کوردەکانــی  تاقــە  لــە  یەکێــک 
ناوەندی لێکۆڵینەوەکانی حکوومەتی 
ناوەندییە کە لە بابەتێکیدا بەم شێوەیە 
باس لە ڕەوشی پێشنکەوتنی ناوچەی 

کوردستان – ئێران دەکات؛ 
چوارچێــوەی  لــە  کــە  هۆکارێــک 
دەســتەواژەی  کاســیکی  مانــای 
ناوچــە بۆتــە هــۆی گەشــەنەکردنی 
هەندێــک ناوچەی ئێــران، بریتییە لە 
چەوســانەوەی نەتەوەیی، مێژویی کە 
ناوەندییەکانــەوە  حکومەتــە  لەالیــەن 
پەیــڕەو کــراوە و ســەرەڕای ئەوەیکــە 
ســەرچاوەی پێویســت بۆ گەشــەکردن 
لەو ناوچانە بوونی هەیە بەاڵم بەهۆی 
دەمارگــرژی و رەشــبینی ناوەنــد ئــەم 
ناوچانە گەشــەنەکراو ماونەتەوە. ئەوە 
لەکاتێکدایە کە ناوچەی کوردســتان 
هەڵگــری کۆمەڵێــک تایبەتمەندییــە 
کــە دەکرێ بۆ گەشــەی ئــەو ناوچە 
و تەنانــەت بــۆ گەشــەی ناوچەکانی 

دەوروپشتی بە قازانج بێت. 
دەکــرێ  باســەدا  ئــەو  درێــژەی  لــە 
بڵێیــن، تێکنۆلــۆژی و ڕێکارەکانــی 
بەرهەمهێنــان لــە هەورامان لە گشــت 
ئاژەڵــداری،  بەشــەکاندا)باخەوانی، 
پیشەســازی  دەســتی،  پیشــەی 
پیشــەی دار،  پائەفزاری دەســتی، 
دەرمانی گیایی و پزیشکی سوننەتی 
هــەر   ،)... و  خــواردن  ســەنعەتی  و 
چەند نیشــانەی بوونی هەڵکەوتوویی 
دەگەیەنێــت  ناوچەیــە  ئــەو  مێژویــی 
و هێشــتاش بە شــێوەیەکی ســوننەتی 
وەک خۆی کەڵکی لێوەردەگیرێ کە 
مانەوەی ئەو تێکنۆلۆژییانە ئەرکێکە 
لــە سەرشــانی گەاڵڵەداڕێــژان. بــەاڵم 
بــۆ بەردەوامی ئابووری ئــەو ناوچەیە 

وگەشــەی  چێ کــردن  بــە  پێویســت 
پڕۆسەی بەرهەمهێنانی نوێ هەیە کە 
بۆ ئەم مەبەستەش کەڵک وەرگرتن لە 
تێکنۆلۆژیگەلێکی نوێ و سەردەمیانە 
کــە هێشــتا لــەو ناوچەیــە بوونی نییە 

ڕاستییەکی حاشاهەڵنەگرە.
سەنگ وســووک کردنی تێکنۆلــۆژی 
بــۆ  ئێــران  کاربەدەســتانی  بەدەســتی 
کــە  گەاڵڵەکانیــان  بەرەوپێشــچوونی 
بەپێی ئیدیۆلۆژی ئیســامی شــیعی 
هــاوکات چەوســانەوەی نەتەوەیــی لە 
ژێــر ڕکیفــی قەومــی بااڵدەســت لــە 
تێکنۆلــۆژی  کــە  بــوارەکان  گشــت 
بەرچــاو و  هەیــە  دەســتێکی  تێیانــدا 
ڕوونە. لــە نموونــەی کەڵک وەرگرتن 
لــە تێکنۆلــۆژی وزەی خــۆر و بــا بــۆ 
بەرهەمهێنانی کارەبا، ئامارەکان باس 
لــە هەاڵواردنێکی بەرچاوی ناوچەی 
کوردســتان و بەلووچســتان بەبــەراورد 
دەکــەن.  ناوچەکانی تــردا  لەگــەڵ 
ڕێــژەی وەبەرهێنــان لــە کوردســتان و 
بەلووچستان لەو بوارەدا بەپێی توانای 
ناوچەیــی و زاتــی لــە ئاســتێکی زۆر 
کەمدایــە، بەشــێوەیەک کــە تەنانەت  
هەندێــک لــە کاربەدەســتانی ناوەنــد 
بەهــۆی گوشــاری چاالکوانانــی ئەو 
دەڤەرانــە ڕێژەی هەاڵواردنی ناوچەی 
ئاماژەپێکراویان نەشــاردۆتەوە. ترســی 
بەرهەمهێنانــی  لــە  ســەربەخۆیی 
وزە بێ گەڕانــەوە بــۆ ناوەنــد یــان ئــەو 
ناوچانــەی کــە بیرۆکــە و عەقلیەتی 
باشــترین  ئاشــکرایە،  تێــدا  ناوەندیــان 
نموونەیــە بــۆ تێــزی فێنبێــرگ کــە 
لەڕێــگای تێکنۆلۆژییەوە سیاســەتی 
چەوســانەوەی نەتەوە ژێردەستەکان لە 

ئێران درێژەی پێ دەدرێ.   
بابەتێکــی تریــش کــە لــەم ســااڵنەدا 
باســی لە ســەر دەکــرێ و بەجۆرێک 
ســەرەکیترین  ڕۆژەڤــی  بۆتــە 
ناوەندەکانی هێز لە ئێران، بابەتی ئاوە. 
تێکنۆلــۆژی بــۆ چێ کردنی بەنداو و 
ڕاگواستنی ئاوی هەندێک ناوچە بۆ 
ناوچەکانی تر ئەرکی سەرەکی هەیە. 
حکومەتی ناوەندی یان بەواتایەکی تر 
و  زمــان  لــە  پێکهاتــوو  چەمکێــک 
کولتور و مێژوو و مەزهەبی نەتەوەی 
بااڵدەست  بۆ کەڵک وەرگرتنی تەواو 
لە سەرچاوە سرووشتییەکانی ئێران کە 
لــە خاکــی نەتــەوە ژیردەســتەکاندایە، 
ئایدیاییــەوە  و  فکــری  لەڕێــگای 
خەریکــی قەناعەت پێهێنانە کە ئێران 
یانــی کۆمەڵێــک نەتــەوەی جیاواز و 
لەڕێــگای ســاختەکاری لــە مێــژوودا 
خەریکــی سەمپاشــی فکرییــە و لــە 
هاوردەکــراو  تێکنۆلــۆژی  رێــگای 
بــۆ  هەنــگاو  کاناڵیزەکردنــی،  و 
ڕاگواستنی سەرچاوە سرووشتیەکانی 
بــۆ  ژێردەســتەکان  نەتــەوە  ناوچــەی 
ناوچەگەلی تــر کــە لەبــواری زمانی، 
ئیدئۆلۆژی و فکرییەوە لە عەقلییەتی 
نیزیکایەتیــان  ناوەنــدی  حکومەتــی 
هەیــە دەدات کــە ئــەو بابەتــە بووەتــە 
بــە  گــەورە  خەســارەتێکی  هــۆی 
ژینگــە و کــەم بوونــی لەڕادەبــەدەری 
ئــەو  سرووشــتییەکانی  ســەرچاوە 
سیاســەتە  ئــەو  دڕێــژەی  و  ناوچانــە 
تێکنۆلــۆژی  لــە  بەکەڵک وەرگرتــن 
ســەردەم دەبێتە هۆی مەترســی گەورە 

لە داهاتووی ژیان لەو دەڤەرەرانەدا.
جیا لەو نموونانە نموونەی تر بۆ ترسی 
فێنبێرگ لە تێکنۆلۆژی بۆ نموونەی 

«ناسرڕەسووڵنژاد

درێژە لە الپەڕەی ٧



٧ ژمارە ٧١١، ٢٢ی ئۆکتۆبری ٢٠١٧

   مــرۆڤ لەوەتــەی هاتووەتــە ســەر گــۆی زەوی هەوڵــی ئــەوەی داوە، گوزەران و 
باری ژیانی خۆی بەچەشنێك بڕەخسێنی كە چێژ لە ژیان ببا و بژیوی ژیانی خۆی 
دابیــن بــكا و هــەر ئــەم ئــارەزوو و ئامانجــە وای لە مــرۆڤ كرد كە قۆنــاغ بە قۆناغ 
هەوڵی گەشــەی شارســتانییەتەكان بدا و ئەم گەشــەكردنە هەلی زۆرتری بۆ مرۆڤ 
ڕەخساندووە كە بتوانێ خۆی لە نێو كۆمەڵگادا زیاتر ببینێتەوە و لە بواری ئابووریشەوە 
بتوانێ پیشەی گونجاوی خۆی هەبێ و لەم ڕێگەیەوە باری گوزەران و بژیوی ژیانی 

خۆی دابین بكا. 
بەاڵم گەشەی شارستانییەتەكان و بە پیشەیی بوونی واڵتان بە تایبەت لەو واڵتانەی 
كــە خــاوەن بەڕێوەبەرییەكــی پســپۆڕ و دادپەروەرانــە نیــن بووەتــە هــۆی بیچمگرتنــی 
جیاوازی چینایەتی و هەاڵواردن ئابووری لە نێو كۆمەڵگا و دابەش نەبوونی داهاتی 

نەتەوەیی و نەبوونی سەرمایەگوزاری دروست و لێزانانە لەو واڵتانە. 
ئێــران وەك واڵتێكــی دەوڵەمەنــد لــە ڕووی ژێرخانی ئابووری و بوونی حەشــیمەتێكی 
گەنج دەیتوانی یەكێك لەو واڵتانە بێ كە لە بواری ئابووری و پێكهێنانی هەلی كار 
بۆ خەڵكی واڵتەكەی پلەیەكی بەرزی هەبێ و بوار و ژیانی خەڵكی ئێران لە ڕووی 
ئابوورییــەوە زۆر گونجــاو بێ بەاڵم بەداخــەوە وەك دەبینین بووەتە یەكێك لەو واڵتانەی 
كە تووشی قەیرانێكی ئابووری قووڵ بووە و سەرمایە و داهاتی ئێران لە ژێر كونترۆڵی 
بەشێكی كەم لە خەڵكی ئێران دایە و جیاوازییەكی بەرچاوی چینایەتی لە ئەمڕۆی 
ئێرانــدا بەرچــاوە و هێڵــی هەژاری تــا بێت زیاتر خەڵكی ئێران دەخاتە بازنەی هەژاری 

و بێكاری و ماڵوێرانییەوە.
"عەبدوڵــڕەزا ڕەحمانــی فەزڵــی" وەزیــری نێوخــۆی ڕێژیمــی ئێــران دەڵێت لــە كاتێكدا 
نێونجــی ڕێــژەی بێــكاری لــە ئێرانــدا ١٢ لەســەد ڕاگەیەنــدراوە بــەاڵم لــە هێندێك لە 
شــارەكاندا ئەم ڕێژەیە گەیشــتووەتە ٦٠ لەســەد. بەرزبوونەوەی ڕێژەی بێكاری خۆی 
هۆكارێكە بۆ سەرهەڵدانی دەیان نەخۆشی و دیاردەی دزێوی كۆمەاڵیەتی وەك دزی، 

تەاڵق، بازرگانی و بەكارهێنانی ماددە هۆشبەرەكان و  خەمۆكی، لە واڵتدا.
ئەوەی لە ئاماری وەزیری نێوخۆی ئێراندا چاوەڕوان دەكرا وەك سااڵنی پێشوو ئاستی 
بەرزی بێكاری لە شارەكانی ڕۆژهەاڵتی كوردستانە كە لە ئامارەی ئەمساڵیشدا ئەو 

٩ شارەی كە بەرزترین پلەكانی بێكاریان تۆماركردووە شارەكانی ڕۆژهەاڵتن.
كۆماری ئیسامیی ئێران هەر لە سەرەتای هاتنە سەركارییەوە بە شێوەی سیستماتیك 
و بەرنامەداڕێــژراو هەوڵــی ئــەوەی داوە كــە لــە بــواری ئابووریــدا هاوتەریــب لەگــەڵ 
بوارەكانــی دیكــە، ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان گەمــارۆ بــدات و ســەرەڕای ئــەوەی كــە 
ڕۆژهەاڵت هەم لە بواری ژێرخانی ئابووری و هەمیش كشتوكاڵ واڵتێكی دەوڵەمەندە 
بەاڵم بە ســەرمایەگوزاری نەكردن و درووســت نەكردنی كارگە و هەلی كاری باشــتر 
ڕۆڵــی هەبــووە لــە دواكەوتووی ئابووری لە ڕۆژهــەاڵت. نەبوونی هەلی كار و بواری 
گوزەرانــی خــراپ لە ڕۆژهەاڵتی كوردســتان وایكردووە كە بەشــێكی خەڵك بەتایبەت 
ناوچــە ســنوورییەكان ڕوو بكەنــە كاری مەترســیدار و تاقــەت پرۆكێنــی كۆڵبەری كە 
زۆرجــار بەهــۆی تەقــەی ڕاســتەخۆی هێزەكانی كۆمــاری ئیســامییەوە دەكوژرێن و 
بەپێــی ئامــاری ئاژانســی هەواڵدەری كوردپا لە ســاڵی ڕابــردوو ١٥٤ كۆڵبەر بەهۆی 

ڕووداوەكانی تەقەكردن، تەقینەوەی مین و سەرما و ... بوونەتە قوربانی.
كۆمــاری ئیســامی بەبیانــۆی بوونــی بزووتنەوەیەكــی مافخــوازی و بەردەوامبوونی 
خەبــات و تێكۆشــان لــە ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان لەماوەی تەمەنی خۆیــدا بەچاوێكی 
ئەمنیەتییەوە ســەیری كوردســتانی كردووە و بە دواكەوتوو هێشــتنەوەی كوردســتان لە 
ڕووی ئابوورییەوە هەوڵی ئەوە دەدات كە الی خەڵك وانیشان بدا كە ئەوە شێلگیربوونی 
ئێــوە و پشــتیوانی ئێــوە لــە هێــزە سیاســییەكانە كە بووەتە هۆی دروســتبوونی كەشــی 
ئەمنیەتی لە كوردستان و نەرەخسانی هەلی كار و بژێوی گونجاو بەاڵم بەخۆشحاڵیەوە 
خەڵكی ڕۆژهەاڵت بەجوانی كۆماری ئیســامییان ناســیوە و دەزانن ئەوان بە تاوانی 
كوردبوونــە كــە لــە بــواری ئابوورییــەوە دەچەوســێنرێنەوە ئەگینــا لەماوەی ٢٠ ســاڵی 
ڕابردوودا كە هێزە سیاسییەكانی كوردستان وازیان لە خەباتی چەكداری هێنابوو ئەدی 
بۆچــی هیــچ پێشــكەوتنێك لە بواری ئابووری لــە ڕۆژهەاڵت ڕووی نەداوە و ڕۆژ لە 

دوای ڕۆژ بواری ژیان و گوزەرانی ئەوان بەرەو خراپتر بوون دەڕوا.

ڕۆژهەاڵتی كوردستان 
     دیسان لە 

    نرخی بێكاریدا
   میداڵی زێڕی
       وەرگرت

هیوا میرزایی

"ئیبنی خەلدوون" زانای بەناوبانگی 
توونســی و کۆمەڵناســی نەتــەوەی 
عــەرەب لــە ســەدەی ١٤ی زایینیدا 
کتێبەکانــی  لــە  یەکێــک  لــە 
ابن الخلــدون"  "مقدمــە  نێــوی  بــە 
خەلــدوون(  کــوڕی  )پێشــەکی 
شــوێنی  کاریگەرییەکانــی  باســی 
ژیــان و جوغرافیــا لــە ســەر ئــاکار 
و هەڵســوکەووتی مــرۆڤ دەکات، 
بەپێی ئەو بیردۆزییە هەڵسووکەوتی 
مرۆڤــەکان ڕەنگدانەوەی سروشــت و 

شوێنی ژیانیانە. 
کۆمەڵێــک  نەتەوەیــەک  هــەر 
نەتەوەیــی  تایبەتمەنــدی و هێمــای 
ئــەو  هــۆی  بــە  کــە  هەیــە 
نەتەوەکانــی  لــە  تایبەتمەندییانــە 
نەتــەوەی  دەکرێنــەوە.  جیــا  دیکــە 
ســەرەکییە  خاڵــە  لــە  جیــا  کــورد 
پێناســەییەکان، خاوەن تایبەتمەندیی 
جیــاواز لــە نەتەوەکانــی دیکــە واتە 
شــادبوونە، تەنیــا کــوردە دەتوانێــت 
ســەرەڕای ئەو هەمــووە نەهامەتی و 
دەربەدەرییــە کــە بە ســەریدا هاتووە، 
شادی و گەشاوەیی وەکوو بەشێک 
لە پێناسە و ناسنامەی خۆی تۆمار 
بــکات و لەگــەڵ ژیــان و ژیانــەوە 
بژیت، بزە و کەیف خۆشی لە ناخی 
تاکــی کــورد ڕیشــەی داکوتــاوە و 

خەم بە شادی بە با دەدات.

یەکێــک لــە نموونــە بەرچاوەکانی 
شاگەشــە بوونــی کــورد ئەوەیــە کە 
یــان کاتــە  لــە کاتــی شــینگێڕی 
بەپێچەوانــەی  ماتەمینەکانــدا 
دەوروبــەری  نەتەوەکانــی  زۆربــەی 
شــینە  ڕەنگــی  و  جلوبــەرگ  بــە 
وشــەی  تەنانــەت  دەکەوێــت،  دەر 
"شــین"  وشــەی  لــە  شــێنگێڕی 
دواتــر  و  گیــراوە  شــین(  )ڕەنگــی 
بــە هــۆی ئەوەیکــە زۆربــە لــە بۆنە 
ماتەمینەکانــدا لــەم ڕەنگە کەڵک 
وەر گیراوە شــین واتەی گریانیشــی 
وە خــۆ گرتــووە، ئەمــە لــە حاڵێــک 
دەراوســێی  نەتەوەکانــی  کــە  دایــە 
ماتەمینەکانــدا،  کاتــە  لــە  کــورد 
ڕەنگــی ڕەش کــە ڕەنگــی خــەم و 
خەمۆکییــە هێمــای خەمباریــی و 

ماتەمیانە.  
بــواری  لــە  هــۆکار  یەکــەم 
توێژینــەوەی دەروونناســییەوە بۆ ئەم 
کــورد  نەتــەوەی  تایبەتمەندییــەی 
ئــەو بۆچوونەیە، کە شــوێنی ژیانی 
کــورد شــوێنێکی خەمهەڵگــر نییــە 
و شادی بەخشــە. ئەگــەر دوژمنانی 
کــورد زۆرینــە ڕەنگــی هێمایــی و 
پێناســەیی یان ڕەنگی ڕەشــە بۆ ئەوە 
دەگەڕێتــەوە کــە شــوێنی ژیــان و 
حەســانەوە و جوغرافیاکەیــان شــوێن 

و سروشتێکی ناڕەنگامەیە.
ئەگــەر ناخــی دوژمــن لــە هەمبــەر 
کــورد تــەژی لــە ڕق و تۆڵەیەکــی 

دیــل  بــە  کاتــی  لــە  و  بێ هۆیــە 
بــە  کــورد  تێکۆشــەرانی  گرتنــی 
نامرۆڤانەترین شــێواز ئەشــکەنجەیان 
بــۆ  هەمــوو  دەیانکــوژن،  و  دەدەن 
ژیــان  شــوێنی  کاریگەرییەکانــی 
کۆمەاڵیەتییەکانــی  بەهــا  و 
کۆمەڵــگای دوژمــن دەگەڕێتەوە و 
ئەوەیکــە بەپێچەوانــە کورد لە گەڵ 
شــیاوترین  بــە  دوژمــن  دیلەکانــی 
ئاکار و  هەڵســووکەوت دەجووڵێتەوە 
ســاڕێژ  برینەکانیــان  تەنانــەت  و 
دەکەنەوە، ئەویش  کاریگەرییەکانی 
سروشت و بەها کۆمەاڵیەتییەکانی 

کۆمەڵگای کوردییە.
شــەڕی کــورد و دوژمنــان لە باری 
مێژوویــی  شــەڕی  دەروونییــەوە، 
نێــوان شــادی و خەمــە، چیرۆکــی 
و  شــاد  سروشــتێکی  بەرخۆدانــی 
گەشاوە لە هەمبەر تەوژم و هێرشی 
خەم و ڕەنگی نەهامەتیی و ڕەش بۆ 
خۆ داسەپاندن بە سەر بەسەرهاتێکی 
لیپاولیپ لە کەرنەڤاڵ و شادییە. 

چیرۆکــی  و  بەســەرهات  ڕاســتە 
کوردســتان خەمبارە و گەرووی هەر 
تاکێکی کورد ئاوازێکی ماتەمینی 
تێدا قەتیس کراوە، بەاڵم شۆڕش لەم 
دەڤەرە بۆ ســەروەر کردنی ســپییەتی 
و ڕەنگی بەختەوەری و الواز کردنی 
ڕەشــایی و ڕەنگی نەهامەتییە، ئەو 
ســترانە ماتەمینە لە هەڵبەســتێکی 
دڵڕفێنــدا خۆی دەنوێنێت و تەنانەت 

بــۆ دەربڕینــی خــەم و ئازارەکانیــش 
پەنــا بــۆ شــاخ و لقــی درەختــەکان، 
هــاژەی بەفــراو و خــوڕەی ڕووبــار 
ڕازێنەرەکانــی سروشــتی دڵڕفێنــی 
نیشــتمان دەبرێــت و هــاواری پەنگ 
خــواردووی دێریــن بــە ســیمایەکی 
مرۆڤدۆســتانە و ئاشــتیخوازانە، لــە 
پێــش چــاوی یــار و نەیــاردا شــانۆ 

دەگێڕێت.
بــە  دڵــڕەش  دوژمنانــی  کاتێــک 
قەوارەیەکــی نامــۆ دەخزێنــە ناخــی 
سروشــتی کوردســتانەوە، بــۆ ئەوەی 
ئــەو سروشــتە دڵڕفێنە بــە دووکەڵی 
بکــەن،  تەمــاوی  نفــرەت  و  ڕق 
لەگــەڵ یەکەم هەنگاوەکانییان ئااڵ 
ڕەشــەکەیان لــە شــارە ڕازاوەکانــی 
کوردســتاندا دەگێڕن و شەڕی نێوان 
ڕەش و ســپی، شــەڕ و خێر و خەم و 
شادی ڕادەگەینن. یەکەم کردەوەیان 
بۆ پاشەکشــە کردن بە هێزی سپیی 
و خێــر، ڕشــتنی خوێنــی جەنگاوەرە 
ئــەوەی  بــۆ  لێوەکانــە.  بــزە لەســەر 
ورەی جەنگاوەرانــی خۆرەتــاو تێک 
بشــکێنن و ســیمای ڕەشــی خۆیــان 
بشــارنەوە، بــە ناو و ناتــۆرەی چەتە 
و دژبەرانــی ئەڵــاڵ ناودێریان دەکەن 
و لــە قامووســە ڕەشــەکانیان ناویــان 

تۆمار دەکەن.       

شەڕی کورد و نەیارانی،
 شەڕی 

بەختەوەری و نەهامەتییە

»

ئێران لــە هەمبەر نەتەوەی کورد زۆرە 
و لــە هــەر بوارێک کــە تێکنۆلۆژی 
ژیانــی  باشــتربوونی  بــۆ  ئەرکێکــی 
مــرۆڤ لــە ســەر شــان بــێ، دەســتی 
سیاسەتە مەبەستدارەکانی حکومەتی 
ناوەند بۆ زیاتر چەوســانەوەی نەتەوەی 

کورد  بەرچاو و ڕوونە. 
          کۆبەند 

بەپێی تێزی د.هێرش قادری دژایەتی 
نەتــەوەی کورد لە دەســتپێکی هاتنی 
ئاریاییــەکان بــۆ ناوچەی کوردســتان 
دەســتی پێکــردووە و پــاش ڕووخانــی 
بەدەســتی  مــاددەکان  ئێمپراتوریەتــی 
پارســەکان، بنەمــای دەوڵەت لە ســەر 
نکۆڵــی کــورد و ماڵی ئێران لە ســەر 
لــە  هــەر  دامــەزرا.  کــورد  نەبوونــی 
درێــژەی تێزەکەیدا ئامــاژە بەوەدەکات 
کە لەوانەیە لە سەردەمانێکدا بەهۆی 

مەغۆلــەکان  یــان  تــورک  هێرشــی 
و ئیســام، ئێــران کەوتبێتــە لێــواری 
لەنێوچوون بــەاڵم درێژەی دەوڵەتداری 
لە ســەر هەمان ڕێچکە بــەردەوام بووە 
و لــە ســەردەمی مۆدێرنیتەشــدا ئــەو 
لــە ڕێــگای دەوڵــەت نەتــەوە  بابەتــە 
کــە چەمکێکــی مۆدێــرن بــوو خۆی 
مۆدێــرن  ئێرانــی  بەرهەم هێناوەتــەوە. 
نکۆڵــی  لەســەر  مێــژوو  هاوشــێوەی 
ئــەو  و  دارێــژراوە  کــورد  نەتــەوەی 
و  هەیــە  درێــژەی  ئێســتا  تــا  ڕەوتــە 
بەگۆڕینــی حکوومەتەکان ئەو بابەتە 
نەهاتــووە.  بەســەردا  هیــچ گۆڕانــی 
یــان  ئێســتا  ناوەنــدی  حکوومەتــی 
بــە واتایــەک حکومەتــی پێکهاتــوو 
لــە چەمکــی پارســی – شــیعی بــۆ 
چەوســانەوەی نەتەوەکانــی ئێــران لــە 
بەردەســتی  کەرەســتەکانی  تــەواو 
لــەو  یەکێــک  کەڵک وەردەگــڕێ. 
کەرەستانەی کە ئەمڕۆکە بۆتە هۆی 

پێشــکەوتنی مرۆڤ وکەرەســتەیەکە 
بــۆ خزمەتــی مرۆڤایەتــی، کۆماری 
عەقڵییەتــی  بەپێــی  ئیســامی 
نکۆڵی کردنــی نەتــەوە ژێردەســتەکان 
بەتایبــەت نەتــەوەی کــورد بــۆ زیاتــر 
چەوســاندنەوەی نەتەوە ژێردەســتەکان 
کەڵک لــە تێکنۆلــۆژی وەردەگرێ. 
بیــردۆزی  لــە  فینبێــرگ  ئەنــدرۆ 
ڕەخنەگرانــەی تێکنۆلۆژی باس لەوە 
جیــاوازەکان  تێکنۆلۆژییــە  دەکات، 
هەڵگــری  خۆیانــدا  هەیکەلــەی  لــە 
بەهــای تایبــەت بــە خۆیانــن. بــەاڵم 
بەهۆی نادێموکرات بوونی پڕۆســەی 
زۆربــەی  پانــەکان  گەاڵڵەکــردن، 
زۆریــان بەشــێوەیەکی مەبەســتدار، بۆ 
بەرەوپێش بردنی بەهاکانی چینی زاڵ 
– نەتەوەی زاڵ )ئاماژەی نووســەر(- 
ناوەنــدی  حکومەتــی  دادەڕێژرێــن. 
بەپێی ئــەوەی توانــای بەرهەمهێنانی 
تێکنۆلــۆژی ســەردەمی نییە، بۆ ئەو 

مەبەســتە پێویســتی بــە هاوردەکردنی 
هاوردەکردنــی  بــۆ  و  تێکنۆلۆژییــە 
ڕێگری کــردن  و  تێکنۆلــۆژی 
بەهاگەلێــک  گواســتنەوەی  لــە 
لــە  فینبێــرگ  وتــەی  بەپێــی  کــە 
ناخــی تێکنۆلۆژیدایــە، پەنــا دەباتــە 
یــان  سەنگ وســووککردن  بــەر 
هەڵســەنگاندنی تێکنۆلۆژی)هەڵبەت 
ئەو پڕۆســەیە لە گشت واڵتانی دونیا 
بوونی هەیە بەاڵم بەپێی زانســت تەنیا 
زیاتــری  هەرچــی  ســەرکەوتنی  بــۆ 
کەڵکــی  هاوردەکــراو  تێکنۆلــۆژی 
ڕێگایــەوە  لــەو  و  لێوەردەگیــرێ(، 
زاڵــی  چەمکــی  بەخشــینی  بــە 
حکوومەتــی ناوەنــد بــە تێکنۆلــۆژی 
و کەڵــک لێوەرگرتنی مەبەســتدار لە 
تێکنۆلۆژی بۆ چەوسانەوەی هەرچی 
زیاتری نەتەوە ژێردەستەکان بەتایبەت 
کــورد، ڕێــگا بۆ مانــەوەی چەمکی 

زاڵ خۆش دەکات. 

درێژەی الپەڕەی ٦



ژمارە ٧١١، ٣0 ڕەزبەری 8١٣٩٦

فرەڕەهەند بوونی بزاڤی ڕاسان

 لە ماوەی دەستپێكردنی تاكوو ئێستا توانیویەتی شوێندانەری بەرچاو لە سەر 

وەگەڕخستن و بووژانەوەی سەر لە نوێی خەباتی رزگاریخوازانە و بزاڤی کورد هەبێ

دارا ناتق: 

ناوەندییەکانــی     حکومەتــه 
ئێــران بۆ لــه نێو بردنــی گەلی 
کورد تەنیا خۆیان به ژینۆساید 
کۆمەڵــی  بــه  کوشــتاری  و 
ئــەم خەڵکــه نەبەســتۆتەوە و به 
درێژایی مێژووی داگیرکردنی 
خاکه که مان زۆرتر هه وڵیان داوه 
که له رێگای "ئاســمیله کردن" 
و لــه نێــو بردنی که ســایه تی و 
پڕۆســه ی  کــورد،  که لتــوری 
ببــه ن.  به ڕێــوه  ئیســتعماریان 
دوژمنانمــان بــاش ده زانــن کــه 
لــه رێــگای نیزامییــەوە ناتوانن 
کــورد لــه نێو ببه ن بۆیه هه ر له 
یه کــه م رۆژگه لی داگیرکردنی 
کوردســتانەوە هه تــا ئێســتا بــه 
به رنامه یه کــی چڕ و توکمه له 
هه وڵــی تواندنه وه ی ئــه م نه ته وه 
له نێــو که لتورێکی بێگانه ن تا 
له م رێگایــەوە بتوانن هه ره س به 
ئیــراده ی ئــەم گه لــە بێنــن. له م 
هەڤپەیڤینێکمــان  په یوه ندییــه دا 
تێکوشــه ر  هاورێــی  گــەڵ  لــه 
"دارا ناتق" ئەندامی کۆمیته ی 
دێموکراتــی  حیزبــی  ناوه نــدی 
کوردستانی ئێران ڕێک خستووە 
لــه  وتووێــژه  ئــه و  دەقــی  کــه 
خــواره وه پێشکشــی خوێنه رانــی 

به رێزی "کوردستان" ده کرێ.

      له سەرەتای چاوپێکه وتنه که مان 
بۆچــی  پرســی  دارام  کاک  لــه 
خەباتــی فەرهەنگــی لە نێــو بزاڤی 
دا  كــورد  گەلــی  رزگاریخوازانــەی 
الوازە و ئێمــە نەمانتوانیــوە ئــاوڕی 
پێویســتی لــێ بدەینــەوە؟ کــه لــه 

واڵمدا وتی:
بــە درێژایــی مێــژوو، نەتــەوەی كــورد 
پیانــی  ئامانجــی  بۆتــە  هەمیشــە 
نگریــس و داگیركەرانــەی واڵتە زلهێز 
مافــە  و  خەبــات  و  ناوچەییــەكان  و 
ڕەواكانیــان بۆتە قوربانــی بەرژەوەندی 

و ســات و ســەودای نێــوان واڵتــان و 
ئاوڕی لــێ نەدراوەتەوە. داگیركەرانی 
وەرگرتــن  كەڵــك  بــە  كوردســتانیش 
لــەو دەرفەتانــە، بــۆ لــە نێــو بردنــی 
هۆڤییــەت و ناســنامەی كــوردی و بە 
گشــتی لە نێو بردنــی نەتەوەی كورد، 
و  ئەنفــال  و  جینۆســاید  سیاســەتی 
راگواستن و كاولكاری و گۆڕینەوەی 
دێمۆگرافی كوردستانیان وەك بەرنامە 
و ســتراتێژی ســەرەكی خۆیــان بەرێــوە 
بــردووە. هەر بۆیە دەبینین بزووتنەوەی 
رزگاریخوازانەی كوردیش بە درێژایی 
مێــژوو، لە خەبــات و بەربەرەكانێیەكی 
ســەخت و دژواردا بــووە لــە هەمبــەر 
دڕەندەتریــن رێژیمــە داگیركــەر و یەك 
لــە دوای یەكەكانــی حاكــم بــە ســەر 
وێــڕای  توانیویەتــی  و  كوردســتاندا 
فیــداكاری و قوربانیــدان و هــەوراز و 
نشــێوی زۆر، شــوناس و ناســنامەی 
خــۆی بپارێزیــت. بزاڤــی كــوردی بــە 
گشــتی وێــڕای خەباتــی چەكــداری، 
خەباتــی  رەهەندەكانــی  گشــت  لــە 
سیاســی، دیپلۆماســی و فەرهەنگــی 
وەرگرتــووە.  كەڵكــی  كولتــووری  و 
بەاڵم لە كوردســتان بەهۆی سیاســەت 
بەرنامەدارێــژراوی  ســتراتیژی  و 
رێژیم بــۆ ئاسمیاســیۆنی فەرهەنگ 
بــە  و  نەتەوەكەمــان  كولتــووری  و 
كردنــی  ســەربازی  و  ئەمنییەتــی 
كوردســتان، خەباتــی فەرهەنگــی لــە 
نێوخــۆی كوردســتان لەگــەڵ كەنــد و 
كۆســپی زۆر رووبەروویــە. تەڤگــەری 
بەگشــتی  كوردیــش  رزگاریخــوازی 
بەپێــی ئیمــكان و دەرفــەت، هەمیشــە 
وەك یەكێــك لــە رەهەندەكانــی خەبــات 
بزاڤــی  داوەتــە  تایبەتــی  گرینگــی 
ومەرجــی  هــەل  بــەاڵم  فەرهەنگــی، 
خەبــات و ســەختی و دژوارییەكانــی 
جــار  زۆر  خەبــات  رێــگای  ســەر 
رەهەنــدە  ئــەم  ســەر  لــە  كاریگــەری 
لــە بزاڤــی فەرهەنگــی و كولتــووری 
هەبــووە. خۆڕاگری و ئیرادەی بەرزی 
مافخوازانەی نەتەوەكەمان، لە گشــت 

دژواری  و  ســەخت  قۆناخەكانــی 
كولتــووری  و  فەرهەنــگ  خەباتــدا، 
سیاســەتی  بەرامبــەر  لــە  كوردیــان 
ئاسمیاســیۆنی داگیركەران پاراستووە 
و پیانە شووم و نگریسەكانیان كردووە 

بە بڵقی سەر ئاو.  

      له درێژه ی وتووێژه کەمان ئاماژه م 
بــه ورمێ و كرماشــان کرد که وەكوو 
دوو شــوێنی گرینــگ و ســتراتیژیكی 
ســەردەمانی  لــە  هــەر  كوردســتان 
و  بیســتەم  ســەدەی  دەســتپێكی 
سەرهەڵدانی بزاڤی رزگاریخوازانەی 
گەلەكەمــان ئامانجــی ســەركووت و 
هێرشــە هەرە قورسەكانی ئەرتەشی 
ســەركووتی  دوای  و  بــووە  ئێــران 
شۆڕشەكان بۆ ئەوەیكە بە تەواوەتی 
بنەماكانــی شــۆڕش لە نێــو خەڵكی 
بكــەن،  كــپ  ناوچانــە  لــەم  كــورد 
دەوڵەتــی ناوەنــدی ئێــران دەســتی 
كــردە دووهەمیــن هێرشــی گــەورەی 
"ئاسیمیالســیۆنی  نــاوی  بــە  خــۆی 
ئێســتاش  هەتــا  كــە  فەرهەنگــی" 
درێــژەی هەیــە!! بــۆ ئــەم پڕۆســە 
فاشیســتییەی كــە ئەوەنــدە تێچووی 
لــە مــاوەی یەك ســەدەی ڕابــردووی 
بۆمــان هەبوو، لە الیــەن چاالكانی 
سیاســی و حیزبــە كوردییــەكان بــە 
باشــی بەرپەچ نــەدراوە و تەنانەت 
بەرنامەیەكیشــمان بــۆی نییە و زۆر 
جــار مــرۆڤ هەســت دەكات كــە هیچ 
كەسێك ئاوڕ بەم بابەتە نادات چوون 
نایــان ناســێ. بۆیــه لــه کاک دارام 
پرســی که، بە مەبەســتی رووبەروو 
بەرپەرچدانــەوەی  و  بوونــەوە 
كــە  فەرهەنگــی"  "ئاسیمیالســیۆنی 
ناخــی ژیانــی فەرهەنگــی ـ فیكــری 
ـ شوناســی كــوردی كردۆتــە ئامانج، 
بۆچــی بزاڤــی كــورد هەتــا ئێســتا 
نەیتوانیــوە بەرنامەیەكــی تۆكمە و 
كارامەی هەبێ؟ که له واڵم دا وتی:

شــارەكانی كرماشــان و ورمێ ، وەكوو 

دوو ناوچەی گرینگی ژێئوپۆلیتیك و 
ســتراتێژیك لە خۆرهەاڵتی كوردستان، 
رێژیمــە  دەســەاڵتی  بەدرێژایــی 
داگیركەرەكانــی كوردســتان، لــە بوارە 
جۆراوجۆرەكانــدا هەمیشــە كەوتوونەتە 
بەر هێرش و پەالماری شۆڤینیســتیانە 
و ویســتوویانە شــوناس و ناســنامەی 
رەســەنی كوردی لەو ناوچانە بسڕنەوە 
و نەهێڵــن هیــچ ئاســەوارێكی چاند و 
كولتووری كــوردی تەنانەت لە بواری 
مەزهەبیشــەوە لەو ناوچانــە بمێنێتەوە. 
بەدرێژایــی مێــژووی نەیارانــی حاكــم 
بە ســەر كوردســتان و سەرەڕای گشت 
زەخت و زۆر و پیانە نگریســەكانییان، 
نەتــەوەی كــورد بــە ئیــرادەی بــەرزی 
شۆڕشــگێڕی و مافخوازانەی هەردەم 
لــە مەتەرێــزی خەبــات و تێكۆشــاندا 
وێــڕای بەربەرەكانــێ لەگــەڵ دوژمنە 
داگیركەرەكانی كوردستان، توانیویەتی 
شوناس و ناســنامەی نەتەوەیی خۆی 
بپارێزێــت. بزاڤــی كوردیش ســەرەڕای 
خەبــات  دژوارییەكانــی  و  ســەختی 
بەپێــی ئیمــكان و توانــا گرینگی زۆر 
و  فەرهەنگــی  بــواری  بــە  تایبەتــی 
كولتووری داوە و وێڕای رۆشــنگەری 
لەمــەڕ پیانەكانی رێژیــم لەو بوارەدا، 
بەرنامەگەلێكی تایبەتی بەرێوەبردوون 
و هانــی شــەقامی كــوردی داوە بــۆ 
پاراستن و زیندوو ڕاگرتنی فەرهەنگی 
نەتەوەیــی یــان؛ ئاشــكرایە كــە رێژیــم 
بــە هەبوونــی دەســەاڵت و ئیمكاناتــی 
زۆر، لــە هــەر چەشــنە مێتۆدێــك بــۆ 
ســەركووت و حاشــاكردنی كولتــوور و 
شوناســی گەالنــی بندەســت و یەك لە 
وان نەتەوەی كورد تێدەكۆشێت. ڕەوتی 
بەردەوامــی ســەركووت و ئەمنییەتــی 
هــەر  دەرەتانــی  كوردســتان  كردنــی 
چەشــنە هەوڵ و بزاڤێكی فەرهەنگی 
لــە ناوخــۆی واڵت بەرتەســك كردووە. 
چاالكانــی فەرهەنگــی و رۆشــنبیری 
بــەردەوام لــە ژێــر زەخــت و گوشــار و 
هەڕەشــەی  و  كــردن  بەســەر  دەســت 
وەهــا  چوارچێــوەی  لــە  مەرگــدان. 

سیســتەمێكی ئەمنییەتی و تۆتالیتەر 
خەباتــی  بــە  پــەرەدان  و  هــەوڵ  دا، 
فەرهەنگی ئاستەنگ و گیروگرفتی 
خۆشــییەوە  بــە  بــەاڵم  هەیــە،  زۆری 
گەلــی  و  فەرهەنگــی  چاالكانــی 
كــورد بەگشــتی وێــڕای هەمــوو ئــەو 
سەختیانە، شۆڕشگێڕانە و مافخوازانە 
بۆ پاراســتنی فەرهەنگ و شوناســی 
خۆیان تێدەكۆشن. بزووتنەوەی كورد لە 
رۆژهەاڵتیش بە هۆی هەل و مەرجی 
تایبەتــی و دوورە واڵتــی و هەروەهــا 
كــەم ئیمكاناتــی، بــەردەوام لە رێگای 
جۆراوجــۆرەوە لــە هەوڵــی پــەرەدان بــە 
كەمڕەنــگ  و  فەرهەنگــی  خەباتــی 
مرۆڤییەكانــی  دژی  پیانــە  كردنــی 
رێژیمدا بوون، بە تایبەتی لە شارەكانی 
كرماشــان و ورمــێ و تــا ڕادەیــەك لە 

شاری لۆرستانیش. 

     لــه دارا ناتــق ســه باره ت بــه 
جێگــە و پێگــەی بزاڤــی كــوردی لە 
كرماشــان و ورمــێ پرســیم و وتــم 
چاالکــی چاالکانی سیاســی-مه ده نی 
کورد چون پێناسە دەكەن و وێكچوون 
و جیاوازییەكانــی نێــوان ئــەم دوو 
گەورە شارە چوون هەڵدەسەنگێننن؟ 

که له واڵم دا وتی:

 بــە گشــتی پێگــەی بزاڤــی كــوردی 
ورمــێ  و  كرماشــان  شــارەكانی  لــە 
لــە دۆخێكــی زۆر ســەخت و دژواردا 
و  رێكخــراو  و  ناوەنــد  تێدەپەرێــت. 
چاالكانــی فەرهەنگــی، بــەردەوام لــە 
ژێــر چاوەدێــری و هەڕەشــەی ناوەنــدە 
بــزاڤ  هــەر  ئەمنییەتییەكانــدان. 
ڕەنگدانــەوەی  كــە  چاالكییــەك  و 
كــوردی  كولتــووری  و  فەرهەنــگ 
و  پرســیار  ژێــر  دەكەوێتــە  بێــت، 
هەڕەشــەی  لەگــەڵ  رێكخەرانــی 
گرتــن و كوشــتن و ئەشــكەنجە كــردن 
رووبــەروو دەبنــەوە. بــە هــۆی دۆخــی 
بەردەوامبوونــی  و  ئەمنییەتــی 
سیاسەتی ئاسمیاسیۆنی رێژیم هەوڵ 
ناتوانێــت  فەرهەنگــی  تێكۆشــانی  و 
بە شــێوەی پێویســت لە وەهــا دوخێكدا 
هەمــوو  ســەرەرای  بێــت.  وەاڵمــدەر 
ئەوانــەش دەتوانیــن بڵێیــن كــە خێراتــر 
بوونی ڕەوتی ئاڵوگۆرەكان و بەرەوپێش 
چوونی ئاســتی زانستی و رۆشنبیری 
لە كوردســتان بە گشتی، شوێندانەری 
خۆی لە ســەر كۆمەڵگای كوردســتان 
دانــەوە و بزاڤــی فەرهەنگیــش وێڕای 
هەموو ئاســتەنگ و گیروگرفتەكانی 
ســەر رێــگای، بەرەنــگاری سیاســەتە 
فەرهەنگییەكانــی  و  كولتــووری  دژە 
رێژیم بۆتەوە و لە پێناو بەرز ڕاگرتنی 
شوناســی نەتەوەیی خۆیدا تێدەكۆشێت 

و خەبات دەكات.
بــە هــۆی گرینگــی و تایبەتمەندییــە 
گــەورە  دوو  ئــەو  ژیۆپۆلیتیکەكانــی 
دوای  لــە  یــەك  دەســەاڵتە  شــارە، 
یەكەكانــی حاكم و بەتایبەتی رێژیمی 
هەوڵــی گۆڕینــی  ئێــران،  ئاخونــدی 
دێمۆگرافیــای ئــەو ناوچانەیــان داوە 
و بــە بەردەوامــی كوردەكانیــان پەراوێز 
خســتووە و تەنانــەت لــە بەرێوەبردنــی 
ئیــدارەی ئــەو شارانەشــدا رێگریان لێ 
كراوە. دروســتكردنی ناكۆكی لە نێوان 
پێكهاتەكانــی ئــەو دوو گــەورە شــارە 
و ڕاگواســتنی كــوردەكان و هێنانــی 

پێكهاتــەی ناخۆجێی بــۆ ئەو دەڤەرانە 
یەكێــك لــە سیاســەتە بەردەوامەكانــی 
رێژیــم بــووە لــە شــارەكانی كرماشــان 
جــۆرە  هــەر  ســڕینەوەی  ورمــێ.  و 
ئاســەوارێكی نەتەوەیــی كــوردی لــەو 
شــارانە و لــە نێوبــردن و قەدەغەكردنی 
موزیك و هونەری كوردی لەو هەرێمانە 
و ســەپاندن و پــەرەدان بــە كولتــووری 
ناخۆجێیــی و گرینگــی پێنەدانیان لە 
رووی ئاوەدانــی و خزمەتگوزارییــەوە 
بەشــێك بووە لە سیاسەتی هەمیشەیی 

رێژیم.

وتووێژەکەمانــدا  کوتایــی  لــه     
ئــه م  کاریگــه ری  و  راســان  باســی 
-پراکتیکییــه   فکــری  قوناغــه 
لــه ســه ر گۆڕینــی دۆخــی ئێســتای 
کوردستانمان کرد و پرسیم، "ڕاسان 
وەكــوو هیوای دوو دەیــەی ڕابردووی 
بووژاندنــەوەی  بــۆ  كــورد  گەلــی 
خەباتــی ڕزگاریخوازانەی خۆی چۆن 
دەتوانێ لەالیەك بۆشــایی خەباتی 
فەرهەنگــی بزاڤی كورد پڕ بكاتەوە 
ببێتــە  دیكەشــەوە  لەالیەكــی  و 
پالنــی ســەرەكی بەرپەرچدانــەوەی 
ئــەو  و  فەرهەنگــی  ئاسمیالســیۆنی 
خەباتە لــە حاڵەتی لەبیركراوەیی 
و پەراوێزخــراوی بێنێتە دەرێ؟ که 

له واڵمدا وتی: 

حەرەكەتــی ئەمجارەی پێشــمەرگە كە 
لــە بەهــاری ســاڵی ٢٠١٦ی زایینــی 
بە كۆدی "ڕاســان" دەســتی پێكرد، لە 
واقیعــدا لێك گرێدانی خەباتی شــار و 
شــاخ و هەســتانەوە و وەگەڕ خســتنی 
كۆمەڵــگای  جومگەكانــی  ســەرجەم 
كوردســتان بــۆ ڕزگاربــوون لە دیلی و 
دەستەبەر كردنی ئازادی و دێموكراسی 
و ویســت و خواســتە نەتەوایەتییەكانی 
فرەڕەهەندبوونــی  بــوو.  گەلەكەمــان 
بزاڤی ڕاســان لە ماوەی دەستپێكردنی 
تاكوو ئێســتا توانیویەتی شــوێندانەری 
و  وەگەڕخســتن  ســەر  لــە  بەرچــاو 
بووژانــەوەی ســەر لــە نوێــی خەباتــی 
رزگاریخوازانــە و بزاڤــی فەرهەنگــی 
و رۆشــنبیری و كولتــووری دابنێــت و 
وەرچەرخانێــك لــە ئاســت كۆمەڵگای 
دروســت  كوردســتاندا  رۆژهەاڵتــی 
بــكات. بــێ گومــان بەردەوامبــوون و 
پەرەسەندنی ئەم بزاڤە نوێیەش دەتوانێت 
پاڵپشــتێکی بەهێــز بێت بۆ هەر جووڵە 
و بزاڤێكــی فەرهەنگــی و كولتــووری 
و لــە هەمــان كاتــدا بەرپەرچــی هــەر 
چەشــنە سیاســەتێكی ئاسمیاسیۆن و 

دوژمنكارانەی رێژیم بداتەوە.

 "دارا ناتق" ئەندامی کۆمیته ی ناوه ندیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 



٩ ژمارە ٧١١، ٢٢ی ئۆکتۆبری ٢٠١٧

الوازکردنی ئێران 
لە پێناو سەقامگیریی و ئاشتیدا

ڕاگەیاندنــی  پــاش  ڕۆژ  چەنــد 
سیاســەتی نوێــی ئەمریــکا لەهەمبەر 
ئێــران، کەرکووک لە الیەن حەشــدی 
ســپای  پاڵپشــتی  بــە  شــەعەبییەوە 
پاســدارانی ئێــران، داگیــر کــرا. پێش 
کوردســتان،  باشــووری  لــە  ئــەوەش، 
رێفراندۆم بۆ سەربەخۆیی ئەنجام درا.

 ئەمریــکا و باقــی واڵتانــی ڕۆژئاوا، 
کە لە شەڕ دژ بە داعشدا هاوپەیمانی 
نزیکی کورد بوون، نەک تەنیا هاوڕا 
نەبــوون لەگــەڵ کاتــی ئەنجامدانــی 
لــە  رێگرییــان  بەڵکــوو   ، رێفرانــدۆم 
نەکــرد.  کەرکــووک  داگیرکردنــی 
لــە الیەکــی دیکــەوە، ئێــران، تورکیە 
و عێــراق، کــە بــە ئەســتەم دەتوانــن 
بــە  دژ  بکــەن،  هاوکاریــی  پێکــەوە 
بوونــەوە.  نزیــک  لێــک  رێفرانــدۆم 
ئێــران دواجــار توانی لــەو پەیوەندییەدا 
گەلەکۆمەکیــی نێودەوڵەتــی ڕێــک 
بخا دژ بە بەرژەوەندییەکانی نەتەوەی 

کورد.
ئــەم مەســەالنە رەنــگ بــێ لێکدابڕاو 
بێنــە بەرچــاو؛ لــە الیەکــی دیکــەوە، 
سیاســەتی ئەمریکا سەرســووڕهێنەرە. 
لــە هەمــووی سەرســوڕهێنەرتر ئەوەیە 
کــە  دەزانــێ  بــاش  ئەمریــکا  کــە 
کەرکــووک بــە پیانگێڕیــی ئێران و 
پشتیوانی سپای پاسداران داگیر کرا. 
ئەمــە لــە کاتێکدایــە کــە سیاســەتی 
نوێــی ئیــدارەی ترامــپ لــە هەمبــەر 
بەرەوڕووبوونــەوەی  ئامانجــی  ئێــران، 
تــەواوی ئێرانــە و لــەو پەیوەندییــەدا، 
ســپای پاســدارانی کردووەتە ئامانجی 

سەرەکی.
 خوێندنەوەیەکــی مێژوویی ســەبارەت 
بە نیزامی خەشتی ڕۆژهەاڵتی ناوین 
و سیاســەتی واڵتانــی ڕۆژئــاوا لــەو 
دەڤــەرەدا وێــڕای گۆڕانێــک کــە لــە 
ستراتیژی ئەمریکا لە سااڵنی دواییدا 
ئــەو  دەریدەخــا کــە  پێــش،  هاتووەتــە 
مەســەالنە پێکەوە گرێدراون. لە گەڵ 
ئــەوەی، یان دروســتترە بڵێین بە هۆی 
ئــەوەوە کــە ئەمریکا لــە خوێندنەوەی 
خــۆی بــۆ عێــراق و پەیوەنــدی نێــوان 
بەغــدا و تــاران بەهەڵــەدا چــووە، ئــەو 
ناکۆکییانــەی لــێ کەوتووەتــەوە کە 
لــەم دواییانــەدا لــە پەیوەنــدی لەگەڵ 
باشووری کوردستان شاهیدی بووین.

"دڵــی  بــە  ناویــن  ڕۆژهەاڵتــی 
نــاوزەد  جیهانــدا  لــە  جێوپۆلیتــک" 
ئــەوەی  باتــی  لــە  هەڵبــەت  کــراوە. 
ستایشــکردنی بــێ، ئەو دەســتەواژەیە 
لــە نەهامەتــی  زۆرتــر گوزارشــتێکە 
ناوچەکــە، چوونکــە ناســەقامگیری 
سیاســی،  تووندئاژۆیــی  بــەردەوام، 
کوشــتاری  دووبارەبــووەوە،  شــەڕی 
تیرۆریــزم  جێنوســاید،  کۆمــەڵ،  بــە 
و  دیکتاتۆرییــەت  درێژەکێشــانی  و 
گەندەڵــی بەرچــاو لــە حکومەتڕانیدا 
بوونەتــە مۆرکــی ئەو دەڤــەرە. ئەگەر 
لــە شــوێنێکی جیهان مێژوو بــەردەوام 
دووپــات بێتــەوە، ئەوا لــە ڕۆژهەاڵتی 

ناوینە. 
ئــەو نەهامەتیانەش یــەک هۆکاریان 
نییــە، بەڵکوو کۆمەڵێــک فاکتەری 
ئابــووری،  سیاســیی،  مێژوویــی، 
وایــان  کۆمەاڵیەتــی  و  کولتووریــی 
کــردووە ڕۆژهەاڵتی ناوین بەردەوام لە 

بازنەیەکی شوومدا بخولێتەوە. 
بــە درێژایــی مێــژووی ســەد ســاڵی 
ڕابردوو، سیاسەتی زلهێزان — بریتانیا، 
فەرانســە، ئەمریــکا و ڕووســیە— لە 
ناوچەکەدا یارمەتیدەری درێژەکێشــان 
و قووڵبوونەوەی کێشەکانی ناوچەکە 

پێچەوانــەی  بــە  هەڵبــەت  بــوون. 
لــە  هەڵــە  و  بــاو  تێگەیشــتنێکی 
ڕۆژهەاڵتــی ناوینــدا، دەوری زلهێــزان 
هــۆکاری بنەڕەتیی نەهامەتییەکانی 
هــۆکارە  بەڵکــوو  نیــن،  ناوچەکــە 
بنەڕەتییەکان لە خودی ناوچەکەدان.

ئــەو نیزامــەی کــە لــە ڕۆژهەاڵتــی 
یەکەمــی  شــەڕی  پــاش  ناوینــدا 
جیهانــی کار بــۆ هێنانــەدی کــراوە و 
دوای شــەڕی دووهەمــی جیهانــی و 
تێکڕوخاندنــی کۆماری کوردســتان، 
بــۆ  کار  زەبــر  زۆری  بــە  بــەردەوام 
هــۆکاری  کــراوە،  جێگیرکردنــی 
ســەرەکییەکانی  کێشــە  بنەڕەتــی 

دەڤەرەکەیە. 
کۆمەڵێک دەوڵەت لە ناوچەکەدا لەو 
کاتەوە شــکڵیان گرتووە کە فرەنەتەوە 
چڕکردنــەوەی  بــەاڵم  فرەئایینــن،  و 
دەســەاڵت لە دەستی یەک نەتەوە یان 
گرووپــی تایەفیــی دیاریکــراودا وای 
کردووە لەو دەوڵەتانەدا، بەردەوام کێشە 
لەسەر ناسنامە و سەروەریی سیاسیی، 
بەرۆکیــان بگرێتــەوە. ســنووری ئــەو 
واڵتانــە جووت نین لە گەڵ ســنووری 
نەتەوەیی و وەفاداری سیاسیی گەالن 
و گرووپــە ئاینیــی و تایەفەییەکانــی 
جوگرافییــان،  ســنووری  نیشــەجێی 
باتــی  لــە  ســنوورانە  ئــەو  بەڵکــوو 
پێکهێنانی یەکیەتی و سەقامگیری، 
دیکتاتۆریــی،  حکومەتــی  وێــڕای 
هەوێنــی لەتکــردن و ناســەقامگیرین. 
ئــەم دۆخــەش وای کردووە کە کێشــە 
نێوخۆییەکانــی ئــەو واڵتانە بــەردەوام 

کێشەی نێودەوڵەتی بن. 
ناویــن،  ڕۆژهەاڵتــی  دەوڵەتانــی 
لــە  و  تــرس  دەوڵەتــی  بــە دوو مانــا 
درێــژەدا، پێکهێنەری ناســەقامگیریی 
بەردەوامــن. ئەم دەوڵەتانە بەردەوام هەم 
ترســیان لە دانیشــتوانی خۆیــان هەیە، 
دراوســێکانیان  لــە  ترســیان  هەمیــش 
کــە  ئەوەیــە  هۆیەکەشــی  هەیــە. 
مەترســین لەسەر دانیشتوانی خۆیان و 
لەســەر یەکتریش. بە هۆی ئەو بنەما 
چەوتــەی کە لە ســەری دامــەزراون، 
دیکتاتۆریــی بووەتــە تەنیــا ڕێــگای 
ڕاگرتنــی زۆرە ملێــی ئــەو دەوڵەتانە. 
کــە  کــردووە  وای  ڕاســتییەش  ئــەم 
زلهێزان ســاناتر بتوانن دەســتێوەردان لە 

ناوچەکەدا بکەن. 
سیاســەتی بریتانیــا و فەرانســە پــاش 
شــەڕی یەکەمی جیهانی، بریتی بوو 
لە لەت کردن و دروســتکردنی دەوڵەتی 
پێکهێنانــی  مەبەســتی  بــە  ســاختە 
نیزامێــک کە لەوێدا پارســەنگی هێز 
بــە قازانجــی خۆیــان بــێ. بریتانیــا، 
یەکیەتی سۆڤییەت و ئەمریکا هەمان 
ستراتیژی ڕاگرتنی هێزیان گرتە بەر، 
بــەاڵم بــە بــێ ئــەوەی یارمەتیــدەری 
بــن.  نــوێ  دەوڵەتــی  پێکهێنانــی 
کۆمــاری کوردســتان بــە هیممەتــی 
کــورد خــۆی پێــک هــات و ئەگــەر 
ســۆڤییەت پشــتیوانیی لــێ کردبــێ، 
ئــەوا بــەس تاکتیکــی بــوو. دواجــار 
بــە شــکاندنەوەی پارســەنگی هێــز بە 
قازانجــی ئێــران، لــە ڕێــگای هێــزی 
تێکڕوخێنــدرا.  کۆمــار  نیزامییــەوە، 
ئەمــەش وای کــرد کــە سیســتەمی 
دەوڵــەت لــە ناوچەکــەدا لــە شــکڵی 
چەوتی خۆیدا، چەقبەستوو بمێنێتەوە. 
سیاســەتی زلهێــزان لە پــاش کودەتای 
١٩٥٨ لــە ئێــران، درێــژەدان بــوو بــە 
ســتراتیژی ڕاگرتنی پارسەنگی هێز. 
لــە کۆتایــی  دوای ئــەوەی بریتانیــا 
بەجــێ  ناوچەکــەی  شەســتەکاندا 
هــات  پێــک  بۆشــاییەک  هێشــت، 
بــۆ  بــوو کار  ناچــار  ئەمریــکا  کــە 
پڕکردنــەوەی بــکا. بە هۆی شــەڕی 

نێوخۆیــی  پشــتیوانیی  ڤییەتنامــەوە، 
هێــزی  ئەمریــکا  ئــەوەی  بــۆ  نەبــوو 
نیزامیــی خــۆی ڕەوانــەی ناوچەکــە 
بــکات و ئــەو بۆشــاییە پــڕ بکاتــەوە. 
لــە پێنــاو ڕاگرتنــی پارســەنگی هێز، 
شــای  ســەردەمی  ئێرانــی  ئەمریــکا 
پڕچەک کــرد، تا ئەو جێگایەی کە 
بیکات بە خاوەن پێنجەمین ئەرتەشــی 
بــە وەکالــەت  ئێــران  مەزنــی دونیــا. 
ئەمریــکا  بــۆ  هێــزی  پارســەنگی 
لــە  ڕێگرتــن  بــە  ئەویــش  ڕاگــرت، 
زیادبوونی نفوزی یەکیەتی سۆڤییەت 

و دەسەاڵتی عێراق لە ناوچەکەدا.
شۆڕشــی ســاڵی ١٩٧٩ لــە ئێــران ئەو 
مەترســییەوە.  خســتە  ســتراتیژییەی 
هەڵبــەت شــەڕی نێوان ئێــران و عێراق 
واڵتانــی  و  ئەمریــکا  بــۆ  دەرفەتــی 
ڕۆژئــاوا ڕەخســاند کــە لە شــکڵێکی 
نوێــدا پارســەنگی هێز لــە ناوچەکەدا 
ڕابگــرن، ئەویــش بە دانــی چەک بە 
هــەر دووال — هەڵبــەت بــە ئێــران بە 
نهێنــی چەکیــان دەدا و بــە عێــراق بە 
ئاشــکرا— بــۆ ئــەوەی هیچکامیــان 
دیکەیانــدا  ئــەوی  بەســەر  نەتوانــێ 
ســەرکەوێ و لــە کۆتاییــدا بــە ســەر 

ناوچەکەدا زاڵ بێ.
لە شــەڕی کەنداودا، ئەمریکا هەمان 
گــەڵ  لــە  پێــدا.  درێــژە  ســتراتیژی 
ئــەوەی دەیانتوانــی حکومەتی بەعس 
بڕوخێنن، پاش وەدەرنانی هێزی عێراق 
حکومەتــی  مانــەوەی  کویــەت،  لــە 
داشــکێندراویی  هێــزی  و  بەعــس 
عێراقیــان بە پێویســت زانی بۆ ئەوەی 
پارســەنگی هێز تێــک نەچێ و ئێران 

نەتوانێ زاڵ بێ بەسەر ناوچەکەدا.
یەکەمیــن گــۆڕان کە لە ســتراتیژی 
دوای  کایــەوە،  هاتــە  ئەمریــکادا 
شــەڕی ســارد بــوو. ئــەوکات نیزامی 
دووجەمســەرییەوە  لــە  نێودەوڵەتــی 
یەک جەمســەریی  بــۆ  گــۆڕدرا 
لەبەرچاوگرتنــی  بــە  ئەمریــکا  و 
دوژمنایەتــی هەردوو ڕێژیمی ئێران و 
عێراق و نەمانی یەکیەتی سۆڤییەت، 
ستراتیژی "تێکهەڵپێچانی دووسەری" 
)dual containment( گرتــە 
بــەر. جیــاوازی نێوانیــان لەوەدایــە کە 
ڕاگرتنــی پارســەنگی هێــز ئامانجــی 
دەســەاڵتی  زیادبوونــی  ڕێگرتنــی 
نەیارێکە، لە کاتێکدا کە ســتراتیژی 
تێکهەڵپێچــان ئەوەیــە کە لــە ڕێگای 
گەمارۆدانــی ئابووریــی و نیزامییەوە 
دواجار زەمینــەی داڕمانیی نێوخۆیی 
لــە دەوڵەتێکــی نەیــاردا پێک بێنێ و 
بــە واتایەکــی تــر گۆڕینــی ڕێژیمی 
ئامانجــە، بــەاڵم بــە بــێ هێرش بردنی 
لــە  گۆڕانــە  ئــەو  هــۆی  نیزامــی. 
زیادبوونــی  ئەمریــکا،  ســتراتیژی 

دەسەاڵتی ئەمریکا بوو.
پاش ١١ سێپتامبری ٢٠١١، ئەمریکا 
دیسان ســتراتیژی خۆی گۆڕی، ئەم 
بــۆ  تێکەوەهەڵپێچانــەوە  لــە  جارەیــان 
ڕووخاندنــی ڕێژیمــە دیکتاتۆرەکان و 
باڵوکردنەوەی دێموکراســی. هێرشــی 
تیرۆریستی ١١ سێپتامبر، پشتیوانیی 
بــۆ ســتراتیژییەکی وا مەزن پێکهێنا، 
هــاوکات کــە ئەمریکا لــە لووتکەی 
بــە  بــەاڵم  بــوو.  خۆیــدا  دەســەاڵتی 
شــیعەکانی  هێــزە  هاتنەســەرکاری 
ســەر بــە ئێــران و هەروەهــا پشــتیوانی 
ئێــران لــە تیرۆریــزم لە عێــراق، وێڕای 
لــە  ئەمریــکا  کــە  گرفتانــەی  ئــەو 
ئەفغانســتان ڕووبــەڕووی بوویەوە، ئەو 
ســتراتیژییە دواجــار تووشــی شکســت 

هات.
بۆیــە، لــە دەورەی دووهەمی ئیدارەی 
نــرا.  وەال  ســتراتێژیە  ئــەو  بووشــدا، 
ئەوەش ڕەنگدانەوەی مسۆگەرنەبوونی 

دەسکەوتی ستراتیژیک لە ئەفغانستان 
و عێراق و هەروها نســکۆی ئابووری 
ئەمریــکا بوو پاش قەیرانی دارایی لە 

ساڵی ٢٠٠٧ بەدواوە. 
ئەمریــکا بە ئەســپایی گەڕایەوە ســەر 
پارســەنگی  ڕاگرتنــی  ســتراتیژی 
هێــز و لــە ســەردەمی ئوبامــادا، ئــەو 
ستراتیژییە گەیشــتە لوتکەی خۆی. 
ئوباما خۆی بوارد لە الیەنگری کردن 
لــە کێشــەی نێــوان شــیعە و ســووننە، 
بــەاڵم لــە پێنــاو ڕێککەوتنــی ناوکی 
لەگــەڵ ئێرانــدا، چاوپۆشــی کــرد لە 
زیادبوونــی نفوزی ئێران لە ناوچەکە. 
هــاوکات هەڵگرتنی گەمارۆ لە ســەر 
ئێــران، دەســتی ئێرانــی زیاتــر ئاواڵــە 
ئامانجــە  وەدەســتهێنانی  بــۆ  کــرد 
بەرفراوانخوازەکانــی. ڕاســتییەکەی، 
ئیــدارەی ئوباما بە پاشەکشــەکردن و 
ئەولەوییەتــدان بە مەســەلەی ناوکی، 
لــە کــردەوەدا ســتراتیژی پارســەنگی 
تەنانــەت  و  نەکــرد  ڕەچــاو  هێــزی 

یارمەتیدەری بەهێزبوونی ئێران بوو.
ئیــدارەی ترامــپ درێــژەدەری هەمان 
کــە  جیاوازییــەوە  بــەو  ســتراتیژییە، 
ڕاگرتنــی  کــە  ئــەوەوە  هــۆی  بــە 
ڕێککەوتنی ناوکیی بۆ گرنگ نییە، 
ســنوورەکانی  دەرەوەی  لــە  دەیهــەوێ 
ئێــران، بە پێکهێنانی هاوپەیمانییەکی 
ناوچەیــی بــە ســەرکردایەتی خــۆی، 
ئیســامی  بــە کۆمــاری  پاشەکشــە 
سیاســەتی  دواوێســتگەی  بــکا. 
ئەمریکا بەرامبەر بە ئێران ڕوون نییە، 
بــەاڵم لەگەڵ ئەوەی ئیدارەی ترامپ 
لــە گوتــاردا باس لــە گۆڕینی ڕێژیم 
دەکا، ئامــادە نییە تێچووی گۆڕینی 
ڕێژیمــی ئێران بدا. ڕەنگ بێ دواجار 
ســتراتیژی ئەمریــکا لەهەمبەر ئێران، 
بــە مەرجــێ بتوانێ گەمــارۆی نوێ 
و کاریگەر بە ســەر ئێراندا بســەپێنێ، 
ڕاگرتنــی  لــە  بــێ  تێکەاڵوێــک 
تێکهەڵپێچانــی  و  هێــز  پارســەنگی 

کۆماری ئیسامی.
ئوبامــا  ئیــدارەی  چــۆن  هــەروەک 
یارمەتیــدەری بەهێزبوونــی ئێــران بوو، 
هەڵوێستی ئیدارەی ترامپ لەهەمبەر 
باشــووری کوردســتان  لــە  رێفرانــدۆم 
داگیرکردنــی  لــە  چاوپۆشــیکردن  و 
کەرکووک لەالیەن حەشدی شەعەبی 
و ســپای پاســدارانەوە، ئەویــش تاکوو 

ئێستا یارمەتیدەری زیادبوونی نفوزی 
پتری ئێران بووە لە عێراق. الوازبوونی 
باشووری کوردستان، ناکۆکە لەگەڵ 
ڕاگرتنــی پارســەنگی هێز. هۆی ئەم 
هەڵەیەی ئیدارەی ترامپ دەگەڕێتەوە 
لــە  کــە  ســەرەتایی  هەڵەیەکــی  بــۆ 

سەردەمی بووشدا کرا. 
خوێندنەوەیەکــی  بــووش  ئیــدارەی 
بــە  نەبــوو.  عێــراق  لــە  دروســتی 
بەعــس  حکومەتــی  رووخاندنــی 
هاتنەســەرکاری  بــە  ڕێگــەدان  و 
شــیعەکانی ســەر بە ئێــران، زەمینەی 
خۆش کرد بۆ ئەوەی ئێران لە عێراقدا 
کــەم تا زۆر حکومەت بکا. ئەمریکا 
عێــراق  و  ئەفغانســتان  لــە  هــاوکات 
گیرکردنــەش،  ئــەو  و  کــرد  گیــری 
هەزینــەی زۆری دارایــی و گیانیــی 
بــۆ دواوە بــوو. ئەرتەشــەکەی ماندوو 
بوو، پشتیوانی نێوخۆیی بۆ حوزووری 
نیزامــی لە ڕۆژهەاڵتــی ناویندا نەما 
و قەیرانــی دارایــی ئەوەنــدەی دیکــە 

دەستی ئەمریکای بەستەوە.
بەاڵم هەر سێ ئیدارەی بووش، ئوباما 
و ترامــپ لە عێراقدا سیاســەتەکانیان 
لە ســەر کۆمەڵێک فــەرز دامەزراون 
کــە ئــەو ناکۆکیــی و شکســتانەی 
لێ کەوتووەتەوە کە ئێســتا شاهیدین. 
فــەرزی ســەرەکی ئەوەیە کــە دواجار 
لــە عێراقــدا ناســیۆنالیزمی عەرەبــی 
زاڵ  تایەفەگەریــدا  بەســەر  بتوانــێ 
بــێ. فەرزێکــی دیکــە ئەوەیــە کــە 
پێکهێنانــەوەی  یارمەتیدانــی  بــە 
حکومەتێکــی ناوەنــدی و بەهێــز لــە 
لــە  بتوانــێ  دواجــار  عێــراق  بەغــدا، 
بــۆ  بــێ  ئێرانــدا ســەربەخۆ  بەرانبــەر 
ئــەوەی دواجــار بتوانــێ یارمەتیدەری 
لــە  بــێ  ڕاگرتنــی پارســەنگی هێــز 
ناوچەکەدا. بە واتایەکی دیکە، هیوا 
دەخــوازن عێــراق ئەگەر بتوانێ دەوری 
جــاران بگێــڕێ وەک رێگرییــەک لە 
هێژمۆنیخوازیــی ئێران. هەروەها پێیان 
وایــە هێندێــک لــە شــیعەکان، وەک 
ســەدر و حەکیــم، دوورکەوتوونەتــەوە 
لــە ئێــران. بــە پێچەوانــەی مالیکــی، 
عەبــادی وەک کەســێکی "میانەڕەو" 
دەبینن کــە دواجار بتوانێ حکومەتی 
سیاســەتی  لــە  بــکا  ڕزگار  بەغــدا 

تایەفەگەریی. 
لەســەر  پێداگریــی  ئەمریــکا  بۆیــە 

یەکپارچەیــی خاکــی عێــراق دەکات 
و ئامــادە نییــە پشــتیوانی لە دەوڵەتی 
هۆیەکــی  هەڵبــەت  بــکا.  کــوردی 
دیکــەی ئەوەیــە کە دەزانــێ دەوڵەتی 
کوردی چواردەوری بە دوژمن تەنراوە 
و ئامادە نییە هەزینەی پاراستنی بدا. 
کــرد  وایــان  دواجــار  فەرزانــە  ئــەو 
هەڵەیەکــی  ترامــپ  ئیــدارەی 
ســتراتێژیک بــکا و چاوپۆشــیی لــە 
بــکا.  کەرکــووک  داگیرکردنــی 
بــە  ئوبامــا  ئەولەوییەتدانــی  ئەگــەر 
مەســەلەی ناوکی ئێرانی بەهێز کرد، 
بــەو  ترامــپ  ئیــدارەی  پابەندبوونــی 
فەرزە هەاڵنە وای کرد کە ئەویش بە 
نۆرەی خۆی یارمەتیدەری زیادبوونی 
نفــوزی ئێــران لە عێراق و ڕۆژهەاڵتی 
الوازبوونــی  چوونکــە  بــێ،  ناوینــدا 
حکومەتی هەرێم مەترســییە لە ســەر 
پارسەنگی هێز لە گشت ناوچەکەدا.

دواجــار  ســتراتێژیکانە  هەڵــە  ئــەم 
بــژاردە  دوو  ڕووبــەڕووی  ئەمریــکا 
دەکاتەوە؛ یان قەبووڵکردنی هێژمۆنی 
ئێــران لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوینــدا، کــە 
ناســەقامگیریی و ئەگــەری شــەڕی 
ئــەوەی  یــان  دەکا،  زیاتــر  ناوچەیــی 
هەزینــەی گۆڕینــی ڕێژیــم لــە تاران 
بــدا. الوازبوونــی ئێــران یەکێکــە لــە 
و  ســەقامگیریی  پێشــمەرجەکانی 

ئاشتی لە ڕۆژهەاڵتی ناویندا.
کەرکــووک،  داگیرکردنــی  پــاش 
ئەمریــکا وێ دەچێ بە هەڵەی خۆی 
زانیبێ. هەر نەبێ، حوزووری نیزامی 
ئێــران لە عێراق چی دی شــاراوە نییە 
بــۆ دونیا. ئەگــەر پێشــمەرگە بتوانێ 
باشووری کوردستان لە بەرانبەر سپای 
پاســداران و حەشــدی شــەعبی، کــە 
ســپای پاســدارانی عێراقــە، بپارێــزێ، 
ئەمریــکا ناچــار دەبــێ وەکــوو جاران 
قورســایی خۆی بخاتە سەر باشووری 

کوردستان.  
بــە واتایەکــی تــر، زیادبوونــی نفــوز 
و  عێــراق  لــە  ئێــران  دەســەاڵتی  و 
ناوچەکەدا، هەم مەترسییە و هەمیش 
دەرفــەت بــۆ کــورد. دواجــار گرنگ 
و  پێشــمەرگە  هێــزی  کــە  ئەوەیــە 
سیاســەتی دروســت قەیرانمــان بۆ بکا 
بە دەرفەتی زیاتر، ئەوەش پێویستی بە 

ستراتێژییەکی نەتەوەیی هەیە.

«د. ئیدریس ئەحمەدی



ژمارە ٧١١، ٣0 ڕەزبەری ١٠١٣٩٦

      ستراتێژیی نوێی ئامریکا 
لە هەمبەر ئێران و پێشــوازی و 
پشــتیوانیی حیزبی دێموکراتی 
لــەو  ئێرانیــش  کوردســتانی 
ســتراتێژییە، تەوەری سەرەکیی 
تایبەتیــی  وتووێژێکــی 
لەگــەڵ  تیشــکە  تەلەفزیۆنــی 
هیجــری،  مســتەفا  بەڕێــز 
حیزبــی  گشــتیی  ســکرتێری 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران 
کە سەرنجتانی بۆ ڕادەکێشین.

لــە  ئامریــکا  ســتراتیژی  دواییــن 
هەمبەر ئێران چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
ترامــپ چ لە بانگەشــەی هەڵبژاردن 
و چ لــە مــاوەی ئــەو دە مانگــە لــە 
بــەردەوام  ســەرکۆمارییەکەیدا 
نیســبەت  بــە  خــۆی  ناڕەزایەتــی 
ڕێککەوتنــی بەرجــام، کــە پێوەنــدی 
ئێرانــەوە  ئەتۆمــی  بەرنامــەی  بــە 
لــە  ئێســتاش  و  دەربڕیــوە  هەیــە، 
لــە  کــە  بەڵێنانــەی  ئــەو  هەوڵدایــە 
بانگەشــەی هەڵبژاردنــدا بــە خەڵکــی 
داوە، بێنێتــە دی. ترامــپ پێــی وایــە 
دەبــێ  و  ناتــەواوە  ڕێککەوتنــە  ئــەو 
بــۆ  بکــرێ،  پێــدا  پێداچوونــەوەی 
ئــەوەی زەمانەتی دەستپێڕاگەیشــتنی 
چەکــی  بــە  ئیســامی  کۆمــاری 
ئەتۆمیــەوە مســۆگەر بــکات. ئێســتا 
کۆنگــرە  بــە  مەســەلەیەی  ئــەو 
ســپاردووە تاکوو بڕیاری لەســەر بدات 
و تــا دوو مانگــی دیکــە ئەنجامــی 
دانوســتانەکانی خۆی لەگەڵ دەوڵەت 
ئەنجــام  بــە  ئەگــەر  و  ڕابگەیەنێــت 
نەگــەن، ترامــپ بۆ خــۆی یەکایەنە 
لەو ڕێککەوتنە دەکشێتەوە. دەرکەوتن 
و  گیروگرفــت  ڕێککەوتنــە،  لــەو 
کێشەی گەورە لەباری گەمارۆکانەوە 
بــۆ ئێــران دێنێتــە کایــەوە. بێجگــە لە 
ڕێککەوتنی بەرجام، مەسەلەی سپای 
پاســدارانیش هەیــە کە ئێســتا خراوەتە 
ژێــر گەمارۆکانــەوە، چونکــە پێشــتر 
تەنیا ســپای قودســی ســەر بە ســپای 
پاســداران لە  ژێر گەمارۆدا بوو. ئەو 
داخوازیانەی دیکە کە ترامپ داوایان 
دەکا، ئەوەیــە کــە دەبێ ئێران ملکەچ 
تێرۆریزمــی  یارمەتــی  بەوەیکــە  بــێ 
ناوچەیی نەکا، دەستێوەردانی واڵتانی 
دراوســێ و ئیسرائیل نەکا، ئیزن بدات 
ناوەنــدە  بازرەســی و چاوەدێــری  کــە 
ئێــران  موشــەکییەکانی  و  نیزامیــی 
بکرێت. ئەوانە ئەو تەوەرانەن کە ئێمە 
وەکوو حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران ساڵەهایە داوای دەکەین و دەڵێین 
کــە کۆمــاری ئیســامی ڕێژیمێکی 
ئیســامی  کۆمــاری  تیرۆریســتییە. 
هەوڵ دەدا بۆ بە دەســتهێنانی چەکی 
ناوکــی و ڕێککەوتنــی  بەرجام، بووە 
هــۆی ئــەوە کــە دەرفەتێکــی دیکــە 
بــۆ کۆماری ئیســامی بێتە پێشــێ، 
پــارە بلوک کراوەکانی لە بانکەکانی 
ئەمریکاوە رادەستی بکرێتەوە هەمووی 
لە کاری تیرۆریستی و ئاژاوەنانەوە لە 
واڵتانی ناوچە ســەرف کــردووە. ئێمە 
حکومەتــی  ئێســتا  کــە  خۆشــحاڵین 
ئامریــکا گەیشــتۆتە ئــەو قەناعەتــە 
لەســەر ئێران کە ئێمە ساڵەهایە باسی 
دەکەیــن. ئێمە پێش بینــی دەکەین ئەو 

بەرنامــەی ترامــپ تەئســیری زۆری 
دەبێــت و دەرفەتــی باشــتر بــۆ هەموو 
ئازادیخوازانی ئێران، نەتەوەکانی ئێران 
و بــە تایبەتــی بۆ کوردەکان پێك دێت 
کە خەباتی خۆمان بە دژی کۆماری 

ئیسامی پەرە پێبدەین.
لــە  ترامــپ  فەرمووتــان  وەکــوو 
بانگەشــەی هەڵبژاردنەکانیدا باسی 
بەرجامــی  هەڵوەشــاندنەوەی  لــە 
دەکــرد، بەاڵم تا ئێســتا نەیتوانیوە 
ئــەو کارە بــکات. ئایــا هەوڵەکانی 
کافی نەبوونە یان ئەوە مەراحیلێکی 
یاســایین کــە دەبێت تێپــەڕی بکات 
تاکوو بتوانێت هەڵیبوەشێنێتەوە؟ 

لەگەڵــی  ترامــپ  ئێســتا  ئەوەیکــە 
بەرەوڕوویــە، جیــاوازە لەگــەڵ ئــەوەی 
پێــش هەڵبــژاردن! پێــش هەڵبــژاردن و 
لەســەردەمی ســەرکۆماری ئۆبامــادا 
هەمــوو واڵتانــی ئۆروپایی هاودەنگ 
بــوون لەســەر گەمــارۆ خســتنە ســەر 
ئێــران، بــە شــێوەیەک کــە کۆمــاری 
ئیســامی ئێــران تەســلیم بێــت و بێتــە 
ســەر مێــزی وتووێــژ و لەســەر مێــزی 
وتووێــژدا ئیمتیازی لێ بســتێنن. لەو 
و  بــوون  ســەرکەوتوو  ئــەوان  کاتــەدا 
پێکــەوە لەگــەڵ واڵتانــی ئۆروپایــی 
کــرد  ناچــار  ئیســامیان  کۆمــاری 
بــکات،  ئیمــزا  قــەراردادە  ئــەو  کــە 
ئیدعــای  ترامــپ  ئەوەیکــە  بــەاڵم 
دەکــرد کــە ڕێککەوتنەکــە دەدڕێنێ 
و لــە ژێــری دەچێتــە دەرێ، وادیــارە 
لەوەدایــە  بەرژەوەندییەکانیــان  ئێســتا 
جێــگای  لــە  ڕێککەوتنەکــە  کــە 
ئیســاح  بــەاڵم  بمێنێتــەوە،  خــۆی 
کــە  یەکگرتووییــەی  ئــەو  بکرێــت. 
هاوکارەکانــی  و  هاوپەیمانــەکان  لــە 
ئامریــکا لــە ئۆروپــادا پێشــترلە ســەر 
ڕێککەوتنــی بەرجــام هەبــوو، ئێســتا 
نەماوە. ئیســتا داخوازیەکانیان ئەوەیە 
ئێــران  لەگــەڵ  پێوەندییــەکان  کــە 
ئاســایی بێتــەوە و ئــەوان بازەرگانی و 
سەرمایەگوزاریی خۆیان لە ئێران بکەن 
و ئەو قازانج و بەرژەوەندییانەی کە لە 
ئێران نەسیبیان دەبێت، بێ بەهرە نەبن. 
لــە عەینــی حاڵدا ئــەو هاوپەیمانانەش 
جەخــت دەکەنــەوە کــە نابــێ بەرجــام 
هەڵبوەشــێتەوە، بەاڵم ئەوانیش پێداگرن 
کــە کۆماری ئیســامی ئێــران دەبێت 
مەنتەقــەدا  لــە  دەســتێوەردانەکانی 

کۆتایی پێ بێنێت.
باستان لە دەستێوەردانەکانی ئێران 
کرد، هەر دوو رۆژ دوای ســتراتێژی 
نوێــی ئامریکا و قســەکانی ترامپ، 
هــاوکاری  بــە  ئێــران  کــە  دیتمــان 
حەشــدی شــەعبی هــات و بەشــێک 
لە ناوچەکانی باشــوری کوردســتانی 

داگیر کرد، ئەمە چی دەگەیەنێت؟
ئیســامی  کۆمــاری  گومــان  بــێ 
ئێرانیــش ناڕازیــە بــەو بەرنامەیــە کــە 
ئیــدارەی نوێی ئامریــکا دەیهەوێت بە 
دژی بیباتــە پێــش، ئەویــش دەیهەوێت 
لــەو  کــە  بــدات  نیشــان  دژکــردەوە 
دژکردەوانەدایە کە بەرخوردەکان دێنە 
پێشــێ! بەرخــورد مەبەســتم ئــەوە نییە 
کە حەتمەن دەبێت بە شــێوەی نیزامی 
بێت، بەاڵم ئەو بەرخوردانەی کۆماری 
ئیســامی و ئەو پێداگریانەی لەســەر 
درێژەدانــی بەرنامــە غەڵەتەکانــی لە 
مەنتەقــە و لــە دونیــادا، دەتوانــن ببنە 
هــۆی ئەوەیکــە دووبارە ترامپ لە نێو 
هاوپەیمانــە ئوروپاییەکانــدا هاوپەیمان 
بــۆ خــۆی بەدەســت بێنێــت و بتوانــێ 

ســەر  بخاتــە  زەخــت  ئــەوان  لەگــەڵ 
کۆماری ئیسامی ئێران. 

لە پرسیاری پێشوودا باسم لەوە کرد 
کە ترامپ نەیتوانیوە پشتیوانییەکی 
ئەوتــۆ بەدەســت بێنێــت بــۆ بڕیارە 
وایــە  پێتــان  ئایــا  نوێیەکانــی، 
واڵتانــی ١+٥ دووبــارە لەبەرانبەر 

ئەم بڕیارەدا ڕابوەستن؟
لــە بەرانبــەر هەڵوەشــاندنەوەی بەرجام 
بەرانبــەر  لــە  بــەاڵم  دەوەســتنەوە، 
گەمارۆکانــی دیکــەی ئێــران بــەدەر 
لــە بەرنامــەی ئەتۆمــی و بــە بۆنەی 
ئەوەیکــە ســپای پاســداران هێزێکــی 
و  دەکا  جینایــەت  تێرۆریســتییەو 
دژایەتی خۆی لەگەڵ ئیســرائیل هەر 
درێژە پێدەدات، دەستێوەردان لە واڵتانی 
ناوچەکــە دەکا و نفــووزی خۆی رۆژ 
بــەرۆژ پەرە پێدەدات، واڵتانی دیکەی 
دونیــا بەتایبەتی واڵتانــی رۆژئاوایی 
لەگەڵــی هاودەنگن. دەبێت ئێمە لێرەدا 
دیقــەت لــەوەدا بکەین کە مەســەلەی 
بەرجام لەگەڵ باقی سەرپێچییەکانی 
بــۆ  ئیســامی جیاوازیــان  کۆمــاری 
دانــاوە، ئۆروپاییــەکان نەزەریــان وایــە 
کە نابێ بەرجام هەڵبەوەشــێتەوە، بەاڵم 
دەدەن  ئامریــکا  یارمەتیــی  ئەوانیــش 
کــە دەبێت ئیســاح بکرێت. ئامانجی 
ئەســڵیش ئەوەیــە کــە ئــەو قــەراردادە 
کــە لــە زەمانــی ئۆبامــادا وا تەنزیــم 
کــراوە کــە دوای ١٠یــان ١٥ ســاڵی 
دیکــە کــە باشــم لــە بیــر نییــە، ئێران 
دووبــارە دەتوانــێ یورانیــۆم بپیتێنەتەوە 
و بە جۆرێک دەستی بگا بە چەکی 
ئەتۆمی، دەیانهەوێت وا ئیساح بکەن 
کــە کۆمــاری ئیســامی هیچ کات 
نەتوانێ دەســتی بــە چەکی ئەتۆمی 
ئۆروپاییەکانیــش  لەوەشــدا  ڕابــگات، 
لــەوە  بێجگــە  دەکــەن،  هــاوکاری 
باســەکەی دیکــە دەکەوێتە ســەر ئەو 
گەمارۆیانەی کە دەیانهەوێت بیخەنە 
ســەر ئێران، لە پێوەنــدی لەگەڵ باقی 
سەرپێچییەکان لە مەنتەقەدا کە باسم 

کرد.
لە قســەکانی ترامپــدا زیاتر لە ١٠ 
جــار ناوی ســپای پاســداران هات و 
وەزارەتــی خەزێنــەداری ئامریــکاش 
ئابلۆقــەی خســتە ســەر ئــەو هێــزە 
تیرۆریســتیە، فەرمووتان کە ئەگەر 
ئــەو بڕیارانــەی ترامــپ جــێ بەجێ 
بکرێــت، خەباتــی خەڵکــی ئێران و 
کوردەکانی خۆرهەاڵتیش ئەنجامێکی 
کۆنگرێــس  ئەگــەر  بــەاڵم  دەبێــت، 
بەپێچەوانەی ترامپ بڕیاری بدات، 

چ ئاکامێکی دەبێت؟ 
ئەوەیکــە تــا ئیســتا لەبەر دەســتدایە و 
لــە جەریاندایــە، باســی لــێ دەکەیــن. 
بڕێــک زەحمەتــە پێشــبینی داهاتــوو 
ئــەوەی  لێدێــت،  چــی  کــە  بکەیــن 
کــە ئیســتا لــە گۆڕێدایــە ئەوەیە کە 
بەپێــی قانوونــی ئامریــکا، کۆنگــرە 
دیکــە  مانگــی  دوو  تاکــوو  دەبێــت 
ئــەو مەئمورییەتــەی ســەرکۆمار جێ 
بەجێ بکات تاکوو لەبارەی بەرجامدا 
نــەزەری خۆی بڵێــت کە ئایا کۆنگرە 
موافقــە کە ئامریــکا لەو رێککەوتنە 
بکشێتەوە یان نا. ئێستا ترامپ دەڵێت 
ئەگەر بەئەنجام نەگەین، یەک الیەنە 
قــەراردادە  لــەو  کــە  دەکات  ئیعــام 
دێتــە دەرێ ولــە بــواری قانوونیشــەوە 
پێــم  بــەاڵم  بــکات.  ئەمــە  دەتوانێــت 
وابــێ کارێکی دروســتی کــردووە کە 
ســپاردووە  کۆنگــرە  بــە  ئەرکەکــەی 

هــاوکاری کۆنگــرەش  ئەوەیکــە  بــۆ 
دوای  رابکێشــێت.  خــۆی  الی  بــۆ 
ئەوەش چی لێدێ، ناتوانین پێشــبینی 
بکەین. بەاڵم بە پێی ئەو سیاســەتەی 
تاکــوو ئێســتا ترامــپ ڕایگەیانــدوە، 
پێــم وایــە النیکەمــی کارێک کە لە 
پێوەنــدی لەگەڵ قەراردادی بەرجامدا 
دەیکــەن، ئەوەیــە کە ئیســاحی بکەن 
و ئــەو خااڵنــەی کە حکومەتی نوێی 
ئامریــکا پێی وایە جێگای گومانە و 
دەرفەت دەدات بە کۆماری ئیسامی 
کــە لــە داهاتــوودا چەکــی ئەتۆمــی 
بەدەســت بێنێت، ئیســاح دەکەن تاکو 
نەتوانێت بە چنگی بێنێت، ئەگەر ئەوە 
نەبێــت هەر وەکــوو ترامپ وتوویەتی، 
ڕەنگە یەکایەنە ئیعام بکات کە لە 

ڕێککەوتنەکە دێتە دەر.
ســپای پاســداران ئابلۆقــەی خرایە 
ســەر، بــەاڵم ئەگــەر بخرێتــە نێــو 
لیســتی ڕەشــەوە، خەباتــی خەڵکی 
یــان  دەگات  کــوێ  بــە  خۆرهــەاڵت 
ئاکامی خەباتــی خەڵکی ئێران چی 

بەسەر دێت؟
دەبێ مەســەلەی کۆماری ئیســامی 
یــەک پارچــە لــە نــەزەر بگریــن کــە 
ســپای پاسدارانیش بەشــێکی بەهێزی 
ئــەو رێژیمەیــە. کاتێــک ئــەو رێژیمە 
لەژێــر گەمارۆکانــدا بێ، الواز دەبێت 
بــۆ  جیددیتــر  خەباتــی  دەرفەتــی  و 
خەڵک بــە دژی ئەو رێژیمە فەراهەم 
دەبێــت. ڕێژیمــی ئێــران ناچــار دەبــێ 
دەســت و پێــی خۆی کــۆ بکاتەوە بۆ 
ئــەوەی کە دەســتتێوەردان لــە واڵتانی 
دراوسێ نەکات و شەڕ و ئاژاوە پێک 
نەهێنێــت. ئەوانــە هەموو بــە قازانجی 
خەڵکی ناوچە و خەڵکی ئێرانە. ئێمە 
لە پێوەندی لەگەڵ ئەو مەســەلەیەدایە 
بڕیــارەی  لــەو  پێشــوازیمان  کــە 
حکومەتــی نوێــی ئامریــکا کــردووە. 
بــەاڵم ئــەوە بــە مانــای ئــەوە نییە کە 
ئــەو گەمارۆیانــە  و  بەرنامەیــە  ئــەو 
ئەگەر هەمووشــی بچێتە پێشێ، ئێمە 
وەکــوو کوردی ڕۆژهەاڵت راوەســتین 
و چــاوەروان بین کە ئــەو گەمارۆیانە 
کۆمــاری ئیســامی بڕوخێنــن. ئیمە 
وەکوو کوردی ڕۆژهەاڵت بۆ ئەوەیکە 
بمانهــەوێ لــە دەرفەتــی گونجــاو کە 
لــە داهاتــوودا دێتــە پێشــێ، بتوانیــن 
یەکگرتــوو و وشــیار بیــن و خەڵکــی 
بــە  بتوانــێ  ڕۆژهــەاڵت  لــە  کــورد 
یەکگرتوانە خەباتی خۆی درێژە پێبدا 
دژی ڕێژیمی کۆماری ئیســامی و 
بــە دونیا بڵێ کە لــەو رێژیمە نارازین 
و مافیان پێشێل کراوە و داوای مافی 

خۆی دەکات.
بۆچی لە ستراتێژیی نوێی ئامریکادا 
جەخــت لەســەر کێشــەی ناوکی یان 
ڕێککەوتنــی بەرجــام دەکرێــت، خــۆ 
پێشــێلکارییەکانی دیکــەی کۆمــاری 
ئیســالمیش هەن کە لــە بەیاننامەی 
دەفتەریی سیاسیی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێرانیش بۆ پێشوازی و 
پشــتیوانی لەو ســتراتێژییەدا باس 
کراون، بۆچی تەرکیز ناخەنە ســەر 
ئــەم بابەتانــە و فوکووســی زیاتــر 

لەسەر پرسی ناوکییە؟
دیارە باس لەســەر بەشەکانی دیکەش 
دەکات، بــەاڵم ئەولەوییەت بۆ ترامپ 
و ئیدارەی نوێی ئامریکا هەتا ئێســتا 
هۆکارەکــەی  بەرجامــە.  مەســەلەی 
ئەوەیــە کــە بەرجــام رێخۆشــکەرە لــە 
بــە  یۆرانیــۆم  پیتاندنــی  داهاتــوودا 

مەبەســتی بەدەســت هێنانــی چەکــی 
ئەتۆمــی دەســت پێبکاتــەوە. ئــەوەی 
کــە لــەو ڕێککەوتنــەدا زەق بووەتەوە، 
مەســەلەی چەکی ئەتۆمیە. چونکە 
ئێســتا هەمــوو دونیــا و ئامریــکا بــە 
دەســت کۆریای باکــوورەوە داماوە کە 
بــەردەوام مووشــەکی قاڕەبــڕ دروســت 
دەکات، چەکــی ئەتۆمیــی هەیــە و 
هەڕەشــە لــە ئامریــکا و دونیــا دەکا. 
بۆیــە ئــەوان نایانهەوێــت کۆریایەکی 
چەکــی  بــە  بــگا  دەســتی  دیکــە 
ئەتۆمــی و پێــش لەوەی دەســتی بگا 
بــە چەک، دەیانهەوێــت وەزعیەتێکی 
وای بەســەر بێنن کە الواز و ناتەوانی 
بکەن لە دەســت ڕاگەیشتن بە چەکی 
لێــرەدا  کــە  ئــەوەی  ئەتۆمییــەوە. 
گرینگــە و دەکاتــە ئەولەوییەتــی ئەو 
کێشــانەی کە ئێران دروستی کردووە، 
چەکــی  بەدەســتهێنانی  مەســەلەی 
ئەتۆمیــە کە ئەگەر وەدەســتی بێنێت، 
مەترســییەکی یەکجار زۆر گەورە بۆ 
هەموو ناوچە، بە تایبەت بۆ ئامریکا 
و هاوپەیمانەکانــی لــە ناوچــەدا دێتە 

پێشێ کە یەک لەوان ئیسرائیلە.
لــە بەیاننامەی ئێــوە وەکوو حیزبی 
دێموکراتــدا هاتــووە کــە پێشــوازی 
ســتراتێژیی  لــە  پشــتیوانی  و 
نوێــی ئامریــکا دەکــەن! ئــەوە بە چ 
هــەم  پێشــوازی  هــەم  واتایەکــە؟ 

پشتیوانی!
ئــەو شــتانەی کە ڕێژیمــی کۆماری 
ئەوەیکــە  و  دەیــکا  ئیســامی 
حکوومەتــی نوێــی ئامریــکا باســی 
باســی  ئێمــە  ســاڵە  چەندیــن  دەکا، 
دەکەیــن، هاوارمــان کــردووە کە پێش 
بــەو رێژیمــە ســەرەڕۆیە بگــرن، بــەاڵم 
بــە داخــەوە ئەو جۆرەی کە پێویســتە، 
گرینگیــان بــە قســەی ئێمــە نــەدەدا، 
ئێمــە  قســەکانی  ئــەوان  کــە  ئێســتا 
دوبارە دەکەنەوە، سرووشتییە کە پێمان 
خــۆش بــێ. چونکــە دەردەکەوێت کە 
ئەوانیــش گەیشــتوون بــەو قەناعەتەی 
کــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی 
ئێــران، نــە تەنیــا بۆ خەڵکــی کورد و 
خەڵکــی ئێــران مەترســیدارە، بەڵکــوو 
بــۆ هەمــوو دونیــا زەرەری هەیــە. ئەو 
شــەڕ و ئاژاوە و کێشــانەی کە هەن، 
بەشــێکیان دەگەڕێتەوە سەر سیاسەتی 
ئیســامی  کۆمــاری  دەســتێوەردانی 
ئێــران و وەکــوو باســم کــرد ڕێژیمــی 
ئیســامی ئێــران، دوژمنــی کــورد و 
باقــی ئازادیخوازانــی ئێرانیشــە. بۆیە 
لەالیــەن  ئێمــە  دوژمنــی  کاتێــک 
واڵتێکــی بەهێزەوە گەمارۆی دەخرێتە 
ســەر، ئێمــە دەرفەتــی باشــترمان بــۆ 
دێتــە پێــش کە خەباتــی خۆمان دژی 
ئــەو ڕێژیمــە بــەرەو پێش ببەیــن، بۆیە 
شــتێکی سرووشتیە کە ئێمە پێشوازی 
بکەیــن لــەو بەرنامە و ســتراتیژییەی 

ئامریکا.
خاڵێکــی جەوهەریــی بەیاننامەکەی 
ئێــوە، ئەوە بوو کــە خەڵک لە دژی 
کۆماری ئیســالمی ئێــران یەک بگرن 
کە مەترســیدارترین دوژمنی کوردە، 
بەیاننامەکــە،  باڵوبوونــەوەی  دوای 
تــۆرە  لەســەر  خەڵکیــش  ڕای 
کۆمەاڵیەتییەکان ئەوەیە کە خەڵک 
یەکــی گرتــووە بــا حیزبــەکان یەک 

بگرن! واڵمتان بۆ ئەوە چییە؟
ڕاســتە لە مێژە خەڵك لە کوردســتانی 
کــە  ئــەوەن  خوازیــاری  ڕۆژهــەاڵت 
هێزەکانی ئۆپۆزســیۆنی کورد یەک 

بگرن و لەو پێوەندییەشــدا ئێمە لەمێژە 
دەرکمــان بــە زەروورەتی لێک نێزیک 
بوونــەوە یــان نەوعێــک یەکگرتوویی 
لەگەڵ ئەو حیزبانەدا کردووە و کاری 
لەســەر دەکەیــن و لــە مــاوەی یــەک 
دوو ســاڵی رابــردوودا هەنــگاوی باش 
لــەم پێوەندییــەدا هەڵگیراون و هەر لەو 
راستایەشدا کار دەکەین. لە الیەکەوە 
لەگەڵ هاورێیانی پێشــووماندا کە لە 
حیزبــی دێمۆکرات جیــا بوونەتەوە، لە 
وتووێژداین و بــەردەوام هەیئەتەکانمان 
یەکتری دەبینــن، لەگەڵ الیەنەکانی 
دیکــەش لە چاوپێکەوتن داین، تاکوو 
هاوبەشــمان  کاری  هەنــدێ  ئێســتا 
لەگــەڵ یــەک کــردووە کــە بوونەتــە 
بوونــەوەی  نێزیــک  لێــک  هــۆی 
زیاتــر. بێگومــان ئــەو چاوەڕوانییــەی 
خەڵــک بــە تەواوی ڕاســتە، کاتێک 
خەڵــک  یەکگرتوویــی  باســی  ئێمــە 
دەکەیــن، دەبێــت بۆ خۆشــمان دەســتی 
دێموکراتــی  حیزبــی  بکەیــن.  پــێ 
پێوەندییــەدا  لــەو  ئێــران  کوردســتانی 
لەگــەڵ ئــەو مەســەلەیە، ئــەوەی کــە 
هەســتکردن  بــە  شــانیەتی،  لەســەر 
داوە.  ئەنجامــی  بەرپرســیارەتیەوە  بــە 
هەرچەند کە بە هەموو ئامانجەکانی 
خۆمان لەو پێوەندییەدا نەگەیشتووین، 
بەاڵم تەئســیری باشمان هەبووە لەسەر 
بەدبینــی،  نەوعێــك  ڕەواندنــەوەی 
دووبەرەکیــی و دووژمنایەتــی کردنی 
یەکتر، بەاڵم ئەوە کافی نییە و دەبێ 

زیاتریش هەوڵ بدەین.
دوا وتەتان بە کورتی چییە؟  

بــۆ  راســتییە  ئــەو  دیکــە  جارێکــی 
ئازادیخــوازی  و  تێكۆشــەر  خەڵکــی 
لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت  کــورد 
دووپــات دەکەمــەوە لەگــەڵ ئەوەیکــە 
هــەر دەرفەتێک دێتە پێشــێ، بتوانین 
نابــێ  بــەاڵم  وەربگریــن،  کەڵــک 
چــاوەڕوان بیــن کــە حکوومەتەکانــی 
دەرەوە بێــن کە کۆماری ئیســامیمان 
بــۆ بڕوخێنــن یــا کۆماری ئیســامی 
وادار بکەن کە مافی ئێمە بدا، دەبێت 
بۆ خۆمان کاریگەر بین و ڕۆژهەاڵت 
ڕۆژهەاڵتــدا،  ڕاســانی  خەباتــی  لــە 
دەبێ ببێتە هێزێکی شــوێندانەر تاکوو 
لــە کــۆڕو کۆبوونــەوە نێونەتەوەیــی و 
بڕیاردەرەکاندا حیســابی لەســەر بکەن 
و لــە ئاڵوگۆڕەکانــدا جێگای هەبێت؛ 
ئێمــە هەتاکــوو نەتوانیــن ببینــە ئــەو 
هێــزە، ئەگــەر کۆمــاری ئیســامیی 
ئێــران الواز و تەنانــەت بڕوخێــت، ئێمە 
ناتوانیــن ئامانجەکانمــان کــە ئازادی 
خەڵکەکەمانــە، بە دەســت بێنن. بۆیە 
نابــێ لەبیــر بکەیــن کــە بەر لــە هەر 
شــتێک، دەبێت حیســاب لەسەر هێزی 
خۆمــان وەکــوو کــوردی ڕۆژهــەاڵت 
بــۆ  پێکــەوە  هەموومــان  و  بکەیــن 
ئــەو مەبەســتە کار بکەیــن، ئــەوەش 
کاری حیزبێــک یــان دوو حیــزب یان 
کاری  بەڵکــوو  نییــە،  گرووپێــک 

هەموو الیەکمانە. 

مستەفا هیجری: نابێ چاوەڕوان بین کە حکوومەتەکانی دەرەوە بێن کۆماری 

ئیسالمیمان بۆ بڕوخێنن یا کۆماری ئیسالمی وادار بکەن کە مافی ئێمە بدا، 
دەبێت بۆ خۆمان کاریگەر بین و ڕۆژهەاڵت دەبێ ببێتە هێزێکی شوێندانەر.

«وتووێژ: سابیر فەتاحی



١١ ژمارە ٧١١، ٢٢ی ئۆکتۆبری ٢٠١٧

مـــەرگــی نــــووســەر

باڵــزاک لــه  چیرۆکەکەیــدا بە ناوی 
"ســارازین"، له  باســی ئــه و خواجه یه دا 
کــه  جل و به رگی ژنانه ی پۆشــیبوو، 
ده نووسێ: ئه و له  راستیدا هه ر ژن بوو، 
بــه  فرمێســکه کانیدا که  هــه ر له  رێوه  
ده هاتنه  خــوار، ئه و خه ون وخه یااڵته ی 
هیــچ ئه قــڵ وئاوه زێکــی تێــدا بــه دی 
نه ده کــرا، دڵه کوتێ سرووشــتیەکانی، 
ئازایه تــی و هەڵچــوون ودڵه راوکــێ و 

سڵۆکی ژنانه ی..."؛

 کێیــه  ئــاوا ده دوێ؟ تــۆ بڵێــی ئه مه  
پاڵه وانی داســتانه که  بێ که  ده یهه وێ 
چاو بنووقێنێ له و ڕاستییه ی که  ئه وه  
خواجه یه که  و  له  جل و به رگی ژنانه دا  
خــۆی گۆڕیــوه ؟ بڵێی ئه مــه  باڵزاک 
هــەر خــۆی بــێ بــه  ئه زموونه کانــی 
خۆیــه وه  ســەبارەت بــە ژن؟ یانی ئه مه  
باڵزاکی نووســه ره  خەریکــە بۆچوونی 
" ئەدەبــی" خــۆی لــە ســەر "ژنێتــی " 
بــۆ ئێمــه  دەخاتە ڕوو؟ تــۆ بڵێی ئه مه  
جیهانــی  حیکمه تێکــی  درکاندنــی 
دەروونناســییەکی  یاخــۆ  نه بــێ؟ 

رۆمانتیک؟
قــه ت  پرســیارانه مان  ئــه و  واڵمــی 
به رهۆکارێکــی  لــه   ده رناکــه ون.  بــۆ 
ســەلمێندراو، ئەویــش ئەوەیــە نووســین 
یه کــی  بــه   یــه ک  داڕمانــی  یانــی 
ده نگه کان و ئاخێزگەی نووسینەکەش 

بە گشتی.

نووســین، ئــه و پانتــا ســڕ و تێکچنراو 
بــه ر  بابه ته کــه ی  و خلیســکەیە کــه   

ســه رنجمان له وێــدا لــە دەســت دەخزێ 
و دەدۆڕێ. پانتایه کــی نەرێنــی لــە 
هه مــوو  کــه   گێژەنێــک،  چەشــنی 
جــۆره  پێناســه یه  ک له وێــدا بــزر ده بێ 
لــە  هاوتەریــب  هه ڵدانەوەشــی  وســه ر 
خــودی  هەیکەلــی  پێناســەی  گــەڵ 
دەکاتــەوە.  پــێ  دەســت  نووســینەکە 
ودیارده کانــی  پێناســه   ســه رهه ڵدانی 
خــودی ئــه و کۆمه ڵــه  شــته ی بڕیــاره  

بنووسرێ.
بــێ شــک هــه روا هاتــووه  وهــه ر واش 
ده بــێ. ئەوەی راســتی بێ ئه و دابڕانە  
ئه و کاته ده رده که وێ که  بەســەرهات 
بە شێوەیەکی خۆبەخۆ، یانی به  دوور 
له  هــه ر جۆره  کارکردێکــی ده ره کی، 
ته نیا به  که ڵک وه رگرتن له  ڕه مزکان 
یانــی  گێڕانــه وه .)  دێتــه   وهێمــاکان 
نه ک به  دەست تێبردنی راستەوخۆ  بۆ 

سه ر جیهانی ده ره وه ی(.

بــزر  خــۆی  ســه رچاوه که ی  ده نــگ، 
مه رگــی  ئاوقــای  نووســه ر  ده کا، 
خــۆی ده بــێ و نووســین ده ســت پــێ 
ئــەم  چەمکــی  بەوحاڵــەوە  ده کا. 
دیاردەیــەش جیــاوازی تێکەوتــووە. له  
ئەرکــی  ئیتنیکییەکانــدا  کۆمه ڵــگا 
شــانی  ســەر  ناکەوێتــە  "گێڕانــەوە" 
گێڕانــه وه ی  کەســێـ"ک.  "تاکــە 
به سه رهاته کان پیشەی راسپێردراوێک 
شــایەتحاڵێکە.  یــان  جادووبازێــک   ،
ئه ویــش نه ک له  ســۆنگه ی "بلیمەتی 
"کەســەکەوە، بەڵکوو ئاستی " نواندنـ" 
ه که ی -   واتە پســپۆڕی و لێزانی ئه و 
به  ســه ر رەمز و رازەکانی گێڕانه وه دا- 
یــه  کــە دەکەوێتە بەر ســەرنج و رێزی 

لێ دەگیرێ.

ئه مڕۆیــی،  که ســایه تییه که   نووســه ر 
خۆمانــه.   کۆمه ڵــگای  به ر هه مــی 
هه ربۆیــه ش له  رەوتی ســەرهەڵدانی لە 
جەرگەی ســەدەکانی ناوەراســتەوە، به  
ڕێبــازی ئه زموونخــوازی ئینگلیــزی 

وهزرخــوازی فه رانســه وی وباوه ڕهێنان 
به  بزووتنه وه ی چاکســازی ئایینی –
واتــه  داشــکانه وه ی ئایین بــۆ باوه ڕی 
تاکه که ســی لــه  کۆمه ڵــگادا- توانی 
بــه  واتایه کــی  بایه خــی تاکه کــه س، 
گه وره تــر،" خودی مرۆڤ" بدۆزێته وه . 
جێــی  خۆشــیه تی ئه گــه ر،  هــه ر ئــه م 
و  پااڵوتــه   کــه   ئەزموونخوازییــە 
لووتکه ی جیهانبینی سه رمایه دارییه ، 
خــودی  بــه   ده دات  بایــه خ  زۆرتریــن 
نووســه ر. نووســه ر بــه رده وام بــه  ســه ر 
بــه   ئه ده بیه کانــدا،  کتێبــه  مێژووییــە 
ســه ر ژیاننامه ی نووسه ران و دیمانه ی 
گۆواره کاندا حکوومه ت ده کا. نووسه ر 
ئێســتاش بــه  ســه ر خــودی وشــیاری 
ئــارەزوو  ده ســتاندا-که   بــه   "قه ڵــه م 
دەکــەن خۆیــان و به رهه مه کانیــان لــه  
گێڕانــه وه ی  و  له خــۆدوان  رێگــه ی 
بیره وه ریه کانیانه وه ، له  یه ک شه ته ک 

بده ن- ده سه اڵتداری ده کا.
ســیمایه کی کــه  لــه  نێــو فه رهه نگــی 
جه مــاوه ردا، لــه  ئه ده بیات خــۆ ده خاته   
به رچــاو، دیمه نێکــه  که  به شــێوه یه کی 
چــڕ و ملهۆڕانــه  بــه  ســه ر جه غــزی 
نووســه ردا، واته  خودی خۆی، ژیانی، 
حه ز و سه لیقه  و سۆز و خرۆشه کانیدا 
زۆربــه ی  ئێســتاش  ده خولێتــه وه . 
ڕه خنــه کان هه ر ئه و واتایــه  ده گرێته وه  
که : ئاکام و به رهه می کاری بۆدلێر، 
مه رگــی  جوانــه  و  نامــرادی  یانــی 
خودی بۆدلێر، کاری وانگۆک یانی 
شــێتیه که ی و کاری چایکۆفســکی 
به رامبــه ره  ده گه ڵ رەزیلی و نەگبەتی 

چایکۆڤسکی.

 لێکدانــه وه ی به رهه مێــک، هه میشــه  
لــه  نــاو پیاوێــک یــان ژنێكــدا کــه  
خوڵقێنه ری ئه و به رهه مه یه ، مسۆگه ر 
ده بــێ. هــه ر ده ڵێی ئــه م به رهه مه  - له  
ڕێگــه ی بــە تەمســیل کردنــی -  تــا 
ڕادەیــەک بــێ گــرێ و گۆڵــی – 
نووســراوەی خەیاڵکــردەوە - ئاکامــی 

ده نگی که سێکی تاقانەمان بە گوێدا 
دەچرپێنێ  . ده نگی نووسه ر، که  ئێمه  

به  "مه حره می ڕازی خۆی" ده زانێ.
هــه ر چه نده  زاڵیه تی نووســه ر به رده وام 
ده رده خــا. خــۆی  هێزیــه وه   به تــه واوی 
)ره خنــه ی نــوێ جگه  له  داســه پاندنی 
ئــه و، ئــه م زاڵیه تیــه  هیچــی تــری لــه  
حاشــای  بــه اڵم  نه هاتــووه .(  ده ســت 
لێناکــرێ؛ گەلــێ نووســه ریش بــوون 
زۆر له مه و به ره وه  بێ وچان هه وڵیان بۆ 
کاڵ کردنه وه ی ئه م ڕه نگه  زاڵه  داوه .

لــه  فه رانســە، بێ شــک ماالرمه  بوو 
بــۆ یه کــه م جــار بــه  چاکی هه ســتی 
به و پێویســتییه   کرد، که  ده بێ خودی 
زمان له  جێگای ئه و که سه  دابندرێ، 
کــه  تــا دوێنــێ بــه  خاوه نــی زمانه که  
داده نــدرا. ئه و له  زووتــره وه  ئه و نیازه ی 
و  ماالرمــه   بــۆ  پێکردبــوو.  هه ســت 
هه روه هــا بــۆ ئێمــه ش ئــه وه  زمانــه  که  
ده ئاخــوێ نه ک نووســه ر. نووســین له  
ســۆنگەی جۆرێک لە پێشــکاری بۆ 
کەســایەتی ســڕینەوە )هەڵبــەت نابێ 
ئەمەمــان لە گــەڵ مــژاری بابەتێتی 
رۆماننووســی  گــری  پــێ  و  دەســت 
ریالیست لێ تێک بچێ( گه یشتۆته  
ئەو ئاســتەی کە زمان بە تەنیا خۆی 
کاریگــەرە و "نوانــدن"  دەکا نــەک " 
مــن". ســەرلەبەری بوتیقــای ماالرمە 
بریتییــە لــە دامرکانەوەی نووســەر لە 
پێناو نووسیندا.)دیارە ئەوەش بە واتای 
ئەوەیــە دەیهــەوێ خوێنــەر بــۆ پلــە و 

ئاستی خۆی هەڵکێشێتەوە (

والری که  له  ســۆنگه ی ده روونناســی 
"خــودەوە"  ده ســت و باڵــی گیرابــوو، به  
راده یه کی به ر چاو ئاســتی  ده سه اڵت 
ماالرمــه ی  تیــۆری  و کارتێکردنــی 
نــزم کــرده وه . بــه اڵم ئۆگــری ماالرمه  
بــه  کاســیزم وای کــرد روو بکاتــه  
وانه کانــی هونــەری "به یــان". والــری 
و  لۆمــه   لــه   ده ســتی  کات  هیــچ 
گاڵتــه  کــردن به  نووســه ر هه ڵنه  گرت. 

کــرده     جه ختــی  شــێلگیرانه   والــری 
)یــان  زمانناســانە  سرووشــتی  ســه ر 
وه ک ده ڵێن سرووشــتی بە مەترســی ( 
په خشــانه کانی  لــه     و  کاره که یــی 
دا بــه رده وام الیه نگریــی لــه  بیچمــی 
ســەرەکی، که المیی بوونی ئه ده بیات 
کرد. که  له  به رانبه ر ئه مدا هه ر جۆره  
داڵــده  بردنــه  بــه ر "ده روونــاوی بوون"ی 
نووســه ری بێ یــه ک ودوو به  خورافە 

دێته  به ر چاو.

پرۆست خۆی، به  پێچه وانه ی ئه و شته  
ده وونناســیانه ی که  بــه  ڕواڵه ت وه ک 
لێکدانه وه کانــی ئــه و ســه یری ده که ن، 
بــه  راشــکاوی و ئازایانــه  و هه روه هــا 
به وپــه ڕی وردبینیــه وه  هه وڵــی ده دا بۆ 
شــێواندنی پێوه نــدی نێــوان نووســه ر و 
که ســایه تییه کانی نێو به رهه مه که ی. 
پرۆســت  به رهه مه کانــی  لــه   بۆیــه ش 
چیــرۆک  کــه   که ســه ی  ئــه و  دا 
کــه   نییــه   که ســه   ئــه و  ده گێڕێتــه وه  
دیویه تی و هه ستی پێکردووه ، ته نانه ت 
ئــه و که ســه ش نییــه  کــه  لــه  ناوه ندی 
نووســین دایــه . به ڵکــوو ئه و که ســه یه  
)ئــه وه ی  بنووســێ.  ته مایه تــی   کــه  
ده گێڕێته وه /بگێــڕەوە/  چیرۆکه کــه  
پیــاوه  گه نجه که ی ناو چیرۆکه که یه ، 
بــه اڵم لــه  ڕاســتیدا ئــه و پیــاوه  کێیــه  
و چه نــد ســاڵی ته مه نــه ؟ ده یهــه وێ 
بنووســێ بــه اڵم ناتوانــێ. رۆمــان له و 
شــوێنه وه  ده ست پێ ده کا، که  نووسین 
مســۆگه ر ده بێ.( پرۆســت له  راستیدا 
حیماســه ی نووســینی نوێــی خوڵقاند. 
ئه و له  کوێن گێڕانەوەی ژیانی خۆی 
رۆمانه که یــدا)وەک  توێــی  دوو  لــە 
بــۆ  وای  جــار  زۆربــەی  ئــەوەی 
الیه کــی  بــه   بنه ڕه تــدا  لــه   دەچیــن( 
پێچه وانــه دا هه نــگاوی نــا و دەقاودەق 
ژیانــی خــۆی کــرد بــە بەرهەمێــک 
، کــە لــە کتێبەکەیــدا خــۆ دەردەخــا. 
بــه و پێودانــه  بۆمــان ده رده کــه وێ کــه  
شــارلۆس الســایی مو نتســکیو ناکات 

ومو نتســکیوش- له واقعــی حیکایه تی 
و مێژوویی خۆیدا- بەدەر له بوونێکی 
لــه   ئەویــش  کــه   نییــە  دووهه میــی 
گرتــووه .  ســه رچاوه ی  شارلۆســه وه  
لــه  کۆتاییشــدا بــێ ئــه وه ی پێویســت 
پێش مێژوویــی  لــه م"  پشــوومان  بــکا 
ده بــێ  زیاترهه ڵکێشــین،  نوێخوازیــه"  
ئاوڕێــک لــه  سوررئالیســم بده ینــه وه . 
نه یتوانــی  سوررئالیســم  هەرچەنــدە 
زمــان  بــۆ  شــیاو  بــه رزو  ئاســتێکی 
قاییــل بێ.]زمان سیســتمێکی بەرهەم 
ئامانجــی  و  ڕه مزه کانــه   لــه   هاتــوو 
رۆمانتیکانــه   بزووتنه وه یــه ش،  ئــه م 
خاپوورکردنی راســته وخۆی ره مزه کان 
بــوو. ئەمــەش خــۆی لــه  خۆیــدا لــە 
خەیاڵێکــی خــاو بەدەر نەبــوو. چونکه  
ره مــز بــۆی نییــە خاپوورببــێ. ره مــز 
ته نیا ده کرێ "بخرێتەوە گەڕ"(. به اڵم 
هه ر چی بێ توانی له  هێنانه  خواری 
ئاســتی پیرۆزێتی ســیمای نووســەردا 

کاریگه ر بێ .

سورئالیســم ئه م ئه رکه ی به  پێشــنیارە 
یــەک لــە دوای یەکەکانــی خــۆی، 
لــه  پێنــاو تێک ڕماندنــی له  نا کاوی 
خواستەکان لە مانا  )هه مان چه مکه  
بــه  نــاو بانگه کــه ی – هــەژان- لــه  
کــرد. جــێ  بــه   سوررئالیســمدا(جێ 
ئه ویــش به  ســپاردنی ئه رکی نووســین 
بــه  حاڵه تێکــی وا کــه  لــه  خــۆڕا و 
بــه  پڕتاو ده ســت بکــه ی به  نووســین.
)ئه و شــته ی که  ئاوەز خۆی لێی بێ 
خه به ره -به  ده ســت وبە بــڕوا هەبوون بە 
ماک وئه زموونێک له  ســه ر بنه مای 
نووســینی هاوکات و لە گەڵ یەکتر، 

له  سۆنگه ی چه ند که سه وه . 

  ن: رۆاڵن بارت

و: رامان سۆفی سوڵتانی
بەشی یەکەم
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محەممەد نەزەری: 
چونکە بێکەسم بەتەنیا جێم مەهێڵن

محەممەد نەزەری، زیندانیی سیاســی 
کــوردی دەسبەســەرکراو لــە زیندانــی 
ڕەجایی شــاری کەرەج، پــاش ٨١ ڕۆژ 
مانگرتــن لە خــواردن، نامەیەکی باڵو 

کردەوە.
دەقی ئەم نامە بەم چەشنەیە:

شــارەم!  ئــەم  زیندانیــی  بێکەســترین 
نــاوی  بــە  ئاوێتــە  کــە  شــارێک 
و  بــەداخ  بــووە،  زیندانەکــەی 
سەرســووڕمانەوە ٨١ ڕۆژ لە مانگرتنم 
گوێیــەک  هیــچ  بــەاڵم  تێدەپەڕێــت، 

بیستراو و دەستێکی یارمەتیدەر بۆ من 
بە دی ناکرێت.

من محەممەد نەزەریم، ٢٤ ساڵە لە پشت 
دیوارەکانی زیندان لە شــاری مەهاباد 
هەتــا ورمێ و زیندانی ڕەجایی شــاری 
کەرەج و هەر ڕۆژ بێکەســتر و تەنیاتر 
لــە جارانــم، باوک و دایــک و براکەم 
ڕەوانــەی گۆڕســتانی شــاری بــۆکان 
ئێــوەی خەڵــک،  لــە  و جگــە  کــران 
ڕۆژە   ٨١ نییــە،  دیکــەم  کەســێکی 
لــە مانگرتنــم لە خــواردن دەگــوزەرێ، 

داواکارییەکــی  بــۆ  مانگرتنێــک 
ســادە، داواکاری مــن نــە ئازادییــە و 
بەڵکــوو  بــۆ مورخەســییە،  هاتــن  نــە 
یاســایەک  یاســایە،  بەڕێوەچوونــی 
دەبــوو چــوار  بەڕێوەچوونــی  بــە  کــە 
ســاڵ و نیو پێش ئیســتا ئــازاد دەبووم، 
بەاڵم دەســتە نادیارەکانی دەســەاڵت و 
ئەمنییــەت لــە بەڕێوەبردنــی ئەم یاســا 
لــە  )ماددەکانــی١٠و٩٩و١٢٠و٧٢٨ 
یاســای ســزای نوێــی ئیســامی( بــۆ 
مــن بوونەتــە لەمپــەر، ئێســتا پاش ٢٤ 

ســاڵ لــە زینــدان لە کاتــی تەنیایی و 
دیکــە  ڕێگایەکــی  هیــچ  بێکەســیدا 

بێجگە لە مانگرتنم بۆ نەماوەتەوە.
لە کوێن خەڵکینە؟

جێــم  بەتەنیــا  بێکەســییەکەم  لەبــەر 
مەهێلن، جیاوازی من و ئارش سادقی 
برســیەتی  ڕۆژ   ٧٠ لــە  زیاتــر  کــە 
ئەزموون کرد چییە؟ جیا لەوەیکە ئەو 
بــاوک و هاوســەر و ئیــوەی لەگەڵــە، 
بەاڵم من هیچ کەســێکم نییە، باوک 
و دایــک و براکــەم چەندیــن ســاڵە لە 

گۆرســتانی بۆکان نووستوون و منیش 
کــە  یارمەتیدەرێــک  دەســتی  تەنیــا 
بیناســم ئێــوەن کــە جێگــەی هیــوا و 

پالپشتی منن.
یارمەتیــم بــدەن، یارمەتیم بــدەن تاکوو 
دەنگم ببیســترێ کە لە ئێســتادا جگە 
لــە "مەرگ" بۆ ڕزگاربوون لە ئازاری 
زیندان و مانگرتن هیچ شتێکی دیکە 

شک نابەم.

یارمەتیــم بــدەن بۆ گەیشــتن بە مافی 

یاســایی ئــازادی کــە لە منیــان زەوت 
کــردووە، ئەگــەر جگە لەمە بێت درێژە 
بــە مانگرتنەکەم دەدەم تاکوو بە مردن 
بگەمــە گۆرســتانی بــۆکان کە جگە 

لەوێ هیچ کەسیکی ترم نییە.

محەممەد نەزەری
چوارشەممە ٢٦ی ڕەزبەر
زیندانی ڕەجایی شار

لێبووردنی نێونەتەوەیی:
 محەممەد نەزەری بە بێ مەرج و بە زووترین کات ئازاد کەن

 ڕێکخــراوی لێبووردنــی نێونەتەوەیــی 
مەرجــی  بــێ  کردنــی  ئــازاد  داوای 
محەممەد نەزەری، زیندانیی سیاسیی 
کــورد لــە زیندانــی ڕەجایــی شــاری 

کەرەج دەکات.
بە پێی هەواڵی گەیشتوو بە ماڵپەڕی 
ڕێکخــراوی  میدیــا،  کوردســتان 
لێبووردنــی نێونەتەوەیــی دژ کــردەوەی 
لە هەمبەر باری جەســتەیی محەممەد 
نەزەری نیشــان داوە و زیندانی کردنی 
ناوبــراوی بــە "نادادپەروەرانــە" لــە قەڵم 

دا.
نێونەتەوەیــی  لێبووردنــی  ڕێکخــراوی 
عەقیدەتــی،  زیندانــی  ڕایگەیانــد: 
محەممــەد نــەزەری کــە زیاتــر لە دوو 
دەیەیــە دەستبەســەر کــراوە و لە زیندان 
دایــە و ئێســتا لــە دەستبەســەرییەکی 
نادادپەروەرانەدا دەژی و بۆ چارەسەری 
پزیشکی پێویستی بە نەخۆشخانەیەک 

لە دەرەوەی زیندان هەیە.
ئــەو ڕێکخــراوە لــە بەشــێکی دیکە لە 
بەیاننامەکەیــدا باســی لــەوە کــردووە: 
نــەزەری،  محەممــەد  "تەندروســتیی 
زیندانیــی عەقیدەتــی ٤٦ ســاڵە کــە 
لــە  نیــوەی زیاتــری تەمەنــی خــۆی 
هــۆی  بــە  ئێســتا  و  دابــووە  زینــدان 
مانگرتــن لــە خواردنــی درێــژ خایــەن، 
شــێوەیەکی  بــە  جەســتەیی  دۆخــی 
مەترســیەوە.  کەوتووەتــە  مەترســیدار 
محەممــەد نــەزەری لــە ٨ی گەاڵوێژ، 

بــۆ ناڕەزایەتــی دەربڕیــن لــە هەمبــەر 
زیندانــی کردنــی نادادپەروەرانەکــەی 
و خۆپاراســتنی بەرپرســانی قەزایی لە 
لێڕوانینــەوەی دووبــارەی حوکمەکەی 
دەســتی دایــە مانگرتــن لــە خــواردن. 
ئــەو حوکمــە لــە دەیــەی ٧٠ و دوای 
ڕەوتێکــی قەزایــی زۆر نادادپەروەرانــە 
الیەنگریــی  هــۆی  بــە  زۆرتــر  و 
ئاشــتیخوازانەی ناوبــراو لــە ئامانجــە 
دێموکراتــی  حیزبــی  سیاســییەکانی 
کوردســتانی ئێران درکراوە. محەممەد 
نەزەری لە ماوەی  مانگرتنەکەیدا ٢٥ 
کیلۆ لە کێشــی خۆی لە دەســت داوە 
و ڕادەی هەڵکشــانی خوێنــی ناوبــراو 
چەندیــن بــار هاتووەتــە خــوارێ و لــە 
بــاری جەســتییەوە زۆر الواز بــووە، بــە 
شێوەیەک کە ناتوانێ قسان بکا و به 

ڕێگادا بڕوات.
نێونەتەوەیــی  لێبووردنــی  ڕێکخــراوی 
جەختــی کردەووەتــەوە کــە محەممــەد 
نــەزەری بــە هــۆی چەندین نەخوشــی 
ئــازار  دڵ  نەخۆشــی  وەک  دیکــە 
زۆر  زینــدان  پزیشــکانی  و  دەکێشــێ 
لــەوە پێش هوشــداریان داوە کــە ناوبراو 
پێویستی بە پزیشکی پسپۆر لە دەرەوی 
زیندان هەیە و بەو حاڵەشەوە بەرپرسانی 
زینــدان گــوێ بــە داواکاری ناوبــراو 
نــادەن. محەممەد نــەزەری گوتوویەتی 
تــا کاتــی مردن ئــەو مانگرتنــە درێژە 
پێــدەدەم، مەگــەر ئەوەیکــە بەرپرســان 

لــە  یــەک  داواکارییەکانــی  جوابــی 
دوای یەکــی ناوبراو بۆ پێداچوونەوەی 

دادپەروەرانە بە دۆسیەکەی بدەنەوە.
 محەممــەد نەزەری ماوەی ٨٥ ڕۆژە، 
کە دەستی داوەتە مانگرتن لە خواردن 
و داواکاری ئــەو زیندانییــە سیاســییە، 
قەبــووڵ کردنــی داوای "گەڕانــەوەی 
دادڕەســی" )اعــادە دادرســی( بەپێــی 
یاســای ســزادانی ئیســامی نوێیە کە 

ساڵی ١٣٩٢ دەرچووە.
یاســای  بەڕێوەچوونــی  ئەگــەری  لــە 
زیندانــی  نــوێ،  ئیســامیی  ســزای 
هەتاهەتایــی محەممەد نەزەری بۆ ١٥ 

ساڵ کەم دەبێتەوە.
ئــەو زیندانیــە سیاســیە ٢٤ ســاڵە بــە 
دایــە،  زینــدان  لــە  مەرەخەســی  بــێ 
پێداچوونــەوەی دووبارە، بەپێی یاســای 
سزادانی ئیسامیی نوێ ئازادی ناوبرا 

مسۆگەر دەکات.
محەممەد نەزەری، زیندانیی سیاســی 
کــورد، خەڵکی شــاری "ســاین قەاڵ"، 
ڕۆژی ٩ی جۆزەردانــی ســاڵی ٧٣ی 
مەئموورانــی  الیــەن  لــە  هەتــاوی، 
ئەمنییەتیی ســپای ئەبووزەری شــاری 
بۆکانەوە دەستبەسەر کرا و هەتا ئێستا 
لــە مافی هەر جۆرە مورەخەســییەکی 

یاسایی بێبەرییە.
ناوبــراو یکێک لــە کۆنترین زیندانییە 
سیاســییکانی کوردســتان و ئێرانە کە 
تەنیا بە تۆمەتی هەواداری و پاگەندە 

بــۆ  حیزبێکــی کوردی ئۆپۆزســیۆنی 
ڕێژیمــی ئیســامی ایــران دەسبەســەر 
کــراوە و لــە دادگایــەک، کــە بە بێ 
ســەرۆکایەتی  بــە  و  پارێــزەر  بوونــی 
قــازی جال زادە، ســەرۆکی دادگایی 
ئینقابــی شــاری ورمــێ بــە ئیعــدام 

مەحکووم کراوە.
ســاڵی  ســەرئەنجام  هاوواڵتییــە  ئــەو 
لەســێدارەدانەکەی  حوکمــی   ١٣٧٨

بــۆ زیندانــی هەتاهەتایــی گــۆڕدرا و 
هەتــا ئێســتا لــە زیندانەکانی ورمێ و 
ڕەجایی شــاری کەرەج لە دەسبەســەری 
دایــە و لــە مافی چوونە مەرەخەســیی 

بێبەرییە.
کۆتاییەکانــی  نــەزەری،  محەممــەد 
 ١٣٩١ ســاڵی  خەرمانانــی  مانگــی 
بــە نیشــانەی ناڕەزایەتــی دەربڕیــن لە 
مانەوەی دوو دەیە لە زیندان، لێوەکانی 

خــۆی دووری و هــاوکات بــۆ مــاوەی 
٤٠ ڕۆژ مانی لە خواردن گرت.

ڕەشــەممەی  ٣ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
١٣٩٥ی هەتاوی، دادســتانی ڕێژیمی 
بــۆ  نامەیــەک  ناردنــی  بــە  ئێــران 
محەممەد نــەزەری زیندانیی سیاســی 
لە گرتووخانەی ڕەجایی شاری کەرەج، 
دژایەتــی خــۆی بــە لێبوردنــی ناوبراو 

دەربڕی.

 RMMK سەبارەت بە کوشتاری بە کۆمەڵی خەڵکی باشووری کوردستان 
بەیاننەمەیەکی باڵوکردەوە

ڕێکخراوی داکۆکی لە مافی مرۆڤی 
کوردســتان لــە بەیاننامەیەکدا، داوای 
لــە تەواوی ویژدانە نەنووســتووەکان لە 
جیهانــدا کــرد کە هەڵویســتی جیددی 
پرۆســەی  هەمبــەر  لــە  کردەیــی  و 
ســەرکوتکەرانەی دەوڵەتــی عێــراق و 
پێشــگرتن لە کوشــتاری دووبــارەی بە 

کۆمەڵی خەڵکی باشووری کوردستان 
هەڵبگڕن.

بەپێی هەواڵی گەیشــتوو بە ئاژانســی 
ڕێکخــراوی  کوردپــا،  هەواڵدەریــی 
مرۆڤــی  مافــی  لــە  دادکۆکــی 
ئابــووری،  گەمــارۆی  کوردســتان 
خەڵکــی  ئەمنییەتــی  و  نیزامیــی 

کوردســتان بە کوشــتاری بە کۆمەڵی 
کوردســتان  زەحمەتکێشــی  خەڵکــی 

دەزانێت.
لــە بەیاننامەی ڕێکخــراوی داکۆکی 
لە مافی مرۆڤی کوردستان داهاتووە: 
پاش هێرشی هێزە چەکدارەکانی عێراق 
و هاوپەیمانــان و هاوکارانــی ناوچەیی 
ناوچــە کوردنشــیینەکانی  لــە  ئــەوان 
"باشــوور"ی کوردســتان، دەیــان هــەزار 
کەس لە هاوواڵتییانی کورد لە شاری 
کەرکووک، دۆزخۆرماتوو، خانەقین، 
ناوچــە  و  شــەنگاڵ  ناوچەکانــی 
کێشــە لە ســەرەکان بابەتــی "ماددەی 
١٤٠ی یاســای فیدراڵ" لە باشــووری 
کوردســتان، ناچار بە جێهیشتنی ماڵ 

و حاڵی خۆیان بوون و ئاوارە بوون.
خەڵکی باشوور بە کورد و کەمایەسییە 
نەتەوەیــی و ئایینەییــەکان بە تایبەتی 

عــەرەب و تورکمەنەکانی دانیشــتووی 
دیســامبێری  ٢٥ی  لــە  کوردســتان 
بــۆ  ڕێفراندۆمێکــدا  لــە  ڕابــردوودا، 
و  چارەنــووس  مافــی  دیاریکردنــی 
داهاتووی سیاســی خۆیان چوونە سەر 
بــە  دەنگیــان  دان  دەنــگ  ســندووقی 

سەربەخۆیی کوردستان دا.
ڕێکخراوی داکۆکی لە مافی مڕۆڤی 
کوردســتان هەوڵەکان و پرۆسەی باس 
کراوە و گەمارۆی ئابووری، نیزامیی 
کوردســتان  خەڵکــی  ئەمنیەتــی  و 
خەڵکــی  کۆمەڵــی  بــە  ســزای  بــە 
و  دەزانــێ  کوردســتان  زەحمەتکێشــی 
داوا لە ویژدانە نەنووستووەکانی جیهان 
دەکات لە بەرانبەر ئەنفاڵ و ژینوساید 
و کوشــتاری بــە کۆمەڵــی خەڵکــی 

باشووری کوردستان بێ الیەن نەبن.

گیــان لە دەســتدانی کاســبکارێکی 
کورد بە تەقەی هێزە نیزامییەکان

بەپێی هەواڵی گەیشــتوو بە ئاژانسی 
هەواڵدەریــی کوردپــا، کاتژمێر ١٠ی 
شــەوی ڕابــردوو، ٢٩ی ڕەزبــەر، هێزە 
نیزامییەکانی حکوومەتی لە شــاری 
سەردەشت ژمارەیەک لە کاسبکاری 
کوردیــان دایە بەر دەســتڕیژی گوللە 
و لــە ئاکامــی ئــەو تەقــە کردنــەدا 
لــە  گیانــی  کــورد  کاســبکارێکی 

دەست دا.
شــاری  لــە  کوردپــا  هەواڵنێــری 
سەردەشــت شوناســی ئــەم کاســبکارە 
کــوردەی "پشــتیوان موعیــن" تەمــەن 
٢٣ ســاڵ کــوڕی "ڕەحمانــە ســوور" 
خەڵکی گوندی"گەواڵن" لە ناوچەی 

بێتووش ڕاگەیاند.
ســەرچاوەیەکی ئاگادار لەو بارەیەوە 
بــە ئاژانســی کوردپــای ڕاگەیانــد: 
لــە  جێگــر  نیزامییەکانــی  هێــزە 
پاســگای بێتــووش ژمارەیــەک لــە 

کاســبکارانیان داوەتە بەر دەستڕێژ و 
لــە مــاوەی چەند مانگــی ڕابردوودا 
تەقــەی  بــە  کــورد  کۆڵبــەری   ١٤
ڕاستەوخۆی هێزەکانی ئەم پاسگایە 

گیانیان لە دەست داوە.
پاش کوژرانی ئەم کاسبکارە کوردە، 
بنەماڵەی موعین تەرمی کوڕەکەیان 
شــاری  فەرمانــداری  بــەر  بردووەتــە 
سەردەشت و داوای سزادانی تاوانباران 

و بکوژی کوڕەکەیان کردووە.
بــە ئامــاری تۆمــار  بــە پشتبەســتن 
کــراو لــە ناوەنــدی ئاماری ئاژانســی 
هەواڵدەریــی کوردپــا، لــە مــاوەی ٦ 
 ١٢١ ئەمســاڵ،  یەکەمــی  مانگــی 
ناوچەکانــی  لــە  کــورد  کۆڵبــەری 
کوردستان بە تەقەی هێزە ڕاستەوخۆی 
هێــزە نیزامییەکانی حکوومەتی ئێران 

و کوژراو و بریندار بوون.


