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مانۆڕی ترس لە کوردستان

لــە مــاوەی یــەک حەوتــووی ڕابــردوودا
و لــە پــاش شکســتهێنانی لــە کــردەوەی
تیرۆریســتیی مووشــەکباران کردنی بنکە
و بــارەگاکان و بنەماڵەکانــی حیزبــی
دێموکــرات و دەرکەوتنــی ئەمنیەتــە
پووشاڵییەکەی لە ڕەوتی ڕێژەی سەربازی
پاســداران لە ســاڵیادی دەســپێکی شــەڕی
ماڵوێرانکــەری  ٨ســاڵەی نێــوان ئێــران و
عێــراق لــە ئەهــواز ،کۆمــاری ئیســامی
بەمەبەســتی چاوترســێن کردنــی خەڵکــی
ئاسایی کە لە ٢١ی خەرماناندا "نا"یەکی
بەهێزیــان بــە تەواوییەتــی ڕێژیــم گــوت
و هەروەهــا بــۆ بەخشــینی ورەیەکــی نوێ
بــە چەکــدارە ترســاو و زەندەقچووەکانــی
مانۆڕێکــی سەرتاســەری بــە تەکــووزی
لەسەر کوردستان ،لە ئێراندا بەڕێوە برد.
لــەم مانــۆڕە ســەربازییەدا کە لــە ڕێگەی
ســپای تێرۆریســتی پاســداران ئەنجــام درا،
کەڵــک لــە هەمــوو جــۆرە چەکێکــی
پێشــکەوتووی کڕدراو لە ڕووســیە و چین
وەرگیرابــوو کــە کۆمــاری ئیســامی بــە
هەرزانفــرۆش کردنــی ئــاو و خاکــی ئێران
وەدەستی هێناون.
بەپێــی دوایین هەواڵــەکان لەمبارەوە ڕێژیم
وێــڕای هــەوڵ و پەلەقــاژەی زۆری بــۆ

فراوانکردنــی تۆڕی بەســیج دروســتکردن
و بەکرێگیراو ســازکردن ،ترســێکی زۆری
لــە راپەڕیــن و هەســتانەوەی خەڵــک،
بەتایبــەت لە نێو نەتەوە ســتەملێکراوەکاندا
بۆ درووســت بووە و ئەم مانۆڕە ســەربازییە
و گواســتنەوەی چەکوچۆڵەکانیــش
بــۆ شــاردنەوەی ترســی ڕێژیــم و هێــزە
ســەرکوتکەرەکانی لە داهاتووی رووخانی
ڕێژیمە.
لــە کــردەوە و سیاســەتەکانی پێشــووی
ڕێژیمــدا ئــەوە ئەزموون کــراوە کە لە وەها
مانــۆڕ و نمایشــگەلێکدا ،ئەگــەر بیهەوێ
زەربــەی ناکاو لە خەڵک و تێکۆشــەرانی
سیاســی بوەشــێنێ و بەقەولــی خۆیــان
مەترســییەکانی ســەر نیزامەکەیــان کــەم
بکەنەوە.
ڕێکەوتــی ١٢ی ڕەزبەر و لە چوارچێوەی
هەمــان مانــۆڕی سەرتاســەری ،عەلــی
خامنەیــی ڕێبــەری ڕێژیــم کــە کەمتــر
وا پێــش دێــت لــە بۆنەیەکــی وەهادا قســە
بــکات ،لــە ســتادیۆمی ئازادیــی تــاران و
لــە نێو بەســیجییە گوێڕایەڵەکانی خۆیدا،
جیــا لــە پیداهەڵکووتــن بــە جینایەتەکانی
ریژیمەکــەی لە مــاوەی  ٤دەیەی ڕابردوو
باســی لــەوە کــردووە کــە ئێمــە شــانازی

بــە مێــژوو و ڕابردوومانــەوە دەکەیــن
کــە ناڕاســتەوخۆ شــانازی کردنــە بــەو
دەســەاڵتەی کە ئەوان بە "تاغووت" ناویان
لێ دەبرد.
جگــە لەمــەش ڕوو لــە بەســیجییە گــوێ
لــە مســتەکانی وێــڕای بــە "هەســتیار"
وەســف کردنــی دۆخــی زاڵ بــە ســەر
ئێــران و بەهێزبوونــی هــەر ڕۆژ زیاتــری
ئەگــەری شۆڕشــێکی جەمــاوەری لەدژی
دەســەاڵتەکەی نەیتوانــی ترســی خۆی لە
داهاتووی نادیاری ڕێژیمەکەی بشارێتەوە
و وتوویەتــی :واڵت هــی ئێوەیــە و ئێــوەش
وەکــوو جیلــی دەیەی  ٦٠کە بــەرەوڕووی
دوژمنــان بوونــەوە ،دەســتتان ئاوەاڵیــە بــۆ
داکۆکیکــردن لــەم دەســتکەوتانەی کــە
بەدەســتمان هێنــاوە ،کــە ئەمــە خــۆی لــە
خۆیــدا دەتوانــێ وەک بڕیارێک بۆ هێرش
و پەالماریش مانای بۆ بکرێتەوە.
پرســی جێگەی ســەرنج لــەم نێوانــەدا ئەوە
بوو کە ڕێژیم لە ترســی ئەوەیکە تەنانەت
بەشــێک لــە کارمەنــد و پاســدارەکانیش
ئامــادە نەبــوون بەشــداری لــەو مانــۆڕەدا
بکــەن ،بــە هەڕەشــەکردن و میکانیزمــی
وەک "پاڕانــەوە" و "تەماحوەبەرنــان"
خەڵکیــان پەلکێشــی شــوێنی مانــۆڕەکان

کردبوو و بەم چەشــنە سەرقاڵی جەوسازی
و خۆنواندن و مانۆڕدان بوون.
لــە نێوئاخنــی ئــەم مانــۆڕەدا کــە بــە
چەکوچۆڵــی قــورس و نیوەقــورس ئەنجام
درا ،جارێکی دیکە لە کوردســتاندا ناخی
پڕ لە کێشە و دژایەتی بەرامبەر بە کورد و
کوردستانی خستە ڕوو و جگە لە تێکدانی
بــاری ئارامــی خەڵکی کــورد ،بووە هۆی
لەنێوچــوون و ســووتاندنی چەندین هێکتار
لە دارستان و لەوەڕگەکانی کوردستان.
لەمبــارەوە ئاژانســی هەواڵدەریــی کوردپــا
لــە دووتوێی هەواڵێکدا ئاشــکرای کردووە
کــە تەنیــا ڕۆژی هەینــی ١٣ی ڕەزبــەر،
لــە کاتــی مانــۆڕی ســپای پاســداران لــە
شــاخی شــاهۆ ،بە تۆپبارانی ئــەو زەنجیرە
شــاخە ،بەتایبــەت لــە گوندەکانــی لۆنــی
ســادات و تیلەکــۆ ،ڕێژیــم بــووە هــۆی
ئاگردانــی چەندیــن لەوەڕگــە و ســووتانی
دارســتانەکانی ئــەو زنجیــرە شــاخە .لــەو
مانۆڕەی ســپای پاسداراندا لە گوندەکانی
لۆن و تیلەکۆ ،لەوەڕگەکانی "کانی زارا،
بیــرە هەرجینــە و مــازەرد" ئاگریان گرت و
سووتان.
هــاوکات لەگــەڵ ئــەم مانــۆڕە،
ڕێژیــم لــە هەوڵــی زیاترکردنــی هێــزە

ســەرکووتکەرەکانی لە نێو شارەکانیشــە و
بەپێــی دوایین زانیارییەکان لە شــارەکانی
کوردســتاندا و بــە کەڵکاژۆوەرگرتــن لــە
دۆخــی نالەباری ئابووریی خەڵکی کورد،
دەیهــەوێ لەژێر ناوی دامەزراندنی الوانی
بێــکار ،بێــکاری و هــەژاری الوان وەک
هەلێــک بقۆزێتــەوە و لەم ڕێگــەوە الوانی
کوردســتان لــە ناوەنــدە داپڵۆســێنەرەکانیدا
دابمەزرێنێــت و لــە کاتە پێویســتەکاندا لە
دژی نەتەوەکەی خۆیان بەکاریان بهێنێت.
ئــەم سیاســەتەی ڕێژیــم کە بە سیاســەتی
"کورد بە کورد کوشتن" ناسراوە هەرچەند
مێژووەکەی بۆ سەرەتای دامەزرانی ڕێژیم
دەگەڕێتــەوە بــەاڵم لەخۆیــدا نیشــاندەری
ئەوپەڕی دژەگەلیبوونی ڕێژیمیشــە؛ جیا
لەمــەش بەپێی دوایین زانیارییەکان ،ناوندە
ئەمنییەتــی و نیزامییە داپڵۆســێنەرەکانی
ڕێژیــم ،لــە چەندیــن شــاری کوردســتاندا
بــۆ تۆقانــدن و ســەرکوتی خەڵکــی
وەزاڵەهاتووی کوردســتان ،دەستیان کردووە
بــە دامەزراندنــی کەســانی چەقۆکێــش و
شــەڕفرۆش تاکــوو هاوشــێوەی "شــەعبان
بێمۆخــەکان"ی ســەردەمی دەســەاڵتی
پێشــوو بــە قازانجی خــۆی کەڵکیان لێوەر
بگرێ.

پـەیڤ

« لە لێواری
مەدیتەرانەوە بۆ تاران
كەریم پەرویزی

رێژیمی کۆماری ئیســامی ،چەند ساڵ
پێش ئێســتا کــە ســەرهەڵدانی خەڵک لە
سووریە دەستی پێکرد ،لە ترسی رووخانی
ئەســەدی هاوپەیمانــی ،بە هــەزاران هێزی
نیزامــی و بــە ســەدان میلیــارد دۆالری
داهاتــی واڵتــی ئێرانــی هەزینــە کــرد
تاکــوو رێژیمــی تاوانباری بەشــار ئەســەد
بپارێــزێ و بیانــووی ئەوە بوو کە ســووریە
و لوبنان و عێراق  ،قوواڵیی ستراتیژیکی
رێژیمن و تەنانەت دەیانگوت کە ســووریە
لە خووزســتانیش گرنگتــرە! بۆیە دەبێ لە
سووریە شەڕ بکەن تاکوو شەڕ نەبرێتە نێو
سنورەکانی ئێران.
لە سەردەمانی کۆندا ،هەخامەنشییەکان،
کە کۆمەڵێک لە خێڵ و تایفە و قەبایلی
کۆچــەری و تااڵنکــەر بــوون و وەکــوو
داعش هێرشــیان کرد ســەر شارســتانیەتی
ماد و لە نێویان بردن ،پاشایەکیان بەناوی
کەمبووگیــە ،تا ســەر لێــواری مەدیترانە
رۆیشــت و ویســتی لەو دەریایــە بپەڕێتەوە
بــۆ ئورووپــا و یۆنــان داگیــر بــکا ،بــەاڵم
شــەپۆلەکانی دەریــا هێزەکەیــان تێــک
شکاند و ئەو پاشایەش کە خۆی بە خودا
دەناســاند فەرمانیدا کە دەریا شــەلالق لێ
بــدەن! دوایــە لــە ســووریەدا برینــدار بوو و
لــە عێراقــدا بــە زەلیلی لــە جێــگادا مرد!
مێــژووی ئــەم ناوچەیــە ســەیر دووپــات
دەبێتەوە!
کۆمــاری ئیســامیش وەکــوو زۆربــەی
هەرەزۆری دەســەاڵتدارانی نیمچە بیابانی
فەالتــی ئێــران ،کە هەســتیان کردووە کە
بــە دڕندەیــی ،هەندێــک هێزیــان پەیــدا
کــردووە و شارســتانیەتی ناوچەیــان وێران
کردووە ،تەماحی گەیشــتن بە مەدیتەرانە
و پەڕینــەوە بــۆ ئورووپایــان بــەر کەوتــووە
بەاڵم گەیشــتنیان بە لێــواری مەدیتەرانە،
خاڵــی کۆتایــی ســەفەرەکەیان بــووە و بە
شەپۆالنێک خراونەتەوە نێو پێتەختەکەیان
و کۆتایی بە دەسەاڵتیان هێنراوە.
کۆمــاری ئیســامی دەیگــوت کــە دەبێ
لــە ســووریە شــەڕ بــکات تاکــوو شــەڕ
لــە نێــو ســنوورەکانی خــۆی نــەکا .لــە
رۆژانــی رابــردوودا لــە الزقیــە و لێــواری
مەدیتەرانــە ،فڕۆکــەی ئیســراییلی و
ناوچــەی فەڕانســەوی هێرشــیان کــردە
ســەر بــارە تەقەمەنــی و مووشــەکەکانی
ســوپای پاســداران و زەربەیەکی قورســیان
لێ دا .دوایەش واڵتانی فەرانسە و ئاڵمان
و ســەرۆکی ناتــۆ و کەســانی دیکــەش
رایانگەیانــد کــە هێزەکانــی ســوپای
پاسداران و رێژیمی ئێران دەبێ لە سووریە
دەربکرێن.
شەڕێک کە کۆماری ئیسالمی دەیگوت
لــە ســووریەی دەکا و لــە خوزســتانی پێ
گرنگتــرە ،لــە ئەحــواز ئێخــەی گرتــەوە و
خامنەیی فەرمانی دەرکرد کە مووشەک

درێژە لە الپەڕەی ٣
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ژمارە ١٥ ،٧٣٥ی ڕەزبەری ١٣٩٧

حیزبی دێموکرات :خەڵکی کوردستان نیشانی دا کە پشتیوانی حیزب و الیەنە سیاسییەکانی خۆیانن
ناوەندی سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لەبارەی دوایین دانیشتنی خۆی ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە و تێیدا سپاسی خەڵکی کوردستانی کرد.

دەقی ڕاگەیەندراوەکە:
ڕاگەیەنــدراوی ناوەندی سیاســیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران
بۆ ئــاگاداری ڕای گشــتی ڕادەگەیەنین
کە ناوەندی سیاســیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ڕۆژی شــەممە
ڕێکەوتــی ٣١ی خەرمانانــی ١٣٩٧ی
هەتــاوی بەرانبــەر بــە ٢٢ی ســێپتامبری
٢٠١٨ی زایینــی کۆبوونــەوەی خــۆی
پێک هێنا.
کۆبوونەوەکــە بــە ڕێزگرتــن لــە یــادی
شــەهیدانی ١٧ی خەرمانــان و ســەرجەم
شــەهیدانی کوردســتان دەســتی بــە
کارەکانی کرد.

ســەرەتا بەڕێز حەســەن شەرەفی بەرپرسی
ناوەنــدی سیاســی ،باســێکی لــە پێوەندی
لەگــەڵ بەرنامــەی کاریــی کۆبوونــەوە و
هەروەهــا ئــەو بــاس و بابەتانــەی کــە لەو
هەلومەرجــەدا پێویســتە گرینگییــان پــێ
بدرێت ،پێشکەشی کۆبوونەوە کرد.
بەشــدارانی کۆبوونەوەکــە لــە پێوەنــدی
لەگەڵ هەڵســەنگاندنی ڕاوبۆچوونەکانی
واڵتــان ،حیــزب و الیەنــە سیاســییەکانی
کورد و ئێرانی و دامەزراوە نێونەتەوەییەکان
لــە پێوەندی لەگەڵ مووشــەکبارانکردنی
بنکــە و بارەگاکانــی دێموکــرات و
شــەهیدکرانی  ١٦کادر و پێشــمەرگە و
برینداربوونــی زیاتــر لــە  ٤٠کــەس پــاش

دەربڕینی ڕاوبۆچوونی خۆیان بەم ئاکامە
گەیشــتن کــە هەڵوێســت و ڕادەربڕینــی
ژمارەیــەک لــە واڵتانــی ڕۆژئاوایــی
ئەرێنــی بــوون ،بــە تایبــەت ئەوەیکــە بــۆ
یەکــەم جــار لــە ئەنجومەنــی ئاسایشــی
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان
ڕەفتــاری کۆمــاری ئیســامیی ئێران دژ
بــە حیزبی دێموکــرات کەوتە بەرباس کە
ئــەوە لەخۆیــدا هەنگاوێکــی نــوێ بوو لە
پێوەنــدی لەگــەڵ بزووتنــەوەی کــورد لــە
کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا.
هەڵوێستی بەشێک لە الیەنە کوردییەکان
ئەرێنــی و بەشــێکی دیکــە هەرچەنــد
بارتەقــای چاوەڕوانییەکانــی ئێمە نەبوون
و تــا ڕادەیــەک بەرژەوەنــدی حیزبــی و
ڕێکخراوەییــان تێــدا ڕەچــاو کرابوو ،بەاڵم
هەر ئەوەندە کە لە ئاســت ئەو کردەوەیەی
کۆماری ئیسالمیدا بێدەنگ و بێهەڵوێست
نەبوون جێگای پێزانینە.
کۆبوونەوەکە لە چوارچێوەی ئەو هەڵوێست
گرتنانەدا ،هەڵوێستی کۆمەاڵنی خەڵکی
کوردســتان لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت و
بەدەنــگ بانگــەوازی زۆربــەی حیــزب
و ڕێکخــراو و الیەنــە سیاســییەکانی

ناوەندی سیاسیی حیزبی دێموکرات پەیامێکی
پیرۆزبایی بە بۆنەی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی
پارلەمانی کوردستان باڵو کردەوە

ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،بــە بۆنــەی
ســەرکەوتووانەی
بەڕێوەچوونــی
هەڵبژاردنەکانــی پارلەمانــی کوردســتان،
پەیامێکــی پیرۆزبایــی بــاو کــردەوە و
هیوای بەرەوپێشــچوونی ســەرکەوتووانەی
دەســەاڵتی سیاسیی هەرێمی کوردستانی
خواست.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
پەیام بە بۆنەی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی
پارلەمانی هەرێمی باشووری کوردستان
ڕۆژی یەکشــەممە ٣٠ی ســێپتامبری
٢٠١٨ی زایینی (٨ی ڕەزبەری ١٣٩٧ی

هەتاوی) ،هەڵبژاردنی پارلەمانی هەرێمی
باشــووری کوردســتان ،بــە چاوەدێریــی
کۆمەڵێــک چاوەدێری نێودەوڵەتی بەڕێوە
چوو.
پرۆســەی هەڵبژاردنەکــە بێجگــە لــە
هێندێــک کەموکورتــی و ســکااڵی
حیزبەکان ،لە ســەریەک لەســەر بنەمای
یاســای هەڵبــژاردن و ڕێوشــوێنەکانی
کۆمســیۆنی هەڵبــژاردن بــە ئەنجــام
گەیشت ،بۆیە بەگشتی بە هەڵبژاردنێکی
دێموکراتیــک ئەژمێــردرێ ،کــە ئەوە لە
جێــی خۆیــدا بلووغــی سیاســیی خەڵــک
و حیزبــە سیاســییەکانی هەرێمی باشــوور

دەسەلمێنێت.
بــەو بۆنــەوە لە الیــەن ڕێبەرایەتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران ،پیرۆزبایی
ئەو ســەرکەوتنە لە خەڵکی کوردســتان و
حیزبەکانی بەشــدار لە هەڵبژاردن دەکەین
و هیواداریــن کــە پارلەمانــی داهاتــوو
دەورێکــی لێبڕاوانــە لە پێنــاو پەرەپێدان بە
دێموکراســی و بەرەوپێشچوونی دەسەاڵتی
سیاسیی هەرێمی کوردستان بگێڕێت.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ناوەندی سیاسی
١٢ی ڕەزبەری ١٣٩٧ی هەتاوی
٤ی ئۆکتۆبری ٢٠١٨ی زایینی

ڕاگەیەندراوی فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان

ســەبارەت بــە نوێترین هێرشــی دژەمرۆیی
کۆمــاری ئیســامی بۆ ســەر بنکەکانی
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان،
فەرماندەیــی هێــزی پێشــمەرگە
ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە
لــە درێــژەی کــردەوە دژی مرۆییەکانــی
کۆمــاری ئیســامی و پــاش
مووشــەکبارانی ١٧ی خەرمانانــی
بنکەکانــی حیزبــی دێموکرات لە شــاری

کۆیــە ،رۆژی ٨ی ڕەزبــەری ١٣٩٧ی
هەتاوی کاتژمێر ١٢ی نیوەرۆ ،کۆماری
ئیســامی لەرێگــەی فڕۆکــەی بــێ
فڕۆکەوانەوە ،شاخی کۆدۆی بۆردوومان
کرد کە وێرای زیانێکی زۆر بە ژینگەی
ناوچەکــە ،بەداخەوە ،پێشــمەرگەیەک بە
سووکی بریندار بوو.
هــەر هەمــان ڕۆژ و لــە ڕاگەیەندراوێکی
دیکــەدا فەرماندەیــی هێــزی پێشــمەرگە

ئاشــکرای کــرد ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران ،لــە کــردەوە دژی
مرۆییەکانــی بەردەوامــە و پــاش ئــەوەی
شــاخی کــۆدۆی بــە چــڕی بوردمــان
کرد،کاتژمێــر ١:٣٠ی پاشــنیوەرۆ
زنجیــرە چیاکانــی ســەقەر و بەربزێــن
کــە بنکەکانــی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان لە ســنوورەکانی نێوان باشوور
و ڕۆژهــەاڵت تێــدا هەڵکەوتووە،بوردمــان
کــرد و هەتــا ئامادەکردنــی ئــەم هەواڵــە
جگــە لــە زەرەر گەیانــدن بــە ژینگــەی
ناوچەکــە ،بــە خۆشــیەوە هیــچ زیانێکــی
بــۆ پێشــمەرگەکانی کوردســتان ،بــەدواوە
نەبووە.
فــەرمــانــدەیــی هــێــزی پێشمەرگەی
کوردستان
٨ی ڕەزبەری 1397ی هەتاوی

دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
ئاگادارییەکــدا داوای لــە ئەندامــان و
الیەنگرانــی حیزبــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران کــرد ،لــە ســەر تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان و سوشــیاڵ میدیــا،
پڕەنسیپەکان لەبەرچاو بگرن.
دەقی ئاگادارییەکە بەم شێوەیەیە:

بــۆ ئەندامانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران
هــەر وەک پێشــتریش ڕامانگەیانــدووە،
بە هەســت بە بەرپرسیاریەتی و زەروورەتی
پاراســتنی یەکڕیــزی و تەبایی ڕیزەکانی
تەشــکیالتی حیزب ،پێویســتە و ئەرکە لە
ســەر شــانی تێکــڕای ئەندامانی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،لە ســەر
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان و سوشــیاڵ
میدیــا؛ نەبنــە الیــەن لــەو شــەڕە قســە و
بێرێزیکردنــەی کــه خەڵکانــی دیکــە بــە
دوور لە هەر چەشــنە پڕەنســیپێک هێرش
دەبەنە ســەر الیەن و ڕەوتە سیاســییەکانی
دیکە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،

حیزبێکــی بــە پرســتیژ و جێــگای متمانە
و بــاوەڕی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانە و
هــەر چەشــنە بێڕێــزی ،تۆمــەت وەپاڵــدان
و هێــرش بــۆ ســەر الیەنــە سیاســییەکانی
دیکە ،لە دەرەوەی پڕەنســیپی تەشکیالتی
و ڕێکخراوەیــی هەژمــار دەکــرێ.
هــەر بۆیــە ئەندامانــی حیــزب ئــاگادار
دەکەینــەوە بەوپــەڕی لێبوردەییەوە هەوڵی
هێورکردنەوەی دۆخەکە بدەن و سیاســەت
و هێڵــە تەشــکیالتییەکان پێــڕەو بکەن،بە
پێچەوانەوە لێی بەرپرسیارن.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای ڕێکخستنی گشتی
٢ی ڕەزبەری ١٣٩٧ی هەتاوی
٢٤ی سێپتامبری  ٢٠١٨زایینی

دەزگای ڕێکخستنی حیزبی دێموکرات:
لە سەر تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان پرەنسیپەکان بپارێزن

کوردســتانەوە بــۆ مانگرتنێکــی گشــتی
و بــە نیشــانەی ناڕەزایەتــی دەربڕیــن لــە
کۆمــاری ئیســامیی ئێرانەوە هاتن و بەم
حەرەکەتەیان کۆماری ئیسالمیی ئێرانیان
تاساند ،بە هەڵوێستی مێژوویی ،پڕبایەخ،
شوێندانەر و جێگای ڕێز و پێزانین زانی.
ئــەوەش لە ڕاســتیدا بەرهەمی فیداکاری
و لەخۆبردوویــی خەڵکــی کوردســتان
بــوو کــە نیشــانی دا پشــتیوانی حیــزب و
الیەنــە سیاســییەکانی خۆیانــن و ئــەوان
بــە نوێنگەی ویســت و داخــوازە نەتەوەیی
و سیاســییەکانی خۆیــان دەزانــن.
هەروەهــا بەرهەمــی ئــەو یەکهەڵوێســتی
و یەکدەنگییــەی حیــزب و ڕێکخــراوە
سیاسییەکانی کورد بوو کە لە شێوەیەکی
کەموێنــەدا خــۆی دەرخســت ،هــەر بۆیــە
ناوەندی سیاســی و دەســتەی کارگێڕی،
حیزبــی ڕاســپارد پــەرە بــەم یەکدەنگــی و
یەکهەڵوێســتییە بدرێ و ڕێگا بە هێندێ
کــردار و وتــار نــەدرێ کــە یارمەتــی بــە
بوونی کەش و هەوایەکی سالمی سیاسی
ناکا کە لەو هەلومەرجەدا زۆر پێویستە.
کۆبوونــەوەی ناوەنــدی سیاســیی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران جارێکی

دیکە لە سەر ئەو باس و بابەتانەی کە لە
کۆبوونەوەی هاوبەشــی ناوەندی سیاسی
و دەســتەی کارگێڕی حیزبدا لە پێوەندی
لەگــەڵ بردنەســەری بــاری ئەمنییەتــی
هاوڕێیــان و بنکــە و بارەگاکانــی حیــزب
ئاماژەیــان پێدرابــوو پێــی داگرتــەوە و
ڕێکاری ئەم گرینگەی دەسنیشان کردن.
لــە بڕگەیەکــی دیکــەی کاری
کۆبوونەوەی ناوەندی سیاســیدا پێشنیاری
لێپرســراوی گشــتیی حیــزب بەڕێز کاک
مســتەفا هیجــری لــە پێوەنــدی لەگــەڵ
ناساندنی هاوڕێی بەڕێز کاک محەممەد
نەزیــف قــادری وەک جێگــری دووهەمی
لێپرســراوی گشــتی کەوتــە بەربــاس و لە
ئاکامــی دەنــگ وەرگرتنێکی ئەندامانی
ناوەنــدی سیاســی لەگــەڵ ئــەم پێشــنیارە
موافقــەت کرا و کاک محەممەد نەزیف
قــادری بــە تێکــڕای دەنگــی بەشــدارانی
کۆبوونەوەکــە وەک جێگــری دووهەمــی
لێپرسراوی گشتی هەڵبژێردرا.
کۆبوونەوەکــە لــە پێوەنــدی لەگــەڵ
بەرینترکردنــەوەی کار و چاالکییەکانی
حیزب لە هەموو شــێوەکانی جۆراوجۆری
خەباتدا چەند ڕاســپاردەیەکی دەسنیشــان

کــردن کــە لــە ڕێــگای دەســتەی
کارگێڕییــەوە بە ئۆرگانــە پێوەندیدارەکان
ڕادەگەیەندرێ.
بڕگــەی کۆتایــی کۆبوونــەوەی
ناوەنــدی سیاســی دەربڕینــی دووبــارەی
داخ و کەســەری بەشــدارانی کۆبوونــەوە
بــوو بــۆ شــەهیدبوونی ئــەو کادر و
پێشــمەرگانەی کــە لــە مووشــەکبارانی
ڕۆژی ١٧ی خەرمانانــدا چوونــە ڕیــزی
کاروانــی شــەهیدانەوە و ئــەو تێکۆشــەرە
سیاســییانەی کــە لــەم ڕۆژەدا بەدەســتی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران
ئێعــدام کــران و چاکبوونــەوەی بەپەلــەی
بــۆ زام هەڵگرتووەکانــی ئــەم ڕووداوە بــە
ئاوات خواست.
کۆبوونــەوەی ناوەنــدی سیاســی پــاش
تاوتوێکــردن و بڕیاردانــی ئــەو بــاس و
بابەتــە ئاماژەپێکراوانــە کە لە دەســتوری
کاری دانیشــتنەکانیدا هاتبــوون هەمــان
ڕۆژ کۆتایی بە کارەکانی هێنا.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ناوەندی سیاسی
١ی ڕەزبەری ١٣٩٧ی هەتاوی
٢٣ی سێپتامبری ٢٠١٨ی زایینی

نۆهەمین كۆبوونەوەی ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی
كوردستانی ئێران بەڕێوە چوو
ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی
ئێــران لــە ســەر دواییــن ئاڵوگــۆڕی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و پرســە
پێوەندیدارەکان کۆ بوونەوە و پێشنیاران دا
کــە ڕۆژی ٣ی خەرمانــان وەک ڕۆژی
ژینگەپارێزی كوردستان دیاری بكرێت.
نۆهەمیــن كۆبوونەوەی ناوەندی هاوكاریی
حیزبەكانــی كوردســتانی ئێــران ڕۆژی
شــەممە ٧ی ڕەزبــەری ســاڵی ١٣٩٧ی
هەتــاوی بەرامبــەر بــە ٢٩ی مانگــی
سێپتامبری ٢٠١٨ی زایینی بەڕێوە چوو.
كۆبوونەوەكە ســەرەتا بۆ ڕێزلێنان لە یادی
گیانبــازی ســەرجەم شــەهیدانی ١٧ی
خەرمانــان بــە چەنــد ســاتێک بێدەنگــی
دەســتی پێكــرد ،هەرەوهــا بــۆ ڕێزلێنان لە
یــادی هاوڕێی شــەهید ســۆهەیال قادری
ئەندامــی ناوەنــدی هاوكاریــی حیزبەكانی
كوردســتانی ئێــران چەپکــە گوڵێكی ڕێز
و وەفاداری بۆ یادی خۆشەویستی دانرا.
دواتر "ســاڵح شەریفی" ئەندامی دەفتەری
سیاسیی كۆمەڵەی شۆڕشگێڕ و بەرپرسی
دەورەیــی ناوەنــدی هاوكاریــی حیزبەكانی
كوردســتانی ئێران لە ســەر كار و چاالكی
ئەم دەورەیە ڕاپۆرتێكی پێشكەشی بەشدار
بووان كرد .پاش ڕاپۆرتەكە دەستوور كاری
كۆبوونەوەكە خوێندرایەوە.
لــە ســەر چاالكییەكانــی ئــەم دەورەیــەی
ناوەنــدی هاوكاری هــەر كام لە نوێنەرانی
حیزبــەكان وێــڕای ســپاس وماندوونەبوونی
هەموو الیەنەكان لەم قۆناغە لە ســەر هەر
كام لــە خاڵەكانی كۆبوونەوەكە ئاڵوگۆڕی
بیروڕایان كرد.
بابەتێكــی دیكــەی كۆبوونەوەكــە
هەڵســەنگاندنی كــردەوە قیــزەون و دژە

مرۆییەكانــی ئــەم دواییانــەی كۆمــاری
ئیســامی ئێــران بــوو بــە تایبــەت لــە
ســێدارەدانی ســێ بەندكــراوی سیاســیی
كــورد و هەروەهــا هێــرش بۆ ســەر بنكەی
ســەركردایەتی حیزبــی دیمۆكراتــی
كوردســتان و فێرگەی سیاســیی نیزامیی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێران كە
بەداخەوە كۆمەڵێك لە سەركردایەتی ،كادر
و پێشــمەرگەی ئــەم دو حیزبــە شــەهید و
بریندار بوون.
تەوەرەیەكــی گرینگــی كۆبوونەوەكــە
و
ســەركەوتووانە
مانگرتنــی
سەرتاســەرییەكەی رۆژی ٢١ی
خەرمانانی كوردستانی ڕۆژهەاڵت بوو كە
لــە الیەن ناوەندەوە وەك رۆژێكی مێژوویی
و پڕ دەســكەوەت لە خەباتی جەماوەری و
سیاســی پێناســە دەكرێت و ئــەو بزووتنەوە
كۆمەاڵیەتییــە دەنگدانەوەیەكی بەرچاوی
هەبــوو لــە ئاســتی هەمــوو ناوچەكــە و
میدیــاكان و ســەلماندی بزووتنەوەی كورد
زینــدووەو ،ئامــادەی هەر جۆرە شــێوازێكە
بۆخەباتــی جەمــاوەری و پشــتیوانی لــە
حیزبی الیەنە سیاســیەكان و هەروەها رۆڵە
تێكۆشەرەكانی لە زیندانەكان.
لە بەشــێكی دیكەی كۆبوونەوەكەدا باسی
دەسبەرسەرکردن و گرتنی ئەو كەسانە كرا
كــە لە الیــەن كۆماری ئیســامی ئێرانەوە
بە هۆی بەشدارییان لە خەباتێكی مەدەنی
و جەمــاوەری لە ڕۆژی ٢١ی خەرماناندا
ڕەوانــەی گرتوخانــەكان كــراون و لەژێــر
لێپرســینەوەی دامودەزگا ئەمنیەتییەكانی
كۆماری ئیسالمیی ئێران دان.
ناوەنــد داوای کــرد ڕێكخراوەكانــی مافی
مــرۆف ،ڕێكخــراوی نەتەوەیەكگرتــوەكان

و  ...هتــد لــە هەمبــەر بــە هاناچــوون و
پاراســتنی گیانی هاوواڵتیانی دەسبەسەر
كراوی مانگرتنەكــەی ٢١ی خەرمانانەوە
بێدەنگ نەبن و بەرامبەر بە چارەنووســیان
هەڵوێســتی ئەرێنی بنوێنن و هەر وەها لە
خەڵكی تێكۆشــەری كوردســتان دەخوازێ
پشــتیوانی ڕۆڵەكانیــان بــن و بــەر هــەر
شــێوازێک كــە بۆیــان دەكرێ بــۆ ئازادی
و ڕزگاریــی بەندكراوەكانی مانگرتنەكەی
كوردستان تێبكۆشن.
تەوەرێكــی دیكــەی كۆبوونەوەكە رێزگرتن
لە یادی شەهیدانی ژینگەپارێزی مەریوان
بوو كە لە ٣ی مانگی خەرمانانی ســاڵی
١٣٩٧ی هەتــاوی بە هۆی ئاگركەوتنەوە
لــە ژینگەكانــی كوردســتان لــە ناوچــەی
مەریوان بۆ پاراستنی جوانیی و ژینگەی
كوردســتان گیانــی ئازیزیان لە دەســت دا،
ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی
ئێــران بــە یــادی ئــەم شــەهیدانە پێشــنیار
دەكات كــە ڕۆژی ٣ی خەرمانــان وەک
ڕۆژی ژینگەپارێزیــی كوردســتان دیاری
بكرێــت و وەک نەریتێكــی شۆڕشــگێڕانە
و ونیشــتمانپەروەرانە ئــەم ڕۆژە ڕێــزی
لێبگیردرێت.
نۆهەمیــن كۆبوونەوەی ناوەندی هاوكاریی
بە پەســەندكردنی چەند بریار لە ســەر كار
و ئەركەكانــی داهاتــووی و بەردەوامــی و
چاالکكردنــەوەی هەرچی زیاتــری ناوەند
كە چەند كاتژمێری خایاند دوای لە كەش
و هەوایەكی دۆستانە كۆتایی پێهات.
ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی
ئێران
٧ی ڕەزبەری ساڵی  ١٣٩٧هەتاوی
٢٩ی سێپتامبری  ٢٠١٨زایینی

چاالکییە تەبلیغییەکان لە کوردستان بەردەوامن

خەڵکــی تیکۆشــەری کوردســتان بــۆ
پشــتیوانی لە خەباتی ڕەوای گەلەکەمان
و پەیمــان نوێکردنــەوە لەگــەڵ ڕێبــازی
شەهیدان چاالکیی جۆراجۆری تەبلیغیی
بەڕێوە دەبەن.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لە شــار و گوندەکانی

کوردســتان بە شێوەی جۆراجۆر چاالکیی
تەبلیغیــی بەڕێــوە دەبــەن و پشــتیوانی
تێکۆشانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
دەکەن.
تێکۆشەرانی دێموکرات لە شاری پیرانشار
لــە گونــدی ''خورینــج و کێلەســیپان" بــە
هەڵکردنــی ئــااڵی کوردســتان پەیمانیــان

لەگەڵ ڕێبازی شەهیدان نوێکردووەتەوە.
هاوکات بەڵێنییان داوە کە هەتا گەیشــتن
بــە ئامانجــی شــەهیدان و گەڵ دەســت لە
خەبات هەڵنەگرن.
لەالیەکــی دیکەشــەوە تێکۆشــەرانی
دێموکــرات لــە شــاری پــاوە "بەرامبــەر
پاسگای مەالندەر ،گوندی کومرەی پاوە
ڕێگای پاوە ـ نەوســوود و چۆمی نەجاڕ"
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
قارەمانانــی دێموکرات لــەو چاالکییانەدا
بــە نووســینی دروشــمی وەک "ڕێبــازی
شەهیدان هەتا گەیشتن بە ئامانج درێژەی
هەیــە ،ڕێبــازی قاســملوو درێــژەی هەیە،
ڕاســان بەردەوامــە ،شــەرەفکەندی نامرێ
هەمیشــە لەگەڵمانــە و ڕاســان شــکۆی
ڕۆژهەاڵتە" پشــتیوانی خۆیــان لە حیزبی
دێموکرات دووپات کردەوە.

ژمارە ٧ ،٧٣٥ی ئۆکتۆبری ٢٠١٨

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
نامەیەکی سەرئاوەاڵیان باڵو کردەوە

لــە بەرەبــەری حەفتــاو ســێهەمین
کۆبوونەوەی کۆڕی گشتیی ڕێکخراوی
نەتەوە یەکگرتووەکان ،ناوەندی هاوکاریی
هاوکاریی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران
نامەیەکی سەرئاوەاڵیان ڕوو لە سەرۆکی
کــۆڕی گشــتیی ڕێکخــراوی نەتــەوە
یەکگرتووەکان باڵو کردەوە.
دەقی نامەکە بەم چەشنەیە:
نامــەی ســەرئاوەاڵ بۆ ســەرۆکی کۆڕی
گشتیی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان
ســنوورێک بــۆ پێشــێلکاری و
یاغیگەرییەکانی ڕێژیمی ئێران دابنێن!
بەڕێــز ماریا فێرناندێز ،بەرپرســی حەفتاو
ســێهەمین کۆبوونەوەی کۆڕی گشــتیی
ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان!
لەگەڵ ڕێز و ساڵو،
بە زوویی حەفتاو ســێهەمین کۆبوونەوەی
کــۆڕی گشــتیی ڕێکخــراوی نەتــەوە
یەکگرتــووەکان دەســت پێــدەکات و بەپێی
بەرنامەیــەک کــە دانــراوە ،بڕیــار وایــە
حەســەن ڕووحانی ،سەرکۆماری ڕێژیمی
ئێران ،ڕۆژی چوارشەممە ٢٦ی سێپتامبر
لەم کۆبوونەوەیەدا قسە بکات.
ئێمە وەک ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردســتانی ئێــران بــە پێویســتی دەزانین
لێــرەدا کار بکرێــت و مێکانیزمێکدیــاری
بکرێ بۆ ئەوەی بەر بە ســەرەڕۆییەکانی
ڕێژیمی ئێران و پێشێلکاریییەکانی مافی
مرۆڤ لە الیەن ئەم دەسەاڵتەوە لە دەرەوەو
نــاوەوەی ئێــران بگیرێــت .چاوەڕوانیــی
ئــەوە دەکرێــت ئــەم کۆبوونەوەیــە،
ڕووحانــی و دەســەاڵتەکەی بەرامبــەر بــە
پێشــێلکاریی مافــی مــرۆڤ لە نــاوەوە و
یاغیگەرییەکانــی لــە دەرەوەی واڵت ،بــە
بەرپرس بزانێت.
ڕووحانــی وەک ســەرۆک کۆمــاری
ڕێژیمی ئیســامیی ئێران لە حاڵێکدا لەم
دانیشــتنەدا وتــار دەدات کــە ئــەم ڕێژیمە
سەرچاوەی قەیرانی جۆراوجۆر لە نیوخۆی
واڵت و هــۆکاری پێشــێلکردنی مافــی
مرۆڤ لە هەموو بوارەکان بە تایبەتی لە
هەر دوو بواری ژیانی سیاسی و ئابووریی
خەڵــک و ،هــەر لەو کاتەشــەدا هۆکاری
بشــێوی و نائارامــی لــە ناوچەکــە دایــە.
ئێعدام وەک ســزایەکی یاســایی لە ئێران
بــەردەوام جێبەجــێ دەکرێــت و ئێعدامــی
سیاســی و جیاوازیدانانــی نەتەوەیــی
بەرامبــەر نەتەوەکانــی کــورد ،عــەرەب،
بەلــووچ و ئــازەری و ،هەروەها کوشــتنی
جیاوازبیران بە شــێوەی سیســتماتیک لەم
واڵتــە خراپتــر لــە پێشــوو بەڕێــوە دەچێت.
ئەمــەش لە حاڵێکدایە كــە ئێران واڵتێكی
فرەنەتەوەیــە و پێویســتە مافــی هەمــوو
نەتەوەكان وەک یەک بپارێزرێت.
لــە ســاڵی  ٢٠١٣بــە دواوەو دوای
هەڵبژێرانــی ڕووحانــی بــە ســەرۆک
کۆمــار ،شــەپۆلی ئێعدامــەکان ٪ ٥١
زیــادی کــردووە .هەروەهــا گوشــاری

گــەورە لە ســەر چاالکانــی کۆمەاڵیەتی
و سیاســی و ژینگەپارێــزی لــە ئێــران و
کوردســتان هەیــە .هــەر لــە ئەساســدا ئەم
دەســەاڵتە چ بــە گوێــرەی یاســاکانی و
هەروەهــا بەپێی داڕشــتە و پێکهاتەکەی،
سروشــتێکی دژ بە مافــی مرۆڤی هەیە.
هەروەهــا ســەرنجتان بــۆ ئەوە ڕادەکێشــین
کــە لە ســاڵی ٢٠١٧دا بەپێی ئامارەکان،
 ٨٦کۆڵبــەر لــە ســنوورەکان بــە تەقــەی
ڕاســتەوخۆی هێــزە چەکدارەکانــی ئێــران
کــوژراون .لــە  ٦مانگییەکەمــی ســالی
٢٠١٨یشــدا  ١٠٤کۆڵبــەر لە ســنوورەکان
بــە هــۆی تەقــەی ڕاســتەوخۆی هێــزە
ســەربازییەکانی کۆمــاری ئیســامییەوە
گیانیــان لــە دەســت داوە .هەاڵواردنــی
نەتەوەیــی و ئایینــی سیســتماتیک کــە
ئــەو ڕێژیمــە بەڕێــوەی دەبــا ،تەنانــەت
خەڵکــی بوومەلەرزەلێــدراوی پارێــزگای
کرماشانیشــی گرتووەتــەوە و بــووە بــە
هــۆی ئــەوە دەســەاڵتداران و دامــودەزگا
حکوومەتیەکان ،لە ماوەی یەک ساڵی
رابــردوودا ،ئــەو پــەڕی کەمتەرخەمی لە
پێڕاگەیشتنی خەڵکی بوومەلەرزەلێدراودا
لە خۆیان نیشان بدەن.
لە ماوەی پێنج ســاڵ سەرۆک کۆماریی
ڕووحانیــدا خەڵکــی ئیــران بــەرەوڕووی
کێشــەی قووڵی کۆمەاڵیەتی و ئابووری
بوونەتەوە .دەســەاڵت لێبــڕاوە بەردەوام بێت
لە سەر گوشــار خستنەسەر شارۆمەندانی
ئێــران ،چاالکانی بــواری مافی مرۆڤ،
یاساناســان و پارێــزەران ،مامۆســتایان،
کرێــکاران ،چاالکانــی ژینگەپارێــزی،
ڕووناکبیــران ،ڕۆژنامەنووســان و هەمــوو
ئەوانــەی بوێریــی ئەوەیان هەیــە ڕەوایی و
مەشــرووعیەتی ئــەم دەســەاڵتە ببەنــە ژێر
پرسیارەوە .چاالکانی بواری ژنان بەردەوام
لەژێــر هێــرش و گوشــاری ئــەم دەســەاڵتە
دان و بە شێوەیەکی نایاسایی دەستگیر و
زیندانی دەکرێن و لە ڕاســتییدا جیاوازیی
و هەاڵواردنێکی زۆری جنسییەتی بەپێی
یاسا ئێسالمییەکان لە ئێراندا هەیە.
دەوڵەتــە یــەک لــە دوای یەکــەکان
لــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیدا و
یــەک لــەوان دەوڵەتــی ڕۆحانــی دەوری
بەرچاویــان گێڕاوە لە پێشــێلکردنی مافی
مــرۆڤ و ســەرکوتکردنی خەڵکــدا و ،بە
تونــدی ڕووبــەڕووی هــەر چەشــنە جووڵە
و ناڕەزایەتــی دەربڕینێکــی هێمنانــەش
دەبنەوە.
ڕۆژی ١٢ی ســێپتامبری ٢٠١٨
مانگرتنێکــی بەرفــراوان زۆربــەی زۆری
شــارە کوردییەکانی کوردســتانی ئێرانی
گرتــەوە .ئــەم مانگرتنــە سەرانســەرییە،
ناڕەزایەتــی دەربڕینێکــی گشــتی بــوو
بەرامبــەر ئێعدامــی ســێ الوی کــورد و
هەروەهــا مووشــەکبارانی بنکەکانــی
حیزبــی دێموکــرات لــە شــاری کۆیــە له
باشــووری کوردســتان کــە بــە هۆیــەوە

 ١٦کــەس گیانیــان لــە دەســتدا و ٤٠
کــەس برینــدار بــوون .دوا بــە دوای
کــەس لــە
مانگرتنەگشــتییە١٢،
چاالکانــی مەدەنــی و کەلتــووری لــە
شــارەکانی کوردســتان دەســتگیر کــراون
و هەتــا ئێســتا لــە زیندانەکانی ڕێژیمدان
و بــێ سەروشــوێنن .ئەمــەش لــە درێژەی
کــردەوەی تیرۆریســتی و خراپکارانــەی
سپای پاسداران و وەزارەتی ئیتالعاتی ئەو
ڕێژیمــە لــە هەرێمی کوردســتانی عێراق
و دەرەوەی واڵت بــە دژی هیزەکانــی
ئوپوزیسیۆنی کورد و ئێرانی دایە.
مەبەســت لە نووســینی ئەم نامەیە ئەوەیە
وەبیــر بەڕێزتــان و ســەرجەم ئەندامانــی
کــۆڕی گشــتیی نەتــەوە یەکگرتووەکان
بێنینــەوە کــە ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران و دەوڵەتــی حەســەن
ڕووحانــی پێشــێلکاری ســەرەکیی مافی
مــرۆڤ لــە ئیــران و هــۆکاری نائارامی
وناسەقامگیری لە ناوچەکە دان .حەسەن
ڕووحانی وەک سەرۆک کۆماری ئێران
لــە حاڵێکــدا دەیهەوێــت بــاس لــە مافــی
مرۆڤ و پێشــێلکاریی مافی مرۆڤ لە
والتانــی دیکە بکات کە دەســەاڵتەکەی
خــۆی گەورەتریــن پێشــێلکاری مافــی
مرۆڤــە و خەڵکــی ئێران و کوردســتان لە
زیندانێکــی گــەورەدان کــە لە الیــەن ئەم
حکوومەتەوە بۆیان دروست کراوە.
ئێمــە وەک ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران،
ئامادەبوون و بەشــداریی حەسەن ڕووحانی
لە حەفتاوســێهەمین کۆبوونەوەی کۆڕی
گشتیی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان
و قســەکردنی بە نــاوی خەڵکی ئێرانەوە،
بە بێڕێزی بە پێکهاتەکانی خەڵکی ئێران
دەزانیــن و مەحکوومــی دەکەین .ئێمە بە
تەواوی لە سەر ئەو باوەڕەین کە کۆماری
ئیســامی پێشــێلکاریبنەرەتیی مافــی
مــرۆڤ لە ئێــران و هۆکاری ســەرەکیی
ناسەقامگیری لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستە.
چاوەروانــی و داوای ئێمــە لــە بەڕێزتان و
کــۆڕی گشــتیی ڕێکخــراوی نەتــەوە
یەکگرتووەکان ئەوەیە پشــتیوانی خەڵکی
ئازادیخــوازی کوردســتان و گەالنــی
وەزالەهاتــووی ئێــران بــن و ســنوورێک
بــۆ پێشــێلکاری و یاغیگەرییەکانی ئەو
ڕێژیمە دابنێن.
ناوەنــدی هــاوکاری حیزبەکانــی
کوردستانی ئێران بریتین لە:
ـ حیزبی دێــمــوکــراتــی کوردستانی
ئێران
ـ کۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتکێشانی
کوردستانی ئێران
ـ حیزبی دیمۆکراتی کوردستان
ـ کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان
ـ سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران
٢٣ی سێپتامبری ٢٠١٨ی زایینی
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دژی ڕێژیمی ئێران
لە بەردەم نوێنەرایەتی  UNخۆپیشاندان بەڕێوە

ڕێکخراوەکانــی ژنــان ،الوان و
خوێندکارانــی پەنابەرانــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردستان ،دژی ڕێژیمی ئێران لە بەردەم
نوێنەرایەتــی  UNلــە شــاری هەولێــر
خۆپیشاندانیان بەڕێوە برد.
هەواڵنێری ماڵپەڕی کوردســتان میدیا لە
شاری هەولێر لە بەردەم نوێنەرایەتی UN
شوێنی خۆپیشاندانەکە ڕایگەیاند ،ئەمڕۆ
چوارشــەممە ڕێکەوتــی ٤ی ڕەزبــەری
١٣٩٧ی هەتــاوی ،ڕێکخراوەکانــی
ژنــان ،الوان و خوێندکارانــی پەنابەرانــی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،دژی هێرشــە
تێرۆریســتییەکانی ڕێژیمــی ئێــران
خۆپیشــاندانێکی بەرینیــان لــە بــەردەم
نوێنەرایەتــی  UNلــە پێتەختی هەرێمی
کوردستان بەڕێوە برد.
لــە خۆپێشــاندانانەدا ،ســەرەکیترین
داواکاریــی خۆپێشــاندەران پاراســتنی
ئەمنییەتــی کەمپــی پەنابەرانــی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــوو کــە ئــەو
داواکارییە بە گۆی کۆمەڵگای جیهانی
بگەێنن.
ئــەو خۆپێشــاندانە هــاوکات بــوو لەگــەڵ
٧٣هەمیــن کۆبوونــەوەی ســااڵنەی
کــۆڕی گشــتیی ڕێکخــراوی نەتــەوە

یەکگرتووەکان.
لــەو خۆپیشــاندانەدا ،خۆپێشــاندەران بــە
دوو زمانــی کــوردی و ئینگلیــزی
داواکارییەکانیــان ڕوو لــە ڕێکخــراوی
نەتەوە یەکگرتووەکان خوێندەوە.
دواتــر خۆپیشــاندەران لــە بــەردەم
کۆنســولخانەی ویالیەتە یەکگرتووەکانی
ئامریکا لە شاری هەولێر ،دژی جەنایەت
و تێرۆریزمی ڕێژیمی ئێران خۆپیشاندانیان
بەڕێوە برد.
لــه بــەردەم کۆنســولخانەی ویالیەتــە
یەکگرتووەکانــی ئامریکا "تەوار قادری"
چاالکی مافی ژنان بە زمانی ئینگلیزی
ڕوو لــە واڵتــی ئامریــکا پەیامێکــی
خوێنــدەوە و دواتــر "شــلێر مەحمــوودی"
ســکرتێری یەکیەتیی ژنانــی دێموکراتی
کوردســتان بە زمانی کوردی ڕوو واڵتی
ئامریکا پەیامێکی پێشکەش کرد.
پاشــان "فاتمــە عوســمانی" ســکرتێری
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران باســی لــەوە کــرد ،ئامانجــی ئێمــە
لــەو کۆبوونەوەیــە ئەوەیــە کــە بــە جیهــان
ڕابگەێنیــن کەمپــی پەنابەرانی کوردانی
ڕۆژهــەاڵت کــە لــە هەرێمی کوردســتان
نیشــتەجێن؛ لەژێــر هەڕەشــە و مەترســی

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێران بە بۆنــەی ،وەرگرتنی
خەاڵتــی ئاشــتیی نۆبــڵ لە الیــەن "نادیە
موراد" کچە کوردی ئیزەدی ،پەیامێکی
پیرۆزبایی باڵو کردەوە.

لەژێر دەســتی داعشدا تووشی ئەشکەنجە
و چەندین کاری قێزەونی دیکە بوونەتەوە.
نادیــە بــە هــەوڵ و تێکۆشــانی بــەردەوام
هــاواری پڕ بە گەرووی مرۆڤتەوەری و
پاراستنی کەرامەتی ئینسانی بوو.
نادیــە بەهــۆی کارکردنــی لەســەر
پڕۆژەیــەک لەژێــر نــاوی " کۆتاییهێنان
بە توندوتیژیی جنســی ،وەکوو چەکێکی
شــەڕ" توانی بە هاوبەشــی لەگەڵ دێنیس
موکوێــگ خەاڵتــی نۆبیڵــی ئاشــتی
بەدەست بهێنێت.
ڕاســتییەکی حاشــاهەڵنەگرە ،لــە ئاســت
ئازارەکانــی کورد و هەموو پێکهاتەکانی
کوردســتان ،هــەر جــۆرە خــەاڵت و
پێزانینێــک بارتەقــای خەمەکانمــان
نییــە ،بــەاڵم بیســتنی لــە الیــەن ئەوانەی
ڕەگەزپەرســتانە شــەو و ڕۆژ دەکەنــەوە،
تەزوویــەک بــە لەشــیاندا دێت کــە بەقەد
هەموو ئەو ئازارانەیە.
لــە کاتێکــدا "نادیــە" خەاڵتــی ئاشــتی
وەردەگرێت کە ژنانی کۆمەڵگای ئێران و
کوردســتان بەتایبەتــی ،لەژێر هێژموونیی
چەســانەوەی تونــدی بیــری ویالیەتــی
فەقیهی ڕۆژانە رووبەری ستەم و بێرێزی
دەبنــەوە و ئازایانــە بــۆ بەدەســتهێنانی
مافەکانیان لە هەوڵی بەردەوام دان.
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران ،گەرمترین پیرۆزبایی
خۆی پێشکەش بە نادیە موراد و کوردانی
ئێزیدی و ســەرجەم ئەو کەســانە دەکا کە
بــۆ بەدەســتهێنانی ئاشــتی و ئــازادی لــە
هیــچ چەشــنە زەحمــەت و تێکۆشــانێک
درێغی ناکەن.

ڕێژیمــی تێرۆریســتیی تــاران دایــە و
دەبــێ کۆمەڵــگای جیهانــی لەبەرانبــەر
هەڕەشــە و هێرشــەکانی ڕێژیمــی ئێرانــدا
دژی کەمپــەی پەنابەرانــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردستان بێدەنگ نەبێت.
هــاوکات "شــلێر مەحمــوودی" ســکرتێری
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردســتان،
مەبەســت لــەو خۆپیشــاندانەی بــۆ ئــەوە
گەڕانــدەوە کــە ئێمە بــە دنیــا ڕابگەێنین
کــە ڕێژیمــی ئێــران بنکــە و بارەگاکانی
حیزبی دێموکرات و شوێنی ئیدارییەکانی
مووشــەکباران کــردووە کــە بــەو هۆیــەوە
چەندیــن کــەس لەوانــە ژن و منــداڵ و
خەڵکی مەدەنی شەهید بوون.
لــەو خۆپیشــاندانەدا" ،شــنە درودگــەر"
ئەندامــی بەڕێوەبەریــی یەکیەتیی ژنانی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران باســی
لــەوە کــرد ،ئێمە لێــرە کۆبووینەتــەوە هەتا
بــە جیهــان ڕابگەێنیــن کــە ڕێژیمی ئێران
ڕێژیمێکــی تێرۆریســتییە و ئــەو ڕێژیمــە
هیــچ ئوســوول و یاســایەک ناناســێت و
دەســت بۆ هەموو جەنایەتێک دەبات بۆیە
کۆمەڵــگای جیهانــی دەبــێ بەرەنــگاری
کــردەوە تێرۆریســتییەکانی ڕێژیمی ئێران
بێت.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
پیرۆزبایی لە نادیە موراد کرد

دەقی پەیامەکە:
پەیامــی پیرۆزبایــی ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانی کوردســتانی ئێران بە بۆنەی،
وەرگرتنی خەاڵتی ئاشتیی نۆبڵ لە الیەن
"نادیە موراد" کچە کوردی ئیزەدی
ئیزەدیــی
کــوردی
کچێکــی
خەڵکــی شــەنگال و باڵوێــزی ئاشــتی
نەتەوەیەکگرتــووەکان "نادیــە مــوراد" بــە
هاوبەشــی لەگــەڵ "دێنیــس موکوێــگ"
پێکــەوە خەاڵتــی نۆبڵــی ئاشــتیی ســاڵی
٢٠١٨ی زایینییان بەدەست هێنا.
ســاڵی ٢٠١٤ی زایینــی ،چەکدارانــی
بیرتەســک و سەدەناوەڕاســتیی "دەوڵەتــی
ئیســامی لــە عێــراق و شــام" ناســراو بــە
(داعش) پەالماری شــاری شەنگالیان دا
و داگیریان کرد و لەو هێرشە دڕندانەیەدا،
شــکۆ و هەیبەتــی مرۆڤانــەی هــەزاران
مرۆڤــی بێتاوان شــکێندرا و بــۆ جارێکی
دیکە نەیارانی کوردستان و کورد هەوڵی
داگیرکارییان لە کوردستان دا.
نادیــە مــوراد پاش ئەوەی لە چاوی  ٥برا
و دایــک و باوکــی بوونــە قوربانــی ئــەو
ستەمە گەورەیە،یەکێک بوو لەو هەزاران
کچانــەی کــە لــە الیــەن ئــەو ڕێکخــراوە
تیرۆریســتییەوە بەدیــل گیــران و لــە
شــارەکانی ژێر دەستی داعش بۆ مەرامە
دژی ئینسانییەکان دەکڕان و دەفرۆشران،
نادیە موراد دوای ماوەیەک توانی خۆی
لــە دەســتی ئــەم ڕێکخــراوە تێرۆریســتییە
ڕزگار بــکات ،دوای ڕزگاربوونــی توانی
ببێتــە دەنگــی ئەو کچــە بێتاوانانەی کە

ن ــاوەن ــدی هــاوکــاریــی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
١٤ی ڕەزبەری  ١٣٩٧هەتاوی

درێژەی پەیڤ
بــە دەریــاوە بنێــن! دوایــەش لە ترســان ،لە
تاران هەوڵیان دا ســەدان هەزار بەســیجی
و بەکرێگیــراو کــۆ بکەنــەوە کــە نــەک
خەڵک بترســێنن بەڵکوو ترسی خۆیان لە
رووخانی رێژیمەکەیان بشارنەوە.
ئێســتا ســەرانی رێژیم بە راشکاوانە دەڵێن
کە شــەڕ براوەتە نێو ماڵی وێرانی رێژیم،
جا بە ناوی شــەڕی ئابووری یان شــەڕی
میدیایــی و رەوانــی یــان هەرچــی دیکــە
ناوی دەبەن ،خۆی دانپێدانانە کە شەڕیان
بردۆتــە نێو ماڵــە وێرانەکەیان و خەڵکیان
دەترســاند کــە با ئێــران وەکوو ســووریەی
لــێ نەیــەت ،بــەاڵم ئێســتە دەڵێــن وەکــوو
یەمەنمان لێ کردووە!
ئەوە رەوتی مێژوو و بنەما سەرەکییەکانی
سیاســەت و بەرەوڕووبوونــەوەی هێــزە،
کــە لــە ناوچەیەکــی هەســتیاری وەکوو
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و خەڵکــی
فرەڕەنــگ و فرە نەتەوەیــی ئەم ناوچەیە،
دەرەتــان بە هێزی ســەرەڕۆ و ئاژاوەگێڕی
وەکــوو کۆمــاری ئیســامی نــادرێ کە
فراوانخــوازی بــکا و هیچ دەســەاڵتێکی
تاوانکار کە خەڵکی لە پشــت نەبێ و لە
نێوخــۆدا داڕزابێ ناتوانــێ بۆ ماوەیەکی
درێژ ،بە نمایشــی نیزامی و دەســتێوەردان
لــە دەوروبەر تەمەنی خۆی درێژ بکاتەوە
و ئەو هەاڵنەی دەیکا ئێخەی دەگرنەوە.
شەلالق لێدان لە دەریا ،رێژیمی ستەمکار
لــە شــەپۆلەکانی دەریــای ویســت و
داواکاریــی خەڵــک ناپارێــزی و بــە
الفاوێک کۆشــکی داڕزاوی دەسەاڵتی
تاران دادەڕووخێ و لە مێژودا ون دەبێ.
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ئەلبورز ڕویینتەن
دوای هاتنــە ســەرکاری ترامــپ و
بەجێگەیاندنــی ئــەو گفتەی کە لە کاتی
بانگەشــەی هەڵبژاردنەکانــدا دابــووی بۆ
ڕەتکردنەوەی ڕێککەوتنامەی نێوان ئێران
و واڵتانــی ڕۆژئاوایــی بــە نــاوی "برجام"
مشتومڕێکی زۆر دروست بوو.
ئامریــکا کــە سیاســەتێکی جیــاواز لــە
کاتــی حوکمڕانــی ئۆبامــای گرتبــووە
بــەر بــووە جێــگای ڕەخنــەی نێوخــۆی
ئامریــکا و واڵتانــی ئەورووپایــی .ئەوەی
دەتوانیــن ئێســتا بــە ڕوونــی باســی لێــوە
بکەین ستراتیژی ئامریکا بەهاتنە دەر لە
بەرجــام خــۆی لــە گوشــارهێنانی زۆر بۆ
ســەر ئێران تــا جێبەجێکردنی مەرجەکانی
کــە لــە الیەن مایــک پۆمپێئو لــە دوازدە
مەرجــدا ڕایگەیانــد خــۆی دەبینێتــەوە.
هــەر لــەو ئاراســتەیەدا ئامریــکا قوناغــی
یەکەمــی گەمارۆکانــی خســتە بــواری
جێبەجــێ کــردن و چــاوەڕوان دەکرێــت
بــە جێبەجێکردنــی قۆناغــی دووهــەم لــە
نۆوامبــری داهاتــوودا گوشــارێکی زۆر
بــۆ ئێــران بهێنێــت .پێــم وایــە ئــەو وتــەی
بڕایان هووک نوێنەری تایبەتی وەزارەتی
دەرەوەی ئامریــکا بــۆ کاروبــاری ئێران لە
میانــەی چاوپێکەوتنێــک لــە هەفتــەی
ڕابــردوو لــە نیۆیورکــدا زۆر بــە ڕوونــی
دەریدەخــات کــە نیازی ئــەوان بەرانبەر بە
ئێــران چییە؛ هووک دەڵێ "هەر وەک لە
مێــژوودا هەیە ئێران دوای گوشــاری زۆر
ئامادە دەبێت بێت لە ســەر مێز دابنیشــێ".
بە ئیمزا کردنی ستراتیژی نوێی ئامریکا

ستراتیژی یەکیەتیی ئەورووپا
لە بەرانبەر ئێران؟!

بەرانبــەر بــە تیــرۆر و پشــتیوانانی تیــرۆر
بــە مێحوەریەتــی ئێــران کــە لــە الیــەن
ترامپەوە جان بۆڵتۆن لە شیکردنەوەی ئەو
ســتراتیژییەدا باســی کــرد ئەو گوشــارانە
بەردەوام دەبێت.
لــە بەرانبــەردا ئەوەیکــە جێــگای باســی
ئێمەیە یەکیەتی ئەورووپا هەر لە سەرەتای
هاتنــە دەری ئامریکا لە ڕێککەوتنامەی
"برجــام" جیــاواز بیر دەکاتــەوە و پێی وایە
ڕێککەوتنامەکــە بــە ســودی هەمــوو
الیەنێکــە بەتایبەتــی نیشــان دەدات کــە
بواری دیپلۆماســی ســەرکەوتنی بەدەست
هێنــاوە ،ئــەو جیــاواز بیرکردنەوەیــە لــە
گوتــاری ســەرۆکی واڵتانــی فەڕانســە
و ئاڵمــان و بریتانیــا بــە ڕوونــی دیــارە؛
تەنانــەت لــە دانیشــتنی  ٧٣ســەرۆکی
واڵتــان لــە نەتــەوە یەکگرتــووەکان بــە
ئاشــکرا لە الیەن ماکڕۆنەوە ڕاگەیەندرا.
فێدریــکا موگرینــی لــە ڕاپۆرتێکــی
لۆسئانجلێستایمز لە سەر پەیوەندی نێوان
ئێــران و ئەورووپــادا دەڵێ":ئێمــە هەمــوو
هەوڵــی خۆمــان دەدەیــن بــۆ بەردەوامــی

ڕێککەوتنامەکــە و هێشــتنی ئێــران
لــە نێــو ڕێککەوتنامەکــە چونکــە ئــەو
ڕێککەوتنامەیە وێڕای سودی بازرگانی
بــۆ خەڵکــی ئێــران ،ویســتەکانی ئێمە بە
نیســبەت ئاسایشــی ناوچەکەی خۆمان و
جیهانیش دابین دەکات"
دوبــارە بوونــەوەی وتەی لەم شــێوە لەالیەن
دامــودەزگای سیاســی و سیاســەتوانانی
ئەورووپایــی نیشــان دەدات کــە ئەورووپــا
بــە هەموو شــێوەیەک هــەوڵ دەدات تا لە
ڕێگەی ڕێککەوتن و سیاسەتی هاوشێوەی
"برجــام" لــە گەڵ ئێراندا بــەردەوام بێت .تا
چەند دەتوانێ لەو سیاســەتەدا سەرکەوتوو
بێــت بــە تایبەتــی کــە ئێــران زۆر هیوای
پێ بەســتووە باسێکی دیکەیە و پێویستی
بــە شــڕۆڤەی زۆر هەیــە بــە تایبەتــی
دوای شــەڕی بازرگانــی و زیادکردنــی
باجەکانــی بازرگانــی نێــوان ئامریــکا و
ئەورووپــا .بەاڵم ئەوەی کە وا لە ئەورووپا
دەکات سیاســەتێکی لەو شێوە بگرێتە بەر
زیاتــر لــە پەیوەندی ئابووری بۆ هەندێک
بابەتــی دیکــە دەگەڕێتەوە کــە دەتوانرێ

لــە نێو دێڕەکانی گوتاری ئەورووپییەکان
دەربهێنرێــت .چونکــە ئەورووپــا بــە نرخی
درزتێکەوتنــی پەیوەندییەکانــی لەگــەڵ
ئامریکا ئامادەیە ئەو ســتراتێژییە بەردەوام
بــکات و هــەر وەک موگرێنــی بــەردەوام
ئامــاژەی بــۆ دەکات لــە هەوڵی بــەردەوام
دان بۆ پاراستنی ڕێککەوتن و بەردەوامی
پەیوەندییەکان.
بەاڵم بۆچی؟
ســەرەتا ئەورووپــا پێــی وایــە کــە ئەگەرئێــران گۆشــە گیــر بکرێــت ئێــران زیاتــر
دەور دەبینێــت لــە نائارامــی ناوچــە و
ناردنــی تیــرۆر بــۆ ئەورووپا کــە پێم وایە
ئــەو بابەتــە هەڵەیــە چونکە لــە گەرمەی
ڕێککەوتنی "برجام" و مانگی هەنگوینی
پەیوەندییەکان دەستتێوەردانەکانی ئێران لە
ناوچە و پشــتیوانی تیــرۆر نەتەنیا کەمتر
نەبوو بەڵکوو زۆرتر بوو ،تەنانەت ڕۆڵی لە
سیاسەتداڕێژی بۆ واڵتان لە چوارچێوەی
بەرژەوەندییەکانی زیاتری کرد.
 یەکیەتیــی ئەورووپا ئێســتاش پێی وایەســناریۆی دوو باڵی ڕێژیم ڕاســتە و پێی

وایــە دەرفەتــی زیاتردان بە باڵی ڕووحانی
و ڕێفۆرمخــوازەکان دەبێتــە هــۆی ئەوەی
ڕادیکاڵــەکان ڕۆڵیــان کــەم بێــت و بــەو
شــێوەیە بــەرەو ڕێفــۆرم لــە ئێرانــدا دەچن،
ئــەوەش دەبێتە هــۆی ئەوەی بۆ داهاتووی
ناوچە باش بێت؛ کە ئەم بابەتەش بە دوور
و نزیک ناتوانرێ ڕاســت بێت چونکە لە
کۆتاییدا ئێران سیستمێکە و هەر تاکێک
و باڵێــک لە چوارچێوەی سیاســەتەکانی
سیســتم کار دەکــەن یــان دەرفــەت ئەوەندە
کەمــە کــە ناتوانــرێ گــرەوی لــە ســەر
بکرێت.
ئەگــەر بیانووی باشــتربوونی بارودۆخیئابووریی واڵت و سودگەیاندن بە خەڵکیش
بێــت هیچ ڕێککەوتنێک ناتوانێ واڵمی
گرفتــە ئابوورییەکانــی ئێــران بداتــەوە بۆ
ئــەوەی لــە کۆتاییدا بــە قازانجی خەڵک
تــەواو بێــت ،چونکــە سیســتمی ئابووریی
کۆماری ئیسالمی داڕماوە و گەندەڵی و
خراپ بەڕێوەبردن و بەکارهێنانی سامانی
واڵت بۆ کاروباری تیرۆریســتی؛ تەنانەت
بــە گوتەی جــۆن کێری وەزیــری دەروەی

نییە.
جیا لە تیۆری لە گۆڕەپانی کردەوەییشدا
سیاســەت هەوڵدانێکــە بــۆ وەدەســتهێنان،
پاراستن و بەرفراوانکردن و کەڵکوەرگرتن
لە هێز بەمەبەســتی کاریگەریدانان لەسەر
الیــەن یــان الیەنەکانــی بەرانبــەر .لــە
بنەڕەتــدا کردەوەی سیاســی کردەوەیەکە
لەســەر بنەمای هێز .بە بێ هێز سیاســەت
و سیاســەتکردن هیــچ مانیەکــی نییــە.
تەنیا ڕێگای گەیشــتن بە ئامانجەکانیش
کۆکردنــەوەی هێــز و کەڵکوەرگرتــن لەو
هێزەیــە لــە کاتــی پێویســت و گونجــاودا.
هێــز لــە هەمــوو بوارێکــدا کارکــرد و
سوودمەندیی هەیە .ئەکتەرە سیاسییەکان
هــەم لــە پێکهێنانــی پەیوەندی ئاســایی و
دۆســتانە (پەیوەنــدی ئابووری ،سیاســی،
کەلتــووری و  )...و هــەم لــە کاتــی
ناکۆکی و شــەڕدا لە هێزی بەردەســتی
خۆیــان بۆ کارتێکــەری و کاریگەریدانان
لەسەر الیەنی بەرانبەر کەڵک وەردەگرن.
تەنانــەت لــەو پرۆســە و ڕەوتانــەی وتووێژ
و گفتوگــۆی ()Negotiation
نێــوان الیەنەکانیشــدا بــە تایبــەت الیەنــە
ناکــۆک و دوژمنەکانــدا ،هێــز ڕۆڵێکی
بەرچــاو دەگێڕێــت .هەڵبــەت کاتێــک
کــە باســی گفتوگۆ (یــان موزاکــرە) بۆ
چارەســەری کێشــەکان دەکرێــت زیاتــر
پرۆســەیەکی دۆســتانە دێتــە بەرچــاو کە
لەو پرۆســەیەدا دوو یان چەند الیەن هەوڵ
دەدەن کێشــە و گرفتەکانــی نێوانیــان
بخەنە ســەر مێزی گفتوگۆ و لە ڕێگای
وتووێــژەوە چارەســەرییەکی ئاشــتییانەی
بــۆ بدۆزنــەوە .هەر بۆیە لێــرەدا ڕۆڵی هێز
زۆر بەرچــاو ناکەوێــت و ئاشــکرا نییــە
بــەاڵم دەبێــت ئــەوە بزانین کە لــە نەبوونی
هێــزدا تەنانــەت دەســتپێکردنی گفتوگــۆ
و دانوســتان لــە نێــو الیەنەکانــدا ئەگــەر
ناکردنــی نەبێــت زۆر دژوار و ئەســتەمە.
گفتوگــۆ و وتووێــژ لــە نێــوان دوو الیەنی
ناکــۆک و دوژمنــدا کاتێــک مانــای
هەیــە کە ئەو الیەنانە لە شــێوازەکانیتری
ڕووبەڕووبوونەوەدا کێشــەکانیان چارەســەر

نەبووبێت و گەیشــتبێتنە ئــەو قەناعەتەی
کــە گفتوگــۆ بە تەنیا ڕێگای چارەســەر
بزانــن .ئەمــەش تەنیا کاتێــک دەبێت کە
هــەر دوو الیــەن ئەوەندە هێزیان بەدەســتەوە
بێت کە بتوانن گۆڕەشە و هەڕەشە لەسەر
الیەنی بەرانبەر درووست بکەن .هەر بۆیە
زۆربــەی گفتوگــۆ و دانوســتانەکان لــە
نێــوان الیەنــە خاوەن هێزەکانــدا پێک دێت
و زۆر بــە دەگمــەن دەبینیــن الیەنێکــی
بەهێــز لەگــەڵ الیەنێکــی بێهێزدا لە ســەر
کێشەکانی نێوانیان دانوستان بکات.
هــەر الیەنێــک بڕیــاری گفتوگۆ بدات و
ئامادەیی خۆی بۆ چارەســەری کێشەکان
لە ڕێگای گفتوگۆ و دانوســتانەوە نیشان
بــدات پێویســتە لــە پێشــدا توانــا و هێــزی
خــۆی بنوێنێــت و بــە الیەنــی بەرانبــەری
بسەلمێنێت .ئاشکرایە کە ئەرکی گفتوگۆ
درووســت کردنی جۆرێــک پەیوەندی دوو
الیەنەیە بە مەبەستی دابینکردنی زیاترین
بەرژەوەندی بۆ هەر دووالیەنە بەاڵم ئەگەر
یەکێــک لــە الیەنــەکان خــاوەن ئەوەنــدە
هێــزی بەرچاو نەبێت کــە بتوانێت الیەنی
بەرانبەر بکێشــێتە ســەر مێــزی گفتوگۆ،
نە دەســپێکردنی ئەو پرۆسەیە مومکینە و
نــە دابینکردنی بەرژەوەنــدی .لێرەدایە کە
ڕۆڵی هێز لە گفتوگۆدا ئاشــکرا دەبێت و
ئەوەیــش زۆر سەرســووڕێنەر نییــە .هــەروا
کــە لــە دنیــای واقێعــدا گــورگ لەگەڵ
مــەڕ و شــێر لەگــەڵ خــەزاڵ گفتوگــۆ
نــاکات لــە دنیــای سیاسەتیشــدا بەهێــز
لەگەڵ بێهیز گفتوگۆ ناکات.
بۆ دەســپێکردنی گفتوگۆ لەگەڵ الیەنی
دوژمن یان بەرانبەردا کە لە چوارچێوەی
بەرژەوەنــدی تــۆدا ناجووڵێتــەوە دەبێــت یان
توانــای دڵگەرم کردن و تەشــویق کردن و
ڕازی کردنت هەبێت یان توانای ترســاندن
و تۆقاندنــی .هەڵبــەت توانــای ترســاندن
بــەو مانایــە نییە کە بــە ئەندازەی الیەنی
بەرانبەرهێــزت هەبێــت یان لە ڕووی هێزەوە
هاوسەنگ بن .هاوسەنگی هێز پێشمەرجی
دانوســتان و گفتوگــۆ نییــە .توانــای
ترساندن بەو مانایە دێت کە تۆ بە کردەوە

هەڕەشــەیەک بیت لەسەر الیەنی بەرانبەر
و بیســەلمێنیت کە ئەگــەر ناکۆکییەکان
بــە شــێوازی گفتوگــۆ چارەســەر نــەکات
ئــەوا توانــای بەرەنگاربوونــەوە و درووســت
کردنــی هەڕەشــە بــۆ ســەر بایــەخ و
بەرژەوەندییەکانیــت هەیــە .لــە هەمــوو
دنیــادا ئــەو الیەنانەی کە لەســەر کێشــە
و ناکۆکییەکانیــان گفتوگۆ و دانوســتان
دەکەن بایەخ و ڕۆڵی هێز لەبەرچاو دەگرن
و ئــەوە وەک بنەمایەکــی گشــتییە هــەر
بۆیــە لــە کوردستانیشــدا بە گشــتی و لە
ڕۆژهەاڵتــدا بــە تایبەتــی ئــەو ڕاســتییە
ناگۆڕدرێت .بە واتایەکیتر هەر الیەنێک
کــە لــە ڕۆژهەاڵتــدا هــەوڵ بــدات کە لە
ڕێــگای وتووێــژ و گفتوگــۆوە کێشــەی
لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندی چارەســەر بکات
دەبێــت پێش هەموو شــتێک خــۆی بەهێز
بــکات و بتوانێــت خــۆی وەک الیەنێکی
لێهاتووی گفتوگۆ بناسێنێت و بە تایبەت
توانای هەڕەشە کردن و ترساندنی هەبێت.
دەبێت ئەوەندە توانستت هەبێت کە دەوڵەتی
ناوەنــدی لە ئەگەری پشــتگوێ خســتنی
خواســت و داواکاریەکانتــدا دڵنیگەرانــی
بەرپــەرچ و کاردانــەوەت بێــت .تەنیــا
لــەو کاتــەدا گفتوگــۆ ســوودی دەبێــت و
الیەنی بەرانبەر ئامادەی بیســتنی قسە و
داواکاریت دەبێت.
ناســینی هێــزی خــۆ و الیەنــی بەرانبــەر
فاکتەرێکــی ســەرەکییە بــۆ دەســپێکردن
و ســەرکەوتن لــە پرۆســەی گفتوگــۆدا.
ناکرێــت و بــێ مانایشــە لــە پێگەیەکــی
الواز و بێهێــزەوە چاوەڕوانــی ئــەوە بیــت
الیەنــی بەهێــز لەگەڵتــدا دانوســتان و
گفتوگــۆ بــکات .گفتوگــۆ لــە حاڵەتــی
بێهێــزی و الوازیــدا پێــش هەموو شــتێک
هێرشــێکە بۆســەر خــۆت لەبــەر ئــەوەی
کــە لــە دۆخیــی بێهێزیدا تەنانــەت ئەگەر
دەرفەتــی گفتوگۆیشــت بــۆ بڕەخســێننن
دەســکەوتێکت نابێت .کەوابوو دەبێت پێش
ئــەوەی پێشــنیاری گفتوگــۆ بدەیــت توانا
و هێــزی خــۆت هەڵســەنگێنیت .بــا واز
لــە گفتوگۆی سیاســی بێنین ،ئەمڕۆکە
تەنانــەت لــە ژیانــی تاکەکەسیشــدا بــە
دەگمــەن دەبینرێــت کــە پیاوێــک کــە
توانــای مارەیــی دان و زەماوەنــدی نەبێت
خــۆی بخاتــە پرۆســەی گفتوگــۆی پــڕ

لــە دەردیســەر و گرفتــی خوازمەنییــەوە.
سیاسەت جێگای خۆی هەیە.
بۆ وتووێژ و گفتوگۆ پێش هەموو شتێک
الیەنــی بەرانبەر دەبێــت ڕێزت بگرێت .بۆ
ئــەوەی ڕێــزت بگرێــت دەبێت بــە فەرمی
بتناســێت .بــۆ ئــەوەی ناچــاری کەیت بە
فەرمــی بتناســێت دەبێت هێــزی بەرچاوت
هەبێــت .هــەر ئەکتەرێکــی سیاســی کــە
خــاوەن هێــزی کاریگــەر و بەرچــاو نەبێت
نــە بــە فەرمــی دەناســرێت ،نــە ڕێــزی
لێدەگیرێت و نە گفتوگۆی ڕاســتەقینەی
لەگەڵــدا دەکرێــت .دەبێــت ئــەوە لەبەرچاو
بگریــن کــە الیەنــی دوژمــن تەنیــا ڕێزی
هێــز دەگرێــت نەک ڕێزی قســە و ڕووی
خۆش .ئەگەر ڕێزت لێ نەگیراو و داوای
گفتوگۆت کرد تەنیا خۆت و نەتەوەکەت
بێڕێزتــر و چکۆلەتر کردووەتەوە .کەوابوو
بــۆ گەورەکردنــەوەی خــۆت بەمەبەســتی
گفتوگــۆ و گەیشــتن بــە ئامانجــەکان لە
ڕێگای گفتوگۆوە دەبێت لە پێشــدا خۆت
بەهێز بکەیت.
بــەاڵم خۆبەهێزکــردن چــۆن دەبێــت؟
خۆبەهیزکــردن هەوەڵ بۆ پاراســتی ژین و
مانــەوەی خــۆ و دواجار بۆ دەســتپێکردنی
گفتوگــۆ لەگــەڵ الیەنــی بەرانبــەردا
ڕێــگا و شــێوازی زۆر و جیــاوازی هەیە.
خۆبەهێزکردن دەکرێت بە یارمەتی واڵتان
و الیەنە دەرەکییەکان بێت کە لە سیاسەتدا
پێــی دەوترێــت هاوســەنگی دەرەکــی هێــز
( )external balancingیــان
خۆبەهێزکردنێکــی ناوکــی بێــت کە پێی
دەوترێت هاوسەنگی ناوکی(Internal
 )balancingیــان تێکەاڵوێــک لــەو
دوو ڕەوتە بێت بەاڵم لەو دۆخە جیهانی و
ناوچەییەی کە ئێستا حیزبە کوردییەکان
و بەتایبــەت حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت تێیدا
دەژیــن ،باشــترین ڕێــگای خۆبەهێزکــردن
هەوڵــدان بــۆ هاوســەنگی ناوکــی هێز لە
ڕێــگای کەڵــک وەرگرتنــە لــە هەمــوو
ســەرچاوە و دەرفەتــە نێوخۆییــەکان کــە
دەکرێت ناوی بنێین سیاسەتی خۆیاری.
()Self-helping
خۆیــاری
گرنگترین و ســەرەکیترین ســتراتێجی یان
سیاسەتە بۆ زیاد کردن و بەرفراوانکردنی
هێــز بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجــەکان و
دابینکردنــی بەرژەوەنــدی نەتەوەییــە.

هێز ،گفتوگۆ و خۆیاری

د .محەممەد حسەینزادە
هێــز لــە سیاســەتدا ڕۆڵیــی ســەرەکی و
بەرچــاو دەگێڕێــت .هێــز ()Power
بــە زمانێکــی ســادە یانــی کاریگەریدانان
لەســەر بڕیارەکانــی الیەنــی بەرانبــەر .لە
ڕووی زانســتییەوە پێناســەیەکی سیاســت
بریتییــە لــە خوێندنــەوەی هەمەالیەنــەی
هێــز و چۆنیەتــی پێکهاتنــی هێــز و
بەشــداربوون لــەو هێــزەدا .سیاســەت هەوڵ
و تێکۆشــانێکە بــۆ وەدەســتهێنانی هێــز
و کەڵکوەرگرتــن لــەو هێــزە ،هــەر بۆیــە
زۆربــەی بیرمەنــدان و زانایانــی سیاســی
لە ســەر ئەو باوەڕەن کە زانســتی سیاسی
یانــی خوێندنــەوە و لێکدانەوەی چۆنیەتی
وەدستهێنان ،پاراستن و زیادکردنی ئاستی
هێــز .هەروەها ناســین و ناســاندنی خودی
هێــز یەکێک لــە ئەرکە ســەرەکییەکانی
زانســتی سیاســییە .پێگــە و گرنگی هێز
لە سیاســەتدا لە ئاســتێکدایە کە "هارۆڵد
الســکی" گــەورە بیرمەنــدی سیاســی
دەڵێت زانســتی سیاســی بریتییــە لە زانین
و تێگەیشــتن لەوەیکــە "کــێ دەیبــات؟
چــی دەبــات؟ چــۆن دەیبــات؟ و بۆچــی
دەیبات؟" .ئەو پێناسەیە ئەمڕۆکە هەم لە
ناو خوێندکارانی زانســتی سیاســی و هەم
لــە ناو کۆمەڵگــەدا وەک مەتەڵۆکێکی
لــێ هاتــووە .لــە تیــۆری و بیرۆکــەی
پەیوەنــدی و سیاســەتی نێودەوڵەتیشــدا
هێــز ،هەمان گرنگایەتــی هەیە و تەواوی
کارناســان و بیرمەندانــی سیاســەتی
نێودەوڵەتــی لەســەر ئــەو خاڵــە هاودەنگــن
کــە هیــچ ئەکتەر یــان دەوڵەتێک بە بێ
بوونی هێز ناتوانێت ئاســایش و ئەمنیەتی
خۆی بپارێزێت و مانەوەی()Survival
دەکەوێتــە مەترســییەوە .جێگــە و پێگەی
ئەکتەرەکانیش بە پێی هێزی بەردەســتیان
دیــاری دەکرێــت و چەنــدە هێزیــان هەبێت
ئەوەنــدە دەتوانن بەرژەوەنــدی خۆیان دابین
کــەن و بیپارێــزن .کەوابــوو خوێندنــەوەی
سیاسەتی نێودەوڵەتیش بە بێ خوێندنەوەی
هێــز و ئاســتی هێزی دەوڵەتــەکان مانای

ئامریــکا لــە ســەردەمی ئۆبامــا ئــەو بــڕە
پارەی کە ئازاد کرا دوای ڕێککەوتنەکە
بۆ حیزبواڵ و گروپی دیکە بەکار هێنراوە
کەواتــە باشــتربوونی ئابووریــی داڕماوی
ئێــران پێویســتی بــە گۆڕینــی بنەڕەتــی
سیســتم هەیــە تــا دەرفەتــی ئــاوا کــە
یەکیەتی ئەورووپا پێی دەدات.
 بارودۆخی مافی مرۆڤیش کە کەمترجێگای سەرنجی ئەورووپاییەکانە پێویست
بە باس ناکات کە لە ســەردەمی ڕوحانی
و دوای ڕێککەوتنی "برجام" خراپتر بووە.
 تەنیــا لــە یــەک بابەتــدا ئەویــش زیــادکردنــی هێژمونــی ئەورووپــا بــە بــەراورد
لــە گــەڵ ئامریــکا لــە ناوچەیەکــی وا
گرنــگ لــە ڕووی ژئۆپۆلیتیکیــەوە بــە
پەیوەنــدی ئێــران و ئەورووپــا دێتە دی کە
تــا چەنــد قوربانــی بــۆ دەدرێــت لــە الیەن
ئەورووپییەکانەوە جێگای باسە.
کەواتــە شــڕۆڤەی سیاســەتی ئەورووپــا
و خوێندنــەوەی ســتراتیژی ئەورووپــا لــە
بەرانبــەر ئێــران کە لەســەر ئــەو بنەمایانە
ڕاوەســتاوە ،دەبێتــە هــۆی ئــەوەی بتوانین
شــیکارییەکی دروســتتر بۆ ناوچە بکەین
بە تایبەتی کە وەک هێزی ڕاسان خاوەن
ڕۆڵ و پێگەین لە ناوچەدا .ڕاســتییەکان
وەک هەیــە ببینیــن نــەک وەک ئــەوەی
ئێمــە دەمانهــەوێ کــە نیشــان دەدات
ئەورووپییــەکان زۆر جیــاواز بیــر دەکەنەوە
کــە لــەو بیرکردنــەوەدا چەنــد ڕاســتن و
خزمەتــی ئارامی ناوچــە و خەڵکی ئێران
دەکەن جێگای گومانە.

سیاســەتی خۆیــاری لــە نیــو حیزبــە
کوردییەکانــدا لــە ڕێــگای خۆنزیــک
کردنــەوە لــە یەکتــری و لــە کۆمەڵگە و
کۆمەاڵنی خەڵک و هاوکات پشتبەستن
بــە هێــزی پێشــمەرگەوە لــە کــردەوەدا
خــۆی نیشــان دەدات و دەبێتــە سیاســەتی
کردەوەیــی .ئــەم جــۆرە خۆیارییــە یانــی
ئەوەیکــە چاوەڕوانی خەڵک و دەوڵەتان و
الیەنی دەرەکی بۆ پاراستن و هەروەها بۆ
بەهێزکردنت نەبیت .لە حەقێقەتیشدا هیچ
الیەنێک بۆ بەهێزکردنی تۆ تێناکۆشــێت
و کار نــاکات و بەرژەوەندیــت لەبەرچــاو
ناگرێــت مەگــەر ئەوەیکــە ڕەچاوکردنــی
بەرژەوەنــدی تــۆ بەرژەوەندییەکی زیاتری
بــۆ خــۆی هەبێــت .شــیاوی ئاماژەیە کە
"ڕاســانی ڕۆژهەاڵت" نموونە و نموودێکە
لە سیاسەتی خۆیاری.
ڕاسان لە بەر ئەوەیکە ڕووی لە سەرچاوه
و توانــای ناوکــی و ناوخۆییــە و پشــتی
بە هێزی پێشــمەرگەی شــاخ و کۆمەڵگە
و کۆمەاڵنــی خەڵکــی شــار بەســتووە لە
ئەگــەری بەرباڵوکــردن و بەردەوامبوونیدا
دەتوانێــت لــە داهاتــوودا خۆڵقێنــەری
هێزێکــی لەبــار و قورس و قایمتر بێت کە
دەتوانێت پێگەی دوژمن الواز بکات و لە
ئاکامــدا بیهێنێتە ســەر مێــزی گفتوگۆ؛
بــە واتایەکیتــر ڕاســانێکی بەهێزتــر و
بەرباڵوتری شــار و شــاخ لــە چوارچێوەی
سیاســەتی خۆیاریــدا دەتوانێــت ببێتــە ئەو
هێــزەی کــە لەالیەکــەوە نەتــەوەی کــورد
لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بۆ پاراســتنی
ئەمنیــەت و ژی و مانــەوەی خۆیــان دڵ
و هۆمێدی پێ ببەســتن و لە الیەکیترەوە
دوژمــن بەچۆکــدا بێنێــت و ناچــار بــە
گۆڕانــکاری لــە سیاســەتەکانیدا بکات.
هــەر ئەمــەش دەرخەری ئەوەیە کە بۆچی
دوژمــن بــە هەموو هێزی خۆیــەوە هەوڵی
وشــکاندنی شــار لە ڕێگەی ســەرکوت و
ســێدارە و تێکشکاندنی پێشمەرگەی شاخ
لــە ڕێــگای تۆپبــاران و مووشــەکبارانەوە
دەدات .ئــەوان بــە ئاشــکرا ڕایانگەیاندووە
کــە سیاســەتێک لــە چەشــنی ڕاســان
قەبــووڵ ناکەن و ڕووداوە مێژووییەکانیش
ســەلماندوویانە کە دوژمن لە خاڵی بەهێز
دەترســێت بۆیــە هــەوڵ دەدات ئــەو خاڵــە
بپێکێت.
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کۆڵبەری بە چەندی؟!

جەماڵ ڕەسووڵ دنخه
فەلســەفەی ژیــان چییــە؟ بۆ دێــی و بۆ
کــوێ دەڕۆی؟ ژیــان چــۆن و بۆچــی
دەبێ بژیت؟ لە پێناو چیدا و کۆمەڵێک
پرسیاری دیکە لە چوارچێوەی فەلسفەی
ژیاندا پێناسە دەکرێت و مەبەستی ئێمەش
پێناســەی ئــەو فەلســەفەیە نییــە .بــەاڵم
بوونی ژیانێکی خۆش و بوونی ئەمنییەت
لــە ژیانــدا پێویســتە .ئەمنییەتێــک کــە
مــرۆڤ لە چوارچێوەی تاک ،بنەماڵە و
کۆمەڵگەدا بۆ پاراســتنی ژیانی ماددی
و مەعنــەوی هەســتی پــێ بــکات هەتــا
بتوانێت بە دڵنیایی درێژە بە ژیانی خۆی
بــدات .هەمــوو هەوڵــی مرۆڤیــش لەپێناو
ئەوەیــە بــاش بژیــت و هەســت بــەوە بکات
کە قازانجی بۆ کۆمەڵگای خۆی هەیە؛
بــەاڵم ،لــە کۆمەڵگایەکدا کــە نرخی نان
بــە واتایەکــی دیکــە خــۆراک کــە هــەر
گیانلەبەرێک بۆ زیندوومانەوە پێویســتی
پێــی هەیــە لــە دەســتی تاکەکانــی ئــەو
کۆمەڵگایــەدا نەبێــت ڕێگای ئەو خەڵکە
بــەرەو کوێ دەچێــت؟ بیری خەڵک چی
بەسەر دێت؟ ژیان چ هەنگاوێک دەپێوێت
و دەیان پرسیاری دیکەی لەو بابەتە؟
وتەیەک هەیە دەڵێت" :من کان ال معاش
لــە ،ال معــاد لــە"؛ جموجۆڵــی ڕۆژانــەی
خەڵــک لــە دەستفرۆشــێکەوە هەتــا
بازرگانێکی گەورە بۆ ئەوەیە بژیوی ژیان
پەیــدا بکــەن .ناکرێت مــرۆڤ بێ بوونی
ماددیــات درێــژە بــە ژیان بــدات ،تەنانەت
ســواڵکەرێکیش لە ســەر شەقام کە سواڵ
دەکات بــە دوای دەرهێنانــی بژیوی ژیانە
و ئەویــش لــە ڕێــگای ماددیــات؛ ئەگەر
دەڵێــن مــرۆڤ بــێ بوونــی مەعنەویــات
بــە پووچــی "نێهێلیــزم" دەگات ،دەبێ دان
بــەوەش دابێنیــن کە ماددیات زۆر بەهێزتر
لەوەیە کە مرۆڤ بە پووچی بگەینێت.
لــەو وتەیــەدا ڕاســت و بــێ پــەردە بــاس
لــەوە کــراوە کــە نەبوونــی ماددیــات بــە

هەڕەشــەیەک دەزانێــت کــە ژیــان و
بیــری مــرۆڤ دەخاتــە مەترســییەوە،
واتــە دەڵێــت" :هــەر کەســێک مەعاشــی
نەبێــت مەعادیشــی نییــه" .جــا بــا بــاس
لــە کۆمەڵگایەکــی وەکــوو ئێــران و بــە
تایبەتی کوردستان بکەین :ژیانی ڕۆژانە
و داهاتــی ژیــان بــۆ بژیــو لــە ئێســتای
جوغرافیــای ئێرانــدا بووەتــە ئــەو پەنــدە
کوردییە کە دەڵێن" :نانی لە زاری ماری
دەردێنێــت" .ئێســتای ئــەو کۆمەڵگایە بە
ئاقارێکــدا دەڕوات کــە ئێمــە ڕۆژانــە لــە
گۆشــە و کەنــاری ئــەو جوغرافیایــەدا
دەبینن خەڵکانێک لە منداڵ ،مێرمنداڵ،
الو ،پیاو و ژن بە هۆی نەبوونی ماددیات
و ســەرچاوەیەک بــۆ داهاتــی ژیانیــان
تووشــی چ بــەاڵ و گرفتێک دەبن و زۆر
جاریــش بەهای نان لــە بەهای ژیان زیاتر
دەبێــت ،هــەر ئەوەیکە ڕۆژانە کەســانێک
وەکوو کۆڵبەر و کاسبکار بۆ دابینکردنی
بژیوی ژیانیان شەڕی مەرگ دەکەن.
کۆڵبــەری یەکێــک لــەو کارانەیــە کــە
کەسی بکەر لە چوارچێوەی کرێکارێکدا
کــە ئەویــش تەنانــەت وەک کرێکاریــش
پێناســەی بــۆ ناکرێــت نــەک تەنیا هیچ
مافێکــی یاســایی و ئاســانکارییەکی
دەوڵەتــی نییــە ،بەڵکــوو ئەنجامدەرانــی
ئــەم کارە وەک تاوانبــار پێناســە دەکرێن.
تاوانێک کە پاسەوانانی ڕێژیمی ئێران لە
ســەر سنوورەکان دەســتیان ئاوەڵە کراوە بۆ
ئەوەی ڕاســتەوخۆ کۆڵبــەرەکان بدەنە بەر
دەسڕێژی گولـلە.
ئەمــەش لە دۆخێکدایە کە ئەم بەشــە لەو
خەڵکــەی کە لــە دەوروبەری ســنوورەکان
نیشتەجێن بەهرەمەند نین لە کاری شایستە
و لــە هەمان کاتیشــدا هیــچ جۆرێک لە
بیمــەی بێــکاری نایانگرێتــەوە ،ملمالنێی
ئەوان لەگەڵ مەرگدایە لەپێناوی مانەوە.
ئەگــەر بەخــت یاوەریان بێــت و لە پەالمار
و دەســڕێژی پاسەوانانی ســنور ڕزگاریان
بێــت ،لەوالتــرەوە ڕووبــەڕووی هەڕەشــەی
ڕێــگا مینڕێژکــراوەکان ،ســەرما ،کڕێوە
و هەرەســی بەفــر و فشــاری قورســی

کۆڵەکانیان دەبنەوە.
کۆڵبــەری لــە کوردســتاندا ســەرچاوەی
لــە چییــەوە گرتووە؟ نەبوونــی کارخانە و
کارگەکانــی بەرهەمهێنان ،ناوەندگەرایی
ئابووریی ،بەرنامەی سیستماتیکی ڕێژیم
بــۆ هەژارکردنــی خەڵــک و ســەپاندنی
دەسەاڵتی خۆی ،نەبوونی ناوچەی ئازادی
بازرگانــی لــە ســنوورەکانی کوردســتان
لەگــەڵ واڵتانی دراوســێدا بووەتەوە هۆی
ئەوەیکــە دیاردەیەکی ناحەزی کرێکاری
لەژێر ناوی "کۆڵبەر"ی دروســت بێت ،کە
ڕۆژانە گیانی خەڵک بستێنێت.
کرێــکار پێناســە ،ئــەرک و مافی خۆی
هەیــە لەبــەر ئەوەیکــە کرێــکار پێــش
هەمــوو شــتێک وەک مرۆڤێــک کــە
خاوەنــی کەرامــەت و کەســایەتییە ڕێزی
لــێ بگیرێــت ،بــەاڵم کۆڵبــەری لــە هیچ
چوارچێوەیەکــی مافدا جێگای نابێتەوە و
بێبــەش دەکــرێ لــە هــەر چەشــنە ڕێز و
کەرامەتێــک کە مــرۆڤ دەبێت خاوەنی
بێت.
مانــای ژیــان لە کەســێکی کۆڵبــەر ئاوا
پێناســە کــراوە؛ نەبوونــی دەرەتانــی کار،
دەســتەنگی ،هــەژاری ،دەســکورتی و
حوکمــی ئیجبــار بــە کارێــک کە خۆی
قەبووڵی نییە و دۆخی ئابووری و فەزای
سیاســی و ئابووریی دەســەاڵتی بااڵدەست
بەســەریدا سەپاندووە .لە ژیانی کەسێکی
کۆڵبــەردا نــان بــۆ داهاتــوو نییــە ،ژیــان
ڕووناکیــی بــۆ داهاتــوو نییــە ،زەمانەتی
ژیان دیار نییه .هەموو هەوڵی کەســێکی
کۆڵبــەر بۆ پەیداکردنی بژیوی ڕۆژانەیە
کە لێی بێبەش کراوە.
کۆڵبــەری ئەگەرچی بە هەر شــێوەیەک
نابێ ڕێگەپێدراو بێت بەاڵم کاربەدەستانی
ڕێژیمی ئیســامیی ئێران لە کوردســتاندا
دەیانهــەوێ ئەو کارە وەک "اشــتغالزایی"
لە کوردســتان پێناســە بکەن کە ئێمە بەو
ڕێژەیــە هەلــی کارمــان دابیــن کــردووە.
بــۆ گەیشــتن بــەو مەبەســتەش لەژێــر ناو
و گەاڵڵــەی جۆراجــۆر و وادە و بەڵێنییــە
بــێ بنەماکانــی خۆیــان هــەر جارێــک

دەیانهەوێــت پیشــەی ناحــەزی کۆڵبــەری
بکەنە پیشەیەکی فەرمی.
یەکێــک لــەو گەاڵاڵنــەی کــە ڕێژیمی
ئێران جاروبار باسی لێوە دەکات کرانەوەی
ســنوورەکان لە کوردستان و دروستکردنی
ناوچــەی ئازادیــی بازرگانییــە کــە لــە
ڕاســتیدا نە دەیانهەوێت کارێکی وا بکەن
نــە مەبەستیشــیان ئــەو کارەیــە؛ چونکــە
بوونــی ناوچــەی ئازادیــی بازرگانــی لــە
کوردســتان کــە چەندین خاڵی ســنووریی
هەیــە ،زەربەیەکــی قورســە لــە ســەر
پەیکەرەی ناوەندی دەسەاڵت چ لە بواری
سیاسی و چ لە بواری ئابووری.
ئەگەرچــی مەبەســتی ڕێژیــم ئــەوە نییــە
ناوچەی ئازادی بازرگانی لە کوردســتان
بکاتــەوە ،بەاڵم بانگەشــەکەی بــۆ ئەوەیە
سفرەی مۆرەکانی خۆی ڕەنگین بکات و
خۆراکێکی فکریش بە ئیسالح تەڵەبەکان
بــدات .الیەنێکــی دیکەشــی ئەوەیــە بــە
کەڵکوەرگرتــن لــە هاتوچــۆی کۆڵبــەران
ڕێگە بە خۆی بدات و پاساو بێنێتەوە کە
ســنوورەکان نائەمنن و ئێمە بۆ پاراســتنی
سنوورەکانمان تەقە لە کەسانێک دەکەین
کــە لــە ســنوورەکاندا هاتوچــۆ دەکــەن.
هــاوکات بــاس لــەوە دەکــەن کــە ئێمە بە
هــۆکاری ئەمنییەتــی ناتوانیــن ناوچەی
ئازادی بازرگانی بکەینەوە.
هەمــوو ئێمــە لــە دنیــای ئەمــڕۆدا بــۆ
زۆر بابــەت و پــرس ،وشــەی "ئــازاد" و
"یاسایی"ـــمان بیســتووە .لــە زۆربــەی
حاڵەتەکانیشــدا وشــەی ئازادمــان بــۆ
بازرگانــی و کۆمەڵــگا گــوێ لــێ بووە.
بەاڵم باس لە ناوچەی ئازادیی بازرگانی
(منطقــه آزاد تجــاری) ئەویــش بەتایبەت
لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بــە هــۆی
هەڵکەوتــی جوغرافیاییــەوە باســێکی
دیکەیە.
لە پێناســەی نێودەوڵەتیدا ئاوا هاتووە کە؛
بە ناوچەیەکی سنووردارکراو و پارێزراوی
کەنارئــاوی (بنــدر) و غەیــرە کەنارئاوی
(غیربنــدری) دەگوترێــت کــە هەندێــک
یاســا و ڕێســای جێبەجێکــراوی واڵتــی

بیانــی لەخــۆ دەگرێت کە بە بەهرەمەندی
لــە هەندێــک قازانــج ،وەک وەرنەگرتنی
ماڵیــات ،وەرنەگرتنــی قازانــج و پــارەی
گومــرک ،نەبوونی بوروکراســی ئیداری
بۆ وەرگرتنی پاره و هەروەها نەبوونی یاسا
و ڕێسای دەستوپێگیر و ئاسانکاری بۆ
بازرگانــی و ســەرمایەگوزاریی بیانــی و
هەنــاردە و هاوردەکردنــی شــتومەک بــۆ
گەشەپێدانی واڵتێک.
ناوچــەی تایبەتــی ئابــووری و ئازادیــی
بازرگانی جیاوازییان هەیە و مێژووەکەی
لە جیهاندا بۆ یونان و لە ئاسیادا بۆ واڵتی
هێنــد و لــە ئێرانیشــدا بۆ ســاڵی ١٣٤٩ی
هەتاوی دەگەڕێتەوە کە بەپێی یاسایەک
بــە ناوەرۆکــی یاســای بەخشــینی ماف و
باجــە گۆمرۆکییەکانــی شــتومەکێک
کــە بــە مەبەســتی کەڵــک وەرگرتــن،
بەکارهێنان و فرۆشــتن هــاوردەی هەندێ
لــە دوڕگەکانــی کەنــداو دەکرێــن (قانون
معافیــت از حقــوق و عــوارض گمرکــی
کاالهایی کە بە منظور اســتفادە ،مصرف
و فــروش وارد بعضــی از جزایــر خلیــج
میشــوند) پەسند کرا .بەپێی ئەو یاسایە
لــە ســااڵنی  ١٣٦٨ ،١٣٥٩و  ٦٩چەنــد
ناوچــەی ئــازادی بازرگانــی لــە ئێرانــدا
دروست کران.
بەپێــی ئــەو دوو پێناســەی ســەرەوە
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت چەندین خاڵ و
پۆتانســییەلێکی باشی هەیە که جێبەجێ
بکرێــت ،بــەاڵم ئــەو بڕیارانــە جێبەجــێ
ناکرێــت چونکــە کوردســتان بــە هــۆی
دراوســێیەتی لەگــەڵ دوو واڵتــی تورکیە
و عێــراق ،تــاران و دەســەاڵتەکەی الواز
دەکات.
لــه کوردســتاندا پێــش هەمــوو شــتێک
سیاســەتی هــەاڵواردن و ڕوانگــەی
ئەمنییەتیی بەرپرسانی ڕێژیمی ئێران ،نە
تەنیا کار و پیشــە بۆ خەڵکی کوردســتان
بــە ڕەوا نابینن ،ئاســاییە کە دژایەتیشــی
بکــەن و ســنوورەکانی کوردســتانیش بــە
هەڕەشــەی ئەمنییەتی بۆ ســەر خۆیان لە
قەڵــەم بــدەن ،بەاڵم ئــەوە تەنیا بەهانەیە بۆ

الوازکردن و چاولەدەســت کردنی خەڵکی
کوردستان و بەچۆکدا هێنانیان.
ئێســتا کۆڵبــەری ،تەقــەی هێــزە
نیزامییەکانــی ڕێژیمی ئێران و کوژرانی
ئەو توێژە کاســبکارە لە ســەر سنوورەکان
بووەتــە ســریاڵێکی زنجیرەیــی کــە ئێمــە
دەیبینیــن و ناوەنــد و ڕێکخراوەکانــی
داکۆکیــکار لــە مافــی مرۆڤیــش تەنیــا
جاروبــار باســێکی لێــوە دەکەن کــە دەبێت
کۆتایی بە کوژرانی کۆڵبەران بهێنرێت.
لەژێــر دەســەاڵتی بەرپرســانی ڕێژیمــی
ئێرانیــش باســکردن لــه کێشــە و گرفتــی
کۆڵبــەران تەنیــا باســێکی ڕۆتینــی
ڕۆژانەیــە کــە لــە میدیــا و کــۆڕ و
کۆبوونــەوەکان باســی لێــوە دەکرێــت و
هیــچ بایەخێکــی نییە هەتــا هەنگاوێک
بــۆ کۆتایــی بە کۆڵبــەری بێنن؛ چونکە
ژیانــی کەســێکی کۆڵبــەر و گیانی ئەو
کۆڵبــەرە لــە فەلســەفەی دەســەاڵتدارانی
ئەو ڕێژیمە نرخی نییە.
لــە هەمــووی ئــەو ماوەیــەدا ،بــە تایبەتی
ئــەو چەند ســاڵەی دواییدا کــە کوژرانی
کۆڵبــەران و ژیانی ئــەوان ڕۆژانه ویژدانە
زینــدووەکان دەهەژێنێــت ،کاربەدەســتانی
ڕێژیمیــش باســێک لــەوە دەکــەن کــە
کۆڵبەران "ساماندهی" دەکەن .قسەیەک
کــە هیــچ بنەمایەکــی لــە بــواری
بەرنامەڕێژێیــەوە نییه چونکــە کۆڵبەری
لە بنەڕەتدا شوغڵێک نییە کە داهاتووی
هەبێــت .لە الیەکی دیکەشــەوە کێشــەی
کۆڵبــەران لەژێــر دەســتی کەســانی ســەر
بــە ڕێژیــم شــکڵێکی دیکەی بــە خۆیەوە
گرتووە و ئەو کەسانەی سەر بە ڕێژیم لە
کاتی هەڵبژاردنە جۆارجۆرەکانی ڕێژیمدا
وادەی ئەوە دەدەن یەکەمین کاریان ئەوەیە
کێشــەی کۆڵبــەران چارەســەر دەکــەن و
کۆتایــی بــە کوژرانیان دێنــن .وادەیەک
کــە بــەردەوام جینایەتــە یەکەمینەکانــی
هێــزە نیزامییــەکان لــە ســەر ســنوورەکان
ڕۆژانە دەخولقێنێت.
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ڕۆژە چارەنووسسازەکانی کۆماری ئیسالمی بەڕێوەن

شەماڵ تەرغیبی
ڕێکەوتی ١٣ی گەالوێژی ئەمســاڵ
دەوڵەتــی ئامریــکا پــاش کشــانەوەی
تاکالیەنە لە ڕێککەوتننامەی ناسراو
بــە بەرجــام ،خولی یەکەمــی تەحریمە
هەڵپەســێردراوەکانی بۆ سەر کۆماری
ئیســامی دەست پێکردەوە؛ دوابەدوای
گەڕانــەوەی تەحریمــەکان ،ئابووریــی
ئێــران و بازاڕەکانــی ئــەم واڵتــە
دژکردەوەیــان پیشــان دا و دەریانخســت
کــە بەپێچەوانــەی ئیددعاکانــی
ســەرانی ڕێژیــم ئابوورییەکــەی
هێنــدە خۆڕاگــر نییــە کــە لەبەرامبەر
تەوژمەکاندا خۆی ڕابگرێت.
بەشــێکی بەرچــاو لــە کۆمپانیــا
بیانییــەکان ئێرانیــان بەجێهێشــت و
وێڕای هەڵوەشاندنەوە یان هەڵپەساردنی
ڕێککەوتننامەکانیــان ،دڵخۆشــی
کۆمــاری ئیســامییان لەهەمبــەر
وادە و بەڵێنییــە پێشــووەکانیان کــردە
بڵقــی ســەر ئــاو؛ لەالیەکــی دیکــەوە
نێوخۆییەکانیــش
ســەرمایەدانەرە
کەوتنــە خــۆ و ســەرمایەکانیان لــە
بازاڕدا کشاندەوە کە ئەم دوو مەسەلە
شڵەژانێکی مەترسیداری لە ئابووریی
ئێرانــدا درووســت کرد ،بە چەشــنێک
کــە وەک لــە دواییــن ڕاپــۆرت و
هەواڵەکاندا بەدی دەکرێت ،بەشــێکی
بەرچــاو لــە یەکــە بەرهەمهێنــەرە
بچــووک و مامناوەنــدەکان داخــران و
گەورە بەرهەمهێنەرەکانیش ناچار بوون
بــە نیوەچاالکی درێــژە بە کارەکانیان
بــدەن؛ ئەم مەســەلەش بــووە هۆی زۆر
بوونــی ڕێژەی بێــکاری و گرانبوونی
بەشــێک لە پێداویســتییەکانی ژیانی
رۆژانەی خەڵک.
جیــا لــەم هاوکێشــە نەهاتــن یــان
کەمترهاتنــی مــاددە ســەرەتاییەکان

بەهــۆی تەحریمــەکان و دابەزینــی
نرخــی ڕیــاڵ و بەرزبوونــەوەی نرخــی
ئــەرزە بیانییــەکان وای کــرد کــە
بــازاڕ لەگەڵ کەمیی ئــەرز بەرەوڕوو
ببێتــەوە؛ ئــەم دۆخــە بەتایبــەت ئــەو
کاتە زیاتر خۆی نواند کە دانیشــتنی
ســااڵنەی کــۆڕی گشــتیی نەتــەوە
یەکگرتــووەکان بەڕێــوە چــوو و تێیــدا

ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە
دانیشــتنی هەیئەتــی دەوڵەتی ڕێژیم،
جەختی لەوە کردەوە ،کە لە ڕێکەوتی
١٣ی خەزەڵــوەر ،هیــچ ڕووداوێکــی
جێگــەی نیگەرانــی ڕوو نــادات و
ئامریکا هەمــوو گەمارۆکانی خۆی
پێــش لــەم ڕێکەوتــە جێبەجــێ کردووە
و ئێســتە هیــچ کارتێکــی بــۆ یــاری

کێشــە و گرفتەکانــی خەڵــک
لەبــاری چەنــدی و چۆنیەتییــەوە
زیاتــر دەبــن؟ ئەوەیکــە ڕوونــە وەک
زۆرێــک لــە لێپرســراوانی ڕێژیــم و
کارناســانی کاروبــاری ئابووریــی
ئێران دەڵێن کێشــەی ســەرەکی ڕێژیم
نەک تەحریم و گوشــارە دەرەکییەکان
بەڵکــوو گرفتــە نێوخۆییەکانــە.

کوڕەپــوور و هاوپۆلییەکانــی خۆیــان
هەڵکێشــاوەتە ســەر و کردوونیانەتــە
بەرپــرس! "پارتیبــازی" و بازرگانــی
کــردن بــۆ پێشــفرۆش کردنــی
هەڵبژاردنــەکان ژانێکــی دیکەیــە کە
ئێستە دەرەنجامەکانی دەبیندرێت.
ســەبارەت بــە دۆخی شــێواوی بازاڕی
ئەرزیــش کــە لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا

دانڵــد ترامــپ ســەرۆکی ئامریــکا
جارێکــی تــر پێداگری کردەوە لەســەر
سیاســەتەکانی دەوڵەتەکەی بەرامبەر
بــە کۆمــاری ئیســامی ،هەروەهــا
دوای ئەوەیکــە واڵتانــی عەرەبســتان
و رووســیە بەڵێنیــان دا کــە قەرەبووی
کەمیــی نەوتــی ئێران لــە بازاڕەکاندا
بکەنەوە نرخی دۆالر بۆ ســەرووی 18
هەزار تمەن و لە هەندێک شوێنیشــدا
بۆ سنووری  20هەزار تمەن هەڵکشا.
ئــەم دۆخــە کــە باڵــی بەســەر ئێرانــدا
کێشــا و هەروەهــا نیزیــک بوونــەوەی
وادەی 13ی خەزەڵوەر کە تێیدا خولی
دووهەمــی تەحریمــەکان دژ بــە ئێــران
دەست پێدەکەن ،ئەو گریمانەیەی الی
هەندێــک کــەس لــە ئێراندا درووســت
کــرد کــە کۆمــاری ئیســامی بــۆ
ڕاگرتنــی بااڵنــس و هێورکردنــەوەی
دۆخەکــە مــل بــۆ هەندێک ویســتی
کۆمەڵــگای جیهانــی ڕابکێشــێ و
النیکەم ئەگەر بەشــیوەی تاکتیکیش
بــووە واز لــە هەندێــک لــە سیاســەتە
دوژمنکارانەکانــی بــۆ ماوەیەکــی
کاتــی بهێنــێ بــەاڵم بــە پێچەوانــەوە
لێدوانەکانی حەسەن ڕوحانی و عەلی
خامنەیــی ئەم ئەگەرەشــی لەنێو برد؛
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتی ١١ی
ڕەزبەر ،حەسەن ڕۆحانی ،سەرکۆماری

کردن پێنەماوە! وتیشی "خەزێنەکانی
واڵت پــڕن لــە کااڵ ســەرەکییەکان و
دۆخی ئەرزی بە شــێوەیەک نییە کە
کۆمەڵگا تووشی کێشە بکات!".
هاوکات عەلی خامنەیی لە یاریگای
ئــازادی تــاران و لــە نێــو کۆمەڵێــک
لــە بەســیجییە ئاڵقــە لەگوێکانیــدا
ئــاوڕی لــە دۆخی ئێــران دایــەوە و بە
"هەســتیار" وەســف کردنی ئــەم دۆخە
نەیتوانــی ترســی خۆی لــە داهاتووی
نادیــاری ڕێژیمەکــەی بشــارێتەوە و
بۆ پاراســتنی دەســەاڵتە نگریسەکەی
هەمــوو ئێرانــی بەالشــفرۆش کــرد و
ڕوو لــە بەســیجییەکانی وتــی" :ئێــوە
خۆتــان خاوەنــی واڵتــن"؛ پاشــانیش
بــە هێنانــەوەی نموونــەی مێژوویــی
لــە شەڕفرۆشــی و کوشــتارەکانی
دەیەی ٦٠ی هەتاوی بۆ ســەرکووتی
ئازادیخــوازان لەالیەن بەســیجییەکانی
ئــەو کاتەوە پێی وتن" :ئێســتە نۆرەی
ئێوەیــە کــە هەمان رێچکــە بگرنە بەر
و بــەرەو ســەرکەوتنی "نیــزام" هەنگاو
بنێن".
لێــرەدا پرســیاری ســەرەکی ئەوەیە کە
لــە دوای 13ی خەزەڵــوەر چــی ڕوو
دەدات؟ ئایــا کۆمــاری ئیســامی
وەک بەڵێنی داوە دەتوانێ کێشــەکان
چارەســەر بــکات یــان بەپێچەوانــەوە

بەوتــەی یەکێک لە بەنــاو نوێنەرانی
مەجلیســی ڕێژیــم %70ی کێشــە و
گرفتە ئابوورییەکان بەهۆی فاکتەرە
نێوخۆییەکانەوەیــە کە گرینگترینییان
بریتیــن لــە :نەبوونــی بەڕێوەبەریــی
کارامە و درووست ،نەمانی متمانەی
خەڵکــی ،ڕانــت خــاری و دزی و
گەندەڵییــە حکوومەتییــەکان ،ئیــزن
نەدان بە گەشەی ئابووریی لە کەرتی
خسووسی و زۆر هۆکاری بنچینەیی
دیکە.
هــەر لەمبــارەوە ئەحمــەد تەوەکۆلــی
نوێنــەری پێشــووی مەجلیســی
ڕێژیــم کــە هەنووکــە ســەرۆکی
ڕێکخــراوی "چاودێری شــەفافیەت و
دادپــەروەری واڵت"ە لــە ئاخاوتنێکــدا
ســەبارەت بــە بارودۆخــی ژیــان لــە
ئێــران و دۆخــی ئابووریــی خەڵــک،
وتوویەتی :هۆکاری سەرەکی هەموو
گەندەڵییــەکان لــە ئێرانــدا بریتییــە لە
پێشــێلکردنی مافــی کەســانی شــیاو
و شــارەزا و دابەشــکردنی دەســەاڵت
لــە نێــوان بنەماڵــە دەسڕۆیشــتووە
حکومەتییەکان.
هەروەهــا وتوویەتــی :لــە  ٤٠ســاڵی
ڕابــردوودا دەســەاڵتەکان تەنیــا بــە
دەســت تاقمێــک نەخوێنــدەواری
ڕووهەڵمالــراوەوە بــووە کــە خــزم و

ئێرانــی گرتــەوە ،ناوبــراو وتوویەتــی:
یەکێک لە گرینگترین هۆکارەکانی
ئــەو بشــێوییە بریتییــە لــە نەبوونــی
متمانەی خەڵک بە ڕێژیم و نەبوونی
چاودێری تۆکمە.
بۆچــی تەحریمەکانی 13ی خەزەڵوەر
گرینگــن؟ ئــەم خولە لــە تەحریمەکان
بریتییــە لــە گەمارۆکانــی بیاڤی وزە
و بانــک ،چاالکییــە پێوەندیــدارەکان
بــە بەندەرەکانــی ئێــران و کەرتەکانی
پێوەندیــدار بە ڕاگواســتنی دەریایی و
کەشتیســازی ،کڕیــن و فرۆشــتنی
نــەوت و بەرهەمــە نەوتییــەکان
و بەرهەمەکانــی پێترۆشــیمی،
ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی لەگــەڵ
بانکــی ناوەنــدی و باقــی دامــەزراوە
ماڵییەکانــی ئێــران ،کەرتــی وزەی
ئێــران و خزمەتگوزارییەکانــی بیمــە.
بــە ئاوڕدانەوەیەکــی کــورت بۆمــان
دەردەکەوێــت کــە تەحریمــی ئەمجارە
پاڵنەرە سەرەکییەکان یان بەواتایەکی
تــر دڵــی ئابووریی ئێران واتــە نەوتیان
کردووەتــە ئامانــج .ئێــران لە ئێســتادا
ڕۆژانــە  2میلیــۆن و  300تــا 400
هــەزار بەرمیل نــەوت هەناردە دەکات،
ئامریکاش لە بەرنامەیدایە تاکوو ئەم
ڕێژەیە بگەیەنێتە ســفر یان نیزیک لە
ســفر کە لە ئەگەری جێبەجێ بوونی

تەحریمــی ئەمجــارە پاڵنــەرە ســەرەکییەکان یــان بەواتایەکــی تــر دڵی
ئابووریی ئێران واتە نەوتیان کردووەتە ئامانج.

ئــەم پالنــە ،بەرجەوەنــی تەمتوومانــی
ئابووریی کەاڵنی ئێران کە پێشــتریش
زۆر جێگــەی پشتپێبەســتن نەبــوو،
لەگەڵ قەیرانی زۆر جیددیتر بەرەوڕوو
دەکاتــەوە .داڕمانی دووبارە و زیاتری
دراوی ئێــران (لــە مانگــی بانەمەڕەوە
بایەخــی ڕیــاڵ  %70دابەزیــوە)،
هەڵکشــانی دووبــارە و زیاتــری نرخی
هەاڵوســان (بەپێی لێدوانی پرۆفســۆر
ســتیڤ هانکــێ نرخــی هەاڵوســانی
ئێــران لە ئێســتادا %٣٥١ە) ،مەترســی
داڕووخانــی ئابووریــی بــۆ گەشــەی
نەرێنی ،بەرزبوونەوەی نرخی بێکاری
(وەزیــری کار وتوویەتــی النیکــەم 1
میلیــۆن کەســی دیکــە پەیوەســت بــە
لەشــکری بێکارانــی واڵت دەبــن)،
پەرەسەندنی ناڕەزایەتییە خەڵکییەکان
بەهــۆی هــەژاری و برســیەتی
(فەرامــەرز تەوفیقــی ،ســەرۆکی
کۆمیتەی مووچە لە ناوەندیی بااڵی
شــۆراکان بــە هەواڵدەریــی حکومەتی
ئیلنای وتووە :لە سەرەتای ئەمساڵەوە
تاکــوو ڕێکەوتــی ٦ی ڕەزبــەر هێزی
کڕیــن الی توێژی کرێــکاری ئێران،
 %٩٠کەمــی کــردووە؛ بەواتایەکــی
تــر ئەگــەر کرێکارێــک دەیتوانی لە
وەرزی بەهاردا سێ ژەمە خۆراک بۆ
بنەماڵەکەی دابین بکات ئەوا ئێســتە
ئــەم ڕێژەیــە بۆ یــەک ژەمە خــواردن
دابەزیــوە) ،نەمانــی توێــژی نێونجــی
یــان مامناوەنــدی کۆمەڵگــە و دەیان
دیاردەی دیکە بەشێک دەبن لەو وەرزە
نوێیەی کە خەڵک لە ئێراندا لەگەڵی
بــەرەوڕوو دەبنــەوە؛ ئەگــەر لێــرەدا ئەم
خااڵنــە وەک فاکتەرە نێوخۆییەکانی
دیاریکردنــی چارەنووســی ئێــران
بگرینــە بــەر چــاو دەبینیــن کــە "
ڕۆژە چارەنووسســازەکانی کۆمــاری
ئیسالمی بەڕێوەن".
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پەروەردەی بااڵدەستە تاقمگەراکان
لەپێناو مانەوەیانە
جەماڵ فەتحی
کاتێــک کــە بــە کۆمەڵگایــەک
دەڵێــن کۆمەڵگایەکــی پێشــکەوتوو
و گەشەســەندوو ،لــە زەینــی خۆمانــدا
تــاک بــە تاکی ئــەو کۆمەڵگایــە خاوەن
پەروەردەیەکــی بــاش و ڕێکوپێــک وێنــا
دەکەیــن و یەکــەم بۆچوونێــک لەبــارەی
ئــەو کۆمەڵگایــە لــە مێشــکدا بیچــم
دەگرێــت ،ئەوەیــە کــە بناغــەی پــەروەردە
جیاوازییەکانــی ئــەو کۆمەڵگایە لەســەر
بنەمایەکــی بەرنامــەدار ،داڕێــژراوە و لــە
پشــت کەســایەتییەکانی ئەم کۆمەڵگایە
پەروەردەیەکی قایم و ستاندارد هەیە.
پــەروەردە کــە پڕۆســەیەکی درێژخایەنــە
هــەر لــە تەمەنی منداڵییــەوە هەتا دوایین
ســاتەکانی ژیــان بەردەوامــە و هیچ کات
مرۆڤــی پێشــکەوتوو خــۆی لــە پــەروەردە
بەبــێ نیــاز نازانێــت ،هــەر ئــەم ڕەوتــی
پەروەردەیەیــە کــە ڕێــڕەوی کۆمەڵگاکان
بــەرەو گەشەســەندن یــان دواکەوتن دیاری
دەکات ،واتــە کۆمەڵگایــەک کــە بــۆ
گەشــەکردنی بــوارە جۆراوجۆرەکانــی
خــۆی تێچووی پێویســت تەرخان دەکات،
زیاترینــی ئــەو تێچووە لە کەرتی پەروەردە
وەگــەڕ دەخــات و ئــەو کۆمەڵگانەش کە
لــە ژێــر بیــری مورناشیســتی و هەروەهــا
ئولیگارشــییەوە دەناڵێنــن لــە جیاتــی
تەرخانکردنــی تێچوویەکــی تایبــەت
بــۆ کەرتــی پەروەردەیەکــی ئوســوولی
و ســتاندارد ،زیاتریــن هەوڵیــان ئەوەیــە
کــە مێشــکی تاکــەکان تەنیــا لــە پێنــاو
پاراســتنی بەرژەوەندیــی تاقــم و دەســتەی
دەسەاڵتسەپێن بار بهێنن ،واتە پەروەردە کە
دەبێــت لــە خزمــەت بەرژەوەندیی گشــتیدا
بێــت ،لــە خزمــەت گرووپێکــی تایبــەت
دەبێت ،کە دەسەاڵتی سیاسی و ئابووریی
واڵت و کۆمەڵگایان قۆرغ کردووە.
کۆمەڵــگای ئێــران کــە کۆمەڵگایەکــی

فرەچەشــنە ،لــە هەمــوو مێــژووی خۆیــدا
بەردەوام وەکوو سەرباشــقە و یەکێک لەو
واڵتانــە بەرچــاو کەوتووە ،کە بە شــێوەی
مونارشیستی و لە باشترین حاڵەتی خۆیدا
دەســەاڵت و حوکمــی واڵت بــە دەســت
تاقمێکــی تایبەتــەوە بەڕێــوە بــردووە ،هەر
ئەم شێوازە دەسەاڵتە خۆسەپێنانەی کە لە
ئێراندا زاڵ بووە و بەشــێک لە نیشــتمانی
کــوردان کە لە چوارچێــوەی جوغرافیای
ئەم دەســەاڵتە هەڵکەوتووە ،قوربانیی وەها
سیســتمێکی دواکەوتــووی پەروەردەیــی
بــووە ،چونکــە بناغــەی پــەروەردەی ئێران
لــە الیــەن دەســەاڵتدارانی خۆســەپێنی

ناوەنــدەوە بــە چەشــنێک بونیــات دەنرێت،
کــە ئاراســتەی پــەروەردەکان لە ڕاســتای
بەرژەوەندیی ناوەند و تاقمی دەسەاڵتداری
زاڵ بەســەر ئــەو واڵتــە دەبێت و لە هەموو
بوارێکی پەروەردەییدا تەنیا شتێک کە لە
بەرچاو دەگیردرێت پاراستنی دەسەاڵتێکە
کــە لە ڕێگای ڕاوێــژکاران و بیردۆزانی
ناوەنــدەوە بــە دەق و گوتــاری سیاســیی
بریقــەدارەوە هەوڵــی بــاوە و پەرەســەندنی
دەدرێت.
یەکێــک لــە پیالنەکانــی دەســەاڵتی
ناوەندیی زاڵ بەســەر ئێــران ئەوە بووە ،کە
هەموو تاکێکی نەتەوە جیاجیاکانی ئێران

کوردە کۆچەرەکانی یارســان لە شــاری کەالردەشت
ڕێوڕەسمێکی ئایینییان بەڕێوە برد

کــوردە کۆچەرەکانــی کەالردەشــت
بــە بۆنــەی کرانــەوەی بینــای نوێی
"جەمخانــەی دەروێــش عەلــی" ،لــە
شــاری کەالردەشــتی مازنــدەران
ڕێوڕەسمێکی گەورەیان بەڕێوە برد.
ڕۆژی پێنجشــەممە ١٢ی ڕەزبــەر،
ژمارەیــەک لــە هاوڕێیــان و
ســاداتی شاری کەالردەشــت لەگەڵ
ژمارەیــەک لــە میوانــەکان ،لــە
ڕێوڕەســمێکی گــەورەدا ،بــە بۆنــەی
کرانــەوەی بینای نوێــی جەمخانەی
دەروێش عەلی جێژنیان گرت.
هەواڵنێــری کوردپــا ســەبارەت بــە
چۆنیەتــی بەڕێوەچوونــی ئــەو
ڕێوەڕســمە ڕایگەیاند :ئەو ڕێورەسمە
ڕۆژی پێنجشــەممە کاتژمێری ٤ی

ئێــوارە ،بــە کۆبوونــەوەی هاوڕێیــان،
لێدوانان ،تەموورەژەنان ،کەالمخوێنان
دەستی پێ کرد.
هەواڵنێــری کوردپــا لــە درێــژەی
راپۆرتەکەیــدا دەڵێــت :دواتــر
ڕێوڕەســمەکە لــە بینــای ئامــاژە
پێکــراو بــە ئەنجامدانــی ئایینــی
نیــاز ،کەالمخوێــن ،تەموورەژەنــی و
چەپیاری بەردەوام بوو.
بە وتەی هەواڵنێری کوردپا ،دەتوانین
بڵێیــن ئــەو ڕێوڕەســمە ،یەکێــک لــە
ڕێوڕەســمە تایبەتەکانــی ڕێوڕەســمی
ئایینی یارســان لە شاری کەالردەشت
بــووە ،کــە ســەرەڕای ئاســتەنگ و
هەڕەشــەکان بە جوانترین شــێوە بەڕێوە
چووە.

کەالردەشــتی مازنــدەران چەندیــن
ســەدەیە کــە خانەخــۆی کوردەکانــی
یارســانە کۆچەرەکانــە و جەمخانــەی
دەروێــش عەلــی (دێریشــەلی) لــە
گونــدی گــەورە کەلنــۆ ،لــە شــاری
کەالردەشــت یەکێــک لــە کۆنترین و
بەناوبانگترین جەمخانەکانی یارسانی
ئەو ناوچەیە دەبێت.
بینــای ئــەو شــوێنە ئایینییــە کــە
بــە بــاوەڕی باوەڕمەندانــی خاوەنــی
پەرجــۆ و کەرامەتــە و هەتــا ئێســتا
چەندین جــار لە قۆناغی جۆراوجۆردا
بەتەواوەتــی ڕووخــاووە و ســەرلەنوێ
نۆژەن کراوەتەوە.

بخاتــە ژێــر هێژموونی زمانی فارســییەوە
و لــە قوتابخانەکانــدا تەنیــا گرنگیــی
بــەو زمانــە بدرێــت ،ئــەم سیاســەتە تەنیــا
عەقڵیەتێکــی ڕەگەزپەرەســتانەی نەریتی
نییە ،کە لە بەرانبەر نەتەوە بندەستەکانی
ئێــران جێبەجــێ دەکرێــت؛ بەڵکــوو
عەقڵیەتێکــی سیســتماتیکە ،کە ڕێژیمە
یــەک لــەدوای یەکەکانی ئێــران کاریان
لەســەر کــردووە و تێچوویەکــی تایبەتــی
بەرچاویان بۆی تەرخان کردووە.
ئەوەیکــە ڕێژیمەکانــی ئێــران هەوڵــی
تواندنــەوەی زمانــی نەتەوەکانی دیکەیان
داوە و دەیــدەن بۆ چەند شــت دەگەڕێتەوە،

کــە دەکرێــت ئامــاژە بــە چەنــد خاڵێکی
بکرێت:
١ـ یەکدەســتکردنی واڵت لــە بــواری
ئاخافتنــەوە ،کە ئــەم پیالنە فەرهەنگییە،
پیالنــی دیکــەی سیاســی و ئابووریــی لە
پشتە.
٢ـ فەوتانــی زمانــە ڕەســەنەکان لــە ئێران
و پەرەپێــدان و تێخزانــی زمانی ناڕەســەنی
دەســەاڵت لە نێو کۆمەڵگا وەکوو زمانی
پێوەر ،کە ئەم خاڵە کاریگەریی دەروونیی
قووڵ لەسەر پەروەردەی تاکەکان دادەنێت.
٣ـ نامۆکردنــی تاکەکانــی کۆمەڵــگا
لــە زمانــی دایکییــان وەکــوو پردێک بۆ

نامۆکردنیان لە مێژوو و شوناسیان.
دەســەاڵت و بیردۆزانــی دەســەاڵت بــە
پەرەپێدانــی ئــەم گوتــارە سیاســییە کــە
بــە درێژایــی مێــژوو تەمەنی هەیــە ،هەر
ســەردەم و قۆناغێــک لەژێر ناوێک و بە
بەرگێکــەوە هەوڵــی ناڕەســەن و ســووک
پیشــاندانی زمانــی نەتەوەکانــی دیکــەی
ئێــران دەدەن و تەنانــەت بــە ســازکردنی
جەفەنگــی بێبنەما لەســەر زمان ،مێژوو،
جلوبەرگ و باڵوکردنەوەی لە نێو خەڵکدا
پێکهاتــە نەتەوەییەکانــی دیکــەی ئێــران
جگە لە پێکهاتەی فارس بە گاڵتەجاڕ و
پێکەنینــاوی لە قەڵەم دەدرێت ،ئەم پیالنە
پــاش ئــەوەی جێگیــر دەبێت کە مێشــکی
تاکــی کۆمەڵگا و پێکهاتە جیاوازەکانی
ئێــران لە ڕێــگای خوێندن بە زمانی نامۆ
و ڕاگەیاندنــەکان ئامــادەی ئاڵۆگــۆڕ بە
دژی بەهاکانی نەتەوەکەی خۆیەتی.
ئەگەرچــی هەوڵــی تواندنــەوە و
جێگیرکردنــی پــەروەردە ســەقەتەکانی
دەســەاڵتی ناوەنــدی لــە کۆمەڵــگای
کوردیــدا بــە هــۆی بەردەوامیــی کــورد
لــە تێکۆشــان و خەبات بۆ بەدەســتهێنانی
مافــە ڕەوا و ئینســانییەکانی خــۆی،
چەنــد قات زیاتر لە شــوێنەکانی دیکەی
ئێــران بــووە ،بــەاڵم بە هۆی خــاوەن مێژوو
و شوناســبوونی کــورد و چاالکیــی
حیزبــەکان ،الیەنــە مەدەنییــەکان و
دڵســۆزانی بــواری فەرهەنگی ئــەم پیالن
و هەواڵنــە نــەزۆک ماونەتــەوە و خــاوەن
دەســەاڵتەکانی ناوەنــد ڕەنــج بەخەســار
بوون .کۆتاییهاتنی خولەکانی فێرکردنی
زمانــی کــوردی ســەرەڕای قەدەغەبوونی
لە قوتابخانەکان هەر جارەو لە شــوێنێکی
کوردســتاندا ،فســتیڤاڵە ئەدەبییــەکان،
جێژنی یەکدەســت پۆشینی جلی کوردی
لە الیەن قوتابییان لە چەندین قوتابخانەی
شــارەکانی کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا،
نموونــە و بەڵگەیــەک بــۆ نەزۆکبوونــی
هەوڵەکانی ڕێژیم لە کوردستانن.

هەڵسەنگاندنی ئەدەبیاتی کوردی
لە زانکۆیەکی بریتانیا

بــه بەشــداریی فەرههنگنووســێکی
مههابــادی ،زانکۆیهکــی بریتانیــا
ئــاوڕی لــه بەرهەمــە کوردییــە
ڕۆژهەاڵتــی
فەرهەنگییەکانــی
کوردستان دایهوە.
ڕۆژی دووشــەممە٢٥ی خەرمانانــی
٩٧ی لــە زانســتگای ئێگزێتێــری
واڵتــی بریتانیــا کارگرووپێــک بــە
پشــتیوانی ماڵیی زانستگا و ناوەندی
کەلەپــووری ئێــران ،لەژێــر نــاوی
"بەرهەمــە کوردییــە فەرهەنگییەکان
لــە ئێران ،ڕابــردوو ،ئێســتا و داهاتوو"
کۆڕێک بەڕێوە چوو.
ناوەنــدی کەلەپــووری ئێــران کــە
بنکەکەی لە بریتانیایە ،سەرپەرەستی
و پشــتیوانی ماڵیــی ئــەو لێکۆڵینەوە
و کارگرووپانــە دەکات ،کە پێوەندیی
دوور و نزیکیــان بــە ئێرانــەوە هەیــە.
بەشــداربووانی ئــەم کارگرووپــە و
بەگشــتی خوێنــدکار و لێکۆڵــەری
بــواری مێــژوو ،بابــەت و خوێندنــەوە
فەرهەنگییــەکان ،کوردناســی و

ئێرانناسی بوون.
لێکۆڵــەرەکان لــە واڵتانــی بریتانیــا،
لەهســتان( پۆڵۆنیــا) ،ئوســتڕاڵیا،
تورکیــە و ئێرانــەوە بەشــدار بــوون.
تــەوەرەکان لــە چەند پەنێلــی جیاوازدا
کەوتنــە بەربــاس .پەنێلێکیان بۆ زمان
کــوردی تەرخــان کرابــوو و لە پەنێلی
"زمــان و ئەدەبیاتــی کوردی لە ئێران"
چــوار کــەس بەشــدار بوون .هــەر لەو
پەنێلەدا قســە لەســەر "دۆخــی زمانی
کــوردی لــە ئێــران" کــرا و دەرفەت و
ئاستەنگەکانیان خستە بەرباس.
دوابــەدوای ئەوەش ئاوڕیــان لە تەنزی
کۆمەاڵیەتــی و هەجــو لــە ئەدەبیاتی
کوردی دایەوە .لە بەشــێکی دیکەی
پەنێلەکــەدا "ئەدەبیاتــی کوردیــی
تاراوگــە" واتــا ئــەو کوردانــەی بــە
ئینگلیــزی دەنووســن ،خرایە بەرباس و
لێکۆڵینەوە.
تەوەرێکی دیکەی ئەم پەنێلە "نەریتی
حوجرە و خانەقا لە ئەدەبیاتـ"ـدا بوو.
"ســینەمای کــوردی لــە ئێرانـ"ـــیش

پەنێلێکــی دیکــەی کارگرووپەکــە
بــوو و پەنێلــی کوتاییــش لەژێر ناوی
" زیندووبوونــەوەی فەرهەنگــی
کــوردی لــە ئێرانــدا" بوو ،کــە توێژەر
و فەرهەنگنووس ســەالح پایانیانی بە
سکایپ بەشدار بوو و بە تێروتەسەلی
باســی شــێوازی کار (مێتــۆدی
لێکۆڵینــەوە) ،ئاســتەنگ و الیەنــە
جۆراوجۆرەکانــی کاری "فەرهەنگــی
زارەکیی موکریانـ"ـی کرد و سەرنجی
ئامادەبووانــی ڕاکێشــا و پاشــان بــە
وردی واڵمی پرســیاری ئامادەبووانی
دایەوە.
پەنێلێکــی دیکــەی ئــەم کارگرووپــە
باســی "مۆســیقای یارســان" بــوو کــە
ئــارەش مــورادی وەکوو شــارەزای ئەم
بەشە بۆ ئامادەبووان دوا.
بەشــێکی تــری پەنێلەکــە باســی
"مەسەل و مەتەڵی ناوچەی تیلەکۆی
ســەقز" بوو .بڕگــەی کۆتایی کاری
کارگرووپەکــە بۆ موســیقیی یارســان
تەرخان کرابوو.
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لەک ،دڕکی چاوی دوژمنانی گەل

ئاوڕێک له دووبەرەکی سازکردن لەنێو کوردان

شەهرام میرزائی
ڕافائێــل لمکیــن ،وەکــوو داهێنــەری
دەستەواژەی ژینۆساید ،به شێوەیەکی
تەواو زانستی له گرینگترین بەرهەمی
خــۆی بــه نــاوی Axis Rule
in Occupied Europe
دەڵــێ :ژینۆســاید بــه دوو شــێوەی
ســەرەکی لــه الیــەن دەســەاڵتدارانەوه
بەڕێــوه دەچــێ :یەکــەم لــه ڕێگــەی
کوشتاری به کۆمەڵی گروپێک که
دەبێته ژینۆســایدی جەســتەیی وەکوو
کیمیابارانــی هەڵەبجــه ،کوشــتنی
زۆرتــر لــه ٧هــەزار پیــاوی بارزانی و
کوشــتنی هــەزاران کــوردی فەیلــی
و دووهــەم لــه ڕێــگای داهێزرانــدن و
لەرزوک کردنی بونیاتگەلی ژیان که
دەبێتــه ژینۆســایدی کەلتــوری وەک
کۆچاندنی به کۆمەڵی گروپێک یان
سەپاندنی زمان و فەرهەنگ و ئایینی
نەتــەوەی دەســەاڵتدار کــه دەتوانین به
پرۆسەی دژه مرۆیی "تەعریبکردن"ی
کوردســتان له باشــوور یان کۆچدانی
هــەزاران کــوردی رۆژهــەاڵت بــۆ
خۆراسان لە سەردەمی شا عەباس یان
لــه تواندنــەوەی لوڕەکانی ڕۆژهەاڵت
لــه نێــو فەرهەنگــی فارســی ،ئاماژه
بکەین.
ئێمەی کورد له زەمانێکەوه که خۆمان
ناسیوه ،به کورد بانگ کراوین و باب
و باپیرانیشــمان هەر بەو پێناسه خۆیان
ناســاندووه و هــەر بــەم پێناســەیەش
لەگەڵیــان هەڵســوکەوت کــراوه ،بەاڵم
بــه دەســپێکی ســەردەمی ســازکردنی
دەوڵەت-نەتــەوه لــه رۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســت  -نیوەی دووهەمی سەدەی
 -١٩داگیرکەرانــی کوردســتان بــه
کەڵــک وەرگرتــن لــه زانســتی نــوێ
و کەرەســتەگەلێک کــه ئەم زانســته
نوێیه خستوویەته ئیختیاریان ،فازێکی
دیکه له ژینۆســایدی کوردیان دەست
پێکــرد که له زانســتی کۆمەڵناســی
و لــه بەڵگەکانی داکۆکی له مافی
مرۆڤ به "ژینۆســایدی فەرهەنگی"
ناســراوه که به داخەوه دەبێ بڵێین لەو
کاتــەوه که ئەم قۆناغــه دژه مرۆییه،
دژ به کورد دەستی پێکردووه ،نەتەوەی
ئێمــه بــه قــەد ٢٥٠٠ســاڵ مێــژووی
ژێردەســتبوونی ،زەربــەی خــواردووه و
دوژمــن توانیویەتــی گــورزی کارا له
پەیکــەرەی نەتەوەکەمــان بــدات کــه
ئاســەواره تاڵەکانی له ســەدەی بیست
ویەکــەمدا دەبینین که چۆن بەشــێک
له نەتەوەکەمان قسه کردن به تورکی
یان عەرەبی یان فارســی ،به شــانازی
دەزانێ یان بەشێکی دیکه هەر خۆی
بــه کــورد نازانێــت یــان لــه مێــژوو و
کەلتووی نەتەوەیی خۆی نامۆیه.
تا دوێنێ لوڕ و ئێستایش نۆرەی لەکه
نامهەوێــت بــه شــێوەی بــاو لــه کورد
بوونــی لــەک لــەم نووســراوهدا قســه
بکــەم ئەویش بــه دوو هۆکار ،یەکەم:
بــاس کــردن لــه کــورد بوونــی لەک
وەکــوو بــاس کــردن لــه رووناکاییه له
ڕۆژ .دووهــەم :ئەگەریــش بمانهــەوێ
باس لەم دۆســیه بکەین ئەوه باسێکی
به تەواوەتی ئاکادمیک و پسپۆڕانەیه
و پێویســتی بــه کارزانــی بــواری
خــۆی هەیــه که لــه مێــژوو و زماندا
بــه تەواوەتــی به شــێوەی ئاکادمیک
پســپۆڕ بێــت کــه ئــەوه دەڕواتــه نێــو
بازنــەی نووســینێکی ئاکادمیک بۆ
خوێندنــەوە لــه زانکــۆکان ،هــەر ئــەو
جــوره کــه باس کــردن لــه چۆنایەتی
رووناکــی لــه رۆژدا ،لــه فیزیــک و
بابەته زانســتییەکاندا باس دەکرێ نه
له بابەتگەلی رۆژانەدا.
ئاسمیالســیۆنی فەرهەنگــی وەکــوو
ســەرەکیترین شــێوەی ژینۆســایدی
فەرهەنگــی ،پرۆســەیەکی دوور

و درێــژ لــه دەســتانی تیۆریســیەنە
فارســەکان بــووه تــا لــەو رێگایهــدا
جەســتەی پڕهێزی کورد شــەق شــەق
بکــەن تــا باشــتر بتوانــن لــه نێویــان
ببــەن .ئــەم پڕۆســەیه لــه ســەردەمی
دەســەاڵتداری "امیرکبیــر" پێی ناوەته
قوناغێکــی نــوێ و لــە ســەردەمی
پاشایەتی رەزاشا به تەواوەتی تێئۆریزه
کراوە و هەتا ئێستایش حکومەت هەر
لــەو چوارچێــوه کــه دارێــژراوه ،درێژه
بــه ژینۆســایدی فەرهەنگــی کــورد
ئــەدات .لــەو رۆژەوه کــه "احمــد امیر
احمدی" ناســراو به "قصاب لورســتان"
هەزاران کەسی له ئیالم و خورمئاوا و
بەختیــاری تەفروتونا کرد و هەزارانی
دیکــەی ئــاوارەی عێــراق و شــارانی
دیکــەی ئێــران کــرد ،نزیک به ســەد
ساڵ دەگوزەرێت.
لەو رۆژانەدا ،دەســەاڵتدارانی رێژیمی
ئێــران وا بیریــان دەکــردەوە کــه بــه
ژینۆسایدی جەســتەیی و فەرهەنگی
دەتوانــن ،یــان لوڕەکان له نێو ببەن یان
له نێو فەرهەنگی فارسدا ئاسیمیلەیان
بکەن ،بەاڵم ڕووداوەکانی دوایی ،بووه
هــۆکاری ســەرەکی زینــدوو مانەوه و
درێــژهدان بــه خەبات له نێــو لوڕەکاندا
بۆیه نهتەنیا دوای  ٥٣ساڵ له مردنی
"احمــد امیــر احمــدی" که بــه دەردی
شــێرپەنجە و بــه ئازارێکــی زۆرەوه
مرد ،لــوڕەکان له نێو نەچوون بەڵکوو
گەنجانــی لوڕیش هــەر رۆژ ئاگاتر و
به رێژەیەکی زۆرتر درێژە بە وشیاری
و لەسەرهەستبوونی نەتەوەیی دەدەن.
ئەگەر بمانهەوێ به کورتی و تیتروار
ئامــاژه بــەو هــۆکاره مێژووییانــه
بکەیــن که بوونەته هــۆی خۆڕاگری
لــوڕ و شکســتهێنانی پیالنهکانــی
داگیرکــەران دەتوانیــن بڵێیــن-١ :

دامەزراندنــی کۆمەڵــەی ژ.ک
و چاالکییەکانــی ئــەم رێکخــراوه
نەتەوەییــه  -٢ســەرهەڵدانی کۆماری
کوردســتان کــه هەتا ئەمــرۆ هەوێنی
خەباتــی گەلەکەمانــه  -٣بەشــداری
کوردانــی پارچەکانــی دیکــه لــه
کۆمــاری کوردســتان کــه هەســتی
یــەک بوونــی کوردانی بــەرز کردەوه
 -٤ســەرهەڵدانی رێبەرێکــی بلیمــەت
وەکــوو د.قاســملوو کــه جێگــه و
پێگــەی باشــووری زاگرۆســی لــه
نێــو بزاڤــی کــوردی دووبــاره زینــدوو
کــردەوه  -٥پێکهاتنــی حکومەتێکــی
کــورد لــه ســااڵنی  ٩٠لــه باشــووری
نیشــتمان که ئەم هەستەی له نێو لوڕ
زینــدوو کــردەوه که ئەوانیــش دەتوانن
خۆیــان ئیــدارە بکەن  -٦ســەرهەڵدانی
شۆڕشــێکی زانســتی-خوێندکاری له
سااڵنی ٧٠ی هەتاوی که بووه هۆی
ئاشــنایی راســتەوخۆی خوێندکارانی
خورمئــاوا ،یاســوج ،شــاری کــورد،
دزفــول و ...لەگــەڵ ئەو خوێندکارانه
کــه لــه شــارەکانی ســنه ،مەهابــاد،
بــۆکان ،ورمــێ و ...هاتبــوون و لــەو
ســااڵنەدا ناوەنــدی بزاڤی کــوردی به
ئەژمــار دەهاتــن .ئــەو تێکەاڵوییــە له
زانکــۆ بووه هۆی ئەوەیکــه ئەزمونی
خەباتــی کوردی بەرەو شــاره لوڕەکان
بگوازرێتەوه -٨ ،راگەیاندن و میدیای
کــوردی ،بوونــی چەندیــن کاناڵــی
کــوردی و باڵو بوونــی بەرنامەگەلی
ســەتەالیتی بــه زمانــی کــوردی و
ئاوڕدانــەوەی ئــەو ســەتەالیتانه بــه
زاراوەکانــی کــوردی و بــاو کردنــی
هەواڵــی پەیوەندیــدار بــەو ناوچانــه
-٩نووســەران و چاالکانــی مەدەنــی
رۆژهــەاڵت کــه لــه هــەر کات و هەر
شــوێنێکدا ئــاوڕی تایبەتیــان داوەتەوە

لــە لــوڕەکان  -١٠چاالکانــی مدنی،
سیاسی و هونەری لوڕ ،که له واقعدا
هۆکاری تەواوکەرەوەی هەرەسهێنانی
سیاســەته فاشیســتییەکانی رێژیمــی
حاکمــە دژ به کــورد .چاالکانی لوڕ
به هەســت کردن به دۆخی سیاســی-
کۆمەاڵیەتــی نیشــتمانەکەیان و
مەترســی لەنێوچوونی کولتوورەکەیان
بــه نووســینی کتێــب ،بەرهەمهێنان و
پاراســتنی موســیقی رەســەنی ئــەو
ناوچــه ،ئــاگادار کردنــی خەڵــک
بــه مافەکانیــان و روون کردنــەوەی
مێــژووی تــااڵن و قڕکردنــی
خاکەکەیــان لــە الیــەن حکومەتــه
یــەک لــه دوای یەکەکانــی ئێرانەوه،
وەکــوو تەواوکــەری خاڵەکانــی دیکه
رۆڵــی ســەرەکییان لــه بەرزکردنەوەی
وشــیاریی لــه ناوچــه لوڕنشــینەکان
هەبووه و هەیه.
ئێستا که سیاسەتەکانی ئێران بەرانبەر
به لوڕ هەرەســی هێناوه چەند ساڵێکه
کــه کۆمــاری ئیســامی تەکــووزی
خســتووەته ســەر کوردانی لەک تا له
پەیکــەرەی کورد وکوردســتان جیایان
بکاتەوە.
چی قەوماوه؟!
لــه گەالوێــژی 1396ی هەتاویــدا،
"کمیتــه ثبتملــی میــراث ناملمــوس
ایــران" ،زاراوەی لەکــی وەکــوو
زمانێکی سەربەخۆ تۆمار کرد؛ دواتر
لــه گەالوێــژی ئەمســاڵدا 1397-ی
هەتــاوی -فەرمانداریــی شارســتانی
هەرســین دامەرزاندنــی رادیۆیەکــی
تایبــەت بــه کــوردی لەکی بــه ناوی
"رادیــۆ لەکی" له کرماشــان راگەیاند
و بڕیــار درا کــه جیــا لــه بەشــی
کــوردی رادیۆ کرماشــان ،ســەرقاڵی
ســاز کردنــی بەرنامــه لــه بوارگەلــی

جیاواز وەکــوو زمان ،کەلتور ،مێژوو،
ئەدەبیــات و ...ببێــت .بەاڵم ئامانجی
کۆمــاری ئیســامی ئێران لــه تۆمار
کردنــی زاراوەی لەکی وەکوو زمانی
سەربەخۆ و دامەزراندنی رادیۆ لەکی
چییه؟
لــەم بــارەوه "ئەفشــین کەرەمیــان
نەســەب" کارناســی بــواری سیاســی
و لــه چاالکانــی کــوردی لــەک که
ئێستا دانیشــتووی واڵتی ئامریکایه،
لــه وتوێژێکــی تایبەتــدا رایگەیانــد:
"ئامانجی ســەرەکی ئێــران لەم پیالنه،
جیــا کردنــەوەی ئێمــەی لــەک لــه
پەیکــەرەی نەتەوەی کورد و دروســت
کردنــی شوناســێکی دەســتکرده تا له
ئەنجامدا به ســاکاری بتوانێت ئێمهی
لــەک لــه نێــو فەرهەنــگ و زمانــی
بااڵدەســت یانــی فــارس بتوێنێتــەوه،
چوونکــه کاتێــک بەشــێک لــه
بنەماڵەیــەک لــه باوەشــی کەلتوری
بــاو و باپیریــان جیــا دەکــەی بــه
ساکاری دەتوانی له نێویشیان ببەی".
کاک ئەفشــین که چەندین ســاڵ له
کرماشــان چاالکی مەدەنی -سیاسی
بــووه لــه واڵمــی ئــەم پرســیاره کــه
ئەرکی چاالکانی کرماشــان بەرانبەر
بەم پیالنهی داگیرکەران چییه دەڵێ:
"بــه باوەڕی من ســەرەکیترین ئەرکی
چاالکانــی مەدەنــی -سیاســی کورد
بــه تایبــەت کــوردی لەک ،ئــاگادار
کردنــەوەی بەرباڵوی خەڵکه ،چونکه
ســەرەکیترین هۆکاری پوچەڵ بوونی
پیالنەکانــی دوژمــن هۆشــیاری و
ئاگادر بوونی خەڵکه" .ئەم چاالکوانه
کــورده لــه درێــژەی ئــەم وتووێــژه
تایبەتــەدا ئامــاژهی بــه گرینگــی
کرماشــان و مەترســیداربوونی ئــەم
پیالنــه کــرد و وتــی" :هەر ئــەو جوره

کــه دەزانیــن کرماشــان لــه بــواری
ئیســتراتژیک و ژێئۆپۆلۆتیک ،هەم
بۆ سیاسیونی کورد گرینگه و هەم بۆ
کۆماری ئیسالمی ،چونکه زۆرترین
حەشــیمەتی رۆژهــەاڵت و گەورەترین
رووبــەر و رێژەیەکــی زۆری کانــگا
و نــەوت و گازی لــه ئامێــز گرتــووه؛
هەروەهــا وەکــوو ناوەنــدی کوردانــی
رۆژهــەالت ناســراوه ،بۆیــه پەیوەســت
بوونــی خەڵکــی کرماشــان بــه بزاڤی
کوردی بۆ کۆماری ئیسالمی هێڵی
سوور و کردەوەیەکی نابەخشراوه ،بۆیه
لــه رێگاگەلی جۆراوجۆر هەتا ئەمڕۆ
هەوڵــی داوه کــه پێــش لــه پەیوەســت
بوونی ئەم خەڵکه به ڕیزەکانی بزاڤی
میللی -دێموکراتیکی کورد بگرێت،
کــه تۆمارکردنــی شــێوەزاری لەکــی
وەکــوو زمانێکی ســەربەخۆ ،تازەترین
پیالنــی دوژمــن بــۆ دووبەرەکــی
سازکردن له کرماشانه".
ســاڵهای ســاڵه کــه نیشــتمانمان
بــەرەوڕووی پیالنــه دژه مرۆییەکانــی
داگیرکــەران دەبــێ و رۆژ نییــه کــه
بەو هۆیەوه توشــی نوقســتان و خەسار
نەبــێ .بــەاڵم مێــژوو ســەلماندوویەتی
کــه تەنیا بــه هۆشــیاری ،خۆڕاگری
و بەرخۆدانــی هەمەالیەنــهی
نەتەوەکەمــان ،ئــەم گەلــه توانیویەتی
هەتــا ئەمڕۆکــه خــۆی راگــری و
ببێتــه دڕکــی چــاوی ناحەزانــی
نیشتمانەکەی ،بۆیه ئەرکی کوردانی
بەشەکانی دیکەی کوردستانیشه که
لەم رێگایەدا یارمەتیدەری رۆژهەاڵت
بــن و به باڵو کردنــەوەی هاواری ئەو
بەشــه لــه نیشــتمانمان یارمەتیــدەری
سەرکەوتنی گشتی گەلەکەمان بن.
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فیڵدزی بیرکاریی کۆچەر و نۆبێلی ئاشتیی نادیا
کاروان
ئەوانــەی فیلمــی "کاتێــک بــۆ
سەرخۆشــیی ئەســپەکان" ی
دەرهێنــەری ناوداری کورد ـ بەهمەنی
قوبادیــان بینیبــێ  ،هەرگیــز ناتوانــن
ئــەو سێکانســەی کە "مــادی" وەک
کەســایەتی ســەرەکیی فیلمەکــە،
بەرانبــەر بــە وێنــەی وەرزشــوانێکی
ڕۆژئاوایــی لــەش جــوان و چوارشــانە
کــە ســیمبۆلی شارســتانیەت و
پێشــکەوتوویی بــوو ،لەبیــر بکــەن
 .دیمــەن و ڕاســتییەکی تــاڵ ،کــە
ئاماژە بوو بۆ خۆ بەکەم زانینی کورد
! .ئــەم هەســتی خــۆ بەکــەم زانینە ،
هەر وەک لە فیلمەکەشــدا بە جوانی
و زۆر هونەرمەندانــە پیشــان دەدرێ
 ،بەرهەمــی دەســەاڵت و سیاســەتی
داگیرکەرانــی کوردســتانە نــەک
باوەڕی دەروونی و زاتیی کورد .
دەیــان ســاڵە ڕێژیمــە داگیرکەرەکانی
کوردســتان بە هەموو شــێوەیەک و بە
هەموو ئەو ئامراز و کەرەستانەی کە
لــە دەســتیاندایە  ،هەوڵــی شــکاندنی
ئیرادە و ســووک کردنی کەسایەتیی
کــورد دەدەن  .ئــەوان ویســتوویانە و
دەیانهــەوێ تــا ئێمــە لــە بــاوەڕ بە خۆ
بوون ـ کە هێز و دینامیزمی سەرکییە
بــۆ پشــکوتن و دەرکەوتــن  ،بــە تــاڵ
بکــەن و دابماڵــن  .هەمــوو ئەو فیلمە
ســینەمایی و دۆکیومێنتارییانــە !
بێننەوە بیری خۆتان کە لە سەر کورد
و باقــی نەتەوەکانــی غەیــرە فارس لە
ئێران  ،بەرهەم هێنراون و دروست کراون
 .دانە بە دانەی پالن و سێکانسەکانی
ئــەو فیلمانە یــەک ئامانجیان هەبووە
و هەیــە  ،ئەویــش ســووکایەتی کردن
و شــکاندنی کەسایەتیی ئەو نەتەوانە
بــووە  .جــۆک ســاز کــردن  ،بە قەوم
ناو بردن  ،بە شــەڕخواز ناســاندن  ،بە
عەشــیرە نــاو بــردن  ،بــە سنوورنشــین
ناودێــر کردن و دەیــان لۆمە و لەقەبی
تر  ،هەر هەمووی بە مەبەستی وێران
کردنــی کەســایەتی و تەڵقین کردنی
هەســتی خۆ بە کەم زانینی ئێمە بووە
!.
بیرەوەرییەکانــی ئێمــە لــە عــەرەب ،
بەلوچ  ،لوڕی سینەما و تەلەڤیزیۆنی
ئێران  ،لەو چەند دیمەنە زیاتر نییە کە
مەبەستەکەشیان ئاشکرا و ڕوونە  :بە
خوزســتان و عــەرەب ئــەو دیمەنانەمان
دێتــەوە بیــر  ،قامیشــەاڵنێکی پڕ ئاو
 ،چەنــد گامێــش  ،دە پــازدە منداڵــی
ڕەش و ڕووت لــە نــاو قــوڕ و چڵپاو ،
پیاوێکــی دشداشــە پۆشــی ناڕێک و
چەند ژنی نەخوێندەواری جلکشۆر !.
بە بەلوچ و بەلوچســتان  ،چوار بزنی
لەڕ  ،پێنج شــەش منداڵی نەشــۆراو ،
پیاوێکی ڕەشــتاڵەی بەلوچی پۆشــی
فارسی نەزان  ،دەشتێکی وشکی بێ
حاسڵ  ،ناو ماڵێکی شپڕێو و ژنێکی
نەخوێندەوارمــان دێتــە بەچاو ! .لوڕ و
لوڕســتانی دەنــگ و ڕەنگی ئێرانیش
یانی  ،زنجیرە شــاخێکی پڕ هەڵدێر ،
مێگەلە مەڕێــک و باریکە ڕێیەکی
دژوار  ،ژنێک و چوار پێنج مناڵ بە
پشــتی هێســترێکەوە  ،پیاوێکــی چێو
لەدەســتی چۆخــا پــۆش و ڕەشــماڵ و
دەوارێــک بە قەد و الپاڵی شــاخێکی
بەردەاڵن ! .لەسەر کوردیش تەنیا وەبیر
هێنانــەوەی فیلمــە ســینەماییەکانی
"رســول مالقلــی پــور"ەکان بەســە کــە
لــە ڕووی نەزانییــەوە لــە جیاتــی
"هیــوا" دەیانگــوت "هــەی وا" ! .ئەوە
لــە حاڵێکدایــە کە هەموو فارســێک
شارنشــین  ،هونەرمەنــد  ،مودیرانــی
ناســا  ،زاناترین پزیشــکانی دنیا و بە
فەرهەنگترین کەسانی جیهانن !!!.
مەبەست لەو باسەی کە لەو دێڕانەی
ســەرەوە ئامــاژەی پێکــراوە ئەوەیە کە
ئێمــە بە بــێ لە بەر چاو گرتنی ئەو

هــەوڵ و تەقەالیانــەی ڕێژیمــە یەک
لــە دوای یەکەکانــی ئێــران و باقــی
داگیرکەرانــی کوردســتان بــۆ تێــک
شــکاندنی ئیــرادەی نەتەوەکەمــان ،
ناتوانیــن لــە گرینگــی  ،گەورەیــی
و کاریگەریــی ســەرکەوتنەکانی
کەسانی وەک کۆچەر بیرکار و نادیا
مــوراد تێبەگەیــن  .خەاڵتــی نۆبێلی

نەتەوەیەکی بندەستی وەک کورد کە
بەردەوام لە ژێر هێرشــی پڕوپاگاندای
داگیرکەرانــی نیشــتمانەکەیدایە ،
نــەک تەنیــا شــانازییەکی گەورەیــە
 ،بەڵکــوو دەبێتــە هــۆی غــوروری
نەتەوەییشمان .
خەاڵتــی فیڵــدزی کاک کۆچــەر
بیــرکار دەرخــەری ئیــرادە و بــاوەڕ بــە

بــوو کــە ئیــرادەی گەنــج و الوانــی
ئێمــە لەشــکان نەهاتوویــە  .بــە چــاو
خشــاندنێکی ئاســایی بە ســەر ژیانی
کاک کۆچــەر و ئــەو نەهامەتــی و
گرفتانــەی کــە وەک لەمپەرێک لە
بــەردەم پێشــکەوتنەکانی ئــەو بوونە ،
دێینە سەر ئەو باوەڕە کە ئەگەر کورد
خــاوەن ئیمکانات و مافی بە ئازادیی

بیر کردنەوەدا نییە  ،بەڵکوو ئاکامی
بــێ دەرەتانــی  ،زوڵــم و زۆری ،
جیــاوازی دانان و نەبوونی ئیمکاناتی
پێویست بۆ خۆپێگەیاندنێکی شیاوە .
ئەگــەر کاک کۆچــەر بــە
سەرکەوتنەکانی خۆی و بە پێشکەش
کردنــی خەاڵتەکــەی بە گەلی کورد
توانــی ئــەو پەیامــە بــە دوژمنانــی

ئاشــتی یا فیڵدزی بیرکاری  ،ڕەنگە
بــۆ زۆرێــک لــە نەتــەوە خــاوەن واڵت

خــۆ بوونێــک بوو کە دەیان ســاڵ بوو
هەوڵی تێک شکاندن و وێران کردنی

ژیان کردنی هەبێ  ،زۆر زوو دەتوانێ
خــۆی بگەیەنێتــە ئاســتێکی بەرچــاو

کــورد بــدات کە  ،ئیرادەی پۆاڵیین و
هەســتی باوەڕ بە خۆ بوونی کورد بە

ئەگەر ســیمبۆلە نەتەوەییەکانی کورد شــیرازەی لێک گرێدانی گەلەکەمان
بــن ،ئــەوە کۆچــەرەکان و نادیاکانیش ســیمبۆلی تاکەکانی ئەو گەلەن بۆ
باوەڕ بەخۆبوون و ئیرادە کردن.

ئەگــەر کاک کۆچــەر بــە ســەرکەوتنەکانی خــۆی و بــە پێشــکەش کردنــی
خەاڵتەکــەی بــە گەلی کــورد توانی ئەو پەیامە بــە دوژمنانی کورد بدات
کــە  ،ئیــرادەی پۆاڵیین و هەســتی بــاوەڕ بەخۆبوونی کــورد بە ئێوە تێک
ناشــکێندرێ و داناڕمــێ ،ئــەوە نادیــای خۆشــی لەخۆنەدیویش بــە هەموو
جیهانــی ســەلماند کــە کورد نەک شــەڕخواز نییــە ،بەڵکوو ئاشــتیخواز و
زۆرلێکراوە.
و خــاوەن دەســەاڵتەکان زۆر کاریگەر
نەبــێ و نەتوانــێ ببێتــە شــانازییەکی
نەتەوەیی گەورە  ،بەاڵم بێ گومان بۆ

دەدرا ! .ئــەو خەاڵتــە و گەیشــتنی
ئــەو گەنجــە کــوردە بــەو پێگەیــە لــە
زانســت  ،نیشــاندەری ئــەو ڕاســتییە

لــە نــاو نەتــەوە پێشــکەوتووەکاندا .
دواکەوتوویی ئەوڕۆی کورد نیشانەی
نەبوونی توانایی فکری و هەژاری لە

ئێوە تێک ناشــکێندرێ و داناڕمێ ،
ئــەوە نادیای خۆشــی لە خۆ نەدیویش
بــە هەمــوو جیهانــی ســەلماند کــە

کورد نەک شــەڕخواز نییە  ،بەڵکوو
ئاشــتیخواز و زۆر لێکــراوە  .ســیمای
تێــک چڕژاو و ڕەنگ پەڕیوی نادیا
بۆ نیشــاندانی هەموو ئەو جینایەت و
زوڵمانــەی کــە لــە کورد کــراون  ،لە
هــەزاران کتێب و فیلم کاریگەرتر بوو
 .ئەو نە هونەرمەند و نە سیاسەتوانە ،
بەڵکوو تاکێکی کوردە کە بارتەقای
هەمــوو جیهــان خەمــی لــە کۆڵــە .
خەمی خاکێکی داگیرکراو و خەمی
نەبوونــی ئــازادی و دادپــەروەری .
بردنــەوەی خەاڵتی نۆبێلی ئاشــتی لە
الیەن نادیا مورادەوە  ،مۆری تەئیدی
زوڵم و زۆرییەکە کە لە کورد کراوە .
ئەگەر سیمبۆلە نەتەوەییەکانی کورد
شــیرازەی لێک گرێدانی گەلەکەمان
بــن  ،ئەوە کۆچەرەکان و نادیاکانیش
ســیمبۆلی تاکەکانــی ئــەو گەلەن بۆ
باوەڕ بە خۆ بوون و ئیرادە کردن .ئەوان
بــوون بــە دینامیزمــی وەگەڕخســتنی
ئیــرادەی تاکــی کــورد بــۆ پشــکوتن
و دەرکەوتــن بە ســیمایەکی شــیاوتر.
بیــرکاری کۆچەری کــورد و نادیای
باڵوێــزی ئاشــتی و دادپــەروەری،
بــە ســەرکەوتنەکانیان شــانازی و
غورورێکــی نەتەوەییــان پێشــكەش
بــە کــورد کــرد  .غورورێــک کــە
بــێ گومــان دەتوانــێ ببێتــە هێزێکی
کاریگــەر بــۆ هــان دانــی گەنجــان و
الوانی کورد لە بەرەوپێشــچونی زیاتر
و وەدەستهێنانی سەرکەوتنی بەرچاوتر
لە داهاتوودا .

10

ژمارە ١٥ ،٧٣٥ی ڕەزبەری ١٣٩٧

خوێنەرانــی ائزیــزی "کوردســتان" ،هــەر وەک ائگادارن لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا هێــزە دژیگەلییەکانــی ســپای پاســداران بەشــێوەیەکی بەربــاو
مانۆڕی سەربازییان لە شارەکانی کوردستانی ئێران بەڕێوە برد؛ هاوکات دۆخی ائبووریــی ئێران بەگشتی و کوردستان بەتایبەتی ڕۆژ لەدوای
ڕۆژ ائڵۆزتر و خراپتر دەبێت و هیچ دوورەدیمەنێکی لواو بۆ ژیانێکی ائسوودە و باشتر بەدی ناکرێت .ەئم دۆخە بەرەو کوێ دەڕوات؟ ائیا
کۆماری ئیسالمی لە بەرنامەیدایە تاکوو کۆرەی باکورێکی دیکە بنیات بنێ یان نا مل بۆ ویستەکانی کۆمەڵگای نێونەتەوەیــی شۆڕ دەکات؟
ەئمانــە و چەنــد پرســیارێکی تــری لــەو پێوەندییەمان ائراســتەی بەڕێز "محەممەد ســاحێبی" ەئندامی دەســتەی کارگێــڕی حیزبی دێموکرات و
بەرپرسی دەزگای ائسایشی حیزب کردووە کە لێرەدا سەرنجتانی بۆ ڕادەکێشین.

محەممەد ساحێبی:

پالنی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
لــە وەهــا كاتێكدا ئەویە کــە زیاتر لە جاران
لــە نێو خەڵكی خۆرهەاڵت حــوزوری هەبێت و
ڕێكخــەر یان پشــتیوانی هەر جووڵەیكی شــار
بێت و لەو ماوەیەدا و لەو چوارچێوەیەدا كاری
كردووە.
دیمانە :کوردستان
١ـ وەک ئـــاگـــادارن لــە ڕۆژانـــی
ڕابــردوودا مانۆڕێکی سەرتاسەری
لەالیەن سپای پــاســدارانــەوە لە
ئێران بەڕێوەچوو و تێیدا هەوڵ
درا جۆرێک لە "اقــتــدار" نیشان
بدرێت.ئەمەش لە کاتێکدا بوو
کە چەند ڕۆژ پێشتری لە ڕژەی
س ــپ ــادا ل ــە ئ ــەه ــواز کــۆمــەڵــێــک
کەلێنی ئەمنیەتی خۆیان نواند.
پێتان وایە هۆکارە سەرەکییەکانی
بەڕێوەبردنی ئەم جۆرە مانۆڕانە
لــــە ئــــێــــران ب ــەگ ــش ــت ــی و لــە
کوردستان بەتایبەتی چین؟ئایا
تەنیا خۆنواندن و هەوڵێکە بۆ
چاوترسێن کــردنــی خــەڵــک یان
پەیامێکی دیکەشی پێیە؟
ئەگەر چاو لە رابردووی چل ســاڵەی
حوكمرانــی كۆمــاری ئیســامی ئێران
بكەیــن بــە كۆبوونــەوەی ئــەم جــارەی
بەســیجییەكان لە وەرزشــگای ئازادی
لــە  ٧/١٢دا چوارەمیــن جــارە كــە
خامنەیی بەم شێوە بەشدار دەبێت،
بەڕێوەچوونی ئەم شێوە لە كۆبوونەوە و
بەشــداری كردنانەی خودی خامنەیی
لە رابردوو و ئێستاشــدا  ،ئەوەمان پێی
دەڵیــت هــەركات كۆمــاری ئیســامی
تووشی قەیرانی ناوخۆیی نیوان خەڵك
و حكومــەت بووە پەنــای بردووەتە بەر
ئــەم شــێوازە لــە نمایــش و گردبوونەوە
بــۆ ئــەوەی پەیامی خــۆی كە بریتییە
لە هەڕەشــەكردن و خۆبەهێزنیشــاندانی
لــە بەرانبــەر خەڵكــی وەزاڵەهاتــوی
جوغرافیــای ئێــران ،بــە تایبــەت لــە
مانگــی بەفرانبــاری ١٣٩٦وە رێپێوان
و ئێعتــرازی مەدەنــی خەڵــك چووەتــە

قوناغێكــی تازە لە ئێراندا ،لە الیەكی
دیكەش پاش ئەو رووداوانە و گەمارۆ
ئابوورییەكانــی ســەر ئێــران دەیهەوێــت
بەو نمایشــانە بە بیروڕای گشتی دنیا
بڵێ ئێســتاش خەڵــك لەگەڵ رێژیمدان
و ئاسایش و تەناهی لە ئێراندا هەیە.
بە بڕوای من گردبوونەوەی ئەمجارەی
بەسیجییەكان و بەشداری فەرماندە پلە
بااڵكانی ســپای پاسداران و قسەكانی
خــودی خامنەیی پەیامێكی هەڕەشــە
ئامێزیشــی بــۆ جناحەكانــی دیكــەی
نــاو حاكمیەتــی رێژیمــی كۆمــاری
ئیسالمیشــی تێــدا بــوو كــە ئەگەر لە
چوارچێــوەی سیاســەتەكانی بەیتــی
رەهبــەری و ســپای پاســداراندا نەبــن
لەگــەڵ بەســیجییەكانی” ئاتــەش بــە
فەرمان ”بەرەوڕوو دەبنەوە.

 .2خامنەیی لە کاتی ئاخاوتنی
بــۆ بەسیجییەکان لــە یاریگای
ئ ــازادی تــاران ئــاوڕی لە دۆخی
ئێران دای ــەوە و بە "هەستیار"
وەسف کردنی ئەم دۆخە نەیتوانی
ترسی خۆی لە داهاتووی نادیاری
ڕێژیمەکەی بشارێتەوە؛ هەروەها
بۆ پاراستنی دەسەاڵتە نگریسەکەی
هەموو ئێرانی بەالشفرۆش کرد و
ڕوو لە بەسیجییەکانی وتی":ئێوە
خۆتان خاوەنی واڵتن"؛ پاشانیش
بە هێنانەوەی نموونەی مێژوویی
لــە شــەڕفــرۆشــی و کوشتارەکانی
دەیــــــــەی ٦٠ی هـــــەتـــــاوی بــۆ
سەرکووتی ئازادیخوازان لەالیەن
بەسیجییەکانی ئەو کاتەوە پێی
وتــن" :ئێستە نــۆرەی ئێوەیە کە
هەمان رێچکە بگرنە بەر و بەرەو
سەرکەوتنی "نیزام" هەنگاو بنێن".
بـــەڕای ئــێــوە ئــەم ئــاوەاڵکــردنــی
زیــاتــری دەســتــی تاقمە خۆسەر

و شــەڕفــرۆشــەکــانــی ڕێــژیــم بۆ
سەرکوتی زیاتری ئازادیخوازان  .3هەنووکە دۆخی ئێران بەگشتی
لە ئێران و کوردستان نییە؟ئەگەر و کوردستان بەتایبەتی لەڕووی
وایە پێویستە خەڵک و بەتایبەت ئابوورییەوە دۆخێکی نەشیاوە بۆ
چاالکانی سیاسی و مەدەنی لە ڕێژیم و وەک کارناسان دەڵێن
نێوخۆی واڵت چــۆن لەگەڵ ئەم لــە داهــاتــوویــەکــی نیزیکدا ئەم
ڕەوشــە خراپتریش دەبــێ .پێتان
مەسەلە بجووڵێنەوە؟
كۆماری ئیسالمی لە ئێستادا لەگەڵ وایــە سەرهەڵدانێکی جەماوەری
چەندیــن قەیرانی گــەورەی نیوخۆیی بــەهــۆی بــرســیــەتــی و گــرانــی و
وەك ئابــووری ،ئــازادی ،بــەرەو بێکاری بێتە ئاراوە؟ وەک دەڵێن
هەڵكشــانی خواستی خەڵك بە گشتی شۆڕشی ئەمجارەی ئێران شۆڕشی
برسییەکانە.
وبەتاییبــەت نەتەوە ســتەم لێكراوەكانی
جوغرافیای ئێران لە الیەك و لە الیەكی  هــەر وەك پێشــتر عــەرزم كــردن
دیكــەوە بــە هــۆی دەســتێوەردانەكانی قەیرانەكانــی ئێران تەنیا ئابووری نییە
رێژیــم لە واڵتانی ناوچە و پشــتیوانی بــەاڵم بۆ مەســەلەی ئابوورییەكەشــی
لــە تاقمە تیرۆریســتییەكانی ناوچەكە كــە تــا ئێســتا رۆژ بــە رۆژ بــەرەو
و بەرنامــەی موشــەكی بالســتیكی ،خراپتربــوون دەڕوات ،بەرهەمــی ئــەو
لەگــەڵ قەیرانــی دەرەكیــش بــەرەوروو سیاســەتە چەوتانــەی رێژیمــە كــە
بــوون .بــە شــناختێك كە لــە كۆماری زۆربــەی داهاتەكانی بە هۆی دزی و
ئیســامی هەیــە ،نــە ئاڵوگــۆر لــە فەساد و هەروەها دابینكردنی بودجەی
سیاســەتی دەرەكــی خــۆی وەك نیزامــی و گرووپەكانــی جێگیــر لــە
حكومەتیكــی ئیدئولوژیــك دەهێنێت و واڵتانــی دیكــە تەرخــان دەكات ،كــە
نــە لە تونایدایە بەو سیســتمە فاســیدە تــا دێت خەڵك زیاتر هــەژار دەبێت ،لە
ئیدارییــە ،قەیرانــە ئابوورییەكانــی بەرانبەردا رێژەی بێكاری و نەخۆشییە
ناوخــۆی و كێشــەی نەتــەوەكان و یەك كۆمەاڵیەتییــەكان پەرە دەســتێنیت؛ بە
لــەو نەتەوانــە كــە كــوردە چارەســەر تایبەت لە 13ی خەزەڵوەری ئەمســاڵ
بــكات ،هــەر بۆیە تەنیــا رێگایەك كە دا گــەڕی ســەرەكی گەمــارۆكان
كۆمــاری ئیســامی پەنــای دەباتــە دەخرێتــە ســەر ئێــران و ئــەو رەوتە پەرە
بەری ،ســەركوتی خەڵكی مافویســتە دەســتێنیت؛ وشــیار بوونــی خەڵــك بــو
و پێــی وایــە بــە ســەركوت و موشــەك داواكاری مافەكانیــان و نەگــۆڕی
هاویشــتن دەتوانێــت نیزامەكــەی لــە سیاســەتی كۆمــاری ئیســامیدا
بپارێزێــت .هــەر بۆیە پێویســتە هەموو شــیمانەی ئەوە دەدات بە دەســتەوە کە
خەڵك و بە تایبەت چاالكانی سیاسی ئێعتــراز و خۆپیشــاندانەكان لــە ئێراندا
و مەدەنــی لــە رێــگای گونجاو درێژە پەرە بستینێت.
بــە ئێعتــرازە مەدەنیەكانیــان بــدەن و
مێژووی كۆماری ئیســامیش ئەوەی  .4پــانــی ئــێــوە وەک حیزبی
دەرخســتووە لــە ژێــر گوشــاردا نەبێــت دێــمــوکــرات ی ــان پــانــی الیــەنــە
رێژیم پاشەكشی لە سیاسەت و هەوڵی سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵت کە ئێستە
لەژێر چەتری ناوەندی هاوکاری
سەركوتكەرانەی ناكات.

حیزبەکانی کوردستانی ئێران
کــار دەکــەن چی دەبێ؟ئایا هیچ
هەماهەنگییەک لەو پێوەندییەدا
کراوە؟
پالنی حیزبی دێموكراتی كوردستان لە
وەها كاتێكدا ئەویە کە زیاتر لە جاران
لــە نێــو خەڵكی خۆرهــەاڵت حوزوری
هەبێــت و ڕێكخەر یان پشــتیوانی هەر
جووڵەیكی شــار بێت و لەو ماوەیەدا و
لــەو چوارچێوەیــەدا كاری كــردووە؛ لە
الیەكی دیكەشــەوە لەگەڵ الیەنەكانی
دیكــەی خۆرهەاڵتــی كوردســتان
بــە تایبــەت لــە ناوەنــدی هــاوكاری
حیزبەكانی كوردستانی ئێران كۆمەڵێك
كاری هاوبــەش كــراوە هەرچەنــدە زۆر
بــاش بــووە بەاڵم لــە بــاری زەمانییەوە
درەنگــە و شــێوە هاوكارییــەكان لــە
چەنــد بوارێكــی كەمدایە كــە ئێمە لە
هەوڵدایــن لەگەڵ ئەو الیەنانەی دیكە
پەرە بەو هاوكارییانە بدەین و كۆمەڵێك
ڕێــگای دیكــە و زیاتر لە جــاران پەرە
بــە هــاوكاری و كاری هاوبــەش بدەین
و یەك دیسكورســی هاوبــەش لە نێوان
حیــزب و رێكخراو و كەســایەتییەكانی
كوردســتان بــۆ ئــەو قۆناغــەی كــە لە
داهاتــوودا چــاوەروان دەكــرێ ئامــادە
بكەی.
 .5لە ڕۆژانــی ڕابـــردوودا ڕێژیم
گ ــوش ــارەک ــان ــی ب ــۆس ــەر حیزبی
دێــمــوکــرات چڕتر کــردووەتــەوە؛
لــەالیــەکــەوە بــە مــووشــەکــبــاران
و ل ــەالی ــەک ــی دیـــکـــەشـــەوە بە
تۆپباران و خومپارەبارانی بنکە و
بارەگاکانی حیزب لە شاخەکانی
کوردستان؛ چەندە ئەگەری هەیە
وەک ســااڵنــی پێشووتر ڕێژیم
بە تێرۆری کادر و پێشمەرگە و
ئەندامانی حیزب چ لە باشووری
کــوردســتــان و چ لــە دەرەوەی

واڵت بیهەوێ بزووتنەوی کورد
زەرەرمەند بکات؟ چ ڕێنماییەکتان
لەو پێوەندییەدا هەیە؟
كۆمــاری ئیســامی لــە هاتنــە
ســەركارییەوە تــا ئێســتا ئــەوەی لــە
دەســتی هاتــووە لــە دژی جوواڵنەوەی
مافویســتانەی خەڵكــی كوردســتان
وەك گرتــن ،ئەشــكەنجە ،زینــدان،
ســوتاندن ،كوشــتن و تیــرۆر كــردن،
کردوویەتــی و دەســتی نەپاراســتوە و
لــە ئێستاشــدا بێگۆمــان هــەر درێژەی
ئەو سیاســەتانەی دەدات بەتایبەتی لە
قۆناغــی ئێســتادا كــە زیاتر لــە جاران
هەست بە ترسی لە ناوچوون دەكات،
بۆیە لە هیچ كردەویەكی تیرۆریســتی
دەســت ناپارێزێــت و هەوڵــی زیاتــر بۆ
زەربــە لێــدان لە ڕێگای موشــەكباران،
تــوپ و كاتیوشــاباران و هەروەهــا
وەگەڕ خستنەوەی گرووپەكانی تیرۆر
لــە ناوخــۆ و دەرەوەی واڵت دەدات.
بۆیە لە جاران زیاتر پێویستە ریوشوێنە
ئەمنیەتییــەكان بــۆ خۆپاراســتن لــەو
كردەوانــەی رێژیــم لەبەرچــاو بگرین و
دەرفــەت بــۆ ســەركەوتنی پیالنەكانی
كۆماری ئیسالمی نەهێڵینەوە.
 .6داهاتووی ڕاسان چۆن دەبینن؟
راســان وەك پرۆژەیــەك لــە قۆناخــی
ئێســتای خەبــات كــە بریتییــە لــە
خەباتــی چەندرەهەنــدی و بــە تایبەت
لێكگریدانــی خەباتی شــاخ و شــار بە
پێــی پێویســتی و گونجــاوی كەڵــك
وەرگرتــن لــە هەمــوو رەهەندەكانــی
بــە پێــی بارودۆخەكــە بێگومــان بەرەو
پێــش دەچێــت؛ هیــچ هەڕەشــە و
گوڕەشەیەكی رێژیم هەنگاوەكانمان بۆ
بەرەوپێش بردنی راسان پێ شل ناكات
بەڵكــوو رەژدتــر دەبین لە ســەر هەموو
شێوازەكانی خەبات كردندا.
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پێگەی ئاندرێ ژید
نووسەری بەناوبانگی فەرەنسی لە ئەدەبیاتی فەرەنسادا
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"خۆزگە گەورەیی لە نیگاتدا بوایەت ،نەك لەو شتەی كە بۆی دەڕوانی"
زیاتر لە نیوسەدە لە بواری ئەدەبیاتدا ،نووسینەكانی كاریگەرییەكی سەرسوڕھێنەر و حاشاھەڵنەگری لەسەر
جیلی نوێ لەدوای ھەردوو شەڕی یەکەم و دووەمی جیھانیدا دانا.
باوكی مامۆستای یاسا بوو و دایكیشی لە بنەماڵەیەكی دەوڵەمەندی نێرماندی .لە باوك و دایكێكی
پرۆتێستان نووسەرێك پێی نایە بواری ئەدەبیاتەوە كە تامەزرۆیی گەیشتن بە جوانی و چێژەكانی ژیان،
ئەزموونی رەھابوون و رووبەرووبوونەوە لەگەڵ راستییەكان بەالیەوە زۆر گرنگتر بوو لە خوێندنەوەی بەرھەمی
ئەدەبی و ئەزموونە دینی و كۆمەاڵیەتییەكان.
ئەو كەسێك بوو كە كاری نووسینی لەگەڵ بزووتنەوەی نەمادگەرایی (سیمبۆلیزم) دەستپێكرد و بەالی دژە
داگیركاری لەنێوان ھەردوو شەڕی جیھانیدا شكایەوە .زیاتر لە  50كتێبی لە سەردەمی مردنیدا نووسیوە كە
زۆر كاریگەر و راچڵەكێنەر بوون.
(ئاندرێ ژید)ی فەرەنسی لە 22ی نۆڤەمبێری  1860لە پاریس و لە بنەماڵەیەكی پرۆتێستان لە چینی
ماومناوەند لەدایكبوو .بنەماڵەی باوكی لەدوای ھەڵبژاردنی پرۆتێستانتیزمی  4لە سەدەی شازدەھەم بەھۆی
ئازار و ئەزییەتەوە ،بۆ ئیتالیا كۆچیان كرد و بەشێكیشیان بۆ فەرەنسا و واڵتانی دیكەی ئەورووپای رۆژئاوا
و باكوور كۆچیان كرد.
ئاندرێ كە تاكە منداڵی بنەماڵەكەی بوو لە دۆخێكی وشك و پڕ لە دەمارگرژی مەزھەبی گەورە بوو .بەھۆی
نەخۆشی دەروونییەوە كە دواتر تووشی بوو ،نەیدەتوانی بە بەردەوامی درێژە بە خوێندن بدات بەاڵم ئەوە
نەبووە رێگر كە بنەماڵەكەی كە خولیایان خوێندن و زانست بوو درێژە بە خوێندنی لە ماڵەوە نەدەن .ئەو
كاتەی كە یازدە سااڵن بوو باوكی مرد و لە ژینگەیەكی ژنانە و یاسا توندوتۆڵەكانی دایكیدا گەورە بوو.
ژیدحەزی لە خوێندن نەبوو و رقی لە قوتابخانە دەبووەوە ،رێک پێچەوانەی بنەماڵەکەی کە گرنگییەکی
زۆریان بە خوێندن دەدا و هەوڵیان دەدا ئاندرێ بە باشی بخوێنێت.
ئاندرێ ژید چاالکییە ئەدەبییەکانی خۆی لە ساڵی  ١٨٩١و لە تەمەنی بیست و دوو ساڵیدا دەستپێکرد،
لەوێوە کە بارودۆخی ئابوورییان باش بوو و پێویستی بەکارکردن نەبوو ،توانی بە دڵی خۆی بنووسێت و
کاتی بۆ تەرخان بکات .هەروەها شاعیران و نووسەرانی بەناوبانگی وەک پییەر لوییس ،پۆل والری و
ستێفان ماالرمێ ،پاڵپشتییان دەکرد بەتایبەتی پەیوەندیی نزیکی لەگەڵ ماالرمێ بووە هۆی ئەوەی لە
سەرەتای نووسینەکانیدا لە رێبازی سیمبۆلیزم نزیکتر بێت ،بەاڵم زۆری پێنەچوو لەو رێبازە هەڵگەڕایەوە
و ئەویش وەکــوو نووسەرانی وەکــوو مونتی ،رۆسۆ و ستێندال ،ژیانی مرۆڤەکانی کردە بابەتی سەرەکی
نووسینەکانی و دەستی بە لێکدانەوە و لێکۆڵینەوەی بەردەوام لە پرسە عاتیفی و دەروونییەکانی خۆی کرد
و هەوڵیدەدا تا لە خواستەکان ،پێویستییەکان ،سترێسەکان ،الوازی و بەهێزییەکانی رۆحی بەشەر تێبگات
و پەردە لەسەر نهێنییەکانی البدات.
ئەو نووسەرە فەرەنسییە ،یەکەمین بەرهەمی خۆی لەساڵی  ١٨٩١بە ناوی (دەفتەرەکانی ئاندرێ والتێر)
کە بە کتێبی (دوای مردن) ناوبانگی دەرکرد نووسی .خاوەنی  ١٥کتێبە کە زۆربەی بەرهەمەکانی توانیویانە
کاریگەرییەکی بەرچاو لەسەر تێفکرین و بیرکردنەوەی خوێنەرەکانی دابنێن .ژید لە روانگەیەکی عیرفانییەوە
تێکەڵی ژیان دەبێت و راستییەکان وەک خۆی بە خوێنەرەکانی دەگەیەنێت .جیاواز بیردەکاتەوە و جیاوازیش
دەنووسێت ،هەر ئەوەش بووە هۆی ئەو کاریگەرییە زۆرەی نووسینەکانی و بەدەستهێنانی ناوبانگێکی ئەدەبی
بەرز لە ئەدەبیاتی جیهانیدا.
رەنگە ئەمەش بەناوبانگترین وتەی ژید بێت کە دەڵێت:
"چهندە بهرز بفڕیت ،ل ه چاو کەسانێک ک ه ل ه فڕین تێناگهن بچووکتر دێـیـته بهرچاو".
بەرهەمەکانی ژید زۆرترین کاریگەرییان لە سەردەمی خۆیدا لەسەر رەوتی ژیان و تێڕوانینی خوێنەرەکانی
داناوە .لە هەمانکاتیشدا ژید هۆشداری دەداتە خوێنەرەکانی و دەڵێ:
" کتێبەکەم فڕێ بدە ،مەهێڵە قەناعەتت پێبهێنێت! دڵنیابە کە کەسێکیتر ناتوانێت راستییەکانی تۆت بۆ
بدۆزێتەوە ..بە خۆت بڵێ ،ئەم کتێبە هەموو شتێک نییە مەگەر یەکێک لەو هەزاران شێوازەی رووبەرووبوونەوەی
ژیان ... .تۆ رێگەی خۆت بدۆزەوە".
ئاندرێ پاوڵ گیوم ژید ،نوسەری بەناوبانگی فەرەنسی ،لە ساڵی  ١٩٤٧و لە تەمەنی  ٧٨ساڵیدا ،خەاڵتی نۆبڵی
ئەدەبیاتی پێبەخشرا .لەو کاتەدا دەڵێت:
" گەورەترین فریشتەی چارەنووس بە گوێکانمدا دەچرپێنێت کە کاتێکی زۆر لە تەمەنت نەماوە"
ئەو نووسەرە بەناوبانگە فەرەنسییە ،ساڵی  ١٩٥١بە هۆی نەخۆشییەوە کۆچی دوایی کرد.
گرنگترین بەرهەمەکانی ئاندرێ ژید کە وەرگێڕدراونەتە سەر زمانی فارسی ئەمانەن:
سکە سازان ،ئەگەر تۆو نەمرێت ،دەخمەکانی ڤاتیکان
ئامادەکردنی :هەرمان

لە تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا:

pdkiran@club-internet.fr
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ڕۆژنامــەی کوردســتان بــە مەبەســتی هەرچی زیاتر ئاشــکرا کردنی پێشــێلکارییەکانی مافی
مرۆڤ لە ناوچەکانی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت ،هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە ســەر
بارودۆخــی مافــی مــرۆڤ لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت بــاو و دەیخاتە بەر دیــدی خوێنەرانی
ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشــێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی سەرەتای مانگی ڕەزبەری ٩٧ی هەتاوی
لە شــار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە بریتییە 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

دەسبەسەر،بانگهێشت و زیندانی
کردن و حوکمی زیندان و ناڕوونیی
چارەنووسی زیندانیان:
ڕۆژی دووشــەممە ٢ی ڕەزبــەر،
هاوواڵتییەکــی کــورد ،بــە نــاوی
"کەریــم ئەحمەدپــوور" ،خەڵکــی
گونــدی "بێورانــی خــواروو" ســەر بــە
شــاری سەردەشــت ،لــە الیــەن هێــزە
ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی دووشــەممە ڕێكەوتــی ٢ی
ڕەزبــەر ،شــەش هاوواڵتیــی کــورد
لــە شــاری بانــە بــە ناوەکانــی "میالد
ڕەســووڵی ،موحســێن قادرپەنایــی،
ئەرکان ڕەزایــی ،ڕزگار محەممەدی،
تەیــب ئەحمــەدی و عەتا ڕەشــیدزادە"،
لــە الیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە
دەسبەســەر کــران و بــۆ شــوێنێکی
نادیــار ڕاگوێــزران .چەنــد ڕۆژ پێــش
ئــەم ڕووداوەش هاوواڵتییەکــی کورد
بە ناوی "کامیل عەزیزی" دانیشتووی
گەڕەکــی "بەهارستانـ"ـــی ســەقز،
بانگهێشــتی ئیــدارەی ئیتالعاتــی ئەم
شارە کراوە.
سێشــەممە ٣ی ڕەزبــەر ،هێــزە
ئیتالعاتییــەکان هێرشــیان کــردە ســەر
ماڵــی دوو هاوواڵتیــی کــورد لــە
"گۆگتەپــە"ی شــاری مەهابــاد و
دەسبەســەریان کــردوون؛ هەواڵنێــری
کوردپــا لــە شــاری مەهاباد شوناســی
ئەو دوو الوە مەهابادییەی بە ناوەکانی
"حەسەن ئەرتەنگ و ئارام خورسەندی"
ڕاگەیاندووە.
لــە الیەکی دیکەوە هەواڵنێری کوردپا
لــە شــاری بــۆکان لــە ڕاپۆرتێکــدا
ڕایگەیانــدووە ڕۆژی سێشــەممە ٣ی
ڕەزبــەر  ،هاوواڵتییەکــی کــورد بــە
نــاوی "ئەســعەد حاجیڕەســووڵی"

خەڵکــی گوندی "ئاڵیکەنــد" لە الیەن
هێزە لیباس شەخسییەکانەوە دەسبەسەر
کراوە.
ئیجــال قەوامــی ،چاالکــی مافــی
مرۆڤ ،دانیشتووی شاری سنە ،بەبێ
ئامادەبوونــی خــۆی لــە لقــی ١٠٩ی
دادگای کەیفــەری ٢ی ئــەو شــارە،
بــە تۆمەتــی "باڵوکردنــەوەی هەواڵی
ناڕاست بۆ تێکدانی بیروڕای گشتی"
بــە  ٨مانــگ زیندانــی تەعزیــری
مەحکووم کراوە.
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی ٤ی
خەزڵــوەر ،کچێکــی کــورد بەنــاوی
"ئەفســانە خورســەندی" خەڵکــی
"گۆگتەپــە"ی مەهابــاد لەالیــەن
هێزەکانی ئیتالعاتەوە دەستبەسەر کرا.
چاالکێکــی مەدەنیــی کــورد خەڵکی
شــاری ســنە بەنــاوی "محەممــەد
ڕۆســتەمی" کــوڕی "ســەعید"
بانگهێشتی دادگای ئەم شارە کرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ٤ی ڕەزبــەر،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
"ئەنــوەر جەنگــی" خەڵکــی گونــدی
"حاجــی حەســەن موکریــان" ســەر بــە
ناوچــەی "شــامات"ی میانــدواو لــە
الیــەنئیتالعاتــی ســپای پاســدارانەوە
دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی هەینــی ٦ی ڕەزبــەر ،دوو
هاوواڵتیــی کــورد ،بــە ناوەکانــی
"شــێرکۆ ڕەهبــەری و یەعقــووب
محەممەدی" ،خەڵکــی "گۆگتەپە"ی
شــاری مەهابــاد ،لــە الیــەن هێــزە
ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر کــران.
هەروەهــا کازم ئیمانــزادە ،بەڕێوەبــەر و
خــاوەن ئیمتیازی ماڵپــەڕی (خبری_
تحلیلــی) "هیــوا نیــوز" ،بانگهێشــتی
لقی یەکی دادگای کەیفەریی شاری

سنە کراوە.
"ســەحەر کازمی" چاالکی مەدەنیی
کــوردی خەڵکــی شــاری ســنە ،بــۆ
بەنــدی ژنانــی زیندانــی شــاری ســنە
گوازراوەتەوە و چارەنووسی ناڕوونە.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٥ی ڕەزبــەر،
هاوواڵتییەکی کوردی خەڵکی شاری
مەهابــاد ،بە ناوی "ئیبراهیم دیوازی"،
دانیشــتووی شــاری مەهاباد ،لە الیەن
هێــزە ئیتالعاتییەکانــی ئــەو شــارەوە
دەسبەسەر کرا.
الوێکــی کــورد بــه نــاوی "ئێقبــاڵ
ئەحمەدپــوور" ،کــوڕی محەممــەد،
خەڵکــی گونــدی "ئەنبــێ" ،ســەر بــه
ناوچــەی تەرگــەوەڕی ورمــێ ،پــاش
تەواوبوونــی مــاوەی لێپرســینەوەکەی،
بــۆ زیندانــی ناوەندیــی شــاری ورمــێ
ڕاگوێزرا.
شــەوی ٧ی ڕەزبــەر" ،ئیبراهیــم
ئیســکافی" ،نووســەر و چاالکــی
خوێندکاریــی ،لــە الیــەن هێــزە
ئیتالعاتییەکانەوە لە شــاری کرماشان
دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی یەکشــەممە ٨ی ڕەزبــەر،
ژنێکــی کــورد بــە نــاوی "بەفریــن"
خەڵکی "گۆگتەپە"ی شاری مەهاباد
لــە الیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە
دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی دووشــەممە ٩ی ڕەزبــەر ،هێزە
لیباس شەخسییەکانی سەر بە ئیدارەی
ئیتالعاتــی شــاری ســنە هێرشــیان
کردووەتــە ســەر ماڵــی دوو هاوواڵتیی
کــورد ،بــە ناوەکانــی "فوئــاد و ئــازاد
ئەمجەدی" لە شارەکی نەساجی و ئەو
دوو برایەیان دەسبەسەر کردووە.
ڕۆژی چوارشــەممە ١١ی خەرمانان،
هاوواڵتییەکی کورد ،بە ناوی "هوشیار

کەســرایی" ،کــوڕی ڕەشــید ،خەڵکی
گوندی "نێـ"ـــی شــاری مەریوان ،پاش
 ٨٥ڕۆژ لــە گرتووخانــەی ئیــدارەی
ئیتالعاتــی شــاری ســنە ،بــۆ زیندانی
گشتیی شاری مەریوان گەڕێندرایەوە.
ڕۆژی پێنجشــەممە ١٢ی ڕەزبــەر،
بەڕێوبەری کاناڵی تێلگرامی " سەالم
پاوە " و بەڕێوبەری کاناڵی تێلێگرامی
"دەنگــی نوریــاو" لە الیــەن ئیتالعاتی
شــاری پاوەوە بانگهێشــتی ئــەو ناوەندە
حکوومەتییە کران؛ "فەرهاد ســاڵحی"
بەڕێوەبــەری کاناڵــی ســەالم پــاوە و
"موزەفــەر وەلەدبەیگــی" بەڕێوەبــەری
کەناڵــی دەنگــی نوریــار ،بــە هــۆی
ڕووماڵکردنــی هەواڵــی کوژرانــی
کۆڵبــەری کــورد "عەزیــم ئەحمەدی"
لــەو دوو کاناڵــە تێلێگرامییــە بووەتــە
هــۆی بانگهێشــت کرانیان بۆ ئیدارەی
ئیتالعات.
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ١٢ی
ڕەزبەر ،هێزە ئیتالعاتییەکان هێرشــیان
کــردە ســەر ماڵــی هاوواڵتییەکــی
کــورد بــە نــاوی "عوســمان زەبــرە"
خەڵکــی تاچینئاوا"ی شــاری شــنۆ و
پــاش پشــکنینی ماڵەکــەی ناوبراویان
دەسبەسەر کرد.
ڕەسووڵ (هەژار) ڕەحیمی ،بەڕێوەبەری
پایگای خەبەری "هەواڵ" بۆ لقی ٢ی
دادســەرای گشــتی و ئینقالبی شاری
ورمێ بانگهێشت کرا.
ڕۆژی یەکشــەممە ٨ی ڕەزبــەر،
هاوواڵتییەکــی کــوردی خەڵکــی
شاری ئیالم ،بە ناوی "ئەحمەد شاهد"،
لــە الیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە
دەسبەسەر کراوە و بۆ شوێنیکی نادیار
ڕاگوێزراوە.
کۆڵبەران:
دوو کاســبکاری کورد ،بە ناوەکانی
"مەســعوود کــوڕی ڕەحمــەت و
فــەرزاد وەیســی" لەگــەڵ حوکمــی
دەسبەســەرکردن لــە الیــەن دادگای
شاری پاوە بەرەوڕوو بوونەوە.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٥ی ڕەزبــەر،
کۆڵبەرێکــی کــورد ،بە نــاوی "بێهزاد
قاســمی" کــوڕی مەمەنــد ،خەڵکــی
شــاری "ڕەبەتـ"ـــی سەردەشت بە هۆی
جەڵتەی دڵ گیانی لە دەست دا.
ڕۆژی ٦ی ڕەزبەر ،هێزە نیزامییەکانی
حکوومەتــی ،لــە ســنووری شــاری
ســەڵماس ،دەســڕێژیان لــە ژمارەیەک
لــە کۆڵبەرانــی کــورد کــرد ،کــە لــە
ئاکامــدا دوو کۆڵبــەری کــوردی
خەڵکــی ســەڵماس برینــدار بــوون؛
شوناســی ئــەو دوو کۆڵبەرە کوردە ،بە
ناوەکانــی "عەبدولعەزیــز فەنەکــی و
میرحاج عەلیزادە" ڕاگەیەندراوە .
ڕۆژی دووشــەممە ٨ی ڕەزبــەر،
کۆڵبەرێکــی کــورد بە نــاوی "ئەکرەم

خەلیلــی" ،تەمــەن  ٢٧ســاڵ ،خەڵکی
"کــووران" لــە ناوچــەی ســۆمای
برادۆست ،بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە
نیزامییەکانــی حکوومەتی گیانی لە
دەست دا.
ڕۆژی یەکشــەممە ٨ی ڕەزبــەر،
کۆڵبەرێکــی کــورد بە ناوی "شــەفیع
محەممەدپــوور" خەڵکــی بەخشــی
ســیلوانای شــاری ورمــێ لــە خاڵــی
سنووری ئەو شارە بریندار کرا .
ڕۆژی چوارشــەممە ١١ی ڕەزبــەر،
هێــزە نیزامییەکانی حکوومەتی ئێران،
ژمارەیــەک لــە کۆڵبەرانــی کــورد،
لە ســنووری شــاری نەوســوودیان دایە
بــەر دەســڕێژی گولـــلە و لــە ئاکامدا
کۆڵبەرێک گیانی لە دەست دا.
ئێــوارەی ڕۆژی هەینی ١٣ی ڕەزبەر،
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتــی،
ژمارەیەک لە کۆڵبەرانی کوردیان لە
نزیــک گوندی "دینــاران" لە ناوچەی
"ئاالنـ"ـــی شــاری سەردەشــت ،دایە بەر
دەســڕێژ و لــە ئاکامــی تەقــەی هێــزە
نیزامییەکانــدا دوو کۆڵبــەری کــورد،
بــە ناوەکانی "کەمــاڵ قادریان" تەمەن
 ٢٨ســاڵ و "ئومید ســاڵحپوور" تەمەن
 ٢٣ساڵ بە سەختی بریندار بوون.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٨ی خەرمانان،
حەمیــدڕەزا ســپاهی الییــن تەمەن ٣٢
ســاڵ و برای عەلیڕەزا ســپاهی الیین،
شــاعێری کوردی خەڵکی خۆراســان،
لــە نزیک گونــدی "درگێز" بە تەقەی
فەرمانــدەی پاســگای "ســنگدیوار"،
جەواد ئەمیری پێکرا.
ڕۆژی دووشــەممە ٩ی رەزبــەر ،هێــزە
نیزامییەکانــی حکوومەتی ،دەســتیان
بەسەر زیاتر لە  ٣٠٠سەر مەڕومااڵتی
خەڵــک لە شــاخەکانی "کــوڕا بەڕی
سپی" لە ناوچەی مەرگەوەڕی ورمێدا
گرت.

خۆکوژیی ژنان و پیاوان:
ڕۆژی شــــەممە ٣١ی خەرمانــان،
مێرمنداڵێکــی تەمــەن  ١٢ســـاڵ ،بــە
هــۆی کێشــــەی ئابــووری و نەبوونــی
پێداویســتییەکانی قوتابخانــە دەســتی
دایــە خۆکوشــتن و کۆتایی بە ژیانی
خۆی هێنا.
الوێکــی تەمــەن  ٣٠ســاڵ ،بــە نــاوی
"کازم ئەشــتەری فەیلــی" خەڵکــی
گوندی "چەمشــێر"ی شــاری ســیروان
لــە پارێــزگای ئیــام ،بە چەکــی ڕاو
(تاپــڕ) ،کۆتایــی بــە ژیانــی خــۆی
هیناوە.
ڕۆژی یەکشــەممە ٨ی ڕەزبــەر،
ژنێکــی الو بــە نــاوی "م .س" تەمــەن
 ٢٠ســاڵ ،خەڵکی گونــدی "قازانلی"
هەوشار ،خۆی کوشتووە.

برینداربوون و گیان لە دەستدانی
کرێکاران بە هۆی ڕووداوی کار لە
کوردستان
ڕۆژی سێشــەممە ٣ی رەزبــەر،
کرێــکاری پــێ لــە تەمــەن ،خەڵکــی
گوندی "دەرەوزمـ"ـی شاری سونقوڕی
کولیایــی ،لــە کاتــی بیرهەڵکەنــدن،
تووشــی گازگرتوویی دەبێت و گیانی
لە دەست دەدا.
هەواڵدەریــی حکوومەتــی "ئیلنــا"
شوناســی ئــەو کرێــکارە کــوردەی ،بە
نــاوی "مەنووچێهــر" تەمەن  ٥٤ســاڵ،
خەڵکی گوندی "دەرەوزمـ"ـــی شــاری
سونقوڕ کولیایی ڕاگەیاندووە.
تەقینەوەی مین
ســەر لــە بەیانــی ڕۆژی سێشــەممە
٣ی ڕەزبــەر ،دوو کۆڵبــەری کورد بە
ناوەکانــی "عەبدوڵــا محەممــەدزادە"
خەڵکی گوندی "تینال" سەر بە شاری
مەریــوان و "عەلــی نــادری" خەڵکــی
گونــدی "گەونتــوو" ســەر بــە شــاری
دیوانــدەرە بــە هۆی تەقینەوەی مین لە
سنووری مەریوان کوژران.
کۆڵبەرێکی دیکەش بە ناوی "حەمید
ســەعیدی" کــوڕی ســەید محەممــەد
ئەمیــن خەڵکــی گونــدی "باینچووب"
ســەر بە شــاری ســنە لەو ڕووداوەدا بە
توندی بریندار بوو
ئێعدام
مەحیەدیــن ئیبراهیمــی" کــوڕی
محەممــەد ،تەمــەن  ٤٠ســاڵ خەڵکی
گوندی "ئاڵکاوێ"ی شــاری شــنۆ لە
الیــەن لقــی ٢ی دادگای ئینقالبــی
شــاری ورمــێ بــە ئێعــدام مەحکــووم
کــرا؛ دادگای ئینقالبــی شــاری
ورمــێ ئــەم هاوواڵتییــە کــوردەی بــە
تۆمەتــی "هــاوکاری و ئەندامبوون لە
یەکێک لــە حیزبە ئۆپۆزســیونەکانی
حکوومەتــی ئێران" تاوانبار و حوکمی
لە سێدارەدانی بە سەردا سەپاندووە.
ســەرلەبەیانی ڕۆژی سێشــەممە
١٠ی ڕەزبــەر ،حوکمــی ئێعدامــی
ســێ زیندانیی ،بە ناوەکانی "ســەلمان
خانعەلیلــو ،زەینــەب ســکانوەند و
حەســەن حاجیلوو" ،لــە زیندانی ورمێ
جێبەجێ کرا.
دوو زیندانیــی دیکــە بــە ناوەکانــی
"مووسا نەعێمانی و چەنگیز ئێرانی" بۆ
جێبەجێکردنی حوکمی لەسێدارەدانیان،
بۆ ژووری تاکەکەسیی گوازرابوونەوە
کــە بــە دانــی موڵــەت بــۆ وەرگرتنی
ڕەزایــەت لە بنەماڵەی کوژراوەکان بۆ
بەندەکانیان گەڕێندرانەوە.
ئەم ئامارانە بە پشتبەستن بە ئامارەکانی
ناوەندی ئاماری تۆمار کراوە لە ئاژانسی
هەواڵدەریی کوردپا خراوەتە ڕوو.

