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ناوچەی پێ چۆڵ دەکەن

ســەرەڕای تەرخــان کردنــی تێچوویەکــی
زۆر و زەوەنــدی ماڵــی و ئینســانی لــە
الیــەن رێژیمــی کۆمــاری ئیســامییەوە
بــۆ پەلهاویشــتنی بــەردەوام لــە ناوچــە و
هەوڵــدان بــۆ تێکدانــی ســەقامگیری و
تەناهــی لــە ڕۆژهەاڵتی ناڤیــن کە ڕەنگە
مەزنــدە کردنی زۆر ئەســتەم بێــت ،تا دێت
ئــەم ڕێژیمــە زیاتــر تامــی تاڵــی شکســت
دەچیژێ.
لــە ســااڵنی ڕابــردوودا و بەتایبــەت پــاش
ڕووخانی ڕێژیمی سەدام حسەین لە عێراق،
کۆماری ئیســامی زیاتر لە هەر کاتێک
دەســتی ئــاوەاڵ بوو بۆئەوەیکە دەســتێوەردان
لــە کاروبــاری نێوخۆیــی وڵآتانــی ناوچەدا
بــکات ،بــەاڵم لــە رۆژانــی ڕابــردوودا و
بەتایبــەت پــاش کشــانەوەی تاکالیەنــەی
ئامریــکا لــە ڕێککەوتننامــەی بەرجــام،
هەســت بــەوە دەکرێــت کە بەرەبەرە دەســتی
تــاران لە واڵتانــی ناوچە کورت دەکریت و
ئەمەش بەڕای کارناسان بەشێکە لە پالنی
زلهێزان و لەســەرووی هەمووان ئامریکا بۆ
ڕۆژهەاڵتی ناڤین.
ڕۆژی دووشــەممە ٢٤ی بانەمــەڕی
١٣٩٧ی هەتــاوی" ،جــان ڕیچاردســۆن"
فەرمانــدەی مەیدانیــی هێــزی دەریایــی
ئامریکا ،لە پرێسکۆنفڕانسێکدا ڕایگەیاند:
"ئێمــە خەریکیــن پــێ دەنێینــە قۆناغێکــی
نوێــی مێژوویــی ،کــە دەبێ هەر ســاتێک
چاوەڕوانی خوڵقانی ئەگەر و ڕووداوێکمان
هەبێــت ،کــە بەرانبــەر ئــەو ڕووداوە تازانە،
هێــزە جیهانییــەکان چــۆن مامەڵــە دەکەن،

بــەاڵم ئێمە پێویســتە تا هۆشــیاری خۆمان
زیاتــر بکەیــن و بەتەواوەتی خۆمان بۆ هەر
ئەگەرێک ئامادە بکەین".
ڕیچاردسۆن لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا
باســی لــەوە کــردووە ،کــە ئەگەرچی پاش
کشــانەوەی ئامریــکا لــە بەرجــام تا ئێســتا
هیــچ جــۆرە هەڵســوکەوتێکی نامــۆ و
دنەدەرانەیــان لــە الیــەن هێزەکانــی ئێرانــەوە
لــە ئاوەکانــی کەنــداو نەبینیــوە ،بــەاڵم بە
شــێوەیەکی ورد لــە نزیکــەوە چاوەدێرییــان
بەسەردا دەکەن.
شکســتی ئامــاژە بۆکــراوی تــاران ئــەو
کاتــە زیاتر دەرکــەوت کــە هاوپەیمانیەتی
"السائرون" ،بە ڕێبەریی "موقتەدا سەدر" کە
حیزبی کۆمۆنیســتی عێراق و بەشــێک لە
هێزە سێکۆالرەکانیش تێیدا بەشدارن ،دوای
ئــەوەی کــه لــە هەڵبژاردنەکانــی عێراقــدا
ســەرکەوتنیان بــە دەســت هێنــا دروشــمی "
ئێران بــڕۆ دەرەوە"یان بەرز کردەوە؛ موقتەدا
ســەدر ،کــە خۆی یەکێــک لــە ڕێبەرانی
بەهێزی شــیعەیه لە عێــراق ،دژی ڕێژیمی
ئیسالمیی ئێرانه و هەتا ئێستا چەندین جار
هێرشــی کردووەتە ســەر ڕێبەرانی ڕێژیمی
ئیسالمیی ئێران و هۆشداری پێ داون.
لەالیەکــی دیکەشــەوە یــەک ڕۆژ دوای
ئەوەی کە "ڤێالدیمێر پوتین" ســەرکۆماری
ڕووسیە داوای کرد هێزه بیانییەکان سووریه
بەجــێ بهێڵــن ،نوێنــەری ناوبراویــش داوای
کــردووە کــە هێــزە بیانییــەکان لە ســووریه
بکشــێنەوە؛ "ئەلکساندێر الوڕۆنتیڤ" ،کە
نوێنــەری تایبەتیــی پوتیــن بــۆ کاروبــاری

ســووریەیە جەختی کردووەتە کە ئەو بڕیارە
هێزەکانــی ڕێژیمی ئێــران و حیزبوڵاڵش لە
خۆ دەگرێت.
ئــەم لێدوانــەش دوای ئــەوە دێتە ئــاراوە کە
کۆمــاری ئیســامی لــە چوارچێــوەی
بــەردەوام بــوون لــە دەســتێوەردانەکانی لــە
ناوچە گەلێک ئیمتیاز و پووانی سیاســی
و ئابووریی بە ڕووسیە دابوو.
ئەگەرچــی دەیــان میلیــارد دۆالر لــە پــارە
و ســامانی ئێــران لە ڕێگــەی گرووپگەلی
وەک حیزبوڵــاوە ســەرفی بشــێوینانەوە
لــە ناوچــە کــراوە ،دەوڵەتــی ئیســرائیل لــە
چوارچێــوەی پاراســتنی ســنوورەکانی
خــۆی و کورتکردنــەوەی دەســتی تــاران و
لقوپۆپەکانــی لــە چەندیــن ئۆپەراســیۆنی
کوشــندەدا هێــزە میلیشــیاکانی ســەر بــە
ڕێژیمــی تێرۆریســتی ئێــران و حیزبوڵــای
لوبنانــی لــە ســووریه تۆپبــاران کــردووە و
بــەم چەشــنە تەنیا ســامانی خەڵکــی ئێران
بەفیڕۆ دراوە.
ئــەم هەوااڵنــە لــە کاتێکــدا بــاو دەبنــەوە
کــە دەوڵەتــی ئامریــکا زۆر شــێلگیرانە بۆ
بەچۆکداهێنانــی تــاران لــە هەوڵدایە و لەم
راستایەشدا وەزیری نوێی دەرەوەی ویالیەتە
یەکگرتووەکانــی ئامریــکا ،مایــک
پۆمپێئۆ ڕایگەیانــدووە کە بەرەنگاربوونەوە
و پووچەڵکردنــەوەی هــەر جۆرە هەڕەشــە و
مەترسییەک ،کە لە الیەن ڕێژیمی ئێرانەوە
بــەرەوڕووی کۆمەڵگای جیهانــی دەبێتەوە
سەرەکیترین ئەرکی پێئەسپێردراوییەتی.
بــۆ ئــەو مەبەســتەش ناوبــراو ســەردانی

بروکســێل ،عەرەبســتانی ســعوودی و
ئیســرائیلی کــردووە و لەگــەڵ ســەران و
بەرپرسانی ئەو واڵتانە ،لە پێوەندی لەگەڵ
هەڕەشــە و ئاژاوەگێڕییەکانــی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران بــە تێروتەســەلی باســی
کردووە.
پۆمپێئــۆ لــە ســەردانی بــۆ عەرەبســتان
ڕایگەیاندبــوو" :ئەمنییــەت و تەناهــی
عەرەبســتان بــۆ ئێمــە زۆر گرینگــە و بــە
هەمــوو شــێوەیەک هــاوکاری دەکەین ،لە
ڕاســتای بەرەنگاربوونەوەی هەڕەشــەکانی
ئێران کە هۆکاری سەرەکیی هەموو کێشە
و ناکۆکییەکانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستە و
هەروەها هاوکاری و پاڵپشــتی تێرۆریســتان
دەکات".
وەزیــری دەرەوەی ویالیەتــە یەکگرتوەکانی
ئامریــکا لــە ئیســرائیل وتبــووی" :ئێمــە
بــە تەواوەتــی نیگەرانــی زۆربوونــی ئــەو
هەڕەشــانەین ،کــە لــە الیــەن کۆمــاری
ئیســامیی ئێرانــەوە دەکرێنــە ســەر واڵتی
ئیســرائیل ،ڕێژیمــی ئێــران دەیەوێــت بــاڵ
بەســەر هەمــوو ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا
بکێشێت".
هــاوکات بەپێــی ڕاپۆرتــه باڵوکــراوەکان،
"هیدر نائۆرت" ،وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی
ئامریــکا باســی لــەوە کــردووە ،ویالیەتــە
یەکگرتووەکانــی ئامریــکا بــە جیــددی
هــەوڵ دەدات کــە هاوپەیمانەتییــەک
بــۆ بەرەنگاربوونــەوە دژی هەڕەشــەکانی
ڕێژیمی ئێران پێک بێنێت؛ ئەو بەرپرسەی
ئامریــکا باســی لــەوەش کــردووە ،ئامریکا

نــە تەنیــا لــە بــواری ناوکیــەوە چاودێــری
بــە ســەر چاالکییەکانــی ڕێژیمــی ئێراندا
دەکات بەڵکــوو چاالکییــە تێکدەرانەکانی
ئەو ڕێژیمەش وەک مەترسییەک بۆ سەر
جیهان ئەژمار دەکات.
کۆی ئەم باس و بابەتانە ترس و دڵەڕاوکێی
خســتۆتە نێو ســەرانی ڕێژیم بەچەشــنێک
کــە عەلیئەکبــەر ناتق نــووری ،ئەندامی
شــۆرای دیاریکردنــی بەرژەوەندییەکانــی
ڕێژیــم ،لــە کۆبونــەوە لەگــەڵ بەرپرســان و
هەواڵنێرانی هەواڵدەریی ئیرنادا باســی لەوە
کردووە ،کە لە ئەمڕۆ بەدواوە سەرەکیترین
کێشــە و قەیرانــی بــەردەم ڕێژیمــی ئێــران،
پرسی ڕووخانە نەک بەرجام.
ناوبــراو هەروەهــا وتوویەتــی" :دەوڵەتــی
ئامریکا بە ئاشکرا باسی لەوە کردووە ،کە
کار بــۆ گۆڕینــی ڕێژیمی ئێــران دەکات،
لــە الیەکیتریشــەوە دوو واڵتی ئیســرائیل و
عەرەبســتانیش بــەردەوام لــە هەوڵــدان هەتــا
ئامریکا ناچار بکەن کە هێرش بکاتە سەر
ئێمە".
ئــەم ترســەش لــەو ڕووەوە زیاتــر جێگــەی
تێڕامانــە کە زۆربەی واڵتانی و کۆمپانیا
شــوێندانەرەکانی جیهان لەوانــەش دەوڵەتی
فەڕانســە و کۆمپانیاکانــی وەک
تۆتــاڵ و کۆمپانیــای مێرســک و بانکــە
ئۆرووپاییــەکان یــان هــاوکاری کردنــی
خۆیــان لەگەڵ ئێــران ڕاگرتووە یان بەرەبەرە
سەرقاڵی کشانەوە لە ڕێژیمن.

پـەیڤ
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خوێن و سەرەڕۆیی

كەریم پەرویزی

سیســتمی دیپلۆماتیــک و حقووقیــی
جیهانــی ئەمــڕۆ بــە جۆرێــک داڕێــژراوە
کــە دەوڵەتــان ،تێیــدا بکــەر و کاریگەری
ســەرەکین و هــەر دەوڵەتێــک لــەو
سیستمەدا بە نۆرماڵ ،هەڵسوکەوت بکا،
دەتوانــێ بەرژەوەندییەکانــی حکومــەت و
بەرژەوەندییەکانــی واڵتەکــەی تا ئاســتی
مومکین دابین بکا.
هەڵســوکەوتی نۆرماڵیــش بریتییــە
لــە پێبەندبــوون بــە یاســا و پەیماننامــە
نێونەتەوەییــەکان کــە بــۆ ئاشــتی و
ســەقامگیری پێویســتن و رێــگای
بازرگانیــی ئازاد دەکەنــەوە و بە کراوەیی
دەیهێڵنــەوە .جــا ئەوەیکــە لــەو بازرگانییە
ئــازادەدا ئابوورییە زۆرگەورەکان قازانجی
زیاتری تێدا دەکەن ،شــتێکی ڕوونە بەاڵم
واڵتانــی دیکــەش دەتوانــن تــا ڕادەیــەک
بەختەوەرییەکــی نیســبی بۆ خەڵکەکەیان
دابین بکەن.
بەاڵم گەر هاتوو دەوڵەتێک هەڵسوکەوتی
نۆرمــاڵ نەبــوو؟ لە وەهــا حاڵەتێکدا چی
ڕوودەدا؟ ئایــا ئــەو دەوڵەتــە بــە تێکدانــی
یاســا و پەیماننامــە قبووڵکــراوەکان
دەتوانــێ ببــێ بــە تاقــە ملهــۆڕی ناوچە
و جیهــان و دەســت بەســەر هەمــوو شــتدا
بگــرێ؟ بێگومــان وەاڵمەکــەی «نا»یە
و چارەنووســی ســەدام حســەین و قەزافی
و هیتلێر و زۆری دیکەشمان لەبەرچاوە.
ئەی وەها دەوڵەتێک چ دەکا ؟ سیستمی
جیهانی چیی لەگەڵ دەکا؟
بۆ واڵمی ئەم پرســیارە بە ڕوونی سووریە
و بەتایبەت کۆماری ئیســامیی ئێرانمان
لەبەرچــاوە .دەوڵەتــی ســووریە کــە بــە
دەیــان هەزار کەســی کوشــتووە و بۆمبی
شیمیاییشــی دژی خەڵکــی خــۆی بەکار
بــردووە ،بــۆ پاراســتنی تاقــە یەک کەس
واتە بەشار ئەسەد ،چۆتە باوەشی ڕووسیە
و پووتیــن بۆیــان دیــاری دەکا چی بکەن
و چی نەکەن.
لە ئێراندا ،گەر ڕێژیمێکی دێموکراتیک
و نۆرمــاڵ لەســەر کار بوایــە کــە جێــی
ڕەزامەندیــی هەمــوو نەتەوەکانــی ئێــران
بوایــە ،ئــەوکات بــە وەهــا واڵتێکــەوە کە
ڕەنگــە لــە مــاوەی  ٥٠ســاڵی داهاتــوودا
حەشــیمەتەکەی لــە  ٢٠٠میلیۆنیــش
تێپەڕێنێ و دنیایەک ســامانی ژێرزەویی
هەیــە ،دەکــرێ ببــێ بــە واڵتێکــی زۆر
کاریگــەر النیکــەم لــە ئاســتی ئورووپا و
ڕۆژئاوای ئاسیادا.
بــەاڵم ئێســتە بە دەســەاڵتداریی کۆماری
ئیســامی کە دژی هەموو پرەنســیپێکی
جیهانی و دژی ئاشــتی و دژی پێوەندیی
دۆســتانەیە ،ڕێژیمــی دەســەاڵتدار بــۆ
مانــەوەی خــۆی ناچــارە هەموو ســامانی
واڵت بــە نرخــی هــەرزان بــە بازرگانانــی
ئورووپایــی و چینــی ،بفرۆشــێ و
شــتومەکی پێویســتیش بە نرخی چەندین
بەرابــەری خــۆی ،لــە هەمــان بازرگانانی
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حیزبی دێموکرات:
خەڵکی کوردستان مانگرتنی گشتی
بەڕێوە ببەن
ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،لــە ڕاگەیەندراوێكــدا
داوای لــە ســەرجەم خەڵکــی کوردســتان
کرد ،مانگرتنی گشتی بەڕێوه ببەن.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:
خەڵکی بەهەڵوێستی کوردستان،
مانگرتنــی کاســبکاران و خەڵکــی بانە و
جوانڕۆ دژ بە داخســتنی ســنوورەکان کە
دواتــر شــارەکانی مەریــوان ،پیرانشــار و
سەقزشــی گرتەوە و هەر لەو پێوەندییەشــدا
ناڕەزایەتــی لــە چەنــد شــار و شــوێنی
دیکــەی وەک ورمــێ و بازرگانیــش بــە
دوادا هــات ،لــە بەشــێکی ئــەو شــارانەدا
مانگرتــووان وێــڕای داخســتنی دووکان و
شــوێنی کاریان ســفرەی بەتاڵیان ڕاخســت
و شــێوەیەکی نوێیان لــە ناڕەزایەتیدەربڕین
هێنایە ئاراوە.
ڕێژیمــی کۆماری ئیســامیی ئێــران ،بۆ
کۆتاییهێنــان بــەم مانگرتنــە بەتایبــەت
لــە بانــە نوێنــەری خامنەیــی ڕەوانــەی
ئــەو شــارە خۆڕاگــرە کرد ،بــەاڵم خەڵک
نــەک باوەڕیــان بــە هێنــدێ بەڵێنــی
ســەرزارەکی ناوبــراو نەکــرد ،بەڵکــوو
قســەی دڵــی خۆیــان کــرد و توڕەیــی و
بێزاریــی خۆیــان لە سیاســەتی هــەژاری و
بێــکاری کە دەســتکردی ڕێژیــم و دەزگا
ســەرکووتکەرەکانییەتی دەربــڕی .بــە
دوای ئــەوەدا هێزەکانــی ڕێژیم گەمارۆی
بانەیــان دا و ئەوجــار بــە هەڕەشــە ،گرتــن
ودەسبەســەرکردنی ژمارەیــەک لــە

مانگرتــووان ویســتی ئــەو حەرەکەتە ئارام
و بەرحەقە کۆتایی پێ بێنێ ،کە ئەوەش
مەبەســتی ڕێژیمــی نەپێــکا و خەڵکــی
بانــە بەســووربوون لەســەر مانگرتن ،ئیرادە
و بەردەوامییان لەســەر هەڵوێســتی خۆیان
نیشان دا.
بــە کورتــی نــە بەڵێنــی بێکــردەوە و نــە
هەڕەشــە و گوشــار نەیانتوانــی ئــەو ئیرادە
بەهێــزەی خەڵکــی بانــەی خۆڕاگــر الواز
بکەن.
هەتــا ئێســتا لــە ڕەوتــی ئــەو گوشــار و
گرتــن و بێسەروشــوێنکردنەدا دەیــان کەس
لــە شــارەکانی کوردســتان دەسبەســەر و
ڕەوانــەی زیندان کراون .ئێســتا مانگرتنی
خەڵکــی بانەی بەهەڵوێســت و خۆڕاگر لە
 ٣حەوتــوو تێپــەڕ دەبــێ و مانگرتن هەروا
بەردەوامە.
لــەم هەڵومەرجــەدا و لــە درێــژەی ئــەو
مانگرتنەدا پێویستە ڕوو لە هاونیشتمانانی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بکەیــن ،کــە
بەرانبــەر بــەم ڕەفتــارە دژەی ئینســانییە
کــە دەرحەق بــە مانگرتووانی شــارەکانی
بانــە و گیراوانــی شــارەکانی دیکــەی
کوردســتان دەکرێ بێدەنگ و بێهەڵوێست
نەبــن .چوونکــە ئــەم حەرەکەتــە تەنیــا لە
چوارچێوەی شارێک و دوو شار و تەنانەت
ناوچە سنوورییەکاندا قەتیس نەبووەتەوە و
بــە چارەنووســی ژیانــی بەشــێکی زۆر لە
خەڵکــی کوردســتان بەســتراوەتەوە .رێژیم
لە جیاتی دابینکردنی کار و ســەرچاوەی

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران ،داوای لــە خەڵکــی
شــار و ناوچەکانی دیکەی کوردســتانیش
کرد ،لە هاودەنگی و پشــتگیریی خەڵکی
خۆڕاگــری بانــە و شــارە ســنوورییەکان
بەردەوام بن.
دەقی پەیامەکە:
بــە یەکگرتووییتــان شــکۆی مانگرتنە پڕ
شانازییەکەی بانە بپارێزن
کاســبکاران و بازاڕیانی بانە ماوەی زیاتر
لە سێ حەوتوویە لە مانگرتنی گشتیدان.
ئــەوان وەک ناڕەزایەتــی لــە بەرامبــەر
گوشــار و بەربەســتەکانی کاربەدەســتانی
کۆماری ئیســامی ،لــە پێوەندی لەگەڵ
کار و کاســبی سەر سنوور مانیان گرتووە
و دووکان و بازاڕیان داخستووە.
کاربەدەســتان و دەزگا حکوومەتــی و
دەوڵەتییــەکان ،جگــە لــەوەی ئەوپــەڕی
بێمەسئولییەتییان بەرامبەر داوا ڕەواکانی
خەڵکــی ئــەو شــارە نیشــان داوە ،لــە هیچ
هەوڵ و تاکتیکێک بۆ کەلێن و تەفرەقە
دروســتکردن لــە ڕیــزی یەکگرتووانــەی
خەڵکی بانەی خۆڕاگر درێغیان نەکردووە.
بــەاڵم خەڵکــی مافویســت و کۆڵنــەدەری
بانــە ،یەکگرتوویــی خۆیــان پاراســتووە
و بــە بەردەوامبــوون لــە ســەر مانگرتــن و
پێداگــری لــە ســەرداواکانیان الپەڕەیەکی
پڕشــنگدار و کــەم وێنەیــان لــە خەباتــی
مەدەنــی و جەمــاوەری خســتووەتە ســەر
مێــژووی خەباتــی حەقخوازانــەی خەڵکی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان.

مانگرتنەکــە لــە حاڵێکــدا پێــی ناوەتــە
چوارەمیــن حەوتــوودا ،کە دەســەاڵتدارانی
دژەی گەلیــی کۆماری ئیســامی هەروا
لــە ســەر گــوێ نەگرتــن لــە داخوازەکانی
خەڵــک ســوورن .لــە الیەکــی دیکەشــەوە
شــار و ناوچەکــە بــە بۆنــەی بەردەوامیی
مانگرتنەکــە لــە دۆخیکی نائاســاییدان و
ئەم دۆخە لەسەر ژیان و بەڕێچوونی بەشە
جۆراوجۆرەکانــی خەڵــک ،کاریگــەری
بەرچاوی داناوە.
بڕیــار لــە بــارەی چارەنــووس و داهاتووی
ئــەو مانگرتنــە ،لــە دەســت ڕێکخــەران
و بەڕێوەبەرانــی ئــەو حەرەکەتەیــە ،کــە
نوێنــەر و هەڵقواڵوی جەمــاوەری ناڕازیی
بانــەن .ئێمــە هــەر وەک لــە ســەرەتاوە
ڕامانگەیانــدووە ،داواکانــی کاســبکاران
و بازاڕیانــی بانــە و شــارە ســنوورییەکانی
دیکــە بــە ڕەوا دەزانیــن و پشــتیوانیمان لە
مانگرتــن و حەرەکەتی ناڕەزایی دەربڕینی
ئەوان کردووە و دەیکەین .
لەمــەودواش پشــتیوانی لــە هــەر
حەرەکەتێــک دەکەیــن ،کــە پارێــزەری
یەکگرتووییــی خەڵــک و هەر لەو کاتەدا
زامــن و هەڵگــری بەردەوامیی ناڕەزایی و
پێداگــری لەســەر داواکان بــێ .گرینــگ
ئەوەیــە ئــەم مانگرتنــە شــکۆمەندانەیە
لــە ئیســتەدا ،پێویســتی بــە ئیرادەیەکــی
بەهێــزی یەکگرتوویــی خەڵکــی بانــە و
هەروەهــا هاوپێوەندیی خەڵکی کوردســتان
لەگــەڵ دانیشــتووانی ئــەو شــارە هەیــە.
هــەر بۆیــە لــە خەڵکــی بانــە داواکاریــن

داهــات بــۆ خەڵکــی کوردســتان دەیــەوێ
ئــەو دەرەتانــە کەمــەش کــە لــە ڕێــگای
کۆڵبەری و کاســبی سەر سنوورەوە دابین
دەبــوو لێیــان بســتینێتەوە و لــەو ڕێگایەوە
مڵکەجی ویســت و سیاســەتەکانی خۆیان
بکات.
لــەو پێوەندییــەدا حیزبــی دێموکراتــی
وێــڕای
ئێــران،
کوردســتانی
مەحکوومکردنــی ئــەو ڕەفتــارە
نامرۆڤانەیــەی ڕێژیــم ،پشــتیوانی لــە
داخــوازە ڕەواکانــی مانگرتووانــی شــاری
بانــە و هەمــوو شــارەکانی کۆردســتان
دەکا و لــەو باوەڕەدایــە کــە یەکدەنگــی
و یەکهەڵوێســتی کۆمەاڵنــی خەڵکــی
کوردســتان دەتوانێ پاشەکەشــە بە ڕێژیم
بکا و لە نانبڕی و برسی کردنی خەڵکی
کوردســتان وەک ڕەفتارێکــی نامرۆڤانــە
بیگێڕێتەوە.
هیــوادار و چاوەڕوانیــن شــاهیدی
دەنگهەڵبڕینێکــی گشــتی و جەمــاوەری
بین و بەم هەڵویســتە تێکڕاییە چاوەڕوانی
خەڵکی خۆڕاگری بانە لە پشــتگیری لە
خۆیان وەدی بێنین.

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێران
ناوەندی سیاسی
١٨ی بانەمەڕی ١٣٩٧ی هەتاوی

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران،
ڕوو لە مانگرتووانی شاری بانه پەیامێکی باڵو کردەوە

یەکگرتوویــی خۆیــان بــۆ هەنگاوەکانــی
داهاتوو بپارێزن و بە ڕاگرتن و نیشــاندانی
ئــەو یەکگرتوویییە درێژماوەترین مانگرتن
و حەرەکەتــی ئیعترازیــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان بگەیەننــە چڵەپۆپــە .لــە
خەڵکــی شــار و ناوچەکانــی دیکــەی
کوردســتانیش داواکارین لەسەر هاودەنگی
و پشــتگیریی خەڵکــی خۆڕاگــری بانە و
شارە سنوورییەکان بەردەوام بن.
دڵنیاین خەڵکی بانە و شارە سنوورییەکانی
دیکــە (مەریــوان ،پــاوە ،جوانــڕۆ ،ســەقز،
سەردەشــت ،پیرانشــار ،شــنۆ و ) ...
ئەزمــوون و دەســکەوتەکانی ناڕەزایتــی
دەربڕینەکانی ئەم چەند حەوتووەی دوایی
خۆیــان دەپارێــزن و دەیانکــەن بــە هەوێنــی
بەردەوامبوون لەسەر داخوازە ڕەواکانیان لە
داهاتوودا.

ساڵو لە یەکگرتوویی و خۆڕاگریی
خەڵکی بانە
سەرکەوتن بۆ داواکانی جەماوەری
ناڕازیی شارە سنوورییەکان
بۆ پێشــەوە بۆ دووبارە کردنەوەی
حەماســەی یەکگرتوویــی و
هاوپێوەندیــی خەڵکی ڕۆژهەالتی
کوردستان.
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردستانی ئێران
١٨ی بانەمەڕی ١٣٩٧
٨ی مانگی مای ٢٠١٨

شەشەمین کۆبوونەوەی ناوەندی
هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئێران بەڕێوە چوو

لــە شەشــەمین کۆبوونــەوەی ناوەنــدی
هاوکاریــدا کۆمەڵێــک پــرس و بابەتــی
گرینگی پێوەندیدار بە کوردســتان و ئێران
و خودی ناوەند تاوتوێ کران.
پێشــنیوەڕۆی پێنــج شــەممە ڕێکەوتــی
١٠ی مانگــی مــای(٢٠ی بانەمــەڕی
 )١٣٩٧لــە بنکــەی دەفتــەری سیاســیی
حیزبی دێموکراتی کوردســتان ،شەشەمین
کۆبوونــەوەی ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانی کوردستانی ئێران بەڕێوە چوو.
لــەم کۆبوونەوەیــەدا ،دوای پەســندی
دەســتووری کار ،ئــاوڕ لــە تێکۆشــان و
چاالکیی یــەک مانگی رابردووی ناوەند
درایــەوە و بەرپرســی دەورەیــی ناوەند ،قادر
وریا ،ئەندامی دەفتەری سیاســیی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتان ،وێڕای ئاماژە بە
هەڵوێستەکان و تێکۆشان و هەنگاوەکانی
ئــەم دەورەیــە ،ڕا و ســەرنجی الیەنەکانــی
لــە پێوەندی لەگــەڵ مانگرتنی ئێعترازیی
شــارەکانی بانە ،مەریــوان ،پاوە ،جوانڕۆ و
هتــد ،بــە تایبەتی مانگرتنــی درێژماوە و
خۆڕاگرانەی خەڵکی بانە وەرگرت.
لــەم بەشــەدا تێکــڕای بەشــداران وێــڕای
پێداگرتنەوە لە سەر هەڵوێستی ناوەند بریتی
لــە پشــتیوانی لە مانگرتنــەکان و داخوازە
ڕەواکانیــان ،ئــەم حەرەکەتــە مەدەنییەیــان
هــەم لــە ڕووی ئیــرادەی مافخوازانــە و
پشــوودرێژیی خۆڕاگرانــەی خەڵک ،هەم
لــە بــاری ڕەوایــی داخــوازەکان ،هەروەهــا
لــە روانگــەی پشــتیوانی و هاوپێوەندیــی
خەڵکــی ڕۆژهــەاڵت لــەو مانگرتنــە بەرز
نرخانــد؛ ناوەنــدی هــاوکاری دووپاتیشــی

کــردەوە کــە پشــتیوانی ئــەم حەرەکەتەیــە
چ لــە شــکڵ و شــێوەی ئێســتایدا ،چ لــە
ڕێــگای کەڵکوەرگرتــن لــە شــێوازەکانی
دیکەی گوشــارهێنان بــۆ دامودەزگاکانی
دەســەاڵت بە مەبەســتی قبووڵکردنی داوا
رەواکانیان.
لــە بڕگەیەکــی دیکــەی کۆبوونەوەکەدا،
الیەنەکانــی ناوەنــدی هــاوکاری بــە
ئامانجــی پەلهاویشــتنی هاوکاریــی
نێــوان حیزبــەکان بــۆ دەرەوەی واڵت،
میکانیزمەکانــی هاوکاریــی نوێنەرایەتی
و کۆمیتەکانــی دەرەوەی واڵتــی خۆیــان
هێنایە بەر باس و پاش راوێژی بە ســوود،
لــە ســەر میکانیزمــی هاوکارییــەکان و
بەدواداچوونی هەوڵە هاوبەشەکان ،بڕیار و
راسپاردەی پێویستیان پەسند کرد.
لە بەشێکی دیکەی شەشەمین کۆبوونەوەی
ناوەندی هاوکاریدا ،قســە لە ســەر خاڵە بە
هێــز و الوازەکانی چەنــد لۆگۆیەک کرا
کــە وەکــوو لۆگۆی ئــەم ناوەندە پێشــنیار
کرابــوون .بەشــدارانی کۆبوونــەوە ،وێڕای
دەربڕینــی ســپاس و پێزانینــی خۆیــان بــۆ
ئەو هونەرمەند و گرافیستانەی بە ناردنی
لۆگــۆ پێشــنیارییەکان ،یــان بە بەشــداری
لــە هەڵســەنگاندنیاندا هاوکاریی ناوەندیان
کردبوو ،ڕێنوێنی و ڕاسپاردەی پێویستیان
بــۆ بەئــاکام گەیاندنــی ئــەم کارە ،دایــە
بەرپرســی دەورەی داهاتــووی ناوەنــدی
هــاوکاری .لەم بەشــەدا ،هەروەها کۆمەڵە
خاڵێــک لەبــارەی کاروبــاری میدیایــی
ناوەنــد و بــە مەبەســتی بواررەخســاندن بــۆ
پێوەندیی پشــتیوانان و هۆگرانی ناوەند بەم

ئۆرگانیزاسیۆنە ،پەسند کران.
کۆبوونــەوەی ئەمجــارە کاتێکــی
گونجاویشــی بۆ باس لە دوو بەڵگەنامەی
پێوەندیــدار بــە ئامانجــەکان و پێــڕەوی
نێوخــۆی ناوەنــد تەرخــان کــرد .ناوەنــدی
هــاوکاری لــە کۆبوونەوەکەیــدا ،دوای
دەوڵەمەندکردنــی بەڵگەنامــەی پێــڕەوی
نێوخــۆ بــە پێشــنیار و ســەرنج و تێبینیــی
ئامادەبــووان ،ئــەم بەڵگەنامەیــەی پەســند
کــرد .پەســند کردنــی بەڵگەنامــەی
پێوەندیــدار بــە ئامانجــە گشتییەکانیشــی
بەســتەوە بە دیالۆگ و بیروراگۆڕینەوەی
زیاتــر لــە ســەر ئامانــج و پرەنســیپە
هاوبەشەکان و شێوازی فۆرمولەکردنیان.
دواییــن بڕگــە لــە دەســتووری کاری
شەشــەمین کۆبوونــەوەی ناوەنــد ،بــاس لە
نێوەرۆکی کۆبەندی سمیناری ئەو ناوەندە
لەبــارەی تیرۆریزمی کۆماری ئیســامی
لــە هەرێمــی کوردســتاندا بــوو کە ڕۆژی
 ٣٠ئاوریلــی رابــردوو بەڕێوەچــوو؛ لــەم
بەشــەشدا ،دوای پۆلێنکردنــی خــاڵ و
ئەرکە هاوبەشەکان بەپێی ئەولەوییەت کە
لــە ســمیناردا تەئکیدیــان لە ســەر کرابوو،
هــەر کام لــە حیزبەکانــی پێکهێنــەری
ناوەنــدی هــاوکاری ،بــۆ بەدواداچــوون و
جێبەجێکردنیــان ئەرکدار کران .کۆبوونەوە
لە نێو پێداگریی هەموو الیەنەکان لە سەر
یەکگرتوویــی و هاوخەباتــی و ئامادەیــی
نواندنیــان بــۆ بەرەوپێشــچوونی زیاتــر لــە
جێبەجیکردنــی ئــەرک و بەرپرســایەتیی
هاوبەشــدا ،کۆتایــی بــە کارەکانی خۆی
هێنا.

سەردانی پارتی واڵتپارێزی دێموکرات
لە نوێنەرایەتی حیزبی دێموکرات لە هەولێر

پارتــی واڵتپارێزی دێموکــرات()PWD
ســەردانی دەفتــەری نوێنەرایەتــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئیران لە شــاری
هەولێریان کرد.
ڕۆژی پێنجشــەممه ڕێکەوتــی ٢٧ی
بانەمەڕێ ١٣٩٧ی هەتاوی ،هەیئەتێکی
پارتــی واڵتپارێــزی دێموکــرات بــە
سەرپەرەســتیی "نیزامەدیــن تــاج" (بۆتــان)
ســەردانی نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێرانیــان لــە شــاری هەولێــر
کــرد و لــە الیــەن هەیئەتێکــی دەفتــەری
نوێنەرایەتــی حیزبــی دێموکــرات بــە
سەرپەرەســتیی "محەممەدســاڵح قــادری"

بەرپرســی نوێنەرایەتــی حیزبەوە پێشــوازی
کران.
لــەو دیــدارەدا دوو الیــەن وێــڕای
هەڵســەنگاندنی بارودۆخــی نوێی ناوچە و
بەرەوپێشچوونی خەباتی کورد لە هەر کام
لــە بەشــە داگێرکراوەکانــی کوردســتاندا،
سیاســەتی نوێــی ئامریــکا دژ بە ڕێژیمی
ئێرانیان بە ئەرێنی زانی و کاریگەریەکانی
ئەم سیاســەتە نوێیەی ئامریکای لە ســەر
ڕاگرتنی هاوسەنگیی هێز لە ناوچەدا و بە
تایبــەت بەرتەســککردنی زێدەڕۆییەکانی
ڕێژیمی ئێران لە دەستێوەردانەکانی واڵتان
و پشــتیوانی لە گرووپە تێرۆریستییەکانی

ناوچەدا ،بەجێ زانی.
لــەو ســەردانەدا هەیئەتــی میــوان باســیان
لــەوەش کرد ،لــەم هەلومەرجەدا به بەراورد
لەگــەڵ پێشــوو ،وێــڕای ئــەوەی کــە
ئاســۆی خەبات لە ڕۆژهەالتی کوردستان
ڕوونتــرە ،بــەاڵم زەروورەت و پێداگــری لــە
کاری هاوبەشــی الیەنــە خەباتکارەکانــی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە هەمــوو کات
زیاتر پێویســتە و هەروەها زەمینەی کاری
هاوبــەش و یەکڕیزیــی هێز و الیەنەکانیش
لە هەموو کات لەبارتره.

ژمارە ٢١ ،٧2٥مەیی ٢٠١٨

هەڵۆکانی زاگرۆس هێرشیان کردە سەر
مۆڵگەیەکی ڕێژیمی ئێران

تیمێک لە هەڵۆکانی زاگرۆس لە شــاری
بانــە مۆڵگەیەکــی تاوانبارانــی ڕێژیمــی
کۆماری ئیسالمیی ئێرانیان وێران کرد.
ڕێکەوتــی
پێنجشــەممە
ڕۆژی
٢٠ی بانەمــەڕی ١٣٩٧ی هەتــاوی،
مۆڵگەیەکــی هێزەکانی ڕێژیمی ئێران لە
الیــەن پۆلێــک لە هەڵۆکانی زاگرۆســەوە
بــە چەکــی قورســی ئار.پی.جی هێرشــی
کرایە سەر.
هەڵۆکانــی زاگــرۆس ئــەو عەمەلیاتەیــان
لــە ئاربابــای ســەربەرز ئەنجــام داوە بــەاڵم
تــا ئێســتا لە ڕێــژەی تەلەفاتــی گیانی و
مــاددی هێزەکانــی ڕێژیمــی ئێــران هیــچ
ئامارێک لەبەر دەستدا نییه.
هەڵۆکانــی
ڕاگەیەنــدراوی
لــە
زاگرۆســدا هاتــووە ":پۆلی ئاربابا شــەوی

ڕابــردوو لەگــەڵ یەکــەم چرکەکانــی
پێنجشــەممە٢٠ی بانەمــەڕ زراوی
مۆڵگــەی جاشــە ئاڵقەلەگوێیەکانــی
ســپای ســەرکوتی کۆماری ئیســامییان
لــە ناوچــەی ئاربابای شــاری بانــە تەقاند
 .مۆڵگــەی زەرواوی دوژمنــی مــاف و
ئازادییەکانــی خەڵکــی کوردســتان لــە
زەرواوی ســەرێ ماوەیەکــی دوور و درێژە
لە الیەن ســپای پارێزەری دەوڵەتی تارانەوە
لــەو ناوچەیــە وەک دمەڵــی بۆگەنیــو بە
جەســتەی جوان و ڕازاوەی ناوچەی بانەوە
چــاوی خەڵکــی ناوچەکــە ئــازار دەدا
.بەکرێگیراوانــی ئــەو مۆڵگەیــە بوونەتــە
داردەســتی هێــزە ســەکوتکەرەکانی ســپا
و بــەردەوام بــە تــااڵن و بڕینــی خەڵکــی
خەباتکار و هەژار و کاسبکاری ناوچەکە

بــە نرخــی کاسەلێســی و بەرماوخــۆری
شکۆی خەڵکی ناوچەکە دەژاکێنن".
هەڵۆکانــی زاگــرۆس لەم ڕاگەیەنــدراوەدا
ئامــاژەی بــەوە کردووە کــە دواتر ئاماری
زیانەکانــی دوژمن لەو مۆڵگەیە ئاشــکرا
دەکات.
هەڵۆکانــی زاگــرۆس هێــزی چەکــداری
چاالکــی خۆیان بە پاڵپشــتیی بزووتنەوەی
ڕەوای خەڵکــی کوردســتان دەزانــن و
پشــتیوانی خەڵکی هەژار و زەحمەتکێشی
کاسبکار دەکەن و ڕایانگەیاندووە :ناهێڵین
تاوانــی ســەرکوت و تــااڵن و ڕاوەڕوت لــە
کوردســتان لە الیەن هێزە داگیرکەرەکانی
کوردستان بێ واڵم بمێنێتەوە.

دەزگای ڕێکخستنی حیزبی دێموکرات هۆشدارییەکی باڵو کردەوە

دەزگای ڕێکخستنی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ،ڕوو لە خەڵکی کوردستان ئاگادارییەکی باڵو کردەوە.
دەقی ئاگادارییەکە:
بەپێی ئەو زانیارییانەی کە لە بەردەستدان ،ژمارەیەک چەتە و ڕێگر لە دەوروبەری مەهاباد و بەتایبەت "گوگ تەپە" ،لەگەڵ پاسگای
ڕێژیم بوونەتە هاوکار و خەریکی ڕاوڕووت و تااڵنی ماڵی خەڵکن.
ناوی ســەرجەم ئەو باندە لە الی دەزگای ڕێکخســتن هەیە ،ئاگاداریان دەکەینەوە واز لە هەڵســوکەوت و کردەوەی دژە خەڵکیی خۆیان
بێنن ،لە ئەگەری بەردەوامبوونیان ،لێی بەرپرسیارن.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای رێکخستنی گشتی
٢٦ی بانەمەڕی ١٣٩٧ی هەتاوی

سپاسنامەی دەزگای ڕاگەیاندنی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
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ڕێژیم لە کوردستاندا لە ئاوی لێڵ ماسی دەگرێت
لــە بەرەبــەری چوونــی مــەڕداران بــۆ
کوێســتانەکان ،ڕێژیم لە نێوان مەڕدارانی
ناوچــەی مەرگــەوەڕی ورمــێ کێشــە و
بشێوی ساز دەکات.
لــە بەرەبــەری وەرزی هــەوار و بردنی مەڕ
و مــااڵت بــۆ کوێســتانەکانی ناوچــەی
مەرگــەوەڕی ورمێ ،کۆمەڵێک کەســی
هەلپەرەســت کــە خۆیــان بــە کوێخــا و
دەمڕاســتی خەڵک دەزانن ،گوشار دەخەنە
ســەر خەڵــک و داوای پارەیــان لێ دەکەن
و خۆیــان بــە خاوەنــی ئــەو کوێســتان و
لەوەڕگانــە دەزانن و دەیانەوێت ئەو شــوێنە
گشتییانە داگیر بکەن.
ســەرچاوەیەکی ئــاگادار لــە ناوچــەی
مەرگــەوەڕی ورمــێ ،بــە ماڵپــەڕی
کوردســتان میدیــای ڕاگەیانــد،
هەڵسوکەوتی ئەو کەسە بەرژەوەندیخوازانە
لــە حاڵێکدایە ،کە ئەو لەوەڕگانە موڵکی
گشــتیی خەڵکــن و کــەس بــۆی نییــە
خــۆی بە خاوەنیــان بزانێت ،بەڵکوو هەموو
مــەڕدارەکان خاوەنــی ڕاســتەقینەی ئــەو
موڵک و شوێنە گشتییانەن.
ئەو ســەرچاوەیە هەروەها باســی لەوە کرد،
لەو نێوانەدا ڕێژیم لە جیاتی ئەوەی کێشە

و ئاڵۆزییەکانــی نێــوان خەڵک چارەســەر
بــکات ،هــەوڵ دەدات کێشــەکان قووڵتــر
بکاتــەوە و تەنانــەت خەڵک بە ئاســتێکی
تەنگەژەیــی بگەیەنێــت ،هەتــا بــە پیالنــە
نگریســەکانی خــۆی بــگات و هــەر دوو
الیەن لە بەرانبەر یەکتردا چەکدار بکات،
هەتــا لــە کاتــی خۆیــدا بــە دژی هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتانیش بەکاریــان
بێنێت.
ئــەم لەوەڕگانــە لــە دەیەکانی  ٦٠و ٧٠ی
هەتاویــدا ،لــە الیــەن حیزبــەوە لــە نێــوان
مەڕدارانــی ناوچــەی مەرگــەوەڕ دابــەش
کرابــوون و هیــچ کێشــەیەک لــەو بــارەوە
ڕووی نەدابــوو ،هەتــا ئــەوەی کــە لــەم
ســااڵنەی دواییدا بە دەســتێوەردانی ڕێژیم
هێندێ کەسی نەفس نزم و بەرژەوەندیخواز
لەســەر هەوارەکانــی کانــی شــینکان و
دەوروبــەری ،دەســتیان داوەتــە دووبەرەکــی
ســاز کــردن لــە نێــوان گوندەکانــی "کانی
قایــر ،گــردوان ،ژاراوێ ،کانــی دەســتار و
فلــکان" ســەر بــە ناوچــەی مەرگــەوەڕی
ورمێ.
بــە پێی دوایین زانیارییــەکان لە الیەن ئەم
کەســە بەرژەوەندیخوازانــەوە کە شوناســیان

بۆ حیزب ڕوونە ،هەوڵ دەدرێت ئەم کێشــە
و دووبەرەکییانە قووڵتر بکرێتەوە.
بەم بۆنەوە حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران ،داوا لــەو گوندانــە دەکات ،کــە
نەکەونە دوای هەلپەرەستان و بەرژەوەندیی
تاکەکەســی و هــەوڵ بــدەن هــەر وەک
سااڵنی ڕابردوو برایانە پێکەوە لەو هەوارانە
کەڵــک وەربگرن و هەمــوو ناکۆکییەک
وەال بنێن.
هەروەهــا داوا لــە ڕیــش ســپییەکان،
مامۆســتایانی ئایینــی و ڕووناکبیــران
دەکات ،کــە چارەســەری کێشــە و
ئاڵۆزییەکانی نێوان خەڵک بکەن و ڕێگا
مــەدەن ڕێژیــم بــە ئاواتەکانی خــۆی واتە
کوشــتنی ڕۆڵەکانــی کــورد بــە دەســتی
یەکتــر بــگات ،لــە هەمــان کات لــەو
کەســانەی کە تەنیا لە بیری بەرژەوەندی
خۆیانــن ،داوا دەکەیــن نەبنــە دارەدەســتی
دوژمنان و هۆکاری کوشتنی ڕۆڵەکانی
کورد بە دەستی یەکتر.
لــە وەهــا کاتێکــدا حیزب ناتوانــێ بێالیەن
بێت و بە شــێوازی خۆی هۆکار و کەســە
پێوەندیــدارەکان بەو کێشــە و ئاڵۆزییانە بە
خەڵک دەناسێنێ.

باوکی شەهێدێکی سوورخەاڵت مااڵوایی لە ژیان کرد

باوکی شەهید "ناسر سۆفی" ،شەهیدی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ،لە شاری سەقز مااڵوایی لە ژیان کرد.
حاجی "محەممەد سۆفی" باوکی شەهید "ناسر سۆفی" شەهیدی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ،لە تەمەنی  ٨٨ساڵیدا بە هۆی
پیری کۆچی دوایی کرد.
حاجی محەممەد ،کەسێکی نیشتمانپەروەر و جێگای ڕێز بوو و تەرمی ناوبرا لە نێو ئاپۆرای خەڵکی سەقزدا بە خاک ئەسپێردرا.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ،سەرەخۆشی لە بنەماڵە ،خزم و کەسوکاری ناوبراو دەکات و خۆی بەشەریکی خەمیان دەزانێت.

ئەندامێکی حیزبی دێموکرات لە شاری ورمێ کۆچی دوایی کرد
کوڕی پێشــمەرگەیەکی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران ،کە خۆیشــی ئەندامی حیزبی دێموکرات بوو لە شــاری ورمێ مااڵوایی
له ژیان کرد.
ڕۆژی دووشەممە ڕێکەوتی ١٧ی بانەمەڕی ١٣٩٧ی هەتاوی ،کاک "عومەر ڕۆحانی" کوڕێ مەال "مستەفا ڕۆحانی" پێشمەرگەی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ،دانیشتووی گەڕەکی "ئیسالم ئاباد"ـی ورمێ ،بە هۆی ڕاوەستانی دڵ کۆچی دوایی کرد.
کاک عومەر ڕۆحانی کەســێکی خۆشــناو و دۆســتی نزیکی حیزب بوو و ئەرک و کارەکانی حیزبی بەوپەڕی دڵســۆزییەوە جێبەجێ
دەکرد.
تەرمی ناوبراو لە نێو ئاپۆرای خەڵکدا بە خاک ئەسپێردرا.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ،سەرەخۆشی لە بنەماڵە ،خزم و کەسوکاری ناوبراو دەکات و خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانێت.

باوکی پێشمەرگەیەکی حیزبی دێموکرات کۆچی دوایی کرد
ڕۆژی هەینی ڕێکەوتی ٢١ی بانەمەڕی ١٣٩٧ی هەتاوی ،کاک "عەبدوڵاڵ ئەبرەن" کوڕی "محەممەد" ،خەڵکی گوندی "بێکۆس"
ســەر بە شــاری پیرانشــار ،دوای ماوەیەک بەربەرەکانی لەگەڵ نەخۆشــی تۆمۆری مێشــک ،لە یەکێک لە نەخۆشــخانەکانی شــاری
تاران کۆچی دوایی کرد.
کوڕێکی کاک عەبدوڵاڵ بە ناوی "کەیوان ئەبرەن" ،پێشــمەرگەی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانە و لە ڕیزەکانی پێشــمەرگەی
کوردستان بۆ ئازادی خەبات دەکات.
کاک عەبدوڵــا کەســێکی خۆشــناو ،نیشــتمانپەروەر و خۆشەویســتی خەڵکــی ناوچــە بوو و تەرمــی ناوبراو لە نێو ئاپــۆرای خەڵکدا بە
خاک ئەسپێردار.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ،سەرەخۆشی لە بنەماڵە ،خزم و کەسوکاری ناوبراو دەکات و خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانێت.

هاوسەری شەهیدێکی حیزبی دێموکرات کۆچی دوایی کرد
دەزگای ڕاگەیاندنــی حیزبــی دێموکــرات
بەبۆنــەی دەســبەکاربوونی ماڵپەڕی نوێی
"کوردســتان میدیا" سپاســنامەیەکی باڵو
کردەوە.
دەقی ئەم سپاسنامە بەم چەشنەیە:
ماڵپەڕی نوێ و سپاسێک
بینەران و خوێنەرانی ماڵپەڕی کوردســتان
میدیا،
هەر وەک ئەم چەند ســاڵە لەگەڵمان بوون
و بــە ئەمەگــەوە بەدواداچوونتان بۆ هەواڵ
و بابەت و کارەکانی ماڵپەڕی کوردستان
میدیــا کــردووە و لەگــەڵ کارە ،بــاش و
هەروەهــا کەموکوڕییەکانی ئاشــنا بوون،
وێڕای ســپاس لە بەدواداچوون و ئۆگریتان
بــۆ ماڵپەڕکــە و بابەتەکانــی ،پێویســتە
ئەوەتــان پــێ رابگەیەنیــن کــە لــەم چەنــد
ســاڵەی رابردوودا وێــڕای کار و زەحمەتی
بەشــی ئایتــی و تێکنیکــی راگەیاندنــی
حیزبی دێموکرات ،کەســانێکی دڵســۆزی
نیشتمان و خۆبەش کاریان لەگەڵ کردوین
کە بەداخەوە پســپۆڕی بەشــی تێکنیک،
الوی بلیمــەت کاک ئاســۆ نــادری کــە
چەند ســاڵێک زەحمەتی دەکێشا بەداخەوە
بــە شــێوەیەکی پــڕ ژان ،کۆچــی دوایــی
کرد.
پێتان ڕادەگەیەنین کە چ پێش ئەو رووداوە
دڵتەزێنە و چ دوایەش لە هەوڵی گۆڕینی
دیزایــن و نێوەڕۆکی تێکنیکیی ماڵپەڕی

کوردســتان میدیــادا بووین و ئەو گرفت و
کۆن بوونی کارەکانی و الوازیی دیکەی
کــە هەبــوو لە هەوڵی چارەســەر کردنیاندا
بووین.
بەخۆشــیەوە دوای چەنــد مانــگ کار
و هەوڵــدان بــۆ چارەســەرکردنی ئــەو
گرفتانــەی کــە دەهاتنــە پێــش ،ماڵپەری
کوردســتان میدیــا بــە نەخشــە و دیزاینــی
نــوێ و تێکنیکــی پێشــکەوتووترەوە لــە
خزمەتــی خوێنــەران و بینــەران و ئۆگرانی
بەڕێزیدایە.
لەو ماوەیەدا وێرای کاری بەشی ئایتی و
تێکنیکیی حیزب چەند کەســێک وەکوو
دڵســۆزیی و کاری خۆبەخشــانە لەگەڵمان
بــوون و ســەرکەوتنەکانمان هــەم بــۆ
پێشــمەرگەکانی بەشی ئایتی و تێکنیک
و هــەم بــۆ ئــەو هــاوڕێ دڵســۆزانەمان
دەگەڕێتــەوە .وێــڕای ماندوونەبوونــی
لــە کارەکانــی تێکنیــک و ئایتیمــان،
پێویســتە سپاس و ڕێزێکی تایبەت بۆ ئەو
هاوڕێیانەمان کە دڵســۆزانە و خۆبەخشانە
یارمەتیدەرمــان بــوون بکەیــن؛ ســپاس
کــردن ،نیشــانەی وەفادارییــە بــۆ هەمــوو
زەحمەتەکان ،چ گەورە و چ بچووک.
ئەو کەســانەی کــە لێرەدا پێویســتە ناویان
بهێنیــن بریتیــن لە رێزداران" ،ش .ســا" کە
کاری نەخشــەدانان و دیزاینــی کــردووە و
هیوادارین کە دۆخی نیشــتمان وەهای لێ

بــێ کــە بتوانیــن رۆژێــک بە راشــکاوی
نــاوی بهێنیــن و سپاســی تێکۆشــان و
زەحمەتەکانــی بکەیــن؛ هەروەهــا "کاک
شــەریف بێهــروز" کــە چ لــە ســااڵنی
رابــردوو و چ ئــەم ماوەیــەش ئەوپــەڕی
هاوکاریــی کردووویــن و هەروەهــا " هێــرۆ
هاشــمی" کــە لەم ماوەیەدا بــێ ماندووبون
هاوکاریــی راپەڕاندنی ئەرکەکانی ئایتی
و تێکنیکی کردووە.
وێڕای سپاس لە تێکۆشانی ئەو ئازیزانە،
هیواداریــن کــە هەم لە ژیاندا ســەرکەوتوو
بــن و هــەم نموونەیــەک بن بۆ دڵســۆزانی
نیشــتمانەکەمان ،چوونکــە بــە هــەزاران
کەســی وەهامان هەیە و وەسەریەکخستنی
وزەکانیان خەباتەکەمان وەپێش دەخا.
ئۆگرانــی بەڕێــزی کوردســتان میدیــا،
دیزایــن و نەخشــەی نوێــی کوردســتان
میدیــا لــە خزمەتتاندایــە و هیواداریــن
کــە وەکــوو رابــردوو لەگەڵمــان بــن و
کەموکووڕییەکانیشــمان پــێ رابگەیەنــن
تاکوو بتوانین بە چاک کردنی گرفت و
الوازییــەکان ،خزمەتێکــی زیاتر بە دۆخی
رەوای نەتەوەکەمان بکەین.

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێران
دەزگای راگەیاندنی گشتی
٢٩ی بانەمەڕی ١٣٩٧

دایە "بەیانە دینی گردیک" هاســەری شــەهیدێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
مااڵوایی لە ژیان کرد.
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ٢٥ی بانەمــەڕی ١٣٩٧ی هەتــاوی ،دایــە "بەیانــە دینــی
گردیک" ھاوســەری شــەھید "محەممەد باپیری" لە گوندی ســینگان سەر بە شاری شنۆ
کۆچی دوایی کرد.
دایە بەیانە یەکێک بوو لەو ژنە شەھیدانەی کە ھەموو تەمەنی بە شانازییەوە تێپەڕ کرد
و ھیچ کات سەری بەرزی بۆ دوژمن دانەنواند.
ساڵی ڕابردووش یەکێک لە جگەرگۆشەکانی دایە بەیانە بە ناوی "نوورەدین باپیری" بە
دەستی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران کوژرا.
تەرمی ناوبراو لە نێو ئاپۆرای خەڵکی ناوچەکەدا بە خاک سپێردرا.
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران ،سەرەخۆشــی لە بنەماڵە ،خزم و کەسوکاری ناوبرا
دەکات و خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانێت.

دایکی شەهیدێکی سوورخەاڵت
لە بانه کۆچی دوایی کرد
دایــە حاجیــه "شەمســی ئەحمەدی" دایکی شــەهیدێکی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران لە شاری بانە مااڵوایی لە ژیان کرد.
ڕێکەوتــی ٢٥ی بانەمــەڕی ١٣٩٧ی هەتاوی ،دایە "حاجیە شەمســی ئەحمەدی" کچی
حاجــی "ڕەشــید بلەکــێ" وخێزانــی حاجــی "ئەنوەربەگــی ئەحمــەدی" و دایکــی شــەهید
"موزەفەر ئەحمەدی" کۆچی دوایی کرد.
شــەهید "موزەفەر ئەحمەدی" خەڵکی گوندی "کەندەســوورە"ی بانە وئەندامی یەکیەتیی
الوانــی حیزبــی دێموکــرات بــوو کە ڕێکەوتی ٨ی ڕەزبــەری ١٣٦١ی هەتاوی ،لە الیەن
ڕێژیمی ئیسالمیی ئیرانەوە ئێعدام کرا.
تەرمی دایە شەمسی لە نێو ئاپۆرای خەڵکی ناوچەکەدا بە خاک ئەسپیردرا.
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران ،سەرەخۆشــی لەبنەماڵە ،خزم و کەسوکاری ناوبراو
دەکات و خۆی بەشەریکی خەمیان دەزانێت.

درێژەی پەیڤ
ئورووپایــی بکڕێتــەوە و شــتومەکی
بێبایــەخ و وێرانی چینیش بکڕێ و بۆی
بکا بە دۆالر!
لــەم بازرگانییــە خوێناوییــەدا ،ئورووپــا
ســامانی هەرزانــی دەســت دەکــەوێ و
بــازاڕی باشــی لەدەســتە کــە بــە نــاوی
گەمــارۆی ئامریــکا و گوێنــەدان
بــە هەڕەشــە و ســزاکانی ئامریــکا،
شتومەکەکانی بە نرخی زۆر بە ڕێژیمی
ئێــران بفرۆشــێ و ڕێژیمــی تارانیــش هەم
درێژە بە دروشــمە دژی ئامریکاییەکانی
دەدا و هەم دەسەاڵتەکەی بە یارمەتیی
بازرگانانــی ئورووپایــی بــەردەوام دەکا.
ئــەوەی لەو بەینەدا لەبەین دەچێ ســامان
و جوغرافیــای واڵتێــک بەنــاوی ئێران و
دەریایــەک خوێنــی ڕژاوی نەتەوەکانــی
نیشتەجێی ئەم جوغرافیایە.
ئایــا بازرگانیــی کۆمپانیاکانی ئورووپا،
لەژێــر نــاوی بریقــەداری گوێنــەدان بــە
ئامریــکادا و لە بنەمــادا بۆ تااڵنی ئێران
و دادۆشــینی ئەو واڵتە ،دەتوانێ سیمای
لــەالی خەڵــک بشــارێتەوە و نەتەوەکانی
ئێرانیــش ناکەونــە بیــری زەربــەدان لــە
بەرژەوەندیــی بازرگانانــی خوێــن و
سەرەڕۆیی؟
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بەرجام لە « کۆما» دایە ،بەرەو مردن دەچێ؟

مستەفا هیجری
رێژێمــی مــەالکان جارێکــی دیکەش
پیاڵەی ژەهر دەنۆشێ ،یان "قارەمانانە
نەرمی دەنوێنێ"؟
کۆمەڵــگای نێونەتەوەیــی لــە
ســەرەتاکانی دەیەی ٨٠ی هەتاوییەوە
بــە مەبەســتی رازیکردنــی ئێــران بــۆ
دەســتهەڵگرتنی لە پیتاندنی یۆرانیۆم
دەورێکی چاالکیان لە وتووێژ لەگەڵ
رێژیم دەســتپێکرد .هەرچەند ئاکامی
ئەم وتووێژە رێککەوتنێکی لێکەوتەوە،
بەاڵم دوایی دەرکەوت کە ئێران درۆی
لەگــەڵ کــردوون و ئەمجارە بە نهێنی
چاالکییەکانــی خــۆی بــۆ پیتاندنــی
یۆرانیۆم درێژە داوە.
بۆیــە جارێکــی دیکــە کۆمــاری
ئیســامی کەوتــە ژێــر زەختــی
کۆمەڵــگای نێونەتەوەیــی بــۆ ئەوەی
ناچــار بکــرێ پیتاندنــی یۆرانیــۆم
لــە ئاســتێکی نزمــی دیاریکــراودا
رابگــرێ ،بــەاڵم ئێــران رازی بــە
مەرجەکانی گرووپی  ٥+١پێکهاتوو
لــە ئامریــکا ،بریتانیــا ،فەڕانســە،
روســیە ،چیــن و ئاڵمــان و رێکخراوی
نەتەوەیەکگرتــووەکان نەبوو ،بۆیە ئەو

الیەنانە بە مەبەستی ملکەچ کردنی
کۆماری ئیسالمی بە مەرجەکانیان،
یەکگرتووییەکــی کــەم وێنەیــان لــە
ئاســتی جیهاندا پێکهێنــا بۆ گەمارۆ
خستنە سەر ئێران.
دەوری ئامریــکا لــەو گەمارۆیانــە
دەورێکــی ســەرەکی بــوو ،ئــەو
یەکگرتووییــە رۆژ لــە دوای رۆژ
گەمارۆکانــی چڕتــر و زیاتــر کرد و
بــەم چەشــنە ئابووریی ئێرانیان خســتە
گیانەڵــا و تــا کۆمــاری ئیســامی
بەچۆکــدا هــات ،بۆیــە خامنەیــی بە
ناچــار و بەنــاوی "نەرمــی نواندنــی
قارەمانانە" ( نرمش قهرمانانە) ئیزنی
ئیمــزا کردنــی رێککەوتنــی لەگــەڵ
واڵتانــی  ( ٥+١ئەمریکا ،رووســیە،
چیــن ،فەڕانســە ،بریتانیــا و ئاڵمــان)
لەگەڵ ئێران دا .ئەو رێککەوتننامەیە
لە رێکەوتی ٢٧ی بەفرانباری ١٣٩٤
لــە وییــەن لەالیــەن هــەر دووک الوە
ئیمــزا کــرا و لــە ئێــران بــە بەرجــام "
کورتکــراوەی بەرنامــەی جامعــی
ئێقدامــی هاوبەش (برنامە جامع اقدام
مشترک) " ناسرا.
بــە پێچەوانەی بۆچوونەکانی رۆژئاوا
و ژمارەیەکــی بەرچــاو لــە خەڵکــی

ئێــران کە پێیــان وابوو لە رێککەوتنی
بەرجــام کــە دەبێتــە هــۆی الچوونــی
گەمــارۆکان بەســەر ئێراندا و بڕێکی
زۆر لــە داراییەکانــی ئــەو واڵتــە کە
بەهــۆی گەمــارۆوە لــە بانکەکانــی
ئەمریکا و ئەورووپا دەســتی بەســەردا
گیرابوو ئازاد دەکرێ و لە ئاکامدا:
ـ لــە نێوخــۆی ئێــران ئابــووری
دەبووژێتەوە ،خەڵکی بێکار بە تایبەت
الوەکان کاریــان دەســت دەکــەوێ و
ژیانیــان خۆشــتر دەبــێ ،کۆمــاری
ئیســامی بــە هــۆی تێکاڵوبوونی بە
ئابووری رۆژئاوا لە رێگەی کۆمپانیا
گــەورەکان کــە ســەرمایەکانیان
لــە ئێــران وەگــەڕ دەخــەن ،بــەرووی
خەڵکــی ئێرانیشــدا دەکرێتــەوە و ،لەو
رێگــەوە ژینگــەی پــڕ لــە ســەرکوت
و زەبروزەنگــی دژی ئــازادی
ئاڵووگۆڕی بە سەردادێ و بە شێوەی
رێژەیــی خەڵــک دەتوانێ بــە ئازادی
هەناسەیەک هەڵکێشێ.
ـ لە دەرەوەی واڵت کۆماری ئیسالمی
دەست لە دەستێوەردانەکان لە کاروباری
واڵتانی ناوچە هەڵدەگرێ یان کەمتر
دەکاتەوە ،پاڵپشــتی کردن لە تیرۆریزم
کــەم دەکاتــەوە و ،لە جیاتی پەرەپێدان

بــە شــەڕ و ئــاژاوە لــە ناوچــە ،دەبێتە
هەوێنی ئاشتی و سەقامگیری.
ئەوە بوو کە تیمی وتووێژکاری بەرجام
دوای ئیمــزای رێککەوتننامەکــە
و گەڕانەوەیــان ،لــە تــاران لەگــەڵ
پێشــوازی هــەزاران کــەس بەتایبــەت
لــە الوەکان رووبــەروو بوونەوە و وەکوو
قارەمان پێشوازییان لێکرا.
لــەو کاتانــەدا بوو کە ئێمە نووســیمان
و لــە چاوپێکەوتنەکانمانــدا لەگــەڵ
رۆژئاواییــەکان بۆمــان شــیکردنەوە
کــە بەپێچەوانــەی ئــەو بۆچوونانــە،
لــە دەرەوەی واڵت ڕێژیــم لــەو
دەســکەوتانەی کە بەهــۆی الچوونی
گەمــارۆکان دەســتی دەکــەوێ ،بــۆ
پەرەپێدانی سیاسەتەکانی هەمیشەیی
خــۆی کــە بــاوەڕی پێیەتــی وەک
پاڵپشــتی زیاتــری گــرووپ و الیەنــە
تیرۆریســتییەکان ،پالنڕێژی بۆ شــەڕ
و ئــاژاوەی تایفــی زیاتر لــە ناوچە و،
پەرپێدانــی چــەک و جبەخانەکانــی
بــە کاردێنــێ ،نــەک ســەرفی
ئاوەدانکردنــەوەی واڵت و دابینکردنی
کار و داهــات بۆ خەڵکی بێکار بکا،
بۆیــە لــە نێوخــۆی ئێرانــدا بێــکاری،
گرانــی و ســەختی گــوزەران و بژیوی
خەڵــک زیاتــر دەبــێ و ناڕەزایەتــی
خەڵکیــش لەگــەڵ ســەرکوت ،ئێعــدام
و زەبروزەنگــی زیاتــر بەرەوڕوو دەبێ و
مافی مرۆڤ زیاتر پێشێل دەکا.
لــەو کاتەدا هەبوون هێندێک کەس و
الیەن کــە بە چاوێکــی رەخنەگرانەوە
ســەیری هەڵوێســتەکانی ئێمەیــان
دەکــرد و لــەو بــاوەڕەدا بــوون کــە
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران خوازیــاری ســەختتربوونی ژیان
و گوزەرانــی خەڵکــی ئێرانــە ،بۆیــە
لــە الچوونــی گەمــارۆکان پێشــوازی

ناکا .ئێستاش بە چاوخشاندنەوەیەکی
سەرەتایی بەسەر گوزەرانی خەڵک لە
نێوخۆی ئێران و کار و پالنە تێکدەرانە
و شەڕخوازانەکانی رێژیم لە دەرەوە بە
قیمەتی بەتاڵبوونی ســفرەی خەڵک و
بەرزبوونەوەی دەنگی ناڕەزایەتییان لە
دۆخــی ئێســتا ،کە بووەتە ســەردێڕی
خەبەرەکانــی رۆژانــەی دنیــا ،هەموو
ئەو راســتییانە بە ڕوونی و ئاشکرا لە
بەرچاوی دنیا بەتایبەت دەیان میلیۆن
لە خەڵکی ئێرانە کە رۆژانە لەگەڵی
بەڕەوڕوون.
ئێمــە رێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
ئێــران بــە هــۆکاری ســەرەکی هەموو
ناتەباییەکانــی وەک برســیەتی،
پێشــێلکردنی مافەکانــی گەالنــی
ئێــران ،ســەرکوتی ئازادییــەکان و
هەمــوو نەهامەتییەکانیــان لــە ئێــران
و ،پەرەگرتنــی شــەڕ ،وێرانــی و
ناســەقامگیری و ئاوارەیــی خەڵکــی
ناوچە دەزانین.
ئەزموونەکانی رابــردوو و ئیدئولۆژی
و بیــروڕا دواکەوتووەکانی ئەو رێژیمە
پێمــان دەڵێــن کــە چەنــدی داهــات و
خێروبێرەکانــی ئێــران زیاتر بێ دەچێتە
گیرفانــی بەرپرســانی ئــەو رێژیمــە
گەندەڵە و ،باقییەکەی بۆ پەرەپێدانی
پالنە زێدەخوازانە و ئاژاوەگێرییەکانی
لــە دەرەوەی واڵت خــەرج دەکرێ .لەو
نێوانــەدا خەڵکــی ئێــران وەک رابردوو
لە بێبەشــی و برســیەتیدا رادەگیرێن و
ئەوەی بۆ ئەوان زیاتر دەبێ ســەرکوت
و بــێ عەداڵەتــی و رۆژرەشــی دەبێ.
کەوابــوو گەڕانــەوەی دووبــارەی
گەمــارۆکان ،گەمارۆیــە لەســەر
رێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ،بۆیــە
کشــانەوەی ئامریکا لــە رێککەوتنی
بەرجام بە هەنگاوێکی هەڵسەنگێندراو

کاتی شیاو بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین کەیە؟
زانیار ساباڵخی

لــە مــاوەی یــەک ســاڵی رابــردوودا
بەشــێکی بەرچــاو لــە توێژەکانــی
کۆمەڵــگای ئێــران بــە هــۆی
گرینگینەدانــی کۆماری ئیســامی
ئێــران بە ژیــان و گوزەرانیــان چەندین
کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی دەربڕینیان لە
شارە جۆراوجۆرەکانی ئێران و لەبەردەم
دامــودەزگا پێوەندیدارەکانــی رێژیــم
بەڕێوە بردووە کە هەرکام بە جۆرێک
بــە نەبوونــی ئیــزن ،نایاســایی بوون و
لــە کاتــی نەگونجــاودا بەڕێوەچــوون
تۆمەتیان لێدراوە و سەرئەنجامیش بێ
وەاڵم ماونەتەوە.
ناڕەزایەتییەکانــی
کۆبوونــەوە
مــاڵ لەدەســتچووەکان و گرفتــی
پەســمەندەکانیان لــە بانکــەکان،
کۆبوونەوەی کرێکاران بە هۆی نەدان
و دواکەوتنی مووچەکانیان و گرفتی
نەبوونــی بیمــە و لەســەر کاردەرکــران
و کۆبوونــەوەی مامۆســتایان و
فەرهەنگیــان لــە ژمارەیــەک لــە
شــارەکانی وەک ئیســفەهان ،شــیراز،
تــاران ،کرماشــان و ...بــە هــۆی
خراپــی بــاری ژیــان و کەمی مووچە
و دژ بــە خسووســیکردنی فێرکــردن
کــە وەرگرتنــی مانگانــە لــە قوتابیان
دەگرێتــەوە کــە ئەوەش دژ بە یاســای
خوێندنــی خۆڕاییــە ،بەڕێوەچــوون؛
هەروەها داخرانی بەشــێک لە بازاڕی
تارانیــش بەشــێک لــەو حەرەکاتانــە
بوون.
ئــەوە کە هیــچ کام لــەو کۆبوونەوانە
واڵمــی ئەرێنــی و دڵخۆشــکەریان
لــە الیــەن رێژیــم و دامــودەزگا
پێوەندیدارەکانییــەوە پێ نەدراوەتەوە لە
کۆمــاری ئیســامیدا شــتێکی بــاو و
رەوتێکی ئاســاییە ،چوونکە ئەوەی بە

جۆرێــک پێوەندی بە ژیان و گوزەران
و ئاسایشی خەڵکەوە هەبێ لە روانگە
و باوەڕی رێژیمەوە بێبایەخن و جێگای
خۆپێوەماندووکــردن و واڵمدانــەوە و
پێڕاگەیشــتنی نیــن نەک هــەر ئەوە،
بەڵکوو گرتن و زیندانی کردن و لێدان
و بێحوورمەتی کردن بە خۆپیشاندەران
بــە ئەرکــی رێژیــم و دامــودەزگا
ســەرکوتکەر و ئەمنیەتییەکانــی
دەزانــێ و لــەو بــارەوە لە هیچ زەخت و
زۆر و کەرامەت شــکێنییەک دەســت
ناگێڕنەوە.

هــەر لــەو چوارچێوەیــەدا تەنیــا
لەیــەک دوو مانگی رابــردوودا دەیان
و بگــرە ســەدان کــەس لە بەشــدارانی
کۆبوونــەوە ناڕەزایەتییــەکان چ لــە
ماڵدەســتچووەکان ،چ لــە کرێــکاران،
فەرهەنگیــان و چ کۆڵبــەران و
کاســبکارانی ســەر ســنوور دەسبەسەر
کــراون و لەگــەڵ چارەنووســی
نادیــار بــەرەوڕوو کــراون؛ ئــەو رەوتــە
لــە رەفتــاری دژە مرۆڤانــە و ئــەو
توندوتیژییــە زاڵمانەیــەی رێژیــم هــەر
لە ســەرەتای بە دەســەاڵت گەیشــتنی

کۆماری ئیســامی ئێرانــەوە بەرانبەر
بە ناڕەزایەتی دەربڕینەکان هەر هەبووە
و بــەردەوام بەڕێوەچــووە ،بەاڵم لە هەر
بڕگەیەکــی وەزعی ئاڵــۆزی رێژیمدا
رادەی گرتــن و توندوتیژی نواندنەکە
بە بیانووی جۆراجۆری ناڕەوا زیاتر و
بەرینتر بوونەتەوە.
لــە هەلومەرجــی ئێســتادا کــە رێژیــم
لــە دەرەوەی واڵت و لــە پێوەنــدی
لەگەڵ هەڵوەشانەوەی بەرجامدا خۆی
لەژێــر گوشــاردا دەبینــێ و مەترســی
دووپاتبوونەوەی گەمارۆکانی پێشوو

بــەرەوڕووی خۆی هەســت پێــدەکا ،لە
نێوخــۆی واڵتــدا ســەرەڕای نواندنــی
هەموو جۆرە گوشار و توندوتیژییەک
بەرانبــەر بــە خەڵکــی نــاڕازی ئــەم
ناڕەزایەتــی دەربڕینانە هەروا درێژەیان
هەیە و هەر جارەو لەالیەن تۆێژێک و
لە شــار و شوێنێک سەر هەڵدەدەنەوە،
کۆمــاری ئیســامی دەیهــەوێ ئــەو
هەلومەرجــە زیاتر و بەرینتر بقۆزێتەوە
و بــۆ ئــەو مەبەســتەش تۆمەتــی دژ
بــە ئاسایشــی نەتەوەیــی بخاتــە پــاڵ
هــەر حەرەکەتێکــی ئێعتــرازی و هەر

لــە راســتای "مهارکــردن"ی رێژیــم
لــە ئاژاوەگێــڕی ،پاڵپشــتی کردنــی
تێرۆریــزم ،کوشــتار و ماڵوێرانــی
زیاتــری خەڵکــی ناوچــە دەزانیــن و،
هیواداریــن دنیــا بــە تایبــەت ئەورووپا
لــە نیهایەتــدا لــەو هەنگاوەدا پاڵپشــت
و یارمەتیــدەری ئامریــکا بــێ و بــەم
چەشــنە بــە یارمەتی هەموو الیەک،
دەســتی ئێــران لــە دەســتێوەردانەکانی
واڵتانی ناوچە و بە قیمەتی نانبڕینی
خەڵــک بــۆ مەبەســتەکانی خــۆی
کورت بکرێتەوە.
ســەبارەت بــە بەرجامیــش ،ئەگــەر بــە
بەشــداری ئامریــکا لــە وتووێــژەکان،
بەرجــام گەیشــتە ئــاکام ،ئێســتاش بە
کشــانەوەی ئامریکا ئــەو رێککەوتنە
کەوتووەتــە حاڵەتــی "کۆما"وە و بەرەو
نەمــان دەچــێ .تــۆ بڵێــی شــەریکە
ئەورووپاییــەکان لــە کۆتاییــدا بتوانن
بەرجــام لــە "کۆمــا" رزگار بکــەن و
گیانێکی تازەی پێ ببەخشــنەوە؟ یان
دەبنەوە پاڵپشــتی ئامریکا لە گەمارۆ
خســتنە ســەر ئێــران بەمەبەســتی
ئامادەبوونی بۆ وتووێژ و سازان لەسەر
ئــەو خااڵنەی ئامریــکا داوای لێدەکا
و ئەورووپاییەکانیش لەگەڵی هاوڕان؟
ئەزموونەکانــی رابــردوو نیشــانی
داوە ،کۆمــاری ئیســامی کاتێــک
رێژیمەکــەی لەژێــر زەختــدا دەکەوێتە
مەترســی داڕووخــان ،ئامــادە دەبــێ
پیاڵــەی ژەهــری شکســت بخواتــەوە.
زۆر وێدەچێ ئەم جارەش ئەو ئەزموونە
دووپــات ببێتەوە ،ئەوەش بەســتراوەتەوە
بە کاریگەری زەختی گەمارۆکان.

کۆبوونەوەیەکی ناڕەزایەتی دەربڕین.
ســەرەتای رەوتێکی نــوێ لەو تۆمەت
وەپاڵدانانــە لــە قســەکانی وەزیــری
پــەروەردە و فێرکرنــی رێژیم بە روونی
دەردەکەوێ کە بە دوای کۆبوونەوەی
ناڕەزایەتی دەربڕینەکانی مامۆستایان
و فەرهەنگیــان رایگەیانــد کــە ئــەم
حەرەکەتانــە لــە هەلومەرجێکــی
سیاســی و تایبەتــی ئێســتای رێژیمدا
نــە ژیرانەیــە و نــە جێگــەی قبــووڵ.
بەلەبەرچاوگرتنــی ئــەو راســتییە
کــە رێژیــم لــە دەرەوە ئاژاوەگێــڕ و لە
نێوخۆیشــدا قەیــران خوڵقێنــە ،پرســیار
ئەوەیە ئەرێ کاتی شیاو لە روانگەی
رێژیمــەوە بــۆ ناڕەزایەتــی دەربڕیــن و
داوای مــاف و مووچــەی شایســتە
کــردن ،ئەویــش بــە شــێوەی هێمنانــە،
کەیە؟!
ئــەوەی جێــگای لێوردبوونــەوە و
بەرپەرچدانەوەیــە ئــەو پیالنــەی رێژیم
و دامــودەزگا ســەرکوتکەرەکانیەتی
کــە بــە تــرس خســتنە نــاو خەڵــک و
توێــژە جۆراوجۆرەکانــی کۆمەڵــگا
شوێن لەســەر ناڕەزایەتی دەربڕینەکان
و پێداگرییــان لەســەر داواکانیــان و
سووربوونیان لە درێژەدان بە ناڕەزایەتی
دەربڕینــەکان دانەنــێ و بــەردەوام بــن
لــە داوای مافەکانیــان ،خــۆ ئەگــەر
بــە قســەی رێژیــم کاتــی ناڕەزایەتی
دەربڕیــن ئــەوە بــێ کــە کۆمــاری
ئیســامی ئێران بــێ گیروگرفت بێ،
هەرگیــز کاتــی ئەوتــۆ نایەتــە ئاراوە،
چوونکە نێوەڕۆکی رێژیم و سیاســەت
و کردەوەکانــی خۆی گرفتخوڵقێنن و
ئاکامــی ئەو سیاســەت و کردەوانەش
بــە زیانــی خەڵــک و دابیــن بوونــی
مافەکانیانە.
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بەڵگەیەکی نوێ لە سەر
تێرۆری دوکتور قاسملوو ئاشکرا کرا
پەپووله
ئەگەرچــی بەهــۆی ساتوســەودای
نێودەوڵەتییــەوە ،لــە دادگایەکــی
عاداڵنــەدا بەدواداچــوون بــۆ تێــرۆری
بەدنــاوی ڤییــەن نەکــرا کــە بەهۆیەوە
ڕێبــەری ناوازەی کــورد ،پێغەمبەری
ئاشــتی دوکتــور عەبدولڕەحمــان
قاســملوو ،شــەهید کــرا ،تاکــوو
بڕیــاردەران و بکەرانــی ئــەم جینایەتە
بخرێنــە بــەردەم دادگا و بــە ســزای
کردەوەکانیــان بگەن ،بەاڵم هەر وەک
بەڵگــە و شــاهێدەکان دەریدەخــەن،
ئەنجامدەرانی ئــەم تاوانە لەبیرنەکراوە
هیــچ کــەس و الیەنێــک نییــە جگــە
لــە کۆمــاری ئیســامی ئێــران و
دەستوپێوەندییەکانی.
تــا ئێســتا چەندیــن جــار بەڵگــەی
"محکمەپســند" لــە پێوەنــدی لەگــەڵ
تێــرۆری ڤییــەن ئاشــکرا کــراون
بــەاڵم هیــچ کات دەوڵەتــی ئۆتریــش
ئامــادە نەبــووە لەســەر ئــەم کەیســە
ڕوونکردنــەوەی پێویســت بــدات یــان
دادگایــەک وەڕێ بخــات تاکــوو لــە
وردەکارییەکانی بکۆڵێتەوە.
لــە ڕۆژانی ڕابــردوودا جارێکی دیکە
بەڵگەیەکی نهێنی لەپێوەندی لەگەڵ
تێرۆری دوکتور قاسملوو و هاوڕێیانی
ئاشــکرا بــوو کــە لەالیــەن چاالکــی
سیاســی و مامۆســتای زانکــۆ،
"شەریف هەژاری" ڕادەستی ماڵپەڕی
"کوردســتان میدیــا" کــرا تاکــوو
بەمشــێوەیە جارێکی دیکەش ڕواڵەتی
ڕاســتەقینە و قێزەونــی ڕێژیمــی تاران
بۆ هەمووان ئاشکرا بکرێت.
لێرەدا دەقی ئەو بەڵگەنامە و هەروەها
ڕوونکردنەوە و شیکاریی بەڕێز شەریف
هــەژاری کە لە ماڵپەڕی کوردســتان
میدیــا بــاو کراوەتــەوە دەخەینــە بــەر
دیدی ئێوەی خۆشەویست.
مامۆســتایەکی زانکۆ لــە پارێزگای
ســلێمانی بەڵگەیەکــی نوێی لە ســەر
تێرۆری دوکتور قاسملوو باڵو کردەوە.
شــەریف هەژاری ،مامۆســتای زانکۆ
لە پارێزگای ســلێمانی بۆ یەکەم جار
لــە ڕێگــەی ماڵپــەڕی "کوردســتان
میدیــا"وە بەڵگەیەکــی نــوێ لەبارەی
کەیســی تێــرۆری دوکتــور قاســملوو
باڵو دەکاتەوە.
ئــەم بەڵگەیــە هەڵوێســتی فەرمــی
دەوڵەتــی ئەوکاتــی ئامریــکا بــە
نیســبەت تێــرۆری دوکتــور قاســملوو
نیشــان دەدات کــە لەالیــەن وەزارەتــی
دەرەوەی ئامریکا بۆ دەوڵەتی ئۆتریش
نێردراوە.
وهزارهتــی دهرهوهی ئامریــكا لــهو
بهڵگهنامهیــهدا به دهوڵهتی ئۆتریشــی
ڕاگهیانــدووە" :بهڵگــهی یهكالكــهرهوه
و باوهڕپێكــراو لــه بهردهســتدان كــه
دەیســەلمێنێ حكومهتــی ئێــران و،
باڵوێزخانــهی ئێــران لــه ئۆتریــش ،بهو
تیرۆركارییــه ناپهســهنده تێــوه گالون
و گومــان لێكراوهكانیــش ههڵگــری
پاسپۆرتی دیپلۆماسیی ئێرانن".
بهڵگهنامهكــهی وهزارهتــی دهرهوهی
ئامریــكا ،له ٢٢ی ئاگۆســتی ســاڵی
 ١٩٨٩له وهزارهتی دهرهوهی ئۆتریشەوه،
بۆ وهزارهتی دادی ئۆتریش ،نێردراوه.
شــەریف هەژاری کە نوسخەیەک لەم
بەڵگەنامــەی لــە ئهرشــیڤی خۆی بۆ
"کوردســتان میدیا" نــاردووە ،دەڵێت" :
ئــهم بهڵگهنامهیــه و چهندینــی تر ،له
مانگی دهی ساڵی  ١٩٩٧له ئهرشیڤی
وهزارهتــی دهرهوهی نهمســا ،تایبهت به
كهیســی (تیــرۆری د.قاســملو) ،لــه
الیــهن كوردناســێكی ئهورووپاییــەوە
كۆپــی كــراون و ههڵگیــراون .پاشــان

پرســی کــورد لهگــهڵ ژمارهیهک ل ه
نوێنهرانــی رێژیمــی ئیســامیی ئێران
لــه ڤییــهن وتووێــژی دهکــرد ،لهگهڵ
هاوڕێی تێکۆشهر کاک عهبدوڵاڵی
قادریئــازهر ،ئهندامــی کۆمیتــهی
ناوهندیــی حیزبــی دێموکــرات،
بهدهســتی بەنــاو نوێنهرانــی رێژیمــی
ئیســامی شــههید کــرا .لــهم تیــرۆره
ناجوامێرانهیهدا دوکتور فازڵ رهسووڵ
کوردی عێراقی و مامۆستای زانکۆ
لــه ڤییهن ،به دهســتی تیرۆریســتهکان
شههید کرا.

(مــن :شــهریف هــهژاری) داوای
بهڵگهنامهكانــم لــێ كــردووه و ،بــهو
پێیــهی كوردناســهكه لێكۆڵینــهوهی
لهســهر كورد كردووه و منیش چهندین
بهڵگهنامهی نهێنیی بریتانیام لهســهر
كــورد و دهسنوســی ســهركردهكانی
كــورد (بهتایبــهت هــی ئەوانــەی
خۆرهــهاڵت) بهو كوردناســه داوه ،ههر
بۆیــه توانیومــە ئــهم بەڵگەنامەیــە و
چەندان بهڵگهنامەی تر له كوردناســه
ئهورووپییهكه ،وهرگرم".
ناوبــراو لەبــارەی گرینگــی ئــەو
بەڵگەنامەیــە بــە هەواڵنێــری
کوردســتان میدیــای ڕاگەیانــد" :ئەو
بەڵگەیــە دەیســەلمێنێت کــە ئامریــکا
بــە وردی ئــاگاداری تیرۆرکردنــی
ڕێبەرێکــی ھێنــدە گــەورە بــووە و بــە
وردیــش زانیویەتــی چ کەســانێک
بــەو تیرۆرکارییــە ھەســتاون و چ
کەســانێکیش لە پشــتی ئــەم تێرۆرەوە
بوون".
ئــەو مامۆســتایەی زانکــۆ لەبــارەی
هۆکارەکانــی ئــەم هەڵوێســتەی
ئامریــکا دەڵــێ-١ " :وەک لــە

بەڵگەنامەکــەدا دیــارە و وەزارەتــی
دەرەوەی ئامریکاش دانی پێدا ناوە کە:
(ھەرچەندە د.قاســملو لەو ســەردەمەدا
ڕێبــەری جوواڵنەوەیەکی پارتیزانیی-
شۆڕشگێڕانە بووە ،بەاڵم ئەمریکا دان
بەوەدا دەنێت کە د.قاسملو ڕێبەرێکی
خــاوەن ڕێزی نێودەوڵەتیی و جیھانیی
بــووە) بۆیە لەبەر ئــەو ھۆکارە (لەبەر
پێگــەو ســەنگی قاســملو لــە ئاســتی
جیھانــدا) ئامریــکا ئەم ھەڵوێســتەی
(سەر کاغەز)ی ھەبووە.
-٢لــەم بەڵگەنامەیــەدا دەســەلمێت
کــە ئامریــکا گرنگــی بــە تیــرۆری
نێودەوڵەتــی دەدات ،ھەربۆیــە بــە
تیرۆرێکــی دەوڵەتیــی ڕێکخراوەیــی
ئێرانــی ئەزانێــت ،لــە پێنــاو ڕێگــری
کــردن لــە تیرۆریــی نێودەوڵەتیــی
دەوڵەتــی ئێــران ،ئــەوا ئامریــکا ئــەو
داوایــە لە دەوڵەتی نەمســا (ئۆتریش)
دەکات ،وەک ھەنگاوێک بۆ ڕێگری
کردن لە تیرۆری نێودەوڵەتی ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمی ئێران.
-٣ئامریکا لەو ڕوانگەیەشەوە کە هەم
لەو کاتەدا و (تا ئێســتاش) خۆی بە

ڕێبــەری لیبرالیزمی جیھانیی زانیوە
و دەزانێــت ،ناچــار بووە ھەڵوێســتێکی
(ســەر کاغــەز) ی ئــاوھای ھەبێــت؛
لــەو کاتەشــدا کێبڕکێــی ھەبــووە
لەگــەل بزاوتــە کۆمۆنیســتییەکان،
بۆیە وا ئەزانم بە ھەڵوێســتێکی (ســەر
کاغــەزی ئــاوھاش) ویســتوویەتی
خــۆی لــە بەرپرســیارێتی مێژوویــی
نەبوونــی ھەڵوێســتی ئاشــکرا و ڕوون
لە کەیســی تیرۆرکردنــی ڕێبەرێکی
ھێندە ئازادیخوازی کاریگەردا ،خۆی
ال بدات!
ھەرچەند من (وەک شەریف ھەژاری)
تا ئێســتاش بیر لــەوە دەکەمەوە :ئاخۆ
واڵمــی وەزارەتــی دەرەوەی نەمســا
بــۆ ئــەم نامەیــەی وەزارەتــی دەرەوەی
ئامریــکا چــی بــووە!؟ کــە تا ئێســتا
ئەوەش بە نادیاری ماوەتەوە.
-٤لــە ڕوی سیاسیشــەوە ،ئــەم
بەڵگەنامەیــە پەیامێکی ئامریکا بووە
بــۆ دەوڵەتــی نەمســا کــە( :ئامریــکا
ئاگاداری ئازوبازەکانی (تاوانەکانی)
دەوڵەتــی نەمســایە لەگــەڵ دەوڵەتــی
ئێرانــدا) ،ئــەم پەیامــەش دەاللەتــی تر

لــە خــۆ دەگرێــت ،کە ڕوونــە دەکرێ
دەوڵەتی نەمســا لێی تێگەشتبێ ،کە
نەمســا لــە ھەوڵدا بــووە پەیوەندییەکی
ئابــووری بەھێز لەگــەڵ ئێرانێکی دژ
بــە ئامریــکا دابمەزرێنێت ،ئامریکاش
بــەم نامەیــە ڕاســتەوخۆ ئــەو پەیامــە
بــە نەمســا دەگەیەنێــت کــە وەک
ئامریــکا ئــاگاداری ئازوبازەکانتــم
لەگــەڵ دەوڵەتــی ئێرانــدا ،بەمــەش
ھەر خوێنــی بیرمەنــد و ڕێبــەری
مەدرەســەی (شۆڕشگێڕی ھاوچەرخ)
کراوەتــە قوربانــی بەرژەوەندییــە
نێودەوڵەتییەکان".
دوکتــور عهبدولڕهحمــان قاســملوو
رێبهرێکــی ههڵکهوتــووی پــڕ لــه
شــانازیی گهلــی کــورده و حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــی لــه
قۆناخێکی مێژوویی زۆر ههســتیاردا،
بــه بیر و ئهندێشــهی گهشــهخوازانهی
خۆی رێبهری کرد.
دوکتــور عهبدولڕهحمــان قاســملوو
رێکهوتــی ٢٢ی پووشــپهڕی ســاڵی
١٣٦٨ی هەتــاوی لــه کاتێکــدا
کــه بــۆ چارهســهری ئاشــتییانهی

دەقی وەرگێڕدراوی بەڵگەنامەکە:
حکوومەتی ئامریکا خوازیاری ئەوەیە
کــه ســەبارەت به دۆســیەی ناتەواوی
تێــرۆری دوکتــر عەبدولڕەحمــان
قاســملوو ،ڕێبــەری زانــا و بلیمەتــی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
و ئــەو ڕێبــەرەی کە لــە دنیای دەرەوە
ڕێــزی زۆری لــێ ئەگیــرا و هەروەها
هاوڕێیانــی عەبدووڵــا قــادری ئــازەر
و فــازڵ مــەال مەحمــوود رەســووڵ،
نیگەرانــی خــۆی دەربڕێــت .بــه پێــی
ئــهو بهڵگــه بــاوهڕ پێكراوانــهی كه له
بهردهســتدان ،حكوومهتــی ئــهو كاتــی
ئێــران و ســهفارهتی ئێــران لــه ئوتریش
لــهو تێــرۆره دژهمرۆییــهدا دهســتیان
ههبــووه .گومانلێکراوهكان پاســپۆرتی
دیپلۆماتکارانــی ئێرانیــان پــێ بووە و
دوو کەسیشــیان خۆیان له ســهفارهتی
ئێرانــدا حهشــار دابــوو .ئێمــه داوا لــه
حكومهتــی ئۆتریــش دەكهیــن كــه بــه
شــێوهیهكی فەرمی و شــیاو تاوانباران
دهستنیشان بكات و ڕادەستی دادگایان
بکات .ئێمه له ســهر ئهو بڕوایەین كه
ئهم خااڵنەی خوارهوه دهبێ له بهر چاو
بگیردرێن:
١ـ دهسبەسەر کردنی تاوانباران
٢ـ دهسبەسەركردن و دادگایی کردنی
هەموو ئەو تاوانبارانەی که بە شێوەی
نافەرمــی و نایاســایی لــە ئوتریشــدا
بوونیان هەیە
٣ـ داوا لــه ئینترپــۆڵ بــكا كــه بــه
زووتریــن كات تاوانبــاران دهسنیشــان
بكات و بهڵگهكان سهبارت بهو كهیسه
كۆبكاتهوه.
٤ـ ئهگــهر تاوانبــاران لــه دهرهوهن،
دەسبەسەریان بکات و به شێوەی شیاو
سزایان بدات
٥ـ هەمــوو ئــهو بهرپرســانهی كــه لــه
ســهفارهتی ئۆتریــش بــه جۆرێــك لــه
جــۆرهكان ئــاگاداری ئهنجامــی ئــهو
تێــرۆره بوون ،یــان ڕۆڵیان لهو تێرۆرهدا
گێــڕاوه لــه كارهكهیــان دوور بخرێنــهوه
و حكومهتــی ئۆتریــش لــه ئهگــهری
گهڕانهوهیــان بــۆ ئــەم واڵتــه ئامادەی
دادگایی كردنیان بێ
ئێمه زۆر نیگەرانین لهوەی که دیسان
خاکــی ئۆتریــش بــۆ ئەنجامدانــی
کــردەوەی تێرۆریســتی و هەروەهــا
دیپلۆماسی بۆ تێرۆری نێودەوڵەتی به
کار ببردرێت.
حكوومهتــی ئامریــكا پاڵپشــتی لــە
حکومهتی ئۆتریش دەكات بۆ ئەوەیکه
ڕێگــە به بەکارهێنانــی خاکی خۆی
نــەدات كه كاری تێــرۆری حكومهتی
و تێــرۆری سیاســی تێــدا بکرێــت.
هەمــوو نەتــەوە شارســتانییەکان دەبێ
شانبهشــانی یەکتــر دژ بــه تێــرۆری
حکوومەتی بوەستنەوە ،کە ئەگەر ئەم
کارە نەکەن ،ئەوا ئێمە له دونیایەکی
مەترســیداردا دەژیــن ،دونیایــەک
کــە حکوومەتــەکان خۆیان پاڵپشــتی
تێرۆریزمن.
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دەسبەســەر داگرتنی گوتاریی کۆمەڵگای کوردســتان
لە الیەن گەلی سەردەست،
تەسلیم بوونی دڵخوازانەی نەتەوەیەکی چەوسێندراو
ئارەش ساڵح
بەرەنگاربوونــەوەی دەســەاڵت لەگــەڵ
خەباتــی رزگاریخــوازی گەلی کورد
بێجگە لە رەهەندی ســەربازی خاوەنی
رەهەنــدی گوتاریــش بــووە و هەیە .بۆ
ئــەم مەبەســتە دەســەاڵت لــە رێگەی
بەکارهێنانــی هەندێ جومگەی نوێوە
کــە وەکــوو داربەســت و چوارچێــوەی
گوتــاری دەســەاڵت لــە کوردســتاندا
ئیــش دەکات ،ئــەو چەمکانــە کــە
خەباتی کورد کەڵکیان لێوەردەگرێت،
ســەرلە نــوێ دایــان دەڕێژێتەوە و بێ
واتایــان دەکات .بۆیــە هیــچ کات لە
کوردستانی ئێراندا نەتەنیا ناوی کورد
قەدەخــە نەبووە بەڵکــوو زۆریش بەکار
هێنراوە .هەروەها هەندێ چەمک کە
بــۆ گەلــی کــورد خــاوەن گرینگی و
پیرۆزیــن و لــە چوارچێوەی ئەدەبیاتی
شــۆڕش و بەرگــری دەگونجێــن،
وەکــوو پێشــمەرگە ،لــە ئێراندا بەکار
هاتــوون بۆ وێنــە تەنانەت دامەزراوەی
پێشــمەرگەی موســوڵمان لــە ئێرانــدا
دامەزراوە.
دامەزراوەی پێشــمەرگەی موســوڵمان
کــە لەالیەن گەلی کوردەوە بە "جاش"
دەناســرێن لــە دوو ئاســتدا کارکــردی
تایبەتی هەیە .لە ئاستێکی سەربازیدا
لــە کوردســتان جوغرافیایەکی دژوار
بۆ دەســەاڵت کونتــرۆڵ دەکەن کە بە
بــێ ئەوان ،دەســەاڵت ئــەو ئیمکانەی
بــۆ نەبــوو یــان بــۆی زۆر دژوار بــوو
کــە کۆنتروڵی بکات؛ بەاڵم زۆر لەوە
گرینگتــر ،لــە ئاســتێکی گوتاریــدا،
گوتــاری چەوســێنەر چەمکــی
پێشــمەرگە کــە یەکێک لــە بنەڕەتی
ترین چەمکەکانــی گوتاری خەباتی
رزگاریخوازانــەی گەلــی کــوردە بــە
شــێوەیەک لــە نێــو جومگەبەنــدی
یــان مەفســەلبەندی خۆیــدا بــەکاری
دێنێــت کــە دەاللەتــی شۆڕشــگێرانە
و واتــای بەرەنگاریخوازانــەی
خــۆی لــە کیــس دەدات .لــەم ئاســتە
گوتارییــەدا ،دەســەاڵت دەیهەوێــت بــە
بەکارهێنانەوەیەکــی نوێ لە چەمکە
گرنگەکانــی گوتــاری بەرگــری و
شــۆڕش ،ئەو نیزامــە دەاللەتییە تێک
بــدات کــە بەهۆیــەوە ئاگاییەکــی
رزگاریخوازانــە لە نێــو گەلی کورددا
پێــک هاتــووە .ئامانجــی گەلــی
سەردەست بە هەموو دەزگا کەلتووری
و رۆشــنبیرییەکانیەوە ئەوەیــە کــە لــە
ئاکامدا جۆرە ئاگاییەک پێک بێنێت
کە کێشەی کورد وەک کێشەیەکی
کەلتووری و لە چوارچێوەی کێشەی
شــار و دێ یــان ناوەنــد و پەراوێــز واتا
بــکات .دەســەاڵتی ئێــران بەجێگــەی
قەدەخەکردنــی ناوی کورد و چەمکە
گرینگەکانــی گوتــاری کوردایەتی،
هەوڵــی داوە لە رێگــەی جۆمگەدانان
یــان مەفســەلبەندییەکی نوێــوە ،واتــە
لە رێگەی ئەو داربەســت و چوارچێوە
نوێیــەوە کــە گوتــاری دەســەاڵت بــۆ
ئەو چەمکانە دادەڕێژێت ،بە گشــتی
ماهیــەت و چیەتــی کێشــەی کــورد
بگۆڕێت و بەرگری و شــۆڕش لە نێو
کورددا بخەسێنێت.
بــەاڵم لــە نزیــک بــە دوو دەیــەی
رابــردوودا ،کە لەبــەر چەند هۆکاری
جیــاواز ئاڵۆزییــە کۆمەاڵیەتییــەکان
قووڵتــر بوونەتەوە ،ئەم هەوڵەی گەلی
سەردەســت بــۆ دەس بەســەرداگرتنی

کۆمەڵــگای کوردســتان  -دەس
گوتــاری-
بەســەرداگرتنێکی
دامــەزراوە مەدەنییــەکان و تەنانــەت
ئۆپۆزسیۆنیشــی گرتۆتــەوە .گەلــی
سەردەســت لــە ئێرانــدا بەپێچەوانــەی
تورکیــە نەتەنیــا حاشــا لــە هەبوونــی
کــورد نــاکات بەڵکــوو هــەوڵ دەدات
هەمــوو کوردیــش ناچار بکات کە لە
چوارچێوەی گوتاری ئەودا خۆیان واتا
بکەن و خۆیان پێناســە بکەنەوە؛ بۆیە
ئەمــڕۆ لــە کوردســتانی رۆژهــەاڵت
هەندێک بوونەوەر لە پانتایی سیاسی
هاتوونەتــە ئاراوە کە لــە لیبەراڵەوە تا
کۆمۆنیســت دەتوانن لە نێو چوارچێوە
گوتارییەکــەی گەلــی سەردەســتدا
کوردایەتی بکەن بەاڵم رووبەڕووبوونە
سەرەکییەکە و کێشە بنەڕەتییەکەیان
لــە ئەوپــەڕی ســنوورەکانی ئێرانــدا
ببیننــەوە .لــە چوارچێــوەی ئــەو
کوردایەتییەی کە گوتاری دەسەاڵت
بەسەر کۆمەڵگای ئێمەدا دەیسەپێنێت
چەنــد مێکانیزمی شــاراوە ،کێشــەی
کورد لە کوردســتانی ئێران دەکەن بە
کێشــەیەکی ناسیاسی کە زەرەرێکیان
بــۆ پێوەندییــە چەوســێنەرەکان ،واتــە
سەردەســتیی گەلێــک و بندەســتیی
گەلێکــی تــر نابێــت .ناسیاســی بــەو
واتایە کە کێشــەی کــورد نێوەڕۆک
و کانتێنتێــک بــە خۆیــەوە دەگرێــت
کــە ئیتــر ئامانجەکــەی شــێواندنی
ئــەو پێوەندییانــە نییــە کــە لــە ســەر
ئەساســی چەوســانەوە دامــەزراون،
واتــە دەزگا کەلتوورییەکانــی گەلــی
سەردەســت و پاشــماوە سیاســی و
کەلتوورییەکانــی لــە کوردســتاندا
هــەوڵ دەدەن کــە رزگاری ســەرەکی
گەلی بندەســت وەکوو ئاڵتێرناتیڤێک
لــە نێــو بــەرن و ئاڵتێرناتیڤێکــی نوێ
بــە نــاوی دێموکراســی و گەشــەوە
بێننە ئاراوە کە ئەساســەکەی لە سەر
بنەمای بەردەوام بوونی سەردەســتی و
بندەستییە و بە فۆڕمێکی لیبراڵترەوە
کــە بــە نــاوی "همزیســتی مســالمت
آمیــز" یــان "مشــارکت سیاســی"
فۆرمولە دەکرێت.
ئــەو چەمکانــە وەکــوو "همزیســتی
مسالمت آمیز" یان "مشارکت سیاسی"
لە کانتێکستی ئێراندا هیچ واتایەکیان
نییــە بیجگە لە لەنێوبردنی نێوەڕۆک
و کانتێنتــی رزگاریخوازانــەی
خەباتــی گەلــی کــورد و لــە ئاکامدا
بــەردەوام کردنی "Relations of
 "Dominationیــان پێوەندییــە
چەوســێنەرەکان بە شیوازێکی نەرمتر
و لــە ســیمایەکی دێموکراتیکــدا.
ئەزموونــی ئــەو چەمکانە لــە دنیای
رۆژئــاوادا -کــە ماڵــی یەکەمــی
دێموکراســییە -بــە نیســبەت
چەوســانەوەی گەالنــی بندەســت،
شکســتخواردوویە.
ئەزموونێکــی
بۆوێنــە ئەگەرچــی لــە ئامریکا رەش
پێســتێک دەتوانێــت تەنانــەت ببێــت

بــە ســەرکۆمار و رەشــەکان دەتوانــن
ببــن بــە نوێنــەری ســێنا و کۆنگــرە
و لــە دوو حیزبــە ســەرەکییەکەدا
دەســەاڵتی زۆریــان هەبێــت ،بــەاڵم
هیچــکات "مشــارکت سیاســی" یــان
بەشــداری لــە پڕۆســەی سیاســەتدا
نەیتوانیوە کۆتایی بە چەوســاندنەوەی
سیســتماتیک و بــە دامەزراوەکــراوی
رەشەکان لە ئامریکادا بێنێت ،بەڵکوو
رۆژ لە دوای رۆژ قووڵتری دەکاتەوە.
لــە ئێرانــدا گوتــاری سەردەســت لــەم
چەنــد ســاڵی رابــردووەدا و بــە هــۆی
نەمانــی بەرگــری چەکدارانــە ،بــەو
توانایــە گەیشــتووە کــە تەنانــەت لــە
رێگــەی قەبــووڵ کردنــی چەمکــی
کوردایەتــی و جێخســتنی لــە نێــو
جومگــەکان و چوارچێوەکەی خۆی،
کێشــەکان ،شوناســی سیاســی و
تەنانــەت کوردایەتیــش بە شــێوازێک
واتــا بکاتــەوە کــە لــە ئاکامــدا
ئامانجەکــەی گۆڕانــی سەردەســتیی
ئەوان و ژێردەستیی ئێمە نەبێت بەڵکوو
نیــگا و ئامانجــی ئــەو کوردایەتییــە
بــەرەو هەندێــک بابەتــی نابونیادیــن
دەبــات و کوردایەتییەکە بەو ئامانجە
نابونیادییانە و ناســەرەکییانە سەرقاڵ
دەکات ،واتــە بــە کەڵــک وەرگرتــن
لــە ئەدەبیاتێــک و چەمکگەلێکــی
تایبــەت ،کوردایەتی ،کێشــەی کورد
و چارەســەرییەکەی بــە شــێوازێک
تیۆریــزە دەکــەن و لە قاڵبــی فیکریدا
دەرخــواردی کۆمەڵــگای سیاســی
رۆژهەاڵتــی دەدەن کــە لــە ئاکامــدا
مونتــەج بێــت بــە مونفەعێــل بوونــی
خەبــات و بــێ واتاکردنــی بەرگــری
لــە نێو کوردســتاندا؛ واتــە ئەگەرچی
پێشتر دەســەاڵت لە رێگەی داهێنانی
پێشــمەرگە موسوڵمانەوە و لە رێگەی
جاشەوە بە کەڵک وەرگرتن لە چەک
دەیهەویســت کــورد ســەرکوت بــکات
بــەاڵم ئەمڕۆ دەیهەوێت بە پەرە ێدانی
گوتارێکــی تایبــەت و ئەدەبیاتێکــی
ئامانجــدار بــە تەواوەتــی ماهیــەت و
چیەتی کێشەی کورد بگۆڕێت.
بۆیــە وەکــوو چــۆن سەردەســت یــان
ســەرکوتکەر جاش ســاز دەکات و بە
جلی کوردی و بە ناوی کوردی و بە
زمانی کوردی و بە ناوی پێشمەرگەوە
لــە بەرامبــەر هێــزی بەرگریــکاری
نەتــەوەوە دایدەنێــت کــە هەمان زمانی
کــوردی و نــاوی کــوردی و هەمــان
نــاوی پێشــمەرگەی هەیــە ،لەژێــر
هەمان بابەتی کوردایەتی و خەباتیش
هەندێــک چەمک و گوتارێک پەرە
پێــدەدات کــە کێشــەی کوردیــان بــە
شــێوەی ریشــەیی بۆ چارەسەر بکات؛
چارەسەری ریشەیی کێشەی کورد بۆ
ئەوان واتە تەســلیم بوونی دڵخوازانەی
گەلــی کــورد .بۆیــە ئەگــەر لێــرە
بمانهــەوێ بگەڕێینــەوە بە مێکانیزمە
شــاراوەکانی گەلــی سەردەســت بــۆ
بــەردەوام کردنــی موناســباتی ســوڵتە

یان پێوەندییە چەوســێنەرەکان پێویستە
هەندێــک لــە گرینگترینەکانیــان بەم
شێوەیە باس بکرێن.
گــەل یــان چینــی سەردەســت هــەوڵ
دەدات سیســتمی بەهاکانــی
کۆمەڵــگای کوردســتان کونتــرۆڵ
بــکات ،واتــە بــۆ گەلی کــورد دابین
بــکات کــە چــی بەهایــە و چــی
بەهــا نییــە .کۆنترۆڵــی بەهــاکان
ئــەو ئیمکانــە بــۆ گەلــی سەردەســت
دەرەخســێنێت کە خواستەکانی گەلی
ژێردەســت بــە شــێوەی ناڕاســتەوخۆ
کۆنترۆڵ بکات .ئەو کۆنترۆڵکردنە
لەبــەر ئــەوەی کۆمەڵــگای گەلــی
سەردەســت لەبــەر سەردەســت بوونیــان
لــە کۆمەڵــگای گەلی ژێردەســت لە
بــواری رۆشــنبیرییەوە پێشــکەوتووترە
ئاســانە .هەروەها نەبوونی متمانەبەخۆ
و باوەڕبەخۆبوونــی چینــی رۆشــنبیر
و رۆژنامەنــووس و مێژوونووســی
کۆمەڵــگای ژێردەســت وادەکات
کــە ئــەو الیەنانــە پاشــکەوتووی
کۆمەڵــگای سەردەســت بــن .گەلــی
سەردەســت بــە کۆنترۆڵــی بەهــاکان
هەندێــک داخــوازی لــە گەلــی
ژێردەســت وەکوو داخوازی ناگرینگ
و دژەبەهــا دەســتێنێتەوە کــە پێگــەی
سەردەســتیی ئەو دەخەنە مەترســییەوە
و بەپێچەوانــە هەندێــک داخــواز
وەکــوو داخــوازی گرینــگ ،مودێــڕن
و تەنانــەت هەندێــک جــار شــیک و
بــاکالس بــە گەلــی ژێردەســت دەدات
کە بەئاکام گەیشــتنیان بەهیچ شــێوە
ناتوانێــت پێگــەی دەســەاڵتی ئــەوان
بخاتە مەترســییەوە .دەزگای فیکری
و رۆشــنبیری گەلــی سەردەســت
هــەوڵ دەدات بــەم شــێوە خەبــات و
بەرگــری وەکــوو دژە بەهــا لــە نــاو
کۆمەڵــگادا بخاتــە بەرچــاو ،بۆ وێنە
بەکەڵکاژۆوەرگرتــن لــە هەندێــک
چەمک وەکوو گەشە و بەکارهێنانی
نابەجێــی ئەو چەمکانــە هەوڵ دەدات
ئــەو باوەڕە لە نێــو چاالکان و خەڵک
بــاوە پــێ بکات کە کورد باشــترە بە
بیــری گەشــەدا بێت و هەبوونی شــەڕ
و بەرگــری چەکدارانــە ئەو گەشــەیە
دەخاتە دواوە.
هەڵگــری ئــەو بەیانــە لــە راســتیدا
چینێکــی تازە بە پارە گەیشــتوون کە
هــاوکات لەگەڵ ئەوەیکــە خوازیاری
پاراستنی سامانەکەیانن ،کە زۆربەی
کات بــە هــۆی ئابــووری ناســالمەوە
بــە دەســتیان هێنــاوە ،خوازیــاری
بەدەســتهێنانی پێگەی کۆمەاڵیەتین؛
بــۆ وێنــە چینێک کە خــۆی دەخاتە
خانــەی رۆشــنبیرییەوە و هــاوکات
لــە رێگــەی قاچاخــەوە ســەروەت
و ســامانێکی بەدەســت هێنــاوە و
لەهەمان کاتیشــدا بەدوای مەنزەڵەتی
کۆمەاڵیەتیشــدایە .ئێســتداللی لــە
رواڵــەت لۆژیکــی و مەنتقــی بــەاڵم
لــە ئەساســدا بێبنەرەتــی ئــەو چینــە

بۆوێنە لەم رســتەیە زیاتر دەردەکەوێت
کە" :بۆ ئێمەی کورد باشــتر لەوەیکە
دەنگــی چەک بێــت ئەوەیە کە رێگە
بدەیــن بە دەوڵەت کــە قوتابخانەیەک
بکاتەوە" .بێ ئەوەی باس لەســەر ئەوە
بکەیــن کــە قاچاخ خۆی یەکێک لە
گەورەترین بەربەســتەکانی گەشــەیە،
دەســەاڵت دەیهــەوێ لــە رێگــەی
کۆنترۆڵی راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆی
ئــەو چینــەوە ،فــەزای کۆمەاڵیەتــی
بــە شــێوازێک کۆنتــرۆڵ بــکات کە
خەبات و بەرگری بکات بە دژەبەها.
هەروەهــا کــە پێشــتر باســی لێــوە
کــرا یەکێــک لــە مێکانیزمەکانــی
پێوەندییــە چەوســێنەرەکان و گــەل و
چینی چەوســێنەر بۆ بەردەوام کردنی
ئــەو پێوەندییانــە بریتییە لــە کۆنترۆڵ
کردنی ئەو شێوازەی کە گەل و چینی
چەوسێنراو کێشەکانی واتا دەکاتەوە؛
واتــە بینینــی خــۆی لــە ئاوێنەیــەک
کــە دەســەاڵت بۆی دابینــی کردووە.
ناوەندیــی لێکۆڵینــەوەی وەزارەتــی
ناوخــۆ "مرکــز مطالعــات راهبردی و
آموزشی وزارت کشور" لە راپۆرتێکدا
کــە لــە بالڤۆکی "راهبورد" لە ســاڵی
 ١٣٩٣بــاوی کردۆتــەوە بــاس لــە
شــێوازی بەرنگاربوونــەوە لەگــەڵ
گرووپــە جیــاوازەکان بــە تایبــەت هێزە
ســەلەفییەکان لە کوردســتان دەکات.
ئــەم راپۆرتــە لــە ئاکامــدا دەڵێــت کە
رێگــەی ســەرەکی بەرنگاربوونــەوە
لەگــەڵ هــەر جەرەیانێــک رێگەدانــە
بــە هەندێــک جەرەیانــی مەدەنی کە
بتوانن کێشــەکان بە شێوازێکیتر واتا
بکەنــەوە .هەروەهــا لــە درێــژەدا دەڵێت
کــە پێویســتە لــە هــەر ناوچەیەکــی
کوردســتان ،بەپێی پۆتانســییەلی ئەو
ناوچەیە ،رێگە بۆ هەندێک دامەزراوە
و جەرەیان خۆش بکرێت کە ســەرنجی
کۆمەڵگا لە کێشــە ســەرەکییەکە بۆ
الی کێشە بێمەترسیەکان راکێشێت.
بۆوێنــە لە هەندێک شــوێندا ئەحزابی
مــەوازی وەاڵمــدەرن و لــە هەندێــک
شــوێندا جەرەیانــی ژینگەپارێــزی
و "زیســت محیطــی" .ئەمــە نەتەنیــا
پۆتانســییەلی کۆمەاڵیەتی لە دەوری
کێشــە ســەرەکییەکە الدەبــات بەڵکوو
هەندێــک پۆتانســییەل بــۆ دژایەتــی
ئــەو الیەنانــە کــە لــە دەوری کێشــە
ســەرەکییەکە کــۆ بوونەتــەوە پێــک
دێنێــت .بەم شــێوە دەســەاڵت دەتوانێت
ئــەو پۆتانســییەلە نارەزایەتییــەی کــە
دەتوانێــت ببێتــە هــۆی گــۆڕان لــە
پێوەندییە چەوســێنەرەکان بخەسێنێت و
خونسا بکاتەوە.
مێکانیزمێکیتر کە هەمان ئامانجی
هەیــە و دەتوانێــت لــەم پێوەندییــەدا
زۆر کاریگــەر بێــت هاندانــی خەڵکــە
بۆ ســەر ســندووقەکانی دەنگــدان .لە
راســتیدا تەنانەت لــە دێموکراتیکترین
واڵتەکانــدا هەڵبــژاردن مێکانیزمێکە
بــۆ ئازادکردنــی وزەی بزاڤــە

کۆمەاڵیەتییــەکان .لــە رێگــەی
هەڵبژاردنەوە لە ئێران و لە رۆژهەاڵت
وزەی بزاڤــە کۆمەاڵیەتییــەکان لــە
نــاو دەچێــت و هاوکاتیــش رێگــە بــۆ
کرانەوەی ئاڵتێرناتیڤێکی راســتەقینە
لــە نــاو کۆمەڵــگادا لەنێــو دەچێــت و
سیاســەت بــە خراپتریــن شــێوە قەتیس
دەبێتەوە.
بێموحتەواکردنــی هونەر و ئەدەبیات
مێکانیزمێکــی تــرە کــە پێوەندییــە
چەوســێنەرەکان لــە رێگــەی ئەوانــەوە
خۆیــان بــەردەوام دەکــەن و گــەل یــان
چینی سەردەست رووبەرووی بەرگری
لە نێو کۆمەڵگا دەبێتەوە .سەرهەڵدانی
هەندێــک جووڵەی هونەری و ئەدەبی
کە لەســەر ئەساســی ئاراســتەی ماوە
بەسەرچووی "هونەر لە پێناو هونەردا"
بنیات نراون ،لە راســتیدا هەوڵێکە کە
هونەر و ئەدەبیات بە لەحازی سیاسی
بێموحتەوا بکەن و لە ئاکامدا رەخنە،
بەرگــری و بەرخــودان لــە بەرامبــەر
ســتەمی نەتەوایەتــی و پێوەندییــە
چەوســێنەرەکان لــە نێــو ئەدەبیاتــدا
لەنێوبــەرن .لــە ســەرەتای ســەدەی
بیســتەمدا گێئۆرگــی پلێخانــۆف
کــە هەڵگــری جــۆرە تیۆرییەکە ،کە
پێــی دەگوترێــت تیــۆری رێفلێکشــن
و پێــی وایــە کــە ئەدەبیــات و هونــەر
لــە راســتیدا دەرخــەری گۆڕانکارییــە
کۆمەاڵیەتییەکانن لە سەر ئاراستەی
"هونەر لە پێناو هونەردا" دەڵێت "هونەر
لە پێناو هونەر بە ئاشکرا دیاردەیەکی
بورژواییــە و لەبــەر ئــەوەی هیــچ
نێــوەڕۆک و کانتێنتێکــی سیاســی
نییــە و بارودۆخی هەنووکەیی وەکوو
خۆی دەهێڵێتەوە".
لە ئاکامدا ئیستراتیژیکترین هەوڵی
گەلــی سەردەســت بــۆ لەنێوبردنــی
بەرگــری و لــە ئاکامــدا خەســاندنی
ئیــرادەی بەرخــۆدان ،هەڵدەگەڕێتــەوە
بــۆ هەوڵــی ئــەوان بــۆ دابەشــکردنی
کۆمەڵــگای کوردســتان لــە نێــو
ئــەو دەســتەبەندییانەی کــە لــە نێــو
گەلــی سەردەســتدا هاتوونەتــە ئاراوە.
گرینگتریــن هەوڵــی رۆشــنبیری
ئێرانــی کە خوازیــاری بەردەوام بوونی
پێوەندییە چەوســێنەرەکانە ،ئەوەیە کە
هەموو کێشەکانی نێو پانتایی ئێران و
هەموو داخوازییــەکان دەکرێت کورت
بکرێتەوە بۆ پێوەندییە چنایەتییەکانی
نێو ئێران و دەســتەبەندییەکانی گەلی
سەردەســت دەتوانێت هەڵگــری هەموو
داخوازییەکانــی گەلــی کوردیــش
بێــت .قەبووڵــی ئــەو باســە بــە واتای
قەبووڵکردنی پێکهاتنی نەتەوەیەکی
ئێرانییــە کــە زمانێکــی هاوبەشــی
فارســی هەیە و ئێــران بە ماڵی خۆی
دەزانێــت .گرینگتریــن هەوڵــی گەلی
سەردەســت لە یەک دەیــەی رابردوودا
ئــەوە بــووە کــە ئــەو دەســتەبەندییە بە
ناوی ئێســاحتەڵەبییەوە بێنێتە فەزای
کوردســتانەوە .هەڵگــری ئەم هەوڵەی
گەلی سەردەست دوو چینی جیاوازن،
یەکەمیــان ،دەســتوپێوەندییەکانی
خۆیــان لــە کوردســتان و چینــی
تازەپووڵداربوو کە پێشــتر باســیان لێوە
کــرا و دووهەمیــان رێبەرایەتییەکــی
نەخوێنــدەواری الوازی ئۆپۆزســیۆن
کــە نــە ناســینێکی دروســتیان
لــە تیۆرییەکانــی دەربازبــوون بــۆ
دێموکراســی هەیــە و نــە ناســینێکی
نوێ و بێ واســێتەیان لە کۆمەڵگای
کوردستان هەیە.

ژمارە ٢١ ،٧2٥مەیی ٢٠١٨

7

کارەساتێک بە ناوی
پەروەردە و بارهێنانی ئیسالمی
جەماڵ ڕەسووڵ دنخه
پــەروەردە و بارهێنانــی ڕێژیمــی
ئیســامیی ئێران ،هەر لە ســەرتاوە وا
بنیات نراوە کە هیچ جۆره پەروەردەی
مــاددی و مەعنەویــی تاکــی تێیــدا
لەبەرچــاو نەگیراوە و داهاتووەکەشــی
هــەر بــۆ تــاک ناڕوونــه .چونکــە لە
سیســتمی پــەروەردە و بارهێنانــی ئــەو
ڕێژیمــەدا لــە بنەڕەتــدا پێناســەیەکی
نادروســت بــۆ ئــەو کراوە کــە ئامانج
لــە پــەروەردە چییــه؟ بــۆ چییــە؟
تــاک بــۆ چ کارێــک ڕادێنــن؟ و
چەندین پرســیاری دیکە .باســکردنی
کێشــەکانی پــەروەردە مەســەلەیەکه
که هەمیشــە بوونی هەبووە و دەیبێ؛
ئــەوەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە تاک
لــە کۆمەڵــگادا بــەردەوام ڕووی لــە
گۆڕانه ،ئەویش لە بوارە جیاجیاکاندا.
لــەو پێوەندییــەدا دەبــێ کارناســان و
بەرپرسانی بەشی پەروەردە و بارهێنانی
هــەر واڵت و ڕێکخراوەیــەک بەردەوام
بە شــێوەی ڕۆژ و سەردەمییانە کێشە
و گرفتەکانــی پــەروەردە و بارهێنــان
لێک بدەنەوە و ڕێگەچارەی پێویستی
بــۆ بدۆزنەوە .لە سیســتمی پەروەردە و
بارهێنانی ڕێژیمی ئیســامیی ئێراندا
هەر لەو کاتەوە کە سەنەد و بەرنامەی
ئــەو بەشــە نووســراوە و یاســاکانی
دیاری کراوە ،ئیدی هیچ گۆڕانێکی
ئەوتۆی بەســەردا نەهاتــووە و بەردەوام
لە دەوری خۆیدا دەخولێتەوە.
لــەو جوغرافیایەدا کە بــە ناوی ئێران
ناسراوە و چەندین نەتەوە تێیدا دەژین،
یــەک سیســتمی پــەروەردە و بارهێنان
دیــاری کــراوە کــە ئــەو سیســتمەش
لــە ناوەنــدی دەســەاڵتی سیاســییەوە
کۆنتــڕۆڵ دەکرێــت و بچووکتریــن
مەســەلەی پێوەندیــدار بــە پــەروەردە و
بارهێنان ،لەژێر تیغی بیری شەخســی
یەکەمــی ڕێژیــم و دواتر کەســانێک
کە بیرۆکەی ئیســامگەرایی شــیعە
پیــادە دەکــەن ،ڕەت دەبێتــەوە کــە
ئاکامەکــەی کارەســاتێکە ئەمــڕۆ
کۆمەڵــگای ئێرانــی بــە هەمــوو
نەتەوەکانییەوە تەنیوە.
لــە مــاوەی یــەک ســاڵی ڕابــردوودا
تــا ئێســتا نزیــک بــە  ٢٠قوتابــی لە
ئێرانــدا خۆکوژییــان کــردووە؟!! هــەر
لــە دەســپێکی ئەمساڵیشــدا نزیک بە
 ٥قوتابــی و خوێنــدکار کۆتاییــان بە
ژیانــی خۆیــان هێناوە و دەیــان بابەتی
هەژێنــەری دیکــە کــە کۆمەڵگا بێ
تەفاوت لە تەنیشتیان بێ پرسیار ڕەت
دەبێ.
بەاڵم ،باس لەوە بکەین لە ماوەی چەند
ڕۆژی ڕابــردووی مانگی بانەمەڕی
ســاڵی تــازەدا هەواڵێک بــاو بوویەوە
کە سێ قوتابیی قۆناغی دواناوەندی
لــە شــاری نەغــەدە ،لــە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت وێکــڕا بڕیاریــان داوە
کــە خۆکــوژی بکــەن و لــە ئاکامدا
کچێــک دەمرێــت ،یەکیــان دەچێتــە
کۆمــا و ئەوی دیکەش لە خۆکوژی
پەشیمان دەبێتەوە.
هیــچ کەس و الیەنێک نیســبەت بەو
مەســەلەیە تەکانێکی نەخــوارد و ئەو
کارەســاتە پشتگوێ خرا؟ کەس نەبوو
پرســیار بکات ئاخۆ بۆ دەبێ ســێ الو
لــەو تەمەنەدا و لــە هەڕەتی الویەتیدا
کــە خۆشــترین قۆناخــی ژیانــی لــە
قوتابخانــەدا تێپــەڕ دەکەن بەو ئاکامە
بگــەن کە بــە شــێوەی "دســتەجمعی"
خۆکوژی بکەن؟ کێشە لە چیدایە؟
بەرپرســانی ڕێژیمــی ئێــران وەک
هەمیشــە قســەکانیان بــەم چەشــنەیە

کــە "بــێ هیوایــی" یەکەم هــۆکاری
خۆکوشــتنی هاوواڵتییان و قوتابیانە؛
بــەاڵم ئــەوە واڵمێکــە بــۆ کــۆی
گشــتی دیــاردەی خۆکــوژی نــەک

هۆیــەوە دەس بداتــە خۆکــوژی؟ یــان
قوتابی ترسی ئەوەی هەیە کە ئەگەر
قوتابخانە لە دەست بدات داهاتووەکەی
لــە ئێراندا بەفیــڕۆ دەچێت؟ هەمووی

تایبەت به خۆیدا بەدوای کێشــەکەدا
بگەڕێــن ،یــان یەکتر تاوانبــار دەکەن
و هەڵەکــە دەخەنــە ئەســتۆی یەکتــر
یان بە بیانووی شــتی الوکی ئەســڵی

خۆشــییەکانی خــۆی لــە دەرەوەی
قوتابخانــەدا دەگەڕێــت .ئەوەش خۆی
کاتــی قوتابی دەخــوات و لە ئاکامدا
کاتێک بۆ گەیشــتن بە دەرســەکانی

ئاکامــی لێکۆڵینــەوەکان لەبارەی شــادیی کۆمەڵــگای ئێراندا دەریخســتووە کە کۆمەڵگای
ئێران لێک هەڵوەشاوەتەوە و "فروپاشی" سەرمایەی کۆمەاڵیەتی ڕووی داوە .لەو کۆمەڵگایەدا
دیاری کردنی ئامانج و هەوڵ و تێکۆشان بۆ ئامانج نە دیارە نە کەسیش دەیناسێت ،بابەتە
الوەکییەکان دەبنە ئامانجی سەرەکی.
بــۆ قوتابییــەک و خوێندکارێک .لە
الیەکی دیکەوە هەر ئەو بەرپرسانەی
ڕێژیــم باس لەوە دەکەن کە هۆکاری
خۆکوژیــی قوتابیــان بــۆ "دڵەڕاوکێ
و تــرس لــە قوتابخانــه ،دابەزینــی
چۆنیەتی خوێنــدن ،وەرگرتنی نمرەی
کەم ،ترس لە سەرزەنشــتی بنەماڵە" و
هۆکاری دیکە دەگەڕێننەوە.
پرســیار ئەوەیــە ئایــا بەڕاســتی
قوتابخانەکانی ئێران لەو ئاستەدان کە
ترس و دڵەڕاوکێ بۆ قوتابیان دروست
بکــەن؟ ئایــا پرســی خوێنــدن بــەالی
بەرپرســانی پــەروەردە و بارهێنانــەوە تا
ئــەو ڕادەیــە گرینگــە کــە قوتابی بە

ئەو پرسیارانە ئەوەمان بۆ باس دەکەن
کــە "نا" کێشــەکە قووڵتــر لەوەیە کە
هۆکارەکانــی ئــەوە بێــت قوتابــی بــە
هۆی ئەوانەوە دەست بداتە خۆکوژی.
خۆکوژیــی قوتابیــان لــە هەمــوو
جیهانــدا هەیــە ،بــەاڵم ئەوە لــە ئێراندا
دیســان وەک کێشــە نەرێنییەکانــی
دیکــە گەشــەی کــردووە .لــە
کۆمەڵــگای ئێرانــدا و بــە تایبەتــی
لــەو سیســتمەی ڕێژیمی ئیســامیی
ئێرانــدا ،کاتێــک ڕووداوێــک ڕوو
دەدات یان دیاردەیەکی نەرێنی خۆی
دەردەخات بەرپرســانی ئــەو ڕێژیمە بە
جێگای ئەوەیکە لە شــوێن و جێگای

بابەتەکە دەشارنەوە.
لــە قوتابخانەکانــی ئێرانــدا هیــچ
جــۆرە بەرنامەیەکی ســەرنجڕاکێش و
شــادی هێنــەر بــۆ قوتابیــان لــە هیچ
ئاســتێکدا دیــاری نەکــراوە؛ بۆوێنــە
تەنیــا لــە مــاوەی یەک حەوتــوودا ٢
کاتژمێــر بــۆ وەرزش دابیــن کــراوە!
ئەویــش تەنیــا و تەنیــا خــۆی لــە
فووتباڵــدا دەبینێتــەوە و تــەواو!!.
کاتێک قوتابخانە خۆشــی و شــادی
بۆ قوتابیی لە سەردەمی الوەتیدا تێدا
نەبێت و نەتوانێت پێداویســتییە ڕۆحی
و ڕەوانییەکانی دابین بکات بێ هیچ
شــک و دوودڵییەک قوتابی بەدوای

نامێنێتــەوە .هەر بۆیەش مامۆســتای
قوتابخانــەکان دەکەونــە سەرزەنشــت
و ســەرکوتی قوتابــی و دواتریــش
کارەساتی خۆکوژی لێدەکەوێتەوە.
ئەگــەر سیســتمێکی پــەروەردە و
بارهێنــان بتوانێــت شــادی و خۆشــی
بــۆ قوتابی دابین بکات ،خۆکوژییش
کەمتر دەبێتەوە بەاڵم بە وتەی خودی
بەرپرســان و لێکۆلەرانی کۆمەڵناسی
لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا نەتەنیا
شــادی لــە قوتابخانەکانــدا نییــه،
بەڵکــوو لــە کۆمەڵگاشــدا خۆشــی و
شادی کەمە و پەردەی خەمۆکی بە
سەر خەڵکدا کشاوە.

ئاکامــی لێکۆڵینــەوەکان لەبــارەی
شــادیی کۆمەڵــگای ئێرانــدا
دەریخســتووە کــە کۆمەڵــگای ئێــران
لێــک هەڵوەشــاوەتەوە و "فروپاشــی"
سەرمایەی کۆمەاڵیەتی ڕووی داوە.
لــەو کۆمەڵگایــەدا دیــاری کردنــی
ئامانج و هەوڵ و تێکۆشان بۆ ئامانج
نــە دیــارە نــە کەســیش دەیناســێت،
بابەتــە الوەکییــەکان دەبنــە ئامانجــی
ســەرەکی ،بۆ نموونە کاتێک دەبینین
قوتابییــەک بــە هــۆی ئەوەیکــە
نەیتوانیــوە لــە تاقیکارییەکــدا نمرەی
بــاش وەربگرێــت خــۆی کوشــتووە؛
هــۆکاری ئــەم مەســەلە بــۆ ئــەوە
دەگەڕێتــەوە کــە سیســتمی پــەروەردە
و بارهێنــان ،تــاک بــۆ کێبڕکێیەکی
ناسالم هان دەدات کە داهاتووی نییه.
لێکەوتــەی کێبەڕکێ بۆ نمرەی باش
لە نێو قوتابخانەکانی ئێراندا شــتێک
بــار دێنێــت ئەویــش ڕۆحیەی شــەڕ و
توندوتیژییــە کــە ئەوەش ئێســتا خۆی
ئافەتێکی قوتابخانەکانی ئێرانه.
کاتێک لە ڕەوتی ژیاندا گۆڕان دێت
و تــاک لــە نێــو کۆمەڵگادا هەســت
بــە پێویســتی گــۆڕان دەکات ،ئەگەر
بەرنامەکانــی بەرپرســانی سیاســیی
واڵتێــک لەگــەڵ کاتــی خۆیــدا
نەگونجێت ئاوا "دوگانگی نگرش" بۆ
تاک دێنێتە پێش واتە نەســڵی پێشوو
نەســڵی نوێــی قەبــووڵ نییــە .ئەوەش
پاڵنەرێکــە بــۆ ئــەوەی قوتابــی بەرەو
الساری و توندوتیژی بڕوات .نیزامی
تەربیەتیــی ڕێژیمی ئیســامیی ئێران
تەنیا لە ســەر باوەڕی ئیسالمگەرایی
شــیعە مەزهــەب ،مێژوویەکــی
چەواشــەکارانه و جوغرافیایەکــی
وەهمــی دامــەزراوە کــە خەڵــک و
کۆمەڵگا لە چوارچێوەی "امت واحدە
اســامی" پێناســە دەکات و دەرچــوون
لەو چوارچێوەیە سزای هەیە.
لــە بیرۆکــەی بەرپرســانی ڕێژیمــی
دەرســە
ئێرانــدا
ئیســامیی
کۆمەاڵیەتییــەکان ئــەو دەرســانەن
لــە "غربــی" و بەالڕێدابــەرن و هیــچ
خزمەتێــک بــە کۆمەڵــگای ئێــران
ناکــەن ،بۆیــە دەبێــت "علــوم انســانی
اســامی" لــە قوتابخانە و زانکۆکاندا
بوترێتــەوە .دیــارە کە بەرپرســانی ئەو
ڕێژیمــە پرســی پــەروەردە تەنیــا وەک
عۆرفێکــی کۆمەڵگا چاو لێ دەکەن
و هیــچ بــۆ ئــەوان گرینــگ نییه کە
داهاتــووی کۆمەڵگا چی لێ بەســەر
دێت و تاکێکیان دەوێت کە چاوەڕیی
هاتنــی "مهــدی موعــود" بێــت و هەر
چی ئەو تاکە بیکات بۆ ئەوە بێت کە
خزمەت بە شیعەگرایی بێت.
تــا ئەو کاتە کە بەرپرســانی ڕێژیمی
ئیســامیی ئێــران لــە ســەر دەســەاڵت
بــن ،شــتێک بــە نــاوی پــەروەردە و
بارهێنانی ســەردەمیانە نایەتە ئاراوە و
بگره قوتابخانەکان دەبنە شوێنێک بۆ
ئەوەیکــە منــدااڵن لەوێــدا کات تێپەڕ
بکــەن و داهاتــووش بابەتێکــە کــە لە
مێشــکی قوتابیــدا جێــگای نابێتەوە؛
چونکە ماهیەتی ڕێژیمی ئیسالمیی
ئێران لەگەڵ پێشکەوتنی کۆمەڵگا و
خۆشیی تاک ناتەبایی هەیە.
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کارەسات لە ناوچه لێقەوماوەکانی کرماشان
هێشتا درێژەی هەیه
پێژمان شەریعەتی
زیاتر لە حەوت مانگ لە بوومەلەرزەی
پارێــزگای کرماشــان تێدەپەڕێــت و
خەڵکــی ئــاوارە هێشــتا ســەرەتاییترین
پێداویســتییەکانی ژیانیــان بــۆ دابیــن
نەکــراوە و بــە هــۆی پــاک و خاوێــن
نەبوونی شــوێنی ژیانیان ،تەندروستی
جەســتە و دەروونیــان لە مەترســیدایە.
ســەرۆکی ناوەندیــی بێهداشــتی
کرماشــان له لێدوانێکی رۆژنامهوانی
هوشداری داوە که ئەگەری ئێپیدێمی
نەخۆشــییه پێســتی و عفوونییــەکان
لــه ناوچــه بوومەلــەرزه لێدراوەکانــی
کرماشان جیددییە.
ئیبراهیــم شــەکیبا ،هۆکارگەلــی
ئــەم مەترســییه بۆ نەبوونی سرویســی
بێهداشــتی ،نەبوونــی خزمەتگــوزاری
پزیشــکی ،نەبوونــی سیســتمی
کۆنەکردنــی زبــڵ و بــاو بوونــەوەی
ئاشــغاڵ لــه زۆرینــهی شــوێنەکانی
نیشــتهجێ بوونی لێقەوماوان ،نەبوونی
ئــاوی پێوســت بــۆ خۆشــۆردن یــان
کەلوپەل شۆردن و ...راگەیاندووه.
پێشــتر جێگــری وەزیــری بێهداشــتی
کۆمــاری ئیســامی گوتبــووی ،دام
و دەزگاکانــی رێژیــم لــه بەرانبــەر
رووداوه سروشتییەکان الوازن و توانای
واڵمدانــەوه بــه دۆخــی پێشــهاتوو لــه
دوای کارەســاته سروشــتییەکانی
نییــه؛ عەلیڕەزا رەئیســی به توڕەییەوه
دەڵــێ :لــه ئەگــەری روودانــی هــەر
کارەســاتێک هیــچ کــەس ناتوانــێ
یارمەتی لێقەوماوان بکات.
هەڵبــەت لێدوانــه دژبەیەکەکانــی
بەرپرســانی کۆماری ئیســامی ئێران
لــه رۆژی یەکەمــی بوومەلــەرزهی
کرماشــانەوە هەتــا ئەمــڕۆ درێــژەی
هەبــووە کــه خــۆی نیشــاندەری ناخی
دژه خەڵکی ئەم رێژیمەیه .موحەممەد
مێهــدی گویــا ،ســەرۆکی ناوەندیــی
مودیریەتی نەخۆشییه گشتگیرییەکان
لــه وتەگەلێکدا کەمبوونی هەر جۆره
سرویســێکی بێهداشــتی رەت کردووە

و وتوویەتــی :لــه ئێســتادا هیــچ کەم
و کوڕییــەک لــه بــواری سرویســی
بێهداشــتیمان نییه! کێشــەی سەرەکی
ئێســتامان دروســکردنی ئاوەڕۆیــە بۆ
ئەو ناوچانەی که دەبێ بەو کاره پێش
له ئێپیدیمی نەخۆشــییه گشتگیرەکان
بگرین .له راستیدا کێشه و گرفتەکان
لــه ناوچــه لێقەوماوەکانــی کرماشــان
ئەونــده زۆر و بەرچــاون کــه ئەگــەر
بەرپرســێکیش ،یەکێــک لەو کێشــانه
رەت بکاتــەوه ناچــار دەبێــت ئاماژه به
چەندین کێشەی تر بکات.
لــە وەرزی ســەرمادا ،زۆربــەی
ئــەو خەڵکــە کــە لــە نێــو کانێکــس
و خێوەتــەکان دەژیــان ،ژیانێکــی
پڕچەرمەســەرییان تێپەڕانــد و بــە
هــۆی نەخۆشــی و ســەرما و ســۆڵەوە
چەندیــن منــداڵ ،گیانیــان لەدەســت
دا؛ ئێســتا بــه دەســپێکردنی وەرزی
گەرما ،مەترسییەکی دیکه بەرۆکی
ئەو بەشــه له گەلــی کوردی گرتووه،
ئەویش بریتییە لە ئەگەری زیادبوونی
نەخۆشــییە عفوونییــەکان و دووبــارە
بینینی تراژێدیای لە دەسدانی گیانی
مندااڵنی بێتاوان.
لــەم نێوانەیشــدا ڕێژیمــی فاشیســتی
ئێران لە ڕووداوی سروشتی بوومەلەرزە
لە کرماشــان کەڵکاژۆ وەردەگرێت بۆ

لەنێوبردنــی بــاری دەروونــی خەڵکــی
کرماشــان و ســووکایەتی کــردن بــە
نەتــەوەی کــورد و تــا ئەوەنــدە لــەو
بــوارەدا کاری کــردووە کــە خەڵکــی
ئــەو ناوچانــە ناچــار بــوون لــە گرتــە
ویدیۆییــەکان بــاس لە چەرمەســەری
و هــەژاری و گیــر و گرفتەکانیــان
دەکەن.
ئــەم دۆخــە نەشــیاوەی بوومەلــەرزە
لێدراوان تا ئاستێک چووەتە پێش کە
ناچار بوون بۆ بەردەوامی لە ژیان ،بە
دانانــی ژمــارەی تێلێفۆن و ئادرەســی
شوێنی نیشتەجی بوونیان لەسەر تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان ،داوای یارمەتی و
پاڵپشتی لە خەڵک دەکەن.
لەو گرتــە ویدیۆییانەدا کــە دڵتەزێنن
چەندیــن نموونــە هەیــە وەکــوو:
بنەماڵەیەک کە دەڵێن" پێویستمان بە
کانێکــس و حەمام و ئاودەســت هەیە،
ئەگەر کەسێک دەتوانێت یارمەتیمان
بــدات ،وەرن بیبینــن ،بەخــوا پیرەژنــی
پەککەوتوومان هەیە کە بۆ ڕۆیشــتن
بۆ حەمام کێشەی هەیە".
زۆر نموونــەی دیکــە وەکــوو
بنەماڵەیــەک کــە بــاوک و بــرا و
کــوڕ و ســێ کچەکــەی نابینان و بۆ
دابین کردنی پێداویستییەکانی ژیان،
دایکیان کرێکاری دەکات.

هــەزاران نموونــەی دڵتەزێنی دیکەی
لەم چەشنە بوونیان هەیە کە ڕۆژانە،
لێقەومــاوان لەگەڵــی ڕووبــەڕوو دەبــن
و توانــای چارەســەر کردنیشــیان
نییــە و ڕێژیمیــش بــە ئەنقەســت
گرنگییــان پێنادات ،گوشــاری ژیانی
نالەبــار وای کــردووە کــە داوا لــە
خەڵــک بکــەن یارمەتیان بــدەن و ئەم
بارودۆخــە کاریگەریەکــی دەروونــی
مەترسیداری لەسەر ئەو خەڵکە داناوە
کــە ئاســەوارەکەی لە چەنــد مانگی
ڕابــردوودا لــە شــێوەی خۆکــوژی و
کۆتایــی هێنــان بــە ژیانیــان خــۆی
نواندووە.
تەنانەت ئەو کەســانەی کە ویدیۆکان
دەبینــن ،لــە بــواری دەروونییــەوە
تێــک دەچــن و ڕێژیــم دەیهەوێــت لەو
ڕێگەیــەوە ســیمای نەتــەوەی کــورد
ناشــیرین نیشــان بــدات و بــە خەیاڵــی
خــاوی خــۆی ئیــرادەی نەتەوەیــی لە
کورد بستێنێتەوە.
بــاری دەروونــی لــەو ناوچانــە تــا
ڕادەیــەک تێکچووە کــە دەیان کەس
لــەو ناوچانــە خۆیان کوشــتووە و زۆر
بنەماڵــە هــەن کە شــار و گوندەکانی
خۆیــان بەجــێ هێشــتووە و بە گشــتی
هیــوا بــە داهاتــوو و ورەی ژیــان لــە
ناوچــە بوومەلــەرزە لێــدراوەکان لــە

ڕۆژی شــەممە ٢٢ی بانەمــەڕ،
هێــزە ئەمنییەتییەکانــی حکوومەتــی
ئێــران هێرشــیان کردووەتە ســەر ماڵی
شــەهریار تەهماســبی ،چاالکــی
مەدەنیــی خەڵکی شــاری کرماشــان،
بــەاڵم لــە دەسبەســەر کردنــی ناوبــراو
سەرکەوتوو نەبوون.
ئەو چاالکە مەدەنییە ســاڵی ڕابردوو،
لــە شــاری کرماشــان ،لــە کاتــی
ناڕەزایەتیدەربڕین بە بۆنەی کوشتنی
دوو کۆڵبەری کوردی خەڵکی شاری
بانــە ،لــە الیــەن هێــزە نیزامییەکانــی

حکوومەتییەوە ،دەستبەسەر کرا.
شەهریار تەهماسبی ،ڕێکەوتی ٢٣ی
خەرمانــان بــە تۆمەتــی "هاوکاریــی
لەگــەڵ حیزبــە کوردییەکانــی
ئۆپۆزســیۆنی حکوومەتــی ئێــران" بە
پشتبەستن بە ماددەی  ٥٠٠دادگایی
کــراو و بە  ٥ســاڵ زینــدان مەحکووم
کرا.
ئەو چاالکە مەدەنییە کوردە ،مانگی
خەرمانانی ســاڵی ڕابــردوو )٩٦( ،لە
شاری کرماشان دەستبەسەر کرا و بە
دانانی بارمتەی  ١٠٠میلیۆن تمەنی

بــە شــێوەی کاتــی لــە زیندانــدا ئازاد
کرا.
ســەرچاوەیەکی ئــاگادار لەو بارەوە بە
ئاژانســی کوردپــای ڕاگەیانــد :هێزە
ئەمنییەتییەکان تەواوی کەرەســتەی
ماڵی ئەو چاالکە مەدەنییە کوردەیان
تێکــداوە و هەروەهــا بێڕێزیشــیان بــە
بنەماڵەی ناوبراو کردووە.
بــە وتــەی ئــەو ســەرچاوەیە ،هێــزە
ئەمنییەتییەکان لە دەستبەسەر کردنی
ئــەو چاالکــە مەدەنییــە کرماشــانییە
ســەرکەوتوو نەبــوون و ئەمــەش
ســێهەمین جــار هێــزە ئەمنییەتییەکان
هەوڵــی دەستبەســەر کردنی شــەهریار
تەهماسبی دەدەن.
لــە الیەکــی دیکــەوە ،مەهیــار
ئەحمەدی ،چاالکی ژینگەپارێزی ،لە
الیەن دادگای ئینقالبی شاری سنەوە
بانگهێشــت و بە تۆمەتی "پڕوپاگەندە
دژی نیــزام" بــە  ٣مانــگ زیندانــی
تەعزیــری و ســێ مانــگ زیندانــی
هەڵپسێردراو مەحکووم کرابوو ،ڕۆژی
شەممە ٢٢ی بانەمەڕ ،بۆ تێپەڕاندنی
ماوەی حوکمەکەی ڕەوانەی زیندانی
ناوەندیی شاری سنە کرا.

بەپێی هەواڵی گەیشــتوو بە ئاژانســی
هەواڵدەریــی کوردپــا ،ئیــدارەی
ئیتالعاتی سپای پاسداران ،هەڕەشەی
دادگاییکردنــی دووبارەی لە الوێکی
کــوردی خەڵکی شــاری دێهلۆڕان بە
نــاوی "یوونــس باســرە" کــوڕی الزم،
کرد.
ئــەو الوە کــوردە ،لــە وتووێژێکــدا
لەگەڵ ئاژانســی هەواڵدەریی کوردپا
ڕایگەیانــد" :ســەرەتاکانی مانگــی
ڕێبەندانــی ســاڵی ڕابــردوو (،)٩٦
بــە تۆمەتــی هاوکاریــی لەگــەڵ
یەکێــک لــە حیزبــە کوردییەکانــی
دژبــەری حکوومەتــی ئێــران لە الیەن
دادگای ئینقالبــی شــاری دێهلۆڕان،
بــە بەشــداری زۆرەملــێ لــە نوێــژی
هەینی و ئامادەبوونی لە سەر گۆڕی
کوژراوەکانــی شــەڕی ئێــران و عێراق
و خاوەێنکردنــەوەی گۆڕەکانیــان

ئاستی قەیراندایە.
پێشتر شەهاب نادری ،نوێنەری رێژیم
لــه مەجلس رایگەیاندبــوو ،خۆکوژی
لــه ناوچه بومەلەرزەلێــدراوەکان بووەته
ئێپیدێمــی ،ئەمــه له حاڵێکدایه که به
وتــەی بەڕێوەبــەری گشــتی پزشــکی
قانونــی کرماشــان هیــچ ئامارێــک
لەبــارەی رێــژەی خۆکوژییــەکان
لــەو ناوچانــه لەبەردەســت نییــه .ئــەم
بەرپرســەی ڕێژیــم لــه کاتێکــدا ئــەم
چەواشــەکارییە دەخاتــە ڕوو کــه هەر
لــەو رۆژهدا و لەو لێدوانهدا ئاماژه به
خۆکوژی یاریدەدەرێکی کۆمەاڵیەتی
لــه ناوچــه لێقەوماوەکانــی کرماشــان
دەکات ،تــا بــەم وتــه ڕووڕەشــی و
درۆزنی کۆماری سێدارەی ئیسالمی
زۆرتر ئاشکرا بکات.
بــه پێی ئامــار و ڕاپۆرتی چاالکانی
مەدەنــی کــورد ،دوای تێپەربوونــی
حــەوت مانــگ لــه بوومەلــەرزەی
کرماشان زۆرتر له سی نەفەر به هۆی
گوشــاری دەرونــی خۆیان کوشــتووه.
نالەبــار بوونــی دۆخــی ژیــان و ئاواره
بــوون و ئاوەدان نەکردنەوەی ناوچه له
الیــەن حکومــەت و پێشــگیری کردن
له گەیشــتنی یارمەتییه خەڵکییەکان
وەها دۆخێکی بۆ خەڵکی لێقەوماوی
کرماشــان خۆلقانــدووه کــه هەمــوو

دەرەتانێکی دەرباز بوون لەو قەیرانەیان
لێ گرتووه.
حکومەتــی ئێــران بــه ئەنقەســت نــە
تەنیــا لــه راســتای چارەســەر کردنی
کێشــەکان هــەوڵ نــادات بەڵکــوو
دەبێتــه هــۆی زیــاد بوونــی کێشــه و
بەرزبوونــی ئاســتی کارەســاتەکە.
لەبــەر ئــەوەی کــه خەڵکــی ناوچهی
ســەرپێڵ و ئزگلــه له هەمان ســااڵنی
دەســپێکی بزاڤــی کوردســتان دژ بــه
کۆمــاری ســێدارەی ئێــران لــه چەقی
خەبات بوونیان هەبووه و لەو رێگایەدا
دەیــان شــەهیدیان پێشکەشــی گــەل و
نیشــتمان و بــارەگای ئــازادی کردووه
و هەتــا ئێســتاش یەکێــک لــه بنکــە
ســەرەکییەکانی بەرگــری لە بەرانبەر
رێژیمی فاشیستی ئێرانه.
کۆماری ئیســامی بــه تەواوەتی به
شــوێن ئەوەدایه که به هەر شێوەیەک
کــه بــووه ئەو خەڵکــه یەکگرتــووه لە
یــەک بترازێنــێ و ناوچهکــه لــه
حەشیمەت چۆڵ بکات که به داخەوه
روودانــی بوومەلــەرزەی ســاڵی  ٩٦و
ئاکامــه تاڵەکانی ئــەو دەرفەتەی بۆ
کۆماری سێدارەی ئیسالمی رەخساند
تــا بــه چارەســەرنەکردنی کێشــەکان،
قوواڵیــی کارەســاتەکه چەنــد قــات
بکاتــەوە تــا له خەیاڵــی بەتاڵی خۆی
بتوانــێ پیالنــه نگریســەکانی جێ به
جێ بکات.
بەاڵم یارمەتی و پاڵپشــتی بێســنوری
کوردانــی ناوچەکانــی دیکــەی
رۆژهــەاڵت ،چ لــە ســەرەتای
کارەساتەکە و چ پاش وی ،و هەروەها
ئاگایی بخشی چاالکوانانی کورد لەم
بواره و خۆڕاگری خەڵکی کرماشان،
پیالنەکانــی رێژیمیــان پوچــەڵ کــرد
و خەڵکــی لێقەومــاوی ســەرپێڵ
وێــڕای هەمــوو کێشــه و قەیرانێــک
کــه بــه ســەریان هاتووه له هــەوڵ دان
تاکــوو جارێکــی دیکــه ناوچهکەیــان
ئــاوەدان بکەنەوە و بــه کوێری چاوی
دوژمنانــی نیشــتمانەکەیان ژیانێکــی
نوێ دەست پێ بکەنەوە.

هێرشی هێزە ئەمنییەتییەکان بۆ سەر ئیتالعاتــی ســپا هەڕەشــەی دادگایــی
ماڵی چاالکێکی مەدەنی لە کرماشان کردنی دووبارەی لە الوێکی ئیالمی کرد
بــۆ مــاوەی شــەش مانــگ مەحکووم
کراوم".
ناوبــراو هەروەهــا دەڵێــت" :لــە کاتــی
بڕینــەوەی حوکمــی دووبــارەی دادگا
هەتا ئێســتا ،تەنیا جارێک ئەو کارەم
جێبەجێ کردووە و بەو بۆنەوە ئیدارەی
ئیتالعاتــی ســپا ،هەڕەشــەی دووبــارە
دادگاییکردنی لێکردووم".
ناوبــراو هەروەها ئەوەشــی خســتەڕوو؛
" بڕێــارە لــە  ٤٠ڕۆژی داهاتــوودا،
دادگایــی بکرێــم و دادگا دووبــارە بۆ
من حوکمی نوێ ببڕێتەوە".
ئــەو الوە کــوردە لــە ڕەوتــی
ناڕەزایەتییەکانی مانگی بەفرانباری
ســاڵی ڕابــردوودا ،دەستبەســەر و بــۆ
مــاوەی  ٢٥ڕۆژ لــە گرتووخانەکانی
حیفــازەت ئیتالعات و ئیتالعاتی هێزە
ئینتزامییەکان ،لێکۆڵینەوەی لەگەڵ
کرا.

حوکمــی بڕاوە بــۆ ئەو الوە کوردە ،لە
دادگایــی ئینقالبــی شــاری دێلهوڕان
کــە لــە مانگــی ڕێبەندانــی ســاڵی
ڕابــردوودا بــە ســەریدا ســەپابوو ،بــەم
چەشنەیە"
-١بەشــداری لە نوێژی هەینی هەموو
حەوتوویــەک بــۆ مــاوەی  ٦مانــگ
و دانــی تەئیدیــە لــە نووســینگەی
پێشنوێژی شاری دێهلوڕان.
-٢بەشــداری لــە ســەر گــۆڕی
کوژراوەکانــی حکوومەتــی ئێــران لە
شــاری دێهلــوڕان هــەر حەوتوویــەک
ڕۆژی هەینــی و خاوەێنکردنــەوەی
گۆڕەکانیــان و دانی تەئیدیە لە الیەن
ئیدارەی بونیادی شــەهیدی دێهلۆڕان
و ســپای پاســداران ناوچەی دێهلۆڕان
بۆ ماوەی  ٦مانگ.
-٣دروســت کردنی پەیجــێ لە تۆڕی
کۆمەاڵیەتــی ئینیســتاگرام بــە ناوی
خــۆی و باڵوکردنــەوەی وەســیەتنامە
و کورتەیــەک لــە ژیاننامــەی
کوژراوانی  ٨ساڵەی شەڕی بەرگری
پیــرۆز و هــەر حەوتوویــەک یەکێک
لــە کوژراوەکانــی شــاری دێلهوڕان و
دانــی ڕاپــۆرت مانگانــە بــەو ناوەنــدە
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کەیوان دروودی
جوغرافیــای ئێــران پانتاییەکــە
کــە لــە مێــژووی خۆیــدا بــەردەوام
تووشــی بەرتەســک بوونــەوە و
بەرباڵوبوونــەوە بــووە .ئــەم رەوتــە لــە
مێــژووی هاوچەرخیشــدا درێــژەی
هەبــووە .مەســەلەی کۆمــاری
ئازەربایجــان ،کەنــداو ،دەریــای خەزەر
و خاوەندارییەتــی لــە دوورگەکانــی
باشــووری قــەوارەی ئێســتەی ئــەم
جوغرافیایــە ،ئێستەشــی لەگــەڵ بێت
جێی مشتومڕی سیاسی و کێبڕکێی
خاوەندارییەتییه لە ناوچەدا.
جیــا لە رووی جوغرافــی لە مێژووی
هاوچەرخ  -لە ئەفشارییە و رەشەکوژیی
ســابیئییە عەرەبەکانەوە هەتا شۆڕشی
 ٥٧خەلخالــی و کــوردەکان -کــە
ئیتــر بەســتێنی بزرکردنــی بەڵگەنامە
و راســتییەکان وەک ئەوســا لەبــار
نەمــا ،هەوڵــی چەواشــەکاریی
ناســیۆنالیزمی هێرشــبەرانەی قەومی
زاڵ نەیتوانی ئەو راســتییە بشــارێتەوە
کە پێکهاتەکانی نێو ئەم جوغرافیایە
بــەردەوام لــە هەوڵــی خۆدەربــاز کردن
لــە پەراوێزخراوی و نکۆڵی لێکراوی
بوونە و ئەوەی تا ئێســتەش رایگرتوون
تەنیــا هێــز و زەبــر بووە نەک خواســت
و قەناعەت.
ئــەم جوغرافیــا پیرۆزکــراوە ،بۆخــۆی
هەمیشــە لــە بەرامبــەر دەرەوەیــدا یــان
هەوڵــی داگیرکاریــی داوە یــان لەژێر
دوێردی داگیرکاریدا بووە.
ئــەم رەوتــە کــە هەمیشــە دەرەنجامــی
سیاســەت و ملمالنێــی نێوخۆیــی بووە
بــە بەردەوامــی و دانەبــڕاوی هەتــا
ئێســتەش درێــژەی هەیــە و نموونــەی
بەردەســتی لــە شــێوازی پەیوەندیــی
رووســیە و رێژیمــی هەنووکــەی
ئێــران دەبیندرێــت؛ بەکگراوندێکــی
مێژوویــی تــاڵ و دۆڕاو و جۆرێــک
هەســتی رەشــبینیی الی هەندێــک
رەوتــی زاڵــی سانترالیســت دروســت
کــردووە کە لەم مێژووە ناســەقامگیرە
دوورودرێژەوە ســەرچاوە دەگرێت .بەاڵم
دڵەڕاوکێــی ئەم الیەنگەلە بۆ داهاتوو
نــەک پاراســتن و جێگیــر کردنــی
سەقامگیری نێوخۆیی لەسەر بنەمای
قەناعــەت و خواســت بەڵکــوو دووبــارە
دەســەاڵتێکی
بەرهەمهێنانــەوەی
سەرەڕۆیە کە لە بنەڕەتەوە پشتبەستووە
بەهێزی پەتی .ئەمەش زیاتر خۆی لە
سیاسەتی نکۆڵی لێکردندا دەبینێتەوە،
هــەر لێرەشــەوەیە کــە گومان لــە نیاز
و ئامانجیــان دروســت دەبێــت و بیــر و
رواڵەتــی کۆلۆنیالیســتی بەخــۆوە

دەگرن.
بــەم پێیــە زۆربــەی ئــەم کەســانە کە
خۆیان باشتر لە هەموو کەس ئاشنای
مێــژووی دەســەاڵتی پاشــایی _
میراتگرانــەی ئێرانیــن ،دەبــێ وەک
ئەرکێکــی ئەخالقــی و مێژوویــی بۆ
هاتنەدیــی ئێرانێکــی ســەقامگیر و
یەکپارچــە و لێوانلێــو لــە ئاشــتی و
پێکــەوە ژیان کە گوایــا "ئامانجیانە"
خوێندنەوەیەکــی گشــتگیر و

داهاتــوو بدۆزنــەوە و هەم لە خواســتی
ســەربەخۆیی و بــە قســەی خۆیــان
تەجزیەتەلەبی پێشگیری بکەن!؟
وەک دەڵێن پێشمەرجی راستکردنەوەی
هــەر هەڵەیــەک ،دانپێدانانــە بــە
هەڵەکــەدا .لەڕاســتیدا خۆبواردنــی
ئــەم الیەنانــە لە پرژانەســەر ئەم باســە
حەیاتــی و پێویســتانە ،لەبــەر ئەوەیــە
کــە ناچــار دەبــن ئــەو ئیدیعایەی کە
پێکهاتەکانــی نــاو ئێــران بەدرێژایــی

نرایەوە .ئەم راستییە ئەوە دەگەیەنێت
کــە بەســتێنی مێژوویــی و وجوودیی
حوکمڕانــی لــە ئێــران هــەر جــۆرە
سیســتمێک کــە کرانەوەیەکــی
هەندەکیی تیا بێت هەڵناگرێ.
رەنگدانــەوەی هــەژاری و بۆشــایی
لــەم جــۆرە گوتــارە لە ئــەرزی واقێعدا
دەتوانــێ لــە داهاتــوودا رێــڕەوی
دژەهەاڵواردن الی نەتەوە بندەستەکان
زیاتــر لەوەیکــه هەیــە بــۆ گوتــاری

بندەستەکان دەسپێبکەنەوە.
لــە راســتیدا ئــەم پەکەیجــە پێداگری
لەســەر حکوومەتــی ناوەندیــی بەهێــز
دەکاتــەوە کــە لــە مێــژوودا مەرجــی
هەرەســەرەکیی بەڕێوەبەریــی لــە
ئێــران و دەوڵــەت _ نەتــەوەی ســاختە
بــووە .ســاختە بــەو واتایــە کــە لــە
جوغرافیایەکــی فرەچەشــنی زمانی،
نەتەوەیــی و کولتووریــدا یــەک تاقە
زمــان ،نەتــەوە و کولتــوور بکرێتــە

وەک دەڵێــن پێشــمەرجی راســتکردنەوەی هــەر هەڵەیــەک ،دانپێدانانــە بــە هەڵەکەدا.
لەڕاســتیدا خۆبواردنی ئەم الیەنانە لە پرژانەســەر ئەم باســە حەیاتی و پێویستانە ،لەبەر
ئەوەیــە کــە ناچــار دەبن ئــەو ئیدیعایەی کــە پێکهاتەکانی ناو ئێــران بەدرێژایی مێژوو بە
دڵئاوەاڵیی و پێکەوەژیان الی یەکتر هەڵیانکردووە ،وەدرۆ بخەنەوە و ئەمەش بۆخۆی دەبێتە
کێشەیەکیتر لە هەژاریی وێژمان و گوتاریان.
رەخنەگرانــە بخەنــەڕوو .بــۆ نموونــە
هــۆی ســەرنەگرتنی مەشــرووتییەت
و خەسارناســیی رەشــەکوژیی
راپەڕینەکانــی عــەرەب ،بەلــووچ و
کــورد .بــە دیوێکیتــردا هەوڵــدان بــۆ

مێــژوو بــە دڵئاوەاڵیــی و پێکەوەژیــان
الی یەکتــر هەڵیانکــردووە ،وەدرۆ
بخەنــەوە و ئەمــەش بۆخــۆی دەبێتــە
کێشــەیەکیتر لــە هەژاریــی وێژمان و
گوتاریان.

دژەکۆلۆنــی لــە ئێــران پــاڵ پێوەنــێ.
مەترســیی جیددیتــر لەمــە ئەوەیە کە
بــەم هەمــوو نەخۆشــییەوە نوســخەی
بپێچیتەوە کە ئەویش پێداگرییە لەسەر
هاوواڵتیبــوون .هاوواڵتیــی بوونێــک

بنەمــای کەســێتیی تــاک و ئەمەش
لەمێژە الی رێژیمی پێشوو و ئێستەی
زاڵ بەســەر ئــەم جوغرافیایــەدا تاقی
کراوەتــەوە و ســەلماوە کــە واڵمــدەر
نابێــت .تەنیــا الیەنــی جیــاوازی ئــەم

رێژیمی ئیســامی هیچکات نەیتوانیوە بنەمای تاکی موســوڵمان بکات بە ئەمری واقیع و
ناچار بووە بۆ پێشــگیری لە بەشــداریی یاســایی پێکهاتە ئایینزاییەکانیتر لە دەســەاڵت و
لە سیاســەتی رەســمیدا مەزهەبی شــیعە وەکوو لقێک لەم ئایینە جیا بکاتەوە و ناوی لێبنێت
مەزهەبی رەسمی!!
خەسارناســیی ناســەرکەوتوویی و
بەکارهێنانــی توندوتیژییــە لە رابردوو
بــۆ ئەوانــەی نیگەرانی دابەشــبوونی

تەنانــەت لەســەر وێســتگەی
مەشــرووتەیەک کــە نــەک هــەر
پەراوێزکەوتــوو
پێکهاتەکانــی

کــە دیســان مەرجــی جێبەجێکردنــی
نەک قەناعەت بەڵکوو هێزە.
ئــەم نوســخە کــە لــە مێــژە کاری

بنەمــا فیکــری _ سیاســییە لەگەڵ
دەســەاڵتی هەنووکــە ئەوەیــە کــە
بەجێــی پێداگــری لەســەر تاکــی

لە دوورەدیمەنی ئەم رەوتی هەاڵواردنەدا ،جوغرافیای ئێران ئەوەندەی یەکیەتیی سۆڤییەت
پۆتانســییەلی کەرتبوونی تێدایە .یەکیەتییەک کە بیری کۆمۆنیزم و تاکی ئیدەئالی بەبیر
کۆمۆنیســتی و بە رەگەز رووســی کردبووە بنەما و لە کۆتاییدا لەژێر گوشــاری هەمەالیەنە و
لە کاتێکدا هەوڵی چاکســازیی دەدا ،لەبەر یەک هەڵوەشــایەوە و هەرکام لەو پێکهاتەگەلە
کە لەو جوغرافیاییە بەند کرابوون چارەنووسی خۆیان بەدەستی خۆیان یەکالیی کردەوە.
ئــەم جوغرافیایــەن ،هــەم لــەرووی
خەسارناســی و زانســتی زەرووری و
هەم لە باری دەروەستی و ئاکارییەوە،
ئەرکێکی بێ ئەمالوالیە.
بەاڵم بۆچی تا ئێستە ئەم الیەنانە کە
بــەردەوام خۆیــان وەک بەپەرۆشــترین
رۆڵەکانــی ئێرانــی بــوون دەناســێنن،
هەوڵێکــی لەم چەشــنەیان نەداوە هەتا
بتوانــن رێگــە چــارەی ژیربێژانــە بــۆ

دەری ئەوتۆیــان نەبــووە (بەشــدارییان
پێنەکــراوە) بەڵکــوو زۆرینەی رەهای
خەڵکــی ئەو ســەردەمەی نــاو ئێرانی
هەنووکــە ئاگاداریشــی نەبــوون
و دیاردەیــەک لــە ناوەنــدەوە بــوو،
خوێندنەوەیەکی روون و خەسارناســانە
و رەخنەگرانــە لەبەردەســتدا نییــە کە
بۆچــی لە کۆتاییدا بــە بەکارهێنانی
هێز و کوشــتوبڕ ســەری بۆ هەمیشــە

بــۆ دەکرێــت لــە بنەڕەتــەوە مەرجــی
جێبەجــێ کردنــی ئەوەیــە کــە مافی
کولتووری ،سیاســی ،کۆمەاڵیەتی و
نەتەوەیــی پێکهاتــەکان (مافی کۆ)
وەال بنرێــت .دیســان لێــرە گومانــی
گەورەتر دروست دەبێ کە لەژێر ناوی
نوێگــەری و لیبرالیزمــدا ،هێرشــێکی
تــری هاوشــێوەی رەزای میرپێنــج بــۆ
ســەر چاالکان و تێکۆشــەرانی نەتەوە

موســوڵمان تەئکیــد لەســەر تاکــی
ئێرانیــی دەکرێتەوە کــە هەمان تاکی
خوازراوی دەسەاڵتە.
خــودی ئــەم بیرۆکــە لەگــەڵ ئەوەی
لەخۆیــدا یەکدەســتخواز و تۆتالیتێــرە
هێشــتا لــە حاڵەتــی جێبەجێکردنــدا
کەموکوڕیی گەورەی پێوە دیارە.
رێژیمــی ئیســامی هیچــکات
نەیتوانیــوە بنەمای تاکی موســوڵمان

بــکات بــە ئەمــری واقیــع و ناچــار
بــووە بــۆ پێشــگیری لــە بەشــداریی
یاســایی پێکهاتــە ئایینزاییەکانیتــر
لە دەســەاڵت و لە سیاســەتی رەسمیدا
مەزهەبــی شــیعە وەکــوو لقێــک لــەم
ئایینــە جیــا بکاتــەوە و نــاوی لێبنێت
مەزهەبی رەسمی!!
ئــەم دژیەکبوونــە بــۆ هاوواڵتیــی
ئێرانیش وەڕاست دەگەڕێ ،ئەگەرچی
هەمــوو تاکــەکان لــە ئێرانــدا دەژیــن،
بــەاڵم زمــان و ناســنامەی فارســی
وەکــوو سیاســەتی رەســمی دادەنــرێ.
بەدیوێکیتردا سیســتمی تاکڕەهەندیی
تاکــی موســوڵمان و تاکــی ئێرانــی
دووگیانــە لــە بەرهەمهێنانــی تاکــی
میحوەریــی شــیعەی دوازدە ئیمامــی
و تاکــی میحــوەری پارســی.
ئەنجامگیرییەکــی ســادە لــەم بابەتــە
ئــەوە دەردەخــات کە ئامانــج لە تاک
لــە ڕاســتیدا هەوڵێکە بــۆ الواز کردن
و تواندنــەوەی پێکهاتــە ئایینــی و
نەتەوەییــەکان و بەرەوپێشــبردنی
دەســەاڵتی پاشــڤەڕۆیانەی رابردووی
ئێران.
بــەو پێیــە چاوەڕوانــی بەرکەوتنــی
لێکەوتەکانــی ئــەم سیســتمە
الی ئەوانــەی لــە پەراوێــزی ئــەم
کانســێپتەدان ،بەجــێ و لۆژیکییــە
و ئەمــەش پەرەگرتنــی زیاتــری
بیــری دژەکۆلۆنیــی بــەدواوە دەبێــت.
بەگشــتی وەختێ سیستمێک نکۆڵی
لــە کەموکــۆڕی (هــەاڵواردن)
دەکات لــە ڕاســتیدا ئــەوە خەریکــە
خواســتی بەشــداریکردنی هەاڵوێردراو
کزتــر دەکات .بــەم پێیــە دیوارێــک
هەڵدەچنــێ کــە ئەوبــەری دەبێتــە
هەاڵوێــر و ئەمبەری هەاڵوێردراو .ئەم
دیــوارە لــە ڕاســتیدا دەبێتــە ســەرەتای
بیچمگرتنــی چوارچێوەیەکــی دابڕاو
کــە لــە حاڵەتــی دڵخــوازی هەاڵوێــر
وەکــوو کۆلۆنییــەک دەبینرێــت کــە
داگیر کراوە.
لــە دوورەدیمەنــی ئــەم رەوتــی
هەاڵواردنــەدا ،جوغرافیــای ئێــران
ئەوەنــدەی یەکیەتیــی ســۆڤییەت
پۆتانســییەلی کەرتبوونــی تێدایــە.
یەکیەتییــەک کە بیری کۆمۆنیزم و
تاکی ئیدەئالی بەبیر کۆمۆنیســتی و
بە رەگەز رووســی کردبووە بنەما و لە
کۆتاییدا لەژێر گوشــاری هەمەالیەنە
و لــە کاتێکــدا هەوڵــی چاکســازیی
دەدا ،لەبــەر یــەک هەڵوەشــایەوە
و هــەرکام لــەو پێکهاتەگەلــە کــە
لــەو جوغرافیاییــە بەنــد کرابــوون
چارەنووســی خۆیــان بەدەســتی خۆیان
یەکالیی کردەوە.
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مستەفا هیجری:

کێشە نێوخۆییەکان زیاتر پەرە دەگرن،
لەبــەر ئەوەیکــە ئــەو ناتەباییانــە
بەرهەمی سیاسەتێکی غەڵەتە؛

خوێنەرانــی بەڕێــزی "کوردســتان"؛
ڕێکەوتــی ٢٥ی بانەمــەڕ ڕێــزدار
مســتەفا هیجــری لێپرســراوی گشــتیی
حیزبــی دێموکــرات لــە دیمانەیەکــی
تەلەفزیۆنیــدا لەگــەڵ "تیشــکتیڤی"
واڵمــی هەندێــک پرســیاری پێوەندیدار
بە پرســی هاتنــە دەرەوەی ئامریکا لە
بەرجامــی دایــەوە کــە لەبــەر گرینگی
باســەکە ،لێرەدا دەقــاودەق دەخرێتە بەر
دیدی ئێوەی خۆشەویست:

دیمانە :سابیر فەتاحی

«
هاتنــەدەری ئامریکا لــه بەرجام چ
دەرئەنجامێکی دەبێت؟
بــە بۆچوونی مــن ئاکامەکــەی ئەوە
دەبێ کە بەشــێک لەو گەمارۆیانەی
لەســەر ئێران نەمابوون بگەڕێنەوە؛ کە
بریتییــە لــەو گەمارۆیانــەی کــە لــە
زەمانی ئۆبامادا لەســەر ئێرانیان فەرز
کردبــوو ،چوونکــە مەجمووعەیەکــی
دیکــە گەمــارۆ هەبــوون ،کــە
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان
بڕیــاری لەســەر دابــوو و هێندێکیــان
واڵتانــی ئورووپایــی بڕیاریــان لەســەر
دابــوو .جــارێ ئێســتە ئــەم دوو بەشــە
ناگەڕێنــەوە ،بەاڵم ئەوانــەی ئامریکا
داینابوون دەگەڕێنەوە سەر ئێران و ئەوە
دەبێتــە هۆی ئــەوەی دۆخی ئابووریی
ئێــران بــەرەو خراپتربــوون بچــێ و
کێشــەکانی نێوخۆیی ڕێژیم بن و ئەو
ڕەوتە درێژەی هەبێ هەتا ئەو کاتەی
کــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی
ئێــران ناچــار بــێ بێتــەوە ســەر مێزی
وتووێــژ بۆ ســازان لەســەر ئەو ویســت
و داخوازییانــەی کــە حکوومەتــی
ئامریکا ئێستا هەیەتی.
«
باســتان لــە کێشــە نێوخۆییەکانــی
ڕێژیــم کــرد ،لــەو ڕاســتایەدا لــە
یــەک دوو ڕۆژی ڕابــردوودا یەکێــک
لــە ســەرانی مەجلیســی خوبرەگانــی
ڕێژیــم وتوویەتــی کــە "خامنەیــی
لەســەر ویســتی دەوڵــەت بەرجامــی
قەبــووڵ کــردووە و ڕۆحانــی هێڵــە
ســوورەکانی بەزاندووە ،بۆیە دەبێت
ڕۆحانــی داوای لێبوردن لە خامنەیی
و خەڵــک بــکات" لێــرەدا پرســیار
ئەوەیــە کــە ئایــا ئــەو کێشــانەی
باســمان کــرد فۆرماڵیتــەن یــان نــا
کێشەکان جیدین؟
نا ،کێشــەکان جیددین ،چونکە تاکوو
ڕێژیــم بــەرەو الوازی دەچــێ خەڵکی
ئێــران بــەو جۆرەی کە بــە النیکەم لە
یەک ســاڵی ڕابــردوودا دەســتیان پێ
کــردووە ،بەربەرەکانێــی خۆیــان دژی
ڕێژیمــی ئێران درێــژە دەدەن ،هەتا ئەو
کاتــەی کــە قەیرانــەکان لــە ئێرانــدا
چارەسەر نەکرێن ،کێشە نێوخۆییەکان
زیاتــر پەرە دەگــرن ،لەبەر ئەوەیکە ئەو
ناتەباییانــە بەرهەمــی سیاســەتێکی
غەڵەتە؛ ئەو سیاســەتە غەڵەتە ئێســتا
کــەس حــازر نییــە قەبووڵــی بــکا و
وەئەستۆی بگرێ ،هەر کەس دەیخاتە
ئەســتۆی ئــەوی دی .هــەروەک
دەیبینیــن ئەوجــارەش وەک هەمیشــە
وەلــی فەقیهـــ خەتاکانــی خســتە
ئەســتۆی دەوڵەت و دەوڵەت دەیخاتەوە
ئەســتۆی وەلی فەقیهـ ،کە لە هەموو
شــتێک ئــاگادار بــووە و لێرەدایــە کە

کێشەکان زیاتر دەبن.
بەدیلــی ڕوونــی ئامریــکا بــۆ بەرجام
چییــە؟ گەڕانــەوەی دووبــارەی
گەمارۆکان چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
ترامــپ لــە کاتــی بانگەشــەی
هەڵبژاردنــدا بەرجامی وەک یەکێک
لــە خراپتریــن قەراردادەکانی مێژووی
ئامریــکا نــاو دەبــرد و ئــەوکات
ڕایگەیانــد کــە لــە بەرجــام دێتــەدەر
و ئێســتاش کــە هەڵبژێــردراوە بــۆ
ســەرکۆماری ،دەبــێ ئــەو دروشــمە
عەمەڵــی بــکات ،ئەویــش پێــی وایــە
ڕێژیــم بــەو قەراردادە دەســتی ئاوەاڵتر
بووە لــە پێوەندی لەگەڵ یارمەتیدانی
زیاتری تێرۆریستەکان و دوای ماوەی
دیاریکــراو لــە بەرجــام ،کــە ئەگــەر
هەڵە نەکەم  ١٥ســاڵە دووبارە دەســتی
ئــاوەاڵ دەبــێ لــە پیتاندنــی ئۆرانیۆم؛
بەتایبەتــی هێندێــک بەڵگــەی
ڕوون لــەو پێوەندییــەدا لــەو ماوەیــەدا
هاتوونەتــە ئــاراوە کــە دەریدەخــەن
کۆمــاری ئیســامی هەر بــە فکری
دەسپێراگەیشــتن بــە چەکی ناوکی و
پیتاندنی ئۆرانیۆم بووە و لەو ماوەیەدا
درۆی کــردووە لەگــەڵ کۆمەڵــگای
نێونەتەوەیــی؛ لــە الیەکی دیکەشــەوە
دەســتێوەردانی لــە واڵتانــی ناوچەکە،
یەکێــک لــە ئامانجەکانــی ئامریکا
ئەوەیــە دەســتێوەردانەکانی ئێــران لــە
واڵتانــی ناوچــە کــەم بکاتــەوە ،ئــەوە
بــوو کە دیتمان لە ڕاگەیاندنەکانیاندا
نیشــانیان دا ڕێژیــم بــۆ دەســتێوەردان
لــە هەڵبژاردنەکانــی ئــەم دواییانــەی
عێراقــدا بڕێکــی یەکجــار زۆر پووڵی
ئامادە کردبوو کە لە سنووردا گیران.
ئامریــکا دەیهــەوێ دەســتی ڕێژیمــی
ئێــران لــەو کارانە کورت بکاتەوە و تا
ئەو کاتەی کە ئەو ئامانجانەی دێتە
دی ،هەم گەمارۆکانی پێشوو وەگەڕ
دەخرێــن و هەم گەمارۆی تازە دەخاتە
سەر ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران.

«
باســتان لــە دەســتێوەردانەکانی
ئێــران لــە واڵتانی ناوچــەدا کرد و
ئێســتاش ئامریــکا وا دەنوێنێــت کە
نایەوێــت ڕاســتەوخۆ دەســتێوەردان
لــە کاروباری نێوخۆیــی ئێراندا بکا
و بە ســەرنجدان بــە ئەزموونەکانی
پێشــوو لــە واڵتانــی لیبــی ،کوبا،
کــۆرەی باکــوور و یــەک دوو واڵتــی
دیکــە کــە گەمــارۆکان تەمەنــی
دەســەاڵتدارانی درێژتر کردۆتەوە،
ئایــا چڕکردنــەوەی گەمــارۆکان
دەبێتــە هــۆی داڕمــان و ڕووخانــی
کۆماری ئیسالمی؟
ئێســتا بــاس لــە ڕووخانــی کۆمــاری
ئیســامی نییە لــە الیــەن ئامریکاوە،
بــەاڵم ویســتی ئامریــکا ئەوەیــە کــە
هەر وەک باســمان کــرد ،ئێران بێنێتە
ســەر مێزی دانوســتان بۆ ئەوەیکە ئەو
خااڵنــەی کــە داخــوازی ئامریــکان،
قەبووڵ بکات و تەجروبەی ڕابردووش
نیشــانی داوە ،کــە هــەر کاتێــک
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی
ئێــران لەژێــر فشــاردا قــەرار دەگــرێ
و حکوومەتەکــەی الواز دەبــێ و
بــەرەو ڕووخــان دەچێ ،تەســلیم دەبێ.
ئێمــە لــە مێــژووی هاتنــە ســەرکاری
ڕێژیمــدا ئــەو حاڵەتەمــان چەنــد جــار
دیتــووە .یەکەمیــان لــە شــەڕی ئێران
و عێراقــدا ،کــە لــە ســەرەتای هاتنــە
ســەرکاری ڕێژیم شــەڕێکی  ٨ســاڵە
لــە نێــوان ئێران و عێراقــدا ڕووی دا و
ڕێژیــم دوای دانــی هەزینەیەکی زۆر
و کوژران و بریندارێکی یەکجار زۆر
لە گەنجــە ئێرانییەکان ،لــە کۆتاییدا
کــە دیتی دەرەقەتی عێراق نایە ،هاتە
ســەر مێزی دانوســتان و وەک خۆیان

گوتیــان خومەینــی جامــی ژەهــری
خــواردەوە .دووهەم قۆناغ کە دەیبینین
وەکــوو ئەزموونێــک هەر قــەراردادی
بەرجــام بــوو ،پێــش ئەوەیکــە بەرجــام
واژۆ بکرێــت ،ســەرکۆمارەکانی
ئێــران بــە تایبــەت ئەحمەدینــژاد و
بەرپرســانی بااڵی سیاسیی و نیزامی
دەیانگــوت ،کــە ئــەو گەمارۆیانــەی
کــە ئامریکا خســتوویەتە ســەر ئێران،
ڕۆڵیان نییە و تەنیا کوتە کاغەزێکی
بــێ ئەهەمیەتە ،بــەاڵم کاتێک وەلی
فەقیهـ زانی بەو دروشمانە چارەسەری
نایــە ،بــە نهێنــێ و بــێ ئــەوەی
ســەرکۆمار بزانــێ ،نوینــەری خــۆی
نــارد بــۆ عەمــان و لەگــەڵ نوێنەری
ئامریــکا قســەی کــرد و بناغــەی بە
چۆکداهاتــن و قــەراردادی بەرجامی
ئــەو کات بــاس کــرد و لــە کۆتاییــدا
دیتمان ملی ڕاکێشا بۆ ئەو خااڵنەی
کــە ئــەو کات ئورووپــا و ئامریــکا
دەیانەویســت و خــودی ئۆبامــا وەک
ســەرکۆماری ئامریــکا پێــی ڕازی
بوو ،ئەو دەمەیش قەبووڵی کرد و من
گومانم نییە کە لە داهاتووشدا ئەگەر
ئــەو گەمارۆیانــە ڕۆڵیــان ئەوەندە زۆر
بــێ کــە جارێکی دیکــەش کۆماری
ئیســامی مەترســیی داڕمانــی
یەکجاریــی ئابوورییەکــەی هەبــێ،
دووبــارە دێتەوە ســەر مێــزی وتۆوێژ و
قەبووڵی ئەوە دەکا و ئامریکا دەیەوێ
لەو تەجروبەیە کەڵک وەربگرێت.
«
ئایا چوونەدەری ئامریکا لە بەرجام
ئــەو ئاوانســە بــە کۆماری ئیســامی
نــادات کــە هــەژاری و نــەداری و
برســییەتی خەڵکــی ئێــران بخاتــە
ســەر ئەســتۆی ئــەو گەمارۆیانە کە
کۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی بەســەر
ئێرانیدا سەپاندووە؟
کۆمــاری ئیســامی لــەوە کەڵــک
وەردەگرێــت ،بــەاڵم دوای بەرجــام کە
گەمــارۆکان لەســەر ئێــران نەمــان،
هەمــوو کۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی
بەتایبــەت خەڵکــی ئێــران شــاهیدی
ئــەو ڕاســتییە بوونکــە دوای البردنی
گەماڕۆکانیــش ڕێــژەی بێــکاری،
نەخۆشــی و دۆخــی خراپــی ئابــووری
و ژیــان لــە نێو خەڵکی ئێراندا زیاتر و
خرابتــر بــووە؛ ئەوە شــتێکە کە خودی
بەرپرســانی ڕێژیمیــش دانــی پێدەنێن،
بۆیــە پێــم وایــە ئەگــەر کۆمــاری
ئیســامی بیــەوێ جارێکــی دی
بگەڕێتەوە ســەر ئەو شێوە تەبلیغاتانە،
ئیدی کەس باوەڕی پێ ناکات.
«
هــەر لــەو پێوەندییــەدا ئایــا
کاری دژبەرانــی ڕێژیــم کــە کار بــۆ
دێموکراســی و مافەکانــی مــرۆڤ
دەکەن ،دژوارتر نابێتەوە؟
ئێمە پێمان وایە رێژیمە دیکتاتۆرەکان
هەتــا بــەرەو زەعفــی زیاتــر بــڕۆن،
سەرکوت و زەبروزەنگ لەسەر خەڵک
زیاتــر دەکــەن ،چونکــە ڕێگاحەلیــان
بــۆ چارەســەرکردنی قەیرانــەکان
و ڕازی کردنــی خەڵــک نییــە و
هەمــوو چارەســەرەکان لــە ســەرکوت
و زەبروزەنگــدا دەبیننــەوە کە ڕێژیمی
ئیســامی ئێرانیش یەکێک لەوانەیە،
بۆیــە ئێمــە ئەو ئیحتمالــە دەدەین ،کە
پێ بەپێی ئەوەیکە رێژیمی کۆماری
ئیســامی الوازتــر دەبێ ،ســەرکوت و
زەبروزەنگ هەر بەو شکڵە دەبێ.
دوای هاتنەدەری ئامریکا لە بەرجام،
ئورووپــا لــە بەرجامــدا دەمێنێتــەوە یان
ئەوانیش پشت لە ئێران دەکەن؟
دەزانــی ئێســتا شــەڕی بازرگانــی و
قازانــج و بەرژەوەندییە ،ئورووپاییەکان
هەمــوو هەوڵیــان ئەوەیــە کــە بەرجــام
بمێنێتــەوە ،بەاڵم لەســەر ئەو خااڵنەی
کــە ئامریــکا داوایــان دەکا و
ئەوانیــش لەســەری هاودەنگــن کــە
کۆمــاری ئیســامی دەبێت دەســت لە
زێدەخوازییەکانــی خــۆی لــە دونیای
دەرەوە هەڵبگرێت ،یارمەتی تێرۆریستان
کۆتایــی پێ بێنێت و دەســتێوەردان لە
کاروباری واڵتانی ناوچەدا نەکات بە

جیــاواز لەگەڵــی واریــدی وتووێژ بن؛
ئەوانــە هەموو بەســتراونەتەوە بەوەیکە
لــە داهاتوودا ئێران چــۆن واڵمی ئەوە
دەداتــەوە ،بــەاڵم نابێ ئەوەمــان لە بیر
بچێــت کــە ئێــران لەئاکامــدا ئەگــەر
بــە داخــوازی ئوروپاییەکانیــش رازی
نەبێــت ،ئورووپاییــەکان بازرگانیــی
لەگــەڵ ئامریــکا ناگۆڕنەوە بە ئێران؛
بــەو مانایــە کــە ئەوانیــش لــە دوای
قازانــج و بەرژەوەنــدی خۆیانــدان و
قازانــج و معامەلــە کردنــی ئــەوان
لەگــەڵ ئامریــکا چەندیــن بەرانبەری
ئێرانــە ،بۆیــە ئــەوە بــە بۆچوونــی من
شــتێکە کــە جێــگای گومــان نییــە،
بــەاڵم لــەو ماوەیــەدا هــەوڵ دەدەن کە
هــەم لە بەرجامــدا بمێننەوە و هەمیش
داخوازییەکانــی ئامریــکا لەســەر ئەو
خااڵنــە جێبەجێ بکــەن کە کۆماری
ئیســامی بێننە ســەر مێزی وتووێژ و
پێی ئیمزا بکەن.
«
ئایــا گەمــارۆکان کاریگــەری
زیاتریان لەســەر خەڵک دەبێت یان
لەسەر دەسەاڵت؟
هەموومــان ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامی دەناســین ،تەجروبەیــەک
کــە لــە کۆمــاری ئیســامی ئێرانــدا
هەیــە و لە دوای بەرجامیش نیشــانی
دا ،هەمــوو خەڵکــی ئێــران دڵیان بەوە
خۆش بوو کە بە ئیمزاکردنی بەرجام،
کار زۆرتــر و داهاتــی خەڵکیش زیاتر
دەبێــت ،مەعیشــەت بــاش دەبێــت ،ئەو
فــەزا توندوتیــژ و ئەمنییەتییــەی کە
لەســەر خەڵک زاڵە ،ئارامتر دەبێتەوە،
ئــەو پووڵەی کە بە دەســتی دێنێ بۆ
گوزەرانــی خەڵــک بــەکاری دێنــێ،
بــەاڵم تەجروبە نیشــانی داوە هەمووی
ئەوانــە بەپێچەوانــە بــوون ،یانــی هــەر
دوای هەڵگرتنــی گەمــارۆکان تــا
ئێستا ،گرانی لە ئێراندا چەند بەرانبەر
زیــاد بووە ،نموونــەی زەق و بەرچاوی
نرخــی تمەنــە کە لــە بەرانبەر دۆالردا
لــە ماوەی  ٦یان  ٧مانگی ڕابردوودا
حــدودی  ٥٠لەســەد زیاتــر دابەزیــوە
و ئــەو دابەزینــە هــەروا بەردەوامــە و
بێجگــە لــەوەش دیتمان ئــەو پوواڵنەی
کۆماری ئیسالمی لە دوای بەرجام و
الچوونی گەمارۆکان دەستی کەوت،
لــە جیاتی ئــەوەی بۆ پێداویســتیەکان
و رفاهــی خەڵکــی ئێــران تەرخــان
بکرێــت ،بــۆ پەرەپێدانــی تێرۆریــزم و
دەســتێوەردانی لــە واڵتانــی ناوچــە و
بەهێزکردنــی ماشــینی دەســەاڵتی
کۆماری ئیسالمی بەکار هات ،بۆیە
ئەمن لەو باوەڕەدام کە ئەو گەمارۆیە
بۆ خەڵکەکە فەرقێکی ئەوتۆ ناکات،
بەاڵم لە باری ئابوورییەوە شوێندانەری
زۆر لەسەر ڕێژیم دادەنێ.
«
دواهەڵوەســتەی ئامریــکا لەســەر
ئێران دەتوانێت چ بێت؟
پێــم وابێت ئامریــکا دەیەوێت ڕێژیمی
ئیسالمی ئێران بگەیەنێتە ئەو ئاستەی
کە ئەو کۆماری ئیسالمییەی ئێستا
نەمێنێــت! دەســتێوەردان لــە کاروباری
واڵتانــی دراوســێ نــەکات ،یارمەتی
گــرووپ و دەوڵەتــە تێرۆریســتییەکان
نــەدات ،مافــی مــرۆڤ لــە نێوخۆی
ئێران پێشــێل نــەکات ،ئەگەر ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامی ئــەو خااڵنــە
قەبــووڵ بکات ،مــن پێم وایە ئامریکا
هیچ هەوڵێك بۆ ڕووخانەکەی نادات،
بــەاڵم ئێســتا ئەو پرســیارە لــە ئارادایە
کە ئەگەر ئێرانیش لە بەرجام بێتە دەر
و پیتاندنیــش دەســت پێ بکاتەوە ،ئەو
دەم چ روو دەدات کــە زۆر گرینگــە،
من پێم وایە لەوەدا لێی قەبووڵ ناکەن
نە ئامریکا و نە ئورووپا و دژکردەوەی
زۆر توندیــان دەبێــت؛ جــا ئایــا ئــەو
دژکردەوانــە دەگەنە ئەو ئاســتەی کە
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بڕووخێ
یــان نەڕووخــێ ،ئــەوە بەســتراوەتەوە بە
داهاتــوو کــە دەبــێ بزانیــن چــۆن ئەو
پرۆسەیە دەچێتە پێشەوە .
«
بەو پێیە ئایا لە ئێستادا سیاسەتی

گۆڕینیش لە ئارادا نییە؟ ئەوەی کە
بە ئاشــکرا چ لە الیــەن ئورووپا چ
لــە الیەن ئێرانــەوە رادەگەیەندرێت
سیاســەتی گــۆڕان لــە ئــارادا نییە،
گریمــان کــە سیاســەتی گۆڕیــن لــە
ئارادا بوو ،کۆمەڵگای نێونەتەوەیی
دەتوانێت وەک ئاڵتێرناتیڤ حیساب
لەسەر کام الیەن یان هێز بکات؟
ئەوە یەکێک لە پرسە زۆر گرینگەکانە
کە هەم بۆ کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و
هــەم بــۆ خەڵکیــش زۆر مەترەحــە کە
دوای رێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
کــێ دێتە ســەرکار؟ رەنگە بەشــێک
لەوەیکــە رۆژئــاوا بــە گشــتی جــارێ
بیــر لە گۆڕینی کۆماری ئیســامی
ناکاتــەوە ،نەبوونــی ئاڵتێرناتیڤێکــە
کــە دوای ڕێژیــم بتوانــێ ئێــران بــە
شــێوەیەکی دیکە ئیــدارە بکا .ڕەنگە
تــا کاتــی پێکهاتنی ئــەم ئاڵتێرناتیڤە
ئەو حاڵەتە لە نێو ئورووپا و ئامریکادا
بمێنێتــەوە ،هەتــا بــەو جــۆرەی عەرزم
کــردی لــە نێــو ئێرانییەکانیشــدا
بەشێکیان النیکەم ئەوانەی الیەنگری
کۆماری ئیسالمین و دژ بە ڕووخانی
ڕێژیمــن هەر بــەو دەلیلــەی دەڵێن کە
دوای ڕووخانــی کۆماری ئیســامی
کێ بێ؟
«
کێشــە و لەمپەڕەکانــی بــەردەم
هاتنــە ئــارای ئاڵتێرناتیــڤ چیــن
لــە ئێســتادا؟ بۆچــی ئۆپۆزیســیون
کارێک ناکەن پێکەوە کە کۆمەڵگای
نێونەتەوەیی زووم لە سەر الیەنێک
نەکــەن و هەموویــان لە دەســەاڵتی
داهاتوودا بەشدار بن؟
هۆکارەکەی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە ،کە
ئۆپۆزسیونی سەرانسەری زۆر بێهێز،
نایەکگرتــوو و بــە بیروبۆچوونــی
جیاوازەوەن ،بۆیە ئەوانە نەیانتوانیوە لە
ماوەی ســی و چەند ســاڵی ڕابردوودا
کــە تەمەنی ڕێژیمە بە بەرنامەیەکی
سیاســیی ڕوون و دیاریکــراو بگــەن،
بــۆ ئەوەیکــە هەم خەڵکی ئێــران بزانن
چ ئاڵتێرناتیڤێکیــان دەوێــت هــەم
دەرەوەی واڵت ،جــا دوایــە بڕیــار بدەن
کــە یارمەتــی بکــەن یان نا کــە ئەوە
یەکێــک لــە شانســەکانی کۆمــاری
ئیسالمی ئێرانە کە لە واقیعدا بووەتە
یەکێــک لــە هۆیــەکان کــە بتوانــێ
بمێنێتــەوە و نەڕووخێ .ئەگەر باس لە
ئۆپۆزسیونی کوردی ئێران بکەین ،پێم
وایە بەبەراورد لەگەڵ ڕابردوو وەزعیان
باشــترە؛ لە بــاری لێــک نزیکبوونەوە
و هاوکاریــدا و هــەر وەکــوو دەزانــن
ناوەندێکــی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران لــەم کۆتاییانــەدا
پێــک هاتــووە کــە دیالــۆگ و پــرس
و وتووێــژ لەســەر پرســە جۆراجۆرەکان
دەکــەن ،کــە ئاکامــی باشیشــی تــا
ئێستا هەبووە.
«
ئایــا ئــەو ناوەنــدە هاوکارییــە
خــاو نیــە لــە کارکردنــدا یــان لــە
پراکتیکــدا کارێکیــان کــردووە کــە
ئێمــە ئاگاداریان نەبین؟ دانیشــتنی
بەردەوام چ قازانجێکی هەیە کاتێک
لە کردەوەدا هیچ کارێک ناکرێت؟
النیکەمــی قازانجــی ئەوەیــە ئەگــەر
رێکخراوەکانــی کــوردی ئێــران
جیاوازیــی بیروبۆچوونیــان هەبــێ ،لە
هــەر بارێکــەوە لــە جیاتــی ئەوەیکــە
وەکــوو ڕابــردوو بــە شــەڕ و کێشــە
لەگــەڵ یــەک چارەســەری بکــەن،
لــە دانیشــتنەکاندا قســەی لەســەر
دەکــەن ،ڕەنگــە ناوەنــدی هاوکاریــی
هەتــا ئێســتا نەیتوانیبــێ بــە شــێوەی
عەمەلی کارێکی بەرچاوی کردبێ،
کــە خەڵکی کــورد لــە خۆرهەاڵتیش
چاوەڕوانیەتــی ،بەاڵم ئەو دەســکەوتە
نابــێ بەکــەم بگرین ،چونکــە هەموو
تەوافوقــات و بەرنامــەی عەمەلــی و
کاری سیاســی لەو دانیشتنانەدا دێتە
پێشــێ ،بــەاڵم ئەوەمــان لەبیــر نەچــێ
ئۆپۆزســیونی کــوردی ئێــران تەنانەت
ئەگــەر بەهێزیــش بــێ ڕووخانــی
کۆماری ئیسالمی بەتەنێ بۆی زۆر

زەحمەت دەبێ.
«
ئایا ئۆپۆزسیونە سەرتاسەرییەکان
لەو ڕاســتایەدا هیــچ داوایەکیان لە
ئێــوە وەک حــدکا یان ئۆپۆزســیونی
کــورد هەبــووە بــۆ دوای داڕمان یان
گۆڕین؟
ئێمــە لەگــەڵ چەندیــن ئێئتالفــی
سەرانســەریی ئێــران هاوپەیمانیــن یــان
ئەندامین لە رێکخراو و ئێئتالفەکاندا،
لــە زۆر خاڵــدا پێکــەوە هاوڕاین ،بەاڵم
هێندێك لەو الیەنانەش هەن ،کە دژی
ویست و داخوازییەکانی ئێمەن ،وەکوو
دەزانن بەشێکیان کاتێک کە تۆ باسی
مافــی نەتەوەیــی دەکەی خێرا باســی
دابەشــکردنی ئێران و ئەو جۆرە شــتانە
مەتــرەح دەکــەن ،تەقریبەن کەم و زۆر
وەکوو ڕێژیمی کۆماری ئیســامین،
بۆیــە تاکوو ئێســتا ئێمــە نەمانتوانیوە
لەگــەڵ هەمــوو ئۆپۆزســیۆنی ئێرانی
بە تەوافوقێکی سیاسی بگەین ،بەاڵم
لەوێشدا ئێمە وەک حیزبی دێموکرات
و ئۆپۆزســیۆنی دیکــەی کــورد لــە
خۆرهــەاڵت وەزعمــان باشــترە .ئێمــە
ئێســتا زۆر راحــەت دەتوانیــن ویســت
و داخوازییــە نەتەوەییەکانــی خۆمــان
لەگــەڵ ئــەوان باس بکەیــن و لەگەڵ
هێندێکیــان بە تەوافــوق بگەین ،بەاڵم
رەنگــە ئێــوەش لــە بیرتــان بــێ ،کــە
سااڵنێک لەوە پێش و لە سەرەتاکاندا
ئەســڵەن بۆیان تەحەمووڵ نەدەکرا کە
باســی مافی نەتەوەیی بکەی ،باسی
فێدرالیــزم بکــەی ،ئەوانەیــان قەبووڵ
نەبــوو ،بەاڵم ئێســتا بەشــێکی زۆریان
کــە ئێمــە لێیــان نزیکیــن و لەگەڵیــان
لــە ئێئتالفدایــن ،ئەوانەیــان قەبــووڵ
کردووە.
«
وەک دوایین پرســیار؛ کورد بەگشتی
و حیزبــی دێموکــرات بەتایبــەت لە
خۆرهەاڵت چۆن دەتوانێت ئەو هەلە
کــە بە هۆی گــرژی و ئاڵۆزییەکانی
کۆماری ئیسالمی لەگەڵ دنیای دەرەوە
و هەروەهــا کێشــە نێوخۆییەکانــی
ڕێژیــم هاتووەتــە ئــاراوە ،بــە
قازانجی کورد بقۆزنەوە ؟
لێــرەدا دەبــێ ئیشــارە بــە دوو خاڵــی
زۆر گرینــک بکــەم :یەکیــان ،ئێمــە
وەک رێکخــراوە سیاســییەکانی
کــوردی ئێــران دەبــێ واقیعییەتــەکان
لە بەرچاو بگرین ،ئەو واقیعییەتانەی
کــە لــە نێوخــۆی ئێرانــدا هەیــە ،بــەو
ئاڵوگۆڕانەی کە لە ڕۆژهەاڵتدا پێک
هاتووە .دووهــەم :دۆخی کۆمەڵگای
نێونەتەوەیــی ،چونکــە ئێمــەش وەک
بەشــێک لــە ئێــران لــە کۆمەڵــگای
نێونەتەوەیــی بەدوور نین ،ئێمە ناکرێ
وەدوای خەیــااڵت و ئەوانــە بکەوین و
سیاســەتێک بەکار بێنین کە لەگەڵ
ئەو ئاڵۆگۆڕانەی کە لە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان و ئێــران و مەنتەقەدا هەیە
غافــڵ بیــن .جگەلەمــەش ناتوانیــن
تووشــی بەرزەفــڕی و خەیــااڵت بیــن،
ئێمە حیزبە کوردیەکانی ئۆپۆزسیونی
ئێرانــی وەکــوو حیزبی سیاســی دەبێ
لەگەڵ واقیعیات بەرەوڕوو بین ،ئاوات
و ئامانجــی خەڵکی کــورد بەتایبەت
گەنجــەکان جێگــەی ڕێــزە و دەتوانــن
ئــارەزووی خۆیان هەبێ ،بەاڵم حیزبی
سیاسی دەگەڵ واقیعیات تەرەفە؛ دەبێ
بــە لەبەرچاوگرتنی ئــەو واقیعییەتانە
ئاڵقــەی نزیکایەتی و ئێئتالف لەگەڵ
الیەنانەکانــی خۆرهەاڵت هەروا بەهێز
بێت و هەنگاو بە هەنگاو بچینە پێش
بــۆ کاری زیاتر کە لە دەســتمان دێت
و ئیمکانــی هەیــە دەتوانیــن جێبەجێی
بکەیــن و دەرفەتیش لەدەســت نەدەین،
چونکــە ئەگــەر ڕێکخــراوی زیاتریش
لــەو ناوەنــدی هاوکارییــەدا بــێ و
بەرنامــەی عەمەلــی و بەکردەوەییــش
نەبــێ و لەواقیعــدا هــەروا بمێنێتەوە و
چاوەڕوانــی ڕووداوەکان بێت ،ناتوانین
لە فورســەتەکان کەڵک وەربگرین بە
قازانجی خەڵکەکەمان.
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قادرئەلیاسی
کتێبــی "هەڵبژاردەیــەک لــە کورتــە
چیرۆکــە کۆنەکانــی دنیــا" لە الیەن
بەڕێــز کاک حەمەمیــن مەجیدیــان
لــە زمانــی ئینگلیزییــەوە کــراوە بــە
کوردی.
ئــەم کۆمەڵــە چیرۆکــە لــە کتێبــی
Great short stories of
 the worldوەرگیــراون .وەرگێڕی
ئــەم چیرۆکانــە لە پشــتەوەی بەرگی
کتێبەکــە نووســیویەتی :ئــەم کتێبــە"
کۆمەڵێــک کورتــە چیرۆکــی
هەڵبــژاردەن لە وێژە و ئەدەبی واڵتانی
جیهــان کــە Barret H. Clark
و  Maxim Lieberبە پێشــەکی
 Gerda Charlesباڵویــان
کردۆتەوە".
ئــەوەی لــەم کتێبــەدا وەرگێڕدراوەتــە
ســەر زمانی کوردی و من دەمهەوێ
باســی لە ســەر بکــەم ،بریتییە لە ٣٤
کورتەچیــرۆک .ئــەم چیرۆکانــە بــە
چیرۆکــی "ســەتنا و کتێبــی جــادوو"
دەســت پێــدەکا کە١٤٠٠ســاڵ بــەر
لــە زاییــن نووســراوە و لە نێــو گۆڕی
مۆنکێکــی میســریدا دۆزراوەتــەوە.
چیرۆکێکــی سەرنجڕاکێشــە و لــە
بــاوەڕی دوونــای دوون دەدوێ کــە لە
دینــی بــوودا و ئایینــی یــاری کوردە
کۆڵەکەیەکــی
یارســانییەکاندا،
سەرەکییە.
دووهەمیــن چیرۆکــی ئــەم کتێبــە
"ئومــەوس"ە کــە مێژووەکــەی
دەگەڕێتــەوە بــۆ ١٤٠٠ســاڵ پێــش
لــە دایــک بوونــی عیســا و لــە الیەن
"هۆمێــر"ەوە نووســراوە و هەڵقــواڵوی
ئەدەبــی یۆنانی کۆنە .لەم چیرۆکەدا
بەسەرهاتی ئەو کچە دەخوێنینەوە کە
چەتــە فینیقییەکان دزییان و دواتر بە
نرخێکی گران فرۆشتیان.
ســێهەمین چیــرۆک ،نــاوی
"شــا رامســینیتوس و دزێــک"ی
لەســەر نووســراوە .ئــەم چیرۆکــەش
هــی ســەردەمی یۆنانــی کۆنــە و
هیرۆدۆتــوس نووســیویەتی کــە لــە
سااڵنی ٤٨٤ـ٤٢٤ی پ ز ژیاوە .لەم
چیرۆکــەدا بابەتی دزینــی خەزێنەی
شا و ...دەخوێنینەوە.
چوارەمیــن چیــرۆک ،نــاوی
"تااڵنچیانــی میســری"ە کــە
هەلیۆدۆروس لە دایک بووی سەدەی
٣ی زاییــن ،نووســیویەتی .چیرۆکی
"تااڵنچیانــی میســری" هەڵقــواڵوی
ئەدەبــی یۆنانــی کۆنــە کــە وێــڕای
ئامــاژە بــە کــرداری بــێ بەزەییانەی
تااڵنچییــە دەریاییــەکان ،لــە نێــوان
توندوتیــژی مرۆڤــە سەرکێشــەکان و
خۆشەویستیدا ،سەرەنجام خۆشەویستی
وا لــەو مرۆڤــە شــەڕەنگێزانە دەکا واز
لــە دڕندەیــی و خوو و خــدەی کێویانە
بهێنن و لە بەرامبەر جوانی و دڵۆڤانی
مرۆڤدا چۆک دابدەن.
چیرۆکــی پێنجــەم" ،کەیبانووەکــەی
ئیفیســووس" کــە لــە ئەدەبــی رۆم
هەڵێنجــراوە ،لــە الیــەن گایــوس
پیترۆنیــوس ئاربیتێــر (لــە ســەرەتای
ســاڵەکانی ســەدەی یەکەمــی زاییــن
لــە دایــک بــووە و لە ســاڵی ٦٦ی ز
دا مــردووە) ،نووســراوە .ئــەم چیرۆکە
بــاس لــە خۆشەویســتی نێــوان ژن و
پیاوێــک دەکا .نووســەر ،ئەوەنــدە ئەو
خۆشەویســتییە زەق دەکاتــەوە کــە
تەنانەت ژنەکە پاش ئەوەی مێردەکەی
دەمــرێ و لەگــەڵ تەرمەکەیا دەچێتە
گۆڕســتانەکە ،ئامــادە نییــە گــۆڕی
ئازیــزە لــە دەســت چووەکــەی بەجــێ
بێڵێ تا رووداوێکی دیکەی بەســەردا
دێ .ژن بە چووک زانین
"چیرۆکــی رووس" ،شەشــەمین
چیرۆکــی ئــەم کتێبەیــە کــە لــە
ئینجیلــی کــۆن وەرگیــراوە و ســەر بە
ئەدەبــی کۆنــی عیبرییــە .بابەتــی
چیرۆکەکە ئەو دابونەریتە دەگێڕێتەوە
کە لەو سەردەمەدا لە نێو خەڵکیدا باو
بووە .باسی کۆچبەری و گەڕانەوە بۆ
زێد و گرێدانەوەی مرۆڤ بە خاک و
میراتەوە دەکا.

"ســووزاننا" ناوی هەفتەمین چیرۆکە
کە ســەردەمی عیبری کۆن و عیســا
و ئایینــی مەســیح دەگێڕێتــەوە .ئــەم
چیرۆکە بە دەرخســتنی هەڵسوکەوت
و رەفتــاری مرۆڤــە پاکداوێنــەکان
لــە الیــەک و دادوەرە فێڵــزان و
هەوەســبازەکان لــە الیەکــی دیکــەوە،
دەیهەوێ بە خوێنەر بڵێ :بەری بوختان
و درۆ کورتە .لە روانگەی ئایینیشەوە
دلۆڤانــی و دادپەروەری خوا بە گوێی
خوێنــەردا دەدا و ســەرەنجامی کردەوە
چــاک و خراپــەکان بــە خوێندنــەوەی
ئایینیی دەپەرژێنێ.
هەشــتەمین چیــرۆک ،نــاوی
"دێوێکــی خۆخــواز"ە .ئۆســکار وایڵد
ئــەم چیرۆکــەی نووســیوە .چیرۆکی
دێوێکــی خۆخــواز بــە خۆبەزلزانــی
دەســت پێــدەکا و بــە ملدانەوانــدن بــۆ
بوونەوەرەکانــی دەوروبــەر دەشــکێتەوە.
سەرنجێکی وردی نووسەر لە دووتوێی
ئــەو چیرۆکەدایــە کــە خوێنــەر دەبێ
بیخوێنێتەوە ،ئەوســا بزانێ مەبەســتی
من لەم بەسەرکردنەوەیە چییە.
چیرۆکــی نۆیــەم ،نــاوی "ورچەبۆر و
مام ڕێوی"یە .ئەم چیرۆکە لە ســاڵی
١٢٣٠ی زایینــی لە ئاڵمان نووســراوە.
ناوەڕۆکێکــی کۆمیــدی ،تیزبەیتــی
هەیە .واتە هەم پێکەنین دەخاتە ســەر
لێــوی خوێنــەر و هەمیــش هەڵگــری
پەندێکــی ئاشــکرایە .پەندەکــەش
زۆرزانــی و فێڵبــازی لــە الیــەک
کــە مــام ڕێــوی نوێنەرایەتــی دەکا و
بــێ ئــاوەزی و کاڵفامــی لــە الیەکی
دیکــەوە کــە ورچەبــۆر بــە خوێنەری
دەناسێنێ.
ئــەم چیرۆکەم پێشــتر بە شــێوەیەکیتر
بــەاڵم لە ناوەرۆکدا بــە هەمان واتا لە
باوکم بیستووە کە بە کورتی ئاوایە:
رۆژێ ڕێوی دوای دزینی مریشــک
و پەلــەوری گوندێــک ،ســکااڵی
لــە کــن پاشــای دارســتان لێدەکــرێ.
ئەویــش بۆ خۆرزگارکردن لەو ســزایە،
دەچێتــە الی ورچ و دەڵــێ :کوێخای
گونــد مردووە .شــێری پاشــا بە دوای
کەســێکدا دەگــەڕێ بیکا بە کوێخا.
ئەگــەر تۆ بخــوازی ،دەتوانی ببی بە
کوێخــا .بــەاڵم مەرجێکــی تێدایــە و
ئەویــش ئەوەیە پاشــا تاقیت دەکاتەوە.
ورچ دەپرسێ:
ـ مەرجەکە چییە؟
رێوی :هەرچی پرسیاری پاشایە دەبێ
بە بەڵێ وەاڵم بدرێتەوە و لە کۆتاییدا
ئەگەر پرسیاری کرد :پەشیمان نیت؟
تۆ بڵێ :نا.
ورچیش ناهێڵێ پاشــماوەی قسەکانی
مــام ڕێــوی تەواو بێ ،بــە پەلە خۆی
دەگەیەنێتــە الی پاشــا .خــۆی لــە
بەردەمیــدا دەچەمێنێتــەوە و رێــک
رادەوەستێ .شێر دەپرسێ:
ـ تۆ مریشکی گوندت خواردووە؟
ورچ :بەڵێ قوربان.
ـ تۆ قەل و مراوی گوندت خواردووە؟
ورچ :بەڵێ قوربان.
شێر لێی تووڕە دەبێ و دەپرسێ :ئەی
ناترسی لەو کارەی کردووتە؟
ورچ :نا ،قوربان.
شــێر تووڕەییەکەی ئەوەندە زۆر دەبێ،
پەلەماری ورچ دەدا ،پێستی لە پشتی
ســەرییەوە لێدەکاتــەوە تــا پاشــووی
و فەرمــان دەکا لــە بــەر چــاوی ون
بــێ .ورچیــش بەو لەشــە زامــارەوە لە
کاتێکــدا پێســتەکەی بە ســەر زەویدا
دەکشــێ و بــەرەو النەکــەی خــۆی
کێش دەکا ،لە دوورەوە چاوی بە مام
ڕێوی دەکەوێ .ڕێوی بە شێوەیەکی
ئەوپــەڕی گاڵتەجاڕییــەوە هــاواری
لێدەکا:
ـ هــۆ کوێخــای خوێڕیــاوا عاباکــەت
هەڵکە.
چیرۆکــی "تووڕەیــی" دەیەمیــن
چیرۆکــی ئــەم کتێبەیــە کــە پــاول
هەیســەی ئاڵمانــی ســاڵی ١٨٥٥
بــاوی کردۆتــەوە .ئــەم چیرۆکــە
تێکەاڵوێکــی سەرنجڕاکێشــە لە نێوان
هــەژاری و خەبــات بــۆ مانــەوە لــە
الیەک و خۆشەویســتی و شاردنەوەی

هەڵسەنگاندنی کتێبێک!
ئــەو هەســتە لــە نێــوان دوو کەســدا
لــە الیەکــی دیکــەوە کــە ئاییــن بــە
شــێوەیەکی تەمومژاویــی بــە دەوری
ئەو کێشانەدا دەسووڕێتەوە.
"کۆشــکێکی پــڕ نهێنــی" ،چیرۆکی
یازدەهــەم لــە نووســینی ئانــوور
باڵــزاک لــە ســەدەی  ١٨لە فەرانســە
نووســراوە .ئــەم چیرۆکــە رازێــک و
ســزادانی کەســێکمان بــۆ دەگێڕێتەوە
کــە لە بــاری دەســەاڵتەوە پیاو وەک
بڕیاربەدەســت بەرجەستە دەکا و ژنیش
وەک کەرەســتەی ئــەو دەســەاڵتە
دەخاتە بەرچاوی خوێنەر.
"کاڵوسوورە چکۆل" ،چیرۆکی ژمارە
دوازدەی ئــەم وەرگێرانەیــە کــە چارلز
پیراڵــت لە کۆتایی ســەدەی شــانزدەدا
لــە فەرانســە بــاوی کردۆتــەوە .ئــەم
چیرۆکــە بەســەرهاتی کاڵوســوورە
چکۆل و مام گورگ دەگێڕێتەوە.
لــەم ســااڵنەی دواییــدا رووســیە بــە
کەڵــک وەرگرتــن لــەم چیرۆکــە،
کارتۆنێکــی مندااڵنــی ســازکردبوو
کــە کاناڵــی  Kurdsatکردبــووی
بــە کــوردی و بە دوبالژێکی جوان بە
دەنگــی دوو برای هونەرمەند ئیبراهیم
و دلێــر ئەحمەد ،شــوێنێکی باشــی بۆ
خــۆی لــە چیرۆکــی مندااڵنــدا پاوان
کردبــوو .جیــاوازی ئــەم چیرۆکــە
کارتۆنییە لەگەڵ کاڵوسوورە چکۆل
ئەوەیــە کە لێرە بەپێچەوانەی ئەســڵی
چیرۆکەکــەی چارڵــز ،مــام گورگ
دەبێ بە نێچیر.
میمنۆنــی فیلۆســۆف چیرۆکــی
ژمارە ١٣یە کە نووســەرەکەی ڤۆلتێر
لــە دایــک بــووی ١٦٩٤ی پاریســە
و بــاس لــە خەیاڵپــاوی مــرۆڤ
دەکا .لــە دوو توێــی ئــەو چیرۆکــەدا
میمنــۆن بەرزەفڕانــە هــەوڵ دەدا ببێ
بــە فەیلەســوف بــەاڵم لــە هیــچ کام
لــەو تاقیکارییانــەدا کە خۆی دیاری
دەکا ،ســەرناکەوێ .ئــەو بــەو گشــتە
تاقیکردنەوەیــە بــە یــەک راســتی
دەگا کــە ئەویــش ئەوەیــە" :ئەگــەر
مــرۆڤ هەمــوو شــتێک لــە پلــەی
گەشەســەندووی خۆیــدا و لە پێوەندی
لەگەڵ هەموو ئەم گەردوونە لەبەرچاو
بگــرێ" ،دەتوانــێ بــە ئامانجــی
دڵخوازی خۆی بگات.
چیرۆکــی ژمــارە ،١٤نــاوی "پیــاوە
چاوبەســتەکەی مریەمــەی پیــرۆز"ە
کــە ئاناتــۆل فرانس ،لەدایــک بووی
١٨٤٤ی پاریــس نووســیویەتی .لــەم
چیرۆکــەدا الیەنی نادیار و شــاراوەی
بیــری مرۆڤ کە بە پەرجوو(معجزە)
و تەڕدەستی(ســیحر) وێنــا دەکــرێ
و تێهەڵکێــش دەبــێ لەگــەڵ ئاییــن،
دەخرێتــە بــەر دیدی خوێنەر و تاوێک
بۆ تێڕامان و بیرکردنەوە بە مرۆڤ و
دەوروبەر دەبەخشێ.
"دواییــن وانە" ،چیرۆکــی ژمارە١٥یە
و ئالفۆنــس داودە لــە دایــک بــووی
١٨٤٠ی شــاری نیمێــس Nîmês
ی فەرانســە نووســیویەتی .سەردەمی
شــەڕی پــرۆس( بەشــێک لــە واڵتی
ئاڵمانــی ئێســتا و لەهســتان و)...
لــە دژی فرانســە دەگێڕێتــەوە و بــە
شــێوەیەکی وێژەیی ئامــاژە بە ئێش و
ئازاری بندەستیی گەلێک دەکا .لەو
چیرۆکەدا یەکێک لە کۆڵەکەکانی
مانــەوەی گەلێــک بــۆ رزگاری لــە
توانــەوە و لەناوچــوون ،پاراســتنی
زمانــە .نووســەر دەڵــێ " :گەلێــک
کە دەبێتە ژێردەســتە و کۆیلە ،تا ئەو
کاتــەی زمانەکەی خــۆی راگرتووە،
لــە زیندانییــەک دەچــێ کــە کلیلی
زیندانەکەی بەالوە بێت".
"پــەری ئامووریــوس" چیرۆکــی
ژمــارە١٦ی ئــەم کتێبەیــە کــە "
ئیمیــل زۆال"ی فەرانســی لە ســەدەی
نــۆزدەدا نووســیویەتی .لەم چیرۆکەدا
بەســەرهاتی خاتــوو ئۆدیــت و "لــۆرد
ئینگوڕانــد"ی مامــی دەخوێنینــەوە
کــە تــرس و هیــوا بــۆ پاراســتنی

خۆشەویســتی لە الیــەک و دژایەتی
ئەو خۆشەویستییە لە الیەکی دیکەوە
ملمالنێی نێو ئەو چیرۆکەیە.
چیرۆکــی ژمــارە١٧ی ئــەم کتێبــە،
چیرۆکــی " ســەربازە ســوارەکەی
روســتیکانا"یە کە لە الیــەن گیرڤانی
ڤیــرگا ،لــە دایــک بــووی ١٨٤٠
کاتانیــا سیســیلی ئیتالیــا نووســراوە.
ئــەم چیرۆکــە ئــاوڕ لە خۆشەویســتی
کچێــک دەداتــەوە کــە دوو کــوڕ لــە
ســەری شــەڕیانە .خوێندنــەوەی ئــەم
چیرۆکــە بەســەرهاتی ئەلێکســاندر
پووشــکین(١٨٣٧ـ ،)١٧٩٩شــاعیر
و نووســەری گــەورەی رووســم وەبیــر
دێنێتــەوە .چیرۆکــی " ســەربازە
ســوارەکەی روســتیکانا" چیرۆکێکــە
پــڕە لــە ئــازار و خۆزگــە و ئاواتــی
وەدینەهاتوو.
هەژدەهەمیــن چیــرۆک ،چیرۆکــی
"وەســیەتنامەی جووتیارێــک" لــە
نووســینی "ئانتونیــۆ ڤــاگازاڕۆ"ی
ئیتالیاییــە کە لە باکووری ئەو واڵتە
و لــە ســاڵی  ١٨٤٢لــە دایــک بــووە.
نووسەر لەم چیرۆکەدا بابەتی میراتی
جووتیارێک دەخاتە بەرچاوی خوێنەر
و ئاوڕ لە ژیانی پڕ لە ژانی ژنان لەو
سەردەمە دەداتەوە.
چیرۆکــی ژمــارە  ،١٩چیرۆکــی
"مــااڵوا کۆردێرا"یــە .لیۆپۆڵــد
ئــاالس نووســەری ئــەم چیرۆکــە لــە
زامــورای ســپانیا و ســاڵی ١٨٥٣لــە
دایــک بــووە .ئــەم چیرۆکــە باســی
وەفــاداری و هۆگــری نێوان مرۆڤ و
ئــاژەڵ لــە الیــەک و دڵڕەقــی مرۆڤە
دەوڵەمەنــدەکان لــە الیەکــی دیکــەوە
دەکا .ئــەم چیرۆکــە ئاوڕ لە کۆتایی
ســەردەمی دەرەبەگایەتی سەرهەڵدانی
دەورانی سەرمایەداری دەداتەوە.
"گیاندارێکــی ماڵەکــی" ،چیرۆکــی
ژمــارە ٢٠ی کتێبی "هەڵبژاردەیەک
لــە کورتــە چیرۆکــە کۆنەکانــی
دنیا"یــە .ئــەم چیرۆکــە لە نووســینی
شیمازاکی ،نووسەری ژاپۆنییە کە لە
ساڵی  ١٨٧١لەو واڵتە لە دایک بووە.
ناوەڕۆکــی چیرۆکــی "گیاندارێکــی
ماڵەکــی" ئاوڕدانەوەیەکــە لــە ژیانی
ســەگێک کــە بــە هــۆی رەفتــارە
نەشــیاوەکانییەوە تووشــی دەیــان
چەرمەسەری دەبێ.
چیرۆکی ژمارە ،٢١ناوی "چیرۆکی
ســەعیدجا"یە .ئیــدوارد داوس
دێککــەر کــە لــە دایکبــووی واڵتــی
هۆلەنــدە و ســاڵی  ١٨٢٠هاتۆتــە
دنیــا ،ئــەم چیرۆکــەی نووســیوە .لەم
چیرۆکــەدا ســەعیدجا بــۆ ئــەوەی بە
خۆشەویســتەکەی بــگا ،رێگایەکــی
دوور و پڕ لە دەردیسەری دەگرێتەبەر.
ناوەرۆکــی چیرۆکەکــە ناوەرۆکێکی
پــڕ لــە ئــاخ و ئــۆف و خۆزگــە و
بێهیواییە.
چیرۆکــی "برینێکــی نادیــار" کــە
چیرۆکــی ژمــارە٢٢ی ئــەم کتێبەیە،
لــە نووســینی کارۆلی کیســفالۆدی،
لــە دایکبــووی ســاڵی١٧٨٨ی واڵتی
مەجارســتان (هەنگاریا)یــە .لــەم
چیرۆکــەدا پیاوێک بە هۆی بڕیاری
بــە پەلــە تووشــی تاوانێــک دەبێ کە
خوێنەر بە هەست و تێڕامانێکی پڕ لە
هەڵچوونــەوە تا کۆتایــی چیرۆکەکە
پەلکێش دەکا.
" کڕێــوە" چیرۆکــی ژمــارە  ،٢٣لــە
نووســینی ئەلێکســاندر پووشــکینە.
پووشــکین (١٨٣٧ـ )١٧٩٩لــە
دایک بــووی مۆســکۆیە .چیرۆکی
"کڕێــوە" گێڕانەوەیەکی نووســەرە کە
لــە رەدووکەوتــن و هەڵگرتنــی کــچ
یــان ژنــی بــە مێــردی الی خۆمــان "
کوردســتان" دەچــێ .لــەم چیرۆکــەدا
جگە لەو وێکچوونە ،خوێنەر دەقێکی
ئەدەبــی پــاراو دەخوێنێتــەوە کــە لــە
کۆتاییــدا بــە یــەک گەیشــتنی دوو
دڵ ،بیرەوەرییەکانــی رابــردوو لە نێوان
ئــەو دوو کەســەدا جارێکــی دیکــە

دەژیێتەوە.
"دوورخــراوە" ،نــاوی چیرۆکــی ژمارە
24ە کــە لیۆتۆلســتۆی(١٩١٠ـ
 )١٨٢٨نووســیویەتی .ئــەم چیرۆکــە
ژیانی دوورخراوەیەک دەگێڕێتەوە کە
بــە نــاڕەوا گیــراوە و دوورخراوەتەوە بۆ
ســیبری(باکووری رووســیە) .نووسەر
وەک باوەڕمەندێکــی ئایینــی بــۆ
ســەلماندنی بــاوەڕی خــۆی کــە زوڵم
و ســتەم پشــت بەخــوا هــەر کۆتایــی
دێ ،سەرەنجامی تاوانبار و بێتاوان لە
سیبری یەکانگیر دەکا.
چیرۆکــی "ئێوارەیەکــی پاییــزی"،
ژمــارە  ٢٥لــە نووســینی ماکســیم
گورکــی(١٩٣٦ـ  ،)١٨٦٨باســێکی
سەرنجڕاکێشــە لــە هــەژاری ژیانــی
مرۆڤــە هــەژارەکان و چەکەرەدانــی
خۆشەویســتی نێــوان دوو مــرۆڤ
لەوپــەڕی بێدەرەتانــی و ســاردی و
قاتی و قڕیدا .چیرۆکەکە ئەوەندە پڕ
لــە ئــازار و ترس لــە مردنــە ،هێندەش
تەژییــە لــە هۆگری مــرۆڤ بە ژیان
و مانەوە.
شۆلۆم ئاش(١٩٥٧ـ )١٨٨٠نووسەری
لێهاتــووی بــە رەچەڵــەک جــووی
شــۆلۆم
لەهیســتان(پۆڵەندا)یە.
نووســەری چیرۆکــی "بەجێهێڵــراو"،
ژمــارە 26ە کــە ئــاوڕ لــە ژیانــی
کولەمەرگی ســاوایەک دەداتەوە کە
چۆن ژیانی لە نێوان دایک و باوکیدا
دەکەوێتە بەر تاقیکاری .چیرۆکەکە
ســەرەنجام بــە قووڵ بوونــەوە لە واتای
دوو وشــەی وەفــاداری و بێوەفایــی
کۆتایی دێ.
چیرۆکــی ژمــارە  ،٢٧نــاوی "لە با و
بۆراندا"یــە .داوود پینســکی(١٩٥٩ـ
 )١٨٧٢کە لە دایکبووی رووسیایە،
ئــەم چیرۆکەی نووســیوە .نووســەر لە
وەرزێکــی پــڕ لــە ســاردی و ســۆڵی
و ســەرما و بــا و بۆرانــدا ،پەرژاوەتــە
ســەر رقی پیرەژنێــک و ناکامی دوو
دڵــدار .ئەگەرچــی چیرۆکەکــە بــە
ئەنجامێکــی دڵتەزێــن کۆتایــی دێ،
بــەاڵم هەســتی دایکانــە لە ســەرووی
هەموو هەستێکی دیکەوەیە.
"هەنریــک و رۆزالیــا" چیرۆکــی
ژمــارە٢٨ی ئــەم کتێبەیــە کــە مایەر
ئــاروون گوڵدشــمیت (١٨٨٧ـ)١٨١٩
خەڵکی دانمارک نووســیویەتی .چی
وای کــرد رۆزالیــا بڕیــای جیابوونەوە
بــدا و چــی دیســان هاتــە بەردەمــی
رۆزالیــا کــە هەنریکــی خــۆش بوێ،
ناوەرۆکــی چیرۆکەکەیــە کــە دەبــێ
خوێنــەر کاتێکــی بــۆ تەرخــان بکا تا
وەاڵمی ئەو دوو پرســیارەی ســەرەوەی
دەست کەوێ.
یەنــس پێتــر یاکووبســن(١٨٨٥ـ
 ،)١٨٤٧خەڵکــی دانمــارک
چیرۆکــی ژمارە٢٩ی بــە ناوی "دوو
دنیــا" نووســیوە .ئــەم چیرۆکــە لە نێو
مێشــکی مرۆڤــەکان دوو دنیــای
جیاوازی ســازکردووە کە هەر کەســە
و بە شتێکەوە سەرقاڵە.
"باوک" ناوی چیرۆکی ژمارە ٣٠ی
ئــەم کتێبەیــە کــە چیرۆکنووســی
نۆروێــژی بێــورن ســتێرنە بێورنســن(
١٩١٠ـ  )١٩٣٢نووســیویەتی.
ناوەرۆکــی ئــەم چیرۆکــە کــە پڕە لە
ســۆز و هەســت و دڵپاکــی باوکێــک
بــۆ ئــەوەی کــوڕە تاقانەکــەی بــە
لووتکەی بەختەوەری بگەیەنێ ،بەاڵم
چارەنووسی کوڕ بە شێوەیەکی دیکە
لــە کۆتایــی ئــەم چیرۆکــەدا تۆمــار
دەکرێ.
"جوامێــری" چیرۆکــی ژمــارە٣١
فێرناندێــز
نووســینی
لــە
گارسیا(١٩٥١ـ )١٨٦٧چیرۆکنووسی
کۆســتاریکایە .ئــەم چیرۆکــە بــاس
لــە جوامێــری دوکتورێــک دەکا
کــە بارودۆخــی واڵتەکــەی تووشــی
خەباتێکــی چەکدارانــەی دەکا
بــە دژی دەســەاڵتی ئــەو کاتــی
کۆســتاریکا .جوامێــری لە دوو توێی
ئــەم چیرۆکەدایــە کــە خوێنــەر بــە
خوێندنــەوەی لــە واتــای قووڵــی ئــەو
چەمکە تێدەگا.

11

چیرۆکــی ژمــارە ،٣٢لەژێــر نــاوی
"دان بــە راســتیدانانی خزمەتکارێک"
ج.م.ماچادۆدوئاسیس(١٩٠٨ـ )١٨٣٩
ی برێزیل(برازیل)ی نووسیویەتی .ئەم
چیرۆکــە دانپێدانانــی خزمەتکارێک
دەگێڕێتــەوە کــە زۆر سەرنجڕاکێشــە.
ئــەو بەناچاری تووشــی تــاوان دەبێ و
لــە ئەنجامی ئــەو تاوانەشــدا لە باتی
ئــەوەی ســزا بــدرێ ،دەبێتــە خاوەنــی
سەروەت و سامان.
چیرۆکــی ژمــارە ،٣٣چیرۆکــی
"دێمۆکراســی دووڕەگە"یــە .بالنکــۆ
فۆمبۆنــا(١٩٤٤ـ )١٨٧٤نووســەری
ڤێنزۆئێالیی ئەم چیرۆکەی نووســیوە.
لــەم چیرۆکــەدا نووســەر چەمکــی
دێموکراســی دەخاتە ژێر پرســیار و بە
شــێوەیەکی ســادە خوێنەر تێدەگەیەنێ
کــە هــەر وتــرا هەڵبــژاردن ،ئیتــر ئەوە
واتــای دێموکراســی و هەڵبژاردنێکی
دێمۆکراتیــک ناگەیەنــێ .بــە
خوێندنــەوەی چیرۆکەکە ،مەبەســتی
نووسەر زۆر بە روونی دەردەکەوێ.
چیرۆکــی ژمــارە ،٣٤چیرۆکــی
"ســاتیری کــەڕ"ە کــە رووبیــن
داریــۆ(١٩١٦ـ )١٨٦٧ی خەڵکــی
نیکاراگــۆا نووســیویەتی .ئــەم
چیرۆکــە لــەو دنیــا خەیاڵییــە دەدوێ
کــە لــە ئەفســانەکاندا بــاوە .ئــەوەی
سەرنجڕاکێشــە ،وتــەی بوونەوەرەکانە
کــە یەکێکیــان دنیــا جــوان دەکا و
ئەویتر دەیکاتە وێرانە.
زمانی وەرگێڕان
بەڕێــز حەمەمیــن مەجیدیــان لــەم
وەرگێڕانــەدا زمانێکی جوان و رەوانی
هەڵبژاردووە کە دەکرێ شوێنگەی ئەو
زمانە بە زمانی ناوەڕاســت بناســرێ.
ئــەم رووبــەرە لە بانــەوە دەســت پێدەکا
تا دەگاتەوە ســەقز و پاشــان مەریوان،
ســلێمانی و شــارەزوور .لەوێشــەوە
سەردەشــت ،خانێ ،قەاڵدزێ و سۆران
و کۆیــە دەگرێتەوە و تۆزێکیش ســەر
ئەکێشــێتە ناوچــەی گەرمیان بە هەر
دوو بەشی رۆژهەاڵت و باشووریەوە.
زمانــی نووســینی ئــەو دەڤــەرە،
زمانێکــی کوردیــی پــاراوە .لەبــاری
بێژەکردنــەوە بێ گرێوگۆڵــە .خاوەنی
وشــە و دەســتەواژەگەلێکی کــوردی
پەتییە .نووسەر بەم پاشخانەوە دەستی
داوەتە پێنووس و چۆتە پێشــوازی ئەو
چیرۆکە بەناوبانگانەوە.
بــۆ ئــەوەی لــەوە زیاتــر درێژدادڕیــم
نەکردبــێ ،خوێندنــەوەی کتێبەکــە
بــە خوێنــەران دەســپێرم و داوای
تەمەندرێــژی بــۆ بەڕێــز مەجیدیــان
دەخوازم و هیوادارم لەم کارە بەنرخەیدا
بەردەوام بێ.
پێناسەیەکی کورتی وەرگێڕ
ناو :محەممەدئەمین مەجیدیان
لە دایک بووی ١٣٢١ی هـ (١٩٤٢ی
ز) لە شاری بانە .خەریکی نووسینی
تێــز بــۆ وەرگرتنی فەوقی لیسانســی
زانســتی سیاســی(علوم سیاسی) بوو
کــە شۆڕشــی گەالنــی ئێرانــی بــە
ســەردا هــات و بــوو بــە پێشــمەرگە.
ســەرەتا لــە پــاڵ کاری سیاســی لــە
ناوچــەی بانە ،لە بەشــی پــەروەردە لە
ریزی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانــدا دەســتی بــە چاالکــی کــرد؛
دواتــر لــە فێرگەی حیــزب درێژەی بە
خەبــات دا .ئەندامــی جێگــر و پاشــان
کۆمیتــەی حیــزب بووە .لە دەســتەی
نووســەرانی "رۆژنامەی کوردســتان"،
ئۆرگانــی کۆمیتەی ناوەندیی حیزب
دوو ســاڵ کاری کردووە.کۆتایــی
ســاڵی ١٩٩٢لەگــەڵ بنەماڵەکــەی
لــە واڵتــی نۆروێــژ گیرســایەوە .لــەو
واڵتــەش جگــە لــە راپەڕاندنی کاری
رۆژانە و بەشداری لە کۆڕوکۆبوونەوە
و چاالکییەکانــی کــوردی رەوەنــدی
نیشــتەجێی نۆروێژ ،ماوەیەک کاتی
بۆ وەرگێڕانــی کۆمەڵێک چیرۆکی
بەناوبانگــی دنیــا کرد کــە لە زمانی
ئینگلیزییەوە وەریگێڕاوەتە سەر زمانی
کــوردی .ئــەم چیرۆکانــە لــە کتێبی
"هەڵبژاردەیــەک لــە کورتــە چیرۆکە
کۆنەکانی دنیا" وەرگیراون.
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ڕۆژنامەی کوردســتان بە مەبەســتی هەرچی زیاتر ئاشکرا کردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ
لــە ناوچەکانــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ،هــەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە ســەر دوایین
بارودۆخــی مافەکانــی مــرۆڤ لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت بــاو و دەیخاتە بەر دیــدی خوێنەران
ڕۆژنامەی کوردستان.
ئــەم ڕاپــۆرت و ئامارانــە بــاس لــە حاڵەتەکانــی پێشــێلکردنی مافــی مــرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتــووی کۆتایی مانگــی خاکەلێوەی ٩٧ی هەتاوی لە شــار و ناوچە کوردنشــینەکانی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە بریتین لە دەسبەسەر کردن ،بانگهێشت ،ئێعدام ،کوژران و بریندار بوونی کۆڵبەران ،کرێکاران ،خۆکوشتن ،زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان
لە کوردستانی ئێران.

هێمایەک لە پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لە دوو حەوتووی ڕابردوودا:

دەسبەســەر ،بانگهێشــت و زیندانیــی
کــردن و حوکمــی زینــدان و ناڕوونی
چارەنووسی زیندانیان:
ڕۆژی شــەممە ١٥ی بانەمــەڕ،
ئیــدارەی ئیتالعاتــی شــاری ســنە ،لە
پەیوەندییەکــی تەلەفۆنیــدا" ،نامێــق
باباخانــی" ،چاالکــی کرێکاریــی
خەڵکی شاری سنەی بانگهێشت کرد
ئیــدارەی ئیتالعاتــی شــاری مەهاباد،
چەنــد کەس لە بنەماڵــەی ئەندامانی
حیزبــە کوردییەکانــی ئۆپۆزســیۆنی
ڕێژیمــی بانگهێشــت و وێــڕای
هەڕەشــەکردن لێیان پێی ڕاگەیاندوون،
دەزانیــن لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا
لەگەڵ منداڵەکانتان لە پەیوەندیدان.
ئیــدارەی ئیتالعاتــی شــاری بانــە لــە
پەیوەندییەکــی تەلەفۆنیــدا بازاڕیانــی
مانگرتــووی بانگهێشــتی ئــەو ناوەنــدە
حکوومەتییــە کــردووە" .هەروەهــا،
ئیــدارەی ئیتالعاتــی شــاری بانــە
بــە بانگهێشــت کردنــی بازاڕیانــی
مانگرتــوو ،هەڕەشــەی لــەوان کرد کە
کۆتایی بە مانگرتنەکەیان بهێنن.
ڕۆژی سێشــەممە ١٨ی بانەمەڕ ،دوو
هاوواڵتیــی کورد ،بە ناوەکانی "ڕێزان
باوەیســی" تەمــەن  ٢٨ســاڵ کچــی
عەزیــز و "فاتمــە باوەیســی" تەمــەن
 ٢٦ســاڵ کچــی محەممەدڕەحیــم لــە
الیەن هێزە ئەمنییەتییەکانی ڕێژیمەوە
دەسبەسەر کران و بۆ شوێنێکی نادیار
ڕاگوێزران.
مریەم ئەفراســیابی ،دایکی شــاعێری
ئیالمیــی "ژاکان بــاران" ،بــە هــۆی
گوشــاری دەزگای ئیتالعــات و
هەڕەشەکانی ئەو ناوەندە حکوومەتییە،
ڕۆژی هەینــی کۆتایــی بــە ژیانــی
خۆی هێنا.
ڕۆژی سێشــەممە ١٨ی بانەمــەڕ،
چاالکێکــی کرێــکاری و ئەندامــی
ســەندیکای وەرزی و بیناســازیی
شاری سنە بە ناوی "ئارمین شەریفی"
بانگهێشــتی ئیــدارەی ئیتالعاتــی ئەو
شارە کرا.
دوو هاوواڵتیــی کــورد ،بــە ناوەکانــی
"جەمــاڵ یووســفی" خەڵکــی گونــدی

"موشیرئاوا" و "حوسێن ئیبراهیمحەمزە"
کــوڕی عەبدوڵــا خەڵکــی گونــدی
"قەرەگــۆل" ســەر بــە شــاری بــۆکان،
ســەرەڕای تێپەرێنــی دوو ســاڵ لــە
دەسبەســەرییان ،چارەنووســیان هەتــا
ئێستە بە ناڕوونی ماوەتەوە.
دەفتــەری دادگای ئەســڵی ٢٩ی
یاســای بنەڕەتیــی پارێــزگای ســنه،
دەســتی بەســەر میراتــی چاالکێکــی
سیاســیی کــورد بــە نــاوی "فاتێــح
ســاڵحی" ،تەمــەن  ٤٠ســاڵ ،کــوڕی
"عەلی" ،خەڵکی شــاری سەقز داگرت
کە هەنووکە لە واڵتی ئاڵمان دەژیت.
ڕۆژی شــەممە ٢٢ی بانەمەڕ ،فوئاد
کەیخوســرەوی ،زیندانیــی کــوردی
خەڵکی شــاری ســەقز ،بۆ تێپەڕاندنی
مــاوەی دەسبەســەرییەکەی ڕەوانــەی
گرتووخانەی ئەو شار کرا.
ڕۆژی شــەممە ٢٢ی بانەمــەڕ ،هێــزە
ئەمنییەتییەکانــی ڕێژیــم هێرشــیان
کردە ســەر ماڵی شەهریار تەهماسبی،
چاالکــی مەدەنیــی خەڵکــی شــاری
کرماشــان ،بەاڵم لە دەسبەسەر کردنی
ناوبراو سەرکەوتوو نەبوون.
ئیدارەی ئیتالعاتی ســپای پاســداران،
هەڕەشــەی دادگاییکردنــی دووبــارەی
لــە الوێکــی کــوردی خەڵکی شــاری
دێهلــۆڕان بــە نــاوی "یوونــس باســرە"
کــوڕی الزم ،کــرد ،هەروەهــا ســێ
هاوواڵتیــی کــورد ،بــە ناوەکانــی
"ئــەردەاڵن" (غەریب)شــەریفزادە ،هێمن
(ڕەحیم) حوسێنی و کامیل شەریفزادە"
بۆ تێپەڕاندنی مــاوەی زیندانییەکەیان
بــۆ زیندانــی ناوەندیــی شــاری ســەقز
گوازرانەوە.
عەلیڕەزا ســپاهیالیین ،ڕۆژنامەنووس
و شــاعێری کوردی خەڵکی خۆراسان
بــە تۆمەتــی "بێڕێزیــی بە بەرپرســان و
مەئموورانـ"ـــی حکوومەتــی لــە لقــی
یەکی دادگای کەیفەریی ٢ی شاری
کەالتی نادری بە لێدانی  ٧٤قامچی
مەحکووم کرا.
"فــەروخ عەبدی" ،چاالکی تێلگرامی
خەڵکــی شــاری ورمــێ ،لەالیــەن
دادگای ئینقالبی ئەو شــارەوە بە ســێ

ساڵ زیندان مەحکووم کرا.
ڕۆژی شــەممە ٢٩ی بانەمــەڕ،
هاوواڵتییەکــی کــورد ،بــە نــاوی
"زەکەریــا تەها" بــۆ تێپەڕاندنی ماوەی
حوکمەکــەی ڕەوانــەی زیندانــی
ناوەندیــی شــاری شــنۆ کــرا؛ ئــەو
هاوواڵتییــە کــوردە ،ســاڵی ڕابــردوو
بــە تۆمەتــی "هاوکاریــی لەگــەڵ
یەکێــک لــە حیزبــە کوردییەکانــی
ئۆپۆزســیونی ڕێژیــم" ،لــە الیــەن هێزە
ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر و دواتر
لە دادگای ئینقالبی شاری شنۆ ،هەر
بــەو تۆمەتــە دادگایی و بە یەکســاڵ
زیندانی تەعزیری مەحکووم کرا.
کچــە ڕۆژنامەنووســێکی کــورد بــە
نــاوی "دڵنیــا مەحموودی" ،تەمەن ٢٧
ساڵ خەڵکی شاری سنە ،بانگهێشتی
ئیدارەی ئیتالعاتی ئەم شارە کرا.
ڕۆژی سێشــەممە ٢٥ی بانەمــەڕ،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
"فــاروق فیــرووزی" خەڵکــی گونــدی
"قەیلەسوونـ"ـــی شاری ســەقز لە الیەن
هێزە ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
بەربوونــەوە ،کــوژران و برینــدار
بوونی کۆڵبەران:
١٥ی بانەمــەڕ کاتژمێــر ٨.٣٠
لــە ئەنجامــی ڕاودوونــان و تەقــەی
هێــزە نیزامییــەکان لــە کۆڵبــەران،
کۆڵبەرێکی خەڵکی شــاری پیرانشار،
بــە ناوی "ڕەحمــان تەفاخر" تەمەن ٤٥
ســاڵ بــە تەقــەی هێــزە نیزامییەکان و
بەربوونــەوە لــە شــاخی "کانــی خوا"ی
ئەو شارە بریندار بوو.
ڕۆژی ١٦ی بانەمــەڕ ،بــە هــۆی
بەربوونــەوە لــە شــاخی "سۆنیـ"ـــی لــە
ناوچــەی پاوە ،کۆڵبەرێکــی کورد بە
نــاوی "محەممەد ڕەحمانی"  ٣٤ســاڵه
خەڵکــی گونــدی "لۆنـــ "ی شــاری
کامیاران گیانی لە دەست دا.
کۆڵبەرێکــی کــورد خەڵکــی شــاری
پیرانشــار بە ناوی "عومەر شــەختانی"
بە ڕووداوی هاتوچۆ لە نێوان جاددەی
پیرانشــار _ نەغەدە گیانی لە دەســت
دا؛ ئــەو ڕووداوە ڕۆژی سێشــەممە

١٨ی بانەمەڕ ڕوویداوە.
دۆخــی تەندروســتیی "موختــار
ئەمینــی'' ،کۆڵبەرێکــی کــوردی
خەڵکــی شــاری مەریــوان ،کــه پێنــج
مانــگ پێش ڕووی لــە ملەی "تەتە"،
یەکێــک لــە ناوچــە ســنوورییەکان
هەورامان کردبوو و بە هۆی بەربوونەوە
لــە بەرزایــی تووشــی پچڕانــی دەمــار
ببــوو ،ناســەقامیگره؛ ئــەو کۆڵبــەرە
کــوردە خێزاندار و منداڵێکی تەمەن ٦
سااڵنی هەیە و دوای پێنج مانگ لەو
ڕووداوە ،بارودۆخی تەندروستی ناوبراو
باش نییە و لە دۆخێکی زۆر دژوار لە
ماڵی باوکیدا دەژیت.
ئێــوارەی ڕۆژی سێشــەممە ٢٥ی
بانەمــەڕ ،هێــزە نیزامییەکانــی ڕێژیم،
لــە ملــەی "تەتــە" ژمارەیــەک لــە
کۆڵبەرانی کوردیان دایە بەردەسڕێژی
گوللــە و لــە ئاکامــدا کۆڵبەرێکــی
کــورد بــە نــاوی "مســتەفا حاجی" بە
توندی بریندار بوو.
ڕۆژی شــەممە ٢٩ی بانەمــەڕ،
کۆڵبەرێکــی کورد ،بە نــاوی "عەلی
حەسەنزادە" ،خەڵکی گوندی "بااڵگێر"
ســەر بــە شــاری پیرانشــار ،بــە تەقەی
ڕاســتەوخۆی هێــزە نیزامییەکانــی
حکوومەتی بریندار بوو.
ڕۆژی یەکشــەممە ٣٠ی بانەمــەڕ،
"مەیســەم کەریــم عەلــی" تەمــەن ٢٧
ســاڵ خەڵکی شــاری ورمێ بە هۆی
تەقەی ڕاســتەوخۆی هێزەکانی سپای
پاسداران ،لە بەرزاییەکانی "کێلەشین"
گیانی لە دەست دا.
خۆکوژی لە کوردستان:
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ١٦ی
بانەمەڕ ،سێ قوتابیی کچی قۆناغی
دواناوەنــدی لە شــاری نەغەدە ،پێکەوە
هەوڵــی خۆکوژیــان داوە .لە ئەنجامی
هەوڵــی خۆکوژیــی ئەو ســێ قوتابییە
کچــە ،یەکێک لــە قوتابییــەکان کە
شوناسی "س .پ" ڕاگەیەندراوە گیانی
لە دەســت دا ،هاوکات یەکێکی دیکە
لــەو قوتابییانــە کە شوناســی "پ .ق"
ڕاگەیەندراوە ،بۆ نەخۆشخانەی شاری

ورمێ ڕاگوێزراوە و لە کۆمادایە.
ئێــوارەی ڕۆژی یەکشــەممە ٢٣ی
بانەمــەڕ ،پیاوێکــی تەمــەن  ٦٠ســاڵ
خەڵکــی شــاری مەریــوان لــە ڕێگەی
خۆهەڵواســینەوە کۆتایــی بــە ژیانــی
هێنا.
ڕێکەوتــی ٢٤ی بانەمــەڕ ،کچێکــی
تەمــەن  ١٦ســاڵ خەڵکــی گونــدی
"شــیرواند" ســەر بــە بەخشــی هلیــان
ســەر بــە شــاری چــڕداوڵ و کچێکی
مێرمنداڵــی تەمەن  ١٧ســاڵ ،خەڵکی
گونــدی "تــازاوا"ی ناوچەی هیلیالنی
پارێــزگای ئیالم کۆتاییان بە ژیانییان
هێنا.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٧ی بانەمــەڕ،
الوێکــی خەڵکــی شــاری کامیــاران،
بــە نــاوی ئارمیــن قوبــادی بــە
هۆکارێکــی نادیــار هەوڵی خۆکوژی
دا؛ کرێکارێکــی کوردیــش خەڵکــی
گەڕەکی ئیســامئاوای شاری ورمێ
بە هۆی بێکارییەوە کۆتایی بە ژیانی
خۆی هێنا.
برینــدار بوون و گیان لە دەســتدانی
کرێکاران:
ڕۆژی یەکشــەممە ١٦ی بانەمــەڕ،
دوو کرێــکاری کــورد ،لــە کارگــەی
شــیری بەفریــن بــە هــۆی تەقینەوەی
دیگەوە گیانیان لە دەست دا؛ شوناسی
ئــەو دوو کرێکارە کوردە ،بە ناوەکانی
"ڕەشــید وەیسی" و "ئەحمەد قوولیپوور"
ڕاگەیەندراوە.
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی
١٩ی بانەمــەڕ ،کرێــکاری کــورد
خەڵکــی یەکێــک لــە گوندەکانــی
شــاری ســەقز بە هــۆی ڕووداوی کار
گیانــی لــە دەســت دا؛ شوناســی ئــەو
کرێــکارە کــوردە بریتییە لــە "مەزهەر
محەممەدیــان" کۆری مزەفەر خەڵکی
گوندی "تیکانلوو".
تەقینەوەی مین:
ڕۆژی هەینــی ٢١ی بانەمــەڕ،
مێرمنداڵێکــی تەمــەن  ١٢ســاڵ بــە
نــاوی "شــایان فەرۆخــی" خەڵکــی

گوندی "ژنێن" سەر بە شاری سەواڵوا
بە هۆی تەقینەوەی یەکێک لە مینە
بەجێماوەکان هەر دوو دەستی لە دەست
دا.
شــەوی ٢٣ی بانەمــەڕ ،بــە هــۆی
تەقینــەوەی مینێکــی بەجێمــاو لــە
ســەر ڕێــگای گونــدی "دەســتاڕە"
کۆڵبەرێکــی کورد بە نــاوی "ڕەحمان
ڕەســووڵی ئازەڕ" خەڵکــی "گواڵوێی"
گونــدی پیرانشــار بە ســەختی بریندار
بوو.
ئێــوارەی ڕۆژی دووشــەممە ٢٤ی
بانەمــەڕ ،کۆڵبەرێكــی کورد بە ناوی
"یــادگار کەرەمیــان" کــوڕی ســەعید
خەڵكــی گونــدی "باینــدەرە"ی شــاری
بانــە بــە تەقینــەوەی مین بە ســەختی
بریندار بوو.
یەکێک لــە کرێکارانی"فریاد جنوب"
بــە نــاوی "عەزیزوڵــا فیــرووزی"
کــوڕی جــەالل خەڵکــی ئەفغانســتان
(بەڕێوەبــەری گەاڵڵەی گواســتنەوەی
ئــاو) لــە ناوچــەی "فەکــە" ،ســەر بــە
شــاری ئیــام ،بــە هــۆی تەقینــەوەی
تەقەمەنییــە بەجێماوەکانــی شــەڕی
ئێران و عێراق بە توندی بریندار بوو.
ئێعدام:
دووشــەممە ٢٤ی بانەمــەڕ ،دوو
هاوواڵتیی کورد ،خەڵکی شــارەکانی
ماکــۆ و ورمــێ لە زیندانــی ناوەندیی
ئەو شارە لە سێدارە دران؛ شوناسی ئەو
دوو هاوواڵتییــە کــوردە ،بــە ناوەکانی
"خەلیــل ئاگــووش" خەڵکــی شــاری
ماکۆ و "ســوهەیل میربەخش" خەڵکی
شاری ورمێ ڕاگەیەندراوە.
هــەر هەمــان ڕۆژ زیندانییەکی دیکە
کــورد کــە بــە تۆمەتــی "کوشــتنی
بەئەنقەســت" بــە ئێعــدام مەحکــووم
کرابــوو ،لــە زیندانی ناوەندیی شــاری
ئیــام حوکمەکــەی جێبەجــێ کــرا؛
شوناســی ئــەو هاوواڵتییــە بــە نــاوی
"موجتەبــا کەرەمیان" خەڵکی گوندی
"میشــخاس" ســەر بــە شــاری ئیــام
ڕاگەیەندراوە.

