دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

پەیامی مستەفا هیجری بە بۆنەی جەژنی پیرۆزی ڕەمەزانەوە

جەژنی ڕەمەزانتان پیرۆز
بە بۆنەی جەژنی ڕەمەزان ،جەژنی موسڵمانانی جیهان ،پیرۆزبایی گەرمی خۆم پێشکەش بە هەموو موسڵمانان ،بەتایبەت خۆشک و
برا موسڵمانەکانم لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکەم .ئاواتمە ڕۆژانی جەژن و هەموو ڕۆژانی دیکەی تەمەنی هاونیشتمانییانم پڕ بێ
لە خۆشی ،ئاشتی ،تەبایی و بەختەوەری.
بێگومــان ئــەو ئاواتــەش بــە نەمانــی کۆماری ئیســامی دەتوانێ بێتــە دی ،چوونکە ئەم ڕێژیمە بۆ ماوەی نزیــک بە چوار دەیەیە کە
دەســتی بە ســەر نان و ئازادیی هەموو نەتەوەکانی ئێراندا گرتووە و ســووکایەتی بە کەرامەت و کولتووری نەتەوەکەمانی کردووە و
هەموو خەڵکی ئێران و بەتایبەت نەتەوەی کوردی لەو بەشە ،لە هەموو مافەکانی بێبەش کردووە.
ئێستا لە هەموو کات زیاتر پێویستمان بە ئیرادەیەکی یەکگرتووانە هەیە ،بۆ ئەوەی ئەم دەستە کورت بکەینەوە و بەدیهێنەری جەژنی
ڕزگاریی بین.
جەژنی ڕەمەزانتان پیرۆز و هاندەر بێ بۆ خەبات لە ڕێگای جەژنی ڕزگاری
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری
٢٤ی جۆزەردانی ١٣٩٧

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە
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هێزی ئێمە خەڵکی خۆمانە

لەســەر داوای فەرمی دەوڵەتی واشنگتۆن،
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران گەیشــتە واڵتــە
یەکگرتووەکانــی ئامریــکا وە کۆمەڵێــک
دیدار و چاوپێکەوتنی لەگەڵ لێپرســراوانی
سیاسی ئەم واڵت پێکهێناە.
رۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ١٠ی
ژوئەنــی ٢٠١٨ی زایینی بەرامبەر لەگەڵ
٢٠ی جۆزەردانــی ١٣٩٧ی هەتاوی بەڕێز
مســتەفا هیجــری لێپرســراوی گشــتیی
حیزبــی دێموکــرات کــە بــۆ ســەفەرێکی
دیپلۆماتیک ســەردانی ئامریکای کرد لە
فڕۆکەخانــەی واشنگتۆندیســی لەالیــەن
بەشــێک لە ئەندامانی حیــزب لە ئامریکا
پێشوازی لێکرا.
ئارش ســاڵح نوێنــەری حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە ئامریــکا لــە
پێوەندییەکــی تەلەفۆنیدا لەگەڵ ماڵپەڕی
"کوردســتان میدیــا" وێــڕای پشتڕاســت
کردنــەوەی ئــەم هەواڵــە ڕایگەیانــد :بەڕێز
مســتەفا هیجری لەسەر داوا و بانگهێشتی
فەرمــی دەوڵەتــی ئامریکا ئەم ســەفەرەی
ئەنجام داوە.
بەڕێــز هیجــری لــەم ســەفەرەدا جیــا لــە
چەندیــن دیمانەی گرینگــی ڕۆژنامەوانی

و چاوپێکەوتــن لەگــەڵ کۆمەلێــک
کەســایەتی سیاســی ،ئاکادیمیســیەن و
کۆنگرێســمەن دیــداری گرینگی سیاســی
و دیپلۆماتیکیشــی لەگــەڵ ناوەنــدە
حکومەتییــەکان و تینکتەنکــەکان
هەبــوو کــە لێــرەدا ئامــاژە بــە بەشــێکیان
دەکەیــن :شــۆرای پێوەندییەکانــی دەرەوەی
ئامریــکا ،ناوندیــی لێکۆڵینــەوەی لەنــدەن،
ڕۆژنامــەی "واشــینگتۆن پۆســت"،
فرانسپرێــس" ،ئۆفیســی ئێران" و "بەشــی
مافی مرۆڤ و دێموکراســی" لە وەزارەتی
دەرەوەی ئامریــکا ،دەزگای بلومبێــرگ و
ناوەندیی وێڵسۆن ،ئەنستیتۆی واشینگتۆن،
ئەنستیتۆی کورد لە واشینگتۆن.
لەکــۆی ئــەم چاوپێکەوتنانــەدا بەڕێــز
هیجــری ئاماژەی بەم خاڵە گرینگانە کرد
کە پێشوازی زۆری لێکرا :مێژووی گەلی
کــورد ،کــورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان،
دۆخــی ئێســتای ژیــان لــە کوردســتان و
ئێــران ،ڕۆڵــی ئێــران لــە ناوچە ،سیاســەتی
تــاران دژ بــە کــورد ،پێشــێلکارییەکانی
مافــی مــرۆڤ بەتایبــەت لە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت ،دەســتێوەردانە ناوچەییەکانــی
تــاران ،پیویســتی گۆڕینــی رێژیمی تاران،
داهاتووی ئێران ،داهاتووی کوردستان ،ڕۆڵ

و نەخشــی حیزبی دێموکرات لە داهاتووی
ئێــران و کوردســتان ،پێوەندییەکانــی نێــوان
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و
حیزبەکانی دیکەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
و بەشەکانی دیکەی کوردستان ،پێویستی
و داواکارییەکانــی کــورد لــە ئامریــکا،
ئەرکی دەوڵەتی ئامریکا.
هــاوکات ئــەم چاوپێکەوتنانــەی بەرێــز
لێپرســراوی گشــتیی حیزب ســرنجی میدیا
گرینگــە ناوچەیــی و جیهانییەکانــی بــۆ
الی خۆی ڕاکیشــا؛ ماڵپەڕی بەناوبانگی
ئەلمانیتــۆر ڕاپۆرتێکــی لەپێوەندی لەگەڵ
دواییــن چاالکییــە دیپلۆماتیــک و
سەربازییەکانی حیزب لە نێوخۆ و دەرەوەی
واڵت بــاو کردووەتــەوە کــە تێیــدا ئاوڕی
لــە چاالکییەکانــی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان و دیدارەکانــی بەڕێــز مســتەفا
هیجری داوەتەوە.
لــە بەشــێک لــەم ڕاپۆرتــەدا هاتــووە :هێزە
ئۆپۆزســیۆنەکانی کوردســتانی ئێــران
هیــوادارن کــە ئەگــەر ئامریــکا دەیهــەوێ
بەجیــددی بــەرەوڕووی ڕێژیمــی تــاران
ببێتەوە ،ئەوان ببنە بەشــێکی ســەرەکی لە
سیاســەتی گۆڕینــی ڕێژیم کە سیاســەتی
نوێی کۆشکی سپییە.

لە بەشــێکی دیکەی ڕاپۆرتەکــەدا ئاماژە
بــە ســەفەری بەڕێــز لێپرســراوی گشــتیی
حیزبــی دێموکــرات بــۆ ئامریــکا کــراوە و
تێیــدا هاتــووە :ڕێبەری حیزبــی دێموکرات
سەردانی واشینگتۆنی کردووە و لەوێدا بۆ
باســکردن لەسەر ڕەوشــی ناوخۆیی ئێران و
داهاتووی کوردستان لەگەڵ کاربەدەستانی
ئیــدارەی ترامــپ و کۆنگرێســمەن و
تینکتەنکەکانــی ئامریــکا کۆ بووەتەوە؛
هەروەهــا تێیــدا ئامــاژە بــەوە کــراوە کــە
گرینگــی ئــەم دیــدارەی ڕێبەرایەتــی
کــورد لــەوەدا بــووە کــە بەپێچەوانــەی
چاوپێکەوتنەکانی پێشووتر سیگناڵی نوێ
و جیددیتــر بــۆ گۆڕینی ڕێژیمــی ئێران لە
ئارادایە ئەمەش بەتایبەتی هاوکاتە لەگەڵ
بەرەنگاربوونــەوەی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان لەگــەڵ چەکدارانــی ســپای
پاسداران.
ئەلمانیتۆر هەروەها نووســیویەتی :ڕێبەری
کــوردەکان پێشــتر لەگــەڵ نووســینگەی
دێموکراســی و مافــی مــرۆڤ و مافــی
کرێــکاران کۆدەبوویــەوە بــەاڵم ئەمجارەیان
چاوپێکەوتنــی لەگــەڵ ســەرۆکی بەشــی
ئێــران لە وەزارەتی دەرەوەی ئامریکا ئەنجام
داوە کــە ئەمــە خاڵێکی جیــاواز و گرینگە

بەبــەراورد لەگــەڵ چاوپێکەوتنەکانــی
پێشووتر.
لە بەشــێکی دیکەی ڕاپۆرتەکــەدا ئاماژە
بــە جیاوازی گوتــاری ئەمجارەی ڕێبەری
کــورد کــراوە کە تێیدا کۆمەڵێک پرســی
سیاســی گرینــگ و یــەک لــەوان ڕۆڵــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لەسەر دواڕۆژی کوردستان و ئێران لەگەڵ
کاربەدەستانی ئامریکا هاتووەتە ئاراوە.
هەروەهــا ئاماژە بە دیــداری بەڕێز هیجری
لەگــەڵ ناوەنــدی لێکۆڵینــەوەی لەنــدەن
کــراوە کــە بــە یەکێــک لــە گریگتریــن و
شــوێندانەرترین تینکتەنکەکانی ئامریکا
دەژمێــردرێ کــە کار دەکات لەســەر
سیاســەتی دەرەکی ئامریکا بۆ نموونە ئەم
ناوەنــدە کاریگــەری زۆری هەبــووە لەســەر
شــێوەڕوانینی ئیدارەی ترامپ بەرامبەر بە
ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن بەگشــتی و کۆماری
ئیسالمی بەتایبەتی.
خوێنەرانی بەڕێز ئاگادار دەکەینەوە
کە بەشێک لە چاالکییەکانی بەرێز
مستەفا هیجری لــەم ســەفــەرە ،لەم
ژم ــارەی کوردستاندا دەخرێتە بەر
دیدی ئێوەی خۆشەویست.

پـەیڤ
« ناسنامەی بەربا

كەریم پەرویزی
ناســنامەی هاوبــەش کــە خەڵکــی یەک
جوغرافیای سیاسی خۆیانی پێ دەناسێنن
یان پێناسەیانە بەرامبەر بە خەڵکی غەیر،
گرنگتریــن فاکتــەری درێژەدانــی پێکەوە
ژیانە کە ترازانی ئەو فاکتەرە زۆر بنەما
دەخاتــە مەترســییەوە .لــە ســەر عەرزێک
کــە تێیــدا دەژیــن ،خەڵکانــی جیهــان بــۆ
پێکــەوە ژیــان پێویســتیان بــە ئیدارەکــردن
و بەڕێوەچوونــی یاســا هەبــووە و لــەو
پێناوەشــدا ،بۆ ئەوەی دەســەاڵتێک هەبێ
کە یاسایەک جێ بخا یان یاسای جێخراو
و دامــەزراو بەڕێــوە ببــا ،دەوڵەت دروســت
کــراوە و ســنوورە خاکــی و ئاوییەکانــی
دەسەاڵتی دەوڵەتیش واڵتی پێک هێناوە.
لە نێو هەر واڵتێکیشدا خەڵکی نیشتەجێی
ئــەو واڵتە یان ناســنامەیەکی هاوبەشــیان
هەیــە یــان دەســەاڵتی جێگرتــوو (قــدرت
مســتقر) هــەوڵ دەدا کــە ناســنامەیەکی
هاوبــەش دروســت بــکا تاکوو بە شــێوەی
هەســتپێنەکراو (ناخــودآگا) خەڵــک
پێڕەوی لە یاساکانی بکەن.
لــە جوغرافیایەکــی سیاســیی وەکــوو
ئێرانیشــدا دەســەاڵتەکان هەوڵیان داوە کە
ناســنامەیەکی هاوبــەش بــۆ خەڵکانــی
نێــو ئــەم جوغرافیایە دروســت بکەن؛ بۆیە
دەڵێم دروست بکەن ،چوونکە جوغرافیای
سیاســیی ئێــران ئــەو تایبەتمەندییــەی
نییــە کــە هەمــوو خەڵکەکەی بەشــێوەی
سروشــتی ناســنامەیەکی یەکســان و
هاوبەشــیان هەبــێ ،بەڵکــوو واڵتێکــە بــە
خەڵکانی جیاواز کە فرە ناسنامەیە.
ئەم فرە ناســنامەییەی خەڵکان لە ئێراندا،
بۆتــە هــۆی گرفــت بــۆ دەســەاڵتدارانی
واڵت ( .بۆیە ناڵێم دەسەاڵتدارانی ناوەند،
چوونکە ناوەندبوون بە دەسەاڵتی جێگرتوو
نییــە ،بەتایبــەت لــە ئێرانــدا ،دەســەاڵت
دەسەاڵتێکی ناڕەوایە ،بۆیە تایبەتمەندیی
ناوەندبوونــی پــێ نــادا ،بەڵکوو پێناســەی
دەســەاڵتی داســەپاو باشــتر دەیناســێنێ).
هــەر دەســەاڵتێک پێویســتیەتی کــە
بڕیارەکانــی گوێــی لــێ بگیــرێ و ملی
بۆ راکێشــرێ ،بەاڵم دەســەاڵتی داســەپاو
لــە ئێرانــدا لــە بەر فــرە ناســنامەییبوونی
خەڵــک ،ئــەو ئیمتیازەی نەبووە و خەڵک
مل بۆ بڕیارەکانی راناکێشن.
لەبــەر ئــەو گرفتــە هەوڵــی زۆریــان داوە
کە ناســنامەیەکی هاوبەشــی دەسکرد لە
ئێرانــدا دروســت بکــەن و بەنــاو رووناکبیر
و سیاســی و دەســەاڵتداران ،لــە مــاوەی
نزیــک بــە ســەدەیەکدا هەوڵیــان داوە
کــە ئێرانیبــوون پێناســە بکــەن و یــەک
ناســنامەیی بە خەڵکی ئێرانەوە دیار بێ.
بۆ ئەم کارەشیان هەموو بنەما و فاکتەرە
باشە فەرهەنگییەکانی نەتەوەکانی دیکە
(لــە روانگــەی خۆیانــەوە بــاش) دزیــوە و
بەرگێکی فارسییان لەبەر کردووە و پێوەر
و فاکتەرەکانــی دیکەی نەتەوەکانیان بە
دواکەوتــوو و ســووک چــاو لــێ کــردووە

درێژە لە الپەڕەی ٣
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ژمارە ٣١ ،٧٢٧ی جۆزەردانی ١٣٩٧

لێپرسراوی گشتییحیزبی دێموکرات
سێمینارێکی تەشکیالتیی بۆ ژمارەیەک لە ئەندامانی حیزب لە ئامریکا بەڕێوە برد

لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات
لــە واڵتــی ئامریــکا ،ســێمینارێکی

تەشــکیالتیی بــۆ بەشــێک لــە ئەندامانی
حیزبی دێموکرات بەڕێوە برد.

ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ٢٨ی
جــۆزەردان ،مســتەفا هیجــری لێپرســراوی

شاندێکی  HDPسەردانی
دەفتەری نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتییان کرد

شــاندێکی  HDPســەردانی دەفتــەری
نوێنەرایەتــی حیزبــی دیمۆکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە شــاری هەولێریــان
کرد.
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ١٧ی
جۆزەردانــی ١٣٩٧ی هەتاوی ،شــاندێکی

پارتــی دیمۆکراتــی گــەالن ( )HDPلە
باکــووری کوردســتان بــە سەرپەرســتیی
"ســیبەل جــان" پارلمانتــاری  HDPلــە
شــاری ئامــەد ســەردانی نوێنەرایەتــی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانیان لە
شاری هەولێر کرد و لە الیەن هەیئەتێکی

دەفتــەری نوێنەرایەتــی حیزبی دیمۆکرات
بە سەرپەرســتی "محەممەد ســاڵح قادری"
نوێنــەری حیــزب لــە هەولێــر پێشــوازییان
لێکرا.
لەو دیدارەدا ڕەوشی کوردستان و ناوچەکە
و بــە تایبەتــی باکــوور و ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان تاوتوێ کــران و یەکگرتوویی
هێز و الیەنە سیاســیەکان بە پێویســتیەکی
زەرووری دانرا.
شــاندی  HDPوێــڕای خۆشــحاڵی
دەربڕێــن لەو دیــدارە ،دەور و ڕۆڵی حیزبی
دێموکراتیان لە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی
نەتــەوەی کــورد بــەرز نرخانــد و پێداگریان
لــە ســەربەردەوامی و بەهێزترکردنــی
پێوەندییەکان کردەوە.

فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە

لە پێوەندی لەگەڵ شەڕی چەند ڕۆژ پێش
ئێســتای هێزی پێشــمەرگەی کوردستان و
ســپای پاســدارانی ڕێژیم لە ناوچەی شنۆ
فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە.

دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
راگەیەنــدراوی فەرماندەیــی هێــزی
پێشمەرگەی کوردستان
فەرماندەیــی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان ،هاونیشــتمانانی کوردســتان
و هەمــوو میدیــاکان ئــاگادار دەکاتــەوە
کــە شــەوی ١٨ی جۆزەردانــی ١٣٩٧ی
هەتــاوی تێکهەڵچوونێک لــە نێوان هێزی
پێشمەرگەی کوردستان و هێزەکانی سپای
پاســدارانی رێژیمــی کۆماری ئیســامی
ئێران لە ســیاکێو لە ناوچەی شــنۆ روویدا
کە لە ئاکامدا  ٩پاسدار کوژران و ١٨ی
دیکەش بریندار بوون.
راگەیەنەکانــی رێژیمــی کۆمــاری

ئیســامی و هێنــدێ میدیــای دیکــە لــە
مــاوەی  ٢٤کاتژمێری رابردوودا دەنگۆی
شەهیدبوونی  ٧پێشمەرگەیان راگەیاندبوو،
بۆیە لەو پێوەندیەدا وێڕای وەدرۆخستنەوەی
رێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ،هەمــوو
الیــەک دڵنیــا دەکەینــەوە کــە هیــچ
زیانێــک بەر هێزی پێشــمەرگە نەکەوتووە
و پێشــمەرگەی کوردســتان بــە ســامەت
درێژەیــان بە ئــەرک و مەئموورییەتەکانی
خۆیان داوە.

فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
٢٠/٣/١٣٩٧
١٠/٦/٢٠١٨

فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
ئاگادارییەکی باڵو کردەوە

فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
ســەبارەت بــە ڕەوتی بەرەوپیشــچوونی کار
و چاالکییەکانــی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردستان ئاگادارییەکی بۆ ڕای گشتی
باڵو کردەوە.
دەقی ئاگادارییەکە بەم چەشنەیە:
ئاگاداری هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان
بۆ خەڵکی تێکۆشەری کوردستان
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان و
تێکۆشــەرانی ناوخۆی حیزبــی دێموکرات
لــە درێــژەی کار و چاالکیەکانیــان کــە
بەردەوام لەگەڵ پێشوازی گەرمی خەڵک

بــەرەوڕوو دەبــن ،شــەوەکانی  ٢٧و ٢٨ی
جۆزەردانــی ٩٧ی هەتاوی لە گوندەکانی
"نەجــێ" و "هۆیە" ســەربە ناوچەی ژاوەرۆ
کــۆڕ و کۆبوونەوەی بەرینیان بۆ خەڵکی
ئەو دەڤەرە پێک هێناوە.
لــە بــاس و بابەتەکانیانــدا ئاماژەیــان بــە
پێشــێلکارییەکانی مافــی مــرۆڤ لــە
کوردســتان ،زەبــر و زەنگــی رێژیمــی
دژیگەلــی لــە کورســتان دژ بــە خەڵکی
تێکۆشەری کوردستان و هەروەها ئاماژەیان
بە گرتن و لێدان و زیندان و ئەشکەنجەکان
کردووە کە لەگەڵ پێشوازی گەرم و گوڕ

و بێوێنــەی خەڵکی ئــەو دەڤەرە بەرەوڕوو
بوویەوە .
خەڵکی ئەو ناوچەیە بەســەرکردنەوەیان لە
الیەن هێزی پێشــمەرگەوە گرینگ نرخاند
و هیوای سەرکەوتنیان بۆ خواستن.
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان لــە
کەشــوهەوایەکی باشــدا درێژەیــان بــە
تێکۆشانی خۆیان دا.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان

گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران ،لــە درێــژەی گەشــتە سیاســیی و
دیپلۆماســییەکەیدا بــۆ ئامریــکا ،لەگەڵ
بەشــێک لە ئەندامانی حیــزب لە دەڤەری
واشنتگۆن کۆ بووەوە.
ســەرەتای ئــەو ســێمینارە بــە ڕاگرتنــی
خولەکێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی
پاکــی شــەهیدانی کــورد و کوردســتان
بەگشــتی و شــەهیدانی ڕاســان بەتایبەتی
دەســتی پێ کرد .پاشان "ڕەحیم ڕەشیدی"
وێڕای بەخێرهاتنکردنی لێپرسراوی حیزب،
ئامانجــی ئەو کۆبوونەوەی بۆ ئامادەبووان
ڕوون کــردەوە .دواتــر "عوســمان پااڵنــی"
لەســەر کار و چاالکیــی کۆمیتــەی
حیــزب لە ئامریکا قســەی کــرد و ئەوجار
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات،
لەســەر داوای بەرپرسی کۆمیتەی حیزبی
دێموکرات وتارەکەی دەست پێ کرد.
مســتەفا هیجــری پرســە سیاســی،

ئابــووری و ســەربازییەکانی کوردســتان،
ئێــران و ناوچەکــەی خســتە بەربــاس و
لــەم پێوەندییــەدا ،سیاســەت و ڕوانگــە و
هەڵوێســتەکانی حیزبــی بــە وردی بــۆ
ئامادەبووانی ئەو کۆبوونەوە تەشــکیالتییە
شی کردەوە.
لــە بڕگەیەکــی دیکەی وتاری سیاســیی
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــدا بــاس لــە
سیســتەمی نوێی حیزب و ئەو ئاڵوگۆڕانە
کــرا ،کــە پــاش کۆنگــرەی ١٦ی حیــزب
هاتوونەتــە ئــاراوە و لــەم بارەوە لێپرســراوی
گشــتیی حیــزب بــە وردی پێویســتیی
ئــەو ئاڵوگــۆڕ و گۆڕانکارییانــەی بــۆ
ئەندامانــی حیــزب شــی کــردەوە و ئەوەی
خســتەڕوو ،کــە پێویســتە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان لەســەر بنەمــای سیاســەتی
نوێــی حیزبــی دێموکرات بێتــەوە ڕۆژەڤی
سیاســەت و بڕیــار لــە ناوچەکــەدا و لــەم
پێوەندییەشــدا حەسێبی بۆ بکرێ .مستەفا

هیجــری داوای لە ئەندامانی حیزب کرد،
کــە لە جــاران پتر بۆ بەرەوپێشــبردنی کار
و تێکۆشــانی حیزبــی ،دڵســۆزانە ئــەرک
وەربگرن.
لــە بەشــی کۆتاییــی ئــەو ســێمینارەدا
لێپرسراوی گشتیی حیزب واڵمی سەرجەم
تێبینی و پرسیاری ئامادە بووانی دایەوە.
شــیاوی وەبیرهێنانەوەیــە کــە لێپرســراوی
گشــتیی حیــزب لــە ڕێکەوتــی ٢٠ی
جۆزەردانــی ئەمســاڵەوە بــە ســەردانێکی
فەرمی لە ئامریکایە و لەو چوارچێوەشــدا
وێــڕای دیــداری لەگــەڵ کاربەدەســتانی
ئامریکایــی لــە چەنــد بنکــە و بونیــادی
واشــنگتۆن ســەبارەت بــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان وتــاری پێشــکەش کــردووە،
ئــەم چاالکــی و جموجووڵــە سیاســیی
دیپلۆماســییانەی لێپرســراوی گشــتیی
حیــزب تاکــوو چەنــد ڕۆژی داهاتــووش
درێژەیان دەبێت.

ڕوونکردنەوەیەک لە نوێنەرایەتی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە ئامریکاوە

نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە ئامریکا ســەبارەت بە دانیشــتنی بەشــێک لە دژبەرانی ڕێژیمی ئێران لە زانکۆی
جۆرج واشینگتۆن ڕوونکردنەوەیەکی باڵو کردەوە.
دەقی ئەم ڕوونکردنەوەی کە بە دەستی ماڵپەڕی کوردستان میدیا گەیشتووه ،بەم چەشنەیە:
دوای ئەوەی رۆژی شــەممە ٩ی مانگی شەشــی  ،٢٠١٨بە ناوی بەشــێک لە دژبەرانی ڕێژیمی ئێرانەوە دانیشــتنێک لە زانکۆی
جۆرج واشینگتۆن لە شاری واشینگتۆن دی سی لە والیەتەیەکگرتووەکانی ئامریکا بەڕێوە چوو ،لە الیەن هێندێک میدیا و ئەندامان و
دۆستانی حیزبەوە سەبارەت بە بەشداری کردن یان نەکردنی حیزبی دێموکرات لەو رێورەسمە دا پرسیار ئاراستەی ئەم نوێنەرایەتییە کراوە.
بۆ ڕوونکردنەوەی بیروڕای گشتی و هەروەها ئاگادار کردنەوەی میدیا پێویستە ڕابگەیەنین کە وەکوو حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران دوای تاوتوێ کردنی ئەو بانگێشتەی کە بۆ بەشداری لەم کۆنفرانسە دا بە دەستمان گەیشتبوو ،بەو ئاکامە گەیشتین کە بەهۆی
ڕوون نەبوونی چیەتی و ئەجێندای ئەو بەرنامەیە بۆ ئێمە ،لەو کۆنفرانسە بەشدار نابین .بۆیە وێڕای ڕەدکردنەوەی هەرجۆرە دەنگۆیەک
لە بەشداری کردنمان لەو دانیشتنە ،بە هیچ شێوە هیچ بەرپرسیاتییەک لە هەمبەر دەرئەنجامەکانی وە ئەستۆ ناگرین.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
نوێنەرایەتی ئامریکا

بەشداری شاندێکی حیزبی دێموکرات لە سەرەخۆشیی
ئەندامێکــی دامەزرێنــەری یەکیەتیــی نیشــتمانیی
کوردستان

شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران ،بە سەرپەرەســتیی "محەممەدنەزیف
قــادری" ئەندامــی دەســتەی کارگێریــی
حیزبــی دێموکــرات لــە ڕێورەســمی پرســە
و سەرخۆشــیی " عەبدەلــرزاق فەیلــی"
بەشداریان کرد.

ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ٢٤ی
جۆزەردانــی ١٣٩٧ی هەتاوی ،شــاندێکی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران بە
سەرپەرســتیی "محەممەدنەزیــف قــادری"
ئەندامــی دەســتەی کارگێڕیــی حیزبــی
دێموکــرات بەشــدارییان لــە ڕێوڕەســمی

سەرەخۆشیی "عەبدەلرزاق فەیلی"کرد.
شــاندی حیزبــی دێموکــرات ،پرســە
و سەرەخۆشــیی حیزبــی دیمۆکراتیــان
پێشــکەش بــە هەڤااڵنــی لــە مەکتەبــی
سیاسیی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان
و بنەماڵەی بەڕێزیان کرد.
"عەبدولــرزاق فەیلــی" ،ئەندامی دەســتەی
دامەزرێنــەری یەکیەتــی و بەرپرســی
مەکتەبــی پەیوەندییەکانــی دەرەوەی ئــەو
حیزبە بوو کە بەهۆی نەخۆشی لە شاری
ســلێمانی ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی
٢٣ی جۆزەردان کۆچی دوایی کرد.

کۆمەڵەی هاوکاریی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت
خۆپیشاندانێکیان بەڕێوە برد

کۆمەڵــەی هاوکاریــی حیزبەکانــی
ڕۆژهــەاڵت لەبــەردەم کۆنســوولخانەی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە
واڵتی ئاڵمان خۆپیشاندانێکیان بەڕێوە برد.
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ٢٤ی
جۆزەردانــی ١٣٩٧ی هەتاوی ،کۆمەڵەی
هاوکاریی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت لەبەردەم
کونســوولخانەی ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران لــە شــاری مونشــێن بــە
مەبەستی پشتیوانی لە زیندانیانی سیاسی
کــورد و مەحکوومکردنی هەڵســوکەوتی
دڕندانــەی ڕێژیمی کۆماری ئیســامیی
ئێــران لەهەمبــەر گیراوانــی کــورد
خۆپیشاندانێکیان بەڕێوە برد.
لــە خۆپێشــاندانەکەدا کۆمەڵــەی کوردی

باکــووری کوردســتان "کۆمکار" و پارتی
چەپــی ئاڵمــان بــە مەبەســتی پشــتگیری
لــە خەباتــی رەوای گەلــی کــورد لــە
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بەشدارییان کرد و
پەیامیان خوێندەوە.
لــە درێژەی ئــەو خۆپیشــاندانەدا ،پەیامی
کۆمیتــەی حیزبــی دێموکــرات لــە ئاڵمان
بــە هــەر دوو زمانــی ئاڵمانــی و کــوردی
خوێندرایــەوە .جنایەتەکانــی کۆمــاری
ئیســامی دەرحــەق بــە گەالنــی ئێــران
و بەتایبەتیــش گەلــی کــورد ،دۆخــی
نالەبــاری زیندانیانــی سیاســی لەنێو چاڵە
ڕەشــەکانی کۆمــاری ئیســامی و ئــازار
و ئەشــکەنجەدانی زیندانیــان ،ســەپاندنی
حوکمــی ناڕەوای لە ســێدارەدان ،حەپســی

درێژماوە و هەاڵواردن لە نێوان بەندکراوانی
ئێــران بە گشــتی بەشــێک لــە ناوەڕۆکی
پەیامەکە بوون.
کۆمیتەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران ـ ئاڵمــان لــه درێــژەی پەیامەکەیــدا
ئامــاژەی بە تەشــەنەکردنی خۆپیشــاندانە
ناڕەزایەتییەکانــی ئێــران و مانگرتنــی
شارەکان بە هۆی دۆخی نالەباری ژیان و
گوزەران ،ســەرەڕۆیی و دەستێوەردانەکانی
کۆماری ئیســامی لــە ناوچە و جیهان و
هەروەها وەرزی نوێی خەبات و تێکۆشانی
گەلــی کــورد کە بە ڕاســانی ڕۆژهەاڵت
ناســراوە دژی ئــەو ڕێژیمــە تۆتالیتر و دژە
مڕۆڤە کرد.
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حیزبی دێموکرات و کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان کۆ بوونەوە

شــاندێکی حیزبــی دێموکــرات ســەردانی
کۆمەڵــەی
ناوەندیــی
بــارەگای
زەحمەتکێشانی ئێرانیان کرد.
پێشــنیوەڕۆی چوارشــەممە ٢٣ی
جۆزەردانــی ١٣٩٧ی هەتاوی ،شــاندێکی
حیزبــی دیمۆکراتــی کوردســتانی ئێــران،
بــە سەرپەرەســتیی "حەســەن شــەرەفی"،
جێگــری لێپرســراوی گشــتیی حیــزب،
ســەردانی بــارەگای ناوەندیــی کۆمەڵــەی
زەحمەتکێشــانی کوردســتانیان کــرد و لــە

الیەن شاندێکی کۆمەڵە بە سەرپەرەستیی
"عومــەر ئیلخانیزادە" ،ســکرتێری گشــتی
کۆمەڵــەی زەحمەتکێشــانی ئێرانــەوە
پێشوازییان لێ کرا.
لــەو دیــدارەدا دواییــن ئاڵوگۆڕەکانــی
ناوچــە و ئێــران و ڕۆژهەاڵتی کوردســتان
و بەتایبــەت قۆناغــی پــاش هاتنــەدەری
ئامریکا لە ڕێکەوتنی بەرجام و ناڕەزایەتی
و بارودۆخــی نالەبــاری خەڵــک لە ڕووی
ئابووری و کۆمەاڵیەتییەوە تاوتوێ کران.

لــەو کۆبوونەوەیــەدا ،دوو الیــەن لەســەر
پێویســتیی هاودەنگــی هێــز و الیەنــە
سیاســییەکانی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەو هاوکێشــە
سیاســییانەی کە لە بەردەمدان ،پێداگریان
کــردەوە و ئــەم پرســەیان بە پێویســتییەکی
بــێ ئەمالوئــەوال وەســف کــرد و زەمینەی
کاری هاوبــەش لــە ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانیان بە ئەرێنی لە قەڵەم دا.
لــە کۆتاییــدا هــەر دوو الیــەن وێــڕای

خوازیــاری بــۆ بەهێزترکردنــی پێوەندیــی
دۆســتانەی هــەردوو الیــەن ،پێیــان لەســەر
ئــەوە داگرتــەوە کــە بــە هاتنە ئــارای هەر
ئاڵوگۆڕ و گۆڕینی هەر هاوکێشــەیەکی
سیاســیی دابینکردنــی مافــی نەتەوەییــی
نەتــەوەی کورد لە چوارچێــوەی ئێرانێکی
دێموکراتیکــدا لەســەر دێــڕی بەرنامــە
و تێکۆشــانی سیاســیمان لەگــەڵ هــەر
الیەنێکی دیکە بێ.

کارگەی مافووری ڤەژین لە کەمپی ئازادی کرایەوە
لە ڕۆژان ــی ڕابـ ــردوودا ئەندامان و
الیەنگرانی حیزب و تێکۆشەرانی
دێموکرات چەندین چاالکی تەبلیغی
جۆربەجۆریان بەڕێوە برد کە لێرەدا
ڕاپۆرتەکەی دەخریتە بەر چاوتان:
ئااڵی کوردستان لە بۆکان نەخشێنرا
تێکۆشــەرانی دێموکــرات بــۆ پەیمــان
نوێکردنــەوە لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدان
و کوردســتان لــە ناوچــەی گونــدی
"بەردەزەرد"ی شاری بۆکان
ئااڵیەکــی گــەورەی کوردســتانیان بــە
پانتایی  ٥لە  ٥مێتریدا کێشایەوە.
پهیمــان نوێكردنــهوهی ئهندامانــی حیزبــی
دێموکرات لهگ هڵ رێبازی شههیدان
ڕۆژی شــهممه ڕێکەوتــی  ١٩
ی
جــۆزهردان ،پۆلێــک لــه ئهندامــان و
الیهنگرانــی حیزب له گوندی ئاڵیكهندی
بــۆكان ،لــه بهرهبهرهی ســاڵڕۆژی شــههید
بوونــی عهبدوڵــا محهممهدپــوور ،بــرای
فهرماندهی شــههید ،قاسم باقی سهردانی
گڵكــۆی ئــهو نهمرهیــان كــرد و پهیمانیان
لهگــهڵ رێبــازی شــەهیدان و ڕێگــە و
ڕێبــازی حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی
ئێران نوێ كردهوه.
شــەهید عەبدوڵــا محەممەدپــوور ســاڵی
١٣٤٢ی هەتاوی لە گوندی ئاڵیکەند لە
دایــک بوو و ڕێکەوتی ٢٥ی بانەمەڕی
ســاڵی ١٣٦٠ی هەتاوی لە گوندی سەرا
لــە ئەنجامــی تێکهەڵچوونــی نێوان هێزی
پێشمەرگەی کوردستان و بەکرێگیراوانی
ڕێژیــم گیانــی ئازیــزی پێشــکەش بــە
بارەگای پڕسەروەری کرد.
هەروەهــا لــە ناوچــەی مەگــەوەڕ و
تەرگــەوەڕی ورمــێ ،بــە بەڕێوەبردنــی
چاالکیــی تەبلیغیــی لەســەر درێژەدانــی
ڕێبازی شــەهیدان پەیمانیان نوێ کردەوە،
کــە هەتــا وەدیهاتنی ئامانجی شــەهیدان
درێــژەدەری ڕێگایــان دەبــن؛ ئەندامــان و
الیەنگرانــی حیزبــی دێموکــرات جەختیان
کردووەتــەوە ،کــە ئێمــە پەیمــان لەگــەڵ
مەکتەبــی پێشــەوا نــوێ دەکەینــەوە و
مــوژدە بــە تێکۆشــەرانمان دەدەیــن ،کــە
بــە هەنگاوێکــی بەبڕشــت پشــتیوانیی لە
خەباتــی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان
دەکەین.
نووسینی درووشم
لــە
دێموکــرات
تێکۆشــەرانی
شــارەدێی "پەســوێ" ســەر بــە شــاری
پیرانشاردروشــمەکانی وەک" :بــژی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران"،
"دوژمنان لە ئاست لۆمەی ویژدان کەڕن"
و "دوکتور قاسملوو وەک مانگ وایە"یان
نووسییەوە.
یادکردنەوەی حەماسەی قەرەسەقەڵ

تێکۆشــەرانی دێموکــرات ،بــە بۆنــەی
ســاڵڕۆژی شــەهیدانی حەماســەی
قەرەسەقەل سەر بە شاری شنۆ ،چاالکیی
تەبلیغییان بەڕێوە برد و پەیمانیان لەگەڵ
ڕێبازی شەهیدان نوێ کردەوە.
لەو چاالکییەدا ،تێکۆشــەرانی دێموکرات
بەڵێنیــان نــوێ کــردەوە ،کــە درێــژەدەری
ڕێــگای پڕ ســەرەوەریی شــەهیدان دەبن و
هەتا گەیشــتن بە ئامانج درێژە بە خەبات
دەدەن.
هەروەهــا ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی
٢٧ی جۆزەردانــی ١٣٩٧ی هەتــاوی،
لــە شــاری مەهاباد چاالکیــی تەبلیغییان
بەڕێوە بردووە.
قارەمانانی دێموکرات لە شاری مەهاباد،
به بۆنەی ٣٨مین ساڵڕۆژی دامەزراندنی
ڕادیۆ دەنگی کوردستانی ئیران و هەروەها
بەرزڕاگرتنی یادی شەهیدانی حەماسەی
قەرەســەقەل ،چاالکیــی تەبلیغییان بەڕێوە
برد و پەیمانیان لەگەڵ ڕێبازی شــەهیدان
نوێ کردەوە.
ئەو شــوێنانەی کە چاالکیــی تەبلیغییان
تێــدا بەڕێوە چــووە ،بریتین لە" :مزگەوتی
سەیدنیزام ،شــەقامی سەیدنیزام ،شەقامی
ســەرداران ،نزیــک گڵکــۆی پێشــەوا،
فەلەکەی کاکتووس ،شــەقامی زانکۆی
سەرانســەری ،فەلەکــەی مامۆســتا
محەممــەدی قازی ،ڕووبەڕووی زانکۆی
سەرانســەری ،کۆاڵنــی فەجری خواروو و
ســەروو ،پارکی دانیشــگا ،شەقامی مەال
جەزیری ،پردی یەڕغوو و سێ ئاشان.
پشتگیری لە ڕاسان
تێکۆشەرانی دێموکرات له شاری مەهاباد
لە پێوەندی لەگەڵ چاالکییەکانی هێزی
پێشمەرگەی کوردستان لە نێوخۆی واڵت
و خەباتــی ڕاســان چاالکیــی تەبلیغییــان
بەڕێوە برد.
لــەو چاالکییــەدا ،پۆلێــک لــە
پێشــمەرگەکانی شــار ،لــە شــاخی
"خوداپەرەســت" چاالکییــی تەبلیغییــان
ئەنجــام دا و پەیامێكیــان ڕوو لــە خەڵکی
مەهاباد باڵو کردەوە.
لــەو چاالکییــەدا کۆمەڵێــک دروشــمی
وەک" :ســاو لــە هەمــوو شــەهیدانی
ڕێــگای ئازادیــی کوردســتان ،بەتایبــەت
شەهیدانی حیزبی دێموکراتی کوردستان،
ســاو لــە دێموکــرات ،ســاو لە ڕاســان"،
نووسراون.
پێشــمەرگەکانی شــار لــە پەیامێکــی
نووســراوەدا ڕوو لــە خەڵکــی کوردســتان
باڵویــان کردووەتــەوە" ،گەلــی کــوردی
ڕۆژهــەاڵت باش بزانن ڕاســان بەردەوامە،
ئازادیــی ڕۆژهــەاڵت زۆر نزیکــە ،تکایە
پشــتیوانی لــە پێشــمەرگەکانی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بکــەن.
پشمەرگە و گەل بێ یەکتر مانایان نییە".

بــە بۆنەی کرانەوەی کارگەی مافووری
ڤەژین ،لە کەمپی ئازادیدا ڕێوڕەســمێک
بەڕێوە چوو.
ڕۆژی سێشــەمە ڕێکەوتــی ١٧ی
جۆزەردان ،لە کەمپی ئازادی ،ڕێوڕەسمی
کرانــەوەی کارگــەی مافــووری ڤەژیــن
بەڕێــوە چــوو ،کە ئــەم کارگەیە لە الیەن
ڕێكخراوی "ئەی ڤی ســی" سویسیی ،بە
مەبەســتی هاوکاریی مرۆڤدۆســتانە ساز
کراوە.
ئــەم ڕێوڕەســمە بــە ســروودی نەتەوایەتی
"ئەی ڕەقیب" دەستی پێ کرد.
پاشــان گۆرانییــەک لە الیەن "ســێراینا و
تابیا" دوو ئەندامی ڕێکخراوی "ئەی ڤی
سی" پێشكەش کرا.
دواتــر پەیامــی ڕێکخــراوی "ئــەی ڤــی
ســی" لــە الیەن "دانیــال هۆڤێر" بەرپرســی
گشــتیی ڕێکخــراوی "ئــەی ڤــی ســی"
پێشکەش کرا ،کە ناوبراو لە پەیامەکەیدا
باســی گرینگیــی ئەنجامدانــی کارە
مرۆڤدۆســتانەکان و خێرخوازییــەکان بــۆ
دروســتکردنی دنیایەکــی باشــتر کــرد و
هەروەهــا سپاســی هەمــوو ئەو کەســانەی
کــرد ،کــە هاوکاریــی ڕێکخــراوی ئــەی
ڤــی ســییان لــە ســەرەتای دەســپێکردنی

پرۆژەکانیانەوە کردووە ،بەتایبەتی "سەلیم
زەنجیــری" کــە بــە شــێوەی خۆبەخشــانە
هــەر لــە ســەرەتای دەســتپێکردنی پــرۆژە
و کارەکانــی ئــەی ڤــی ســی هــاوکاری
کردووە و بەو بۆنەوە لە الیەن دانیال هۆفێر
بە خۆی و بنەماڵەکەی خەاڵت بەخشرا.
لــە بەشــێکی تــری ڕێوڕەســمەکەدا
"ســێراینا و تابیــا" بــە گۆرانییەکــی تــر
ڕێوڕەسمەکەیان ڕازاندەوە.
دواتــر "ساشــا ئێرنێســت" جێگــری
بەرپرســی ڕێکخــراوی "ئــەی ڤــی ســی"
بــەم بۆنــەوە پەیامێکــی پێشــكەش کرد و
لــە پەیامەکەیــدا هیــوای ســەرکەوتنی
بــۆ هەمــوو ئــەو کەســانە خواســت ،کــە
لــەو کارگەیــەدا کار دەکــەن و هەروەهــا
باســی لــە مێــژووی واڵتی ســویس کرد،
کــە ئەوانیــش  ٧٠٠ســاڵ لەمەوبــەر لــە
بارودۆخێكــی خراپــدا بــوون و فەقیــری و
هەژاری باڵی بەسەر واڵتەکەدا کێشابوو،
بــەاڵم لــە کۆتاییــدا خــۆری ئــازادی ئەو
واڵتــە هەڵهــات و هیوای باشــتربوونی بۆ
هەموو الیەک خواست.
لــە بڕگەیەکــی تــری ئــەم ڕێوڕەســمەدا
پەیامــی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،لــە الیــەن "فاتمــە

عوســمانی" ســکرتێری گشــتیی ئــەم
ڕێکخراوەیــە خوێندرایــەوە ،ناوبــراو لــە
وتارەکەیــدا سپاســی ڕێکخراوی ئەی ڤی
ســیی بە هۆی ئــەو کار و چاالکییانەی
کــرد ،کــە بــۆ خزمەتــی منــدااڵن و ژنان
ئەنجامیــان داوە ،بەتایبەتی ئەو کەســانە،
کەســگەلێکن کــە بــۆ بەدەســتهێنانی
مافەکانــی خۆیــان خەبــات دەکــەن،
هەروەهــا ئەو کەســانەی کــە بۆ خزمەتی
مرۆڤایەتــی کار دەکەن و کاری مرۆڤانە
ئەنجام دەدەن.
پاشــان ســروودێک لە الیەن مندااڵنی نێو
حیزب بەو بۆنەوە پێشکەش کرا.
دواتــر لەوحی سپاســنامەی نووســینگەی
دەســتەی کارگێــڕی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران ،لە الیەن بەڕێز حەسەن
شــەرەفی بەرپرســی ناوەنــدی سیاســیی
حیزبــی دێموکــرات پێشکەشــی دانیــال
هۆڤێــر بەرپرســی ڕێكخــراوی ئــەی ڤــی
سی کرا
حەســەن شــەرەفی بــەم بۆنــەوە چەنــد
وتەیەکی پێشــکەش کرد و سپاســی کارە
مرۆڤدۆســتانەکانی ڕێکخراوی ئەی ڤی
ســی کــرد و وتــی" :لــە دنیــای ئەمڕۆدا
هەمــوو کــەس کار لەســەر حیســابی

دەزگای ڕێکخستنی گشتیی حیزبی دێموکرات
ئاگادارییەکی باڵو کردەوە

دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیــزب
لــە دووتوێــی ئاگادارییەکــدا کۆمەڵێک
خاڵی گرینگی ڕوو لە ئەندامانی حیزبی
دێموکرات باڵو کردەوە.
دەقی ئاگادارییەکە بەم چەشنەیە:
ئاگادارییــەک لــە دەزگای رێکخســتنی
گشتیی
ســەرجەم ئەندامانــی حیزبــی دێموکراتــی

کوردســتانی ئێــران ئــاگادار دەکەینــەوە
رەچاوی ئەم خااڵنەی خوارەوە بکەن:
یەکەم،لــە ســەر تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان
وئامرازەکانی پێوەندی ،لە دانان و ناردنی
هەر جۆرە پۆست  ،وێنە و زانیارییەک کە
ببێتە هۆی دروست بوونی کێشە و گرفت
لــە بــەردەم چاالکــی و کاروبــاری هێــزی
پێشمەرگەی کوردستان ،خۆ ببوێرن.

دووهــەم ،لە ســەر تــۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان
،لــە هــەر جۆرە باس و موناقشــەیەک کە
زیان بە یەکڕیزی و یەکگرتویی ریزەکانی
تەشکیالتی حیزب دەگەیەنێ،خۆ بە دوور
بگرن.
سێهەم ،رێز گرتن لە بیروبۆچوونی جیاواز،
ئەســڵێکی دێموکراتیکــە .هــەر جۆرە بێ
ڕێــزی و هێــرش و تۆمەتێــک بــۆ ســەر
الیەنەکانــی دیکە بە هەر ناونیشــانێکەوە
بێت،بە دەر لە پڕەنسیپی تەشکیالتی دێتە
ئەژمار و رێگەپێنەدراوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای رێکخستنی گشتی
٢٢ی جۆزەردانی ١٣٩٧
١٢ی ژوئەنی ٢٠١٨

بەرژەوەندییەکانــی خــۆی دەکات و زۆر
بەدەگمــەن دەردەکەوێــت ڕێکخراوێک بۆ
شادی دڵی کەسانی دیکە بە ئیمکاناتی
خۆیانەوە کار بکەن کە دەزانن ئەم کارانە
بۆ دڵخۆشــکردنی کۆمەڵێک خوشک و
برایە ،کە لە واڵتی خۆیان هەڵکەندراون و
لەگەڵ کەمی ئیمکاناتەکان ژیان بەسەر
دەبــەن ،پێشكەشــکردنی ئــەم ئیمکاناتــە
کەمانە بەم کەســانە نیشــانەی دڵپاکی و
نیازپاکــی ئــەم ڕێکخراوانەیە .ئێمە وەک
حیزبی دێموکرات بە چاوی ڕێزەوە سەیری
ئەم کارە خزمەتگوزارییانە دەکەین".
هەروەهــا یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،لەوحێکــی ڕێزلێنانی
پێشکەش بە ساشا ئێرنێست کرد.
لــە کۆتاییدا کارگــەی مافووری ڤەژین،
لــە الیــەن "بەهــار ڕۆســتەمی" ،ئەندامــی
ڕێبــەری ڕێکخــراوی یەکیەتیــی ژنــان و
هاوسەری شەهید "مەهدی تەوریوەریـ"ـیەوە
کرایەوە.

درێژەی پەیڤ
و بــەم شــێوەیە بــە دزی و دەســکاری و
ســووکایەتی ،ناســنامەی دیکە بســڕنەوە
و ناســنامەی دەســکردی ئێرانــی بەســەر
خەڵکدا بسەپێنن.
ئــەم رەوتــە مێژووییــە تــا ئێســتاش
ســەرکەوتوو نەبــووە و شکســتی هێناوە و
ئێســتا زیاتــر لە هەمــوو کات ،نەتەوەکان
لــە ئێرانــدا وەدوای پێناســەی تایبەتــی
خۆیانەوەن و ئێرانیبوونێک کە پێناســەی
دادپەروەرانە و یەکسان بە هەموو خەڵک
ببەخشێ نەهاتۆتە ئاراوە.
ئێرانیبــوون ســەردەمێک دەتوانــێ
ناســنامەی هاوبــەش بــێ کــە هەمــوو
نەتــەوەکان بــە یەکســان چــاو لــێ بکا و
هیچیان بەســەر ئەوی دیکەدا نەســەپێنێ
و بــە باشــتری نەزانــێ و هەمــوو وەکــوو
یــەک لە دەســەاڵتی جێگرتوودا بەشــدار
بــن ،گــەر وا نەبــێ هیچیــان ناســنامەی
دەســکردی بەزۆرەملــێ قبــووڵ ناکــەن.
ئێرانیبــوون دەبــێ فێدراڵیزمــی دڵخوازانە
و فرەنەتەوەبوونــی جوغرافیــای سیاســیی
ئێرانی تێدا جێ خرابێ.
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ڕۆژهەاڵت

ژمارە ٣١ ،٧٢٧ی جۆزەردانی ١٣٩٧

ڕاپۆرتی چاالکییە دیپلۆماتیکەکانی
لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات لە واڵتی ئامریکا

ئا :شەماڵ تەرغیبی

لەســەر داوای فەرمــی دەوڵەتــی
واشــنگتۆن ،رۆژی یەکشــەممە
ڕێکەوتــی ٢٠ی جۆزەردانی ١٣٩٧ی
هەتــاوی لێپرســراوی گشــتیی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
گەیشــتە واڵتــە یەکگرتووەکانــی
ئامریــکا و کۆمەڵێــک دیــدار و
چاوپێکەوتنــی لەگــەڵ لێپرســراوانی
سیاســی ،تینکتەنــک ،میدیــا و
ڕۆژنامەی ئەم واڵتە هەبوو کە لێرەدا
بەشــێکیان دەخەینە بــەر دیدی ئێوەی
خۆشەویست:
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ٢١ی
جۆزەدانــی ١٣٩٧ی هەتــاوی،
شــۆرای پێوەندییەکانــی دەرەوەی
ئامریــکا بــە بەشــداری کۆمەڵێــک
لــە ئاکادیمیســییەنەکان ،ڕێبەرایەتی
دوو حیزبــی ســەرەکیی ڕۆژهــەاڵت،
"حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران و کۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕی
زەحمەتکێشــانی کوردســتانی ئێــران"،
کۆبوونەوەیەکی بە نیسبەت داهاتووی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت بەڕێوە برد.
لە کۆبوونەوەی شۆرای پێوەندییەکانی
دەرەوەی ئامریــکادا کۆمەڵێــک
پرســیاری تایبــەت بــە کوردســتان و
ڕۆڵــی پێشــمەرگە هاتە ئــاراوە کە لە
الیــەن "مســتەفا هیجری" لێپرســراوی
گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێرانەوە واڵم درایەوە.
لە پرســیارەکاندا زیاتر لە ســەر ڕۆڵی
پێشــمەرگە جەخــت کرابوویــەوە کــە
ڕۆڵــێ پێشــمەرگە لــە داهاتــووی
کوردستاندا چی دەبێت؟ ڕاسان چیە و
ئامانجی ڕاسان چیە ؟ و کۆمەڵێک
پرســیاری دیکــە لەو پێوەندییــەدا کرا
کە لە الیەن مستەفا هیجری ،واڵمی
پرسیارەکان درایەوە.
لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات
لــە بەشــێکی قســەکانیدا باســی لەوە
کرد :ئێـــمە وەک حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،بــە خوێندنــەوە و
زانیارییــەک کە لەســەر ئــەم ڕێژیمە
هەمانــە و ئەزموونــی پێشــنیاری
وتووێــژ تــا شــەڕی چەکداریمــان لــە
گەڵــی هەبــووە ،گومانمــان لــە ســەر
ئــەو ڕاســتییە نییــە کــە رێــگای
رزگاربوونــی خەڵکــی ئێــران بــە
هەمــوو پێکهاتەکانیــەوە ،هەروەهــا
گەڕانــەوەی ئاشــتی و ســەقامگیری
بــۆ ناوچەکــە بــە رێــڕەوی نەمانــی
کۆماری ئیســامی ئێڕان تێدەپەڕێت.
بێجگــە لەمــە ،هەر چەشــنە پالنێک
بەمەبەســتی "گۆڕینــی سیاســەتی
رێژیــم" تەنیا تێچووی خەســارەکان بۆ
خەڵکــی ئێــران و واڵتانی جیهان زیاتر
دەکا و مەجالی زیاتر پێک دێنێ کە
رێژیم کاریگەری وحزووری خۆی لە
ناوچەکە زیاتر بکات.
هیجری لە بەشێکی قسەکانیدا جەختی
کردەوە کە خەڵکی کوردستانی ئێران
و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ،وەک حیزبێکــی خــاوەن مێژوو
و پێگــەی جەمــاوەری ،بــە ئەزموونی
زیاتــر لــە حەفتا ســاڵ خەبــات دژ بە
دوو رێژیمــی پاشــایەتی پەهەلــەوی
و کۆمــاری ئیســامی ،پالنــی هەیە
کــە خەباتەکەی شانبەشــانی خەباتی
سەرانســەری لە ئێران دژ بە کۆماری
ئیسالمی ،بەهێزتر و جەماوەریتر بکا.
ڕۆژی دواتر واتە سێشهممه ڕێكەوتی
١٢ی ژوئەنــی ٢٠١٨ی زایینــی
بەرامبــەر بــه ٢٢ی جۆزەردانــی

١٣٩٧ی ههتــاوی كۆڕێكــی تایبــهت
بــۆ هەریــەك لــه بهڕێــزان مســتەفا
هیجــری لێپرســراوی گشــتیی حیــزب
و عەبــدواڵ مۆهتــەدی ســكرتێری
گشــتیی كۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕی
زەحمەتكێشــانی كوردســتانی ئێــران
بەڕێوهچــوو كــه تێیــدا بەشــێک لــە
لێکۆڵەرانــی ســەر بــە ڕۆژهەاڵتــی
ناوینیش بەشدار بوون.
بەپێــی ئــەم هەواڵــە بەڕێــز مســتەفا
هیجــری لــەم کــۆڕەدا وتارێکــی
پێشــکەش کــرد و دواتــر واڵمــی
پرسیاری بەشداربووانی دایەوە.
لەم کۆڕەدا پرسیاری ئەوە لە لێپرسراوی
گشــتیی حیزب کرا کە شێوەڕوانینی
حیزبــی دێموکــرات لەهەمبــەر ئێــران
چۆنــە و گۆڕانکارییەکانــی ئێــران
چــۆن دەبینــن؟ کــە بەڕێزیــان واڵمی
دایــەوە ئێمــە پێمــان وایــە پڕۆســەی
ڕووخانی کۆماری ئیســامی دەستی
پێکــردووە بــەاڵم ســەرکەوتنی ئــەو
پڕۆســەیە و داهاتووەکەی پێوەندی بە
دوو فاکتــەری ســەرەکییەوە هەیە کە
یەکێکیان بریتییە لە ڕێبەرایەتییەکی
کارامــە کە بتوانــێ بزاڤەکە ڕێبەری
بــکات و دووهەمیــان ئەوەیــە کــە ئەو
داواکارییانــەی کــە لــە نێــو شــارە
فارسنشــینەکاندا دێنــە ئــاراوە بتوانێ
گوتارێــک بێــت کــە داخوازیــی
نەتەوەکانی ئێران لەخۆبگرێ.
هەروەهــا بــاس لــە جووڵــەی هێــزی
پێشــمەرگە کــرا کــە بەڕێــز هیجــری
لەوبــارەوە ئامــاژەی بــە دواییــن
جووڵەکانــی هێــزی پێشــمەرگە کــرد
و پێــی ڕاگەیانــد کــە هەنووکــە
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان لــە
قوواڵیی خاکی کوردستاندا حزووری
بەرچاویــان بــۆ پاراســتنی خەڵکــی
کوردستان و بەخشینی ورە بە خەڵکی
کوردســتان و ڕێکخســتنیان بــەدژی
دەسەاڵتی تاران بونیان هەیە.
ڕاشــیگەیاند :ئێمــە ئامادەیــن
هەمــوو شــێوازەکانی خەبــات تاقــی
بکەینــەوە؛ وتیشــی ئەزموونــی ئێمــە
و ئامریــکا بەرامبــەر بــە ڕێژیمــی
تــاران ئەزموونێکی هاوبەشــە ،ئێمەش
ڕووبــەڕوو بووینــەوە لەگــەڵ ئێــران و
تەنانــەت لەســەر مێــزی وتووێژیــش
دانیشــتین بەاڵم ئەو دانیشــتنانە تەنیا
خەساری بۆ ئێمە هەبوو.
لــە دریــژەی ئــەم ســەفەرەدا بەڕێــز
لێپرســراوی گشــتیی حیــزب ڕۆژی
چوارشــەممە ڕێکەوتــی ٢٣ی
جــۆزەردان ،لەالیــەن ناوندیــی
لێکۆڵینــەوەی لەنــدەن لــە یەکێک لە
بیناکانی ســەر بە کۆنگرەی ئامریکا
بانگهێشت کرا .ئەم ناوەندە کۆڕێکی
تایبەتــی بــۆ ســەرکردایەتی کــورد
ســەبارەت بە داهاتــووی ئێران و ڕۆڵی
کورد بەڕێوە برد کە تێیدا لێپرســراوی
گشــتی حیــزب بــە وردی باســی لــە
دواڕەوشی کوردستان کرد.
لــەم دانیشــتنەدا کــە چەندیــن ئەنــدام
کۆنگــرە ،ســتافێری چەندیــن ئەنــدام
کۆنگــرە ،لێکۆڵــەر و ئەندامانــی
ناوەندیــی لێکۆڵینــەوەی لەنــدەن و
هەروەهــا نوێنــەری چەنــد میدیــا و
دەزگای ڕاگەیانــدن بەشــدار بــوون،
بەڕێــز هیجــری باســی لەوە کــرد کە
کــورد لــە کوردســتانی ئێــران لەژێــر
زەخــت و گوشــارێکی زۆردایــە و
پێویســتی بــەوە هەیــە کــە یارمەتــی
بکرێت بۆ ئەوەیکە بتوانێ لەبەرامبەر
ڕێژیمی دڕندەی کۆماری ئیسالمیدا
ڕابوەستێ.

باســی لــەوەش کــرد کــە ڕێژیمــی
کۆماری ئیســامی نەتەنیا کێشــەیە
بــۆ خەڵکــی واڵتــی ئێــران بەڵکــوو
سەرئێشــەیەکی سەرەکییە بۆ تەواوی
ناوچەکــە و پێویســتە پشــتگیری لــە
خەڵکــی ئێران و بەتایبــەت کوردەکان
بکرێــت تاکــوو بتوانــن ئــەو ڕێژیمــە
بگۆڕن و لەبەرامبەریدا ڕابوەســتن کە
ئەمــە دەبێتــە هــۆی ئەوەیکە ســوڵح و
ئاشــتی لــە هەمــوو ناوچــە و تەنانەت
جیهانیش جێگیر ببێت.
هــەر لــەم دانیشــتنەدا بەڕێز مســتەفا
هیجــری کۆمەڵێــک زانیــاری وردی
هێنایە بەرباس و لێکدانەوە و بیروڕای
حیزبــی دێموکراتــی لەهەمبەر دوایین
ئاڵوگۆڕەکانــی ناوچــە و ئێــران و
کوردســتان خســتەڕوو و هەمــوو
گرفــت و کێشــەکانی گــرێ دایــەوە
بــە کۆمــاری ئیســامی و سیاســەتە
نامرۆڤانەکانــی و باســی لــەوە کــرد
کــە ئەگــەر لــە داهاتــوودا جیهانێکی
ئارامــی بــە دوور لە کێشــەمان دەوێ
دەبــێ وەک یەکــەم هەنگاو هەوڵ بۆ
نەمانی کۆماری ئیسالمی بدەین.
بەڕێز "مســتەفا هیجــری" لە درێژەی
چاوپێکەوتن و کۆبوونەوەکانی خۆیدا
لە ئامریکا ڕێکەوتی 25ی جۆزەردان
لەگــەڵ هەیئەتێکــی ڕۆژنامــەی
"واشــنتۆن پۆســت" کۆبوویــەوە و
سەردانی کۆنگرەی ئامریکاشی کرد
و چەند چاوپێکەوتنێکی ئەنجام دا.
لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە کۆبوونــەوەی
لەگەڵ هەیئەتی ڕۆژنامەی "واشنتۆن
پۆســت" بارودۆخــی ئەمــڕۆی ئێران و
کوردســتانی ڕۆژهەاڵتی شی کردەوە
و باســی لەوە کرد کــە ڕێژیمی ئێران
زەبروزەنگێکی زۆری خســتووەتە ســەر
نەتەوەی کورد و ئەو زوڵم و ســتەمش
لە الیەن میدیا جیهانییەکانەوە کەمتر
گرینگی پێدراوە.
هیجــری لــە کۆبوونــەوەی لەگــەڵ
هەیئەتــی ڕۆژنامــەی "واشــنتۆن
پۆســت" باســی لەوەش کرد ،پێویســتە
ئەو ڕۆژنامەیە و ڕۆژنامەکانی دیکە
زیاتر ئاوڕ لە مەســەلەی پێشێلکاریی
مافی مرۆڤ و بەتایبەت کوردستانی
ڕۆژهــەاڵت بدەنــەوە و گرینگییەکــی
زیاتــر بــە مەســەلەی کورد لــە ئێراندا
بدەن.
هەیئەتی ڕۆژنامەی "واشنتۆن پۆست"
قســەکانی لێپرسراوی گشتیی حیزبی
دێموکراتی کوردســتانی ئێرانیان زۆر
گرینگ نرخاند و چەندین پرســیاریان
لــەو بارەیەوە لەگەڵ مســتەفا هیجری
هێنایــە ئــاراوە کــە لە الیــەن ناوبراوەوە
واڵمی پرسیارەکان درایەوە.
لێپرســراوی گشــتیی حیــزب دوای
کۆبوونــەوە لەگــەڵ هەیئەتــی
ڕۆژنامــەی "واشــنتۆن پۆســت"،
سەردانی کۆنگرەی ئامریکای کرد.
هیجــری لــە قســەکانیدا بۆ ســێناتۆر
و کۆنگرێســمەنەکانی ئامریکا شــی
کــردەوە کە ئێســتا کاتی ئــەوە هاتووە
کــە چەمکــی گۆڕینــی ڕێژیــم لــە
واشــنتۆن و پێتەختەکانــی واڵتانــی
ڕۆژئاوا زیاتر ببیسرێت.
ناوبراو باســی لەوە کرد کاتێک ئێمە
بــاس لــە گۆڕینــی ڕێژیــم دەکەیــەن
مەبەســتمان ئــەوە نییــه ،ڕێژیممان بۆ
بگۆڕێــت ،بەڵکــوو مەبەســتی ئێمــە
ئەوەیە کە خەڵکی ئێران بەو قەناعەتە
گەیشــتوون کە دیانهەوێ ئەو ڕێژیمە
بگۆڕن و خەڵکی ئێران گەیشــتوونەتە
ئەو ئاستە کە ئەو بارودۆخەیان ناوێ.
خۆپیشاندانەکان و هاتنەسەر شەقامی
خەڵــک لــە مــاوەی چەنــد مانگــی
ڕابــردوو و ئــەو دروشــمانەی کــە درا
نیشــاندەری ئەوەیــە کــە خەڵکی ئێران
گەیشــتوونەتە ئەو قەناعەتە کە دەبێ

ئەو ڕێژیمە لەسەرکار نەمێنێت.
هیجری باســی لەوە کرد ،داوای ئێمە
لــە ئامریــکا و ئورووپــا ئەوەیــە کــە
نابــێ ئــەو واقعیەتــە قەبــووڵ بکەن و
بەجێــی ئــەوەی کە لــە دوای ئەوە بن
ڕێگایــەک بدۆزنــەوە لەگــەڵ ئێــران
مامەڵــە بکەن ،بەڵکــوو لە دوای ئەوە
بــن کە ڕێگایەک بدۆزنەوە یارمەتی
خەڵکــی ئیــران بــدەن کە ئــەو ڕێژیمە
بگــۆڕن .هەروەهــا بیــر لــەوە بکەنــەوە
کــە لەگــەڵ دەوڵەتــی داهاتــووی
ئێــران ،لەگــەڵ سیســتمێکی نوێ کە
جێگــرەوەی ئــەم ڕێژیمــە دەبێــت چۆن
تەعاموول بکەن.
لەو پێوەندییەدا "ئارش ساڵح" نوێنەری
حیزبــی دێموکــرات لــە ئامریــکا لــە
پێوەندییەکی تەلەفوونیدا بە ماڵپەڕی
"کوردســتان میدیــا"ی ڕاگەیانــد ،لەم
چاوپێکەوتنانەدا بۆ حیزبی دێموکرات
دەرکەوتووە که ناســین و تێگەیشتنی
ســیناتۆر و کۆنگرێســمەنەکانی
ئامریــکا بەنیســبەت مەســەلەی
کوردســتان باشــه و ئــەوان
هاوســۆزییەکی باشــیان بــه نیبســەت
مەســەلەی کــورد لــە کوردســتانی
ڕۆژهەاڵتــەوە هەیــە؛ نوێنــەی حیزبی
دێموکــرات دەســکەوتەکانی ئــەو
سەردانەی لە کۆنگرەی ئامریکا زۆر
ئەرێنی وەسف کرد و ڕایگەیاند :ئێمە
توانیومانــە وەکوو حیزبــی دێموکرات
هاوکارییەکانــی ســیناتۆر "روبیۆ" بۆ
داهاتووی پێوەندییەکانمان لە ئامریکا
مســۆگەر بکەیــن و ئێمــە دڵنیایــن
وەکــوو حیزبــی دێموکــرات کــە لــە
داهاتوودا ســێناتۆر ڕوبیۆ یاریدەرێکی
باشــمان دەبێــت بــۆ ئەوەیکــە بتوانیــن
پێوەندییەکانمــان لــە ئامریــکا پتەوتــر
بکەین.
هەر لەو چاوپێکەوتنانەدا کۆنگرێسمەن
"برایان مەست" بە لێپرسراوی گشتیی
حیزبــی دێموکراتــی ڕاگەیانــد کــە
تێگەیشــتنی ئێمە بە نیسبەت ڕابردوو
و ئێســتای ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و
ئێــران تێگەیشــتنێکی زۆر لــە یــەک
نزیکــە و هەروەهــا ئــەو شــێوازەی
کــە بەڕێزتــان داهاتــووی ئێــران شــی
دەکەیــەوە زۆر نزیکە لەو داهاتوویەی
کــە مــن بــۆ ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت
لەبەرچاوی دەگرم.
له کۆتاییدا کۆنگرێســمەن "مەســت"
پشــتیوانی خــۆی لــە دۆزی ڕەوای
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت
دەربــڕی و دووپاتــی کــردەوە کە ئێمە
لەگــەڵ ئێوەیــن و هیواخوازیــن ئێوە بە
ئامانجەکانتان بگەن.
هەر لەم دیدارەدا لێپرســراوی گشــتیی
حیــزب لەگــەڵ دوو ئیدارەی جیاوازی
ئــەم وەزارەتخانەیە کــە بریتی بوون لە
"ئۆفیســی ئێــران" و "بەشــی مافــی
مــرۆڤ و دێموکراســی" کۆبوویــەوە
و داهاتــووی ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن و
داهاتــوی ئێــران و ئــەو ڕۆڵــەی کــە
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
لــە داهاتــوودا دەیگێــڕێ ،خرانــە بــەر
باس.
بەپێــی هەواڵــەکان خاڵــی جێگــەی
ســرنج لــەم دانیشــتنانەدا ئــەوە بوو کە
بەپێچەوانەی دانیشــتنەکانی پێشووتر
کــە زیاتر گرینگــی بە الیەنی مافی
مرۆیــی دەدرا ،ئەمجارەیــان چەقــی
باســەکان بریتی بوون لــە کۆمەڵێک
پرســی سیاســی گرینگ و شوێندانەر
لــە ســەر ئێــران و ڕۆڵــی حیزبــی
دێموکرات لەسەر داهاتووی ئێران.
لەم دانیشــتنانەدا الیەنــی ئامریکایی
زۆر بــە وردی پرســیاری بارودۆخــی
کوردســتانی ئێرانیــان لــە لێپرســراوی
گشــتیی حیــزب کــرد؛ هەروەها وەفدە
ئامریکاییــەکان خوازیــاری بیســتن
و بینینــی ویســت و داواکارییەکانــی

گەلــی کورد بوون کە لەالیەن کاک
مســتەفا هیجرییەوە بە وردی واڵمیان
درایەوە.
پێویســتە بگوترێــت ئەگەرچی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران تەنیا
الیەنی سیاســی کوردســتان بــووە کە
وەزارەتی دەرەوەی ئامریکا ئامادە بووە
لەگەڵیدا دابنیشــێ ،بەاڵم لێپرســراوی
گشــتیی حیــزب وێــڕای ئامــاژە بــە
بوونــی پلۆرالیــزم و فرەحیزبــی لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان داوای لــە
الیەنــی ئامریکایــی کــردووە کــە
لەگــەڵ کــورد وەک نەتەوەیەکــی
خــاوەن کۆمەڵێــک داواکاریــی ڕەوا
بــە بوونــی چەندیــن حیــزب و الیەنــی
سیاســی جیــاواز مامەڵــە بکرێــت و
الیەنــە جۆراوجۆرەکانــی ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان وەک خۆیــان بگیردرێنــە
بەر چاو.
ڕۆژی دواتــر واتــە شــەممە ٢٦ی
جــۆزەردان بەرێــز مســتەفا هیجــری
لەگــەڵ دەزگای بلومبێــرگ و
ناوەندیــی وێڵســۆن کۆبوویــەوە؛
بەڕێزیــان لــە دانیشــتن لەگــەڵ
دەزگای بلۆمبێرگــدا بەوردی واڵمی
هەواڵنێــری بلۆمبێرگــی دایــەوە و
ئامانج لە ســەفەرکەی بۆ ئامریکا و
دۆخــی ناوچــە و ئێران و کوردســتانی
بۆ شی کردنەوە.
لــە دانیشــتن لەگــەڵ ویڵســۆن
سەنتەریشــدا ناوبــراو لەگــەڵ
کۆمەڵێــک لــە لێکۆڵەرانــی ئــەم
ناوەنــدە ،ئەم باس و بابەتانەی شــڕۆڤە
کــرد :ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان،
مێژووی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان ،پێوەندییەکانــی نێــوان
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
و حیزبەکانــی دیکــەی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان و بەشــەکانی دیکــەی
کوردستان.
لەم چاوپێکەوتنەدا لێپرسراوی گشتی
باسی لەوە کرد کە سەرەڕای ئەوەیکە
لــە ڕابــردوودا تەنیــا شــاخەکانی
کوردســتان دۆســتی کورد بوون بەاڵم
ئێمــە وەک کورد ســەلماندوومانە کە
کوردەکان تەنیا خۆیان پشت و پەنای
خۆیانن؛ بۆوێنە کاتێک لە بەشــێکی
کوردســتاندا کارەســاتێک ڕووی داوە
گەلەکەمــان تەنیــا شــوێنێک کــە
پەنایــان بــۆ بردووە باوەشــی خوشــک
و براکانیــان لــە بەشــەکانی دیکــەی
کوردســتان بــووە؛ ئــەم ڕاســتییەش
چەندیــن جــار لــە مێــژوودا دووپــات
بووەتــەوە و ئێمە هیچ کات یەکترمان
بەجێ نەهێشتووە.
پــاش ئەنجامدانــی ســیمینارێکی
تەشــکیالتی بــۆ بەشــێک لــە
ئەندامانــی حیزب لــە واڵتی ئامریکا
لە ڕێکەوتــی 28ی جۆزەردان،ڕۆژی
دواتــر بەڕێزهیجــری بەشــداری لــە
پڕێسکۆنفرانســێکدا کــرد کــە لــە
ئەنســتیتۆی کــورد لــە واشــینگتۆن
بەڕێــوە چــوو و تێیــدا کۆمەڵێــک
ڕۆژنامە و دەزگای میدیایی بیانی و
ئامریکایی ئامادە بوون.
لە ســەرەتای کۆنفڕانســەکەدا بەڕێز
هیجــری کۆمەڵێــک بــاس و بابەتــی
پێوەندیــدار بــە کوردســتانی خســتە
بەربــاس و دواتــر ڕۆژنامەوانــان و
میدیاکاران پرســیارەکانیان ئاراستەی
لێپرســراوی گشــتیی کرد کە لەالیەن
بەرێزیانەوە واڵم درایەوە.
لێپرســراوی گشــتیی لــە ســەرەتای
باسەکەیدا ئاماژەی بە دۆخی شپرزی
ژیــان لــە ئێــران بەتایبــەت لەبــاری
ئابوورییــەوە کــرد و ڕایاگەیانــد کــە
ئەم ڕەوشــە ڕۆژ لــەدوای ڕۆژ خراپتر
دەبێــت؛ هەروەها باســی لــەوە کرد کە
گوشــارەکانی ڕێژیم بۆ ســەر خەڵک
زیاتــر بووەتــەوە و ئێعدام و ســەرکووت

و زەبروزەنگ گەیشتووەتە چڵەپۆپەی
خــۆی و ئێرانییــەکان ئەمڕۆکــە
هاتوونەتــە ســەر ئــەو بــاوەڕەی کــە
ئــەم ڕێژیمــە هەڵگری ڕێفــۆرم نییە و
ناتوانێ چاکسازی لە خۆیدا بکات.
دواتــر لــە واڵمــی ئــەو پرســیارەدا
کــە مەبەســتی ئێــوە لــە ســەفەر بــۆ
ئامریــکا چییــە و دەتانهــەوێ چ
پەیامێــک بــە ئامریکاییــەکان بــدەن،
بەڕێــز هیجری وتی :ئێمە دەمانهەوێ
بــە ئامریکاییــەکان بڵێیــن ئێــوە چ
بتانهــەوێ چ نەتانهــەوێ خەڵکــی
ئێــران هەنگاو بۆ گۆڕین و ڕووخانیی
ڕێژیــم هەڵدێننەوە؛ خۆپیشــاندانەکان،
مانگرتنــە جۆربەجــۆرەکان تووندتــر
دەبنــەوە و درووشــم و داخوازەکانــی
خەڵــک زیاتــر ئاراســتەی ڕووخاندنی
ڕێژیمیــان گرتووەتەخۆ؛ وتیشــی ئێمە
نامانهــەوێ ئامریــکا بچێت ڕێژیممان
بــۆ بڕووخێنێت یان بیگۆڕێت و هێرش
بکاتــە ســەری بەڵکــوو ئێمــە داوامان
ئەوەیــە کە ئامریکا ئەو هەاڵنەی کە
لە ســووریە کردی لە ئێراندا دووپاتی
نەکاتــەوە؛ لەمبــارەوە شــی کــردەوە
بەشــدارنەبوونی ئامریکا و ڕۆژئاوا لە
ســووریە وای کــرد کــە ســوریە ببێــت
بــە جێگەیەکی گونجــاو بۆ چاالکی
ڕێژیمی تاران و هێزە تێرۆریستییەکان
و لە کۆتاییدا سوریە بەرەو ئەو ئاقارە
بچێــت کــە ئێســتا دەیبینیــن؛ بۆیــە
ئەگــەر واڵتــە دێموکراتیکــەکان لــە
ئێستادا بەشــداری گۆڕانکارییەکانی
ئێــران نەبــن ڕەنگە ئاقــاری گۆڕان لە
ئێرانیــش بگۆڕدرێ و لــە کۆنتڕۆڵی
هێزە دێموکراتیکەکان بچێتە دەرێ.
دواتــر هەواڵنێــری فرانسپرێس پرســی
ئێمە ئامریکامان بینی کە لە عێراق و
سوریە کوردەکانی بەکار هێنا لەدژی
داعش بەاڵم لە کۆتاییدا خەیانەتی بە
کــوردەکان کــرد و پشــتیانی نەگرت.
ئێــوە چ گەرەنتییــەک دەبینــن کــە
ئامریکا بەشــێوەی ئامــرازی کەڵک
لــە ئێــوەش وەرنەگرێــت و لــە نیــوەی
ڕێگــەدا لەگەڵ ئێــران ڕێک کەویت
و پشــتی ئێــوە چــۆڵ بــکات؟ بەڕێــز
هیجری واڵمــی دایەوە :ئێمە خەباتی
خۆمــان لــەدژی کۆماری ئیســامی
زۆر پێــش لەوەیکــە ئــەم بابەتانــە بێتە
ئاراوە دەســت پێکــردووە و بەردەوامیش
دەبین؛ چ ئامریکا هەبێ و چ ئامریکا
نەبــێ ئێمــە درێــژە بــە خەباتەکەمــان
دەدەیــن و واز لــە ویســت و داواکاری
و ڕێگەکەمــان ناهێنیــن .ئــەو هێزەی
کە ئێمە پشــتی پێ دەبەستین تەنیا و
تەنیا خەڵکی خۆمانە ،نە یەک وشە
زیاتر و نە یەک وشە کەمتر! ئەوەیکە
ئێمــە لێــرە دەمانهــەوێ بیکەین ئەوەیە
کــە فاکتــەرە نێونەتەوەییەکان لەگەڵ
خۆمان هاوڕا بکەین و بە شــێوازێک
کاریگەریمــان هەبێ لەســەریان کە بە
قازانجی ئێمــە بجوڵێنەوە ئەگینا ئێمە
قەت لــە چوارچێــوەی خەباتەکەماندا
پشتمان بە ئامریکا نابەستین ،وتیشی
ئێمــە وەک هێزێک ســەیری ئامریکا
دەکەیــن کــە لــە بەهــا گشــتییەکاندا
لەگەڵیان هاوبەشــین بۆیە دەبێ یەک
ئاقارمان هەبێ.
هەروەهــا لــە یەکێکــی دیکــە لــە
چاوپێکەوتنەکانیــدا بەڕێــز هیجــری
دامــەزراوەی ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن لــە
واشــینگتۆنی بەسەر کردەوە کە تێیدا
باســی لــە دواییــن گۆڕانکارییەکانی
کوردســتان و ئێران کــرد و وتی :ئەوە
زۆر گرینگــە کە شــێوە ڕوانینی ئێمە
بــۆ کوردســتان و ئێــران لێــرە دەنــگ
بداتــەوە چوونکە یارمەتیدەر دەبێت بۆ
تێگەیشتنی دامەزراوە جۆراوجۆرەکان،
تەنکتینکــەکان و سیاســییەکانی
ئامریکا لەهەمبەر کوردســتان و ئێران
و ڕۆژهەاڵتی ناڤین.

ئێران
لوقمان مێهفەر

کۆماری ئیسالمی و
سڕینەوەی ئارەقی نێوچاوان
سیاســەتی گشــتی و نەخشە ڕێگای
دیپڵۆماتیکی ئامریکا لە ڕاستیدا بە
مەبەســتی بەربەرەکانــێ ،کۆنتــڕۆڵ
و مەهارکردنــی کۆماری ئیســامی
ئێرانــە ،لــەو پێوەندییــەدا " مایــک
پۆمپێئــۆ " وەزیــری دەرەوەی ئامریکا
لــە کۆبوونەوەیەکــدا لــە ڕێکەوتــی
٢١ی مــەی ٢٠١٨ی زایینــی کــە
زیاتــر لــە  ٢٠٠دیپلۆماتــی بیانــی
نیشــتەجێ لــە " واشــینگتۆن " تێیــدا
بەشــدار بــوون ،ناوبــراو زۆر بــە وردی
نییــەت و هۆیــەکان و ئامانجــی
دەوڵەتــی" تڕامــپ " بــۆ پێکهێنانــی
هاوپێوەندییەکی ناڕاستەوخۆ فەرمی
لە ڕاستای پەرەپێدانی گووشارەکانی
سیاسی و ماڵی بە دژی حکوومەتی
تــاران بەدرووســت زانــی  .هەروەهــا
بــۆ بەرگــری کــردن لــە هــەر جــۆرە
هــاوکاری و ڕێککەوتنێکی یەکێتی
ئورووپــا لەگەڵ کۆماری ئیســامی
لــە ڕاســتای پاراســتن و مانەوەیان لە
بەرجــام دا تێدەکۆشــێ  .بەســەرنج
دان بــە ئامانجــی ئەســڵی گەاڵڵــەی
کەاڵنی "مایک پۆمپێئۆ" نێوەڕۆکی
گەاڵڵەکــە لــەو خااڵنــەی خــوارەوەدا
بەدی دەکرێن .
-١هەوڵــدان بۆ بنبڕکردنی ســەرچاوە
ماڵییەکانی کۆماری ئیسالمی ئێران
کە کەڵکی خراپی لێوەردەگرێ.
-٢گوشــار هێنــان بــۆ وەدەرنانــی ئــەو
دەســتە و تاقم و میلیشــیانەی کە لە
تێکهەڵچوونە مەیدانییەکانی نیزامی
لــە ناوچەدا ڕۆڵــی ئەرێنییان هەیە و
بوونیــان بۆتــە ســەرچاوەی ئــاژاوە لە
ناوچەکەدا
-٣ســەپاندنی بارودۆخێکــی ســەخت
بەســەر سپای پاســداراندا کە نەتوانێ
درێــژە بــە درووســتکردنی سیســتمی
مووشــەکی بدا و لە الیەکی دیکەوە
تێکۆشــانی ســپا لــە چوارچێوەیەکی
دیاریکراودا سنووردار بکات
بــەو جــۆرە دەبینیــن بــە بوونــی
گوشــارەکانی دەوڵەتــی ترامــپ
کۆمــاری ئیســامی لەســەر دوو
ڕێیانییەک ڕاگرتووە:
-١قەبــووڵ کردنــی هەمــوو
مەرجەکانــی ئامریکا؛ لــەو حاڵەتەدا
ڕێککەوتننامەیەکــی دیکــە ســەر
لــە نــوێ لــە چوارچێــوەی قازانــج و
بەرژەوەندییەکانــی ئامریــکا و بــە
زیانی کۆماری ئیسالمی تەواو دەبێ
-٢هەڵوەشانەوەی بەرجامەکە؛ ئەوەش
دەبێتە هۆی ســەر لــە نوێ دانانەوەی
گەمارۆکان کە لە ئاکامدا ژێرخانی
ئابــووری ئێــران بــەرەو داڕمــان دەبا و
کۆماری ئیســامی زیاتر لە ڕابردوو
لە ئاســتی کۆمەڵــگای نێونەتەوەییدا
پەراوێز دەخرێ.
لــە حاڵێکــدا کۆمــاری ئیســامی
هەمــوو هیوایەکانی لەســەر بنەمای
پێوەنــدی هــاوکاری لەســەر بوونــی
یەکیەتــی ئەورووپــا و دۆســتەکانی
(چیــن  ،رووســیە) دانــا بــوو کــە لە
کاتــی دەرچوونی ئامریکا لە بەرجام
ئــەوان بــە پابەندبوونیــان بەمانــەوە لە
بەرجامــدا بتوانــن لــە زیانــە ماڵــی و
سیاســییەکانی کۆماری ئیســامی
کــەم بکەنــەوە ،کەچــی کــورد
کوتەنی" تێکوشــین بە هیوای جیران
ئیشکە " .بۆ نموونە لە کۆبوونەوەی
هاوبەشــی یەکیەتــی ئەورووپــا و
واڵتانــی ڕۆژئــاوای باڵــکان کــە لە
٢٨ی بانەمــەڕی ١٣٩٧ی هەتــاوی

لە ســووفیا بەڕێوە چوو لە پەراوێزی
وتووێــژی ئەســڵی بەیاننامەکــەدا
پێویستی پاراستنی ڕێککەوتننامەی
ئەتۆمی لەگەڵ ئێرانیان پەســند کرد
بەاڵم لە بەرانبەر داواکاری کۆماری
ئیسالمی ئێران سەبارەت بە گەرەنتی
مانــەوەی ئەورووپائییــەکان وەک
مەرجــی مانەوەی تــاران لە بەرجامدا
بێدەنگەیان لێ کرد .
لەو پێوەندییەدا تاران تووشی دڵەڕاوکێ
و نیگەرانــی هاتووە ،نیگەرانییەکەش
لــە جێــی خۆیدایــە چوونکە لەدەســت
چوونــی هەناردەکردنــی نەوتــی خــاو
لــە بازاڕەکانــی ئەورووپــا هەروەها لە
کیــس چوونــی دەرفەتــی هاوبەشــی
کۆمپانیاکانــی ئورووپا لە گەاڵڵەی
ئابــووری ئێــران دا دووبــارە بوونــەوەی
ئــەو دۆخــە ســەختە ســەر لــە نــوێ
دژوارتــر دەکات  .لــەوەی لــە ســاڵی
 ٢٠١٣کــە دەســەاڵتی کۆمــاری
ئیســامی هێنایــە ســەر ئــەو بڕوایــە
کــە بــە نەهێنــی لەگــەڵ ئامریــکا
وتووێــژ بکات دەرئەنجام واژۆ کردنی
ڕێکەوتــن نامــەی ئەتۆمــی ١٥ی
ژووئییەی ساڵی  ٢٠١٥لێکەوتەوە .
دوای ئەوەیکــە ئامریــکا لــە بەرجــام
هاتــەدەر لــەو ماوە کورتــە زەمەنییەدا
دۆخێکــی خوڵقانــد کــە ســەرانی
کۆمــاری ئیســامی خســتە نێــو
گێــژاوەوە کــە لــە دوو حاڵــەت بــەدەر
نییــە یــان تەســلیم بوونــی بــێ قەیــد
و شــەرت یــان خۆکــوژی و یــاری
کــردن بــە ئاورە کە هیــچ کامیان بە
قازانجــی دەســەاڵتدارانی ئێــران نییــە
بەاڵم بە هەڵســەنگاندنی شــارەزایانی
بــواری سیاســەت و زانســتی
ئابــووری ،ســەرانی تــاران ناچــارن لە
دواســاتەکانی پەلەقــاژەی مەرگــدا
تەســلیمی ویســت و داخوازەکانــی
ئامریــکا بــن و هەتــا مل ڕادەکێشــن
بــۆ ڕێککەوتــن و واژۆکردنــی
ڕێککەوتننامەیەکــی دیکــە کــە
بە تــەواوی لــە بەرژەوەنــدی ئامریکا
و بــە زیانــی کۆمــاری ئیســامییە؛
کەوابــوو ئەوجاریــش ڕێبــەری ڕێژیــم
جامــی ژەهــر دەنۆشــێ و بــەو پەڕی
ڕووهەڵمــااڵوی و شــەرمەزارییەوە
ئارەقی نێوچاوان دەسڕنەوە بێ ئەوەی
هەست بە بەرپرسایەتی بکەن خەڵکی
ئێــران لە نەهامەتیــدا دەهێڵنەوە ،بۆیە
کۆمەاڵنــی خەڵکــی وەزاڵەهاتــووی
ئێــران بــە هیــچ جــۆر ڕەوا نییــە ئەوە
قەبــووڵ بکــەن چوونکــە نەهامەتــی
و چارەڕەشــییەک کــە مــاوەی چوار
دەیەیــە بەرۆکــی خەڵکــی ئێرانــی بە
گشــتی گرتــووە ئاکامی سیاســەتی
چــەوت و ســەرەڕۆیانەی کۆمــاری
ئیســامی ئێرانــە؛ کەوابــوو بــۆ
ئــەوەی خەڵکــی ئێــران بــە گشــتی
لــەو نەهامەتییــە ڕزگاری بێــت
دەبێ ســێبەری کۆماری ئیســامیان
لەســەر نەمێنێ .ئەوەش پێویســتی بە
یەکیەتی و یەکگرتوویی هەموو چین
و توێژەکانــی خەڵکی ئێران هەیە کە
بــە یەکڕیــزی و یەکدەنگــی لە دژی
ئــەو ڕیژیمــە دیکتاتــۆڕ و خوێنمــژە،
بــە زنجیــرە مانگرتن و خۆپیشــاندانی
بــەردەوام کــە دەرئەنجامەکــەی
ڕاپەڕینێکــی گشــتی سەرانســەری
لێدەکەوێتەوە کە چۆک بە زۆرداری
دادەدات و ئیرادەی گەل سەردەکەوێ
و بۆ جارێکی دیکە دەرگای ئاشتی،
ئــازادی وئارامــی بــەڕووی خەڵکــی
مەینەت بەشی ئێراندا دەکرێتەوە .
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کەیوان دروودی
لــەدوای هاتنــەدەرەوەی ئامریــکا لــە
گرێبەســتی بەرجــام و گەڕاندنــەوەی
بەشــێک لــە گەمــارۆکان بــۆ ســەر
ڕێژیمــی تــاران ،رایەدارانــی ئــەو
ڕێژیمــە هەنگاو بە هەنگاو خەریکی
جێبەجێکردنــی ئەجێنــدای دڵخــوازی
ئامریــکان و ئــەم رەوتــە دەســبەجێ
دەســتی پێکــرد و هەنووکــە بــە
رەوتێکی خێراتر درێژەی هەیە.
وەک چــاوەڕوان دەکــرا خامنەیــی
کە پێشــتر هەڕەشەی ئاگرتێبەردانی
گرێبەست و پەیماننامەکەی دەکرد،
ئێســتا خەریکــە لــەو هەڵوێســتە بــە
نەرمی دوور دەکەوێتەوە و لە حاڵێکدا
بە قسە وادەنوێنێ کە مل داناکێشن،
لــە کــردەوەدا بەروونــی پاشەکشــە لە
ناوچــە و گــۆڕان لە هەڵســوکەوتیدا
وەدیار دەکەوێ.
لێدانــی بنکــەی لقەکانــی ســەر بــە
ســپای قودس لە لێــوارەی رۆژئاوای
ســووریە لە الیەن ئەرتەشی ئیسرائیل
و بێدەنگیــی ئێران ،هــاوکات لەگەڵ
هاتنــەدەرەوەی ئامریــکا دەســتی
پێکــرد .ئەمە یەکەم نیشــانە بوو کە
ڕێژیــم تووشــی شــۆکێکی دەروونــی
بووە و دەستەوەستان ماوەتەوە.
دوای ئەمەش ئەم رەوتە لە باشووری
ســووریە درێژەی هەبــوو و هێزەکانی
ئێران دەســتیان کرد بە چۆڵ کردنی
ئــەو رووبــەرەی کــە ئیســرائیل وەک
ناوچە جێ مەترســییەکان ناویان لێ
دەبــرد .لــە ســووریە گۆڕانــی هــەرە
گــەورە ئەوە بــوو کە رێژیم هێزەکانی
خۆی لــە بنکە تایبەتەکانی دەرکرد
و لــە قوواڵیــی خاکــی ســووریە
جێگیریانی کرد.
بــەم پێیــە ئــەوەی ئیســرائیل هەتــا
ئێســتا گەرەکی بووە لە الیەن ســپای
قودســەوە جێبەجــێ کــراوە ،بــەاڵم
لــە یەمــەن چ باســە؟ هــەر لــەدوای
هاتنــەدەرەوەی ئامریــکا و هــاوکات
لەتــەک ئــەو گۆڕانــەی لە ســووریە
دیتمان ،لە یەمەنیش بەرەوپێشچوونی
هاوپەیمانییەتــی عەرەبی بە رێبەریی
عەرەبســتان رەوتێکــی خێراتــری
بەخۆیــەوە گرت و لە ئێســتەدا وەک
بــاس دەکرێ بەنــدەری "الحدیدە" کە
خاڵێکی هەرە ئیستراتیژیکە لە لێوارە
ئاوییەکانــی ئــەو واڵتە ،بــە تەواوی
لەژێــر دەســتی حووســییەکان کــە
ڕێکخراوێکــی میلیشــیایی ســەر بە
ئێرانــن دەرهێنــراوە؛ ئەمە ئەو گومانە
دروســت دەکات کــە ئێران پاڵپشــتیی
خــۆی لــەو هێــزە تێرۆریســتییانە

راگرتووە.
لــە عێراقــی دوای هەڵبژاردنیــش
کــە لەمــەودوا لەژێــر ســێبەری
مەرجەعییەتــی موقتــەدا ســەدردا
دەبێــت ،میلیشــیای حەشــد ناتوانــێ
وەک جاران ئەســپی خۆی تاو بدات
و لە گەشــبینانەترین حاڵەتدا ،قاســم
ســولەیمانی بەالنــی زۆرەوە دەتوانــێ
تاکوتــەرا لــە نــاو پارلمانتارەکانــی
ســەربەخۆیدا کاریگــەری لەســەر
بڕیــارات و ئەجێنــدای عێراق دابنێت.
ئەمــە لەحاڵێکــدا بوو کــە بڕێک لە
حیزبە کوردییەکانیش ناڕاستەوخۆ و
بەپارێزەوە ئاماژەیان بە دەســتێوەردانی
بــەدەر لە یاســا و تێکدەرانەی ســپای
قــودس لــەو هەڵبژاردنــەدا کردبــوو،
بــەاڵم ســاختەکاریش نەیتوانــی
ســێبەری ئێــران بەســەر عێراقــدا
رابگــرێ و دوای گەشــتی سیاســی
و دیپلۆماتیکــی برێت مەکگۆرگ،
هەندێــک لە هێزەکانی عێراق کە تا
رادەیەک سەربەخۆیی بڕیاریان لەژێر
هێژمۆنیی ئێران ،پاراستبوو ،کەوتنە
پەلەقــاژە بۆ دەرهێنانــی عێراق لەژێر
چنگــی خامنەیــی و مەرجەعییەتی
قۆم و ئەمەش ئاســۆی دواڕۆژی لە
ویالیەتی فەقیه لێڵتر کرد.
ئــەم بابەتــە لــە ئەفغانســتان رێــک
بەپێچەوانــەوە بــوو و هــەر لــەو
گێــروداوەدا ،بەرپرســی تەناهــی و
ئەمنییەتــی ویالیەتــی "فــەراه" کــە
لــە باشــووری رۆژئــاوای ئــەو واڵتــە
هەڵکەوتووە ،دوای کەوتنی بەشێکی
بەرچــاو لە ویالیەتەکەی بە دەســتی
میلیشیاکانی تاڵەبان ،رایگەیاند کە
بۆیــان دەرکەوتــووە ســپای پاســداران
هێــزی پشــتی جەبهەی تاڵەبــان بووە
و ئەمــەش وای کــرد کــە ئامریــکا
هێزەکانــی بخاتەگــەڕ بۆ پێشــگیری
لە پێشڤەچوونی زیاتری ئەو هێزانە.
لەوانەیــە هۆی ســەرەکیی رووکردنە
ئەفغانســتان لەالیــەن ئێرانــەوە ،ئــەوە
بێــت کــە پارســەنگی هێــز بــۆ ئێــران
لە ســووریە و یەمەن ،لەدوای ئەوەی
ئامریــکا بەفەرمــی پشــتیوانیی لــە
ســعوودیە و ئیسرائیل کرد گۆڕدرا و
بەو پێیەش ئەگەری ئەوەیکە ئەم دوو
واڵتە پێکەوە و بە پاڵپشتیی ئامریکا
دەســت بدەنە ئۆپەراســیۆنی هاوبەش،
لە جاران جیددیتر بووەتەوە.
بەهەرحــاڵ ڕێژیمــی ئێــران الی وایە
ئەفغانســتان واڵتێکــە کــە بەهــۆی
دۆخــی نالەبارییەوە دەتوانێ جێگەی
ســووریە و یەمــەن و تــا رادەیــەک
عێراقیــش بــۆ برەودانــی هێژۆنیــی
سیاســیی فاشــیزمی مەزهەبییــان
پــڕ بکاتــەوە .ئەمــە وادەکات کــە

ڕێژیمــی زاڵ بەســەر جوغرافیــای
ئێــران مەیدانی مانۆڕی _ هەرچەند
کزتــر لــە جــاران _ لــە دەرەوەی
سنوورەکان بپارێزێ ،بەتایبەت کە لە
دوازدە خاڵــی راگەیەندراوی ویالیەتە
یەکگرتــووەکان بەدیاریکــراوی بــاس
لــەوە کــراوە کە دەبێ میلیشــیاکانی
ئێــران دوو واڵتــی ســووریە و یەمــەن
جێبهێڵن.
بــەم پێیــە ،ڕێژیمــی ئێــران کــە
مامۆســتای دۆزینــەوەی دزەڕێگە و
دەوردانی یاسا و رێسای سەر کاغەزە،
خەریکــە گۆڕەپانــی بــۆ واڵتێکیتر
بگوازێتەوە و دەبێ چاوەڕوان بین کە
ئاخــۆ ئەجێندای ئامریــکا جارێکیتر
دەگــۆڕدرێ ،یاکوو ئیدارەی ترامپ
بــە وازهێنانی ســوپای قودس لە دوو
هاوپەیمانــی ناوچەیــی (ئیســرائیل و
سەعوودیە) رازی دەبێت!
لەماوەی رابردوودا سەرۆکی ئامریکا
چەنــد جــار ئامــاژەی بــەوە داوە کــە
هەڵســوکەوتی ئێــران گــۆڕاوە ،بەاڵم
بەروونــی راینەگەیانــدووە کــە ئاخــۆ
ئــەم گۆڕانە بەالی ئەوانەوە ئەرێنییە
یــان نەخێــر! کەوایە هێشــتا دیار نییە
ئامریــکا لە درێژخایــەن گەرەکیەتی
چ رێوشوێنێک لە هەمبەر ویالیەتی
فەقیه بگرێتەبەر .ئەوەی روونە ئەوەیە
کــە ئــەم بابەتــە موڵتــی فاکتــۆرە و
ئەجێندای ئامریکاش لە چوارچێوەی
ئەم فاکتانە خۆی دەبینێتەوە.
بۆ نموونە ســازانی کۆرەی باکوور و
ئامریکا کە لە هەنگاوی دەســپێکدا
زۆر قورس و قایم دیارە ،دەتوانێ کار
بکاتە ســەر رێڕەوی کۆشــکی سپی
لــە رۆژهەاڵتــی ناڤیــن و بەتایبــەت
بەرنامــەی داهاتــووی بــۆ لەقاودانی
سەرەڕۆییەکانی ڕێژیمی ئیسالمیی
ئێران.
هەندێــک لە شــرۆڤەکاران لەمبارەوە
الیان وایە کە جێبەجێ کردنی دوازدە
خاڵی ئامریکا الی ئێرانەوە ،بەکردەوە
دوور لــە چاوەڕوانییە؛ بەو واتایە کە
ئەگەر جێبەجێ بکرێن ئەوە ویالیەتی
فەقیهــه مــان و مەوجوودییەتــی
دەکەوێتە مەترسیی جیددییەوە ،بەاڵم
پێشــینەی ئێــران ئــەوە دەردەخــات کە
ملداکێشــانی لەم کاتوســاتە لەرووی
ناوخۆیــی دەبێتــە هــۆی گەڕانەوەی
ســەقامگیرییەکی هەندەکــی و
باڵوبوونــەوەی هیــوای کۆمەاڵیەتی
و ئەمــەش بــۆ ماوەیەکــی دڵخوازی
دەسەاڵت کەفوکوڵی بزووتنەوەیەکی
جەماوەری دەنیشــێنێتەوە .بەهەر حاڵ
ڕێژیمی ئێران لەسەر دوو سەرچاوەی
هێــز خــۆی راگرتــووە ،یەکێکیــان
پێشخانی فاشیزم و هەاڵواردنی ریشە

داکوتــاو لە دوو ئاســتی حکوومەتی
بەدەنــەی کۆمەاڵیەتییە و ئەویتریش
بەســتراوەیی و ملداکێشــانە بە هێزی
دەرەکــی .رەهەنــدە ناوخۆییەکــە
بەجیــددی کار بــۆ پێشــگیری لــە
شــۆڕش و گۆڕانێــک دەکات کــە
دەســکەوتەکانی لــە کیــس نەچــێ
و هێــزە دەرەکییەکــەش کــە بریتییــە
لــە رووســییە و چیــن لــەدوای
ئاوابوونــی کەیســی کــۆرەی باکوور
و هێزگرتنــی هێژمونیــی ئامریــکا،
هــەر پەلەقاژەیەک دەکــەن هەتاکوو
خامنەیــی و پێکهاتــەی ئێســتەی
دەســەاڵتی سەر جوغرافیای رابگرن.
بەتایبــەت کــە دوای کشــانەوەی
ســەرمایە دەرەکییــەکان چیــن
دەتوانێ دەســت بەســەر نەوتی ئێراندا
بگرێــت .هەروەهــا رووســەکان کە لە
مێــژوودا پســپۆڕی بەکایــە گرتنــی
دەســەاڵتەکانی ســەر جوغرافیــای
ئێرانــن ،دەتوانــن ئەم هەلــە بگوازنەوە
و زۆرتــر لە جــاران پووانــی ژێربەژێر
و ئاشــکرا وەربگــرن .مەترســییەکە
ئەوەیــە کــە هەرچەنــد ئێــران لــەم
دۆخــەدا بمێنــێ ئــەوان دەتوانــن زیاتر
و زیاتــر کەڵــکاژۆ بکــەن و ســامان
و دارایــی گشــتیی گەالنــی نــاو
ئــەم جوغرافیایــە لەبــەر نەپاراســتی
پارسەنگی هێز و نەبوونی تەعامولی
تەندروســتی دەرەکی الی فاشــیزمی
ئایینــی و قەومیی ئێرانی ،وەربگرن.
ســەرەتای ئەم هەرزانفرۆشییە لە هانا
بــردن بۆ کۆمپانیــای نەتەوەیی چین
و داخــوازی بــۆ وەرگیــران لەالیــەن
رێکخــراوی شــانگهای دەســتی پــێ
کــردووە و وەک دیــارە لــە الیــەن
چینییەکانــەوە ئــەم چۆکدادانــە
بــە واتــای دەســکەوتی زیاتــرە و بــە
دڵنیاییــەوە ئــەم ســامانە بەپیتــەی
گەالنــی ئێــران بــۆ چینییــەکان
دەرفەتێکــی زێڕینــی ئابــووری و
هەلێکــی لەباری ژیئۆپۆلیتیکە و بە
هەر لەونێک بێت ناهێڵن لە کیسیان
بچێ.
هەرچــۆن بێــت ،ئــەم دەســەاڵتە لــە
دەرەوە تەریکتــر دەکــەوێ و لــەرووی
ناوخۆییــش دینامیزمێکــی نــوێ
هاتووەتــە کایــەوە و ئەگەرچــی
بەخــاوی بەرەوپێــش دەچــێ ،بــەاڵم
بــە تێپەڕبوونــی کات هێــز دەگرێــت.
نەوەیەکــی نــوێ کــە هەمــوو
ســێناریۆیەکی تاقــی کردووەتــەوە و
لــە نۆڕمگەلی کۆمەاڵیەتیی وەک
شــێوەژیان ،دەربڕیــن و باوەڕەکانــەوە
هەتاکوو تێگەیشتنی لە بەرژەوەندیی
گشــتی پێچەوانــەی ئیدەئالەکانــی
دەسەاڵتە.
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ئابووری

ژینگەی واڵتی ئێران و کوردستان و
شەڕی کۆماری ئیسالمی

ن :کامبیز فاتحی
وەرگێڕان :ئارمان حسەینی
کۆماری ئیســامی هەر لە سەرەتای
هاتنە سەرکاریەوە تاکوو ئێستا نەتەنیا
هۆکاری کۆمەڵکوژی خەڵکی ئێران
و کوردســتان بووە ،بەڵکوو ئاو ،هەوا،
خــاک و بەگشــتی ژینگەی واڵتیش
لە شــەڕی ئەم حکوومەتە ســەرەڕۆیە
لــە ئەماندا نەبوون .بە شــێوەیەک کە
پانتایــی و قووڵیی ئەم کاولکارییەی
رێژیم زۆر بە روونی خۆی دەردەخات.
تەنانەت ئەو بەڕێوەبەرانەی کە خۆیان
هــۆکاری ئــەم کاولکارییــە بــوون
لــەڕووی ناچاری و ترســی شۆڕشــی
خەڵکــەوە دان بــەو هەاڵنــەی خۆیانــدا
نــاوە .گرنگــی ئــەم کاولکارییــە
سیســتماتیکەی ژینگــەی ئێــران لــەم
رووەوە زۆرتر خۆی نیشــان دەدات کە،
ئــەم هەواڵنــەی کۆمــاری ئیســامی
نەتەنیــا لەســەر خــودی واڵت بەڵکوو
واڵتانی جیرانیشــی تووشــی خەساری
ئێگجــار زۆر کــردووە و کەشــوهەوا و
ژیانــی تەواوی گیانلەبەرانی واڵتانی
ناوچەکــەی بــە تەواوەتــی خســتووەتە
مەترســییەوە .کاتێــک خومەینــی
رایگەیاند کە شــەڕی هەشت ساڵە بۆ
ئێمە نێعمەت بووە ،مەبەستی ئەو تەنیا
بە کوشتدانی خەڵکی ئێران و واڵتانی
ناوچەکــە نەبــوو ،بەڵکــوو تــەواوی
ئــەو کاولکارییانــە بــوو کــە بە ســەر
ژینگەی ئێــران و ناوچەکەدا هاتبوو.
رێــک لــە دوای خواردنــەوەی جامــی
ژەهر و کۆتایی هاتنی شەڕ ،هەر ئەو
سپاییانە راسپێردران بۆ دروست کردنی
بەنداوە وێرانکەرەکانی ژینگەی ئێران
و ناوچەکــە .لێــرەدا پێویســتە کــە
بوتــری دروســت کردنی ئــەم بەنداوانە
دەبێــت بچێتــە خانــووی ژینوســایدی
ژینگەییــەوە کە بە هــاوکاری واڵتی
تورکیە دروست کراون و ئەم دوو واڵتە
زیاتر لە  ٤٠٠بۆ  ٥٠٠بەنداوی گەورە
و چووکەیــان لــە ســەر رووبارەکانــی
ئەم ناوچەیە دروســت کــردووە .ئامانج
لــە دروســت کردنی ئــەم بەنداوانە کە
بــە تایبەتــی بەمەبەســتی سیاســی و
بــە بــێ لەبەرچاوگرتــن و توێژینەوەی
ژینگەناســی و هەروەهــا زانســتی،
دروست کردنی ئەم بەنداوانە لەم ناوچە
هەســتیارەی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا
بووەتــە هۆی وشــک بوونی میلیۆنان
هێکتار لە زەوی و مەزراکانی بەردەم
ئــەم بەنداوانــە و هەروەهــا ئــەو تــااڵوە
جوانانــەی کــە لــە واڵتانــی ئێــران و
عێراقدا هەبوون .لەم ســااڵنەی دواییدا
رەشــەبای تــۆز و خــۆڵ کــە بە هۆی
وشــک بوونــی ئەم تااڵوانەوە دروســت
بــووە هۆکاری ســەرەکی پیس بوونی

کەشوهەوای ئێران و واڵتانی ناوچەکە
و وشــک بوونــی دارســتانەکانی
زاگــرۆس وناوەنــدی زاگــرۆس بــووە.
کاری چاوەدێــری و دروســت کردنــی
بەنداوەکانــی تورکیــە بــە ئەســتۆی
( )DSIبــووە ،بە وتەی کارناســانی
بەنداوســازی واڵتــی تورکیــە ،وەزیران
و کارناســانی دەوڵەتــی کۆمــاری
ئیســامی ئێــران ئەوەنــدە لــە زانســتی
کۆنتــرۆڵ کردنی ســەرچاوەکانی ئاو
ناشارەزا و بێ سەواد بوون کە تەنانەت
لە کاتــی بەســتنی رێککەوتننامەی
ئــاوە ســنوورییەکان نێــوان هــەر دوو
واڵت نەیاندەزانی کە ســووڕانی زەوی
و مەســیری هــەوا بــە زۆری لــە الی
تااڵوە وشــک کراوەکانی ناوچەکەوە
دێــن .لــە راســتیدا دەبــێ بڵێیــن کــە
سوپای پاسدارانی کۆماری ئیسالمی

خەڵکــی شــارەکان و پارێــزگاکان
دەســتی پێکــردووە و ئەمنییەتــی
نەتەوەیــی ئێــران بەرەوڕووی مەترســی
بووەتــەوە و ناوەنــدی دەنــگ و رەنگی
حکوومەتیــش هەواڵــی شــەڕ لە ســەر
ئاویان باڵو کردووەتەوە.
ناســا لــە راپۆرتێکــدا کە چەند ســاڵ
پێــش بــاوی کردبــووەوە ،پێــش بینی
کردبــوو کــە ئێــران بــۆ نزیکــەی ٣٠
ســاڵ توشــی وشکەســاڵی دەبێــت و
ئێســتا ئــەم واڵتــە لــە ناو هەشــتەمین
ساڵی وشکەساڵیدایە.

داتەپینی زەوی لە واڵتی ئێران

بێجگــە لــە وشکەســاڵی و کــەم
بوونــی ئــاو ،ئێــران ئێســتا لەگــەڵ
کارەســاتێکیتر کــە زۆر خراپتــرە لــە
وشکەســاڵی و شــەڕی ئاو بەرەوڕوویە

داتەپینــی زەوی بە  ٥٤ســانتیمیتریش
گەیشتووە کە رێکۆردی تۆمارکراوی
پێشوو کە  ٣٢سانتیمیتر لە ویالیەتی
مەکزیکۆی ئامریکا بوو شــکاندووە،
بۆیە پێویستە کە ئەمە بە کارەسات و
قەیرانی نەتەوەیی لە ئێراندا بناسرێت.

وشک بوونی زەوی لە ئێراندا

قۆناغی دوای وشکساڵی و داتەپینی
زەوی کــە ئیتــر توێژەکانــی ژێرزەوی
توانای کۆکردنەوەی ئاوی ژێرزەوییان
زۆر کەمــە و بــەرەو کۆتایــی دەچێ،
قۆناغــی وشــک بوونی زەوی دەســت
پــێ دەکات کە لــەم قۆناغەدا بێجگە
لەوە رەگ و ریشــەی دارەکان ناتوانن
بە هیچ سەرچاوەیەکی ئاوی ژێرزەوی
بگــەن ،لــە ئاکامــدا دارســتانەکانی
ناوچەکە بە تەواوەتی وشک ئەبن.

ئاوەکانیــان دەهاتــەوە نــاو زەریاچــەی
ورمــێ و هەروەهــا بــە بــێ چاوەدێری
کارناسانە ،ئیزنی هەڵکەندنی هەزاران
چایان کــە نزیکەی %٦٩ئەو ئاوانەی
کــە لــە بــاران بارینەکانــدا قەرەبــوو
دەبنەوە ،داوە .لە ئێستادا زۆرێک لەو
بەنداوانــەی کــە لــە بــەردەم ئاوەرێزی
گۆلی ورمێدا و بە پارەیەکی ئێگجار
زۆری خەڵکــی ئێــران دروســت کراون
لە مەداری ئاوگیری هاتوونەتە دەرەوە
و لــە چەندین هــەزار چای ئاو کە لە
بەردەم ئاوەرێزی گۆلی ورمێدا دروست
کراون ،ئیستفادە ناکرێت ،بەاڵم دیسان
دەبینیــن کە هــەر رۆژە دۆخی گۆلی
ورمێ مەترسیدارتر دەبێت.
بەشــی باشــووری گۆلــی ورمــێ بــە
تــەواوی وشــک بــووە .بــە وتــەی
کارناســان ئــەم ناوچــە وشــک بووانە

لــە راســتیدا دەبــێ بڵێین کە ســوپای پاســدارانی کۆماری ئیســامی هــۆکاری کاولبوونی
ژینگەی ئێران و بە تایبەت لێوارەکانی واڵتی عێراق بە رووی ئێرانەوەیە
هۆکاری کاولبوونی ژینگەی ئێران و
بــە تایبــەت لێوارەکانــی واڵتی عێراق
بــە رووی ئێرانەوەیــە .بــە دەســتی
خۆیــان گیانــی خەڵکــی بــێ پەنــای
ئێرانیــان بەرەوڕووی مەرگ و وێرانی
کردووەتەوە و ئێران خەریکە بەرەو بوون
بە واڵتێکی بیاوانی دەچێ و خەڵکی
رەنــج بەخەســاریش بە ناچــاری روویان
لــە واڵتانــی تــر کــردووە .بــە وتــەی
زۆرێــک لە کارناســانی زانســتی ئاو
و ژینگەناســانی ئێــران ئەگەر تورکیە
لە بەنداوی ئیسلیسوو ئاوگیری دەست
پێبکا ،دەبێتە هۆی کەم بوونی ئاوی
دیجلــە و لــە کۆتاییــدا کــەم بوون یان
قەتــع بوونــی ئــاوی هورۆلعەزیمــی
لێدەکەوێتــەوە و بــە وشــک بوونــی
تەوایــوی ئــاوی هورۆلعەزیــم ،ئــەم
رووداوە ترسناکە روودەدات.

ئەویــش داتەپینــی زەوییــە .داتەپینــی
زەوی لــە راســتیدا قۆناغــی دوای
وشکەساڵییە کە بە هۆی کەلکی لە
رادەبــەدەری دیاریکراو و ســتاندارد لە
ئاوەکانــی ژێرزەوی لە یەک ناوچەدا
دروســت دەبێــت .لــەم حاڵەتــەدا خاک
تایبەتمەنــدی "تخلخــل" و "اســفنج
ماننــد"ی خــۆی لــە دەســت دەدات و
بــە هــۆی زەختــی زۆری توێژەکانــی
ســەرەوەتری گــۆی زەوی ،زەوی
توشــی داتەپیــن دەبێــت .داتەپینــی
زەوی زۆرتریــن زەرەری بــە ئاوخانــە و
ئاوەکانــی ژێــرزەوی واڵت و هەروەهــا
بــە تــەواوی دامــەزراوەی ژێرخانــی
شــارەکان دەگەیەنــێ ،کــە لــە زۆر
حاڵەتــدا قەرەبووکردنەوەیــان مەحاڵــە.
لە ئێستادا دەشتەکانی ئێران بە هۆی
ناکارامەیــی بەڕێوەبەرانــی دەوڵەت لە

گەیشــتنی ناوچەکــە بــە قۆناغــی
وشــک بــوون لــەم حاڵەتــەدا تــەواوی
ناوچەکــە دەکاتــە چەقــی قەیرانــی
"ریزگرد"ەکان و هۆکاری پیس بوونی
هــەوا و مەرگــی زەوی دەبێــت .لــە
وەهــا حاڵەتێکدایــە کە بە چووکەترین
رووداو ئەگــەری ئاگــر کەوتنــەوەی
بەربەریــن لــە زۆرێــک لــە ناوچــە
وشکەکان دەبین.

زەریاچەی ورمێ

هــەروا کــە لــە هەواڵەکانــدا هــەر
رۆژە ئــاگادار دەبینــەوە ،زەریاچــەی
ورمــێ کــە بەداخــەوە لــە رابــردوودا
بــە پانتایــی  ٥٢٠٠کیلۆمەتــر خۆی
دەردەخســت و ئێســتا بــە کەمتــر لــە
 ٢٤٠٠کیلۆمەتــر دووجــا گەیشــتووە،
یانــی نزیــک بــە %٤٠ی ماوەتەوە بە

 ٣٠٠٠کیلۆمەتــری دووجــای بــە
شــێوەی کەویــری خــوێ لێهاتــووە و
بــە هــۆی ئەوەیکــە تــەواوی رێــکارە
یارمەتیدەرەکان هیچ کاریگەرییەکیان
نەبووە ،هەر لە ئێستاوە دەبێت خەڵکی
ناوچەکــە خۆیــان لەگــەڵ ئــەم دۆخە
ناخۆشە بگونجێنن.
لــە ئێســتادا وشــک بوونــی ئــەم
گۆلــە مەترســی زۆربوونــی جــاڕە
خوێــی لــەم ناوچەیــەدا زۆر کردووە و
بەپێــی دادەکانــی خودی بەرپرســانی
واڵتــی ئێــران ،باوبۆرانــی خــوێ کــە
بەهــۆی هەزاران هێکتــار جاڕە خوێی
وشــکبووی ژینگــەی ئینســانی و
ئــاژەاڵن و هەروەها تەواوی رووەک و
گژوگیــای ئەو ناوچەیەی تا شــاری
کەرەجــی بــە مەترســی لــە ناوچــوون
خســتووە کــە لــە ئەگــەری روودانــی

بە پێی تەواوی بنەما زانستییەکانی ژینگەپارێزی و تەنانەت تەواوی بنەما سیاسییەکان
بــۆ پاراســتنی گیانــی خەڵکــی ئێران و بەتایبەت خەڵکی کوردســتان ،بۆ مانەوەی خۆیان و
جیلەکانی داهاتوویش بووبێ دەبێت هەرچی زووتر یەک بگرین و ئەم حکوومەتە نەخوازراو
و سەرەڕۆیە لەناوبەرن
عیسا کەالنتەری کە ئێستا سەرۆکی
رێکخراوی ژینگەپارێزی ئێرانە چەند
ســاڵ پێــش رایگەیاند کــە  %٧٠ئێران
خەریکــە دەبێتــە بیاوان و نزیکەی ٥٠
میلیــۆن کــەس بە هۆی بــێ ئاوییەوە
دەبێــت ئێــران بە جێ بێڵــن .چەند رۆژ
پێشــیش پرۆفیسۆر کوردەوانی باوکی
زانســتی بیاوانناســی ئێــران رایگەیاند
کــە لــە ئێرانــدا شــەڕی ئــاو لــە نێوان

مودیریەتــی ســەرچاوەکانی ئــاو ،لــە
ئاســتی جیهانیــدا زۆرتریــن حاڵەتــی
داتەپینی زەوییان بە نیســبەت واڵتانی
تــرەوە هەیــە .لــە ئێســتادا نێونجــی
داتەپینــی زەوی لــە ئاســتی جیهانــدا
نزیک  ١تا  ٤میلیمەترە ،لە کاتێکدا
لــە هێندێک لە دەشــتەکانی ئێران بە
هــۆی کەڵکوەرگرتنی لە رادەبەدەری
ئــاو لــە ئاوخانەکانــی ژێــرزەوی،

هــۆی کاریگەری گەرم بوونی گۆی
زەوی و بــە هەڵــم بوونــی بەشــێکی
زۆری ئــاوی زەریاچەکــە وەزعەکەی
رۆژ لــە دوای رۆژ خراپتــر کــردووە.
بەڕێوەبەرانی سەرەکی سەرچاوەکانی
ئــاوی ئێــران بــە بــێ لەبەرچاوگرتنی
تێبینییەکانی ژینگەپارێزی هەستاون
بە دروست کردنی  ٣٧بەنداوی گەورە
و چووکە لە سەر ئەو رووبارانەی کە

ئــەم رووداوە دا بەرپرســایەتی یاســایی
و سیاســی ئــەم رووداوە بــە ئەســتۆی
بەرپرســە گەندەڵەکانــی نیزامــی
کۆماری ئیسالمییە.

تااڵوی زرێباری مەریوان

تــااڵوی زرێواری مەریوان بە درێژایی
پێنــج کیلۆمەتــر و پانــی نزیکــەی
یــەک وشــەش دەیەمــی کیلۆمەتــر

یەکێــک لــە تــااڵوە جوانەکانــی
کوردســتانە .ســەدان ســاڵە کە بوونی
ئــەم تااڵوە دەورێکی ســەرەکی هەبووە
لــە زیندووڕاگرتنــی ئێکوسیســتمی
ناوچەی کوردســتان .بە هۆی بوونی
کۆمــاری ئیســامی ئێــران ،ئــەم
تااڵوەیــش وەکوو باقی تااڵوەکانیتری
ناوچــە جۆراوجۆرەکانــی ئێــران لــە
دەســت گەزەندی مــەالکان لە ئەماندا
نەبووە و لە ســاڵی ١٣٧٣کە بەنداوی
زرێبار دروســت بوو ،لەو ساڵەوە رەوتی
لەناوچوون و خنکاندنی تااڵو دەســتی
پێکرد .لە ســااڵنی ڕابردوودا گەردیلە
و خرتوخاڵەکانــی تــااڵو بــە شــێوەی
سروشــتی و بــە هــۆی بوونــی کانییە
سروشــتییە هەڵقواڵوەکانــی بن گۆلی
زرێبــار لــە گۆلەکــە دەردەچــوون و
پێشــیان بە تانشــین بوون و خنکاندنی
گۆلی زرێبار دەگرت.
لــە تــەواوی واڵتــە پێشــکەوتووەکاندا
بەڕێوەبەرانی واڵت ،پاراســتنی تااڵوە
سروشــتییەکان بــە ئەرکــی ســەرەکی
خۆیان دەزانن .ئەم بابەتە بۆ کۆماری
ئیسالمی رێک پێچەوانەیە! کۆماری
ئیســامی ئێــران بــە هــۆی نەتوانایی
و نابەرپــرس بوونــی بەڕێوەبەرانــی
رێکخــراوی ژینگەپارێــزی ،خۆیان بە
شــێوەی بەرنامەداڕێــژراو گوندەکانی
دەوروبــەری تــااڵوی زرێباریــان ناچار
کردووە کە لە سیستمی بێ کەڵک و
کۆنی پااڵوتنی ئاو بە ناوی "سپتیک
تانــک" بــۆ زێــراوی مەڕومــااڵت و
زێــراوی مــااڵن کەڵــک وەربگــرن.
بەداخەوە پاشماوەی زێراوە دەرچووەکان
کــە دەیــان میکرۆئۆرگانیزمــی
نەخۆشــیهێنەری تێدایــە دەچێتــە نــاو
ئــاوی ئــەم تااڵوە سروشــتییە جوانەوە.
تێکــەڵ بوونــی پاشــماوەی زێــراوی
مرۆڤــەکان و ئاژەڵــەکان بــەم تــااڵوە
دەبێتــە هــۆی زۆر بوونــی مــاددە
غەیرەکانــزا ناســەقامگیرەکان و
هەروەها زۆر بوونی ئەزۆت و فســفۆر
و لــە ئاکامــدا زۆربوونــی گەشــەی
قامیشــەکان و پیــس بوونــی تــااڵوی
زرێبار.
لە کۆتاییدا تەنیا دەبێت بەم شــێوە لەم
وتارە تێبگەین و کۆتایی پێ بێنین کە
بە پێی تەواوی بنەما زانســتییەکانی
ژینگەپارێــزی و تەنانــەت تــەواوی
بنەمــا سیاســییەکان بــۆ پاراســتنی
گیانــی خەڵکــی ئێــران و بەتایبــەت
خەڵکــی کوردســتان ،بــۆ مانــەوەی
خۆیان و جیلەکانی داهاتوویش بووبێ
دەبێــت هەرچــی زووتر یەک بگرین و
ئەم حکوومەتە نەخوازراو و سەرەڕۆیە
لەناوبەرن.

کۆمەڵگه
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نوقمەساربوونی ئێرانی
قەیراناوی لە نێو دیاردە کۆمەاڵیەتییەکاندا
جەماڵ فەتحی
واڵتــە پێشــکەوتووە دێموکراتــەکان
بــۆ بەرەنگاریــی لەگــەڵ هــەر
دیاردەیەکــی کۆمەاڵیەتــی ،یان هەر
قەیرانێکــی ئابووریــی بەرنامەیەکــی
تۆکمــە و درێژخایــەن دادەڕێــژن و بــە
تاقیکردنــەوەی ئــەو بەرنامانەیــە کــە
بەســەر ئــەو کێشــە و گرفتانــە زاڵ
دەبن ،کــە بەرۆکی کۆمەڵگاکەیانی
گرتــووە ،بــەاڵم لــە واڵتــە دواکەوتــوو
و دیکتاتۆرلێدراوەکانــدا لــە جیاتــی
چارەســەریی و بیرێک بۆ نەهێشــتنی
کێشــەکان لــە حاڵەتــی بەهێزیــدا بــە
ســەرکوت و لــە حاڵەتــی الوازیــدا بــە
پاســاوهێنانەوە دەیانهەوێــت دیاردەکان
چارەسەر یان پەردەپۆش بکەن.
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێران ،کە خۆی
وەکــوو ڕێژیمێکی ئیســامی پێناســە
کــردووە ،یــان قــەت ئــەو حەدیســەی
پێغەمبــەری ئیســامیان نەدیتــووە یان
خۆیانــی لێ گێــل دەکەن ،کە دەڵێت:
"الفقــر یــکاد الکفــر" ،واتــە بــە هۆی
هەژارییــەوە کوفــر نزیــک دەبێتــەوە.
ئــەم حەدیســە ڕەوایەت و بەســەرهاتی
ئێســتەی خەڵکــی ئێرانە ،کــە لە ژێر
ســێبەری ڕێژیمێــک دەناڵێنــن ،کــە
نزیک بە چوار دەیەیە ،خەڵکی ئێران
کــە خەڵکێکی ئایین تەوەرن بە ناوی
ئیسالمەوە فریو دەدات و هەموو داهات
و ســامانی ئــەو خەڵکــەی لە ڕێگای
کــردەوە تێرۆریســتییەکانی خــۆی
بەفێڕۆ دەدا و خەڵک لەو ئیسالمەی
کــە ڕێژیمی ئاخوندیی دەیەوێت تەنیا

پشــکیان کوشــتن ،هەژاری ،ئاوارەیی
و چەرمەسەری بووە.
پاش ئەوەی کە لە ٢٣ی پووشــپەڕی
١٣٩٤ی هەتاویــدا ،لەســەر بەرنامەی
ناوکیی ڕێژیمی ئێران واڵتانی ٥+١
ڕێککەوتنێکیان بە ناوی بەرجام واژۆ
کــرد و لەو ڕێککەوتننامەیە ڕێژیمی
ئێــران بــەوە پێبەنــد کــرا ،کــە واز لــە
چاالکییــە نیزامییــە ناوکییەکانــی
بێنێــت و لــە بەرانبەر ئــەم ڕێککەوتنە
بــڕی زیاتــر لــە ( ١میلیــارد و ٨٠٠
میلیــۆن دۆالر) پــارەی بلۆکەکراوی
ئێــران لــە الیــەن ئامریــکاوە کــە لــە
ســەردەمی محەممــەدڕەزا شــادا بــۆ
کڕینــی چەکوچــۆڵ بــڕی (٤٠٠
میلیــۆن دۆالر) بــە ئامریــکا درابــوو،
کە پاش دەسبەســەرداگرتنی شۆڕشی
گەالنــی ئێــران لــە الیــەن ڕێژیمــی
ئاخوندییەوە ،بە هۆی ئەوەی کە هەر
لە بنەڕەتەوە ڕێژیم سازی نەسازی دژ
بــە ئامریکا لێ دەدا و بە هێرشــکردن
بــۆ ســەر باڵوێزخانــەی ئامریــکا کــە
ڕێژیم وەکوو هێالنەی سیخوڕی ناوی

دەهێنا ،نێوان ئامریکا و ڕێژیمی ئێران
ڕووی لە گرژی و ئاڵۆزی کرد و ئەو
پارەیــە هەروا لە الی ئامریکا مایەوە،
کــە پاش واژۆکردنی بەرجام ئەســڵی
پارەکە و ســوودە چەند ســاڵەکەی بە
ڕێژیمی ئێران درا.
ژمارەیــەک لــە خەڵکــی ئێــران پــاش
واژۆکردنــی بەرجــام بــە نیشــانەی
خۆشــحاڵیی ڕژانە سەر شەقامەکان و
هەڵپەڕکێــی و ســەمایان گێــڕا ،چون
وایــان دەزانــی ئەو بــڕە پارەیە لە الیەن
ڕێژیمــەوە لــە پێنــاو خۆشــگوزەرانیی
خەڵــک و کارە ئاوەدانییەکاندا بەکار
دێــت ،بەاڵم ئەو پارەیــە بەپێچەوانە لە
ڕێــگای تێــرۆر و ســەرکوتی خەڵکی
نێوخــۆی ئێــران و ئاژاوەگێڕیــی لــە
ســووریە ،یەمــەن ،عێــراق و لوبنانــدا
بەکار هێنرا.
پاش تەواوبوونی ماوەی سەرۆکایەتی
ئوباما و هاتنە سەرکاری دانڵد ترامپ
سیاسەتی ئامریکا لە هەمبەر ڕێژیمی
ئێــران گۆڕدرا و ئابلۆقە ئابوورییەکان
بۆ ســەر ئەو ڕێژیمە دەستی پێکردەوە،

هەواڵدەرییــە نێوخۆیییــەکان بــاس
لــە ڕوودانــی دیــاردەی دەســدرێژیی
سێکســی بــۆ ســەر  ٦خوێنــدکار لــە
لوڕســتان دەکــەن .بەپێــی ڕاپۆرتــی
هەواڵدەرییــە نێوخۆیییــەکان٦ ،
خوێنــدکار لــە لوڕســتان دەســدرێژیی
سێکســی کراوەتــە ســەریان و لەم بارە
سکااڵیان تۆمار کردووە ،بەاڵم ناوەندە
پەیوەندیدارەکانــی وەک بێهزیســتی
و ناوەنــدی ئۆرژانســی کۆمەاڵیەتــی
ڕەتــی دەکەنــەوە و لــەم بــارەوە هیــچ
زانیارییــەک بــاو ناکەنــەوە و دەڵێــن
نێوەڕۆکــی ســکااڵ شــاراوەیە و
بەمیدیایی ناکرێت.دەسدرێژیکردن بۆ
سەر خوێندکاران و مندااڵن لە ئێراندا،
خەریکــە دەبێتــە دیاردەیــەک و پــەرە
دەستێنێت ،لەم چەند ڕۆژەی دواییەشدا

بــاو بــووەوە ،کــە  ٤١کچ لە شــاری
ئێرانشــاری سیســتان و بەلووچســتان
دەســدرێژیی گرووپیــی لــە الیــەن
دەســتوپێوەندەکانی ڕێژیمــەوە کراوەتە
ســەریان کــە ناڕەزایەتــی خەڵکی لێ
کەوتەوە.هەروەهــا ماوەیــەک پێــش
فیلمێک لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا
بــاو بــووەوە ،کــە جێگــری بەرپرســی
قوتابخانەیەکــی کوڕانــە لــە شــاری
تــاران دەســدرێژیی کردبــووە ســەر
قوتابییــەکان ،کــە ناڕەزایەتی دایک
و باوکــی ئــەو مندااڵنەی لێ کەتەوە
و ســکااڵیان لە دژی ئەم مامۆســتایە
تۆمــار کردووە.پێشــتریش محەممــەد
گەندومنژاد تووسی ناسراو بە سەعید
تووســی ،یەكێك لــە قورئانخوێنەكانی
زۆر نزیک لە خامنەیی ،دەســدرێژیی

سێكســیی كردبــووە ســەر  ١٠تــا ١٩
منداڵــی  ١٢تــا  ١٤ســاڵە ،كــە بــۆ
فێربوونــی قورئــان چووبوونــە الی
ناوبراوەوە.ســەعید تووســی لــە الیــەن
غواڵمحوســەین موحســێنیی ئیژەیی،
وتەبێــژی دەزگای قەزاییی ڕێژیم ،بە
بێتاوان ناسێندرا.ئەمە یەکەمجار نییە
کە دۆســییەی لەم چەشــنە لە ئێرانی
ژێــر دەســەاڵتی ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران ئاشــکرا و دواتــر
ســەرپۆش دەکرێــت و لە ڕەوتی هێرش
بــۆ ســەر کــوی زانکــۆ و دۆســییەی
کەهریزەکیــش کەســانێکی وەک
فەرهاد نەزەری و ســەعید مورتەزەوی
بــە بێتــاوان ناســێندران و قوربانییانیش
تاوانبار کران.

بەردەوامیی دەسدرێژی بۆ سەر خوێندکاران

چونکــە ترامپ ئەو ڕێککەوتنەی بە
ڕێککەوتنێکی ســەرکەوتوو نەدەزانی
و ئەو ڕاســتییەی لەســەر ئەو ڕێژیمە
دەزانــی کــە ڕێژیمێــک لەو چەشــنە
هیــچ کات بــە قازانجــی خەڵــک و
ناوچەکــە هەنــگاو هەڵناگرێــت و ئەو
پارەیەی کە لە سەردەمی ئوباما پێی
دراوەتەوە ،نەک کێشــەکانی خەڵکی
پێ چارەســەر نەکــراوە ،بەڵکوو چەند
قاتیــش بووتــەوە .جیــا لەوە لــەم پارەیە
بــۆ ســەرکوتی خەڵکــی بێدەرەتانــی
ئێران کەڵک وەردەگرێت و بە کڕینی
چەکوچۆڵــی زەبــەالح زیاتــر هەوڵــی
پەرەپێــدان بــە دەســەاڵتی خــۆی لــە
ناوچەکە دەدات.
هــەر بەم بۆنەوە ترامــپ لە ڕێکەوتی
١٨ی بانەمــەڕ واتــە چــوار ڕۆژ پێش
وادەکــەی خــۆی لە بەرجام کشــایەوە
و بە کشــانەوەی لە بەرجام کە ڕێژیم
هەڕەشــەکانی لــەو بــارەوە بــە جیددی
وەر نەدەگرێــت ،بەرپرســانی ڕێژیمــی
مــات و سەرســام کــرد؛ دوابــەدوای
ئەوەیکــە دانڵــد ترامــپ لــە بەرجــام

کشــایەوە ڕەوتــی چوونــە دەرەوە و
کشــانەوەی کۆمپانیــا دەرەکییــەکان
لــە ئێران دەســتی پێکــرد ،چونکە ئەو
کۆمپانیانــە کــە بــە دوای ســوودی
زیاتــرەوەن ،بــاش دەزانن کــە ئێرانێک
کــە تەنیــا  ٣لەســەدی ئابووریــی
ئامریــکای هەیــە ،هیــچ کات جێــی
ئامریکایان بۆ پڕ ناکاتەوە.
هــەروەک پێشــتر وتــرا ،لــە واڵتێــک
کــە ئابوورییەکی الوازی هەبێت ،یان
ئابوورییەکەی لە ڕێگایەکی دیکەدا
بەکار بهێنرێت ،کێشــە و گرفتەکانی
ئــەو واڵتــە یــەک لــە دوای یــەک
ســەر هەڵــدەدەن و پــاش ماوەیــەک
کێشــەکان حاڵەتێکــی ئاســایی وەخۆ
دەگــرن ،کــە لــە ئێرانــی ئێســتەدا
بــە هــۆی گوشــارە ئابوورییــەکان
دیــاردە دزێــوەکان وەکــوو دزیکــردن،
گیرۆدەبــوون بــە مــاددە ســڕکەرەکان،
تــەاڵق ،کاڵوســەرنان ،گەندەڵییــە
کۆمەاڵیەتــی و ئیخالقییــەکان و
 .....ڕوویــان لــە زیادبوون کــردووە و
لــە پێنــاو سیاســەتەکانی ڕێژیــم ئــەم
دیاردانــە خەریکە حاڵەتێکی ئاســایی
و باو وەخۆ دەگرن.
ئەگەرچــی هێندێــک لــەو دیاردانــە
وەکــوو :دزی ،ئێعتیــاد ،تــەاڵق و
کاڵووەسەرنان بە هۆی کەمتەرخەمیی
و ناتوانایــی ڕێژیــم لــە بنبڕکردنیــان
حاڵەتــی ئاســاییان بەخــۆ گرتــووە،
بەاڵم هێشــتا لــە ئێراندا هێندێ دیاردە
وەکــوو گەندەڵیــی ئەخالقــی وەک
حاڵەتێکی کەرامەتی و ئابڕوومەندانە
چــاوی لــێ دەکرێــت ،بــەاڵم ڕێژیمی

ئێــران کــە لــە کەڵکەپاســاری نەمــان
و ڕووخاندایــە ،دەیەوێــت پــاش خــۆی
ئاســەوارە نالەبارەکانــی بــۆ خەڵــک
بمێنێتــەوە ،یــان بــە ســەرقاڵکردنی
خەڵک بەو دیاردانە بیروڕای خەڵک
چەواشــە بــکات و ناڕەزایەتییەکانــی
خەڵــک بەرەو الیەکــی دیکە ببات و
ماوەیەکــی دیکــە درێــژە بــە تەمەنی
پــڕ لــە نەهامەتــی خــۆی بــدات ،دەنا
ئەگەر باوەڕی بە ئیسالم هەیە ،سزای
منداڵبازی لە ئیســامدا لەسێدارەدانە،
بەاڵم لە کاتێکدا کە ســەعید تووسی
یەکێــک لە قورئانخوێنەکانی نزیک
لــە خامنەیــی بــەو تاوانە گیــرا ،پاش
ماوەیەک ئازاد کرا و هیچ سزایەکی
بۆ دیاری نەکرا.
دیاردەگەلی لەم چەشنە هەر ڕۆژەو لە
شوێنێک سەر هەڵدەدات ،یەک لەوانە
دەســدرێژیی بەرپرسێکی قوتابخانە بۆ
ســەر چەندین قوتابیی کوڕ لە شاری
تــاران و هەروەهــا دەســدرێژیی چەنــد
کــەس لە دەســتوپێوەندییەکانی ڕێژیم
بــۆ ســەر  ٤١کــچ و ژنــی خەڵکــی
شاری ئێرانشار کە لە جیاتی سزادانی
تاوانبــاران ،بەناو دۆزگەری گشــتیی
ڕێژیــم هەڕەشــەی لە پێشــنوێژی ئەو
شارە کردبوو ،کە بۆچی ئەو تاوانەی
ئاشکرا کردووە.
ئــەم حاڵەتانــەی کــە هــەر ڕۆژ و
حەوتــوو لە گۆشــەیەکی ئێرانــدا ڕوو
دەدەن ،مستێک لە خەرواری کێشە و
دیــاردە دزێوەکانی بەرهەمی ڕێژیمی
ئێرانــن ،کــە لەژێر چەتری ئیســامی
حکوومەتیدا خۆی حەشار داوە.

داهاتی نەوت و ماددە هۆشبەرەکان
لە ئێراندا لە یەک ئاستدان

بەرپرسێکی ڕێژیم ڕایگەیاندووە ،کە
گەڕانــی ماڵیــی ماددە هۆشــبەرەکان
و ئاســتی فرۆشــی نەوت لە ئێراندا لە
یــەک ئاســتدان.ئیبراهیمی ،دەبیــری
شــۆرای هاوئاهەنگــی خەبــات بــە
دژی مــاددە هۆشــبەرەکان ،باســی
لــەوە کــردووە ،کە قاچاخــی ماددەی
هۆشــبەر لــە ئێرانــدا لــە ئاســتێکدایە
کــە لەگــەڵ داهاتی فرۆشــی نەوتی
ئێــران هاوتەرازن.ئــەو بەرپرســەی
ڕێژیــم وتوویەتی :تەمەنــی نێوەنجیی
بەکارهێنەرانــی مــاددە هۆشــبەرەکان
لــە ئێرانــدا ،گەیشــتووەتە تەمەنی ١٤
ســاڵ و تریــاک ،هروئیــن ،شیشــە و
گــوڵ ،زۆرتریــن بەکارهێنەریــان هەیە
و ئاماژەی بەوە کردووە ،کە لە ساڵی

١٣٥٧ی هەتاوییــەوە هەتا ئێســتە ٥٣
هــەزار کەس بــە هــۆی بەکارهێنانی
مــاددەی هۆشــبەر ،گیانیان لەدەســت
داوە.ئەم وتانەی ئەو بەرپرسەی ڕیژیم
لە حاڵێکدایە ،کە ڕێژیم خۆی ماددە
هۆشبەرەکان بۆ ئێران هاوردە دەکات و
هەوڵ دەدەات گیرۆدەبووان بە ماددەی
هۆشــبەر زیــاد بــکات و زۆرینــەی
فەرماندەکانــی ســپای پاســدارانی
ڕێژیم سەرپەرستیی قاچاخی ماددەی
هۆشــبەر و باڵوکردنــەوەی لــە ئێراندا
دەکــەن و داهاتــێ کە لــەو ڕێگەوە بە
دەســتیان دەگات ،لــە ڕێگــەی تێــرۆر
لــە جیهانــدا بــەکاری دەبەن.تەنانــەت
ســپای پاســدارانی ڕێژیــم نــەک لــە
ئێــران ،بەڵکــوو لە ناوچەکــە و جیهان

بەتایبــەت لە واڵتــە ئافریقایییەکان و
ئامریــکای باشــووردا بازەرگانــی بــە
ماددەی هۆشبەرەوە دەکات و تێچووی
کردەوە تێرۆریستییەکانی لەو ڕێگەوە
دابیــن دەکات.زۆرجــار بەرپرســانی
ڕێژیمــی ئێــران ،باس لــەوە دەکەن کە
بەتەواوەتــی دژی قاچاخــی مــاددەی
هۆشــبەرن و لــە هەوڵــدان بنبــڕی
بکــەن ،بــەاڵم بەپێچەوانە بەشــێک لە
سیاســەتە نامرۆڤانەکانــی ڕێژیــم بــە
دژی خەڵکــی ئێرانــە و بەکارهێنەر و
قاچاخــی ماددەی هۆشــبەر لە ئێراندا
بــە هــۆی دەســەاڵتداریەتیی ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامی ،نــەک کەمی
نەکــردووە بەڵکــوو ڕۆژ لــەدوای رۆژ
زیاتر دەکات.
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باشووری زاگرۆس

زرێبار و ئەفسانەی فەیلەقووس
شەریف فەالح
هەڵکەوتەی زرێبار:

زرێبــار ،یــان زرێــوار ،گــۆل و
دەریاچەیەکــی گــەورەی سروشــتیی
ئاوی شیرینە کە لە سێ کیلۆمێتریی
ڕۆژئــاوای شــاری مەریــوان
هەڵکەوتووە .ئاوی زرێبار لە سەرچاوە
ئاوییەکانی بنی خۆیەوە ھەڵدەقوڵێت و
ھیــچ ڕووبارێکی تر ناڕژێتە ناوییەوە،
ھەروەھا ســاڕێژی ئاوەکەشــی چەمی
زرێبــار پێکدێنێــت کــە بــە دەشــتی
مەریوانــدا تێپەڕ دەبێــت و دەڕژێتە ناو
ڕووباری سیروانەوە .زرێبار و سروشتی
دەوروبەری کە دەشت و کێو و دارستان
و گیانلەبــەری جۆراوجــۆری تێدایــە،
یەکێــک لــە ســەیرانگە بەناوبانــگ
و دڵڕفێنــە گەشــتیارییەکانی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت و ئێرانە.
بەرزایــی زرێبــار لە ئاســتی دەریاکان
 1290میتــر و درێژییەکــەی
(ئاڕاســتەی باشــووری-باکووری)
زیاتر لە  ٨کیلۆمیترە و پانییەکەشی
(ئاڕاســتەی ڕۆژھەاڵت -ڕۆژئــاوا)
نزیکەی سێ کیلۆمیترە .لە ھەندێک
لە زستانە ساردەکاندا ڕووی زرێبار بە
تەواوی سەھۆڵ دەبەستێت.
بەنــداوی زرێبــار لــە ســاڵی ١٩٩٥دا
لــە باشــووری زرێبــار و لەســەر
چەمــی زرێبــاردا دروســت کــراوە.
بەرزییەکــەی  4میتــرە و ھۆکاری
دروســتکردنی ،دابینکردنــی ئــاوی
پێویســت بــۆ کشــتوکاڵی دەشــتی
مەریــوان و "بێلــوو"ە ،بــەاڵم بــەھۆی
ویشکەســاڵییەکانەوە تــەنھا چەنــد
ســاڵێک بە قازانج بوو و ئێســتا وەک
مەترســییەک بــۆ ژینگــەی زرێبار و
ئــاژەڵ و گیانلەبەرەکانــی ئــەو گۆلە
ھەژمار دەکرێت.
زۆربــەی قــەراخ و کەنارەکانــی
زرێبــار بە قامیشــەاڵن و زەنگاو و زەل
داپۆشــراوە کــە بــە بیــروڕای ھەنــدێ
کەس ،ماوەیەکە خەریکە زیاتر دەبێت
و مەترسیی بۆ زرێبار دروست کردووە
و کەمتەرخەمییەکانــی الیەنــی
پەیوەندیــدار و لێدانــی بیــر و چەنــد
پرۆژەی دیکە مەترســیی لەناوچوونی
زرێباریان زیاتر کردووە.

زرێبار لەڕووی وشەوە:

وشــەی«زرێبار»کە ئەمــڕۆ خەڵــک
ئــەم دەریاچەیــەی پێ ناو دەبا باس لە
مێژینەیــی بوونی خــۆی دەکات .ئەم
وشەیە کە لە دێرین زەمانەوە لە الیەن
دانیشــتوانی دەشــتی مەریوانــەوە بــەم
دیــاردە سروشــتییە وتراوە کــۆن بوونی
ژیانی نەتەوەیەکمان بۆ ئاشکرا دەکات
کە هەزاران ســاڵە لە دەوروپشــتی ئەم
دەریاچەیــەدا ژیــاون و «زرێبار» بووە
بە بەشــێک لە شوناســیان و هەمیشــە
سووچێک و کەلێنێک لە بیر و زەین
و دڵ ودەروونیانــی تەرخــان کــردووە.
هەر وەک دەبینین لە ئەفسانە و بەیت
و بــاو و گۆرانییــە فۆلکلۆریکەکانی
خەڵکــی مەریــوان و لــە شــێعری
شــاعیرانی کۆن وتازەی ئەم هەرێمەدا
پەیتــا پەیتــا وشــەی«زرێبار» خــۆی
نواندووە.
مامۆســتا محەمــەدی خــاڵ لــە
فەرهەنگەکەیدا ســەبارەت بەم وشــەیە
دەنووســێت« :زرێبــار بــە زەمینێــک
دەوتــرێ کــە ڕۆ چووبــێ و بووبێ بە
دەریاچــە ئەم وتەیەی مامۆســتا خاڵ
بــۆ ئــەم دیــاردە سروشــتییە ئەمــڕۆش
لەالیەن زەویناســەکانەوە بۆ ناســاندنی
زاراوەی زانســتی «گرابــن» بــەکار
دەبرێت.
خودی وشــەی زرێبار کە وشــەیەکی
لێکدراوە لە دوو بەشی « زرێ+بار»
پێکهاتووە .بەشی یەکەمی ئەم وشەیە
واتــە «زرێ» لــە هەمــوو فەرهەنگە

کوردییەکانــدا بــە مانــای زەریــا و
دەریــا هاتــووە .ســەرەڕای ئەمــەش لە
زمانــە کۆنــە ئێرانییەکانــدا بەتایبەت
لــە زمانــی پاڵەویــدا «زرێ» هــەر
بــەم شــێوازەی نێــو وشــەی زرێبــار بە
مانــای دەریا هاتووە .بەشــی دووەمی
ئــەم وشــەیەش واتە « بــار» ئەتوانێ
لــە پاشــگرە کۆنــەکان بــێ ،کــە لــە
زمانــی کوردیدا مانــای جۆراوجۆری
هەیــە .بــۆ وێنــە :بــە مانــای «ڕۆخ
و قــەراخ» لــە وشــەی «ڕووبــار»دا
کــە دەبێتــە «قەراخی چــۆم» یان بە
مانای«وەک» کە هەر لەم وشەیەدا
واتــە «وەک چــۆم» و هەروەهــا
مانای «تەشــک ،شکڵ و شێوە»ش
دەدا لــە وشــەی «نابــار»دا کــە بــە
مانــای «بەدتەشــک و بەدشــکڵ»
و لە وشــەی«لەبار» یشــدا بە مانای
«شێوە جوان»ە.

زرێبار و فەیلەقووس:

ســەبارەت بــە پێکھاتنــی زرێبــار،
ئەفســانەیەک لەنــاو خەڵکــی
ناوچەکەدا ھەیە کە گوایە لە جێگەی
ئێســتای زرێبــار ،شــارێک ھەبــووە
کــە حاکمەکــەی نــاوی فەیلەقــووس
بــووە .دەروێشــێک لەگــەڵ ژنــە
دووگیانەکەیدا بە ســواریی کەرێکەوە
دەگەنە شــارەکە .پیاوانی فەیلەقووس
کلکــی کەرەکەی دەبــڕن و ژنەکەی
بەســەر کەرەکــەوە بــەر دەبێتــەوە و
مناڵەکەی لەبار دەچێت .دەروێش کە
چیتــر تاقەتــی نامێنــێ بۆ شــکایەت
و پاڕانــەوە دەچــێ بــۆ الی حاکمــی
شــار کــە نــاوی فەیلەقــووس بــووە و
گوزارشــتی حــاڵ و وەزعــی خۆیــان
دەدا بــە حاکــم ،بــەاڵم بەپێچەوانــەوە
حاکــم نەتەنیا ئەو کەســانە بە ســزای
تاوانەکانیــان ناگەیێنــێ بگــرە دەســت
دەکا بە شۆخی و گاڵتە بە دەروێش و
ژنەکــەی ،مام دەروێش ناهۆمیدانە لە
کۆشکی حاکم دێتە دەرەوە و دەچێتە
بــان تەپۆڵکەیــەک الی ڕۆژهەاڵتی
شــارەکە و لە خوای مــەزن دەپاڕێتەوە
کــە حەقــی لــە حاکــم و خەڵکــی
شارەکە بستێنێ ،دەڵێ؛ سەرم لە سەر
ســۆجدە بــەرز ناکەمــەوە تا ئەم شــارە
و خەڵکەکــەی لەگــەڵ ئــاو یەکســان
نەکــەی و لــە بەینیــان نەبــەی .کــە
ســەر بــەرز دەکاتەوە شــارەکە بــووە بە
ژێر ئاوەوە و گۆلی زرێبار بەم شێوەیە
دروست دەبێت.
لــە بەرزایییەکانــی ڕۆژھەاڵتــی
زرێبــاردا قەبرێــک ھەیــە کــە دەوترێ
قەبری ئەو دەروێشەیە .ئەنوەر ڕەوشەن
لێکۆڵــەر و نووســەری مەریوانــی ،لــە

ســاڵی٢٠٠٨دا ،فیلمێکــی بەڵگەیــی
بەنــاوی زرێبــار ،شوناســێکی دێرینی
ئــەم ھەرێمــە ئامــادە کــرد .لە بەشــی
یەکەمــی فیلمەکــەدا پســپۆڕان و
لێکۆڵەرانی شاری مەریوان لەسەر ناو
و مێژووی زرێبــار لێدوانی جۆراوجۆر
دەخەنــە ڕوو و چەنــد پیرەپیــاوی
ناوچەکــە ئەفســانەی دروســتبوونی
زرێبار دەگێڕنەوە.

زرێبار لە ئەدەبی کوردیدا

زرێبار لە ئەدەبی کوردیدا زۆر بەرچاو
دەکەوێت .ھەم لە ھۆنراوەی شاعیراندا
و ھەم ،لــە ئەفســانە ،ئەدەبــی زارەکی
و لــە گۆرانییــە فۆلکلۆرییەکانــدا.
چەند نموونە لەو شــێعرانەی کە ناوی
زرێباریان تێدایە:
نــاری لــە ھۆنراوەیەکــدا کە بۆ شــێخ
مەحموودی حەفیدی وتووە دەڵێت:
کــە مــن غەرقی زرێبــاری خەمی تۆ
بم لە بێلوودا
لــە ناڵــە و شــیوەن و دەرد و خەمــی
ئەغیار و یارم چی
هەر لەمبارەوە مەولەوی دەڵێت:
ســاتێک قافڵەکەت ســاکن جە سەیر
یــە عــەرزێ
		
بۆ
دارۆ ئۆغرت خێر بۆ
گێجی زرێبار ھەرسم مەوج وەردەن		
سارای مەریوان تەمام ھەڕ کەردەن
بازش ھەناسەم ،سوب وەنەش دەرۆ 		
یەخ کەرۆ ،قەتار ئاسان بوویەرۆ
فەیلەقووس
مامۆســتا شــەریف حوســێنپەناهی
(شەریف)
ئێوارەیــە دڵپــڕ خەمــە کۆســاری
مەریوان
هەرگیز وەکوو ئەمڕۆ نەبووە شــاری
مەریوان
دایکــێ لــە پەنــای کێــوی ســەری
گۆلی زرێبار
خەمبــارە دەگریێــت و دەکا شــیوەن و
هاوار
دانیشــتووە ڕەشــپۆش و دەپاڕێتــەوە
خەمناک
سەرپۆشــی ڕەش و زوڵفــی ســپی
ڕشتووە سەرخاک
ئــەو دایکە پەشــێوە بــە دڵی پڕ خەمو
ئێش
بەشــێوە دەناڵێــت و دەڵــێ بەخاکــی
دەروێش
خەو بەســیەتی دەروێش دەســا هەســتە
درەنگە
نازانــی دڵــی مەردومی ئەم شــارە چ
تەنگە
چــۆن بــێ خەبەری کــە فەیلەقووس
هاتووە دیسان

نوێــژێ بکــە دوعایــێ کــە دەروێــش
هەمیسان
ئەمڕۆ لە بەیان خوێنی گەشی الوی
ڕژاندم
کوشــتی دوو کــوڕی ژێــر دڵــی پیر
شکاندم
هەر شــوێنێ دەچی خوێنی گەشــی
الوە ڕژاوە
هەر الوە دەیبینی کە لە سێدارە دراوە
ئــەم شــارە ببینــە کــە چ خوێنێکــی
لە چاوە
ڕەشپۆشــە هەمــوو خەڵکــی و
فرمێسکی نەماوە
بــۆ نوێــژ درەنگــە ســەرت هەڵبێنــەوە
دەروێش
نوێــژێ بکــە دۆعایــێ کــە دروێــش
هەمیسان
دەروێــش بەشــی ئــەم گەلــە گریانــە
دەمێکە
بەرگی ڕەش و جەرگی ڕەش و بریانە
دەمێکە
هــەر کەس کــە نمامێکی بە خوێنی
دڵی ناوە
دارێکــی لە بــۆ ژینی کــوڕی ناوەتە
الوە
بەم چەشنەیە ئاواتی بەدەم باوە دراوە
ئێســتا کــە هــەر ئــەو دارە بە ســێدارە
کراوە
بــۆ نوێــژ درەنگــە ســەرت هەڵبێنــەوە
دەروێش
خێراکــە دەی ئــەم شــارە بڕووخێنــەوە
دەروێش
نوێــژێ بکــە ســەر هەڵ مەبــڕە هەر
وەکوو ئەوجار
دیسانەوە ئەم شارە بکە بەحری زرێبار
ئیوارەیــە دڵپــڕ خەمــە کۆســاری
مەریوان
هەرگیــز وەکــوو ئەمڕۆ نەبووە شــاری
مەریوان
ئەو ســاتە کە شــەو هاتە ســەر و شار
خەمۆشە
ڕێبــوارێ دەڵــێ بەو ژنە ڕەشــپۆش و
پەرۆشە
هەســتە بــڕۆ دایــە کــە لــە ماڵی تۆ
هەرایە
کــوژراوە کوڕێکــی ترت هەســتە بڕۆ
دایە
شەو هەر وەکوو سەرپۆشی سەری ئەو
ژنە تەنیا
ڕەنگێکی ڕەش و پڕ لە تەمی داوەتە
دونیا
دەروێــش واڵمــێ نییــە بــۆ جەرگــی
بریندار
ئــەو دایکە وەکوو شــێت ئــەوا دێتەوە
بۆ شار
هــاوار چ خەمبــارە هــەوای شــاری

مەریوان
ئەمشــۆکە چ پڕ ماتەمە شــەوگاری
مەریوان
کاتێ کە بەیان خۆری خەمین خۆی
دەنوێنێ
تابووتێکــی ســوور دێــت و دڵــی شــار
ئەشکێنێ
یارانــی لــە گــەڵ دایکــی بــە گــوڵ
تەرحی دەپۆشن
خەڵکــی وەکــوو دەریایێ بە شــوێنیا
دەخرۆشن
وێنــەی گوڵــە ســوورەی کــە لە ســەر
بەحرێ بمێنێ
چــۆن پۆلــی شــەپۆل هــەر لــە پەســا
ڕایدەشەکێنێ
الفــاوی گەلــی شــار کــە ئــەو الوە
دەهێنێ
بــای ســاردی بەیــان پــەردەی ســوور
ڕادەوەشێنێ
ئاســمان و مــەل و دار و زرێبــار و
هەموو شار
هــاوار دەکــەن بــەرز و دەڵێــن پێکــەوە
جارجار
چــۆن بــێ خەبــەری کــە فەیلەقووس
هاتووە دیسان
نوێــژێ بکــە دۆعایــێ کــە دەروێــش
هەمیسان

بەیتی زرێبار:

بەیتــی زرێبــار کــە لــە الیــەن
وتــراوە
بەیتبێژەکانیشــەوە
گێڕانەوەیەکــی تــری ئەفســانەی
درووست بوونی زرێبارە .بە داخەوە ئەم
بەیتە ئێســتا لە ناوچەی مەریوان هەر
نەماوە و ڕەنگە پیر و بەسااڵچووەکان
تەنیــا چــەن دێڕێکیــان لە بیــر مابێ.
مامۆســتایەکی ئایینــی تەمــەن
 90ســاڵەی گونــدی خــاو لــە ســاڵی
1372ی هەتاوی (1993ی زایینی)
ئــەم تاکــە دێڕەی ئــەو بەیتەی لە بیر
مــاوە کــە لەالیــەن ئەنــوەر ڕەوشــەنەوە
تۆمار کراوە.
لە پێشا قەدیم زرێبار شار بوو
خاوەن دەروازە و سێسەد مەنار بوو
هــاوکات لە ســاڵی 1375ی هەتاوی
(1995ی زایینــی) لە ژمارە 120ی

گۆڤاری سروەدا بەیتی زرێبار بەناوی
(قــەاڵی زرێبــار) بــە ناتــەواوی باڵو
کراوەتــەوە کــە ئەمە چەند بەشــێکی
ئەو بەیتەیە :
 ...دەســتم بــرد تفەنــگ کارخانــەی
قەدیم
لــق و لــۆق لــە زێـــڕ قۆنداخەکــەی
سیــــم
من کردم لە شان گوتم ئەڵاڵ خێـــــــر
ڕێــم نەخــەی وە ڕێــی گەرمــای
گەرمەسێر
کردم لە شـــان و بێــــــــــشە گەڕیـــدەم
پاڵ دا وە عەسر و نێچیــــــــر نەدیدەم
شــەو لەگــەڵ ســەنگێ لەوێــم گــرت
قەرار
ڕێــــم کــەوت وەڕێــی دەشــــــــتی
زرێبــــــــار
بــە تەحقیـــــــــــــق زانیــــــــــم کــە
زرێبـــــــــــــارە
جێـــــــگای وەحشــیان دەعبــــــــــای
بەهارە
ئامیــــــــــن ئەلفـــــــەقێ قەبرت پڕ نوور
بێ
ڕۆحت لە عـــــازاب قیــــــــامەت دوور
بێ
من خۆش شــارێ بووم لە ژوور گشت
شاران
بەغدا و ئیـــــــسفەهان سوودی نەداران
خــۆ مــن شــــــــارێ بــووم شــاری
فەیلەقووس
حوکمەتیـان دەکرد لە ڕۆم تا عەرووس
چەن شاهی شاهان لە سەر تەختم بوون
چــەن وەســتای نــادر لــە ســەر بەختم
بوون
ڕاستە من قەدیم جێگای خانان بووم
جێـــــــی میــر و بەگلــەر پۆلــی ڕەندان
بووم
دەگوترێت لە رادیۆ ســنەش بە دەنگی
پیــرە پیاوێکــی بەیتبێــژی ســەقزی
ئــەم بەیتــە تۆمــار کــراوە و ئەگــەر
نەفەوتابێ ڕەنگە ئێســتا لە ئارشیوی
ڕادیۆی سنەدا دەست بکەوێ.

پەندی زرێبار:

پەنــدی «مووســاییەکەی گوێــی
زرێبــار» یەکێ لــەو پەندانەیە کە لە
ناوچەی مەریواندا لە کۆنەوە ڕەواجی
هەیە .ئەم پەندە بۆ مرۆڤی ترسەنۆک
و بێ غیرەت بەکار دەبرێ .دەگێڕنەوە
گوایە لە کۆندا کابرایەکی مووسایی
کاســب کــە دێ بــە دێ و ناوچــە بە
ناوچە دەگەڕا ڕێی دەکەوێتە مەریوان
و بــۆ کاســبییەکەی دەخــوازێ بچێ
بۆ گوندەکانی ئەو بەر دەریاچە ،بەاڵم
ئەبوایــە بــە قــەراغ و بەســەر زرێبــاردا
بیکردایەتــە ئەوبــەرەوە .ئەمیــش
کابرایەکی ترسەنۆک دەبێ و لە ئاو
زۆر دەترســێ ،هەربۆیە ناوێری بچێتە
ســەر ئاوەکــەوە و هەرچی پێــی دەڵێن
و ئیســراری لــێ دەکەن ســوار بەلەمە
نابــێ و ئاقیبــەت هاوڕێکانــی بە زۆر
ســواری دەکــەن و لــە دەریاچەکــە
دەیکەنــە ئــەو بەرەوە .کــە دەگەنە ئەو
بــەر ئاوەکەوە کابــرا الیەک دەکاتەوە
و تەماشایەکی زرێبار دەکات .کاتێ
ســەرنج لــە ئاوەکــە دەدات و بیری لێ
دەکاتــەوە کــە بە کوێــدا هاتووەتە ئەم
بــەرەوە لــە ترســا دەســتبەجێ گیانــی
دەردەچێ و دەمرێ .هەر بۆیە ئێستاش
لە مەریوان بە مرۆڤی زۆر ترسەنۆک
دەڵێن مووساییەکەی گوێی زرێبار.

سەرچاوەکان:

 خوێندنەوەیەکی نوێ بۆ ئەفســانەی دەروێش و زرێبار .لە نووســینی :ســمایلئەمینی ماڵپەڕی ئاماژە.
 زرێبار لە خەرمانەی کولتوورەوە تا ســەرچاوە مێژووییەکان .لە نووســینی رهئووفمهحمودپوور ،گۆڤاری چیا.
 زرێبــاری شوناســێکی دێرینــی ئــەم هەرێمــە ،لــە نووســینی ئەنوەر ڕەوشــەن.وێبالگی زڕنەو ئاسۆی.
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لە یادی باوکی ناسیۆنالیزمی کورددا
جەماڵ ڕەسووڵ دنخه
زەمان ســێ بڕگەیە؛ ڕابردوو ،ئێستا و
داهاتوو" .ڕابردوو" هەموو ئەو ڕووداو،
ڕەفتاری سیاســی ،هەوراز و نشــیوی
نەتــەوە و یادگــە مێژووییانــە لەخــۆ
دەگرێــت" ،ئێســتا" کاتێکە کــە تێیدا
دەژین و چارەنووســمان دیاری دەکەین
و "داهاتــوو"ش کاتێکــە کــە هیــوا و
ئــارەزووی تێدایــە و هەوڵــی بۆ دەدین
و دەمانهــەوێ ژیانــی خۆمــان خــۆش
بکەین.
نەتــەوەی کــورد بە درێژایــی خەباتی
خۆی هەنگاوی گــەورەی هەڵگرتووە
بەاڵم وەک پێویست ڕووی لە ڕابردوو
نەکــردووە هەتا ئەزموونــەکان دووپات
نەکاتــەوە و لە ئێستاشــدا خۆی وەک
هێز پێناســە نەکردووە و بۆ داهاتووش
بەرنامــەی هەیــە کــە وەک پێویســت
هەنــگاوی بــۆ هەڵناهێنێتــەوه .لــە
مێــژوودا ژمارەیــک لــە ڕێبەرانــی
کــورد قوربانیــی سیاســەتی راســت و
ســادقانەی خۆیــان بــوون ،ئەمــەش بۆ
ئــەوە دەگەڕێتــەوە کــە هــەر کام لــەو
ڕێبەرانــە لــە ناخــی دڵــەوە لــە دوای
چارەســەریی پرســی کــورد بــوون،
بــەاڵم خاڵێکی گرینــگ کە دەکرێت
ئاماژەی پێ بدەین ئەوەیە کە مێژوو
زۆرجار دووپات کراوەتەوە.
"ڕابێــرت ئێلســن" ،یەکێــک لــە
توێژەرانــی بیانــی لەبــارەی ســمایل
ئاغــای ســمکۆدا دەڵێــت" :شۆڕشــی
ســمکۆ کــوردی وەک میللــەت
هێنایــە نــاو سیاســەت؛ شۆڕشــی ئەو
شۆڕشێکی ناسیۆنالیستی بوو".
ســمایل ئاغــای شــکاک ،ناســراو بە
ســمکۆ ســاڵی  ١٨٨٧لەدایکبــووە.
کــوڕی محمەمــەد ئاغــا ،ســەرۆکی
هــۆزی شــکاک بــوو .پــاش کۆچی
دوایــی باوکــی و کوژرانــی جەعفــەر
ئاغــای برای بــە پیالنی ڕێژیمی ئەو
کاتــی ئێران لە تەورێز ،ســەرۆکایەتی
هــۆزی شــکاکی گرتەدەســت.
سمکۆی شــکاک بە کەسایەتیەکی
نیشــتمانپەروەر و نوێخــواز لەقەڵــەم
دەدرێــت و بــە باوکــی ناســیۆنالیزمی
کــورد ناوی دەبەن .هەروەها بەشــێک
لە مێژوونووســان شۆڕشــی ســمکۆ بە
یەکــەم هەوڵی کوردی رۆژهەاڵت بۆ
سەربەخۆیی دەزانن.
لــە هاوینــی ســاڵی ١٩١٩ی زایینی،
ســمکۆی شــکاک ورمێــی لەژێــر
دەســەاڵتی ئــەو کاتــی ڕێژیمــی
ئێــران دەرهێنــا و لــە ســاڵی  ١٩٢٢بە
دامەزراندنی حکومەتی کوردســتانی
ســەربەخۆ ،خــۆی وەک پاشــای
ئــەم حکومەتــە ناســاند و گۆڤــاری
کوردســتان وەک زمانحاڵــی
حکومەتەکەی دەرکرد.
ڕۆژنامــەی نیویــۆرک تایمــزی
ئامریکایی لە ســەر شۆڕشــی سمکۆ
نووســیویەتی ،حکومەتی کوردســتان
دامــەزرا؛ ئــەم حکوومەتــە بریتییــە
لــە کرماشــان ،ســەڵماس ،ورمــێ
و ئــەردەاڵن" ،هەروەهــا ئامــاژەی
بــەوەش کــردووە ،ســمکۆ چــاوی لــە
لۆڕستانیشە.
هەندێــک لە شــارەزایانی مێژوو باس
لەوە دەکەن کە ســمکۆی شــکاک ٤
هەڵەی سیاسی کردووە:
یەکــەم :کوشــتنی رێبەری ئەرمەنی
و ئاشورییەکانی ورمێ.
دووهــەم :نەکوشــتنی ســەرداری ڕەزا
شــا کــە لــە ســاڵی ١٩٢٤ی زایینــی
چاوپێکەوتنێکی لەگەڵ هەبووە.
ســێهەم :هێرشی ئەرتەشــی سمکۆ بۆ
سەر شاری مەهاباد لە ساڵی١٩٢١دا
چــوارەم :هەســت نەکــردن بــە پیالنــی
کوشــتنی و چوونــە شــوێنێک بــۆ
ئــەوەی کــە لــە داوی هێزەکانی ئێران
بکەوێت.

" کاتێک ڕێبەرێکی گەورە شەهید کرا ،ڕێبەرێکی دیکە لەدایک بوو"
دوای دامەزرانــی حکوومەتەکــەی
ســمکۆ ،ســپای ڕێژیمــی ئێــران بــە
ســەرکردایەتی ڕەزا شــای پەهلــەوی
هێرشــێکی بەرفراوانــی کــردە ســەر

 ١٩٣٠بــە پیالنێکــی کاربەدەســتانی
ئــەو کاتــی ئێــران ،لــە شــاری شــنۆ
کــوژرا و شۆڕشــی  ١١ســاڵەی
ســمکۆی شــکاک کۆتایــی هــات.

یهكــهم :پــاش كوشــتنی جهعفــهر
ئاغــای بــرای بــهو شــێوه تراژیدیــ ه
بیری تۆڵهســهندنهوه لــه دڵ و دهرونی
ســمكۆدا چهكــهره دهكات ،بۆیه چهند

خهســڵهتهكانیهوه ئهوپــهڕی توانایــی
قایل كردن و ســهرنج راكێشــانی ههبوو
ئهمــه لهكاتێكــدا ســمكۆ كهســێكی
نهخویندهوار بووه .

باسکردنی سمکۆی شکاک و  ١١ساڵ شۆڕشی پڕ شانازیی ئەو لە وتارێکدا جێگای نابێتەوە
و ڕەواش نییە بەڵکوو ئەوە تەنیا لە ســاڵڕۆژی شــەهیدکرانی ئەو ڕێبەرە بلیمەتەدایە کە
ئێمــە زۆر بە گشــتی باســمان لێکردووە و وەبیرهێنانەوەیەک بــۆ خۆمان و داهاتووی خۆمان
بــەاڵم نابێــت لەبێــر بکەین کە :نەریتی داگیرکەرانی کوردســتان بەرانبــەر کورد وابووە کە
ڕەحم بە کەس نەکەن

هێزەکانی سمکۆی شکاک و توانیان
شــاری ورمێ کۆنتــرۆڵ بکەنەوە کە
بۆ ماوەی چوار ساڵ لەژێر دەسەاڵتی
ســمکۆدا بــوو ،پاشــان ســمکۆ و
هێزەکانــی پەناهەنــدەی تورکیــه بوون
و لــە الیــەن حکومەتــی ئــەو واڵتــەوە
چەک کران.
لــە ســاڵی ١٩٢٤دا بــە بڕیارێکــی
لێبــوردن ســمکۆ گەڕایــەوە ئێــران و
لــە ســاڵی ١٩٢٦دا جارێکــی دیکــە

لــە ماوەی  ١١ســاڵ شۆڕشــی خۆیدا
ئــەم ســەرکردە مەزنــە تەنگــی بــە
رەزاشــای پەهلەوی هەڵچنی و توانی
رەزاشــا بکێشــێتە ئــەو ئاســتەی کــە
بێتــە خزمەتــی و داوای ئاگربەســت و
دانوستان لە سمکۆ بکات.
چهنــد هۆكارێــک دهبنــه هــۆی
دهركهوتنی و ناساندنی ههر كهسایهتی
و ســهركردهیهكی دیــار بــه دهوروبــهر
و بــه جیهــان ،شــارەزایان بــاس لــەوە

جارێــك هێــرش دهكاتــه ســهر بنكــهو
هێزهكانــی قاجارییــهكان له ( ورمێ )
و ( مهراغــه ) و دهوروبــهری و زیانی
زۆریان پێدهگهیهنێت .
دووهــەم :بههێــزی و ناوبانگی هۆزی
شكاك له قۆناغه مێژووییهكانی ئێران
و هــهوڵ و دژایهتییــه بهردهوامهكانیان
بۆ پاراســتنی مــاڵ و موڵكهكانیان له
دهست قاجارییهكان ئهمهش هۆكارێكی
گرنگ بوو بۆ دهركهوتنی سمكۆ وهك

چوارهم :یهكێكی دیكه له هۆكارهكان 
ی
دهركهوتنــی ســمكۆ ئهوهیــه كــه دهبێته
زاوای (ســهید تههــا) ،چونكــه جگــه
لــهوهی ســهید تههــا كهســایهتییهكی
شۆڕشــگێڕ بــووه لــهوه گرنگتــر
كهســایهتییهكی ئایینــی زۆر باشــی
ههبــووه ئــهم پهیوهندییه كومهاڵیهتی و
خزمایهتییه وای كرد سمكۆ نێوبانگی
زیاتر پهیدا بكات .
پێنجــهم  :ســااڵنی جهنگــی یهكهمی

"ڕابێرت ئێلسن" ،یەکێک لە توێژەرانی بیانی لەبارەی سمایل ئاغای سمکۆدا دەڵێت" :شۆڕشی
سمکۆ کوردی وەک میللەت هێنایە ناو سیاسەت؛ شۆڕشی ئەو شۆڕشێکی ناسیۆنالیستی بوو"
شۆڕشــی دەســت پێکــردووە ،بــەاڵم
ئەمجارەش شۆڕشــەکەی تێکشــکا و
ماوەیەک لە تورکیه بە دەسبەســەری
مایەوە ،پاش ئازادکردنیشی گەڕایەوە
بۆ رۆژهەاڵتی کوردســتان .لە ســاڵی

دەکەن کە ســمکۆی شــکاک وهک
ســهركردهیهكی كــوردی ســهردهمی
خــۆی  ٦تایبەتمەنــدی هەبــووە کــە
توانیویەتی بۆ خزمەت بە نەتەوەکەی
بەکاری بهنێێت:

سهرۆكی ئهو هۆزه بهناوبانگه.
سێههم :سمكۆی شكاك وێڕای دلێری
و چاونهترســی توانایهكــی ســهربازی
و كۆمهاڵیهتــی باشــی ههبــوو ،بــه
هــۆی زمــان پــاراوی و قســهزانی و

جیهانی به گشــت پێشــهات و ئاكام ه
گرینــگ و یهكالكهرهوهكانییــهوه
ئهوپــهڕی كاریگهریــان ههبــوو
لهســهر ســمكۆ ،بــهو هۆیــهوه رادهی
تێگهیشتنی سیاسی و نهتهوهیی قوڵتر

بوویــهوه ،ئهمــهش بووه هۆی دروســت
ی خولیــای ســهرفرازی و ئازاد 
ی
بونــ 
له چنگی داگیركهران و دامهزراندنی
قهوارهیهكــی ســهربهخۆیی تایبــهت به
كورد الی سمكۆ.
شهشــهم  :بێالیهنی سمكۆ له ههمبهر
روداوهكان لهدوای كشانهوهی هێزهكانی
رووســیه له ساڵی (  ) ١٩١٧و پاشان
خــۆی ئامــاده كــرد بــۆ ههاڵیســانی
شۆڕش له دژی قاجارییهكان .
سمکۆی ڕێبەر لە ماوەی دەسەاڵتیدا
پێوەندییەكی پتەوی لەگەڵ هێزەكانی
پارچەكانی دیكەی كوردستان دروست
كرد و لەگەڵ شــێخ مەحمودی حەفید
كــە ئەویــش لــە باشــووری كوردســتان
خەریكــی شــۆڕش بــوو و دەیهەویســت
ئــەو پارچەیــەی كوردســتان رزگار
بكات ،پێوەندییەكی توندوتۆڵی بەست.
لەگــەڵ شۆڕشــگێڕ و ســەركردەكانی
باكووریش پێوەندی گرت.
ســمکۆ بــە مەبەســتی بەرزکردنەوەی
ئاســتی خوێنــدەواری و رۆشــنبیریی
کۆمەڵــگای کوردســتان ،دەســتی
یارمەتــی بــۆ واڵتانــی دەرەوە و بــە
تایبەتــی فەرانســەوییەکان درێــژ کرد
و چەندیــن مامۆســتای بیانی هێنایە
کوردستان و بۆ زیاترکردنی چاالکییە
کلتــووری و نەتەوەییەکانــی دەســتی
بەســەر ورمێــدا گــرت و چاپخانــەی
ورمێــی بــۆ چاپــی رۆژنامــەی
"رۆژی کــورد و شــەوی عەجــەم" بــە
هاوکاریــی بلیمەتی کورد مامۆســتا
"تورجانیزادە"خســتە خزمەتی نووسەران
و رۆشنبیرانی کوردەوە.
باســکردنی ســمکۆی شــکاک و ١١
ســاڵ شۆڕشــی پــڕ شــانازیی ئــەو لە
وتارێکــدا جێــگای نابێتــەوە و ڕەواش
نییــە بەڵکوو ئەوە تەنیا لە ســاڵڕۆژی
شــەهیدکرانی ئەو ڕێبــەرە بلیمەتەدایە
کــە ئێمــە زۆر بــە گشــتی باســمان
لێکــردووە و وەبیرهێنانەوەیــەک بــۆ
خۆمــان و داهاتــووی خۆمــان بــەاڵم
نابێــت لەبێــر بکەیــن کــە :نەریتــی
داگیرکەرانــی کوردســتان بەرانبــەر
کــورد وابــووە کــە ڕەحــم بــە کــەس
نەکەن.
پێــش ســمکۆ ،جەعفەرئاغایــان تیرۆر
کــرد و دواتــر هەمزە ئاغــای مەنگوڕ
و چەنــد دەیــە دوای ســـمکۆ پێشــەوا
و هاوڕێیانیــان لــە ســێدارەدا و چەنــد
دەیــەی دوای پێشــەواش دوکتــور
قاسملو دوکتورشــەرەفکەندییان تیرۆر
کرد.
ئامانــج لــە یادكردنــەوەی ئــەم
كارەســاتە ئــەوە بــوو كــە جارێكیتــر و
لــە هــەزارەی تــازەدا ،نــەوەی تــازەی
خەباتی كوردســتان ئــاگادار بكەینەوە
كــە شۆڕشــەكەی ســەرداری كــورد
"ســمكۆ شــكاك" هێشــتا بــە ئامانــج
نەگەیشــتووە؛ هێشــتا دوژمنانی كورد
دانیان بە سەروەرییەكانی ئێمەی كورد
لــە رۆژهەاڵتــی كوردســتاندا نەنــاوە و
بەشــێك لە ئۆپۆزسیۆنی ئەم دەسەاڵتە
تۆتالیتــەر و داگیــركارەی كۆمــاری
ئیســامی ،بــە هەمــان گوتــاری دژە
كوردیــی ســەردەمی ســەرداری كــورد
ســمكۆ شــكاكەوە درێــژە بــە ژیانــی
سیاسیی خۆیان دەدەن.
ئیتر پێویســتە ئەو كەموكورتییانەی
لــە پێش ســمکۆ و دواتریش بوومانە،
بــە هەمــوو هێــز و توانــای خۆمانــەوە
پــڕی بكەینــەوە و ئەمــەش تەنیــا
بــە یەكێتیــی ریزەكانمــان دەتوانیــن
شۆڕشــی كوردســتان پێــش بخەیــن و
ئاواتــی ســەركردە و شــەهید و گەلــی
ئازاردیتووی كورد وەدی بێنین.
بــەرز و بەڕێــز بێــت یادی ســەردار و
خەباتــكاری بــە جــەرگ :ســمكۆی
شكاك و شۆڕشە مەزنەكەی.
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کاوە بەهرامی:

تەنیا رێگای رزگاریی لە زەلکاوی خەیانەت ،گەڕانەوە بۆ باوەشی گەلە

بە مەبەســتی تیشــک خستنە سەر کار
و چاالکیەکانــی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان و کاریگەرییــان لــەم
وەرزە نوێیــەی ڕاســاندا و هەروەهــا
و
پیــان
بەرپەرچدانــەوەی
پڕۆپاگەندەکانــی ڕێژیم لە دژی هێزی
پێشــمەرگەی کوردســتان و خەڵکــی
کوردســتان و کۆمەڵێــک پرســیاری
پێوەندیــدار بــەم مژارەوە ،ســەرنجتان بۆ
ئــەم وتووێــژەی "کوردســتان" لە گەل
کاک کاوە بەهرامــی ،فەرمانــدەی
فەرماندەیــی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردستان ڕادەکێشین:

دیمانە :سەلیم زەنجیری
ســەرەتا وەرزی نوێــی ڕاســان
و خەباتــی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان چۆن دەســتی پێکردووە و
تا ئێستا بە کوێ گەیشتووە یان لە
چ قۆناغێکدایە؟
دیکتاتۆریەتــی کۆمــاری ئیســامی
ئێــران پەرەپێدانــی ناعەداڵەتــی و
کوشــتن ،ئەشــکەنجە و بــێ دەرەتانی
خەڵکــی کوردســتان ،فەقــری
کۆمەاڵیەتــی ،ئابووری ،سیاســی لە
ئێــران و بــە تایبــەت کوردســتان و مل
نەدانی کۆماری ئیســامی بە ویست
و داخوازییــە ڕەوا سیاســییەکانی
گەلــی کــورد و هەوڵدانی ئەو رێژیمە
بــۆ ئاسمیالســیۆنی کــورد ،حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــەو
ئاکامــە گەیانــد کــە رێگایەکــی
نوێــی خەبــات بــۆ بەربەرەکانــێ
کردنــی ئــەم رێژیمــە هەڵبژێــرێ،
ڕاســان واتــە گرێدانــی خەباتــی شــار
و شــاخ تاکتیکێکــی نوێــی حیزبــی
ئێمەیــە کــە پێشــمەرگەی شــاخ لــە
گــەڵ تێکۆشــەرانی شــار پێکــەوە بۆ
خەباتێکــی هەمەالیەنــە دەســلەمالن
دەکا.
پێشــوازی خەڵــک لــە هێــزی
پێشمەرگەی کوردستان چۆنە؟
نــەورۆزی  94نۆقتــە گۆڕانێکــی
گرینگ بوو بۆ خەباتێکی بێ وچانی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران

کە لە الیەن لێپرسراوی گشتی حیزبەوە
قۆناغی نوێی خەبات راگەیەندرا و لە
گەڵ پێشــوازی گەرمــی کۆمەاڵنی
خەڵکــی کوردســتان بــەرەوڕوو بــوو.
گومانــی تێدا نییە کە کوردســتان لە
الیــەن هێزە داگیرکەرەکانی کۆماری
ئیســامییەوە بــە تــەواوی میلیتاریــزە
کراوە ،فەزایەکی ئەمنیەتی و نیزامی
باڵی بە ســەر کوردستانی رۆژهەاڵتدا
کێشــاوە ،لەوەهــا بارودۆخێــکدا،
ڕاگەیاندنــی قۆناغــی نوێــی خەبــات
واتــە ڕاســان ،ئەگــەر هــاوکاری و
پێشــوازی خەڵــک بە نیســبەت هێزی
پێشــمەرگەی کوردســتانەوە نەبــێ،

بــە حیزبــی ئێمــە فرۆشــت وهێــزی
بەهێــزی پێشــمەرگە لــە بەرگرییەکی
ڕەوادا واڵمــی دانــەوە و زەربەیەکــی
زۆر قۆرســیش وەبــەر رێژیــم کــەوت،
بەداخــەوە کۆمەڵێــک هاوســەنگەری
بــە ئەزمــوون و لێهاتــووی ئێمەش لەو
رووبەرووبوونەوانــەدا شــەهید بــوون،
بەاڵم ئەو شــەڕ و کێشــە و پەالمارانە
ورەی هێــزی پێشــمەرگەی دانەبەزاند
و بە گوڕ و تینێکی شۆڕشــگێڕانەی
زیاتــرەوە درێژەیــان بــە چاالکــی و
بەســەرکردنەوەی خەڵکــی کورســتان
دا .بەشێوەیەک کە ئیدی پێشمەرگە
لــە کوردســتانی رۆژهەاڵتــە و لــەوێ

رۆژهــەاڵت بگــرێ ،هــەر بۆیــە بــە
هــەزاران مۆڵگەی داناوە و لە فەقری
ماڵیــی خەڵــک کە پیالنــی تایبەتی
خۆیەتی ،بۆ دروســتکردنی سیخۆر لە
دژی پێشــمەرگە کەڵکی وەرگرتووە،
بەاڵم هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان
بــە هــاوکاری خەڵکــی تێکۆشــەری
کوردستان رێ و شوێنی تایبەتیان بۆ
پووچەڵکردنــەوەی پیالنەکانی دوژمن
گرتووەتــە بەر و لــەو دەرفەتە کەڵک
وەردەگریــن و جــاش و ســیخۆڕەکان
ئــاگادار دەکەینــەوە چیدیکــە بــۆ
پــارووە نانێــک لــە دژی گەلەکــەی
خۆیــان ڕانەوەســتن و هەرچــی زووتــرە

دەدات شکەســتەکانی خــۆی بــە درۆ
و پڕۆپاگەندە بشارێتەوە.
ئامانــج و مانیفێســتی ڕاســان
هــەر وەک بــۆ خۆشــتان فەرمووتــان
لێکگرێدانی خەباتی شــار و شاخە،
لــەو پێوەندییــەدا داواکاریتــان لــە
خەڵکی کوردستان چییە؟
لێکگرێدانی خەباتی شــار و شاخ واتە
ڕاســان ،هەنگاوێکــە بــۆ هــاوکاری
دوو الیەنــەی خەڵــک وپێشــمەرگە لە
دژی رێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
و بــە چۆکــدا هێنانی ئــەو رێژیمە لە
کوردســتان و ئێرانــدا .بۆیــە پێویســتە

نەورۆزی  94نۆقتە گۆڕانێکی گرینگ بوو
بۆ خەباتێکی بێ وچانی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
سەرکەوتوو نابێ.
بــەاڵم بــە خۆشــیەوە گــەرم و گــوڕی
خەبــات و هــاوکاری و هاودڵــی و
هاوئاهەنگــی خەڵــک لەگــەڵ هێزی
پێشــمەرگە ئەوەنــدەی دیکــە خەباتــی
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتانی
گەرمتر و بەتینتر کردووە ،دەتوانم بڵێم
بەشی هەرە زۆری هێزی ئێمە ،هێزی
خەڵکە ،خەڵک پشتیوانی هەتاسەری
پێشمەرگەیە.
کاریگــەری ئــەو ســەردان و
چاالکییانــەی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان لە سەر رۆحیە و موڕاڵی
خەڵک چۆن بووە؟
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان لــە
ســەرەتای راگەیاندنــی وەرزی ڕاســان
پــاش پەیامــی بەرێز کاک مســتەفا
هیجــری ،لێپرســراوی گشــتیی حیزب
لــە بنــاری کێــوە سەرکەشــەکانی
کوردستان بە بەرنامە و پالنی نوێیەوە
چووە نێو خەڵکی کوردســتان و رێژیم
لە چەند ناوچەی کوردســتان شــەڕی

دەژی و ســەنگەر چــۆڵ نــاکات ،بــە
ورەیەکــی بــەرز و بــەردەوام لەگــەڵ
پێشــوازی گــەرم و گــوڕی خەڵــک
بــەرەوڕوو دەبــێ ،ئــەو چاالکییانــە و
بوون و حزووری پێشمەرگە بووە هۆی
ئــەوە کــە ورەی خەڵــک بــە تــەواوی
بــەرز بوویــەوە و خەڵکــی کوردســتان
زۆر ئازایانــە لــە بەرانبــەر ناعەداڵەتی
هێزەکانــی کۆمــاری ئێســامیدا
بەربەرەکانــێ دەکــەن ،لــە واقێعــدا
شۆڕشــی ئێســتامان شۆڕشی خەڵک
و پێشمەرگەیە.
پــان و دژکــردەوەی رێژیــم لــە
دژی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان
چــۆن بــووە و چ بەرنامەیەکــی لــە
بــەر دەســتدایە؟ هەروەهــا ئێــوە
لــەو ماوەیــەدا چەنــدە توانیوتانــە
بەرپەرچی ئەو پیالنانە بدەنەوە؟
رێژیــم وەک هەمیشــە تێدەکۆشــێ
بــە دانانــەوەی بۆســە و هێــرش بــردن
بــۆ پێشــمەرگە ،پێــش بــە جموجۆڵــی
پێشمەرگە لە ناوچەکانی کوردستانی

بگەڕێنەوە باوشی گەل.
لــە ســەر رووداوی ســیاکێوی شــنۆ
رێژیــم پڕۆپاگەنــدەی زۆری کــرد و
ئێــوەش ئاگاداریەکتان باڵو کردەوە،
خوێندنەوەتــان بــۆ ئــەو چەشــنە
هەواڵ و هەواڵنەی رێژیم چییە؟
رێژیــم بە پێی پیشــە و عادەتی خۆی
رێگــری لە هاتوچۆکانی پێشــمەرگە
بــۆ بەســەرکردنەوەی خەڵــک و
بەڕێوەبردنــی مەئمووریەتەکانیــان
دەگــرێ .بــەردەوام هێــزی نیزامــی
لــەو ناوچەیــە بــاو دەکاتــەوە ،لــەو
تێکهەڵچوونەش کە لە راگەیەندراوی
ڕەســمیدا باســمان کرد ،رێژیم زەربەی
زۆر و کاریگــەری وێکــەوت ،بــەاڵم
بــۆ بردنەســەری ورەی هێزەکانــی لــە
قــەرارگای حەمزەوە ڕاگەیەندراوێکی
دەرکــرد کــە چەنــد پێشــمەرگەی
ئێمــەی شــەهید کــردووە ،بــەاڵم بــۆ
ئاگاداریتــان لــەو شــەڕەدا خوێــن لــە
قامکــی یــەک پێشــمەرگەی ئێمەش
نەهاتــووە ،هــەر بۆیــە رێژیــم هــەوڵ

خەڵکــی شــارەکان لــە رێــگای
جۆراوجــۆرەوە بێنە مەیــدان و هاوکار،
یــار و یارمەتیــدەری پێشــمەرگە بــن،
خەباتــی شــار بریتییــە لــە مانگرتــن،
خۆپیشــاندان ،چاالکــی مەدەنــی و
دیاریکردنــی خاڵــە الوازەکانــی رێژیم
بــۆ کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان
و هەروەهــا نزیــک بوونــەوە و تێکــەڵ
بــوون لەگەڵ پێشــمەرگە لە ئەگەری
هەرچەشــنە پەالمارێکــی رێژیمــدا.
خەباتــی شــار بریتییــە لــە خەباتــی
کلتــوری ،رۆشــنبیری و خەبــات بــۆ
هــاوکاری پێشــمەرگە و پشــتیوانیی
ماڵــی و تەدارۆکاتــی بۆ پێشــمەرگە
و ...هتد.
چ قســەیەکتان بــۆ ئــەو کەســانە
هەیــە کــە بــە هــەر هۆکارێــک بــێ
کەوتوونەتــە داوی رێژیــم و ئێســتا
خەریکــن پیالنەکانــی رێژیــم بــە
دژی هێــزی پێشــمەرگەی کورســتان
جێبەجێ دەکەن؟
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان بــۆ

خزمــەت بــە گەلــی کــورد وەک
هێزێکــی رزگاریخــوازی نیشــتمانیی
کورد تێدەکۆشێ هاوکار و پشتیوانی
کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان
بێــت ،بــەاڵم کۆمەڵێــک کــەس بــە
هــەر هۆیــەک بێ ،فریــوی رێژیمیان
خــواردووە و وەک ســیخۆڕ یان وەک
چەکــداری جــاش دژی گەلەکــەی
خۆیــان خزمەت بە رێژیم دەکەن ،ئێمە
بۆ جارێکی دیکەش داوایان لێدەکەین
واز لــەو کــردەوە دژی گەلییــە بێنــن،
چونکــە رێژیــم لــە ســەرەمەرگدایە و
تــا درەنــگ نەبووە بگەڕێنەوە باوشــی
گــەل ،ئەگــەر نا ،دەکەونــە بەر ڕق و
تووڕەیــی خەڵکــی کوردســتان ،بۆیــە
دەبــێ چەکــی خەیانــەت فــڕێ بــدەن
و بگەڕێنــەوە باوەشــی گــەل ،تەنیــا
رێــگای رزگاریــی ئێــوە لــە زەلکاوی
خەیانەت ،گەڕانەوە بۆ باوەشی گەلە.
ئەگــەر شــتێکی تایبەتیتان هەبێ
وەک فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی
کوردستان ،بفەرموون؟
پێــم خۆشــە ســەرنجێک بخەمە ســەر
ناوی هێزی پێشــمەرگەی کوردستان.
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
لــە  26ســەرماوەزی ســاڵی 1362
بڕیــاری دا کە هــەر مرۆڤێکی کورد
کــە بــۆ رزگاری گەلەکــەی چەکی
لــە شــان بــێ ،وەک پێشــمەرگە الی
حیزبــی دێموکــرات نازنــاوی تەئیــد
دەکــرێ ،هــەر بۆیــە ســااڵنە ئــەو
کەســانەی کــە  20ســاڵ ڕابردوویــان
لــە نــاو هەر حیــزب و ســازمانێک دا
تێێپەڕ کردبێ و هەنوکە پێشمەرگەی
ئــەو هێــزە بــن ،ڕابردوویان بۆ حەســێب
دەکرێ و وەک پێشــمەرگە دەناسرێن.
بۆیــە هــەر شۆڕشــگێڕێک لــە الی
ئێمــەوە بــە بێ جیاوازی پێشــمەرگەیە
و حورمەت و کەرامەتی خۆی هەیە.
هەروەهــا ڕاســان و ســاختاری نوێــی
حیزبــی ئێمــە ،موڵکــی هەمــوو ئــەو
کەســانەیە کە چەکی شۆڕشگێڕییان
لــە شــانە و لــە هەرجێگایــەک بــن،
پێشمەرگەی کورستانن.

ئەدەب و هوونەر

شێعری مندااڵن

ڕەزا شوان
شــێعری منــدااڵن ،بەشــێکی گرنگــە
لــە ئەدەبــی مندااڵنــدا ،نزیکتریــن
هونــەرە لــە دەروونیانــەوە ،گرنگتریــن
کاریگــەری هەیــە ،لەســەر ژیانــی
ئەمــڕۆ و داهاتوویــان  ..هــەر لــە
کۆنەوە دایکانی میهرەبان و بەسۆزی
کوردمــان ،بــە الی الیــە و گۆرانــی
و لۆریــن و الواندنــەوە ،بــە دەنگێکــی
ناســک و ،بــە ئاوازێکــی بەســۆز و
شــیرین ،کۆرپەکانیــان الواندوونەتەوە،
بــە دەم الی الیــە و گورگانــە
شــەوێ ،النکەکانیــان راژەنــدوون و،
کۆرپەکانیــان ژیرکردوونەتــەوە و،
کردوویانە خەو .
تێکڕای منــدااڵن حەزیان لە گۆرانی
و شــێعر و ســروود هەیە ،بە تایبەتیش
ئەو شــێعر و گۆرانییانەی کە خۆشی
و شــادییان پێ دەبەخشــن ،باسی ژیان
و ژینگەیــان دەکــەن ،باســی باڵنــدە و
ئــاژەڵ و یــاری و شــادی و ،خۆشــی
و ئــازادی و ،ئازایــی و ســەرچڵییان
بــۆ دەکەن ،باس لە هیوا و خواســت و
ئــارەزوو و حەز و خەونەکانیان دەکەن،
بــە ئاســانی لێیــان تێدەگــەن و ،ژیانی
خەیاڵی خۆیانی تێیاندا دەبیننەوە .
ئەو ئامانجانەی کە شــێعری ناســک
و جوانــی منــدااڵن دەیانهێننــەدی،
زۆر لــەو ئامانجانــە زیاتــرن کــە تــا
ئەمــڕۆ باســیان لێکــردوون  .بایــەخ و
گرنگی شێعر لە سەر سۆز و دەروونی
مندااڵن ،پێویستی بە توێژینەوەیەکی
قووڵ و ورد هەیە  ..ئێمە بە چڕی و
بــە کورتی باســی هەندێ لە ئامانجە
گرنگەکانی شێعری مندااڵن دەکەین،
لەوانەش :
شــێعری منــدااڵن کاریگەرییەکــی
باشــی هەیە ،لە فراوانکردنی ئاسۆی
ئەندێشــە و خەیاڵــی مندااڵنــدا ،لــە
گەشــەکردنی زەیــن و هۆشــیان ،لــە
قووڵترکردنــی بیریان ،لە ختووکەدانی
هەست و سۆزیان ،چێژ و خۆشییەکی
زۆریــان پێدەبەخشــێت ،گەلــێ گرێ و
کێشــەی دەروونــی مندااڵن چارەســەر
دەکات ،بەشێک لە هەڵەکانیان راست
دەکاتــەوە ،لــە رێــی شــێعری جوانــەوە
گەلێ لە ئامانجەکانی پەروەردەیەکی
دروســت دێنەدی  ..شــێعری مندااڵن
هۆکارێکــە بــۆ فێرکــردن و فێربــوون،
منــدااڵن بــە تــاک و بــە کۆمەڵ ،بە
دەنــگ و ئــاواز و جووڵــەوە ،شــێعر و
ســروود و گۆرانــی دەڵێــن ،شــەرمیان
دەشــکێ و ئازایەتــی ئەدەبییان دەبێت

ژمارە ٢١ ،٧2٧ی ژوئەنی ٢٠١٨

 ..شــێعر هۆکارێکــی گرنگــە بــۆ
بنیاتنانــی کەســایەتییەکی دروســت،
بــۆ رواندنــی رەوشــتی بــەرز و خووی
جــوان و بەهــای پیرۆز ،بــۆ فێربوونی
نەریتــی رەســەن و رەفتــاری بــاش و
هەڵســوکەوتی راســت ،بــۆ زاخاودانی
هــۆش و هەســت و دەروونــی مندااڵن،
بۆ زیاتر خۆشەویستی و هاوبەستەبوون
بــۆ گــەل و نیشــتمان  .ئــەوە شــێعرە
کــە کوردیلــە چاوگەشــەکانمان بــە
کوردایەتــی و کوردســتان پــەروەری
گــۆش و پــەروەردە دەکات؛ فێریــان
دەکات کە هەمیشــە دڵسۆزی گەل و
نیشتمانەکەیان بن ،پاک و راستگۆ و
ئازا و قارەمان بن ،خێزان و کەســوکار
و هاوڕێکانیان خۆشبوێ؛ ئەوە شێعرە،
فێری خەبات و تێکۆشان و خۆڕاگری
و بەرگــری و کۆڵنەدانیــان دەکات؛
فێــری ئازادیخــوازی ،ئاشــتیخوازی،
هاوڕێتــی ،چاکەخوازی ،دادپەروەری
و ،مرۆڤایەتییــان دەکات؛ ئــەوە
شــێعرە ،فێــری خۆشەویســتی و
پەیوەنــدی خوشــک و برایــی و،
یەکێتــی و تەبایــی و ،هــاوکاری و
یەکڕیــزی و ســەرکەوتنیان دەکات؛
ئــەوە شــێعرە ،فێریــان دەکات ،زمانــی
شــیرینی کوردیمــان الیــان شــیرینتر

بێــت ،کوردســتانیان ال پیرۆزتــر بێــت،
ئــااڵی کوردســتانیان ال جوانتــر بێت،
پێشــمەرگەیان ال خۆشەویســتتر بێت،
شــەهیدە نەمرەکانــی کوردســتانیان ال
شــکۆدارتر بێــت ،پاڵەوانێتــی و رۆڵی
سەرکردە و کەسایەتییە ناودارەکانمان
و ،کەڵــە ئافرەتە قارەمانەکانمانیان ال
بەرزتربێــت ،بۆیــە بە چاوێکــی رێزەوە
لــە شــاعیرانی منــدااڵن دەڕوانرێــت
 ..چونکــە شــاعیرانی منــدااڵن
دراوێکــی گرانبەهــای دەگمەنــن..
ئەرکێکــی زۆر پیــرۆز و هەســتیاریان
لە ئەســتۆ گرتووە ،بەرپرســایەتییەکی
مەترســیداریان هەڵبــژاردووە؛ پێویســتە
زۆر بە دڵســۆزییەوە ،بەوپەڕی وریایی
و ئەمانەتــەوە ،ئەرکــی سەرشــانیان
جێبەجــی بکــەن و ،پەیامــی پیرۆزی
شــێعری رەســەنی مندااڵن بهێننەدی.
هــەر هەڵــە و کەموکوڕییــەک لــە
شــێعرەکانیاندا هەبن ،کاریگەرییەکی
خراپیــان لەســەر ژیانــی ئەمــڕۆ و
داهاتــووی منــدااڵن دەبێــت ،دەبنــە
بەشــێک لــە رەفتــار و ژیانیــان،
راســتکردنەوە و رەگ هەڵکێشــانیان
ئاســان نابێــت ،باجێکــی زۆری ئــەو
هەاڵنە دەدەینەوە ،ئەم گوناح و زیانەش
لــە ئەســتۆی شــاعیری مندااڵنــی

سەرنجێک لەسەر
مێژووی ئەدەبیاتی کوردی

نابەڵەد و دوورنەبیندایە.
نووســینی شێعر بۆ مندااڵن ،کارێکی
هەڕەمەکی و ئاسان و ساکار نییە ،لە
نووســینی شــێعر بۆ گەورەکان گەلێ
گرانتــرە ،چونکــە شــێعری منــدااڵن،
هــەر ئــەوە نییــە ،کــە شــاعیر چەنــد
دێڕێکی کێش و ســەروادار رێکبخات
و ناوی لێبنێت ( شێعر بۆ مندااڵن )،
شێعری مندااڵن بنەما و تایبەتمەندی
خــۆی هەیە ،کە پێویســتە شــاعیر لە
نووســینی شــێعرەکانیدا بــۆ منــدااڵن
رەچاویــان بــکات؛ پێویســتە شــێعری
مندااڵن ،وشــەکانی ئاســان و رەوان و
تــەڕ و پــاراو بــن ،وەک گــوڵ جــوان
و گــەش و بۆنخــۆش بــن ،هیچ گرێ
و گۆڵێــک لــە شــێعرەکاندا نەبــن ،لە
ئێســتادا باوی کێشــی عەروزی شێعر
نەمــاوە؛ پێویســتە کێشــی شــێعرەکان
خۆماڵــی بــن ( پەنجەیــی ـ بڕگەیــی
) و کــورت بــن  .زۆربەی شــاعیرانی
منــدااڵن ،شــێعرەکانیان بــە کێشــی
پەنجەیی دادەڕێژن کێشــی ( ،٦ ، ٥
 )١٠ ،٨ ،٧برگەیــی  ( .کێــش ) و
( ترپــە ) و (موزیــک) ســێ بنەمان
لــە بنەماکانــی شــێعر ،پەیوەندییان بە
یەکەوە هەیە و ،تەواوکەری یەکترین،
یا بڵێنی گیانێکن و لە سێ جەستەدان؛
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زۆر چکۆلەو ناحەزی
دایم مات وسەرکزی
ژیان چۆن ئەبەیتە سەر
لەوکونەت قەت نایتەدەر
ئەها من چەنێ جوانم!
هاوڕێی زۆربەی مەالنم
زۆرشێعرم پێدا دەڵێن
گۆرانیشم بۆ دەڵێن
جوابی ژیشک:
ژیشک وتی :تۆجوانی
بەاڵم هەندێ نەزانی
واگاڵتە مەکە بە من
ۆلنەی من زۆر دەگمەنن
تا ئێستە ڕووی نەداوە
بڵێن ژیشک گۆڕاوە
بۆ نەختاڵێ دان وئاو
دۆستی خۆی بخاتە داو
خەیانەت ناکەم ئەمن
تیغم تیژە بۆ دوژمن
بەاڵم لە نێو ئێوەدا
خۆخۆری زۆر ڕوو دەدا

گونجانــی هەرســێکیان پێکەوە جوانی
و شیرینی و چێژێکی خۆش بە شێعر
دەبەخشن ،ریتم و تەکنیکیش پێویستە
بەپێــی پێوەرەکانــی شــێعری منــدااڵن
بن .
شــاعیری منــدااڵن ،کاتــێ دەتوانــێ
شێعری بە سوود و کاریگەر بۆ مندااڵن
بنووســێت ،کە شــارەزاییەکی تەواوی
لــە قۆناغەکانــی گەشــەی منداڵ لە
رووی دەروونــی و کۆمەاڵیەتــی و
ژیــری و ســۆزی و زمانــی و بیــردا
هەبێــت؛ پێویســتە شــارەزابێت ،لــە
زانســتی دەروونناســی و جوانناســی
و پــەروەردەی نوێــی منداڵــدا ،ئــەوە
بزانێــت کە هەریەکــە لە قۆناغەکانی
گەشــەکردن و هەراشــبوونی منــداڵ،
ئاســتی تێگەیشــتن و توانــای
بیرکردنــەوە و ،ئاســۆی بڕکردنــی
خەیــاڵ و ،فەرهەنگــی زمــان و ،حەز
و ئــارەزوو و پێویســتی و پێداویســتیی
خۆیان هەیە .ئەوە بزانێت کە شــێعری
منــدااڵن ،دەبێت وەکوو مندااڵن پاک
و سادە بێت.
نموونەی یەکەم لە شێعری مندااڵن:
کەو و ژیشک
کەوێ وتی بە ژیشکە
بۆهەمووگیانت دڕکە؟

وەرگیــراو لەکتێبــی گــورگ ومەڕ
(نووسینی ف شوان)
نموونەی دووهەم:
ماسی خان
ماسی خان زۆر وریا بوو
زیرەکی نێو دەریا بوو
دایم بەچاوی کراوە
دەڕۆیی و دەگەڕاوە
جارجار تماشای دەکرد
نەکا بیگرن دەست وبرد
لەپڕ بینی کە داوێ
بۆی خراوەتە ئاوێ
شۆڕکراوە شتێ خۆش
تەماح بکەین من وتۆش
چەشتە دیارەو قوالپ ون
دەبێ وریا بم ئەمن
وتی :چەشتەی فێاڵوی!
نامەوێ دانەو داوی
نەکەوتە فێڵی ڕاوکەر
ڕێی ئازادی گرتە بەر
منداڵیش دەبێ وابێ
وەک ماسی خان وریابێ
بناسێ دۆست ودوژمن
کێ ڕاستەوکێ درۆزن
فێڵبازو زاڵم زۆرە
نەبێ بەچەشتە خۆرە
خۆی بەڕەنجەڕۆ نەکا
پشت لە گەلی خۆی نەکا
وەرگیــراو لەکتێبــی ئەســتێرە باران
(نووسین وشێعرفیرووزعەبدوڵاڵهی)

دونیای شاعیر دوو الیەنی هەست ،دەرون و ڕاستەقینەکانی ژیانە کە سرنجدان بە هەر کامیان بۆتە هۆی داهێنانی قوتابخانە
ئەدەبییەکان لە مێژووی ئەدەبی جیهانی .رۆمانتیســتەکان بە ســرنجدان بە هەســتی دەروون و پێداگری لە ســەر ئەدبی غینایی
هەموو هەوڵیان بە دەربڕینی هەســت و الیەنی"من" شــاعیر کە وەخۆگری الیەنەکانی ئەوین و نیشــتمان و ئایین و هەموو ئەو
دیاردانەی هەســتی شــاعیر دەبزوێنن لە بەرچاو بوو ،بە پێچەوانە رێئالیســتەکان بە تەواوی الیەنگری راســتەقینەکانی ژیان و
دژ بە دەڕبڕینی هەستن.
روداوە ئەدەبــی  -مێژوویــی و کۆمەاڵیەتییــەکان ئــەو جــۆرەی کە هــەن دەبێ بۆ خوێنەر بنوێندرێ؛ ئەوە بیرۆکەی ســەرەتایی
رێئالیســتەکانە ،بەاڵم ئەدەبیاتی ئێمەی کورد بە ســەرچاوە گرتن لە نەریت و فۆلکلۆری لە مێژینە و بایەخداری نەتەوەییمان
بناخەیەکی گرینگی پێکھێناوە و وەکوو دارێکی پتەو و ریشەدار لە ئەدەبی جیهانیدا خۆدەنوێنێ .
ئەوکاتەی لە سەدەی ھەڤدەیەم لە ئەورووپا ڕاپەڕینی نوێگەرایی سەری هەڵدا و لە ماوەیەکی کەمدا لە ناوچەکانی دەوروبەری رەگئاژۆ بوو و لە سەدەی هەژدەیەمیش واڵتانی یەکگرتووی گرتەوە و لە سەرەتاکانی سەدی بیستەم لە الیەن چەند
خوێندکاری ئێرانی کە لە زانستگاکانی فەرانسە خەریکی خوێندن بوون هاتە نێو ئەدەبی فارسییەوە.
سەدان و هەزاران ساڵ بەر لە پێکهاتنی ئەو رەوتە ،ئێمەی کورد دە قاڵب و فۆرمی هێجایی بەیت و حەیرانمان ھەبووە؛ وەک ئاگادارن شێعری عەروز و سروا و قافیەدار ،دیاری عەرەبەکانە کە بە هێرشی ئیسالم بۆ ناوچەکانی ئێمە بوو بە داب،
بەاڵم سەرەڕای ئەو هێرشە ،کورد نەریتی خۆی پاراستووە و الیەنی فۆلکلۆر و بەیت و حەیران نەک الواز نەبووە بەڵکوو لەنێو نوسراوەکاندا بەرەو هەرمانی چووە .ڕۆڵەی کورد قۆڵی هیممەتی لێ هەڵماڵی و لە مەترسی لەبیرچوونەوە رزگاری کرد.
دیارە شــوێندانانی فەرهەنگ و کلتوورە بەهێزەکانی هاوســێ بەســەر یەکدا شــتێکی ئاســاییە و ئەوە هۆکاری گەشــە و زیندوویەتی ئەدەبیاتی هەر نەتەوەیەکی بە دوادایە ،دیارە لەبەرچاونەگرتنی هێڵە ســوورەکان دەبێتە هۆی شــپرزەیی ئەو کارە؛
بۆنموونە کۆنترین شاعیری کورد کە ڕێکەوتی لە دایک بوونی بە ڕوونی تۆمار کرابێت" ،بابا سەرهەنگی دەودانی"یە کە ساڵی 324ی هیجری هاتۆتە دنیاوە .ئەمەش نموونەیەک لە شێعری بابا سەرهەنگ:
ها یاگەم چۆڵەن ،هایاگەم چۆڵەن
وە وێنەی فەرهاد هایاگەم چۆڵەن
اللم نە باڵەن ،پۆستم نە کۆڵەن
هامدەمم کۆهەن ،یاران نەهۆڵەن
نەک هەر کورد ،هیچ نەتەوەیەک ،ئەدەبیاتی لە نەتەوەیەکی تر وەرنەگرتووە؛ئەدەبیات بەرهەمی ژیانی مرۆڤ و سرووشــتە ،هەر بەو پێیە وەرگێڕانی شــاکارە ئەدەبییەکانی کوردی بۆ ســەر زمانەکانی دی دەبێتە هۆی نواندنی داب و نەریتی
کورد ونیشاندانی جوانییەکانی ئەدەب.
وەرگیراو لە کەناڵی تایبەتی نووسەر
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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.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی کۆتایی مانگی جۆزەردانی  ٩٧هەتاوی لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی
ڕۆژهەاڵت دەکەن کە بریتین لە حاڵەتەکانی 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:
شــەوی پێنجشــەممە ١٧ی جــۆزەردان،
ســێ کاســبکاری کورد بــە ناوەکانی
"ئیســماعیل محەممەدپــوور ،ســەعید
کــوڕی عەبدوڵــا خەڵکــی گونــدی
گەپڵەســەن و عەبدوڵــا ڕەســووڵنژاد
خەڵکی گوندی جڵدیان" سەر بە شاری
پیرانشــار لە بەرزاییەکانی "ســپی ڕێز"
لە الیەن هێــزە نیزامییەکانی ڕێژیمەوە
دەسبەسەر کران.
مامۆستا محەممەد ئەدیبی ،مامۆستا
و پێشــنوێژی مزگەوتــی گونــدی
"کەوپێچــی خــواروو" ســەر بــە شــاری
بانــە ،بانگهێشــتی دادگای تایبەتــی
ڕۆحانییەت لە شاری هەمەدان کرا.
هەروەهــا ،ڕۆژی شــەممە ١٩ی
جــۆزەردان ،چاالكێکــی کرێکاریــی،
خەڵکی شــاری ســەقز بە نــاوی "کاوە
حەکیمــی" بانگهێشــتی ئیــدارەی
ئیتالعاتی ئەو شارە کرا و لێپرسینەوەیان
لەگەڵ کرد؛ ئەو چاالکە کرێکارییە،
بــە تۆمەتــی "بەشــداریکردن لــە
ڕێوڕەســمی "ڕۆژی جیهانی کرێکار"
بانگهێشتی ئیدارەی ئیتالعاتی شاری
ســەقز کراوە .لەو پەیوەندییەدا ،ڕۆژی
یەکشــەممە ٢٠ی جــۆزەردان" ،غەزاڵ
ئیســماعیلی"" ،ئارمان ئیسماعیلی" و
"خەبات ڕەحیمی" ،هاوســەری عوسمان
ئیســماعیلی بانگهێشــتی ســتادی
خەبەریــی ئیــدارەی ئیتالعاتی شــاری
ســەقز کــرا؛ ئــەو ســێ هاووواڵتییــە
کــوردە بــە تۆمەتــی "وێنەگرتــن لــە
ڕێوڕەســمی ڕۆژی جیهانــی کرێــکار
لە شــاری ســەقز" بانگهێشتی ناوەندی
خەبەریی ئیدارەی ئیتالعاتی ئەو شارە
کــراون و لــەو پەیوەندییــەدا ،لــە الیــەن
هێــزە ئیتالعاتییەکانەوە لێپرســینەوەیان
لەگەڵ کراوە.
هەروەهــا" ،موختــار زارعی" ،چاالکی
مەدەنیــی کــورد خەڵکــی شــاری
ســنە ،بــە مەبەســتی "روونکردنــەوەی
تۆمەتەکــەی وێڕای مافــی هەبوونی
پارێــزەر" بانگهێشــتی لقــی دووی
لێپرســینەوەی دادســەرای گشــتی و
ئینقالبی سنە کرا.
ڕۆژی هەینی ٢٥ی جۆزەردان ،خەلیل
کەریمــی" ،کرێــکاری بیناســازی

و ئەندامــی یەکیەتیــی ئــازادی
کرێــكاران ،بانگهێشــتی ناوەنــدی
خەبەریــی ئیــدارەی ئیتالعاتی شــاری
ســنە کــرا و بــۆ مــاوەی  ٤کاتژمێــر
لێپرســینەوەی لــێ کــرا .ئــەو چاالکە
کرێکارییە بە تۆمەتی "بەشــداریی لە
ڕێوڕەســمی ڕۆژی جیهانیی کرێکار"
و "چاوپێکەوتــن لەگــەڵ "بنەماڵــەی
ڕامیــن حوســێنپەناهی" ،زیندانــی
سیاســی کوردی مەحکووم بە ئێعدام"
بانگهێشــتی ئــەو ناوەنــدە خەبەرییــە
کراوە.
"بەختیــار خۆشــناو" ،چاالکی مافی
مرۆڤ و هەواڵنێری ئاژانسی هەواڵی
موکریــان ،ڕۆژی چوارشــەممە ٢٣ی
جــۆزەردان ،لــە لقــی ١٠١ی دادگای
جەزایی گشتیی شاری سەقز دادگایی
کرا؛ بە وتەی سەرچاوەیەکی ئاگادار،
ئــەو چاالکــە مافــی مرۆییە کــوردە،
بــە هــۆی ئامادەنەبوونــی پارێــزەر،
داوای کردبــوو دادگاییکردنەکــەی
بــۆ کاتێکــی دیکــە دوا بخرێت ،بەاڵم
دادوەری دادگا لەگــەڵ داواکاریــی
ناوبراو دژایەتی کردبوو.
لە الیەکی دیکەوە ،چوار هاوواڵتیی
کــوردی خەڵکــی شــاری ســەقز،
لــە الیــەن دادگای ئینقالبــی ئــەوە
شــارەوە بانگهێشــت کــراون و بەپێــی
ئــەو بڕیــارەی دادگا ،دەبــێ ئەو چوار
هاوواڵتییــە کوردە ڕۆژی دووشــەممە
٢٨ی جــۆزەردان ،خۆیــان بــە دادگای
ئەو شــارە بناسێنن ،شوناسی ئەو چوار
هاوواڵتییــە کوردە بریتییە لە" :لوقمان
قورەیشی"" ،عەلی حوسێنی"" ،سلێمان
عەبــدی" و "محەممــەد عابــدی" ؛
دادگای ئینقالبــی شــاری ســەقز بــە
شێوەی فەرمی بە "بانگهێشتنامە" ئەو
چوار هاووواڵتییە کوردەی بانگهێشت
کردووە.
ڕۆژی دووشــەممە ٢٨ی جــۆزەردان،
هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی "فاڕوق
ڕۆســتەمی" کــوڕی فــەرەج خەڵکــی
گونــدی "بۆڕیــەر" ســەر بــە ناوچــەی
"ژاوەرۆ" ،پاش بانگهێشتی بۆ ئیدارەی
ئیتالعاتی شــاری ســنە لە الیەن هێزە
ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر کــرا؛
ئــەو هاوواڵتییــە کــوردە خێزانــدار و
خاوەنــی دوو منداڵــە و هەتــا کاتــی
باڵوبوونــەوەی ئەم هەواڵە لە هۆکاری
دەسبەســەرکرانی هیچ زانیارییەک لە

بەردەستدا نییە.
هەروەهــا بــۆ دووهــەم جــار ،مامۆســتا
محەممەد ئەدیبی ،ئیمام و پێشنوێژی
مزگەوتی گوندی "کەوپێچی خواروو"
ســەر بــە شــاری بانــە بانگهێشــتی
دادگای تایبەتــی ڕۆحانییەتــی
شــاری هەمەدان کراوە .ئەو مامۆســتا
کــوردە ،دەبــێ ڕۆژی چوارشــەممە
٣١ی جــۆزەردان ،خــۆی بــە دادگای
تایبەتــی ڕۆحانییــەت لــە شــاری
هەمەدان بناسێنێت و هۆکاری دووبارە
بانگهێشــتکردنی ناوبــراو ،پشــتیوانیی
لە ناڕەزایەتیی بازاڕییانی شــاری بانە
ڕاگەیەندراوە.
ئێــوارەی ڕۆژی هەینــی ٢٥ی
جــۆزەردان ،مەئموورانــی زیندانــی
ناوەندیــی شــاری ســنە لــە کاتێکــدا
دەیانهەویســت ڕامیــن حوســێنپەناهی،
زیندانــی سیاســیی مەحکــووم کــراو
بــە ئێعــدام ،لــە بەنــدی گشــتی بــۆ
بەنــدی تاکەکەســی بگوازنەوە ،شــەڕ
و تێکهەڵچــوون لــە نێــوان زیندانیانــی
بەنــدی گشــتی و مەئموورانــی زیندان
هاتــە ئــاراوە .هەواڵنێــری کوردپــا لــە
زاری ئــەو ســەرچاوەیەوە ڕایگەیانــد:
لــەو شــەڕ و تێکهەڵچوونــەدا ،ڕامیــن
حوســێنپەناهی و حەیــدەر قوربانــی
برینــدار بــوون و بەرپرســی زیندانیــش
داوای هێــزی زیاتــری کــردووە بــۆ
کونتــڕۆڵ کردنــی ئــەو شــەڕ و
تێکهەڵچوونە.
کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران:
شــەوی چوارشــەممە ١٦ی جۆزەردان،
ژمارەیــەک لــە کۆڵبەرانــی کــورد
لــە بەرزاییەکانــی "کێلەشــین" ســەر
بــە شــاری شــنۆ ،دەکەونــە بۆســەی
هێزەکانــی ســپای پاســداران و لــە
ئەنجامــی تەقــەی ئــەو هێزانــە ،دوو
کۆڵبــەری کورد بــە ناوەکانی "ش.ج"
تەمــەن  ٣٢ســاڵ و "د.ی" تەمــەن ٢٨
ساڵ بە سەختی بریندار بوون.
ڕۆژی پێنجشــەممە ١٧ی جــۆزەردان،
ژمارەیەک لە کاســبکارانی کورد لە
ناوچــەی "مێرگــە چەکــۆ" لــە نزیک
گونــدی "زێوکە و ماشــکان" ســەر بە
شاری پیرانشــار دەکەونە بۆسەی هێزە
نیزامییەکانــی حکوومەتــی ئێــران و
لــە ئەنجامــی دەســڕێژی تەقــەی هێزە
نیزامییــەکان ،کاســبکاریکی کــورد

بە ناوی "ئەســعەد حەسەنزادە" کوڕی
خەلیــل خەڵکــی پیرانشــار دەســبەجێ
گیانی لە دەست دەدات.
ڕۆژی هەینــی ١٨ی جــۆزەردان،
کۆڵبەرێکــی کورد بە ناوی "ســەبوور
قــادری" ،کــوڕی حوســێن تەمــەن ٤٧
ســاڵ ،خەڵکــی گوندی "نەجاڕ" ســەر
بــە شــاری پــاوە ،بــە هــۆی بەربوونەوە
لــە بەرزایــی گیانی لە دەســت دا؛ ئەو
کۆڵبــەرە کــوردە ،ڕۆژی پێنجشــەممە
١٧ی جــۆزەردان ،تووشــی ئەو ڕووداوە
بــووە و بــۆ چارەســەری پزیشــکی
ڕەوانەی نەخۆشخانەی "تاڵەقانی "ـــی
شــاری کرماشان کرابوو ،کە دواتر بە
هــۆی بەرکەوتنــی زەربەری مێشــکی
لــە ئەنجامــی بەربوونەوە لــە بەرزایی،
گیانی لە دەست دا.
شــەوی پێنجشــەممە ١٧ی جــۆزەردان،
هێزەکانــی حکوومەتــی ئێــران جێگیــر
لــە پاســگای "کەپرانـ"ـــی شــاری
سەردەشــت ،دەســڕێژیان لە ژمارەیەک
لە کۆڵبەرانی ئەو ناوچەیە کردووە و لە
ئاکامدا یەکێک لە کۆڵبەرانی کورد
بــە نــاوی "ئەســکەندەر محەممــەدی"
کــوڕی حەمــزە ،گیانی لە دەســت دا؛
هێــزە نیزامییــە حکوومەتییەکان بەبێ
ئــەوەی پێشــتر ئەو کۆڵبەرانــە ئاگادار
بکەنەوە ،تەقەیان لێیان کردووە.
لەو پەیوەندییەدا ،ڕۆژی چوارشــەممە
٢٣ی جــۆزەردان ،لە ئەنجامی تەقەی
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتــی
لــە ژمارەیــەک کۆڵبــەری کــورد،
کۆڵبەرێکــی تەمــەن  ٣٥ســاڵە لــە
ســنووری چۆمان پێکرا؛ شوناسی ئەو
کۆڵبــەرە کــوردە "خالیــد ســماقووڵی"
تەمــەن ســاڵ  ٣٥خەڵکــی گونــدی
"ســماقووڵ" ســەر بــه شــاری بانــە
ڕاگەیاندراوە.
ســەر لــە بەیانــی ڕۆژی هەینــی
٢٥ی جــۆزەردان ،کۆڵبەرێکــی
دیکــەی کــورد بــە نــاوی "محەممەد
حەیدەرانلــوو" کوڕی ڕەحمان ،خەڵکی
گونــدی "عیســا کۆلیک"بــە تەقــەی
ڕاســتەوخۆی هێــزە نیزامییەکانــی
حکوومەتــی لــە ســنووری شــاری
چاڵدوڕان بریندار کرا.
چەنــد ڕۆژ پێشــتریش ،کۆڵبەرێکــی
کــورد ،بە نــاوی "عەزیز ڕەســووڵپوور"
(عەزیــز ســاردکەیی) کــوڕی خــدر
خەڵکــی شــاری مەهابــاد ،بــە هــۆی

ئــەم ئامــارە بــە پشتبەســتن بــە ئاماری
ناوەنــدی تۆمــار کــراو ،لــە ناوەندیــی ئامــاری
ئاژانسی کوردپا تۆمار کراوە.

جەڵدەی دڵ گیانی لەدەست دا.
خۆکوژی ژنان و پیاوان:
پەرســتارێکی کــورد ،لــە ئەنجامــی
پێنەدانــی پــارە و پــارەی ئیزافەکاری،
لــە الیــەن بەرپرســانی نەخۆشــخانەی
تەوحیــدی شــاری ســنەوە ،خــۆی
کوشت؛ شوناسی ئەو پەرەستارە کوردە،
"نەشمیل حوســێنی" ڕاگەیاندراوە .ئەو
ژنــە پەرەســتارە ،لە ڕێــگای خواردنی
"حەب"ـــەوە هەوڵــی خۆکــوژی داوە و
پــاش چەنــد ڕۆژێــک لــە بێهۆشــیی
درێژەخایەن ،گیانی لە دەست دا.
شــەوی ١٨ی جــۆزەردان ،الوێکــی
تەمــەن  ٢٤ســاڵ ،خەڵکــی گەڕەکی
"حەمااڵوا"ی شــاری سەقز ،بە شێوەی
خۆهەڵواســتن ،کۆتایــی بــە ژیانــی
خۆی هێنا؛ شوناســی ئەو الوە کوردە،
بــە نــاوی "ســینا خەلیفــەزادە" ،تەمەن
 ٢٤ســاڵ ،کوڕی یەحیا ،دانیشــتووی
گەڕەکــی حەمــااڵوای شــاری ســەقز
ڕاگەیەندراوە.
ڕۆژی هەینــی ١٨ی جــۆزەردان،
سەربازێکی کورد ،بە ناوی "موحسێن"
خەڵکی شــاری ســنە ،بە هۆی سزادان
لە الیەن بەرپرســی پادگانی ئەرتەشی
شــاری ســەقزەوە ،کۆتایــی بــە ژیانی
خــۆی هێنــا؛ ڕاپۆرتــی نێــردراو بــۆ
ئاژانســی کوردپــا ،باس لــەوە دەکات،
کــە ئــەو ســەربازە کــوردە ،بــە هــۆی
کێشــەی بنەماڵەیــی و هەروەهــا
ســزادان لــە الیەن بەرپرســانی پادگانی
ئەرتەشــی شاری سەقز ،دەستی داوەتە
خۆکوژی.
مێرمنداڵێکــی تەمــەن ١٢ســاڵ
دانیشــتووی شــاری ورمــێ ،بــە ناوی
"یەحیــا" لــە شــارەکی دانشــگای ئــەو
شارە کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
ڕۆژی سێشــەممە ٢٢ی جــۆزەردان،
الوێکــی کورد خەڵکی شــاری بۆکان
بە ناوی "شارام الف" کە لە هەوڵێکی
خۆکوژیــدا ،بێئــاکام مایەوە ،پاش ٢٤
کاتژمێــر لە کۆما ،لە نەخۆشــخانەی
ئەو شارە گیانی لە دەست دا.
هــەر لەو پەیوەندییەدا ،ڕۆژی شــەممە
٢٦ی جۆزەردان ،پیاوێکی بەســااڵچوو
خەڵکــی ناوچــەی تازەکەندی شــاری
ســەڵماس ،لەڕێگەی خۆهەڵواســینەوە،
هەوڵــی خۆکــوژی دا؛ دەوتــرێ،
بنەماڵــەی ئەو پیــاوە پاش ئاگاداربوون

لــەو ڕووداوە ،ناوبراویــان بــۆ یەکێــک
لــە نەخۆشــخانەکانی شــاری تەورێــز،
گواستووەتەوە.
لــە الیەکــی دیکــەوە ،شــەوی هەینی
٢٥ی جــۆزەردان ،کچێکــی تەمــەن
 ٢٠ســاڵ خەڵکــی گوندی "مەوێ"ی
شــاری دیوانــدەرە ،بــە شــێوەی
خۆهەڵواســین هەوڵــی خۆکــوژی
داوە و پــاش گەیاندنــی ئــەو کچــە بۆ
نەخۆشــخانە ،ڕۆژی دواتــر (شــەممە)
گیانی لە دەست دا.
ئێــوارەی ڕۆژی چوارشــەممە ٢٣ی
جــۆزەردان ،الوێکــی کــورد خەڵکــی
شــاری ســەقز ،بــە نــاوی "ئەشــکان
ســەلیمی" کوڕی مســتەفا ســەلیمی،
زیندانیی سیاســیی کوردی مەحکووم
بــە ئێعــدام بــە خواردنی حــەب هەوڵی
خۆکوژی دا.
برینداربــوون و گیان لە دەســتدانی
کرێــکاران بــە هــۆی ڕووداوی کار لە
کوردستان
ڕۆژی یەکشەممە ١٩ی جۆزەردان،
دوو کرێــکاری شــارەداریی شــاری
نۆدشــە ،بــە هۆی وەرگەڕانی ماشــین
بریندار بوون.
شوناســی ئــەو دوو کرێــکارە ،بــە
ناوەکانــی "ئیدریــس خالیدینیــا و
ئیســماعیل محەممــەدی موتڵــەق"
ڕاگەیەندراوە.
یەکشــەممە ٢٧ی جــۆزەردان ،لــە
یەکێک لە کارگەکانی پڕکردنەوەی
کەپســولی ئۆکســیژن لــە شــارەکی
"نۆکان"ـــی شــاری کرماشــان ،بــە
هــۆی تەقینــەوەی کەپســولێک،
الوێکــی تەمــەن  ٢٦ســاڵ گیانــی لە
دەســتدا؛ هەروەهــا ،هاوواڵتییەکــی
دیکــەی تەمەن  ٤٠ســاڵ بریندار بووە
و بــۆ چارەســەری پزیشــکی ڕەوانــەی
نەخۆشــخانەی تاڵەقانــی شــاری
کرماشــان کــرا .سێشــەممە ٢٩ی
جۆزەردان ،کرێکارێکی کورد خەڵکی
گونــدی "بڵەســەن"ی شــاری بانــە ،لە
کاتــی کار کردن ،بە هۆی بەربوونەوە
لــە بینایەکــی  ٧نهۆمــی گیانــی لــە
دەست دا؛ شوناسی ئەو کرێکارە کوردە
"مێهــدی کەریمپــوور" دانیشــتووی
گوندی بڵەسەن ڕاگەیەندراوە.

