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دانڵــد ترامــپ ،ســەرۆکی ویالیەتــە
یەکگرتووەکانــی ئامریــکا ڕۆژی
دووشــەممە رێکەوتــی  ٣١بانەمــەڕ بــە
فەرمــی ڕایگەیانــد :ئەگــەر ئێــران دژ
بــە بەرژەوەندییەکانــی ئامریــکا هەنــگاو
بنێــت دژکــردەوەی جیددیمــان دەبێــت؛
ئێــران هەڵەیەکــی گــەورە و مێژوویــی
دەکات ئەگــەر لــە دژمــان بجووڵێتــەوە.
وتیشــی هەڵســوکەوتەکانی ئێــران دژ بــە
ئێمــە دوژمنکارانەیــە ،هەرچەنــد هیــچ
نیشانەیەک تا ئیستا لەمبارەوە نەهاتووەتە
گــۆڕێ بــەاڵم ئــەوە حاشــاهەڵنەگرە کــە
کۆماری ئیسالمی سەرەکیترین پشتیوانی
تێرۆریزمە.
نوێتریــن لێدوانی ترامپ لەســەر کۆماری
ئیســامی دوای ئــەوە هاتۆتــە ئــاراوە کــە
لــە ڕۆژانی ڕابردوودا شــەڕێکی کەالمی
دیار لەنێوان لێپرسراوانی هەر دووال هاتۆتە
ئــاراوە؛ پێشــتریش ســەرۆکی ئامریــکا
گووتبــووی :ئەگــەر ئێران حەزی لە شــەڕ
بێــت ئــەوە کۆتایــی فەرمــی ئێــران دەبێ،
باشــتر وایــە هیــچ کاتێــک هەڕەشــە لــە
ئامریکا نەکەن.
لەالیەکــی دیکەشــەوە وێبســایتی

"ئیندێپێندێنــت" ،ڕۆژی شــەممە٢٨ ،ی
بانەمەڕ ،ئاشــکرای کرد چەند دیپلۆماتی
ســەربە بە ئیــدارەی فڕۆکەوانیی ئامریکا
ڕایانگەیانــدووە ،ناکۆکییەکانــی ئــەم
دواییانــە مەترســین بــۆ ســەر پیشــەی
ئاسمانیی نێونەتەوەیی.
پــاش پەرەســەندنی ناکۆکییەکانــی
نێــوان تــاران و واشــینگتۆن ،دیپلۆماتــە
ئامریکاییەکان هۆشــدارییان بەو کۆمپانیا
فڕۆکەوانییانــە داوە کە بە ســەر کەنداودا
هەڵدەفــڕن و باســیان لــەوە کــردووە ،کــە
ڕەنگە "بە هەڵە" بناســرێن و هێرش بکرێتە
سەریان.
ئــەم هۆشــدارییانە پــاش ڕاگەیەنــدراوی
کۆمپانیایەکــی بیمــەی بریتانیایــی،
سەبارەت بە مەترسیداربوونی کەشتیڕانیی
لە ناوچەی کەنداو ڕاگەیەندران.
ئەو نیگەرانییانە سەبارەت بە پیکدادانەکان
لــە ناوچەکەدا ،پــاش بەڕێکردنی ناوگانە
فڕۆکە هەڵگرەکان و بۆمب هاویژەکان ،لە
الیەن کۆشکی سپییەوە بوو ،کە مەبەستی
ڕووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ هەڕەشــەکانی
ئێران لە کەنداو جێگیر کراون.
هــەر هەمــان ڕۆژ "مایــک پۆمپێئــۆ"،

وەزیــری دەرەوەی ئامریکا ،لەگەڵ وەزیری
دەرەوەی چیــن و وەلیعەهــدی عەرەبســتان،
ســەبارەت بــە دۆخــی ئێــران ،لــە ڕێــگای
تەلەفۆنەوە قسەیان کرد کە تێیدا پرسگەلی
ئاسایشــیی ناوچەکەیــان خســتە بەرباس و
باسیان لە بەهێزترکردنی هاوکارییەکانیان
کــرد؛ عەرەبســتان و ئامریــکا و واڵتانــی
ناوچەکــە ،دەســدرێژییەکانی ڕێژیمــی
ئیســامیی ئێران بە هۆکاری ئاژاوەگێڕی
لە ناوچەکە و جیهان دەزانن ،کە بە هۆی
ئەم ملمالنێیە ئەگەری هێرشی نیزامی بۆ
سەر ڕێژیمی ئێران لە ئارادایە.
بارودۆخــی ئاماژەبۆکــراو و هەروەهــا
شەڕفرۆشــییەکانی ڕێژیمــی تــاران لــە
ڕۆژانــی ڕابردوودا دژ بــە ئامریکاییەکان
کە زەقترینیان هێرشــی مووشــەکی بۆسەر
ناوچەی سەوز لە بەغدا و جموجۆڵەکانیان
لــە کەنــداو بــوو ،دەوڵەتــی بریتانیــای بــە
فەرمی هێنایە سەر هێڵ کە تێیدا وەزیری
کاروبــاری دەرەوەی ئــەم واڵتە هۆشــداری
دایــە تــاران؛ "جێرێمــی هانــت" ،وەزیــری
کاروبــاری دەرەوەی بریتانیــا ،لەبــارەی
هێرشی مووشەکی بۆ سەر ناوچەی سەوز
لە عێراق وتوویەتی" :من دەبێت بە ڕێژیمی

ئێــران بڵێــم کــە هەوڵــی تاقیکردنــەوەی
ئامریکا مەدەن ،چونکە ئامریکا نایهەوێت
شــەڕ بکات ،بــەاڵم ئەگەر هێــرش بکرێتە
ســەر بەرژەوەندییەکانیــان ئــەوا تۆڵــەی
دەکەنــەوە ،ئەمــەش شــتێکە کــە دەبێــت
ئێرانییــەکان بیزانــن و لەبارەیــەوە زۆر بــە
هوشیارییەوە مامەڵە بکەن".
لــە دواییــن پەیــام و لێدوانــی ترامــپ ڕوو
لــە کاربەدەســتانی کۆمــاری ئیســامی
ســەرۆکی ئامریــکا وتوویەتــی :تەنیــا
کاتێک پێوەندی پیوە بگرن کە بە تەواوی
ئامادە بن لەگەڵیدا وتووێژ بکەن.
لــە دوو حەوتــووی ڕابــردوودا کۆشــکی
ســپی ناوی شــەڕکەری ئابراهــام لێنکۆڵن
و چەنــد نــاو و کەشــتی شــەڕکەر و
هەروەهــا بۆمبهاوێژەکانــی B52ی خۆی
ڕەوانــەی ئاوەکانــی کەنــداو کــردووە و
ئەمەش ئەگەری شەڕێکی قورس لە نێوان
ئامریکا و ئێرانی زیاتر کردووە.
هاوکات ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان
بــە فەرمــی داوای کــردووە لــە هــەر دوو
ال کــە هــەول بــۆ زیاتــر تەشــەنەکردنی
ئاڵۆزییــەکان نــەدەن و نیگەرانی خۆیان لە
شەڕە کەالمییەکانی نێوانیان دەربڕیوە.

هەڕەشە و گوڕەشەکانی تاران لە ئامریکا
لــە کاتێکدایــە کــە بەوتــەی چاودێرانــی
سیاســی و کارناســانی کاروبــاری ئێــران،
کۆمــاری ئیســامی لــە ئێســتەدا لــە
بارودۆخێکــی ســەخت و دژواردایــە؛
بەتایبەت لــە ڕووی ئابوورییەوە کەوتووەتە
دۆخێکەوە کە ناتوانی تەنانەت پێداویستییە
ڕۆژانەکانی خۆی و خەڵکەکەشــی دابین
بکات ،هەروەها درێژەکێشانی تەحریمەکان
بەتایبــەت لەســەر کەرتــی نــەوت لــە
داهاتوودا وا دەکات کە لەو چکەداهاتەش
کــە هەیەتــی بکەوێت .لەمبــارەوە فەرهاد
ســلێمانپوور کارناســی ئابــووری بــە
"کوردســتان"ی ڕاگەیانــدووە :ئابووریــی
ئێــران لــە داكشــانەوە()Recession
چەقینیــی
قۆناخــی
چووەتــە
و
ئابــووری()Depression
بەردەوامی ئەم کێشــەیە ئاکامی سیاســی
و کۆمەاڵیەتی جیددی بەدواوەیە ،لەوانەیە
بــە هەرەســهینانی کۆمــاری ئیســامی
کۆتایی پێ بێت.

واڵتێــک یــان نەتەوەیەک کــە دەکەوێتە
ژێردەســتی دەســەاڵتێکی دیکــە ،لــە
ســەرەتاکانی ئەو ژێردەستەییەدا هەوڵێکی
یەکجــار زۆر و خوێنێکــی فــراوان دەدا
تاکــوو ئــەو ژێردەســتەبوونە قبــووڵ نــەکا
و رێگــە نــەدا کە دەســەاڵتی داســەپاو بە
ســانایی پــەل بۆ هەمــوو الیەک بهاوێ و
نــەک دەســەاڵتی نیزامی بەڵکــوو هێزی
سیاســی و کۆمەاڵیەتیشــی بەسەر نەتەوە
ژێرستەمەکەدا بسەپێنێ.
نەتــەوەی کوردیــش چ لــە دەورانــی
حکوومەتــی پاشــایەتیی پاڵەویــدا و چ
لــە دوای هاتنــە ســەرکاری رێژیمــی
خومەینییەوە ،خوێن و خەباتی زۆری داوە
تاکــوو رێــگا بە داســەپینی هەمەالیەنەی
دەسەاڵتی ستەمکاری ناوەندی نەدا.
ئــەوەی لــە رابــردوودا روویــان داوە ،مێژوو
هەڵگری الپەڕە تۆمارکراوەکانی خەباتی
نەتــەوەی کــوردە .هــەوڵ و تێکۆشــان و
خەباتی نەتەوەی کورد ئەوە بووە کە گەر
رێژیمی ســتەمکاری تاران لەباری هێزی
نیزامییــەوە بەهێزتــرە و بــە چەکوچۆڵــی
فراوانــی رێژیمــی پێشــوو و هەروەهــا ئــەو
چەکوچۆاڵنــەی بــە تازەیی شــوێنەکانی
دیکــە پێیــان داوە ،توانیویەتــی ســوپا و
لەشــکەرە داگیرکەرەکەی لە کوردستاندا
بســەپێنێ ،بــەاڵم رێــگا بــە داســەپینی
هێژمۆنیی رێژیم نەدا.
رێژیمی ئیســامیی تــاران ،تەنیا تەماحی
نیزامیــی نەبــووە .هەرچەنــد تەماحــی
نیزامــی و هێرشــی لەشــکری ،ســەرەتای
داســەپاندنی دەســەاڵتە ،بــەاڵم رێژیمــی
زاڵ هەوڵــی داوە کــە ئاکامــی هێرشــە
نیزامییەکەی بکا بە ســڕینەوەی ئیرادەی
کوردستان.
لــە مــاوەی چل ســاڵ لــە دوای فەرمانی
جەهــادی خومەینــی بە دژی کوردســتان
و کــورد ،تاکــوو ئێســتاش ئــەم رێژیمە بە
سیاسەت و پیالنی جۆربەجۆر هەوڵی داوە
کە کوردستان وەکوو سەرچاوەی دژبەری
لەگــەڵ رێژیمــی داســەپاودا نەمێنێتەوە و
هەوڵــی داوە کــە چ بە رێگای ئەمنیەتی
و چ بــە رێــگای نیزامــی و چ بە رێگای
هرووژمی فەرهەنگی و جینۆسایدی الوان
و شــەڕی تریاک و وێرانکردنی ئابووری
و درزخستنە کۆمەڵگای کوردستان و ...
بــە دەیان و ســەدان رێــگای دیکە ،بتوانێ
سەرکەوتنی کۆتایی بە سەر کوردستاندا
رابگەیەنێ.
بــۆ رێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
خاڵێکــی وەرچەرخــان و «حەیســیەتی»
بــووە کــە بتوانــن ئیــرادەی خۆڕاگــری لە
کوردســتاندا تێک بشــکێنن .تەنانەت ئەو
کەموکــووڕی و گرفتــە کۆمەاڵیەتــی
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بەشداریی شاندێكی حیزبی دێموكرات
لە پرسەی «شێخ سەید جەمیل
حوسێنی»دا

شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران بەشــداریی لە پرســەی "شــێخ ســەید
جەمیل حوسێنی"دا کرد.

رۆژی سێشــەممە١٧ ،ی بانەمــەڕ،
شــاندێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران ،بە سەرپەرســتیی "محەممەد نەزیف

قــادری" ،جێگــری دووەمــی لێپرســراوی
گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران ،بەشــدارییان لە ڕێوڕەســمی پرسەی
"شێخ سەید جەمیل حوسێنی" ،لە هەولێردا
کرد.
ناوبراو ،كەســایەتیی ناسراوی ناوچەكانی
ســنە و دیوانــدەرە بــوو و شــاندی حیــزب
لــەو ڕێگایــەوە هاوخەمی و سەرەخۆشــیی
حیزبــی دێموكراتیان بــە بنەماڵەی ناوبراو
گەیاند.
شــاندی حیــزب ،لــە الیــەن "حاجی ســەید
مەهدی حوســێنی" کە جێگرەوەی "ســەید
جەمیل حوسێنی"یە ،پێشوازییان لێکرا.

دیداری ئەنجومەنی نیشتمانیی کورد
لەگەڵ نوێنەرایەتیی حیزبی دێموکرات
و ڕوانینــی الیەنــە نێونەتەوەیــی و
ناوچەییــەکان لــە هەمبــەر پرســی کــورد
و هەلومەرجــی ڕۆژهەاڵتــی ناویــن و
گۆڕانکارییــەکان ،ئــاوڕی لــە سیاســەت
و کــردەوە تێکدەرانەکانــی ڕێژیمــی
ئیســامیی ئێــران و ســپای تێرۆسیســتی
پاســدارانی ئەو ڕێژیمە بە نیسبەت ناوچە
و جیهان ،بەتایبەت پرسی کورد لە هەموو
بەشــەکانی کوردستان و دواپێشهاتەکانی
ناوچەکە ،دایەوە و هەڵوێست و سیاسەتی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانی لە
هەمبەر سەرجەم پرسە باسکراوەکان خستە
ڕوو .
کۆبوونــەوە لــە نێــوان هــەر دوو شــاندی
ئەنجومەنــی نیشــتمانیی کوردســتانی
سووریە و حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران ،بە پێداگری لە پاراســتنی پرنســیپە
نەتەوەییەکان و پشتیوانی لە خەباتی هەر
کام لە پارچەکانی کوردستان کرا.

شــاندێکی ئەنجومەنــی نیشــتمانیی
کوردســتانی ســووریە ســەردانی بنکــەی
نوێنەرایەتیــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێرانی لە هەولێر کرد.
ڕێکەوتــی ١٩ی بانەمــەڕ ،شــاندێکی
ئەنجومەنــی نیشــتمانیی کوردســتانی
ســووریە بە سەرپەرەستیی "نەواف ڕەشید"،
ســەرۆکی نوێنەرایەتیــی ،ENKS
ســەردانی بنکــەی نوێنەرایەتیــی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێرانی لە هەولێر
کــرد و لــە الیەن "محەمەدســاڵح قادری"،
بەرپرســی پێوەندییــە کوردســتانییەکانی
حیزبی دێموکرات ،پێشوازییان لێ کرا.
ســەرۆکی نوێنەرایەتیــی ئەنجومەنــی

نیشــتمانیی کــورد لــە ســووریە" ،نــەواف
ڕەشــید" ،وێــڕای بەرزنرخاندنــی خەباتــی
نەتەوەیــی حیزبی دێموکــرات و دەربڕینی
خۆشــحاڵی لــەو دیــدارە ،ئاوڕێکــی لــە
دۆخــی کــورد لــە کوردســتانی ڕۆژئــاوا
و هەلومەرجــی خەباتــی ئــەو بەشــەی
کوردســتان دایــەوە و هــاوکات پرســی
ســووریە و هەڵوێســتی الیەنە نێونەتەوەیی
و ناوچەییــەکان و ڕوانینــی ئەنجومەنــی
نیشتمانی لەو پەیوەندییەدا خستە ڕوو.
لــە درێــژەی دیــدار و چاوپێکەوتنەکــەدا
بەرپرســی پێوەندییــە کوردســتانییەکانی
حیزبــی دێموکــرات" ،محەمەدســاڵح
قادری" ،بە خوێندنەوەیەک لە هەڵوێســت

وەفــدی حیزبی دێموکرات لە ڕێوڕەســمی
پێشــوازی و بەخاكســپاردنی تەرمــی
سەرۆكی كوردستانی ســووردا ،بەشداریی
کرد.
ڕۆژی هەینی٢٠ ،ی بانەمەڕ ،شاندێکی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بە
سەرپەرەســتیی "محەمەدســاڵح قــادری"،
بەرپرســی پێوەندییــە کوردســتانییەکانی

حیزبــی دێموکــرات ،لــە ڕێوڕەســمی
"وەکیــل
تەرمــی
گەڕاندنــەوەی
مســتەفایۆڤ" ،ســەرۆکی کوردســتانی
ســوور ،کە لە الیەن حکوومەتی هەرێمی
کوردستان ڕێکخرابوو ،بەشداریی کرد.
ڕێوڕەســمی پێشــوازی لــە تەرمی "وەکیل
مســتەفایۆڤ" ،لــە هۆڵــی "ســەعد
عەبدوڵــا" ،لە شــاری هەولێــر ،پایتەختی

هەرێمی کوردستان ،بەڕێوە چوو.
لــەم ڕێوڕەســمەدا ،پەیامــی هاوخەمــی و
سەرەخۆشیی حیزبی دێموكرات بە بنەماڵە
و نوێنــەری فیدراســیۆنی نێونەتەوەیــی
كۆمەڵــە كوردییەكانی واڵتانی ســۆڤیەتی
پێشوو ،ڕاگەیەندرا.
لــەو ڕێورەســمەدا پەیامی ســەرۆکایەتیی
هەرێمــی کوردســتان ،حکوومەتی هەرێم،
پارلمانــی کوردســتان ،فیدراســیۆنی
كوردانــی واڵتانــی ســۆڤیەتی پێشــوو و
بنەمالــەی مســتەفایوڤ پێشــکەش کــرا
و دواتــر تەرمــی مســتەفایۆڤ لــە نێــو
كەژاوەیەكــی فەرمیــدا بــە خاكی پیرۆزی
كوردستان سپێردرا.

له ناوچهی بهلووچســتان زۆر جار شهڕی
چهکــداری لــه نێــوان هێزهکانــی ئێــران و
گرووپــه چهکــداره دژبهرهکانــی ئێــران
هاتووەتــه ئاراوه و بهردهوامیش تێکهڵچوون
ڕوو دهدات.
هــهر لــهم پهیوهندییهدا ،باســی بارودۆخی
خووزســتانیش کــراوه .لهوێــدا ئامــاژه بــه
تێکهڵچــوون و هێرشــی چهکــداری و
تهقینــهوه کراوه که بەگشــتی دۆخی ئهو
ناوچهیهی نائهمن کردووه.
لــهم ڕاپۆرتــهدا ،ههروههــا باســی بــاری
ئاسایشــی کوردســتان کراوه و لهو بهشهدا
هاتــووه ،کــه له چهند ســاڵی ڕابــردوودا و
بەتایبــهت لــه ســاڵی ٢٠١٥ی زایینییــهوه
بــه هــۆی تێکهڵچوونــه یــهک لــه دوای
یهکهکانــی هێــزه کوردییــه دژبهرهکانــی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئێســامیی ئێــران
و هێزهکانــی ڕێژیمــی ئێــران ئاسایشــی

کوردستان سهقامگیر نییه.
لــهم پهیوهندییــهدا بــاس لــهوه کــراوه ،که
ئامانجــی کــردهوەی ســهربازیی هێــزه
کوردییهکان ،هێزه چهکدارهکانی ڕێژیمی
ئێــران و دامودهزگاکانی حکوومهتن و به
هیچ جۆرێک خهڵکی سیڤیل و تووریست
نهکراونهته ئامانج.
لــه ڕاپۆرتهکــهدا بــه ڕوونــی ئامــاژه بهوه
دهکرێــت ،کــه ئــهو هێزانــهی لەگــهڵ
چهکدارانــی ڕێژیــم تووشــی تێکهڵچــوون
بــوون ســهربه حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــن .ڕاپۆرتهکــه بــاس
لــهوه دهکات ،کــه به هۆی ئهو شــهڕانهوه
کۆمهڵێک چهکداری ههر دووال گیانیان
له دهست داوه .ههروهها باس لهوهش کراوه،
کــه بــه هــۆی تێکهڵچوونهکانــهوه ناوچه
ســنوورییهکانی نێــوان ئێــران و عێــراق بــه
هێزی نیزامی زۆر تهنراون.

بەشداریی وەفدێکی حیزب لە ڕێوڕەسمی بەخاک
سپاردنی تەرمی سەرۆكی كوردستانی سوور

ئاڵمان:حیزبی دێموکرات دژی ڕێژیمی ئێران خەبات دەکات
وهزارهتــی دهرهوهی ئاڵمــان ،هۆشــداری
بــه هاوواڵتییانــی دا لــه ســهفهر بو چهند
ناوچهیەکــی ئێــران و یــەک لهوانــه
کوردستان خۆیان بپارێزن.
لــه چوارچێــوهی ئاگادارکردنــهوهی
هاوواڵتییانــی ئاڵمانی له پێوهندی لەگهڵ
ســهفهر بــو ئــهو واڵتانهی که ئاسایشــیان
ســهقامگیر نییــه ،وهزارهتــی دهرهوهی
ئاڵمــان ،لــه دواییــن بهڕۆژکردنــهوهی ئهو
هۆشــدارییانهدا داوای لــهو هاواڵتییانــی
کردووە ،که بهرنامهی ســهفهر بو ئێرانیان
ههیــه ،لــه ســهردانی چهندیــن ناوچــهی
ئێران و لهوانه بهلووچســتان ،کوردســتان و
خووزستان خۆ ببوێرن.
لــهم هۆشــدارییهدا ئاماژه بــهوه کراوه ،که

بنەماڵەی سەرۆكی كوردستانی سوور
سەردانی حیزبی دێموكراتیان كرد

بنەماڵەی ســەرۆکی کوردســتانی ســوور
ســەردانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانیــان کــرد و خۆشــحاڵیی خۆیــان بــە
خەباتی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە
نێوخۆی واڵت دەربڕی.
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ٢٣ی
بانەمــەڕ ،بنەماڵــە و كەســوكاری وەكیــل
مســتەفایۆڤ ســەرۆكی كۆچكــردووی
كوردســتانی ســوور بە سەرپەرەستی خاتوو
"دینا موســتەفایۆڤ" وێڕای نوێنەرایەتی
فیدراســیۆنی كۆمەڵــە كوردییەكانــی
ئوورووپا ،سەردانی حیزبی دێموكراتیان لە
شاری هەولێر كرد.
بنەماڵەی وەکیل مســتەفا یۆڤ لە الیەن
شــاندێکی پەیوەندییــە كوردســتانییەكانی
حیزبــی دێموكــرات بــە سەرپەرەســتیی
"محەممــەد ســاڵح قــادری" بــە گەرمــی

پێشوازیان ڵێکرا.
لــەو دیــدارەدا محەممــەد ســاڵح قــادری
بــە نوێنەرایەتــی لێپرســراوی گشــتیی
حیزبــی دێموكــرات ،بەرێــز "مســتەفا
هیجــری" وێــڕای بەخێرهێنانــی خاتــوو
"دینــا" هاوســەری وەكیل مســتەفایۆڤ و
وەڤــدی یــاوەری ،لەهەمانكاتدا هاوخەمی
و سەرەخۆشــی حیزبــی دێموكــرات و بەرێز
مســتەفا هیجریــان بــە بۆنــەی کۆســتی
لەدەســتدانی وەكیــل مســتەفایۆڤیان پێــی
ڕاگەیاند.
لەو دیدارەدا قادری ئاماژەی بە پەیوەندی
مێــژووی نێــوان حیزبــی دێموكــرات و
جوواڵنــەوەی كوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
لەگــەڵ كوردانــی دیاســپۆرا بە گشــتی و
بەتایبــەت "كوردســتانی ســوور" دایــەوە و
ئەوانی وەک بەشــێكی دانەبراو لە خاک

و خەڵكی كوردستان پێناسە كرد.
هــاوکات قــادری ڕۆل و كاریگەریــی
خوالێخۆشبوو وەكیل مستەفا یۆڤی وەک
تێكۆشەرێكی خاوەن هەڵوێست و خەباتكار
بۆ ناســاندنی كوردســتانی ســوور و مافی
كوردەكانی ئەوێ بە گرینگ زانی.
بنەماڵەی ســەرۆکی کوردســتانی ســوور
وێڕای ســپاس لە پێشــوازی و هاوخەمیی
حیزبــی دێموكــرات ،خۆشــحاڵی خۆیــان
لــەو دیــدارە و زانیاری وەرگرتن ســەبارەت
بــە خەباتــی پێشــمەرگە لــە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت كــە زێــدی مێژوویــی
وەكیــل مســتەفایۆڤە دەربــڕی و هیــوای
ســەركەوتنیان بــۆ خەباتــی كوردســتانی
ڕۆژهەاڵت خواست.

دەزگای پەروەردە و لێکۆڵینەوەی حیزبی دێموکرات،
کۆبوونەوەیەکی بەڕێوە برد

دەزگای پــەروەردە و لێکۆڵینەوەی حیزبی
دێموکــرات ،لــە کەمپــی "جێژنیکانـ"ـــدا،
کۆبوونەوەیەکــی بــۆ "لوقمــان مێهفــەر"،
ئەندامــی هەیئەتــی ئیجراییــی ناوەنــدی
سیاســیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران ،بەڕێوە برد.
لە درێــژەی کارەکانــی دەزگای پەروەردە
و لێکۆڵینــەوەی حیزبــی دێموکــرات،
بــۆ بەرزبوونــەوەی ئاســتی سیاســیی
پێشــمەرگە و ئەندامانــی حیــزب ،ئــەم
دەزگایــە کۆبوونەوەیەکی بۆ بەشــێک لە
پێشمەرگە و ئەندامانی حیزب لە کەمپی

جێژنیکان بەڕێوە برد.
لــەم کۆبوونەوەیــەدا" ،لوقمــان مێهفــەر"،
ئەندامــی هەیئەتــی ئیجرائیــی ناوەنــدی
سیاســی وەک کۆڕگێــڕ باســێکی لەژێر
نــاوی" :کورد چۆن لە بواری حقووقییەوە
لــە مافــی نەتەوەیــی بێبــەش کــراوە؟"،
پێشکەش کرد.
ناوبراو لە پێشەکیی باسەکەیدا ،ئاوڕێکی
کورتی لە مێژووی کورد دایەوە و پاشــان
لە درێژەی باســەکەیدا لە ڕووی حقووقی
نێودەوڵەتییــەوە ،ئــەو مافــە نەتەوەییانــە
شــی کــردەوە کــە کــورد لێــی بێبــەش
کــراوە .هەروەهــا باســی لــەو بڕیارنامــە و
پەیماننامانــە کــرد کە لــە هەمبەر کورد
لــە الیــەن زلهێزانەوە لە ڕابردوودا پەســەند
کراون.
"لوقمــان مێهفــەر" ،لــەم کۆڕەدا باســی لە

ڕۆڵــی حیزبــی دێموکــرات کــرد ،وەک
هێزێــک کە هەمیشــە گرنگیی تایبەتی
بە پرسی نەتەوەیی داوە.
لــە کۆتاییــی باسەکەشــدا ،ڕاســانی
ڕۆژهەاڵتــی وەکــوو درێــژەدەری ئــەو
سیاســەتە نەگــۆڕەی حیزبــی دێموکــرات
زانــی کە هــەوڵ بۆ بەدەســتهێنانی مافە
نەتەوەیییەکان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا
دەدات.
لــە دوای قســەکانی ناوبــراودا،
بەشــداربووانیش ڕا و بۆچوونــی خۆیــان
دەربــڕی و بــە واڵمدانــەوەی پرســیارەکان
لە الیەن "لوقمان مێهفەر"ـەوە ،کۆتایی بە
کۆبوونەوەکە هات.

چۆنیەتیی بەکارهێنانی تۆرە کۆمەاڵیەتییەکان
کۆبوونەوەی لەسەر گیرا

دەزگای پــەروەردە و لێکۆڵینــەوەی
حیزبــی دێموکــرات ،کۆبوونەوەیەکــی
لەســەر چۆنیەتیــی بەکارهێنانــی تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان ،بەڕێوە برد.
ڕۆژی چوارشــەممە2٥ ،ی بانەمــەڕ،
دەزگای پــەروەردە و لێکۆڵینــەوەی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
لــە چوارچێــوەی کار و چاالکییەکانــی
خۆیــدا ،کۆبوونەوەیەکــی بــۆ "محەمــەد
ســاحیبی" ،بەرپرسی دەزگای ئەمنییەتی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،

پێکهێنا.
"محەمــەد ســاحیبی" لــەو کۆبوونەوەیــەدا
باسێکی تێر و تەسەلی لەسەر ئەم مژارانە
پێشکەش کرد:
ـ چۆنیەتیــی بەکارهێنانــی تــۆرە
کۆمەاڵیەتییــەکان و بردنەســەرەوەی
ئاستی زانیارییەکانیان لەو پەیوەندییەدا.
 دڵنیابــوون لەو مۆبایالنەی کە بەکاریدێنن و لەو "ئەپـ"انەی کە دایدەبەزێنن.
 ئاگاداربــوون و نەکەوتنــە نێــو داویپیالنەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیســامی

لەســەر تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــی وەک
فەیســبووک و هتــد ،کــە بــە مەبەســتی
ئاژاوە نانەوە و سەرقاڵکردنی تاکەکان بە
خۆیەوە دەکرێت.
 چۆنیەتیــی بەرپەرچدانــەوەی ئــەوپیالنانــەی کە دوژمنەکەمان بۆ شــەڕی
دەروونی لە دژی ئێمە بە کاری دێنێت.
هەروەهــا ناوبــراو ،چەندیــن پرســی
گرنگــی دیکــەی پەیوەندیــدار بــە تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکانــی ،پێشــکەش بــە
بەشداران کرد.
دواتــر ،بەشــدارانی کۆبوونەوەکــە ،ڕا
و بۆچوونــی خۆیــان لــەو پەیوەندییــەدا
دەربــڕی و لــە کۆتاییشــدا کۆڕگێــڕ
واڵمی پرســیاری بەشــدارانی دایەوە و بە
شــیکردنەوەی زیاتر لــە پەیوەندی لەگەڵ
بۆچوونی بەشداران ،کۆبوونەوەکەی زیاتر
دەوڵەمەند کرد.

سیخوڕەکانی رێژیمی ئێران
جلوبەرگی پێشمەرگە لەبەر دەکەن

ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران لــە نوێتریــن
هەوڵــی خۆیــدا ،بــە بەرەنگاربوونــەوە
لەگــەڵ هێــزی پێشــمەرگەی شــار و
شــاخ ،جلوبەرگــی پێشــمەرگەی حیزبــی
دێموکــرات لەبــەر ســیخوڕەکانی خــۆی
دەکات.
ســپای پاســداران لــە ناوچەی ســەواڵوای

مەریــوان و ناوچــەی ژاوەرۆ ،بــۆ
بەرەنگاربوونــەوە لەگــەڵ هێــزی
پێشمەرگەی شار و شاخ شەوانە هێزەکانی
خۆی لە شاخەکانی دەوروبەری سەواڵوادا
جێگیر دەکات.
بــە وتــەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار،
هێزەکانــی ســپای پاســداران بەگشــتی

جلوبەرگــی خاکــی واتــە جلوبەرگــی
پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکــرات لەبــەر
دەکــەن ،تاکــوو لــەم ڕێگایــەوە ،خەڵکــی
دڵسۆز فریو بدەن و بتوانن پێشمەرگەکانی
شار و خەمخۆرانی حیزب لە نێوخۆ بخەنە
نێو داوی خۆیانەوە.
ئــەم ســەرچاوە ئــاگادارە ،هەروەهــا
ڕاشــیگەیاندووە ،کــە ســپای پاســدارن لــە
پەهبــادی هەوایــی واتە فڕۆکــەی چوار
پەروانەیــی کۆنتڕۆڵــدار بــۆ چاوەدێریــی
بەســەر ناوچەکــەدا کەڵــک وەردەگرێــت،
کە توانایی ناسینی لە ڕێگەی دووربینی
شەو لە مەودای  ٣٠٠تا  ٤٠٠متری هەتا
زەویی هەیە.
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تێکۆشەرانی دێموکرات لە شارەکانی کوردستان بەردەوامن
لە بەڕێوەبردنی چاالکیی بەرینی تەبلیغی
پێشــمەرگەکانی شــار ،دژی ســپای
تێرۆریســتی پاســداران چاالكیــی بهرینــی
تهبلیغییان لە گوندەکانی شــاری مەریوان
بهڕێوه برد.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری
مەریــوان بــە نووســینی پەیامێــک بــۆ
جاشــەکان کە لە نێو ڕێکخراوی ســپای
تێرۆریســتی پاســداران دان؛ هەروەهــا بــە
باڵوکردنــەوەی تراكــت و پۆســتێری
تایبهت به "بەتێرۆریســت ناســاندنی سپای
پاسدارانی ڕێژیمی ئێران" لە گوندەکانی:
"چــۆڕ و نەنــە ،شــێخە کوێــرە ،مــڕگ،
بێکەڕە ،شــارانی ،نژمار و ڕێگای ســنه-
مەریوان"چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،لــە شــاری بــۆکان،
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەم چاالکییە تەبلیغییانە لەم شــوێنانەدا:
بلــواری دوکتــور قاســملوو ،پــردی تــازە
هەتــا بلــواری میانــدواو ،پــردی کۆبانــی
و بلــواری شەمســەدینی بورهان و میراوا،
بەڕێوە چوو.
لــە درێــژەی چاالکییــە ئازایانەکانــی
الیەنگــران ،پێشــمەرگەکانی شــار و
ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا ،لــە
ناوچــەی مەنگوڕایەتیــی مەهابــاددا،
چاالکیی تەبلیغی بەڕێوەچوو.
نیشــتمانپەروەرانی دێموکــرات لە ناوچەی
مەنگوڕایەتیــدا ،بە نووســینی درووشــمی
"قاســملوو ڕێــگات درێــژەی هەیــە"،
پشــتیوانیی خۆیان لــە حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران ڕاگەیاند.
هەروەها بە نووسینی درووشم دژ بە سپای
تێرۆریستی پاسداران و بەکرێگیراوان ،ڕق
و قینــی خۆیــان لــە دژی ئــەم ڕێکخــراوە
تێرۆریستییە و چڵکاوخۆرەکان ،نیشان دا.
ڕۆژی چوارشــەممە١٨ ،ی بانەمــەڕ،
قارەمانانــی دێموکــرات ،لــە گونــدی
تەنگیســەر و چیاکانــی شــاری شــنۆ،
پشــتگریی خۆیــان لە حیزبــی دێموکراتی
کوردستانی ئێران و ڕاسان بە بەڕێوەبردنی
چاالکیی تەبلیغی دەربڕی.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات،
لــە گونــدی تەنگیســەر ،ســەربە ناوچەی
ژاوەرۆی سنە ،بە دانانی جامانە و گوڵی
هەاڵڵە و بە نووســینی دروشــمی "بژی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران"،
''ڕاســان'' چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییان،
بــۆ پشــتیوانی لــە خەباتــی پێشــمەرگە و
ڕاسان بەڕێوە برد.
هــاوکات ،تێکۆشــەرانی دێموکــرات ،لــە
کوێســتانەکانی "کانــی ڕەش" ســەربە
شاری شنۆ ،بە دانانی جامانە و نووسینی
دروشــم ،پشــتیوانیی خۆیــان لــە حیزبــی
دێموکرات دووپات کردەوە.
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە گوندی
"تەنگیســەر"دا ،چاالکییەکــی تەبلیغییان
بەڕێوە برد.
لــەم چاالکییــەدا کــە لــە گونــدی
تەنگیســەری ســەر بە ناوچــەی ژاوەرۆی
ســنە بەڕێوەچــوو ،پشــتیوانی لــە حیزبــی
دێموکــرات کــرا و لەگــەڵ شــەهیدانی
حیزب و گەل پەیمان نوێ کرایەوە.
هەروەهــا نیشــتمانپەروەرانی دێموکــرات
لــە گونــدی تەنگیســەردا ،بــە نووســینی
درووشــمی "قاســملوو ڕێــگات درێــژەی
هەیــە" ،پشــتیوانیی هەمیشــەیی خۆیــان
لــە حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
ڕاگەیاند.
نیشتمانپەروەرانی دێموکرات لە شاخەکانی
کۆســااڵندا ،چاالکیی بەرینی تەبلیغییان
بــۆ پشــتیوانی لــە حیزبــی دێموکــرات و
ڕاسانی خۆرهەاڵت ،بەڕێوە برد.
درووشــمەکانی ئەو چاالکییە بریتی بوون
لــە" :بــژی خەباتــی حیزبــی دێموکــرات،
بژی ڕاسان ،ڕاسان بەردەوامە و هتد".
پێشــمەرگەکانی شــار و الیەنگرانــی

حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران ،بە
باڵوکردنەوەی تراکت و هەڵکردنی ئااڵی
کوردستان ،لە شارەکانی ورمێ ،پیرانشار
و بانە پشــتیوانیی خۆیان لە پێشــمەرگە و
ڕاسانی خۆرهەاڵت ڕاگەیاند.
لە درێژەی ئــەم چاالکییانەدا ،ئەندامانی
حیزبــی دێموکــرات ،دژ بــە ســپای
تێرۆریســتی پاســداران ،ســەدان تراکــت و
پۆســتێریان لە شــوێنە گشــتیەکاندا ،باڵو
کردەوە.
ئــەو شــوێنانەی ســەر بــە شــاری ورمــێ
کــە چاالکییــان تێدا بەڕێوەچــووە ،بریتین
لــە :گونــدی "نازلــوو ،کەرێــز ،کــوورێ
و تازەکەنــد ،ســەر بــە ناوچــەی ئەنــزەل؛
گوندەکانــی ســنجی و خرابــە ،ســەر بــە
ناوچــەی کناربەرۆژ و گوندەکانی قرەلر،
کۆسە بالۆ و خانقای سوور".
ڕۆژی دووشــەممە٢٣ ،ی بانەمــەر،
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران ،لە گوندی
''نسڵـ''ـــی ســەر بــە ناوچــەی شــامیان و
لــە بەرزایییەکانــی کوڕەمیانــە ســەر بــە
شــاری ســەواڵوا بۆ پشــتیوانی لە حیزبی
دێموکــرات و ڕاســانی خۆرهــەاڵت و
درێژەپێدانی ڕێبازی شــەهیدان ،چاالکیی
بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.

تێکۆشــەرانی دێموکــرات ،بە نووســینی:
بــژی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ،بــژی ڕاســان ،شــەهید نامــرێ،
پیشــتیوانیی خۆیان لــە حیزبی دێموکرات
کوردستانی ئێران دەربڕی.
الیەنگرانــی حیزبــی دێموکــرات،
لــە شــارەکانی "ســنە" و "بانــە" و لــە
گوندەکانی "دەل"" ،نســڵ" و "گۆشخانی"
و لە شــاخەکانی "مێڵەبەوە" و "هەیشوور"،
پشــتیوانیی خۆیــان لە حیزبــی دێموکرات
ڕاگەیاند.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات ،بــە
هەڵکردنــی ئااڵی پیرۆزی کوردســتان لە
بەرزایییەکانــی شــاری "بانە"دا و هەروەها
چاالکیــی تەبلیغی لە "ئاویەر"ی شــاری
ســنەدا ،لەگــەڵ حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران ،پەیمانیان نوێ کردەوە.
هەروەهــا ،دێموکراتپــەروەران و پێشــمەرگە
چاونەترســەکانی شــار ،لە بەرزایییەکانی
شاخی "مێڵەبەوە" ،کە سەر بە گوندەکانی
"نســڵ" و "گۆشخانیـ"ـــی ســەواڵوایە و
پێشــتر مەقەڕی حیزبــی دێموکرات بووە،
ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتانیان ھەڵ کرد،
بە جۆرێک کە ئەم ئااڵیە لە گوندەکانی
"ڕەزاو"" ،کــەڕاوا" و "مازیبنـ"ـــەوە
دەبینرێت.

دڵســۆزانی گــەل ،تراکــت و پۆســتێری
حیزبــی دێموکراتیــان لــە نێــو گوندەکانی
"نســڵ" و "گۆشــخانی" و لــە جــادەی
ســەرەکیی ئــەم دوو گونــدەدا تاکــوو
نزیکیــی شــاری "ســەواڵوا" و گونــدی
"نیــاوا" ،باڵو کــردەوە .هەروەها لە جادەی
سەرەکیی مەریوان ـ سنە ،تابلۆکانی سەر
جــادەکان بە پۆســتێری حیزبی دێموکرات
نەخشێندرا.
لە ڕێکەوتی ١٢ی خاکەلێوەی ئەمساڵدا،
باڵندەکانی کۆسااڵن لە شاخی "مێڵەبەوە"،
ئااڵی پیرۆزی کوردستانیان هەڵ کردبوو
کە لە الیەن سپای تێرۆریستی پاسدارانەوە
ال برا ،بەاڵم پێشــمەرگە ئازاکانی حیزبی
دێموکــرات دیســان لــە هەمان شــوێندا بە
هەڵکردنــی ئــااڵ ،پیشــانیان دا کــە گوند
بە گوند ،شــار بە شــار و شــاخ بە شــاخ،
پێشــمەرگەکانی شــار و شــاخی حیزبــی
دێموکراتیان لێیە.
لەالیەکــی دیکەشــەوە دەســتەیەک لــه
پێشــمهرگهكانی شــار له شــاری بــۆكان و
مههابــاد لــه داوێنی چیای "بــهرده ههڵو"
له گوندی "ســارده كویســتان"دا ،سهردانی
گڵكۆی  ٦جهنگاوهری خۆرهتاویان کرد.
قارەمانانــی دێموکــرات بــۆ پەیمــان
نوێکردنــەوە لەگــەڵ ڕێبــازی نەمرانــی

مێــژوو ،ســەردانی گڵکــۆی شــههیدان:
"بایزید نهبهردی ،ناســر خزری ،ســولەیمان
نــازدار ،مینه بیســیم ،عهبدوڵاڵ ئهمیری،
وهستا ئهكرم"یان كرد.
ڕۆڵەکانــی دێموکــرات بــه دانانــی تاجه
گوڵــی ســوور ،نوژنكردنــهوەی گڵكــوی
شــههیدان ،بهردچیــن كردنــی و دانانــی
تــارای ســوور لهســەر گڵکــۆی ئــەو
شــەهیدانە ،لەگــەڵ ڕێبــازی شــههیدان
پهیمانیان نوێ كردهوه کە هەتا سهركهوتن
وهفــادارن بــ ه ئامانجــی شــههیدان و لــهو
پێناوهدا خهبات دهكهن.
هــەو لــەو پێوەندییــەدا ،الوانــی گونــدی
"دزڵی"ـــی مەریــوان لەگــەل ڕێبــازی
شەهیدان پەیمانیان نوێ کردەوە و هاوکات
پشــتیوانیی خۆیان لــە حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران دووپات کردەوە.
هــاوکات تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە
شــاری مەهابــاد بــە نووســینی دروشــمی
وەک" :قاســملوو ڕێــگات درێژەی هەیە،
بژی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
و بژی ڕاســانی ڕۆژهەاڵت" ،پشتیوانییان
لە خەباتی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
کرد.

درێژەی پەیڤ
وو سیاســی و ئابوورییانــەش کــە لــە نێــو
کوردستاندا هەن ،بە سەدان بەرابەر زەقی
کردوونەتــەوە تاکــوو ،دەروونــی نەتــەوەی
کورد تێک بشکێنێ.
بــەاڵم نەتــەوەی کــورد و رۆڵەکانــی ئەم
گەلــە لە رێــگای جۆربەجۆرەوە ئەوەی لە
دەســتیان هاتووە کردوویانــە تاکوو گاڵتە
بە هێژمۆنیی کۆماری ئیسالمی بکەن.
لە مانــەوەی رۆڵە فیداکارەکانی گەلەوە
لە سەر چیا سەرکەشەکانی کوردستانەوە
بگرە ،تاکوو پێشکەشکردنی الپەڕەیەک
بــە زمانــی کــوردی بــە جامانــەوە بــە
تاکەکانی کۆمەڵگا ،ئەو رێگا فراوانانە
بــوون کــە نەتەوەی کــورد بــەم رێژیمەی
گوتووە « :نا»
ســەرکەوتنی نیزامــی و لەشــکری،
ســەرکەوتنێکی واقیعی و کۆتایی نییە؛
هەروەک نەتەوەی کورد سەلماندوویە کە
تــۆپ و تانک و مووشــەک و دەزگای
داپڵۆسێنەر ناتوانێ ئیرادەی «نا» وتنیان
لێ بستێنێ.
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لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا «دەنگــی ئامریکا» وتووێژێکی تایبەتی لەگەڵ بەڕێز مســتەفا هیجری ،لێپرســراوی گشــتیی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران ســەبارەت بە دواڕەوشــی ئێران و کوردســتانی ئێران و ئەگەری شــەڕ و ڕووخانی
ڕێژیمی تاران ئەنجام دا؛ لێرەدا دەقی پرسیار و واڵمەکانی ئەم وتووێژە دەخەینە بەر دیدی ئێوەی خۆشەویست:
لــە ناوچەکــەدا جموجۆڵێکــی
زۆری لەشکری بەدی دەکرێت؛
ئێران هێزەکانی خۆی خستوەتە
حاڵەتــی ئامــادە باشــییەوە،
ئامریکا هێزی دەریایی خۆی لە
ناوچەکەدا چــڕ کردووەتەوە ،بە
ڕای ئێوە ئەگەری شەڕ چەندە؟
_ ئەوەیکــە تاکــوو ئێســتا دەیبینیــن هەم
دەوڵەتــی ئامریکا ،ترامــپ بە تایبەتی و
هــەم ڕێبــەری کۆمــاری ئیســامی ئێران
"خامنەیــی" هەردووکیــان ڕایانگەیانــدووە
کە نایانهەوێ شــەڕ بکــەن ،بەاڵم لەگەڵ
ئەوەشدا زەمینەی شەڕ ئامادەیە بەتایبەتی
ئەگــەر دیقەتمــان کردبــێ لــە ڕێژیمــی
کۆمــاری ئیســامی ئێرانــدا هەندێــک
عەناســوری تونــدڕەو هــەن کــە زۆرجاری
وایــە لە دەرەوەی بەرنامەی حکومەت یان
دەوڵــەت کارگەلێــک دەکــەن کە بە دڵی
حکومــەت نییە و لــە ئامریکاش گرووپی
هــاوکاری ترامپ ،گرووپێکــی توندڕەون
کە لە ڕاستیدا ڕەنگە هی وایان تێدا هەبێ
کــە پێی ناخۆش نەبێ شــەڕێک ڕوو بدا
بۆیــە هــەردووک ال ئامادەییــان دەربڕیــوە
بەتایبەتــی ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی
ئێــران کــە پێشــتریش ڕایانگەیاندبــوو کــە
ئەگــەر گەرووی هۆرمۆز بۆ هاتووچووی
کەشــتییە نەوتکێشــەکان کە ئێران نەوتی
پــێ ئەگوازێتــەوە بەرگــری لــێ بکــرێ
ئــەوان دەبنــە کۆســپ لــە ســەر ڕێــگای
هاتوچــووی گشــتی کەشــتییەکان و
هــەر لــەو ڕۆژانەشــدا هەنــدێ حەرەکەتی
دنەدەرانــەی ئەنجــام داوە ،وەکــوو ئــەو
کەشــتییانەی کــە لــە بەنــدەری فۆجەیرە
خەســاریان بەرکــەوت یــان ئــەو هێرشــەی
کە حووســییەکان کردوویانەتە سەر دەزگا
نەوتییەکانــی عەرەبســتانی ســعودی؛ بــە
گشتی وەزعیەتەکە وەزعیەتی شەڕە.
ئامریکا زۆر جەخت لە سەر ئەوە
دەکاتەوە هەموو ئەو فشــارانەی
کــە دەیخاتــە ســەر ئێــران بــە
مەبەســتی گۆڕینی ڕەفتارەکانی
ئێرانە لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا
بــەڕای تــۆ ئێــران ڕەفتارەکانی
دەگۆڕێ؟
_ ئــەوەی کە تاکوو ئێســتا بینیومانە لە
ئێران ،بەڵێ ئێــران ڕەفتارەکانی دەگۆڕێ
لە ژێر هێرش ،لەژێر مەترســیدا ،وەختێک
کــە مەترســی ئــەوەی لەســەر بێــت کــە
حکوومەتەکــەی بــەرەو ڕووخــان بچــێ و
توانــای نەمێنــێ ،ئێمــە لــە شــەڕی ئێران
و عێــراق ئەوەمــان دیــت کــە ڕێژیمــی
کۆمــاری ئیســامی دوای هەڕەشــەیکی
زۆر لــە حکوومەتــی عێــراق ئــەو دەمەی
کــە ســەرۆکایەتی ســەدام حوســێن بــوو
ئاشــتی قەبــووڵ کــرد هاتــە ســەر مێــزی
وتووێژ لەگەڵ سەدام حوسێن و خومەینی
ئــەو کاتــە بە قەولی خۆی جامی ژەهری
شکســتی خواردەوە ،لــە قەراردادی بەرجام
کــە لــە زەمانــی ئۆبامــادا هاتــە کایــەوە
ئەویــش بەرنامەیەک بوو کــە ئێران زیاتر
لــە  10ســاڵ بــوو ،ملی بــادەدا بۆ ئەوەی
کــە نەیێتــە ســەر مێــزی وتووێــژ بــەاڵم
گەمارۆکان کاتێک کە وەزعی ئابووری
ئێرانیــان گەیانــدە ئەو شــوێنەی کە ئیدی
هیــچ دەرەتانێکیــان بــۆ ئێران نەهێشــتەوە،
ملــی دا بــۆ ئەوەیکە وتووێــژ بکا و پێمل
بە مەرجەکانیان بوو؛ دیارە ئێستە ترامپ
ئــەو قــەراردادەی هەڵوەشــاندووەتەوە بۆیــە
مــن لەو بــاوڕەدام کە ئــەو گەمارۆیانەی
ئامریــکا دایناوەتــە ســەر ئێــران کــە زۆر
جیدییە و ڕۆژ بە ڕۆژ بەربەرینتر دەبێتەوە،
کۆماری ئیسالمی ئێران دێنیتە سەر ئەو
بڕوایــەی کە هیچ ڕێگایەکی نییە جگە
لەوەیکە وتووێژ بکا.
بــە ڕای تــۆ کۆمــاری ئیســامی
ئێــران لــە پەیامەکــەی ئامریــکا
تێگەیشتووە؟ چۆن؟

_ لــە پەیامــی ئامریــکا تێگەیشــتووە
چوونکــە هــەر ئەو مەترســیانەی ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمی هەیەتی و ئامادەباش
ڕادەگەیەنــێ ئــەوە نیشــانەی ئەوەیــە کــە
کۆمــاری ئیســامی پەیامــی ئامریــکا
حاڵــی بــووە ،ئامریــکا و هاوپەیمانەکانی
لە ناوچەدا.
ئەو شــەڕە ئەگــەر ڕوو بدات چە
جیاوازییەکــی دەبێــت لەگــەڵ
شــەڕی 2003ی عێــراق و
ڕووخاندنی ڕێژیمی دیکتاتۆری
سەدام حوسێن؟

خۆڕادەگــرێ دەنــا تواناکەی ئــەو توانایە
نییــە کە بتوانــێ لە بەرامبــەر ئامریکادا
بــۆ یەکجــاری خۆڕاگــری بــکا لــە هیچ
بوارێکدا.
لەگــەڵ ئــەو هەلومەرجــەی
ناوچەکــە ،ئۆپۆزســیۆنی ئێرانی
چ بەرنامەیەکــی هەیە؟ پرۆژەی
ئەوان چییە؟
_ ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی بە گشتی دەتوانم
بڵێــم تاکــوو ئێســتاش ئۆپۆزســیۆنێکی
بــاوە ،یەکگرتــوو نییــە ،بەرنامەیەکــی
دیاریکراویــان نییە و ئــەوەش بووەتە هۆی

هاتــوو لە داهاتوودا شــەڕ ڕووی
دا ئێــوە چــۆن مامەڵــە لەگــەڵ
ئۆپۆزســیۆنی ئێرانی دەکەن؟ بە
چ شێوازێک؟
_ هەموو هەوڵی خۆمان داوە کە لەگەڵ
ئۆپۆزســیۆنی ئێرانــی بتوانیــن ڕێگــەی
پێکەوەســازان و لێک نزیکبوونەوە بگرینە
بەر ،ئێمە چەند ساڵێکە هاوپەیمانییەکمان
هەیــە لەگــەڵ باقــی نەتەوەکانــی ئێرانی
وەکــوو عەرەبەکان ،بەلووچەکان ،تورک،
تورکەمەن ،کــورد کە بەناوی کۆنگرەی
نەتەوەکانــی ئێرانی فیــدراڵ کار دەکات،
لەو هاوپەیمانییەدا ئێمە هەموومان لە سەر

کــە لــەو حکوومەتــە فیدراڵــەدا هەمــوو
نەتەوەکانــی ئێرانــی بــە پێــی حەشــیمەت
و جوغرافیــای خۆیــان بتوانــن لە ئیدارەی
شــوێنی نیشــتەجێبوونی خۆیان ،دەسەاڵت
بەدەســتەوە بگــرن ،خۆیان ئیــدارەی بکەن،
زمانــی دایکــی ببێتــە زمانــی ســەرەکی
لــەو شــوێنانەدا و بــە پێــی یاســایەکی
دێموکراتیــک هەموو ئەو نەتەوانە بتوانن
لە بەڕێوەبردنی ئێراندا بەشداری بکەن.
ئێــوە بەرنامەتــان چۆنــە
ئەتانهــەوێ چــۆن ڕووبــەڕووی
کۆماری ئیسالمی ئێران ببنەوە؟

ئێستا کە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران بەرەو ڕووخان ئەچێ بە قازانجیانە کە
پشت بکەن لە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ،چەک دابنێن و بگەڕێنەوە نێو خەڵکی
خۆیان تاکوو لەوە زیاتر درەنگ نەبووە و تووشی خەسار و زەرەر نەبوون.
_ لــەو بــاوەڕەدا نیــم کــە ئەگــەر بێتــو
شەڕێک بێتە پێشێ وەکوو ئەو شەڕە بێت
کە لە سەردەمی سەدام حوسێندا ئامریکا
هێــزی پیــادە کرد لــە عێراقدا ،مــن باوەڕ
ناکــەم وابێ زۆرتر ئەگەر شــەڕێکی ئاوا
ڕوو بــدا ،شــەڕێکی "نیابەتــی" دەبــێ بەو
هێزانەی کــە هاوپەیمانن لەگەڵ ئامریکا
و بە تایبەت شەڕی "تێکنیک" دەبێ.
دەمێکــە ئێــران بــە گرینگییــەوە باســی

ئەوەیکــە ڕێپێوانــەکان و مانگرتنــەکان و
بە گشــتی ،دەربڕینــی دەنگی ناڕەزایەتی
خەڵکی ئێران بە گشــتی ئەو جۆرەی کە
پێویســتە پــەرە نەگــرێ؛ ئــەوە یەکێــک
لــە گیروگرفتەکانــە کــە خەڵکــی ئێــران
لەگەڵــی ڕووبــەڕوو بــووە و کاریگــەری
زۆریشــی هەیــە لــە ڕووخانــی کۆمــاری
ئیســامی ئێران ئەوەندەی کە ئۆپۆزسیۆن
بــاو بــێ بە قازانجــی ڕێژیمی کۆماری

ئــەو باوەڕەیــن و تێدەکۆشــین بۆ ڕووخانی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ئێــران و
پێکهێنانــی ئێرانێکــی دیمۆکراتیکــی
فیــدراڵ .لــە زســتانی ڕابــردوودا ئێمــە
دوای هەوڵێکــی زۆر لەگــەڵ هەندێــک
لە ڕێکخراوەکانی ئۆپۆزســیۆنی کوردی
ئێرانی لە ئێئتالفێکی دیکەدا بەشداریمان
کرد کە  10حیزب تێیدا بەشدارە؛ ئەویش
هەندێــک لــە حیزبەکانــی ئۆپۆزســیۆنی

ئامادەسازیتان لەوبارەوە چۆنە؟
هیچ ئاســتەنگێک لــە پێش ئێوە
هەیە؟
_ ئێمــە هــەر لــە ســەرەتای هاتنــە
ســەرکارییەوە لــە دژی ئــەو ڕێژیمــە
لەحاڵی خەباتدا بووین؛ لە ساڵی ٩٥یشەوە
خەباتێکــی نوێمــان ڕاگەیانــدووە دژی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی بــە نــاوی
ڕاســان کــە خەباتێکی فــرە ڕەهەندە ،هەم

خەڵکی کوردســتانی ئێران سیاســیترە ،ڕێکخراوترە ،یەکگرتووترە بۆیە ئامادەیی
زیاترە و هەر ئەوەش بووەتە هۆی ئەوەیکە زەبروزەنگی ڕێژیم و سەرکوتەکان لە
سەر خەڵکی کورد لە کوردستانی ئێراندا زۆرترە لە بەشەکانی دیکەی ئێران.
پیشەســازی لەشــکری خــۆی دەکا و
هەروەها بەرنامە مووشەکییەکەی خۆی،
ئێــران بە چ شــێوازێک و چۆن بەراوردی
ئــەو توانــا لەشــکرییەی خــۆی لەگــەڵ
واڵتێکی وەکوو ئامریکا دەکات؟
_ پێموابــێ ئێرانیــش بــاش شــارەزایە
بەتایبــەت ئەوانــەی کــە لــە کاروبــاری
نیزامیــدا کار دەکــەن بــاش شــارەزان کــە
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران توانای
بەربەرەکانــی لەگــەڵ ئامریکای نییە ،نە
لــە شــەڕی عەســکەریدا و نــە لە شــەڕی
ئابووریــدا بەاڵم ئەوەندەی کە بۆی بکرێ

ئیسالمی ئێرانە.
هیــچ وتووێژێکتــان لەبــارەی
ئــەم پەرەســەندنانەوە لەگــەڵ
ئامریکاییەکاندا هەیە؟
_ ئێمــە وتووێژێکمــان لەوبــارەوە لەگــەڵ
ئامریکاییەکاندا نییە .
دەگوترێت سیاسەتی ئۆپۆزسیۆنی
ئێرانی نزیکە لەو سیاسەتەی کە
ئۆپۆزسیۆنی ســوریە بەرامبەر بە
کــوردەکان گرتییــە بــەر؛ ئەگەر

کــوردی ئێرانــی ،نەتەوەکانــی دیکــەی
ئێــران و هەروەها هەندێک لە حیزبەکانی
فــارس تێیدا بەشــدارن و پێکەوە هاوکاری
دەکەیــن لەگــەڵ باقــی ئۆپۆزســیۆنی
ئێرانیــش کــەم و زۆر پەیوەندیمــان هەیــە
بــۆ ئەوەیکــە بتوانیــن هاوپەیمانییەکانمان
بەرباڵوتــر بکەیــن ،بەرینتــری بکەینەوە و
لە چوارچێوەی مافی نەتەوایەتی کورد و
باقی نەتەوەکانی دیکەی ئێران بە گشتی
ڕێــک بکەویــن؛ ئــەوەش لە سیســتمێکی
حکوومەتیــدا کــورت دەکەینــەوە کە پێی
دەڵێیــن ئێرانێکــی دێموکراتیکــی فیدراڵ

لەبــاری عەســکەرییەوە ،هــەم لەبــاری
مەدەنییــەوە کارو تێکۆشــانی بۆ دەکەین.
بێجگــە لــەوە ئێمــە هەوڵمــان داوە لەگــەڵ
چەند ڕێکخراویی ئۆپۆزســیۆنی کوردی
ئێــران لەگەڵ ئەوانیــش هاوپەیمانی پێک
بێنین کە بە خۆشــییەوە دوای ماوەیەکی
زۆر وتووێــژ و دانیشــتن توانیومانــە
ئــەو هاوپەیمانییەمــان پێــک بێنیــن بــە
نــاوی ناوەنــدی هــاوکاری حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران کــە چــوار حیــزب
لەخۆدەگــرێ؛ پێکــەوە کار دەکەیــن لــە
پەیوەنــدی لەگــەڵ کار و تێکۆشــان بــۆ

ڕووخانــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
و پێکهێنانــی ئێرانێکــی دێموکراتیکــی
فیــدراڵ کــە لەوێــدا کــورد و باقــی
نەتەوەکانی دیکە وەکوو باسم کرد مافی
سیاسی خۆیان هەبێت.
کۆمەڵگای کوردی لە ئێران ئامادەکاریان
لە چ ئاستێکدایە بۆ ڕاپەڕین لە ئێران؟
_ ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان زیاتــر لــە
بەشــەکانی دیکــە ئامادەیــی هەیــە
بــۆ ڕاپەڕیــن و بێجگــە لەوەیکــە لــە
ڕاپەڕینەکانــی ڕابردووشــدا بەشــدار بووە،
ئێســتاش ئامادیــی زۆر زیاتــری هەیــە؛
ڕەنگــە هۆیەکــەی زۆرتــر بگەڕێتــەوە بۆ
ئەوەیکە لە کوردســتان بەپێی سوننەتێکی
مێژوویــی هەمیشــەیی ،حیزبەکانــی
ئۆپۆزســیۆن تێکۆشانیان بووە هەر دەمەی
بــە شــێوەیەک ،خەڵکەکــە سیاســیترە،
ڕێکخراوتــرە ،یەکگرتووترە بۆیە ئامادەیی
زیاترە و هەر ئەوەش بووەتە هۆی ئەوەیکە
زەبروزەنگی ڕێژیم و سەرکوتەکان لە سەر
خەڵکــی کــورد لــە کوردســتانی ئێرانــدا
زۆرتــرە لــە بەشــەکانی دیکــەی ئێــران؛
ڕێژیمی ئیســامی ئێــران لەو ئامادەییەی
کە لە خەڵکی کورددا دەیبینێ نیگەرانە
بۆیە تووندوتیژییەکان لەباری ئەمنییەتی
و ئابوورییەوە لە کوردســتانی ئێران زیاترە
لە بەشەکانی دیکە.
چیــت هەیــە بــۆ ئــەو کوردانــە
یاخــود ئــەو الیــەن و هێزانــەی
کــە نزیکن لە ئێران یانی ئەوان
کــە چەکــی کۆمــاری ئیســامی
هەڵئەگــرن؟ بەشــێکیان لــەو
کوردانــە کــە چەکــی کۆمــاری
ئیســامی هەڵئەگــرن دژی ئێوە
دەجەنگن ،چیت هەیە بۆ ئەوانە؟
_ ئێمــە پێشــتریش پەیاممــان داوە بــەو
هاوواڵتیانــە؛ ئێســتاش بانگەوازی من بۆ
ئەو خەڵکە ئەوەیە کە ئێستا کە ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامی ئێران بــەرەو ڕووخان
ئەچــێ بــە قازانجیانە کە پشــت بکەن لە
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ،چــەک
دابنێــن و بگەڕێنــەوە نێــو خەڵکــی خۆیان
تاکوو لەوە زیاتر درەنگ نەبووە و تووشی
خەســار و زەرەر نەبــوون هەم لە ئێســتادا و
هەم لە داهاتوودا.
زۆر زۆر سپاس بۆ بەشداریتانە
سپاس بۆ ئێوەش
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داهاتووی ڕێژیمی ئێران،
پشت لە کۆمەڵ و ڕوو لە زۆرداری
کەیوان دروودی
کۆمەڵی ســەردەم لەخۆیدا هەڵگری چین
و توێژ ،ئیتنیک ،ئایین ،ڕەگەز و باوەڕە
جیاوازەکانە و هەر بەو بۆنەشەوە پێویستی
بــە ســەحنەیەکی سیاســیی کــراوە هەیــە
هەتا گشــت ئەم گرووپــە کۆمەاڵیەتییانە
بتوانــن لــە ڕێگــەی نوێنەرایەتییــەوە
بەدواداچــوون بــۆ داوا و ویســتەکانیان
بکەن و هەروەها لەو ڕێگەوە بەرژەوەندییە
تایبەتییەکانــی خۆیــان بپارێــزن .لێــرەدا
چەمکــی بەرژەوەندی بە بارێکی مانایی
ئەرێنییــەوە هاتــووە و بــەدوورە لــە مانــای
ئۆپۆرتۆنیــزم و خۆویســتی و دەربــڕ
و دەرخــەری فرەچەشــنیی ئاســایی و
سروشتی کۆمەڵی سەردەمە.
ڕێژیمە ســەرەڕۆکان لەبەر ئەوەیکە خاوەن
پێگــەی کۆمەاڵیەتیــی دیاریکــراو و
پێناســەکراو نیــن و بــێ لەبەرچاوگرتنــی
داوا و ویســتەکان و لــە ڕێگــەی
بەکارهێنانــی زەبــری هێز ،خۆیان بەســەر
گرووپــە کۆمەاڵیەتییەکانــدا دەســەپێنن
ناتوانــن نوێنەرایەتیــی "بەرژەوەندییــە
جیــاوازەکان" بکــەن کە هەڵبەت ئەم کارە
بــە هیــچ الیەنــێ ناکرێ و هۆیەکەشــی
ئەوەیە کە هەر ڕەوتێکی سیاسی خاوەنی
پێگەیەکــی کۆمەاڵیەتیــی ســنووردار
و تایبــەت بــە خۆیەتــی و تێپەڕیــن لــەو
ســنوورانە لــە کۆتاییــدا دەبێتــە هــۆی
پێکدادانــی بەرژەوەنــدی و کۆمەڵێــک
لێکەوتــەی نالەبــار .هەربۆیــەش ئــەو
دەســەاڵتە سەرڕۆیانە کە باسی لێوە کرا،
بەردەوام هەوڵ دەدەن کە بە ئاپٶڕەچییەتی
و پۆپۆلیــزم خۆیــان لــە بــەرەی خەڵــک
( (peopleبنوێنــن و بــێ ناســاندنی
پێگــەی کۆمەاڵیەتــی خۆیــان و بــە
بەدەســتەوەگرتنی ســەرچاوەکانی هێــز لە
میدیــاوە بگــرە هەتاکــوو هێــزی نیزامــی
سەرجەم جمگەکان مۆنۆپۆل بکەن.
وەک لــە پێشــەکی باســی لێــوە کــرا،
کۆمەڵــی ســەردەم لــە خۆیــدا خاوەنــی
بەرژەوەندیــی جیــاوازە و دەشــێت ئــەم
بەرژەوەندییــە تایبەتییانە لــە چوارچێوەی
بەرژەوەندییەکــی گشــتیدا تێکهەڵکێــش
بکــرێ و بــە ســەروەریی یاســا و ئازادیی
و نوێنەرایەتیــی ڕاســتەقینە ڕێگــە لــە

لێکەوتــە و دیاردەگەلێکــی نێگەتیــڤ
وەکــوو پێکدادانــی بەرژەوەندییــەکان یــان
هــەاڵواردن و پەراوێزخراوەیــی گرووپــە
کۆمەاڵیەتییەکان بگیردرێ.
بــەاڵم جاروایــە حــەزی بێســنووری تاقــم
(کەمینە)_یــەک بــاڵ بەســەر هەمــوو
ڕەهەندەکاندا دەکێشێ و وردەوردە سەرجەم
ڕێگــە بــاو و مرۆیــی و زانســتییەکان
دادەخــرێ .ئــەم حاڵەتــە بەپێــی بەســتێنە
کولتــووری ،سیاســی ،کۆمەاڵیەتــی
و مێژووییــەکان لــە ئاســتی جیــاوازدا
دەردەکــەوێ .بەدیوێکیتــردا هەتاکــوو
بەســتێنەکانی ئیستبداد زیاتر و بەرچاوتر
بــێ لــەڕووی زەمەنــەوە دەســەاڵتی
ئیســتبدادی درێژخایەنتــر و لــەڕووی
ئۆتۆریتەوە زاڵتر و ڕیشەدارتر دەبێ.
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران یەکێــک لەو
ڕێژیمانەیــە کــە خاوەندارییەتی لە میرات
و بۆمــاوەی مێژوویەکــی کــە لەڕێــژ لــە
ئیســتبداد و ســەرەڕۆیی و دەســەاڵتی
بێســنووری دەربــاری دەکات .بێگومــان
مێــژوو خــاوەن دینامیزمــی خۆیەتــی و
نــەوە لــە دوای نــەوە ئــەو دینامیزمــە لــە
فۆڕمێکــی نوێدا خــۆی دەردەخات ،بەاڵم
لــەڕووی ناوەڕۆکەوە گۆڕانێکی ئەوتۆی
بەسەردا نایەت.
دەســەاڵتەکانی زاڵ بەســەر جوغرافیــای
ئێــران لــە ساســانییەوە کــە مێــژووی
نووســراوەی ئێــران لەوێــوە بــە یارمەتیــی
عەرەبــەکان دەســپێدەکات هەتاکوو ئەمڕۆ

کە کۆماری ئیســامیی بەســەریدا زاڵە،
هێڵێکــی دیاریکراوی هەبووە .کوشــتن و
لەناوبردنی نزیکترین کەسانی نێو بازنەی
دەسەاڵت لە خزم و بنەماڵەوە هەتاکوو وەزیر
و فەرمانــدە نیزامــی ،تایبەتمەندییەکــی
بەرچاوی دەسەاڵتەکانی نێو ئێرانە.
لێــرەدا پێویســتە ئامــاژە بــەوە بکەیــن کە
ئەگەرچــی ئۆتۆریتــەی پاوشــا زاڵتریــن
دەســەاڵت بــووە و بڕیــاری یەکالکەرەوەی
داوە ،بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا هیــچ
کات دڵنیــا نەبــووە لەوەیکــە دەتوانــێ ئەم
دەســەاڵتە بپارێزێ و زۆربە بە شەقڵی ناو
هێــزی نیزامــی و دەربارییەکان شەخســی
پاوشــا بە توندوتیژترین شێواز وەالنراوە یان
کوژراو و بەند کراوە.
ئێمــە بڕگەیەکــی ئەوتۆمــان نییــە کــە
دەســەاڵت بەشــێوەیەکی ئاســایی ،بــاو و
بەدوور لە بشــێوی دەستاودەســت کرابێ و
ئەمەش ئەوە دەگەیەنێ کە پێگەی پاوشا
بەپێی کەســانی ناو بازنەی دەســەاڵت نزم
یان بەرز بووەتەوە .بەدیوێکیتردا کۆمەڵگە
و دەســەاڵت خــاوەن پەیوەندییەکــی ئەوتۆ
نەبوونــە و گرێدراوییــەک لــەو نێوانــەدا
دروســت نەبووە .هەر ئەمەش وای کردووە
کــە لە وێژەی زارەکیدا دوو دەســتەواژەی
"عــوام" و "خــواص" دیــار و بەرچــاون.
لەالیەکەوە کەمینەیەکی دەســەاڵتدار کە
دەســەاڵتی پێشــووی وەال ناوە ،دەســەاڵتی
هەنووکــەی بە دەســتەوەیە و چارەنووســی
و جــۆری دەســەاڵت لــە داهاتــوو دیــاری

دەکات و لەالیەکیترەوە زۆرینەیەکی ڕەها
کــە تەنیــا پەیوەندیــی لەگــەڵ دەســەاڵت
پێدانــی ماڵیــات و پشــکی مولووکانــەی
پاوشا هەبووە.
بە ڕســکانێ کە لە ڕێگــەی دینامیزمی
کۆمەاڵیەتــی _ مێژووییــەوە هاتە ئاراوە،
پەیوەندیــی نێــوان دەســەاڵت و خەڵــک
گۆڕانــی بەســەردا هــات و وەک چــۆن
حەیاتــی سیاســیی دەســەاڵتی ســەر ئێران
گرێــدراوی پەیوەندییــە لێکهەڵــدووراوە
نێودەوڵەتییەکانــە ،پەیوەندیــی "عــەوام
و خــەواس"ی نــاو ئــەو جوغرافیایــەش
گۆڕانێکی هاوشێوەی بەخۆوە بینی.
ئەمــڕۆ هــەر بڕیارێکــی دەســەاڵت
کاریگەریــی لەســەر دوورەدەســتترین
ناوچەکانــی نێــو ئێــران هەیــە و هــەر بەو
ڕادەیەش هەر جۆرە سیاســەتێکی ڕێژیمی
زاڵ بەســەر ئــەو جوغرافیایــە بەرامبــەر
بــە کۆمەڵگــەی جیهانــی ،شــوێندانەریی
ڕاســتەوخۆی لەســەر کۆمەڵگــە هەیــە.
لــەم نێوانــەدا ئــەوەی زەبــری دووالبــەری
بەردەکەوێت کۆمەڵگەیە کە لە الیەکەوە
قوربانیــی گەندەڵــی و مافیــای ئابووری
و دەزگا داپڵۆســێنەرەکانی ئــەو ڕێژیمەیە
و لەالیەکیتــرەوەش لەبــەر ئیزۆالســیۆنی
بڕســتبڕی ڕێژیــم ،زیانــی بەرکەوتــووە.
مانــەوە لەنێــو ئەم بەرداشــەدا تا دێ زیاتر
کاریگــەری لەســەر کۆمەڵگــە دادەنــێ
و ئەمــەش ڕاســتەوخۆ بووەتــە هــۆی
کەڵەکەبوونی ناڕەزایەتی.

تــۆڕە
نێــو
ڕادەربڕینەکانــی
کۆمەاڵیەتییــەکان دەرخــەری ئــەو
ڕاســتییەن کە بەکارهێنەرانی نیشــتەجێ
لــە ئێــران تــا ڕادەیەک لە ژێر گوشــاری
هەمەالیەنــەدان کــە داوای هێرشــێکی
ڕاســتەوخۆی دەرەکــی بۆســەر ئــەو
جوغرافیایــە و تێکەوەپێچانــی ئــەو
دەســەاڵتە داسەپاوە دەکەن ،بەاڵم ڕێژیمی
ئێران وەک دەسەاڵتە هاوشێوەکانی خۆی
ناتوانــێ نــە بەرامبــەر بــە کۆمەڵگــە لــە
ناوخۆ و نە بۆ ناوچە و جیهان گۆڕانێک
بەســەر خۆیــدا بێنــێ و لەبــەر ئــەوەش
یــەک ڕێگەی ماوەتــەوە ئەویش قوربانی
کردنی ڕەوایــی و بەکارهێنانی ئەوپەڕی
زۆرداری لــە ناوخــۆ و دنەدانــی گرووپــە
تێرۆریســتییە چاو لەدەستەکانی خۆی لە
دەرەوەیە؛ بەاڵم ئەم کاناڵەی هەڵیبژاردووە
وەکــوو ئەوەیــە کە بۆ چارەســەریی هەزار
هەڵەی پێشــوو ،بۆ جاری هەزارویەکەم بە
هەڵەدا بچێ.
شــیمانەکان ئــەوە دەردەخــەن کە الســاریی
ڕێژیــم لــە داهاتوویەکــی نزیکــدا تەونــی
کۆمەاڵیەتــی تێــک دەدات و گرانــی،
نەخۆشــیی دەروونــی و دیــاردە دزێــوەکان
زیاتــر تەشــەنە دەکــەن و ئاســاییە کــە
ئەمــەش کاردانــەوەی لێدەکەوێتــەوە و
پێدەچــێ ڕووبەڕوونەوەی ئــەم کاردانەوەیە
لــەالی ڕێژیمــەوە بــە پاســاوی گەمارۆ و
پیالنــی دەرەکی توندتر لــە جاران بەردەوام
بێت.

هەمــوو ئەوانــە دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو
دەور و ڕۆڵــەی کــە بــە درێژایــی چــوار
دەیــە ئەکتەرێکــی لــەو ڕێژیمــە دروســت
کــردووە کــە بــۆ هیــچ واڵتێــک جێــی
بــاوەڕ نەبێــت و هیــچ هاوپەیمانێکــی
ئاســایی لــە چوارچێــوەی ڕووتینــە بــاوە
نێونەتەوەییەکانــدا ال نەمێنــێ و لــەڕووی
بــڕوا و پەیوەندیــی ئیســتراتیژیکییەوە
بــە گرووپــە تیرۆریســتییەکانەوە گرێــی
خواردبــێ .کەوایــە ئــەم ڕێژیمــە جیــا لــە
داڕمانــی پێگــەی ئایدیۆلۆژیــک لــە
ناوخــۆ لــە ناوچەشــدا تەریــک کەوتووە.
ڕێژیمی ئیســامی لە داهاتووی گوشــارە
دەرەکییەکانــدا ناچارە ڕیســکێک بکات
یــان بــەرەوڕووی گوشــارەکان ببێتــەوە کە
ئەمــەش ئەگــەری پێشــێلکردنی بەرجــام
زۆر زیــاد دەکات و لــەو حاڵەتەش ئورووپا
ناچــار دەبــێ کــە هەڵوێســت بگــرێ ،ئەم
هەڵوێســت گرتنە لە خۆیدا نزیکبوونەوەیە
لــە ئەجێنــدای ئامریــکا و کشــانەوە لــە
پاڵپشتیی مانەوەی ڕێژیم لە بەرجام.
کەوابوو پێناچێ کە ڕێژیم ئاڵوگۆڕێکی
دڵخــوازی کۆمەڵگەی جیهانــی لەخۆیدا
پێک بێنێ .ئەمەش بە چوونە ســەرەوەی
ئاستی گوشارەکان لەسەر توندڕەوتربوونی
ڕێژیــم کاریگەریــی دەبێــت .لەراســتیدا
کۆی ئەم تەنگەژەیە ڕێژیم لە بازنەیەکی
بڕســتبڕتر لــە جــاران دەورە ئــەدات و بــەو
پێیــەش کــە لە بنکــۆڵ بوونــی بنەوانەی
خــۆی لــە ناوخــۆ دڵنیایــە ،هــەوڵ دەدات
بــە ســەرکوتی زیاتــر النیکــەم ڕێگە لەوە
بگرێــت کــە وەکــوو ڕێژیمــی مــادۆرۆ
لەالیــەن کۆمەڵگــە لــە ناوخــۆوە بکەوێتە
ژێــر گوشــار .بەدڵنییاییــەوە ڕێژیمێــک
کە لە چوار دەیەدا نەیتوانیوە ئاشــتەوایی
و ڕەوایــی دروســت بــکات لــە ڕۆژە
قەیراناوییەکانــدا ئــەم توانســتەی نابێــت،
بۆیــە تاقەڕێگە بۆ چنینــەوەی بەرهەمی
چل ســاڵ ســەرکوت ،ســەرکوتی دووقات
و چەندقاتــە .هەربۆیــەش دەبێ چاوەڕێی
ئــەوە بکەیــن کە دەســەاڵت لەبەر داماوی
لــە بەرامبــەر دەرەوەدا ،لەناوخــۆوە ئــەم
داماوییــە قەرەبــوو بکاتــەوە .ڕێژیــم لــەوە
دڵنیایە کە بۆ پێکەوەنانی ناســنامەیەکی
نــوێ ،کاتــی ئاســایی یــاری کۆتایــی
پێهاتووە.

سوپای قودس خاوەنی سەرەکیی وەزارەتی دەرەوەی ئێران
عەلی سۆرانی

لــە ســەرەتای دامەزراندنــی ســوپای
پاســداران بــۆ ســەرکوتی هێــز و الیەنــە
ئازادیخــوازەکان بــە بیانــووی پارێزگاریی
کــردن لە ئینقالبی ئیســامیی ئێران ،ئەم
ڕێکخراوە ســەرکوتکەر و تێرۆریستییە بە
هەموو شێوەیەک وەک ئۆختاپووس پەلی
هاویشتووە بو هەموو الیەک و بە تەواوی
دەستی بەسەر هەموو جومگەکانی واڵتدا
گرتووە.
ئــەم دەزگا ئوختاپووســییە کــە لــە الیــەن
دەزگا ســیخوری و بەناوبانگەکانــی
دونیــا وەک ئێم ئای ســیکس و مووســاد
پالنــی بــۆ دڕێژرابوو ،زۆری نەخایاند کە
توانــی هێژمونیــی خــۆی بەســەر هەموو
جوگرافیــای ئێراندا زاڵ بــکات .ئەمەش
ئاســان نەبــوو مەگــەر لــە ڕێگــەی لقوپۆ
نێوخۆیی و دەرەکییەکانییەوە.
یــەک لــەم لقانــە کــە زۆر بەناوبانگــە و
لەمێــژە وەک هێزێکــی تێرۆریســتیی
چاوی لێ دەکرێ ،هێزی قودسی سوپای
پاســدارانە .ئــەم هێــزە لــە چوارچێــوەی
ســتراتژی دوژمنســازیی کۆمــاری
ئیســامیی دامــەزرا و بــۆ بەالڕێدابردنی

بیــروڕای گشــتیی لەمــەڕ پێوەندییــە
نهێنیــی و شــاراوەکانی مووســاد و ســوپا
بــۆ زەربەلێــدان لە ســەددام حوســێن ،ناوی
قودسیان لەسەر دانا .بەس پێش لە قودس
دەبوایە کەربەال ئازاد کەن؛ بۆیە دروشمی
بەناوبانگــی "ڕێگەی قودس لە کەربەالوە
تێپەڕ دەبێت" بوو بە ئێستراتێژی سەرەتایی
ئــەم هێزە تێرۆریســتییە ،بەاڵم ئەرکی ئەم
هێزە ،پاڵپشــتیی لە گرووپــە توندئاژۆکان
و کاری تێکدەرانــە و تێرۆریســتی بــوو لە

دەرەوەی ســنوورەکانی ئێران .هەرچەند لە
مــەودای شــەڕی ئێران و عێراقــدا پانتای
چاالکییەکانی بەرتەسک بوو بەاڵم دواتر
و پــاش بڕیارنامەی  ٥٩٨پانتای نفووزی
خۆی گواســتەوە بۆ چــوار دەوری ئێران و
تەنانەت جوگرافیای دوور لە ئێران.
دەتوانیــن بڵێیــن پــاش کودەتاکــەی
ڕەفســەنجانی و خامنەیــی لە مونتەزری،
ئــەم ســوپایە زیاتر دەســتی ئــاوەاڵ کرا لە
سیاســەتی دەرەوەی ئێراندا و لە یەکەمین

ســاڵەکانی دەســەاڵتداریی خامنەیــی بــە
شــێوەیەکی ڕوون بــوو بــە دیاریکــەری
سیاســەتی دەرەوە و دەســتی کــرد بــە
دەسنیشــانکردنی باڵوێــز و جێگرباڵۆێزانی
ئێــران لە باڵوێزخانــە و نوێنەرایەتییەکانی
ئــەم واڵتــە لــە هەمــوو ئــەو شــوێنانەی
نوێنەرایەتیان هەبوو ،بۆیە ســوپای قودس
نوێنەرایەتییــە دیپلۆماتیکەکانــی ئێرانــی
کرد بە بنکەی سیخوڕی و هەواڵگری و
هەروەها پشــتە جبهەی تێــرۆر لە دەرەوەی

ئێــران .نموونــەی هەرە بەرچاویشــیی دەور
و ڕۆڵی حاشــاهەڵنەگری باڵوێزخانەکانی
ئێــران لــە ئۆتریــش و ئاڵمــان لــە ڕەوتــی
تێرۆرکردنــی ڕێبەرانــی کورد ،شــەهیدان
قاســملوو و شــەرەفکەندی بــە جوانی ئەم
ڕاستییەمان بۆ ڕوون دەکەنەوە.
بە دڵنیاییەوە هەر ئێســتا زیاتر لە هەشــتا
لە سەدی ئەندامان و کارمەندانی ئێران لە
باڵۆێزخانە و کونسوولخانەکانی ئەم واڵتە
ئەندامــی ســوپای قودســن یاخــود لەژێــر

چاوەدێــری و بــە هاوئاهەنگیــی لەگــەڵ
سوپای قودس کار دەکەن.
بۆیــە لــەم قۆناخــەدا کــە هەموو ســوپای
پاســداران وەک هێزێکــی تێرۆریســتی
ناســێندراوە و ئامریــکا و هاوپەیمانانــی
بیانــووی باشــیان بەدەســتەوەیە بــۆ
تەنگهەڵچنیــن بــەم ڕێژیمــە ،لەوانەیــە
کارێکــی ئەســتەم ،بــەس ئێجــگار بە نرخ
بێــت کە ئۆپۆزێســیونی ئێرانی و تەنانەت
هێــزە ئازادیخــوازە کوردییــەکان قــۆڵ
هەڵماڵــن بــۆ درکانــدن و ســەلماندنی ئــەم
ڕاستییە کە باڵوێزخانەکانی ئێران بنکەی
دەرەکیی سوپای قودسن.
هــەر چەنــد الم وایــە ئامریــکا و ئۆرووپــا
زۆر لەمبــارەوە بەڵگەیان لەبەر دەســتدایە.
ڕووداوەکانــی دانمــارک ،هۆلەنــد،
بێلژیک و مەقدوونیە و ئالبانی لە ساڵی
٢٠١٨دا بەڵگــەی حاشــاهەڵنەگری ئــەم
ڕاستییەن کە بەشێکی بەرچاو لە باڵوێزان
و ئەندامــان و کارمەندانــی نوێنەرایەتییــە
فەرمییەکانــی ئێــران ڕاســتەوخۆ فەرمان
لە ســوپای قودس وەردەگرن .بەس کاری
ڕاگەیەنیــی و ڕۆشــنگەریی لــەم بــوارەدا
بــە دڵنیاییەوە دەســکەوتی ئەرێنی بەدواوە
ئەبێت.
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دۆن کیشۆتەکانی نێو تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
جاقل
مــرۆڤ بونەوەرێکــە لێوانلێــو لــە حــەز
و خولیــا و ئاواتــی جۆراوجــۆر  .ناخــی
ئینســانەکان نەتەنیــا بــۆ بەرانبەرەکانیــان
بەڵکــوو تەنانــەت بــۆ خۆیشــیان الیەنــی
شــاراوەی زۆری تێدایــە کــە بــە دەگمــەن
کەســێک دەتوانــێ ئیدعــا بــکات کــە
بــە تــەواوی خــۆی دەناســێت .ســوقڕات
یەکێک لە دوو دروشــمە سەرەکییەکەی،
"خۆناسین" بوو کە هەتا ئێستاشی لەگەڵ
بێــت وەک گەورەتریــن پرســیار و خولیای
مــرۆڤ لــە جێگــەی خۆیــدا کــەم و زۆر
ماوەتــەوە .گومــان لــەوەدا نییــە کــە لــە
بــاری زمانەوانــی و عیلمیــدا مرۆڤی ئەم
ســەردەمە توانیویەتــی نیمچــە ڕێگایەک
لــەم ڕێــگا دوور و درێــژە ببڕێــت و پــەی
بە هەندێ شــت ببات؛ بەاڵم زۆربەی ئەو
شــتانە بــە هۆگەلــی جۆراوجــۆر ڕێگایان
پێنادرێ لە جیهاندا باڵو ببنەوە یان ڕێژەی
باڵوبوونەوەیــان بەرتەســکە .زۆر جاریــش
مرۆڤ خۆی حەز لە ڕاستییەکان ناکات
و واقعییەتەکانــی ژیــان ئــازاری دەدات
بۆیــە هەتــا ئەو شــوێنە بتوانێت خۆی لەو
شــتانە بــە دوور دەگرێت .ژیــان بە هەموو
خۆشی و ناخۆشییەکانییەوە واقعییەتێکی
حاشــاهەڵنەگرە و ئــەو ئینســانانەش وا
ناتوانــن خۆیــان لەگــەڵ ناخۆشــییەکانی
ژیــان بگونجێنــن یــان ڕێــگای هەڵــە بــۆ
دەربازبــوون لــەو ڕەنجانــە هەڵدەبژێــرن بــۆ
هەمیشــە تووشــی قەیرانــی شــوناس دەبن
و لــە دنیایەکــی وەهمیــدا تەمەنیــان بەرەو
کۆتایــی دەڕوات .لێرەدا پێویســتە مرۆڤی
ئاگا و واقعبین ئەو جۆرە کەسانە بناسێت
و هەتا دەتوانێ خۆی لەو جۆرە ئینسانانە
بپارێزێــت .زاناکانــی بــواری دەرونناســی
پێیــان وایــە مێشــکی ئینســانەکان بــۆ
درێژەدان بە ژیان لە سێ ڕەوتی :خەیاڵ،
واقعییەت و سەمبول کەڵک وەردەگرێ .
زۆرجــار ناهاوســەنگی لــە نێوان ئەم ســێ
ڕەوتــەدا مــرۆڤ بــەرەو ئاقارێکــی نادیار
دەبــات بــە جۆرێــک کــە دەتوانیــن ئــەو
ئینســانانە وەک نەخۆشــێکی دەروونــی
ســەیر بکەیــن  .هەنــدێ حاڵەتــی
ناسرووشــتی و ناجێگیــر لــەو مرۆڤانــە بە
شــێوەی بــەردەوام یــان جارجــار ڕوو دەدات
کــە بــاس لــە دۆخی خراپــی دەروونی ئەو
کەسانە دەکات  .هەرکات مرۆڤ حەز و
ئاواتەکانــی لە دونیای واقعیدا نەیێتەدی
ناچــار پەنــا دەباتە بــەر دونیای خەیااڵت.
بەردەوام مانەوە لە دونیای خەیااڵتدا جۆرە
جیاوازەکانی مالیخولیا و هیستریا و دەیان
نەخۆشینی دیکەی دەروونی لێدەکەوێتەوە

کە باسکردنیان لێرەدا مەبەستی ئێمە نییە
و لــە تاقەتــی نووســراوەیەکی وەها کورت
بــەدەرە  .ڕەوتــی ســەمبولیک هەمیشــە

مەســنوعی و مەجازییــەکان دەبــات هەتا
دەروونــی بــێ ئۆقــرەی  ،ئــارام بگرێــت .
ئاشــکرایە زۆربــەی ئینســانەکان لــەم

وەک ســەمێکی کاتی هەندێ خەسارەت
لە ســەر بیر و هــزری کۆمەاڵنی خەڵک
بەجــێ دەهێڵــن  .یەکێکــی دیکــە لــە

لــەم جۆرە کەســانە کەڵــک وەردەگرێ و
زۆر جاریش ڕاســتەوخۆ ئەو جۆرە کەسانە
دەکاتە مۆرەی خۆی  .بەڕێز لێپرســراوی

بێگومــان خەڵکــی کوردســتان فیــداکاری و دەســکەوتەکان و شــەهیدبوونی
پێشــمەرگەکانی کوردســتان دەبینــن ،بۆیــە ئەرکــی ئەخالقی و نیشــتمانی هەموو
الیێکــە ڕاگەیاندنــی حیزب وەک تەنیا ســەرچاوەی هەواڵ و زانیاری بەکاربێنن و
لە سەرنجدان بە دۆن کیشوتەکانی ناو تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان خۆیان ببوێرن.
بەشــێک لــە مێــژوو و ئوســتوورەکانی
لەگەڵ خۆیدا هێناوە و تێکەڵ بە دونیای
ئەفســانە و خەیاڵــی دەکات و هــاوکات
وەک واقعییەتێــک لــە پانتایــی ژینگــە
و ژیانــدا خــۆی دەردەخــات و حاشایشــی

ســەردەمەدا ژیانێکــی وەهــا تێپــەڕ دەکەن
کــە بەشــی هەرە زۆریــان مرۆڤی تەبیعین
و حاڵەتگەلــی ناجێگیریــان تێــدا نییــە،
بــەاڵم هەندێــک کەســیش هــەن کــە بــە
نیزیــک بوونــەوە و کارکردنیــان لــە تۆڕە

خەســارەتەکانی دیکــەی ئەو زار و پەنجە
نەخۆشانە ئەوەیە کە زۆر ناخایەنێت کە بە
جل و قســەیەکی تازە و لە عەینی حاڵدا
دوور لــە ڕاســتی و هەڵــە دێنەوە ســاحەی
میدیایــی و هەمیشــە دەبێــت وزەیەک بۆ

گشــتی حیزبی دیمۆکراتی کوردســتانی
ئێــران لــە لێدوانەکانــی ماوەیــەک
لەمەوپێشــی خۆیــدا ڕەوت و الیەنــی
واقعبینــی لــە خەباتــدا تاڕادەیــەک بــۆ
هەموو الیەک شی کردەوە  .بەڕێزیان بە

ناســینی ئــەو کەســانە کە بەنــاوی پیــرۆزی شۆڕشــگێڕی و نیشــتمانپەروەرییەوە بە
دروشــمی زەبەالح و بێ بنەما لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا دەردەکەون زۆر گرینگە
و لە هەمان حاڵدا خۆدورگرتن لەو کەسانە ئەرکی ئەخالقی هەموو تاکێکی کورد
و بەتایبەت دڵسۆزان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانە.
لــێ ناکــرێ .ســەردەمی ئێســتا بەهــۆی
دەســکەوتە عیلمییەکان و شــێوەی ژیانی
جیــاوازی مرۆڤــەکان لەچــاو ســەدەکانی
پێشــوو ســەردەمێکی تاڕادەیــەک جیاوازە
 .ســەردەمی تەنیامانــەوەی مــرۆڤ
کــە باڵوبوونــەوەی زۆربــەی نەخۆشــی و
گرێکوێــرە دەروونییەکانی لێکەوتووەتەوە.
مرۆڤێــک کــە بــەردەوام هەوڵــدەدات
لــە خــۆی ڕابــکات و پەنــا نــەک بــۆ
ئینســانەکانی دیکە بەڵکوو بۆ دەســکردە

کۆمەاڵیەتییەکان لە دونیای مەجازیدا ،
خۆیــان گــوزارش لــە وەزع و حاڵی خراپی
دەروونی خۆیان دەکەن .
دەستڕاگەیشــتنی ئاســان و هــەرزان
و نەبوونــی بەربەســت بــۆ نووســین و
ئاخاڤتــن لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــدا
ڕێگاخۆشــکەر بــووە بــۆ باڵوبوونــەوەی
هەندێ قســە و پڕۆپاگانــدا کە هەرچەند
بە هۆی نادروســت بوونیانــەوە تەمەنێکی
کەمیــان هەیە بەاڵم لەو ماوە کەمەیشــدا

بەدرۆخســتنەوەی ئــەو چەواشــەکارییانە
کــە زۆرجــار لــە ناخێکــی دۆڕاو و
بەزیــو و نەخۆشــەوە ســەرچاوە دەگــرێ
لــە مەیدانــدا بــە شــێوەی وریــا و ئامــادە،
بوونــی هەبێــت هەتــا بیــروڕای گشــتی
تووشــی سەرلێشــێواوی نەبــێ  .هەرچەند
زۆربەی کاتــەکان ئەم مرۆڤانە پەیوەندی
ڕاســتەوخۆیان بــە دوژمنــەوە نییــە بــەاڵم
ناڕاســتەوخۆ لــە هێڵی دوژمنــدا بە دژی
نەتەوەکەیان دەدوێن  .دوژمن زۆر هاســان

ئامــاژەدان بەوە کە هەمــوو الیەک دەبێ
بەپێــی واقعییەتــەکان هەنگاو بنێن و زۆر
پێویســتە کــە خۆمــان و دوژمنەکەمان و
تواناکانی خۆمان باش بناسین .وتی :کە
سیاســەت هونەری مومکینە نەک ئاوات
و ئــارەزووەکان .بەڕێــز کاک مســتەفا
هیجــری وتــی :کە ســەرچاوەی هەواڵ و
زانیارییــەکان دەزگای ڕاگەیاندنی حیزبە
و پێویستە هەموو کەسێک خۆی لە شتە
الوەکییەکان بە دوور بگرێت .

ئیدعاکردنــی جۆراوجــۆر لــە تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکانــدا بــە نــاوی دڵســۆزی
و لێهاتووییــەوە بــۆ ماوەیــەک دەتوانــێ
جێگایەکــی لــەرزۆک و کاتــی بۆخۆی
لــە نــاو دڵــی کەســانی ســاویلکە و
ناواقعبینــدا بکاتــەوە بەاڵم ناتوانێ ئەگەر
جلوبــەرگ نەگــۆڕێ درێــژە بــە حەیاتی
مەجازی خۆی بدات .حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران هیچ کات لە ڕەخنە و
تێبینی دڵسۆزانە خۆی بە دوور نەگرتووە
 .تەنانــەت بــە باوشــی ئــاوەاڵوە ئامێــزی
بــۆ لێکدانــەوە و ڕادەربڕینــی جۆراوجــۆر
لــە چوارچێــوەی ئەساســنامە و پەیــڕەوی
ناوخــۆدا کردووەتــەوە .لــە ســەردەمی
ئێســتادا کە چارەنووســی نەتــەوەی کورد
بــە قۆناغێکــی هەســتیاردا تێپــەڕ دەبێت.
ناســینی ئەو کەسانە کە بەناوی پیرۆزی
شۆڕشــگێڕی و نیشــتمانپەروەرییەوە بــە
دروشــمی زەبــەالح و بــێ بنەمــا لــە تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکانــدا دەردەکــەون زۆر
گرینگە و لە هەمان حاڵدا خۆدورگرتن لەو
کەسانە ئەرکی ئەخالقی هەموو تاکێکی
کورد و بەتایبەت دڵســۆزان و الیەنگرانی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانە .
دوژمن بۆ بەالڕێدابردنی ڕاستییەکان ئەو
جۆرە ئینســانانە دەکاتە دارەدەســتی خۆی
و هــەوڵ دەدات جێــگای دیمۆکراســی
بــە بــێ ســەرەوبەرەیی پــڕ بکاتــەوە .ئــەو
جــۆرە کەســانە لــە جێگەی گــەرم و نەرم
دانیشــتوون و ئاگاهانــە یــان نەزانانــە لــە
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا پەرە بە هەندێ
دەنگــۆ دەدەن و بــە خەیــاڵ ،پاڵەوانــی
دوژمــن شــکێنن لە بــاری ســەمبولیکەوە
دۆن کیشــۆتی ســەردەمی ئێمــەن کــە لە
نــاو تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــدا لە دایک
بوونەتــەوە  .ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت هــەر
لــە ســەرەتاوە بــە خوێندنــەوەی دروســت و
واقعبینانــە هەنگاوی شۆڕشــگێڕانەی بۆ
دەســتەبەرکردنی مافــە نەتەوایەتییەکانی
نەتەوەی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا
هەڵگرتووە .
ئــەو خەباتــە لــە ڕەهەنــدە جیاوازەکانــی
خۆیــدا بــەردەوام ڕوو لــە گەشــە بــووە .
بێگومــان خەڵکی کوردســتان فیداکاری
و دەســکەوتەکان و شــەهیدبوونی
پێشــمەرگەکانی کوردســتان دەبینن ،بۆیە
ئەرکــی ئەخالقــی و نیشــتمانی هەمــوو
الیێکــە ڕاگەیاندنــی حیــزب وەک تەنیــا
ســەرچاوەی هەواڵ و زانیــاری بەکاربێنن
و لە ســەرنجدان بە دۆن کیشــوتەکانی ناو
تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان خۆیان ببوێرن .

ئێمە پێویستمان بە دۆست نییە بەڵکوو دوژمنمان دەوێ!!
شەماڵ تەرغیبی
جۆزێــف گۆبڵێــز وەزیــری پڕوپاگەنــدەی
ئادۆڵــف هیتلێــر بــوو؛ ناوبــراو لەســەر ئەو
باوەڕە بوو کە کاتێک حکوومەت تووشی
الوازی لــە مودیرییــەت دەبــێ و داتەپینی
ئابووری ڕوو لە واڵت بکات ،شەپۆلێکی
سامناک لە ئێعتراز و ناڕەزایەتی خەڵک
بــەدوای خۆیــدا دێنــێ کــە لــە کۆتاییدا
دەبێتــە هــۆی ڕووخانــی ئــەو حکوومەتە.
لــە وەهــا حاڵەتێکدا حکوومــەت دەبێ بیر
و مێشــکی بیروڕای گشــتی واڵت بەرەو
مــژار و بابەتێکــی الوکــی ببــات کــە لە
ڕواڵەتــدا زۆر گرینــگ و بنەڕەتییــە و
بەمشــێوەیە مێشــکی تاکەکانی کۆمەڵ
لەگــەڵ پرســێکی نــوێ دەرگیــر بکات و
بەالڕێیــدا ببــات؛ بــۆ نموونــە بــۆ واڵت و
کۆمەڵگــە دوژمنی دەرەکــی و نێوخۆیی
ساز بکرێت ،تەنانەت ئەگەر دوژمنەکەش
خەیاڵــی و وەهمــی بێت چوونکە لە کاتی
شــەڕ و قەیرانەکاندا خەڵک کێشــەکانی

خۆیان و بەشێکی بەرچاو لە ویستەکانیان
لەبیــر دەکەن و هەوڵ دەدەن بۆ پاراســتنی
واڵت و ئەمنیەتــی واڵتەکەیــان ببنــە
پاڵپشــتی حکوومەتەکەیــان؛ بەکورتــی
دەبــێ کارێــک بکرێــت کــە خەڵــک
هەموویــان پێکەوە تەنیــا باس لە "دوژمن"
بکەن نەک پرسێکی تر!!!
قازانجەکانــی ئــەم دۆکتۆرینــە لــەالی
شــڕۆڤەکارانی بواری زانســتی سیاســەت
بەکورتی بەم چەشنەن:
 .دوژمــن واتــە کەســێک کــە ئێــوە
دەتوانــن هەمــوو الوازی و کەمــکاری و
کەمایەسییەکانتانی بخەنە ئەستۆی!
 .دوژمــن واتــە ئــەو ئامــرازەی کــە ئێــوە
دەتوانــن خەڵکی پێ بترســێنن و ناچاریان
بکەن بۆ باوەشتان بگەڕێنەوە!
 .دوژمــن واتــە کەســێک کــە ئەگــەر
کارێکتــان ئەنجــام دا ،بەبوونــی ئەویــش
گرینگتــر نیشــانی بــدەن و ئەگەریــش
بۆتــان نەکــرا دوژمــن بکەنــە هــۆکاری
ئەنجامنەدانی!
 .دوژمــن واتــە کەســێک کە هــەر کات

پێتان خۆش بوو ســووکایەتی پێ بکەن و
جنێوی پێ بدەن بێئەوەیکە فیدبەک یان
واڵمێک لە دوژمن وەربگرنەوە!
 .دوژمن واتە ئەو کەسەی کە بە هۆیەوە
مێشکی خەڵکی پێ دەرگیر بکەن تاکوو
قەت ئەو ئیزنە بە خۆی نەدات کە داوای
مافی خۆی لە ئێوە بکات!
 .دوژمــن واتــە داهۆڵێــک کــە بەهۆیەوە
دەتوانــن منداڵــە گەورەســاڵەکانی پــێ
بترسێنن!
بــە هێنانەوەی ئەم پێناســە و شــیکارییانە
و بەراوردکردنیــان لەگــەڵ کۆمــاری
ئیســامی لە ئێران ،بۆمــان ڕوون دەبێتەوە
کــە لــە  ٤٠ســاڵی ڕابــردوودا لــە ئێــران
چــی تێپەڕیــوە؛ خومەینــی هــەر لــە پاش
بەتااڵنبردنی دەسکەوتەکانی شۆڕشی ٥٧
وێڕای ســەپاندنی شــەڕێکی ماڵوێرانکەر
بەســەر کــورد لــە کوردســتانی ئێرانــدا،
دوژمنایەتــی ئاشــکرای خــۆی لەگــەڵ
ئیسڕائیل و ئامریکا دەربڕی ،دواتر چووە
فازی شەڕ لەگەڵ واڵتی جیران و ماوەی
 ٨ساڵ لەگەڵ سەدام حسەین شەڕی کرد

و دواجاریــش بــە خواردنەوەی جامی ژەهر
کۆتایــی پێهێنــا ،هــاوکات عەرەبســتان
و زۆرێــک لــە واڵتانــی ناوچــە و جیهــان
کرانــە ئەو دوژمنە وەهمییەی کە بەســەر
خەڵکی ئێرانیاندا سەپاند .بە درێژایی ئەم
ســااڵنەش جیــا لــەو دوژمنــە دەرەکییانە،
بینیومانــە کە ڕێژیــم لەڕێگەی ئۆرگانە
ســەرکووتکەرەکانی وەک ســپا ،بەســیج،
ئیتالعــات و  ...خەڵکانــی نــاڕازی،
چاالکانــی ژینگەپارێــزی ،چاالکانــی
بــواری ژنــان و منــدااڵن و بەگشــتی
تــەواوی ئــەو کەســانەی کــە لــە ئاســت
مافــە زەوتکراوەکانیــان دەهاتنــە دەنــگ
بــە "دوژمــن" یــان "ئامــرازی دەســتی
دوژمــن" ناوزەد کردووە و ئەگەر دەرەتانی
لەنێوبردنــی بووبێــت حەزفــی کــردوون
دەنــا بــە زیندانــی درێژمــاوە ســزای داون
یــان لــە واڵتــدا دەری کــردوون و ناچاری
کردوون کە پەڕیوەی دەرەوەی واڵت ببن؛
تەنانــەت ئەم کردارانە نەیتوانیوە هەســتی
سادیســمی ڕێژیــم دامرکێنێتــەوە و لەنێــو
خۆیشــیدا جاروبار و بۆ چاوترسێن کردنی

دەســتوپێوەندییەکانی لە خۆدییەکانیشــی
داوە تاکــوو ببێتــە پەیامێکــی ڕوون بــۆ
هەموویــان کە ئەگــەر لەو ڕێڕەوەی بۆتان
دیــاری کــراوە البدەن دەبنە دوژمن و ســزا
دەدرێن!!
چێــژەر یــان تەواوکــەری ئەم سیاســەتەش
بــۆ ڕێژیــم بریتــی بــووە لــە کوژاندنەوەی
چــرای ڕووناکیــدەر لــە قەڵەمــڕەوی
گشــتی کۆمەڵگا؛ بــەو واتایە کە وەک
دیکتاتۆرێکــی ڕەســەن زیاتــر لــە هــەر
شــتێک هەوڵی داوە چراکان بکوژێنێتەوە
تاکــوو تاکــەکان یەکتر نەبینــن؛ لە وەها
تاریکییەکــی ئەنگوســتەچاودا کــە هانــا
ئارینت بە "سەدەی تاریکی" دەیشوبهێنێت،
ئیتر تیشــکێک نامێنێت تاکوو تاکەکان
یەکتــر ببینــن و مرۆڤــەکان بــە "تەنیــا"
دەمێننــەوە ،لــەم کاتەدایە کــە حکوومەتە
دیکتاتــۆرەکان بەهەمــوو هەیمەنــەی
پووشــاڵی خۆیانــەوە بــەرەوڕووی تاکەکان
دەبنــەوە و ناخۆدییــەکان لەنێــو دەبــەن.
تاکــەکان بەتەنیــا دەمێننــەوە ،الواز دەبن،
متمانــە بە تاکی تەنیشــت خۆیــان ناکەن

و زوو لــە داو دەکــەون؛ کۆتائەنجامیشــی
دەبێتــە ئەوەیکە کۆمەڵگــە لێوانلێو دەبێت
لــە مرۆڤــی فەرمانبــەر ،ســەردامووکاو
و پاســاوهێنەر کــە هیــچ زەرەرێکــی بــۆ
دەســەاڵتی ملهۆڕ نییە و لە درێژماوەشدا
توانای جیاکردنەوەی چاکە و خراپەی لە
یەکتر نابێ.
کۆتاقســە ئەوەیــە کــە دەســەاڵتی تــاران
لەخــۆڕا نییــە بــەردەوام هەوڵی ســازکردن
و بەرهەمهێنانــەوەی دوژمــن دەدات؛
ئــەوان لەســەر ئــەو وەهمــە کار دەکەن کە
دوژمنێکــی خەیاڵــی ســەرباری هەمــوو
دەســەاڵتەکانی ،فیتنە دەگێڕێ ،خەڵک
هــان دەدات تــا بڕژێنە ســەر شــەقامەکان
و مــان بگــرن و درووشــم بــدەن ،تاکــوو
حکومەتەکەیــان لەنێــو ببــەن ،دواجاریــش
ســەرەداوی هەمــوو ئەوانــە دوژمنــە(!).
دوژمنی دەوێت تاکوو بە سەرقاڵ کردنی
خەڵکانــی ئێــران و خافاڵندنیــان درێــژە بە
تەمەنــی خــۆی بــدات؛ ئەمــە یارییەکــی
چەپەڵــە کــە مــاوەی  ٤٠ســاڵە ڕێژیمــی
تاران لەگەڵ خەڵکانی ئێران دەیکات.
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حیزبی دێموکرات و هەست و ڕۆڵــی گهمــارۆكان لەســەر
بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد داهاتووی كۆماری ئیسالمی

کیژان ڕۆژهەاڵت
ڕەوتــی سیاســی ،پڕۆســەیەکی
کۆمەاڵیەتییە و پڕۆسەی کۆمەاڵیەتیش
کات دەبــات ،حیزبــی دێموکراتیــش لــە
کاتــی دامەزرانییــەوە تــا ئێســتا ،وەک
دیاردەیەکی مۆدێڕن کۆکەرەوەی هەموو
خواستە ســەرەکییەکانی کۆمەڵگایە کە
هەوڵی داوە ئەوە بکات بە هێز و بێگومان
دەستێکی بااڵی هەبووە لە سەر پاراستنی
پێکهاتــە کولتووری و کۆمەاڵیەتییەکان
و تەکنۆلۆژیی ژیان.
حــەز ناکــەم ئامــاژە بــەوەش نەکــەم کــە
بــۆ یەکــەم جــار لــە ســەردەمی کۆماری
کوردســتاندا پرســی کــورد بــە دەوڵــەت
دەکرێــت و ئەمــەش خاڵێکــی گۆڕانــە لە
مێژووی نەتەوەی کوردستاندا تا ئەوکات.
حیزبــی دێموکــرات وەکــوو هێزێکــی
چەکدار ،وەکوو هێزێک کە ستەمەکانی
دەســەاڵتی داگیرکەر بەرپــەرچ دەداتەوە،
هــەم لــە بــواری فەرهەنگــی و هــەم
سیاســی و هــەم کۆمەاڵیەتیشــەوە ،بــە
کۆکردنــەوەی هەمــوو ئــەم پێکهاتانــە
بــۆ خزمەتــی هێــز ،ڕۆڵێکــی پۆزەتیڤــی
هەبــووە هــەروەک لــە ســاڵی ١٣٢٤ی
هەتاویــدا و لــە کاتــی دامەزرانیــدا لــە
بەیانییەیەکــدا کــە بــاوی دەکاتــەوە،
تەوەرەکانی خەبات دژی فاشــیزم ،خەبات
دژی دیکتاتــۆری ،خەبات بۆ پاراســتنی
عەداڵەتــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی کە
کۆمەڵــگای ئــەوکات کۆمەڵگایەکــی
فێئۆدال بوو ،تۆمار دەکات .تا دواجار لە
کۆتایییەکانــی دەیــەی پەنجای هەتاویدا
و لە ئەساســنامەی هەمان حیزبدا باســی
دێموکراســی ،دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتی
و ئابــووری ،یەکســانیی نێــوان ژن و پیاو
و...دەکات .هــەر ئــەم حیزبــە بــوو کە لە
ســەرەتاکانییەوە و لە سەردەمی کۆماری
کوردســتاندا بــە دامەزراندنی ڕێکخراوی
ژنان و بانگهێشتکردن و هاندانی ژنان بۆ
گۆڕەپانی خەبات ،هەوڵی دا بەپێی توانای
مادی و مرۆییی خۆی و شارەزاییەکانی
بەڕێوبــەران و ئەندامانــی حیــزب و
ڕاگەیانــدن و دەســەاڵت و ڕەخنەکردنــی
لــە نێــو کۆمەڵــگای مەدەنییــەوە چــاوی
کۆمەڵگای نێرساالری ئەوکاتی بەڕووی
بەشــداریکردنی ژنانێک کــە تا ئەوکات
ژن لەالیــان پتر بوونەوەرێکی دیاریکراوی
فەلســەفەی مەالسەدرا و بووعەلیسینا و
بــەس بــۆ خزمەتکردنی مێــرد و منداڵ و
ماڵ بوون ،لە ژیانی ئابووری و ڕامیاریی
کۆمەڵــگادا بکاتەوە ،لە ڕاســتیدا حیزبی
دێموکرات کۆمەڵێک ئەرزشــی  -وەکوو
دێمۆکراســیخوازی ،مافــی دیاریکردنــی
چارەنــووس ،ژینگەپارێــزی ،دادپەروەریی
ئابووری و کۆمەاڵیەتی و ئاراستەکردنی
ئەرزشــی "هەیــە و نییــە" و  ...لە بەشــی
نۆرماتیڤەکەشــدا کۆمەڵێــک "دەبــێ و
نەبــێ" وەک هەنجاری  -بە کۆمەڵگای
کــوردی تەزریــق کرد کــە بەرەبــەرە و لە
پڕۆســەیەکی حەفتــا ســاڵەدا دەبــن بــە

بەشــێک لــە فەرهەنگی ئێمە ،ســەرەڕای
ئــەوەی کــە تا ئــەوکات تەنیــا حیزبەکان
گرینگییــان بــەو ئــەرزش و هەنجارانــە
دەدان و تەنیــا بایەخــی حیزبییــان هەبــوو،
لەنێــو کۆمەڵــگای مەدەنــی و خەڵکــی
ئاســاییدا پێشــوازییان لــێ نەدەکــرا ،بەاڵم
بــە پێــی تێپەڕبوونــی کات و هــەوڵ و
پالنەکانــی حیزبــی دێموکــرات بــوون بــە
خاوەنــی پێکهاتــە ،جگە لەوەی کە خۆی
ئــەو بیرانــەی لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت
پیادەکــردن ،هــاوکات وەکــوو حیزبێــک
کــە دەوڵەتــی نەبــووە و ڕۆڵــی دایکــی
گێــڕاوە ،یارمەتیــدەر بوو بۆ لەدایکبوون و
گەشــەکردن و پەرەســەندنی پتــری هزری
کولتــووری و نەتەوایەتی و کۆمەاڵیەتی
و پێشــکەوتنی کۆمەڵــگای کــوردی،
بــۆ نموونــە حیزبــی دێموکــرات کــە لــە
کوردســتاندا یەکــەم حیزبــە کــە خاوەنــی
پێکهاتــە و ئەساســنامەی فەرمــی و
دیاریکراوی خۆیەتی ،سیســتمی سیاسی
و پیالنداڕشتنی ئەو بوو بە هۆی ئەوەیکە
حیزبەکانــی دیکــە بەچاولێکــەری لــە
ئــەو هــەوڵ بــۆ ئــەو گرینگانە بــدەن و لە
بەرنامــەی کار و چاالکییەکانی خۆیاندا
دایاننێن.
لەڕاســتیدا هەموو ئەو دروشــم و ئەرزش و
هەســتە نەتەوایەتییانــەی کــە هەموو هێز
و تاقــم و جڤــات و پارتەکانی کوردســتان
لــەوڕۆدا هەیانــە ،ســەردەمی خــۆی تەنیا
دروشــم و بایەخی حیزبی دێموکرات بوون
کــە ئێســتا بوونەتــە بایەخــی گشــتگیر،
چونکــە ئامانجەکانــی حیزبی دێموکرات
کــە بێگومــان بــە هــەوڵ و چاالکییەکی
ماندوونەناســانەوە بەو قۆناغە گەیشــتووە،
هەمــان بوونــە کــە خەڵــک دەیهەوێــن و
هەروەهــا کارتێکەرییەکانــی ئــەم حیزبــە
تەنیــا لەســەر کۆمەڵــگای مەدەنــی
نەبــووە بەڵکــوو جۆری سیســتمی حیزبیی
حیزبەکانــی دیکــە ،کۆپیــی شــێوەکاری
حیزبی دێموکراتە.
خەباتی چەکداری و ڕیشەی ناسیۆنالیزم
بێگومــان خەباتــی چەکداریــش یــەک
لــەو هۆیانــەی گەشــەکردنی هەســتی
نەتەوایەتییــە ،بەتایبــەت لــە کۆمەڵگای
نەتەوەکانــی ژێــر دەســەاڵتی کۆمــاری
ئیســامیدا کــە هیــچ ڕێگایەکیتــری بۆ
چاالکیکــردن جگە لــەوە نەهێشــتووەتەوە،
حیزبــی دێموکــرات لــە ســەرەتای
حەفتاکانــدا ناچــار بــوو واز لــە خەباتــی
چەکداری بهێنێت و ئەمەش هەرچەند لە
قازانجــی بەرژەوەندیــی گشــتیی نەتەوەی
کــورد بوو ،بوو بە هۆی پاشەکشــەیەکی
زۆر و گــەورە لــە رۆژهــەاڵت ،بەاڵم ئەمە
بەواتــای وازهێنانــی گشــتی لــە خەبــات
دژی داگیرکــەر نەبــوو ،بەڵکــوو هــەر
ئەمــەش بووە هۆی هەڵمــەت و هانابردنی
حیزبی دێموکــرات و حیزبەکانی دیکەی
ڕۆژهــەاڵت و هەروەهــا چاالکوانــان و
ڕۆشــنبیرانی کــورد بــۆ کاناڵەکانــی
دیکــە جیــا لە شۆڕشــی چەکــداری .لەم
ئاراســتەیەدا و لە پێوەندی لەگەڵ حیزبی
دێموکراتــدا دەتوانیــن ئامــاژە بــە چەنــد

نموونە سەرچاوەی کارتێکەر بکەین؛
* -کتێبــی کوردســتان و کــوردی
شــەهید دوکتــور قاســملوو * -بەرنامــە
و ئەساســنامەی حیزبــی دێموکــرات کــە
تــا ئــەوکات و تــا چــل و پەنجاکانــی
هەتــاوی بەرنامــە و ئەساســنامەی
ئەوهێنــدە داڕێژراومــان نەبووە * -پاشــان
ئاراســتەکردنی مەســەلەی سووسیالیزمی
دێموکراتیــک لەالیــەن شــەهید دوکتــور
قاســملووەوە بــۆ ئــەوەی کــە ڕەوتێکــی
نەتەوایەتــی -کۆمەاڵیەتــی پێــش ببــەن،
هەموو کارتێکەر وکاریگەر بوون.
جێــگای ئاماژەیــە کــە لــە هەمــوو ئــەم
پرســانەدا کە لەالیەن حیزبی دێموکراتەوە
ئاراســتە دەکرێــن و دەخرێنــە بــەر بــاس،
حیزبــی دێموکــرات بەراورد بــە کۆمەڵگا
ڕۆڵــی پێشــڕەوی هەبــووە لــە پێشــبردن و
ڕێکوپێککردنــی ئــەو جەریانانــەدا ،بــۆ
نموونــە کاتێک باســی "دێمۆکراســی بۆ
ئێــران و خودموختــاری بــۆ کوردســتان"
دەکــرێ ،ســەردەمێکە کــە خەڵکــی
کوردســتان هێشــتا خۆیــان بــە ئێرانــی
دەزانــن و تــازە خۆیــان وەک ئێرانییەکــی
کــورد پێناســە دەکــەن ،کە پــاش تێرۆری
ڕێبەری هەمیشەزیندووی کورد ،دوکتور
قاســملوو ،ئــەو پڕۆســەیە دەپچــڕێ و
خەڵکی کوردستانی ڕۆژهەاڵت پڕۆسەی
ئێرانیبوونیــان وەال نــاو و بــوون بــە ئێرانیی
کورد و دواتر پێش و پاشەکە دەگۆڕدرێت
و لــە ئێرانــدا و وەکــوو دەرهاویشــتەیەکی
فیکــری -مەعریفەیی -جەماوەری کە لە
تێرۆری دوکتور شەرەفکەندی و کێشەی
میکۆنۆســەوە چــێ دەبێــت ،کــورد ئــەم
جــارە دەبێ بــە کوردی ئێرانی ،ئاســایییە
کــە ســەردەمی ڕێفۆرمیزمیش لــە ئێراندا
کاریگەریــی لەو بەخۆهاتنەوەیەدا لەســەر
بــووە و هەروەهــا پارچەکانــی دیکــەی
کوردستانیشــدا ،بەهەمــان شــێوە ڕەنگــە
لــە حەفتاکانــی کۆچی-هەتاویییــەوە
و بــە ئاوێتەبــوون لــە دیــاردە و داتاکانــی
قۆناغــی "لە خەباتــی چەکدارییەوە بەرەو
خەباتــی ڕۆشــنبیری" لــە ڕۆژهەاڵتــدا و
هەروەهــا کەڵکوەرگرتن لە ئەزموونەکانی
باشــووری کوردســتان و بزووتنەوەکانــی
باکووری کوردستان و" ،..بەخۆهاتنەوەی
نەتەوایەتی" و بەهێزبوون و گەشــەکردن و
پەرەســەندنی درک و غەرەی نەتەوایەتی
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا پتر لە پێش
جێگر دەبێت و حیزبی دێموکراتیش بەپێی
دەســەاڵت و جێگەوپێگــە و کارتێکەریــی
خــۆی توانــی لــە ڕێگــەی کەناڵەکانــی
خۆیــەوە هەســتی "بەنەتەوەبوونــی کــورد"
بەرەو پێش بەرێت تا هەشتاکان کە پاشان
باســی کورد بە تۆکمە دەست پێ دەکات
و لــە کوردســتانی خۆرهەاڵتدا کەســانی
تایبەتــی خۆیــان لە "کوردی ئێــران بوون"
خــاس دەکــەن و "ســەربەخۆییخوازیی
کــورد" لــە بــواری تیۆریکــەوە پەیــڕەو
دەکەن.

هیوا میرزایی
یهكێــك لــهو پرســانهی بــه مێــژووی
كۆماری ئیسالمییهوه گرێ دراوه ،پرسی
گهمارۆیــه و گهمــارۆكان بــۆ ســهر ئێران
لــه مــاوهی ژیانــی سیاســی ئــهم ڕێژیمە
لــه ههمــوو بوارهكاندا جێبهجــێ كراوه وهك
سیاسی ،ئابووری ،فهرههنگی و تهنانهت
وهرزشیش .خودی گهمارۆ پهرچهكرداری
واڵتانــه لهههمبــهر ســهرهڕۆیی و یاخــی
بوونــی واڵتێــك و ئــهم یاخیبوونــه بهردهوام
له سیاســهتی كۆماری ئیسالمیدا ڕهنگی
داوهتهوه و بهجێگهی ئهوهی وهك واڵتێكی
بهرپــرس لــه سیســتمی جیهانیــدا خــۆی
ببینێتــهوه بــهردهوام ههوڵــی گێرهشــێوێنی
و دهســتتێوهردانی داوه لــه واڵتانــی ناوچه
و بهدروســتكردنی هێــزی نیابهتــی و
تیرۆریســت ،بووهتــه كۆســپێكی جیــددی
بۆ ئاشــتی و ســهقامگیری به تایبهت له
ڕۆژههاڵتی نێوهڕاست.
گهمــارۆ یــان بایكــۆت ( )boycottله
زانستی سیاسیدا چاالكییهكی ناڕهزایهتییه
لــه شــكڵی بهربهســت دروســتكردن لــه
ئهنجامدانــی كارێــك وهك بایكۆتــی
ههڵبژاردنێــك و گهمــارۆی ئابــووری یــان
سانكشــێن ()Sanctionجۆرێــک لــە
ســزایه كــه بــه ئامانجــی ناچاركردنی ئهو
الیهن و واڵتهی كه گهمارۆخراوهته سهری
بهمهبهســتی ملكهچبوون له بهرانب هر یاسا
ئهنجــام دهدرێ وهك گهمارۆكانــی ســهر
ئێــران لــه الیــهن ویالیەتــه یهكگرتووهكانی
ئامریكاوه.
مێــژوو و شــێوازی گهمارۆخســتنه ســهر
ڕهقیــب و واڵتــان لهگــهڵ مێــژووی
مرۆڤایهتیــدا گهشــهی كردووه و شــتێكی
نــوێ نییــه و زۆرجــار خــودی گهمــارۆ
بــۆ پێشــگیری ڕوودانــی شــهڕ كهڵكــی
لێوهرگیــراوه و ههوڵــی ئــهوه دراوه كــه بــه
تێچوویهكــی كــهم ،الیــهن یــان واڵتــی
ڕهقیــب ناچاربكــرێ كــه خــۆی تهســلیم
بــكا یــان ڕازی بــێ بــه مهرجهكانــی
الیهنــی بهرانبــهر و ئهمــڕۆ له سیاســهتی
دهرهوهی واڵتــان گرینگییەكــی زۆری
پێــدهدرێ؛ ئاوهڕدانهوهیهك له چهند ســاڵی
ڕابــردوو و سیاســهتی دهرهوهی واڵتــان
بۆمــان دهردهخات كه ئهم سیاســهته بووهته
مێتۆدێكــی گونجــاو بــۆ ڕووبهڕووبوونهوه
لــه ئاســتی نێونهتهوهیــی و ناوچهییــدا و
لــهم پێوهندییــهدا دهتوانیــن ئاماژه به چهند
نموونهیهك بكهین :
له ســاڵی  2016كاتێــك یهكێك له فڕۆكه
شــهڕكهرهكانی ڕووســیه لــه الیــهن هێــزی
ســهربازی توركیــهوە هێــرش كرایه ســهری
بهجێگــهی ئهوهی ڕووســیه بهرپەرچدانهوه
ســهربازی ههبێ له گهمارۆ وهك چهكێك
كهڵكی وهرگرت له دژی توركیه و ههروهها

واڵتــی چینیــش لــه دژی جێگیركردنــی
ســامانهی موشــهكی دروســتكراوی
ئامریــكا لــه الیــهن كــۆرهی باكــوورهوه له
واڵمی ههڕهشــه موشــهكییهكانی كۆرهی
باشــوور ئــهم واڵتــهی كــرده ئامانجــی
گهمــارۆی ئابووری و گهمارۆی خســته
ســهر بــواری گهشــتیاری و بازرگانــی و
هۆتێلداری؛ ههروهها له دوای سهركهوتنی
ڕێفراندۆمــی ههرێمــی كوردســتان بــۆ
ســهربهخۆیی لــه ڕێكهوتــی 2017/9/25
واڵتــی ئێــران ســنوورهكانی بــه ڕووی
ههرێمی كوردستاندا داخست و گهمارۆی
ئابــووری و دیپلۆماســی خســته ســهر
ههرێمی كوردستان.
هــهروهك باســكرا گهمــارۆ لــه سیاســهتی
ئهمــڕۆی جیهانیــدا وهك چهكێــك
كهڵكــی لێوهردهگیــردرێ و مهبهســت لــه
گهمــارۆ زیاتــر بهربهســت دروســتكردن
و ملكهچكردنــی واڵتــی بهرانبــهره و
خــودی گهمــارۆكان بــۆ گۆڕینــی ڕێژیم
كارایــی نییــه و لێكۆڵینــهوهكان نیشــانیان
داوه كــه تاكــوو ئێســتا گهمــارۆ بــه تهنیا
وهك فاكتهرێكــی یهكالكــهرهوه نهیتوانیــوه
ببــێ بههــۆی گۆڕینی هیــچ ڕێژیمێك و
نموونــهی كوبــا و عێــراق و چهندین واڵت
هــهن كــه بــۆ ســااڵنێكی زۆر گهمارۆیان
لهســهر بــووه بــهاڵم ڕێژیمــهكان توانیویانە
مانهوهی خۆیان گهرهنتی بكهن و دهوڵهتی
عێــراق لــه ســهردهمی ســهدام حســەین لــه
كۆتاییدا بهشهڕ له ناوچوو .
ئهوهیكــه بۆچــی گهمــارۆكان ناتوانن ببن
بــه فاكتــهری ڕووخێنــهر و گۆڕانــكاری
بنهڕهتــی لــه حكوومهتــهكان بهتایبــهت له
ڕۆژههاڵتــی نێوهڕاســت دروســت بكــهن
ڕهنگــه هۆكارهكــهی بگهڕێتــهوه بــۆ
بێمنهتــی دهســهاڵتدارانی ئــهم واڵتانــه به
خهڵــك ،چــوون بهپێچهوانــهی واڵتانــی
دهوڵهتــی "رفــاه" كــه ئــهوه خهڵكــن كــه
بــه هــۆی بــاج و ماڵیاتــهوه حكوومــهت
دهژییەنــن ،لــه واڵتانــی دواكهوتــووی
ڕۆژههاڵتــی نێوهڕاســتدا بههــۆی بوونــی
نــهوت و ژێرخانــی ئابووریــی دهوڵهمهنــد
ئــهوه حكوومهتهكانن كــه خهڵك دهژییەنن؛
ههروههــا نهبوونــی دێموكراســی و ترســی
لهدهســتدانی دهسهاڵت له ئهم حكوومهتانه
وایكــردووه كــه دهنگــی خهڵــك گرینگــی
نهبــێ و دهســهاڵتداران بــێ گهڕانــهوه
بــۆ دهنگــی خهڵــك درێــژه بــه دهســهاڵتی
خۆیــان بدهن ههرچهنــد بوونی حكوومهتی
پۆلیســی و ســهركوتیش دهتوانێ هۆكاری
مانهوهی ئهم ڕێژیمانه بێ ههربهو شێوهی
كــه ئهمڕۆ له ســووریه دهیبینین و بهشــار
ئهســهد بههــۆی تووندوتیــژ و یارمهتــی
بهتایبــهت ســپای تیرۆریســتی كۆمــاری
ئیســامی و پشــتیوانی ماددی ئێرانه كه
هێشتا لهسهر حوكمه.
ویالیەتــه یهكگرتووهكانــی ئامریكا ههر له
هاتنــه ســهركاری كۆماری ئیســامییهوه

و بــه هــۆی ههڵســوكهوتی نهشــیاو و
دوور لــه عورفی سیاســی و دیپلۆماســی
پێوهندییهكانــی خــۆی لهگــهڵ ئێــران
پچڕانــدووه و ههوڵــی ڕێژیمــی ئێــران بــۆ
بهدهستهێنانی چهكی ناوكی وایكردووه كه
گهمــارۆی ئابــووری بخاتهســهر ڕێژیمی
ئێــران و ئهم گهمارۆیانه بهردهوام كێشــهی
بــۆ ئابووریــی ئێــران دروســتكردووه؛ لــه
نوێتریــن گوشــار بــۆ ســهر ئێــران ئامریكا
بــه تهواوهتــی گهمــارۆی خســته ســهر
نهوتــی ئێرانــی و ههوڵــی ئــهوه دهدا كــه
ههناردهكردنــی نهوتــی ئێــران بگهیەنێتــه
ســفر بۆشــكه لــه ڕۆژێكــدا و ههروهها بۆ
زهربهلێــدان لــه ئابووریی ڕێژیــم ڕێكهوتی
18ی بانهمهڕی 1398گهمارۆی خســته
ســهر پیشهســازییهكانی پۆاڵ و ئالۆمنیۆم
و ئاســن و مێــس لــه ئێراندا بــهاڵم ههروهك
باســكرا گهمــارۆ ناتوانــێ فاكتــهری
یهكالكــهرهوه بــێ بــۆ ڕووخانــی ڕێژیــم؛
ڕهنگــه گهمــارۆكان ببنــه هــۆی الوازی
ڕێژیــم و ئهگــهر حكوومهتێكــی بهرپــرس
ههبــێ دۆخــی خراپــی ئابووریــی خهڵــك
وای لێــدهكا كــه پێداچوونــهوه بــە خۆیــدا
بــكا و سیاســهتێكی ئهمڕۆیــی بگرێتــه
بهر بهاڵم حكوومهتی كۆماری ئیســامی
ئــهو عهقڵیهتــهی نییه و ئــهم گهمارۆیانه
سوورتری دهكا لهسهر سهرهڕۆیی.
ئێســتا پرســیار ئهوهیه ئهگــهر گهمارۆكان
ڕووخێنــهر نیــن ئــهدی چ میكانیزمێــك
توانــای پێكهێنانــی گۆڕانكاری بنهڕهتی
ههیه له ئێراندا؟
پرســی ڕووخانــی ڕێژیــم و بهگشــتی
حكوومهتگهلێــك لــه شــێوهی كۆمــاری
ئیســامی پرســێكی تهكڕهههنــدی نییــه
كــه بــۆ نموونــه تهنیا ڕهههنــدی نێوخۆیی
دهور بگێــڕێ بهڵكــوو ڕووخانــی ڕێژیــم
پێوهنــدی هــهم بــه ڕهههنــدی نێوخۆیــی
ههیــه و ههمیــش نێونهتهوهیــی كــه لــه
هــهردوو بهشــدا كێماســی ههیــه؛ هــهم
بهرهیهكــی یهكگرتــووی نێوخۆیــی بوونی
نییــه و ههمیــش له پێوهنــدی به ڕهههندی
نێونهتهوهیــی ئیراده و سیاســهتی گۆڕانی
ڕێژیــم نهبووهتــ ه سیاســهتی زلهێــزان بهاڵم
جیــاوازی چینایهتــی و دهوڵهمهندبوونــی
بهشــێكی كهم له خهڵــك و ههژاربوونهوهی
ڕۆژ لــه دوای ڕۆژی بهشــێكی بهرچــاو
لــه خهڵــك خهریكــه ورده ورده دهبێتــه
هــۆی شــكڵگرتنی ناڕهزایهتــی خۆڕســك
لــه نێــو چینــی هــهژاری كۆمهڵــگا و به
هــۆی گوشــاره ئابوورییــهكان و داڕمانــی
ئابــووری چینــی بــازاری و كارمەندیــش
بوونهته بهشــێك لهم ناڕهزایەتییانه و ئهمه
الوازبوونــی ڕێژیــم لــه ڕووی ئابوورییــهوه
دهتوانــێ له ئێســتادا فاكتــهری ڕووخانی
ڕێژیم بێنێته گۆڕێ.
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هێزە خۆجێییەکانی سپا لە کوردستان
شەهال کاوە
هــەر وەکــوو ئاگاداریــن و لــەم دواییانــەدا
بینیمان واڵتانی ناوچە و جیهان ،بەتایبەت
ئامریــکا کــە لــە دەســت ئاژاوەگێــڕی و
دەســتێوەردانەکانی ســپای تێرۆریســتی
پاســداران و لقوپۆکانــی لــە ناوچەکــە
و جیهانــدا وەزاڵــە هاتــوون و کاســەی
ســەبری واڵتــان لــە ئاســت چاالکییــە
تێرۆریســتی و ئاژاوەگێڕییەکانــی ســپای
تێرۆریســتی پاســداران پــڕ بــووە ،ئــەم
ڕێکخراوە دژەمرۆییە ،لە ڕێکەوتی ١٩ی
خاکەلێــوەی ١٣٩٨ی هەتــاوی ،چــووە
نێــو لیســتی ڕەشــی تێرۆریســتی واڵتــی
ئامریکا.
بەرتەســککردنەوەی هەرچــی زیاتــری
بازنەی چاالکییەکانی سپای تێرۆریستی
پاســداران و گوشــاری لەڕادەبــەدەری
ئامریــکا لــە گشــت بوارەکانــەوە بــۆ
ســەر ئــەم دامــەزراوە تێرۆریســتییە ،ئــەوە
دەســەلمێنێت کــە ئەگەرچــی ئامریــکا
بەرژەوەندییــە بااڵکانــی خــۆی لەبەرچاوە
بــەاڵم دەتوانێــت بەرژەوەنــدی نەتەوەکانــی
ئێرانیــش لــە ڕاســتای بەرژەوەنــدی واڵتــە
زڵهێزەکانــدا خــۆی ببینێتــەوە ،ئەمانیــش
پشــکی خۆیانیــان بەربکەوێت کــە بتوانن
لەو هەلە کەڵک وەربگرن بۆ گەیشتن یان
نزیک بوونەوە لە مافە نەتەوەیی ،سیاسی
و کۆمەاڵیەتی و هتدی خۆیان.
ئەوەیکــە پەیوەنــدی بــە ئێمەی کــوردەوە
هەیــە ،مەســەلەی دژبەرانــی ئێمەیــە لــە
نــاو خۆمانــدا ،بــا کلیکێک لەســەر هێزە
خۆجێــی یــان باشــتر بڵێــم هەڵخەڵەتــاو و
نەفــس نزمەکانــی کــورد بکەیــن کــە بە
هــەر هــۆکار و بیانوویــەک بێــت خۆیــان
هاویشتووتە نێو گێژاوی سەرکوتکاری و
خەیانــەت بــە گــەل و نیشــتمانی خۆیان و
دەیانهەوێت گۆڕەپان لە ڕۆڵە دڵسۆزەکانی
نیشــتمان (پێشــمەرگە) تەنگ بکەن و بە
پیالنــی داڕێــژراوی دوژمــن دەســتیان بــە
خوێنی خۆشک و برا کوردەکانیان سوور
بێت.
ئــەم بەشــە لــە کۆمەڵــگای کــوردی کە
دەتوانین بە ســەر چەند دەســتەدا دابەشیان
بکەین ،کاتێک لە گەڵیان دەدوێیت یاخود

قسەکانیان لە زاری کەسانی دیکەوە بەر
گوێمــان دەکەوێــت ،هــەر هەموویــان باس
لــەوە دەکــەن کە ئێمە هیــچ زیانێکمان بۆ
خەڵــک نەبووە و پێشمەرگەیشــمان دیتبێ
کارمــان پێــی نەبووە و تەنیــا لەبەر فاڵنە
هــۆکار و  ...چەکمــان هەڵگرتــووە ،ئــەم
تاقمــە کاتێــک دەبینن گڵۆڵــەی بەختی
ئاغاکانیــان ڕوو لــە لێژی کەوتووە یاخود
دڵیــان نایــەت دەســت لــە پــارەی چەپەڵی
خیانەتکارییــان هەڵگــرن ،یان بــە خەیاڵی
کاڵفامانــەی خۆیــان قــەت ڕێــگای
گەڕانەوەیــان نییــە ،دێــن قەڵغانێــک بــۆ
خۆیــان درووســت دەکــەن لــە بەرانبــەر
ســزای تاوانەکانیــان کە نیشــتمانپەروەران
و پارێزەرانــی خــاک و نیشــتمان بۆیانــی
دیاری دەکەن ،بۆیە زۆر جار پاســاوگەلی
بێبنەما دێننەوە.
دیارە هەر دیکتاتۆر و داگیرکەرێک کە
بیهەوێــت بەســەر میللەتێكدا باڵی ڕەشــی
خۆی بکێشێت ،یەکەمین و شوێندانەرترین
کارێــک کــە پێویســتە بیــکات ،درز
خســتنە نێــو چینەکانی ئــەو کۆمەڵگا و
بــە گژدادانــی ئەوانە لــە نێــوان یەکتردا؛
درووســتکردن و بــرەودان بــە دیــاردەی
جاشــایەتی و کارکــردن لەســەر مێشــکی
ئەو کەســانەی لە شــکۆی سەربەســتی و
ئازادی و بەهاکانی مرۆڤ تێناگەن ،کە
بــە داخــەوە دەبێــت ئــەوەش قەبــوول بکەین
کە لەوبارەوە زۆرجار سەرکەوتوو بوونە ،لە

جاشــە کوردەکان کەڵکیــان وەرگرتووە بۆ
بە کردەوەییکردنی پیالنە چەپەڵەکانیان بە
دژی بزاڤــی ڕزگاریخــوازی نەتەوەکەمان
و ڕێژیــم توانیویەتــی بــرا بــە دەســتی بــرا
بــە شــەهیدبوون بــدات و دەیــان لێکەوتەی
نەرێنی دیکە لەو مەســەلەی جاشــایەتییە
بە قازانجی خۆی تەواو بکات.
بۆ ڕوونبوونەوەی زیاتر جاشــایەتی بەســەر
چەند دەستەدا دابەش دەکەین ،یەکەم ئەو
نەســڵەی کــە لــە ســەرەتاکانی شۆڕشــی
گەالنــی ئێــران و ڕووخانــی ڕێژیمــی
پاشــایەتی بــەم عەقڵییەتەوە شــوێن ڕێژیم
کەوتــن ،بــە ســەرنجدان بەوەیکــە زۆربەی
هــەرە زۆری کۆمەڵــگای کــوردی
موسڵمان و مەزهەبیی و نەخوێندەوار بوون
زۆریــش لەســەر مەســەلەی ئیســامەتی
هەســتیار بــوون؛ پێــش لــە شــۆرش ئــەو
بارودۆخــەی کــە لە ئێراندا لــە ئارادا بوو،
بــۆ ئــەوان و بیروباوەڕی ئــەوان زۆر قورس
و نەگونجــاو بــوو و پێیــان وابــوو گەندەڵی
و بێئەخاڵقــی و هتــد ڕۆژبــەڕۆژ زیاتــر
دەبێــت؛ لــەو کاتەیشــدا کــە خومەینــی و
دارودەســتەکەی ئەو شۆڕشــەیان بە تااڵن
بــرد و لەو کەلێنــەی کۆمەڵگا کەڵکیان
وەرگــرت و بــە دروشــمی حکوومەتــی
ئیســامی بیروباوەڕی خەڵکییان بەالڕێدا
بــرد و ژمارەیەک لــەو خەڵکەیان بەناوی
بــەرەو بەختــەوەری و ئیســامیبوون
هەنگاونــان فریــو دا ،ئــەو کەســانەش

بەڵێنیان بەو ڕێژیمە دا و بە تەما بوون بیر
و کرداری نەشــیاو و دژەدینی بەتەواوەتی
بنەبــڕ بێــت بۆیــە لەوپــەڕی نائاگاییــدا
چەکیــان بــۆ ڕێژیــم هەڵگــرت ،بە چاوی
بەســراوەوە بوونــە چاوســاغی داگیرکــەر
لــە کوردســتان بۆ لەنێوبردنــی ڕۆڵەکانی
خۆیــان و هەروا کــە کات تێپەڕی فێر بە
نانی سەرشۆڕی بوون ،هەڵبەت لە بیرمان
نەچێت سەبارەت بەم دەستە و ئەو نەزانییە
هەبــوو کــە حیزبــە کوردییــەکان دژی
دینــن و ڕێــگا لــە عەبــادەت و ســتایش و
بەجێگەیاندنــی فەریــزە دینییەکانی ئەوان
دەگــرن و دەیــان درۆی دیکەی لەو بابەتە
کــە ئــەو نەســڵەی بــەالی ڕێژیمــی بەناو
ئیســامیدا کێشــا ،کە بە خۆشــییەوە ئەو
نەســڵە نەیتوانــی بیرۆکــەی گەمژانــەی
خۆی بۆ نەسڵی دوای خۆی بکاتە ڕێباز
و خەڵکــی ئــەو کۆمەڵگایــە وردە وردە
لەوبارەوە ئاگا بوونەوە.
دەســتەیەکی دیکــە لــەو فریوخواردووانە،
ئەوانــەن کــە لــە ئاســتی کوردایەتــی و
شۆڕشی کورد و مافە مرۆڤایەتییەکانی
هیــچ زانیارییەکیان نییــە و لەنێو بنەماڵە
و نزیکەکانیشــیان بیری نیشــتمانپەروەری
و مافــە بنچینەییەکانیــان لە مێشــکیاندا
قــەت بــە جووڵــە نەکەوتــووە ،هــەر بــۆ
خۆیشیان توانای بیرکردنەوەیان زۆر الوازە
و لــە قوتابخانەکانــدا پێشــنیاری بــوون بە
بەسیجیان پێ کراوە و ئیمتیازەکانی وەکوو

دەرچوون بۆ زانستگە و دامەزراندن لەسەر
کار پــاش تەواوبوونــی خوێنــدن و پێدانــی
پــارەی زۆر و هتــد ،پێدراوە؛ ئەم کەســانە
زۆر الیــان ئاســاییە و قەبووڵــی دەکەن بە
سەرشۆڕی لە بەرەی دژی گەلدا دەژین و
دەکەونە ناو ئاماری بەســیجی ڕێژیم کە
ســااڵنە باڵوی دەکاتەوە و پێوەی دەنازێت
و شانازی پێوە دەکات.
بەشــێکی دیکەی ئەوانەن کە بە بیانووی
برســییەتی و بێــکاری و بــە دەســتهێنانی
بژێــوی ژیانــی بنەماڵەیــان چەکیــان
هەڵگرتووە بۆ ڕێژیم و بە پاســاوی خۆیان
کاریــان بەکــەس نییە و تەنیــا نان دەخۆن
و چاوپۆشی لە چاالکی نیشتمانپەروەری
دەوروبەریــان دەکــەن و نابــن بــە چــاو و
گوێچکــەی ڕێژیــم لە کوردســتان ،کورد
گوتەنــی وەکــوو گوێدرێژێــک وەهان کە
دەیانهەوێــت لە هــەر دوو الی جۆگەلەکە
ئــاو بخۆنــەوە و لــە کۆتاییشــدا وەکــوو
بەرزی بانان دەربچن.
بــا هەرچەنــد بــە کورتیش بێــت چاوێک
بــە بارودۆخــی ئێســتای ڕێژیمــی
ئیســامی ،لــە بوارەکانــی سیاســی،
ئابــووری ،کۆمەاڵیەتی و هتد ،بەتایبەت
دامەزراوەی سپا بخشێنین.
لەمــاوەی خەباتــی دوورودرێــژی نەتەوەی
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و
چاالکــی و تێکۆشــانی ڕۆڵــە گیــان لــە
سەردەستەکانی ئەم خاکە ،بە دەیان جاش

و فریوخــواردووی خۆی بوونەتە کۆســپ
و لەمپــەر و لــە دانانــی بۆســە بــۆ ســەر
پێشــمەرگە ،ڕۆڵی سەرشــۆڕانەیان هەبووە
و وەکــوو مێشــوولە بە دەوری ڕۆشــناییدا
ویزەویزیان کردووە ،بەاڵم حیزبی دێموکرات
وەکــوو ڕەوتێکــی شۆڕشــگێرانە و وەک
دۆســت و خەمخۆری میللەتەکەی خۆی
لــە هەموو پــرس و بابەتەکاندا هەڵوێســت
و بیرکردنــەوەی لــە چوارچێوەی قازانجی
گشتیی نەتەوەی کورد و ڕۆڵەکانی بووە
و بڕوای بە چارەسەری ژیرانەی کێشەکان
هەیە ،بە جۆرێک کە کەمترین زیان بەر
خەڵکی خۆی بکەوێت ،بڕوای وایە تەنیا
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران دوژمنمانــە
و لــەم ڕاستایەشــدا لــە هەڵوێســتێکی
شۆڕشــگێرانەدا دواییــن دەرفەتــی داوەتــە
ئــەو تاقــم و دەســتە خۆجێیانــەی کــە
چوونەتــە پێســتی دوژمنــەوە ،چونکە ئەم
حیزبــە هەمیشــە بــاوەڕی بــە چاکســازی
و ئاشــتەوایی هەبــووە و پێــی خــۆش
نەبــووە ســینگی الوانــی کورد لــە بەرەی
دوژمنــدا بــە چەکی پێشــمەرگە لەتلەت
بێــت ،هەربۆیە ڕوو لــەوان دەکات و دەڵێت
بگەڕێنــەوە بــەرەی گــەل و خۆیــان لــەو
گێــژاوە نەگریســە دەربهێنــن ،ئەوانــەی وا
دەستییان بە خوێنی پێشمەرگە سوور نییە
و تاوانەکانیــان زۆر قــورس نییــە ،تــا دێر
نەبــووە دەتوانن لە شــەرم و خەجاڵەتییەی
میللــەت و مــاڵ و منداڵیــان بێنــە دەرێ
و پشــت بــە پشــتی پێشــمەرگەکان بــۆ
وەدەرنانی داگیرکەر و خوێنڕێژ تێبکۆشن
تــا پێکــەوە کوردســتان پــاک بکەینــەوە،
هەموو ئاماژەکان دەرخەری ئەو ڕاستییەن
کە ڕێژیمی ئیســامی ،ڕوو لە ڕووخانە،
لــەم بارەشــەوە هەمــوو بــوارەکان ڕەخســاوە
ئیتــر لە دوای ڕووخانی بە نەگەڕانەوەیان
وەکــوو تێرۆریســتێک و وەکــوو ئــەوان
مامەڵــە دەکرێــت و هیــچ پاســاوێک بــۆ
پەڕینــەوەی تێرۆریســت قەبــووڵ ناکرێت،
بەم جۆرە تەنیا کورد زیانی بەر دەکەوێت،
حیزبــی دێموکرات پێخۆش نییە بەشــێک
لــە جەســتەی بچێتــە پێســتی پیســی
دژبەرییەوە.

ئێکۆتێرۆریزمی کۆماری ئیسالمی لە کوردستان

کوردستان
تێرۆریــزم کە بە واتای ترســاندن ،تۆقاندن
یــان قەتڵــی سیاســی دێــت بریتییــە لــە
ئامرازێک لە دەستی سیستمە سەرەڕۆکان
یــان گــرووپ و ڕێکخــراوە توندئــاژۆکان
کــە بەهۆیــەوە هــەوڵ بــۆ ســەپاندنی
ئایدیۆلــۆژی خۆیــان بەســەر کۆمەڵگای
جیهانــی دەدەن .جۆرەکانــی تێــرۆر زۆرن
کــە بەکوورتــی دەتوانیــن بــەم شــێوەیە
پۆلێنیــان بکەیــن :تێرۆریزمــی مەزهەبی،
تێرۆریزمی دەوڵەتی ،تێرۆریزمی سیاسی،
تێرۆریزمــی شــیمیایی ،نارکۆتێرۆریــزم،
ســایبێر تێرۆریزم ،ئێکۆتێرۆریزم و  ...کە
بەگشــتی لــە دوو دەســتەدا جــێ دەگــرن:
تێرۆریزمــی ڕێکخراوەیــی و تێرۆریزمــی
تاکەکەسی.
کۆمــاری ئیســامی ئێــران یەکێکــە لەو
سیســتمە ســەرەڕۆیانەی ئەمــڕۆی جیهان
کــە بەهــۆی بــاوەڕە ئایدیۆلۆژییەکانی و
بۆ چەسپاندنی ویستە کۆنەپەرستانەکانی
کەڵکــی لــە هەمــوو جــۆر و دەســتەکانی
تێرۆریزم وەرگرتووە و لەم بوارەدا توانیویەتی
ببێتە داشــداری تێرۆر لە جیهان و ناوچە؛
نەتەنیــا وەک ئەنجامــدەری تێرۆر بەڵکوو
وەک گەورەتریــن پاڵپشــتی تێرۆریــزم لــە
جیهاندا ناسراوە.
خۆرهەاڵتــی کوردســتان یەکێــک لــەو
ناوچــە و ژینگانــە بــووە کــە کۆمــاری
ئیسالمی لە  40سالی ڕابردوودا بەردەوام
کردوویەتــە ئامانجــی تێرۆرەکانی خۆی؛
هــەر لــە تێــرۆری تــاک و کەســایەتییە

سیاســییەکانییەوە بگــرە تــا دەگاتــە
ئێکۆتێرۆریــزم کــە هەنووکە بەخەســتی و
بەچڕی سەرقاڵی بەڕێوەبردنیەتی.
ئێکۆتێرۆریــزم چییــە؟ ئێکۆتێرۆریــزم
یــان تێرۆریزمــی ژینگەیــی بریتییــە لــە
هەوڵێکی ڕێکخراو لەالیەن دەوڵەتێک یان
کۆمەڵــە کەســێکی دیــار بــۆ لەنیوبردنی
ژینگــەی ناوچەیەکــی دیاریکــراو تــا بە
خەســارگەیاندن بە سەرچاوەکانی ژینگە،
ژیانــی تاکەکانی ئەو ناوچەیە خەوشــدار
بــكات و لەمانــای ژیــن بەتاڵــی بکاتەوە.
بەگشــتی ئامانجــە ســەرەکییەکانی ئــەم
جــۆرە لــە تێرۆریزم بریتین لە :ســازکردنی
هەڕەشــە بــۆ ســەر ئاشــتی و الوازکردنی
ئەمنیەت و ئاســایش ،سازکردنی هەڕەشە
بۆســەر مافەکانــی مــرۆڤ ،لەنێوبردنــی
بناغەکانــی کۆمەلگــە و لــە هەمــووان
گرینگتر هەڕەشــەکردن لە مافی چارەی

خۆنووسینی نەتەوەکان!!
لە سااڵنی ڕابردوودا ،کۆماری ئیسالمی
بــە ســەرفکردنی بودجــەی کــەاڵن لــە
کوردســتان ،ســەرقاڵی بەڕێوەبردنــی ئــەم
سیاسەتە دژیگەلییە بووە و هەیە؛ هەر لە
گۆڕینــی ڕێــڕەوی ڕووبارەکانەوە بگرە تا
وشــکاندنی کانی و ســەرچاوەکانی ئاو و
تااڵوەکان ،کرمۆڵەکردنی دارســتانەکانی
زاگــرۆس ،بڕینــەوە و ســووتاندنی
داربەڕووەکانــی کوردســتان ،گرتــن و
ســزادانی ژینگەپارێــزان و چاالکانــی ئەم
بوارە و ...
کــەم شــوێنی کوردســتان هەیــە کــە
لــە ســااڵنی ڕابــردودا بــەرەوڕووی ئــەم
جینایەتە ئاشــکارەی کۆماری ئیسالمی
نەبووبێتــەوە ،هــەر لە دارســتان و لێڕەوار و
لەوەڕگەکانــی ئیــام و کرماشــانەوە بگرە
تــا هەوڵــدان بۆ وشــککردنی کانیبڵ و

پیسکردنی زرێبار و ســووتاندنی شــاهۆ و
دارســتانەکانی مەریــوان و هەورامــان بــۆ
ســازکردنی خەڵــووز و وشــکاندنی گۆلی
ورمــێ و  ...کــە لــەم ســااڵنەدا کرانــە
ئامانجی ئەم سیاسەتەی ڕێژیم.
لــە نوێترین هەوڵی لەم چەشــنەش ڕۆژی
پێنجشەممەی ڕابردوو چەکدارانی سەر بە
سپای تێرۆریستی پاسداران بەرزاییەکانی
ســنووری نەوســوودیان دایــە بــەر ئاگــری
قینی خۆیان و خەســارێکی بەرچاویان بە
ژینگەی ئەم ناوچەیە گەیاند.
ئەمــە لــە کاتێکدایــە کــە ژینگــەی
کوردســتان ژینگەیەکــی لەبار بۆ پرســی
ئیکۆتوریزمــە بــەو مانایــە کــە بەهــۆی
هەبوونــی پۆتانســیەلە جۆراوجــۆرەکان
دەتوانــێ لەســەر بنەمــای ژینگــە
ڕەنگاڵەکــەی ســەرچاوەیەکی داهاتــی
بەهێــز بۆخــۆی ســاز بــکات و ببێتــە

مەکۆیــەک بــۆ ســەردانی گەشــتیاران
و ســەنعەتی توریــزم تێیــدا گەشــە بکات،
بــەاڵم مامەڵەیــەک کــە ڕێژیمــی
داگیــرکار لەگەل کوردســتان کردوویەتی
مامەڵەیەکی کۆلۆنیالی بووە ،بەو واتایە
کــە کوردســتان وەک "مســتعمرە"یەک
ســەیر کــراوە و جیــا لــە خەڵکەکــەی،
خــاک و ئــاو و ژینگەکەشــی وەک
کۆلۆنییەک شــوبهێندراوە کە دەبێ لەنێو
ببردرێــت .بۆنموونــە جیــا لــە ســووتاندنی
دارســتانەکان و هەوڵدان بۆ وشککردنی
ڕووبــار و کانیــاوەکان ،جۆرێــک لــە ژار
و ســەم ڕادەســتی جووتیارانی کوردســتان
دەکرێت کە لە دنیادا کەڵکوەرگرتن لێیان
قەدەغەیــە چوونکە بۆخۆیان ســەرچاوەی
چەندین جۆر نەخۆشــی کوشــندەی وەک
شــێرپەنجەکانن .ئــەو ســەم و ژارانەی کە
بــە وەرزێــڕ و باخدارەکانــی کوردســتان

دەدرێــت بریتیــن لــەو ســەم و ژارانەی کە
کاریگەرییــە نێگەتیڤەکانــی لەســەر
خــاک و دار و ڕووەکــەکان دەمێنێتــەوە
و پــاش کەڵکوەرگرتنــی بەرهەمەکانیــان
لەالیــەن مرۆڤ و ئاژەڵــەکان دەبنە هۆی
لەنێوچوونی هێواشی ئەم بوونەوەرانە.
لێــرەدا دەبــێ قامــک لەســەر ئــەو خاڵــە
جەوهەرییــە دابنیــن کــە کۆمــاری
ئیســامی بیــر لــە دواڕۆژی ڕووخانــی
خــۆی دەکاتــەوە؛ بیر لــەوە دەکاتــەوە کە
پــاش نەمانــی خۆیشــی شــوێنێک یــان
ژینگەیــەک یــان جوغڕافیایــەک بوونی
نەبێــت کــە تاکــی کورد تێیــدا بحەوێتەوە
و لەســێبەری ئەو ئازادییەی کە وەدەستی
دێنێــت کەڵک لــە جوانییەکانــی ژینگە
و سرووشــتەکەی وەربگرێــت .بــەم پێیــە
ئەرکــی سەرشــانی تــاک بــە تاکــی
کۆمەلــگای کوردســتانە کــە ژینگــەی
واڵتەکەمــان بپارێــزن ،هــەر لــە دار و
دارستان و لیڕەوارەکانەوە بگرە تا دەگاتە
ڕووبار و خاک و کانی وکانزاکان؛ ئەمە
ئەرکیکــی مێژووییە کە کەوتووەتە ســەر
شــانی نەسڵی ئێســتەی کوردستان تاکوو
شەرمەزاری مێژوو و نەسڵی دوای خۆمان
نەبینەوە چوونکە لە ڕاستیدا ئێستە پرسی
ژینگە لە کوردســتان پرســێکی سیاســییە
و ئەگــەر ئێمــەی کــورد لەئاســت ئــەو
قەیرانــەی بەرۆکــی جوغڕافیاکەمانــی
گرتووە بێدەنگ بین لەراســتیدا شوێنێک
بەناوی کوردستان نامێنێ تاکوو خەباتی
بۆ بکەین.
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گرینگیی شوێنهواره مێژوویی و فهرههنگییهكان

ن :نیشتمان
و :هیوا میرزایی
بێگومــان ناســین و پاراســتنی شــوناس
و رۆحــی فەرهەنگــی خەڵکانــی هیــچ
نیشتمانێک بە بێ بەرگری لە شوێنهواره
فەرهەنگــی و هەروەهــا شــوێنهواره بــە
جێماوەکان لە سەدەکانی ڕابردوو ئیمکانی
نییە .به پشت بهستن بهم ڕستهیه دەتوانین
بڵێیــن کە گرینگترین زەخیــرەی نەتەوەی
کــورد ،فەرهەنــگ ،هونــەر و رابــردووی
دەوڵەمەنــد و مێژووییەکەیەتــی کــە
ئەوانی بە باشترین شێوە بە هەموو جیهان
ناساندووە .کەلەپوور یارمەتی ئێمە دەدات
کە لە سەر بنهمای شوناسی فەرهەنگی
خۆمان كه له بنهمای ناســینی نهوهكانی
پێشوومان سەرچاوە دەگرێ ،داهاتوویەکی
دەوڵەمەند چێ بكهین.
شوێنهواره كهوناراكان و بینا مێژووییهكانی
ههر نهتهوهیهك ،ڕابردووی ئهم نهتهوهیه به
ئهژمــار دێ كــه بایهخ و گرینگی زۆری
ههیــه و هــهر تاكێــك ئهركــداره لــه پێنــاو
پاراســتنی ئــهم شارســتانیهته چهند ههزار
ساڵهدا ههوڵێكی زۆر بدات.
چۆنیهتــی پاراســتنی شوناســی مێژوویی
لــه شــاره مودێڕنــهكان یــان لــه حاڵــی
گهشهســهندندا ،دڵهڕاوكێیهكــه كــه لــه
ههمــوو كۆمهڵگاكانــدا بوونــی ههیــه
و زۆرجــار ڕوویــداوه كــه ههڵكۆڵینــه
نائۆســوولییهكان و پارێــزگاری نهكــردن
لهو شــوێنهوارانهی كه به هۆی مێژوویی
بوونیــان بایهخێكــی گرینگیــان ههیــه،
خهســاری بــه مێــژووی مرۆڤایهتــی لــه
بهشــێك لــه جیهــان گهیانــدووه .هــهر لــهم
ڕووهوه ،به ســهرنجدان به قهاڵی مێژوویی
زێویــه وهك یهكێــك لــه شارســتانیهتهكانی
مانایــی ـ مــادی ،ههرچهنــد زنجیــره
لێدواندهریــهك لــه پێناو گرینگی پاراســتن
لهم شــوێنهواره كهونارا و مێژووییه ئهنجام
دراوه بــهاڵم ههر بهو شــێوه كــه واقێعیهتی
مهســهلهكه دیــاره ،ئــهم چاالكییانــه تهنیا
بهشــێكی كــهم لــه نیگهرانییهكانــی لــهم
بــوارهدا بــاس دهكا و بهشــێكی گــهوره و
بنهڕهتــی لهبهرچــاو نهگیــراوه .ئهوهیكــه
گرینگه ئهمهیه كه خهڵك دهبێ لهههمبهر
گرینگــی پاراســتنی شــوێنهوارهكان و
پارێــزگاری لــهوان وشــیاری زۆرتــر پهیدا

بكهن .ئهمه مهســهلهیهكی حاشاههڵنهگره
كــه ڕێژیم نهتهنیا پارێزگاری له شــوێن و
بینــا مێژوویــی و كهونــاراكان بــه تایبــهت
له كوردســتان ناكا ،بهڵكــوو لهم ناوچانهدا
ههوڵــی لهناوبــردن و كاولكردنــی ئــهم
شــوێنهوارانهی داوه .نموونــهی بهرچــاوی
ئــهم بابهته كاول و تااڵنكردنی شــوێنهواره
مێژووییهكانــی قــهاڵی مێژووویی زێوییه
كــه هــاوكات لهگــهڵ بــردن و تااڵنكردنی
شــوێنهوار و شــته مێژووییهكان لهم قهاڵیه
بههــۆی ههڵكۆڵینــه نائۆســوولییهكان و
پارێــزگاری نهكــردن له بنهمــای بیناكان،
خهســارێكی قهرهبوونهكــراوهی بــهم
شــوێنهواره و نۆژەنكردنــهوهی مێژووییــه
گهیانــدووه .ههروهها هۆكارگــهل و دیارده
سروشــتییهكانی وهك بوومهلــهرزه ،الفــاو،
ڕۆچوونــی زهوی و ههروههــا هــۆكاره
مرۆییهكانــی وهك شــهڕ ،ســاخت وســاز و
هتد ...بووهته هۆی خهسار و لهناوچوونی
شوێنهواره مێژوویی و شوێنه فهرههنگیی
و كهوناراكان.
ههمــوو ئــهو كهرهســتانهی كــه بهرههمــی
كۆڵینهوهی زانســتی و یان نایاسایی بووه،
كهرهســتهی ژێرخاكیــان پــێ دهگوتــرێ،
وهكــوو قــاپ و قاچاخــی ســوفاڵی و
كانزایی سهردهمه جیاوازهكانی مێژوویی و
ههروهها ســكهكانی سهردهمه مێژووییهكان
به پێی یاســا ،ههڵگرتن و كڕین و فرۆش
و بردنهدهرهوه ئهم شــتانه بۆ دهرهوهی واڵت
نایاســاییە و ئــهو كهســهی ئــهم كاره دهكا
وهك تاوانبار ههڵسوكهوتی لهگهڵ دهكرێ.
بهمهبهســتی پێشــگرتن لــه هێنــان و بــردن
و گواســتنهوهی نایاســایی خاوهنداریهتــی
شــوێنهواره فهرههنگــی و مێژووییــهكان
لــه شــانزهههمین كۆبوونــهوهی یونســكۆ
لــه  12ئۆكتۆبــری  1970لــه پاریــس لــه
كۆنوانســیۆنی پێكهاتــوو لــه  26مــادده
هێنــان و بــردن و گواســتنهوهی نایاســایی
خاوهنداریهتی شوێنهواره فهرههنگییهكانیان
بهپێچهوانــهی ئــهم كۆنوانســیۆنه زانیوه و
ئهركداربوون كه له كاتی هاتنی نایاسایی
شــوێنهواره مێژووییــی ـ فهرههنگییــهكان
واڵتانــی ئهنــدام لهههمبــهر گهڕانــهوهی
شــوێنهواره دزراوهكان بــۆ ئــهو واڵتــهی
لێــی دزراوه ،ئیقــدام بكــهن .هــهر لــهم
ڕووهوه واڵتانــی ئهنــدام لــه ســاڵی 1995
كۆنوانســیۆنی یونیــوروا( ئیتالیا)یــان
لهههمبهر بازرگانی نایاســایی شــتومهكه
فهرههنگــی ـ مێژووییــهكان و ڕێگاكانــی

خهبــات لــه دژی ئهم دیاردهیه له ئاســتی
نێودهوڵهتــی له  5بڕگهدا پهســهند كرد ك ه
دهكرێ ئهمانه به تهواوكهری كۆنواسیۆنی
پێشوو( )1970بزانین.
ســهرهڕای ئهمانه به ســ هرنجدان به بوونی
میراتی مێژوویی پڕبایهخی سهردهمهكانی
مانــاكان و مــادهكان كــه لــه دهوروبــهری
زێویهی ســهقز ،تیكاب و تهختی سولێمان
بهداخــهوه ئهم شــوێنانه بهجێگهی ئهوهیكه
جێی سهرهنج و كهڵكوهرگرتنی گهشتیاری
و جیهانگهردی یان بوون به جهمسهرێكی
ئابــووری بــۆ ناوچهكــه بــن ،زۆرجــار وهك
ســهرچاوه و رێگهیهك بهمهبهســتی قازانج
و تااڵنی ئهم شــوێنهوارانه لهالیهن نهتهنیا
كاربهدهســتان و مۆرهكانــی ڕێژیــم بهڵكوو
خهڵكی ناوشیاریشهوه بووه ،بهشێوهیهك كه
زۆرجــار بینــراوه كه خهڵكانــی قازانجخواز
لــهم ناوچانه بهشــێوهی گرووپی پوشــته و
پــهرداخ بــه كهرهســتهگهلی ههڵكۆڵیــن و
كۆڵینــهوه لــه چوارچێــوهی گرووپگهلــی
كۆڵینــهوه و مێژوونــاس یــان خهڵكــی
ئاسایی به بیانووی لێدانی چا ،كشتوكاڵ
و هتــد ...ههوڵــی ههڵكۆڵینی جۆراوجۆر
بهمهبهســتی دۆزینــهوهی گهنجینــه و
ژێرخاكییــه مێژووییــهكان ،ژێرســاخت و
بینامێژووییهكان كاول دهكهن.
شوێنهواره مێژووییهكانی ناوچهی زێویه و
به شــێوهی گشتی كوردستان ،فهرههنگ
و هونهرێكی دهوڵهمهند و تایبهتیان ههیه و
بهداخهوه له ههر دوو ســهردهمی پاڵهوی و
كۆماری ئیسالمی ،له الیهن مافیاگهلی
بهســتراوه بــهم حكوومهتانــه لــهم ناوچانــه
بهتــااڵن براون و له بــازاره نێودهوڵهتییهكان
مامەڵــهی گهورهیــان پێــوه كــراوه و ڕهنگه
بــه نرخێكــی زۆر بــه نــاوی واڵتــان و
شارســتانیگهلی دیكــه تۆماركــراون .لــه
ئێســتادا زۆریــهك لــه شــوێنهواره پڕنــرخ
و ههڵكهوتــهی شــوێنه مێژووییهكانــی
كوردســتان بۆوێنــه شــوێنهواری كهونارای
زێویــه ڕازێنهری گهورهترین و گرینگترین
گالێرییــهكان و عهنتیكهخانهكانــی دنیــا
وهكــوو لــوور لــه فهرانســه ،بریتانیــا لــه
ئینگلیس ،رمیتاژ له لێنینگراد و هتد...
ه و تهنیــا ژمارهیهكــی كــهم لــه كهرهســته
ئاڵتوونــی ،زێــوی و ســوفاڵی لــه الی
ڕێكخــراوی شــوێنهواره فهرههنگییهكانی
كوردستانه.
نهبوونــی فهرههنگســازی و كهمبــوون
یــان نهبوونــی وشــیاری خهڵــك لــه ههبووه

فهرههنگــی ـ مێژووییهكانــی خۆیــان،
بنهڕهتیتریــن هــۆكاری تــااڵن و قاچاخــی
شــته مێژووییهكانــه و گومانــی خهڵك له
بابــهت دۆزینــهوهی گهنــج و یــهك شــهوه
ڕێگهی سهدساڵه ڕۆیشتن لهو گرفتانهی
دیكهیــه كــه بهداخــهوه زۆربــهی خهڵــك
نازانــن كــه بایهخــی مهعنــهوی و ئــهو
زانیاریانهی كه شوێنهواره مێژووییهكان به
ئێمــهی دهدهن زۆرتــر لــه بایهخــی ماددی
ئهوانــه .بهداخــهوه زۆرجــار بینــراوه كــه
كهســهكان لــه چوارچێــوهی گرووپگهلــی
چهنــد كهســی بهڕێكهوت یان به داڕشــتن
و نهخشــهیهكی لــه پێشــدا دیاریكــراو بــه
ئامانجــی دۆزینــهوهی ژێرخاكییــهكان و
گهنجینــهكان ســهرهڕای مهترســییهكان،
ههڕهشــهكان و دژوارییــهكان و ســزاكان،
دهست دهدهنه گهڕان و ههڵكۆڵین له شوێنه
دیاریكراوهكان .به خۆشــییهوه زۆربهی ئهم
گهڕان و ههڵكۆڵینانه به هۆی بهربهستی
زۆر كــه لــهم ڕێگــهدا بوونــی ههیــه بــه
ئــاكام نــاگا و تووشــی شكســت دهبــێ.
ســهرهڕای ئهمهیــش ڕێژهیهكی بهرچاو له
كهســهكانیش ههن كــه دهگهن به ئامانجی
خراپــی خۆیان و له دۆزینهوه و دهرهێنانی
شــوێنهوارهكان و گهنجینــه مێژووییهكانــدا
سهركهوتوو دهبن و به یارمهتی دهاڵڵهكان،
كارناســان و قاچاخچییــهكان لــهم بــوارهدا
قازانجێكی زۆر بهدهســت دههێنن .پێویسته
شــی بكرێتــهوه كــه ئــهم كهســانه زۆرجــار
لــه الیهن دۆســتان و شــهریكهكانی خۆیان
بههــۆی جیــاوازی كه لهم بــوارهدا پهیدای
دهكهن و به ئامانجی ســڕینهوه و گهیشتن
بــه قازانجــی زیاتــر ،گرفتار دهبــن .بهاڵم
ئهوهیكــه گرینگــه ئهمهیه پشــته پهردهی
ههمــوو ئــهم ڕووداوانه بهتایبهت له بواری
كڕین و فرۆشتن و بردنهدهرهوهی له واڵت،
دهستی مافیا و كاربهدهستان و مۆرهكانی
بهرپرســانی ئیتالعات و ســپای حكومهت
بوونی ههیه كه به فرۆشتنی ئهم شوێنهواره
پڕنرخانــه لــه بــازاڕه نێودهوڵهتییــهكان
و بهدهســتهێنانی قازانجگهلــی چهنــد
میلیاردی دهبنه هۆكاری سهرهكی قاچاخ
و تااڵنی ئهم ئاسهوارانه كه بهشی ئهسڵی
شارســتانیهت ،فهرههنــگ ،مێــژوو و
ڕهسهنایهتی نهتهوهیهكه.
ههربۆیــه بهڕێوهبردنــی بهرنامهگهلێكــی
فێــركاری لــه ئاســتی گشــتی و تایبهتی
پێویســته ،لهبــهر ئهوهیكــه گهیاندنــی
زانیــاری گشــتی و فهرههنگســازی

لــهم بــوارهدا لــه گرینگتریــن ههنــگاوهكان
بــه مهبهســتی پێشــگرتن لــه قاچاخــی
كهلوپهلــه فهرههنگــی ـ مێژووییهكانــه.
ئــهم فێركارییانــه دهتوانێ لــه چوارچێوهی
لێدوانــدهری و كۆبوونهوهگهلــی رێنمایــی
كارناســانی دهروهســت و خۆجێــی ناوچــه
كهونــار و مێژووییــهكان ،ئامووزشــی
شێوهی پارێزگاری و چۆنیهتی پاراستنی
شــوێنهوار و شــوێنه مێژووییــهكان،
ئامووزشــی شــێوهی ههڵســوكهوتكردن
لهگهڵ كهسانی قازانجخواز و قاچاخچی
لــهم بــوارهدا ،فێركاری بهرباڵو له ئاســتی
قوتابخانــهكان ،بهڕێوهبردنــی گهشــتی
زانســتی ـ ســهرگهرمی بــۆ قوتابییــهكان
لــهم شــوێنانه بــه بوونــی ڕێنیشــاندهر و
كارناسی پسپۆڕ لهم بوارهدا ،ئامادهكردنی
بانكــی زانیــاری لــه بــواری شــوێنهكان و
شــوێنهواره مێژوویــی ـ فهرههنگییــهكان و
دابهشكردن و گواستنهوهی ئهم زانیارییانه
بــۆ كۆمهاڵنــی خهڵــك لــه چوارچێــوهی
برۆشــۆرگهل یان وهرزنامهگهلی پێوهندیدار
لهم بوارهدا كه ههڵگری زانیاری بهرچاو و
ههڕهشــهگهلی جیــددی لهم بوارهدا ئهنجام
بدرێ.
ههر بهو شــێوهی كه له فهســڵی چوارهمی
ئهساســنامهی حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێــران له ژێرناوی سیاســهتی
پارێزگاریــی ژینگــه و پاراســتنی
شــوێنهواره مێژوییهكانیــش هاتــووه،
بناخهكانــی پیشهســازی گهشــتیاری لــه
ناوچــه كهونــاراكان و ههروههــا پاراســتنی
ئاســهواره مێژوویییهكانــی ئــهم ناوچانــه و
بهرنامهیهكــی گونجــاو و ههمهالیهنــه بــه
مهبهســتی پارێــزگاری و پاراســتنی ئــهم
شــوێنهوارانه دهبــێ دابڕێژرێــت و وادێتــه
بهرچــاو كــه ئامــووزش ،پێشــگرتن و
ههڵســوكهوتی جیــددی لهگــهڵ تاوانباران
و قازانجخــوازهكان لــهم بــوارهدا ،دهتوانــێ
له گرینگتریــن و بهكهڵكترین ههنگاوهكان
بێ.
لــه بهشــی ئامــووزش ،ههربهو شــێوهی كه
ئامــاژهی پێدرا ،چارهدۆزییه پێویســتهكان
دهبێ له ئاســته جۆراوجۆرهكانی فێركاری
بــۆ منــدااڵن و مێرمنــدااڵن لــه تهنیشــت
وانهدهرســییهكانی دیكــه ،بهرنامــهی
تایبــهت یــان بهدهســتهێنانی شــارهزایی
بیــری لێبكرێتــهوه و ســهقامگیركردنی
ههســتی بهســتراوهیی بــه شــوێنهوار و
ئاســهواره مێژوویــی ـ فهرههنگییهكانــی

خۆیــان لــه كهســهكاندا لــه چوارچێــوهی
فێــركاری و بهرنامهگهلــی بهكهڵــك،
ههســتی بهرپرســایهتی لــه بهرانبــهر ئــهم
پرســه گرینگــه لــه ئهوانــدا بهمهبهســتی
پاراســتن و پارێــزگاری لــهم شــوێنهوارانه
پێكبهێنــێ و ههروههــا ئهركــی ســهرهكی
و بنهڕهتــی پاراســتن و پارێــزگاری لــهم
ئاســهوارانه له ئهســتۆی خودی كهسهكانه
نــهك دامــهزراوه یان ئۆرگانێكــی تایبهت،
لهبــهر ئهوهیكــه ههســتی بهرپرســایهتی و
بوونی بهســتراوهیی لهههمبهر مهســهلهكان
و بهتایبــهت مهســهلهی نهتهوهیــی ،ڕێگه
بــۆ كهڵكاژۆوهرگرتــن و قازانجخــوازی
كهســهكان دژوار دهكا و بهجێگــهی ئهوهی
ههســتی خاوهندارییهتــی لــه كهســهكان
دروســت بــكا ،ههســتی بهرپرســایهتی و
ئهمانهتداری دروســت و گهشــهی پێدهدا.
بێگومــان فێــركاری لــهم بهســتێنهدا دهبێ
بێ سانســۆر ،گۆڕان و یان بهالرێدابردنی
ڕاســتی و ههقیقهتــه مێژووییهكان لهالیهن
كهســانی شــارهزا و دڵســۆز لهم بهستێنهدا
ئهنجــام بــدرێ .ههرچهنــد لــهم ســااڵنهی
ڕابــردوودا به ڕوونــی بینراوه كه ورده ورده
باســگهلی پێوهندیــدار بــه شارســتانیهت
و حكوومهتــی مــادهكان و پرســگهلی
پێوهندیــدار بــه خهڵكــی كــورد و مێــژوو و
جوگرافیــای ئــهوان له كتێبه دهرســییهكان
كــهم كراوهتــهوه و بهشــێوهیهك بابهتــهكان
داڕێژراوه كه حهزی خوێنهر ساڕێژ ناكا.
پێشگیری یهكێكی دیكه لهو ههنگاوانهیه
كــه لــه بــواری پارێــزگاری و پاراســتنی
ئاســهواره كهوناراكان دهتوانێ بهكهڵك بێ،
بهشــێوهیهك كــه دانانی كهســانی جێگهی
بــاوهڕ و وشــیاری لــهم بــوارهدا لــه شــوێنه
مێژووییــهكان یــان دانــان و كهڵكوهرگرتــن
لــه سیســتمهكانی كونترۆڵكردن ،ناســین و
پاراستنی ههمهالیهنهی شوێنه مێژوویی و
كهونــاراكان و قهدهغهكردنی كهڵكوهرگرتن
و وهبهرهێنانــی كهســهكان لــه زهوییهكان و
ئیمكاناتــی ئــهم ناوچانه لــه چوارچێوهی
كشــتوكاڵ ،ئاژهڵــداری ،بیناســازی و
هتــد ...دهتوانرێــت تــا ڕادهیهكــی بهرچاو
لــه كهڵكوهرگرتنــی قازانجخوازانــه و
كاولكارانه لهم شوێنانه پێشگیری بكرێ.
ڕووبهڕووبوونــهوه لهگــهڵ كهســانی
جۆراوجــۆر و قازانجخــواز لــهم بــوارهدا
دهتوانێ لە ســهرهتادا بهشــێوهی ههڕهشهی
جیددی بێ یان له كاتی پێویســتدا گرتن
و سزا یاسایییهكان بێ.
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فەرهاد سلێمانپوور:

ئابووریی ئێران لە داكشانەوە
چووەتــە قۆناخــی چەقینیــی
ئابــووری و بەردەوامیــی ئــەم
کێشــەیە ئاکامــی سیاســی
و کۆمەاڵیەتــی جیــددی
بــەدواوە هەیــە ،لەوانەیە بە
هەرەسهینانی کۆماری ئیسالمی
کۆتایی پێ بێت
دوایین بارودۆخی ئابووریی ئێران
لــە چ ئاســتێکدایە؟ ئایا ڕەوشــی
ژیان ،گۆڕانــی پۆزەتیڤ بەخۆیەوە
دەبینــێ یان بەپێچەوانــەوە هەروا
بــەرەو داکشــان دەچێــت؟ بۆچی
کوردســتان لــە دواییــن پلەکانی
خراپــی بــاری ئابووریــدا جێــی
گرتووە؟ ئەمانە و چەند پرسیارێکی
دیکەی هاوشــێوەمان ئاراســتەی
بەڕێز "فەرهاد ســلێمانپوور" چاودێر و
کارناسی کاروباری ئابووریی ئێران
کردووە کە لێرەدا دەخرێتە بەرچاوی
خوێنەرانــی بەڕێزی "کوردســتان":
• ناوەنــدی لێکۆڵینەوەکانــی
مەجلیســی کۆمــاری ئیســامی
ئێــران لــە نوێتریــن ڕاپۆرتــی
خۆیــدا ســەبارەت بــە ڕێــژەی
هــەژاری لە ئێران ڕایگەیاند کە
 23تا  40لەســەدی دانیشــتوانی
ئێران لەژێر هێڵی هەژاریدان.
ئــەم ئامــارە کــە لەخۆیــدا
دەرخــەری
مەترســیداریە،
کەتوارەکانــی کۆمەڵگەیــە؟ یان
ئەم ئامارە ناڕاستە؟
هێڵــی هــەژەری  ٣میلیــۆن و  ٤٠٠هەزار
تمــەن دیاریــی کــراوە ،داهاتــی %٥٥ی
خەڵکــە ئێرانیش لە خوارەوەی ئەم هێڵەیە،
واتــە لــە  ٨٢میلیۆن کەســی ئێــران زیاتر
لــە  ٤٠میلیــۆن کەوتوونەتــە خــوار هێڵی
هەژارییــەوە .کەوابــوو ئامارەکــە ڕاســت
نییە ،خۆ ئەگەریش ڕاست بێت ،دەرخەری
دۆخــی نالەبــاری ئابــووری و ژیانــی
کولەمەرگــی زۆرینــەی خەڵکــە .واتــە
زۆرینــەی خەڵــک ناتوانــن پێداویســتییە
ســەرەتاییەکانی ژیانیــان دابیــن بکــەن،
یــان وزەی رۆژانەیــان کەمتــرە لــە ٢١٠٠
کەلــەری .ئــەوەی کــە رێــژەی گەشــەی
ئابووریــی ئێــران نێگەتیڤە و کەشــەکە بۆ
وەبەرهێنــان لەبــار نییــە و نرخی شــمەک
هــەر هەڵدەکشــێت ،رێــژەی هەژاریــی
هــەر زیاتــر ئەبێــت .داهاتــی نــەوت زۆر
کــەم بووتــەوە و داهاتــی ئێــران بەشــی
پڕکردنەوەی پێداویســتییەکانی ناکات ،و
لەو الشــەوە ســپای پاســداران و تۆڕەکانی
دەورووبەری پێویســتییان بە پارە هەیە ،لەم
دۆخەی ئێستادا کە هیچ پاشەکشەیەک
بــە کۆمــاری ئیســامییەوە دیــار نییــە،
بارگرانییەکە تەنیا دەکەوێتە ســەر شــانی

خەڵــک و خەڵــک زیاتــر بێــکار دەکا و
بــەرەو هەژاریــی زیاتریــان دەبــات .تاکــە
چارەســەریی هەژاریی ،رەخساندنی هەلی
کارە ،ئەمــەش پێویســتی بــە وەبەرهێنانی
ناوخــۆ و دەرکیی هەیە ،بۆ وەبەرهێنانیش
پێویســتە کەشــی ئابــووری بــۆ وەبەرهێــن
جێی متمانە بیت کە لە ئێستا ئەوە بەدی
ناکرێــت .کێشــەی ناوخــۆی و هەرێمــی
و ملمالنــێ لەگــەڵ دەرەوە ،دەرفەتــی
وەبەرهێنــان و فــەزای کاروکاســبی لەبار
بردووە بۆیە هەژارییەکە زیاتر دەبێت.
• بەپێــی هەلومەرجــی ئێســتای
ئێــران ،ئەگــەری ئــەوە هەیــە
هاوشــێوەی ســااڵنی ســەردەمی
شــەڕی ئێــران و عێــراق ڕێژیــم
کەڵــک لــە کۆپــۆن وەربگرێــت
و شــتومەکی ئەساســیی بە ســەر
خەڵکــدا دابــەش بــکات .ئەگەر
ئــەم گەاڵلــە پەســند بکرێــت و
بچێتە بواری جێبەجێ کردنەوە،
تا چەند دەتوانــێ یارمەتیدەری
گوزەرانی خەڵکی ئێران بێت؟
سیســتەمی کۆپیــن ( )couponیــان
جیرەبەنــدی ( )rationingلــە بنەڕەتدا
هی ئەو ئابوورییانەیە کە نەخۆشــن ،زیاتر
لــە واڵتانــی کۆمۆنیســتیدا بەکاردەهێنرا
بۆ ئەوەی خەڵک بە یەکســانی شــمەکی
بــەر بکەێــت .لە ســەرەتای دەیەی ١٣٦٠
لــە کاتــی شــەڕی ئێران و عێــراق کۆپین
بەکارهێنــرا و لــە  ١٣٩٠کۆتایــی پێهات
و یارانــە دانــرا .تــا کۆتاییپێهاتنــی ١٣
جــار بەرگــەی کۆپین باڵو کراوە .ئێســتا
دیســان دەیانهــەوێ یارانــە هەڵبگــرن و
کارتــی کۆپینی ئەلیکترۆنــی دابنێنەوە.
بڕیــار وایــە بەپێی ژمارەی خێــزان دابەش
بکرێــت ،بــە خێزانــی ســەر بــە کۆمیتەی
ئیمــداد و ســااڵنە ســێ یان چــوار جار پڕ
(شــارژ ،بارگاویــی) بکرێــت و ،چەنــد
شــمەکێکی پێویســتی وەک گۆشــتی
مریشــک و ســوور ،قەند و ڕۆن و شــەکر
 ...دەگرێتــەوە .الیەنێــک ئەڵێــت بــا هەر
یارانــە بێــت و لێــی گەڕێــن نــرخ ئــازاد
بێــت واتــە بەپێی بازاڕ بێــت و حکوومەت
هیــچ تێچوونێکی تر نــەکات .لە یارانەدا
ڕاستەوخۆ پارە بە خەڵک دەدرا ،بەاڵم لە
کۆپیندا شمەک دەدرێت.
ئەمــان لــە جیاتی ئەوەی بێن لــە بنەڕەتدا
کێشــەکانی ئابــووری چارەســەر بکــەن،

کەچــی دێــن کۆپیــن بــاو دەکەنــەوە
یــان یارانــە ئــەدەن ،ئــەم دووە وەک
ئەنتیبیوتیک (مسکن ،ئازارشکێن) وایە
کــە بۆ ماوەیەکــی کاتییە بەاڵم دەردەکە
هــەر وەک خــۆی دەمێنێتــەوە ،وەک
دیتمــان یارانەیــان دابــەش کــرد ،چــی لە
دۆخەکــە گۆڕی ،هیچ .تا ئێســتا نازانن
خەڵکــی نیازمەنــد کێیــە ،لە یارانــەدا بە
دارا و نەداریان دەدا ،لەمەشــدا دەیانهەوێ
بە خەڵکی ســەر بە کۆمیتــەی ئیمدادی
بدەن کە نزیکەی  ١٠میلیۆن کەسە ،کە
بەشێکی زۆریان نیازمەند نین .ئەگەرچی
ئەمــە بــۆ پاڵپشــتی لــە خەڵکــی کــەم
دەرامەتــە ،بەاڵم بەکاربردن و هەاڵوســانی
هێندێ شمەک بەرز دەکاتەوە و وائەکات
نرخەکــەی لە نرخــی ڕاســتەقینەی بازاڕ
زیاتــر بێــت .بــازاڕی ڕەش پێــک دێــت،
چونکە نرخی شــمەکی کۆپین هەرزانە و
نرخی هەمان ئەو شمەکە لە بازاڕدا بەرزە،
دەاڵڵ بــە هەرزانتــر دەیکــڕێ و بە گرانتر
دەیفرۆشــێتەوە ،واتــە دەرفەتێکــی باش بۆ
گەندەڵــی دەڕەخســینێت .ســاڵی ١٣٦٨
ئێــران  ٥٠میلیــۆن کــەس بوو ،بــەاڵم ٦٨
میلیۆن کۆپین لە چاپ دەدرا ،کە ئەمە
بــە فیڕۆدانە و دەیانهــەوێ بۆ ماوەیەکی
کاتی ناڕەزایەتی خەڵک دابمرکێننەوە.
•بەپێــی ئامارێک کــە ناوەندیی
ئاماریــی ڕێژیــم لــەم دواییانەدا
باڵوی کردەوە نرخی هەاڵوسانی
خــاڵ بە خاڵ لــە کۆتایی مانگی
ڕێبەندانــی 97دا بــۆ پارێــزگای
ســنە %57.4 ،بــووە کــە دەکاتە
بەرزترین نرخ لــە هەموو ئێران
کــە ئەمە نیشــان دەدات خەڵکی
ئــەم پارێزگایــەی کوردســتان
ناچــار بــوون بــۆ دابینکردنــی
بژیــوی ژیانیــان زۆرترین تێچوو
بــدەن .نرخێکی وەهــا بەرز بۆ
پارێزگایەکی وەک سنە بۆچی؟
کوردســتان ناوچەیەکی بەرهەمهێن نییە،
ئەمــە هــۆکارە ســەرەکییەکەیەتی .لــە
بودجەی  ١٣٩٨بەشــە بودجەی پرۆژەکان
و ئاوەدانکردنــەوە کــەم کراوەتــەوە و قــەد
بایەخیشــی پــێ نــەدراوە [ناوچەیەکــی
داگیرکــراوە کــە لــە ڕووی ئابوورییــەوە
بەستراوەتەوە بە ناوەند و تااڵن و بڕۆیەکی
زۆری تێــدا هەیــە] .لــە پــاڵ ئــەم کێشــە
بنەڕەتییــەدا خەڵــک وەک پێویســت

زانیارییــان لــە ســەر نرخــی شــمەک نییە
و فرۆشــیار فێڵیــان لێــدەکات ،هەروەهــا
خەڵكێکــی زۆری عێــراق ڕووی تێدەکەن
و تــا ڕادەیــەک زەختــی خســتووەتە ســەر
بازاڕەکانــی کوردســتان ،بــە تایبەتــی
ســەر کەلووپەلی خواردمەنــی .چاودێری
حکوومەتیــش زۆر الوازە و فرۆشــیار بــە
دڵی خۆی نرخ بەرز دەکاتەوە و ،خەڵکیش
زۆر نیگەرانــن ،بۆیــە زیاتــر شــمەک
(زەخیرە) دەکەن ،کە نرخ بەرز دەکاتەوە.
• ئاژانســی نێونەتەوەیــی وزە
لــە نوێتریــن ڕاپۆرتــی خۆیــدا
ڕایگەیانــد کــە بەرهەمهێنانــی
نەوتــی ئێــران لــەم مانگــەدا
(مانگــی مــەی) دەگاتــە ئاســتی
ســەردەمی شــەڕی ئێــران و
عێــراق! بەلەبەرچاوگرتنــی ئەو
ڕاســتییە کــە ئابووریــی ئێــران
تاکبەرهەمییــە ،دۆخی ئابووریی
ئێران بەرەو کوێ دەچێت؟
کــە داهاتــی نــەوت کەم دەبێتــەوە ،یەکەم
شت ئەوەیە کە بوودجە کە بەپێی داهاتی
نــەوت رێــک خراوە کــورت دەهێنێت ،واتە
داهاتی حکوومەت بەشــی خەرجییەکانی
ناکات؛ کە بەشی خەرجییەکانی ناکات،
ئــەوا لێــرەدا وەبەرهێنانــی حکوومــەت،
خەرجیــی پــرۆژەکان و ئاوەدانکردنەوە زۆر
کــەم دەکاتــەوە و لەوانەیــە بــۆ ســفر کەم
بێتــەوە ،کە ئەمــە بێکاریی زیاتر دەکات.
یــان بۆ پڕکردنــەوەی خەرجییەکانی قەرز
لــە بانکــی ناوەنــدی دەکات واتــە پارە لە
چــاپ بدرێــت ،کــە ئەمــەش هەاڵوســان
ئەوەنــدەی تــر بــەرز دەکاتــەوە .لــەم
دۆخــەدا ئــەو دوو سیاســەتە لــە هەمووی
بــۆی ئاســانترە .بــە هەر بارێکــدا بیگری
بێکاریــی و هەاڵوســان زیاتــر دەکات.
لــە ئێســتا و لەم کەشــەدا توانــای ئەوەی
نییــە کەرتی بەرهەمهێنانــی ببوژێنێتەوە،
چون ئەم کەرتە لە کەشــێکی تەندروســت
و ئارامــدا دەبوژێتــەوە هیــچ وەبەرهێنێک
لەم دۆخەدا ڕیسکی ئەوە ناکات کە پارە
و ســەرمایەی لــە ئێرانــدا وەگــەڕ بخــات،
ئەوەشــی هەیــە دەیکشــێنێتەوە ،بــە هــۆی
سزاکانیشــەوە کۆمپانیــا دەرەکییــەکان
زۆریان کشــاونەتەوە و هەر دەشکشــێنەوە،
بۆیە هەنــاردەی بەرهەمە نانەوتییەکانیش
کــەم دەبنــەوە ،هەروەها پێ ناچێت ســپای
پاســدارانیش لــە ئێــران و ناوچەکەدا دەس

لــە کردەوەکانی هەڵبگرێــت ،بۆیە دۆخی
ئابــووری ئێــران تــا دێــت خراپتــر دەبــێ و
بارگرانییەکــە دەکەوێتــە ســەر شــانی
خەڵک.
• بە گشــتی کۆمەڵگەی ئێرانیش
وەک هەمــوو کۆمەڵگەیەکــی تر
لە ســێ چین پێــک دێت :چینی
دەوڵەمەنــد کــە کەمینەیەکــی
خۆشــبژیوە ،چێنــی مامناوەنــد
(ناوەڕاســت) و چینــی هــەژار
کــە زۆرینــەی کۆمەڵگــە پێــک
دەهێنێــت .لــە دۆخی ئێســتادا
چینــی مامناوەنــد بچــووک
دەبێتەوە و دەبنە چینی هەژار.
ڕای ئێوە چییە؟
چینــی مامناوەنــد لــە هەمــوو
کۆمەڵگەیەکــدا زۆر گرنگــە ،رۆڵــی
ســەرەکی و یەکەمی هەیە لە پەرەپێدانی
ئازادیی و دێموکراسی ،پەرەپێدانی کاری
هونــەری و فەرهەنگــی ،لە دادپەروەری و
بەهــا جوانەکانــی کۆمەڵگــەدا .الوازی
و لەناوچوونــی ئــەم چینــە کۆمەڵگــە
بــەرەو دوو جەمســەری زۆرینەیەکــی
هــەژار و کەمینەیەکــی زەنگیــن دەبــات
و بــەرەو پۆپۆلیــزم و توندوتیــژی دەبــات
و کێشــەکانی ناوخــۆ قوڵتــر دەکاتــەوە.
چینی مامناوەند لەبەرئەوەی داهاتەکەی
رێژەیەکــی نەگــۆڕەی پارەیــە و لــە
بەرامبەریدا هەاڵوســان بەرزە ،ئەوا داهاتی
بەشــی پڕکردنــەوەی پێویســتییەکانی
نــاکات و بەرەبــەرە دەبێتــە چینــی هەژار.
لــەم دۆخــەی ئابووریــی ئێرانــدا ئەم چینە
زیاتریــن زیانــی پی ئەگات ،لــە الیەکەوە
داهاتەکــەی بەشــی خەرجییەکانــی
نــاکات ،لــە الیەکــی دیکــەوە بــە هــۆی
دابەزینــی بەهــای ریالــەوە ،لــە مــاوەی
شــەو و ڕۆژێکــدا ســامان و داراییەکــەی
بەهــای لــە دەســت ئــەدا و دەبێتــە چینــی
هەژار .حکوومەتی ئێران بۆ پڕکردنەوەی
کورتهێنانــی بودجــەی ســااڵنە بە ڕێژەی
 %٣٠خســتنەڕووی پــارەی زیــاد کــردووە
و پــارەی تریشــی بەکارهێنــاوە[ ،نێونجــی
خستنەڕووی پارە لە ماوەی یەک دەیەی
پێشــوودا لــە ئەمەریکا بــە ڕێژەی %٦.٤
بووە] ،ئەم رێژە زۆرەی نەختینەییە رێژەی
هەاڵوســانی زۆر بــەرز کردووەتــەوە و لــە
ئێســتا زیاتــرە لــە  ،%٥٠کــە هــەر ئەمــە
وایکــردووە رێــژەی چینی ناوەڕاســت کەم

بێتــەوە ،چــون دەرەقــەدی خەرجییەکانــی
نایــەت .وەک لــە پرســیاری یەکەمــدا
گوتــرا ،هەتــا ڕێژەی هەژاریی ڕەها زیاتر
بێت ،ئەوا ئەم چینە واتە چینی مامناوەند
بچووکتر دەبێتەوە.
• داهاتــووی ئێــران لەبــواری
ئابووریدا بەرەو کوێ دەڕوات؟
ئابووریی ئێران بە هۆی ســەرەڕۆییەکانی
کۆماری ئیســامی و کێشــەی بنەڕەتی
تێیــدا (وەک گەندەڵــی سیســتەماتیک،
ناشــفافیەت ،الوازی کەرتــی تایبــەت،
بەســتراوەیی بــە نــەوت و نفریــن نــەوت،
حکوومەتێکــی قەبــە ،بێکاریــی زۆر،
هەاڵوســانی بێهەوســار ،نایەکســانی،
رێنتخــۆری ،یارانــە و لەکارکەوتــن و
الوازی سیســتمی بانکــی) و لــە ژێــر
کاریگەریــی ســزاکانی ئابووریــدا کــە تا
دێــت زیاتــر دەبێــت ،ئەوا لە پــێ دەکەوێت
و پشــتی دەشــکێت .گرنگتریــن نیشــاندەر
ڕێــژەی گەشــەیە ،کــە بەپێــی ســندوقی
نێودەوڵەتــی دراو و بانکــی جیهانــی بــە
ڕێــژەی  3.8دەبێــت ،ئەمــە بــە واتــای
ئەوەیــە نــەک هەر هەلی کار ناڕەخســێت
بەڵکوو کەرتی بەرهەمهێنان الوازتر دەبێ
و خەڵک زیاتر بێکار دەکات ،لەو الشەوە
لەبەرئەوەی داهاتەکانی کەم بووەتەوە ئەوا
دێت لە ڕێگەی بانکی ناوەندییەوە پارە لە
چــاپ دەدات ،بەهای پارەکەی دادەبەزێ
و نرخــی شــمەکیش هــەر هەڵدەکشــێت،
واتــە گرانــی و بێکاریــی پێبەپێــی یەک
زیاتــر دەبن .لە ژێر فشــاری سزاکانیشــدا
یەکــەم شــت بەهــای ریاڵە کــە دادەبەزێ
و ئەمەش ڕاســتەوخۆ کاریگەریی لەســەر
گوزەرانی خەڵک دادەنێت ،واتە شــمەک
گران دەبێت .ئابووریی ئێران لە داكشــانەوە
( )Recessionچووەتــە قۆناخــی
چەقینیی ئابووری ()Depression
و بەردەوامــی ئــەم کێشــەیە ئاکامــی
سیاســی و کۆمەاڵیەتی جیــددی بەدواوە
هەیە ،لەوانەیە بە هەرەسهینانی کۆماری
ئیسالمی کۆتایی پێ بێت.
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مامۆستا قانع ،شاعێری چەوساوەکانی کوردستان
کاروان مێراوی
پاش داگیرکردن و دابەشکردنی کوردستان
لە دوو قوناغی مێژووییدا ،کە لە قۆناغی
یەکــەم ،لــە ســاڵی ١٥١٨ی زایینیــدا،
بــە ســەر دوو دەســەاڵتی ئیمپراتۆریەتــی
عوســمانییەکان و ســەفەوییەکاندا دابەش
و زۆربــەی خاکــی کوردســتان لــە الیــەن
ئیمپراتۆریەتــی عوســمانییەکانەوە داگیــر
کــرا ،بــە هــۆی دابەشــبوونی واڵتــی
عوســمانییەکان لــە ســاڵی ١٩١۶ی
زایینــی و دروســتبوونی ســێ واڵتــی
تورکیــە ،ســووریە و عێــراق ،جارێکــی تر
خاکــی کوردســتان بــوو بــە قوربانی و لە
نێوان ئەو ســێ واڵتە تازە دروستکراوەشــدا
دابەش کرایەوە ،هەر لە قۆناغی یەکەمی
دابەشــبوونی کوردســتاندا ،لــە الیــەن
کوردەکانــەوە شۆڕشــگەلێکی خوێنــاوی
و قارەمانانــە بــۆ بەدەســتهێنانەوەی مافــە
بنەماییەکانــی کــورد و ئازادکردنــی
نیشتمانی داگیرکراوی کوردەکان سەری
هەڵــدا ،کــە لــەو شۆڕشانەشــدا ناکــرێ
چاوپۆشــی لــە ڕۆڵــی کارای شــاعێرانی
نەتەوەییی گەلەکەمان بکەین.
یەکێــک لــەو شــاعێرە مافخوازانــەی
نەتەوەکەمــان کــە لــەم وتــارەدا تیشــک
دەخرێتــە ســەر هەڵوێســتە نەتەوەییەکانی،
مامۆســتا "قانعـ"ـــە کــە بــەردەوام لــە
شــێعرەکانیدا بــە ڕوونــی هەڵوێســتی
نەتەوەیــی گرتــووە و جیــا لــەوەی کــە بە
شــێعرەکانی ئامــۆژگاری الوانی کوردی
کــردووە کــە لــە بەرانبــەر جەلالدانــی
داگیرکــەردا چاونەترســانە داوای مافــە
ڕەواکانی خۆیان و نەتەوە چەوســاوەکەیان
بکــەن ،خۆشــی لــە ســەنگەری ئــەدەب و
شێعردا بەردەوام بە شێعرە نیشتمانییەکانی
دژی چەوســێنەرانی نەتــەوەی کــورد و
دەســەاڵتە ســەرەڕۆکانی زاڵ بــە ســەر
کوردســتاندا خەبــات و بەربەرەکانێــی
کــردووە ،کــە بــەم هۆیــەوە بــە شــاعێری
چەوســاوەکانی کوردســتان ناوبانگــی
دەرکــردووە ،لە درێــژەی ئەم بابەتەدا زیاتر
شاعێری چەوساوەکان دەناسین.
شاعێری چەوساوەکان کێ بوو؟
محەممــەد کابۆلی ،ناســراو بە مامۆســتا
قانــع ،کــوڕی "شــێخ عەبدولقادر"ی شــێخ
ســەعیدی دۆاڵشــی ،لە ڕێکەوتی ٢٤ی
خەرمانانــی ســاڵی ٢٥٩٨ی کــوردی
بەرانبەر بە ١٢٧٧ی هەتاوی ،لە گوندی
"ڕیشێنـ"ـــی ســەربە شــاری مەریوانــی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەدایک بووە.
بەرلــەوەی مامۆســتا قانع چــاوی بە ژیان
هەڵێنێــت ،دەرەبــەگ و ئاغاواتەکانی ئەو
سەردەمەی ناوچەی مەریوان ،باوکی قانع
(شێخ عەبدولقادر) ،لە ماڵ و ژیانی خۆی
لــە گونــدی "دۆاڵش" ئاوارە دەکەن و قانع
لە ژیانێکی دژاور و دۆخێکی دەربەدەریدا
لە گوندی "ڕیشینـ"ـــی دەوروبەری شاری
مەریــوان لەدایــک بــووە ،بۆیــە هــەر لــە
سەرەتای ژیانیدا ،کڵۆڵی و چەرمەسەری
یەخەی قانعی بەر نەداوە؛ هەر بە ساوایی
و لە تەمەنی چل ڕۆژیدا باوکی کۆچی
دوایــی کــرد ،پــاش تێپەڕینــی ماوەیەکی
کــورت و لــە ســەرەتای پێگرتنــی قانعــی
ســاوا ،دایکیشــی مااڵوایــی یەکجارەکی
لە ژیان دەکات و گەورەکردنی "قانعـ"ـیش
دەکەوێتە ئەستۆی مامەکانی.
قانــع ،ژیانــی منداڵیــی خــۆی لــە
کەشــوهەوایەکی ئاوارەیــی و بێنــاز و
بێکەســیدا بەســەر بــردووە و هــەر وەکــوو
خــۆی باســی کــردووە ،ڕۆژانــە لــە نێــو
مندااڵنــی گەڕەکی شــوێنە جیاجیاکانی
ناوچەکانــی دەوروبــەری مەریــوان و
شەوانەش لە سەرتەنوور و بەرهەیوانەکاندا
ژیانــی بردووەتە ســەر و تاکوو ماوەیەکی
دوورودرێــژ بــەو شــێوەیە ژیــاوە ،دواتــر
خزمێکــی دووری خۆیــەوە بــە نــاوی
"ئاغا ســەید حوســێن" و خەڵکــی گوندی
"چــۆڕ" لــە دەوروبــەری شــاری مەریــوان،
کــە کەســێکی خوێنــدەواری ئایینیــی

بــووە" ،قانعـ"ـــی بردووەتــەوە الی خــۆی و
ژیانی مامۆســتا قانع چووەتە قوناغێکی
دیکەوە.
ئاغا سەید حوسێن ،لە حوجرەکەی خۆی
وانــە ئایینییەکانــی بــە قانــع وتووەتەوە و
فێــری نووســین و خوێندنــەوەی کــردووە،
کە مامۆستا قانع پاش فێربوونی نووسین
و خوێندنــەوە ،خــۆی بــە خوێندنــەوەی
ژیــان و بەرەهەمەکانــی شــاعێرانی پێــش
خۆی ســەرقاڵ کــردووە و جارناجارێکیش
ســۆزی شــێعری بــۆ هاتــووە و دەســتی
کــردووە بــە هۆنینــەوەی شــێعر ،ئەمــەش
دەبێتــە ســەرەتاییەک بــۆ دەســتپێکردنی
هۆنینەوەی شێعرەکانی مامۆستا قانع.
لــەو ســەردەمەدا کــە ئاگــری شــەڕی
یەکەمــی جیهانــی دەگاتــە کوردســتان
و ناوچەکانــی مەریــوان ،بــە هــۆکاری
ئــەوەی کــە الیەنێکــی شــەڕەکە ئایینــی
بووە ،زۆربەی کەســایەتییە ئایینییەکانی
ناوچەکانــی کوردســتان و بەتایبــەت
شــاری مەریــوان تێکــەواڵوی ئــەو شــەڕە
دەبــن کە مامۆســتا "قانعـ"ـــیش یەکێک
دەبێــت لەو کەســانە ،بــەاڵم جیاوازییەک
کــە مامۆســتا قانع لە کەســایەتییەکانی
تــری ناوچــەی مەریــوان جیــا دەکاتــەوە،
ئەوەیــە کــە زۆرجــار بــە شــێعر بەشــداری
شــەڕەکانی کــردووە و بــە شێعرەکانیشــی
هێرشــکەرەکانی لۆمــە و سەرزەنشــت
کردووە و زۆربەی شێعرەکانیشــی ئایینی
دەبن و مەدحی ئایینی ئیسالم و ڕێبەرانی
ئەو ئایینە دەکات.
لــەو شــەڕانەدا ،خاڵێکــی بەهێــز کــە
سەرەنجی ئەو شاعێرە ڕادەکێشێت ،زوڵم و
زۆرداری داگیرکەرانی کوردستان بە سەر

خەڵکــی هەژار و بێدەرەتانــی ناوچەکانی
کوردستان و دروستکردنی دەوڵەتگەلێکی
نــاڕەوا لــە ناوچەکەیــە ،ئەمــەش دەبێتــە
هــۆی ئــەوەی کە قانع بچێتە ســەنگەری
نیشــتمان لــە بــەرەی ئــەدەب و شــێعردا و
هۆنینەوەی شێعرە نیشتمانییەکانی دەست
پێ کردووە.
هــەر لــەو ســەردەمانەدا ،قانعــی شــاعێر،
جارێکــی تــر خولیــای خوێنــدن دەبێتەوە و
بــەو مەبەســتەش ،ڕووی لــە شــارەکانی
ســنە ،مەهابــاد ،شــنۆ ،هەولێــر ،کۆیــە،
کەرکــووک ،ســلێمانی و ناوچــەی بیارە
کــردووە و لــە الی کەســانێکی زانــاوە
خوێندنــی دەســت پــێ کردووەتــەوە و
پاشــانیش جارێکــی دیکــە گەڕاوەتەوە بۆ
شــاری مەریــوان و لــەوێ خوێندنی تەواو
کردووە ،ئاکامی ســەردانی ئەو شــارانەی
کوردســتان بــۆ مامۆســتا قانــع ،جیــا لــە
فێربوونــی کولتــوور و دابونەریتــی ناوچە
جیاوازەکانــی کوردســتان ،ئــەوە بــووە کە
لەگەڵ کەسایەتییە ناودارەکانی کوردیش
ئاشنا دەبێت.
پــاش ئەوەیکــە تــازە خوێندنــی تــەواو
کردبوو و لە ســەرەتاکانی گڕکانی بەهرە
شێعرییەکانی و لە تەمەنی الویەتیدا بوو،
تووشــی نەخۆشــی تەنگەنەفەســی دەبێت
و نەخۆشییەکەشــی ڕۆژبــەڕۆژ زیاتــر
گوشــار دەخاتــە ســەری و لە کۆتاییشــدا
بــە بۆنــەی ئەم نەخۆشــییە لــە ڕێکەوتی
١٨ی بانەمەڕی ســاڵی ٢۶۶۵ی کوردی
بەرانبەر بە ١٣٤٤ی هەتاوی ،لە گوندی
"لەنگەدێـ"ـــی ناوچەی "شلێر"ی مەریوان،
کۆچــی دوایــی کــرد و لــە گۆڕســتانی
"شــێخ ئەوڕەحمانـ"ـــی گونــدی لەنگەدێ،

بە خاکی پیرۆزی کوردستان ئەسپێردراوە.
هەرچەنــد لــە زۆربــەی ســەرچاوە
ئەدەبییەکاندا نووســراوە کــە لە گوندی "
کەڵۆس " لەدایک بووە ،بەاڵم مامۆســتا
قانــع خــۆی لەمبــارەوە لــە شــێعرێکدا
وتوویەتی:
"لە ئەساڵ خەڵکی دۆاڵشم
مەیوان جێگای ئەژدادم
محەمەد کابولیم ئەمما
تەخەللوس قانعم ناوە"
لێرەدا مامۆســتا قانع ،ئاماژە بەوە دەکات
کە لە بنەڕەتدا خەڵکی گوندی "دۆاڵش"
بــووە( ،واتــە باب و باپیرانــی خەڵکی ئەو
گونــدە بــووە ،بــەاڵم لە ڕاســتیدا خۆی لە
گوندی "ڕیشێن" لەدایک بووە).
وێڕای ئەوەی کە مامۆستا قانعی شاعێر،
شــاعێرێکی نەتەوەیــی بــوو ،یەکێــک لە
تایبەتمەندییەکانــی ئــەو شــاعێرە مەزنــە،
ڕێزگرتــن لــە هەمــوو بیــروڕا جیــاوازە
نیشــتمانییەکانی ســەردەمی خــۆی بوو و
دژبــە هیــچ کــەس و الیەنێــک شــێعری
نەنووسیوە و لە زۆربەی شێعرەکانیدا ،زۆر
بــە جوانــی بــۆن و بەرامــەی الدێیەکانی
کوردســتان ،ئاوەدانی و جوانی نیشــتمان،
نیشــتمانپەروەری و ڕەنگاڵەیەکــی زەریــف
و ڕوون لــە هــەژاران و چەوســاوەکانی
کوردســتانی داگیرکــراو خۆیــان تێــدا
دەنوێنــن ،زۆرجاریــش لــە شــێعرەکانیدا
الوانــی ســەردەمی خــۆی و تەنانــەت
نەوەکانــی دوای خۆشــی ئامــۆژگاری
کــردووە کــە ســەنگەرەکانی نیشــتمان
دژبــە داگیرکەرانــی واڵتەکەیــان بگــرن
و لــە ســەر داواکاری مافــە ڕەواکانیــان

لــە هیــچ کۆســپ و بەربەســتێک ســڵ
نەکــەن ،کــە بــەم هۆکارانەشــەوە چەندین
جــار لــە الیــەن داگیرکەرەکانــی ئــەو
ســەردەمەی کوردســتاندا دەسبەســەر و
ڕەوانــەی بەندیخانــە دەکرێــت ،دیســان لە
بەندیخانەشــدا کــۆڵ نــادات و شــێعری
"بەندیخانــە"ی نووســیوە کە لــە کۆتاییی
ئــەو وتارەدا دەخرێتە بەر دیدی خوێنەرانی
بەڕێز.
بــەو هۆکارانــەوە کە ئاماژەیــان پێ کرا،
ســەرەڕای ئــەوەی کــە مامۆســتا قانع لە
نێــو خەڵکــدا زۆر خۆشەویســت دەبێــت و
لــە الیەن خەڵکــی کوردســتانەوە نازناوی
شاعێری چەوســاوەکانی کوردستانی پێ
بەخشــرا و بەو نازناوە شیرینەوە ،ناوبانگی
دەرکــرد ،پێگەیەکی بەهێز و گەورەی بۆ
خۆی تۆمار کردووە کە تاکوو کوردێک
بمێنێــت ،ئــەو پێگــە بــەرزەی مامۆســتا
"قانعـ"ـــیش دەمێنێــت و هەنووکــەش
شــێعرەکانی بوونەتــە وێردی ســەر زمانی
خەڵکی کوردســتان ،بەتایبەتی مندااڵن و
الوانی کورد.
شــاعێری چەوســاوەکان ،لــە تەمەنــی
پڕبەهــرەی خۆیــدا چەندیــن بەرهەمــی
لــە شــێعرە ڕەنگینەکانــی خــۆی چــاپ
و بــاو کردووەتــەوە کــە بریتیــن لــە:
گواڵڵەی مەریوان ــ باغچەی کوردســتان
ـ چوارباخــی پێنجوێــن ــ شــاخی ھەورامان
و دەشــتی گەرمیــان ،هەروەهــا چەنــد
دیوانێک لە ســەر ئەو شــاعێرە مەزنە کۆ
و چاپ و باڵو کراونەتەوە.
بەندیخانە
ئاخرین ماڵی ژیانم کونجی بەندیخانەیە

ئــەم کەلەبچــە مەرهەمــی زامــی دڵــی
دێوانەیە
زۆر دەمێکــە چاوەڕوانــی زڕزڕەی زنجیــر
ئەکەم
ســەیری ئــەم زنجیــرە کــەن وەک زێوەری
شاهانەیە
بووکــی ئازادیــم ئەوێ خوێنــم خەنەس بۆ
دەست و پێ
حەڵقە حەڵقەی پێوەنم بۆ پڵپڵە و لەرزانەیە
گەرچــی دوژمــن وا ئەزانــێ مــن بەدیلی
الڵ ئەبم
باش بزانێ کونجی زیندانم قوتابيخانەیە
بیری ئازادیم لەزیندانا فراوانتر ئەبێ
قــوڕ بەســەر ئــەو دوژمنــەی هیــوای بــە
بەندیخانەیە
گرتن و لێدان و کوشتن عامیلی ئازادییە
تــۆپ و شەســتیر و کەلەبچــە الم وەکــوو
ئەفسانەیە
چاوەڕوانــی شۆڕشــێکم عالەمــێ رزگار
بکا
میللەتــم بــۆ ئــەو مەبەســتە کــردەوەی
شێرانەیە
چەکی شۆڕشــگێری من نووســین و بیرو
باوەڕە
راپەرینە،هەڵمەتە پڕ نەعرەتەی کوردانەیە
گــەر بەئــازادی نەژیــم مــردن خەاڵتــە بۆ
لەشم
نۆکــەری و ســەردانەواندن کاری
نامەردانەیە
قانعم ئەمڕۆ لە زیندانا بە ئازادی ئەژیم
ســەد هــەزار نەحلــەت لــەوەی وا نۆکەری
بێگانەیە
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ڕۆژنامەی کوردســتان بە مەبەســتی هەرچی زیاتر ئاشــکراکردنی پێشــێلکاری مافی مرۆڤ لە ناوچەکانی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر بارودۆخی مافی مرۆڤ لە کوردستانی
ڕۆژهەاڵت باڵو دەکاتەوەو دەیخاتە بەر دیدی خوێنەرانی ڕۆژنامەی کوردستان.

ئــەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشــێلکردنی
مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی کۆتایی مانگی بانەمەڕی
ساڵی ٩٨ی هەتاوی لە شار و ناوچەکانی کوردستانی ئێران
کە بریتییە لە حاڵەتەکانی دەستبەســەر کردن ،بانگهێشت،
ئێعــدام ،کــوژران و برینداربوونــی کۆڵبــەران ،کرێــکاران،
خۆکوشــتن ،زیندانیــان و مەحکــووم کردنــی هاوواڵتییان لە
کوردستانی ئێران دەکات ،لە خۆ دەگرێت.
هێمایــەک لە پێشــێلکردنی
مافــی مــرۆڤ لــە دوو
حەوتووی ڕابردوودا:
کردنــی
بانگهێشــت
هاوواڵتییــان بــۆ ئیــدارەی
ئیتالعــات و ناوەنــدە
حکوومەتییەکانی دیکە:

ڕۆژی پێنجشــەممە١٢ ،ی بانەمــەڕ،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
"عەبدولکەریــم کاکــۆل" ،کــوڕی ڕەحیــم،
خەڵکی گوندی "حەســەن نووران"ی شاری
شــنۆ ،بانگهێشــتی ئیــدارەی ئیتالعاتــی
شاری شنۆ کرا و لێپرسینەوەی لێکرا.
ڕۆژی دووشــەممە١٦ ،ی بانەمــەڕ،
شــۆرای گونــدی تەنگیســەر و دوو الوی
دیکەی خەڵکی ئەو گوندە ،لیپرسینەوەیان
لەگەڵدا کراوە.
ســەرچاوەیەکی ئــاگادار لــە گونــدی
تەنگیســەر ،شوناســی ئەو سێ هاوواڵتییە
کــوردەی بــە ناوەکانی "ســەلمان عەبدی"،
شــۆرای گونــدی تەنگیســەر" ،ئەیــووب و
ئارمــان محەممــەدی" ،کــوڕی ئەمیــر،
ڕاگەیاند.
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی "مێهدی
گەنجبەخــش" ،بۆ پێڕاگەیشــتن بە تۆمەتە
وەپاڵدراوەکانــی وەک" :باڵوکردنــەوەی
هەواڵــی ناڕاســت ،تێکدانــی بیــروڕای
گشتیی ،پڕوپاگەندە دژی نیزام و بێڕێزی
بــە ڕێبەری نیزام" ،دەبێت ڕۆژی شــەممە،
٢٨ی بانەمەڕ ،لە دادگای شاری کەاڵتدا
ئامادە بێت.
هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی "محەممەد
ســادق ئەحمەدینیــا" ،خەڵکــی ســنە ،بــۆ
لقــی چــواری دادگای پێداچوونەوەی ئەم
شارە بانگهێشت کرا.
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا" ،عەلــی
ســادقی" ،چاالکی سێنفیی مامۆستایانی
کرماشان بۆ ئیدارەی ئیتالعاتی ئەم شارە
بانگهێشت و لێپرسینەوەی لەگەڵدا کراوە.
ڕۆژی یەکشــەممە٢٩ ،ی بانەمــەڕ،
"حەمیــد قوبــادی" ،یەکێک لــە ناڕازییان
بــە قەتڵی ژنان لــە مەریواندا ،بۆ ئیدارەی
ئیتالعاتی ئەم شارە بانگهێشت کرا.
هۆکاری بانگهێشــتی ئەم چاالکە کوردە،
بەشــداری لــە کۆبوونــەوەی ناڕەزایەتیــی
ڕۆژی پێنجشــەممە٢٦ ،ی بانەمــەڕە ،کە
لە مەریواندا بەڕێوەچوو.

دەستبەسەرکردن

ئێــوارەی ڕۆژی دووشــەممە١٦ ،ی
بانەمــەڕ ،چەنــد هاوواڵتییەکــی خەڵکــی
شــاری شــنۆ ،لــە شــاخەکانی شــاری
پیرانشــاردا ،لــە الیــەن یەگانــی حیفازەتی
ئیدارەی ســەرچاوە سروشــتییەکانی شاری
پیرانشارەوە ،دەسبەسەر و ڕەوانەی پاسگای
ئەو شارە کراون.
"عەلــی ڕەمەزانپــوور" ،بەرپرســی ئیدارەی

هاوواڵتییەکــی خەڵکی شــاری پیرانشــار،
ناڕەزایەتیــی دەربڕیــوە و خوازیاری ســزای
زیاتر بۆ ئەو هاوواڵتییە کوردەیە.

ســەرچاوە سروشتییەکانی شاری پیرانشار،
ڕایگەیانــد :دەسبەســەرکردنی ئــەو چەنــد
کەســە ،لە ڕاســتای پاراســتنی ســەرچاوە
سروشــتییەکان و کۆنتڕۆڵی لەڕادەبەدەری
هەڵکەندنــی گیــای بەهــاری بــووە و ئــەو
چەنــد کەســە بــە چەنــد تەلیــس گیــای
بەهارییەوە دەسبەسەر کراون.
ڕۆژی سێشــەممە١٧ ،ی بانەمــەڕ،
یەکێک لە مامۆستایانی قوتابخانەکانی
شــاری مەهابــاد ،بــە نــاوی "یاســر
ئەمینیئــازەر" ،خەڵکــی ئــەو شــارە ،لــە
الیەن مەئموورانی هێزە ئەمنییەتییەکانەوە
دەسبەسەر کراوە.
ڕۆژی سێشــەممە٢١ ،ی بانەمــەڕ،
هێزەکانــی ســپای پاســداران ،ماشــینی
کاســبکارێکی کوردیان بــە ناوی "ڕێبوار
تایی" ،خەڵکی شــاری شنۆ ،لەسەر پردی
"پووشــئاوێ" ڕاگــرت و دواتــر ناوبراویــان
دەسبەسەر کرد.
چەنــد ڕۆژ پێــش ،چاالکێکــی
ژینگەپارێزیــی کــورد بــە نــاوی "ئەحمەد
خودامــورادی" ،کوڕی مســتەفا ،خەڵکی
گونــدی "بۆڕیــەر"ی ســەر بــە بەخشــی
ناوەندیــی شــاری ســەواڵوا ،لە الیــەن هێزە
ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی شەممە٢٨ ،ی بانەمەڕ" ،کەژوان
ئازادیــان" ،خەڵکی گونــدی "یەنگیجە"ی
مەریوان ،خوێندکاری زانکۆی پەیامنووری
مەریــوان و چاالکــی ژینگەپارێــزی ،لــە
الیــەن هێزەکانــی ئیتالعاتــەوە دەسبەســەر
کرا.
ڕۆژی شــەممە٢٨ ،ی بانەمــەڕ،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی "نــادر
عەبدوڵــازادە" ،تەمــەن  ٣٦ســاڵ ،کوڕی
خالیــد ،خەڵکی شــاری مەریوان ،لە الیەن
هێزەکانی ئیتالعاتەوە دەسبەسەر کرا.

ناڕوونیی چارەنووس

مەحکووم کردن هاوواڵتییان بە زیندان
دوو هاوواڵتیی کورد بە ناوەکانی "بێهزاد
شاســواری" کوڕی میکائیل و "ســیامەند
شاســواری" کــوڕی مســتەفا ،خەڵکــی
دزەی ناوچــەی مەڕگــەوەڕ ،لــە الیــەن
دادگای ئینقالبــی شــاری ورمێــوە ،هــەر
کامیان بە  ٥ساڵ زیندان مەحکووم کران.
ڕۆژی شــەممە٢١ ،ی بانەمــەڕ ،ســزای
یــەک ســاڵ زیندانیــی تەعلیقــی بــۆ
ماوەی ســێ ســاڵ ،بە "ئێقباڵ شەعبانی"،
چاالکی کرێکاریی خەڵکی شــاری ســنە
ڕاگەیەندراوە .لەو پەیوەندییەدا ،یەکیەتیی
ئازادیــی کرێکارانــی ئێران ،لــە هەواڵێکدا
باســی لە داســەپاندنی ســاڵێک زیندانیی
تەعزیری بە ســەر "تەوفیــق محەممەدی"،
چاالکی کرێکاریی شاری سنە ،کرد.
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە ناوی "ســمکۆ
جەعفــەری" ،تەمــەن  ٢٨ســاڵ ،خەڵکــی
ورمــێ ،لــە دادگای ئینقالبی ئەو شــارەدا
بە  ٦مانگ زیندانی مەحکووم کرا.
وەزارەتی ئیتالعات ،بە حوکمی داسەپاوی

کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران
بەپێــی ڕاپۆرتــی گەیشــتوو بــە ئاژانســی
هەواڵدەریــی کوردپا ،ڕۆژی یەکشــەممە،
١٥ی بانەمــەڕ ،دوو کۆڵبــەر بە ناوەکانی

دۆســیەی هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی
"باپیــر بــەرزە" ،کــوڕی عوســمان ،خەڵکی
گونــدی "چیانــە"ی شــاری پیرانشــار ،بــە
ســکااڵی وەزارەتــی ئیتالعــات ،دووبــارە
تاوتووێ کرا.

ڕەوانە کردنــی هاوواڵتییان
بۆ زیندان

ڕۆژی چوارشــەممە١٨ ،ی بانەمــەڕ،
زیندانییەکــی کــورد بــە نــاوی "فەردیــن
عەیــوەزی" ،کــوڕی محەمەدعەلــی،
خەڵکــی گونــدی "تەنگیســەر"ی ســەر
بــە ناوچــەی ژاوەرۆی ســنە ،بــۆ بەخشــی
"ئیجــرای ئەحــکام"ی دادگای ئینقالبــی
ئەو شارە بانگهێشت و دواتر بۆ تێپەڕاندنی
مــاوەی زیندانییەکــەی ،ڕەوانەی زیندانی
ناوەندیی شاری سنە کرا.
ڕۆژی یەکشــەممە٢٢ ،ی بانەمــەڕ،
چاالکێکــی کرێکاری بە ناوی "ئیســحاق
ڕۆحــی" ،پــاش  ١٢ڕۆژ لێپرســینەوە لــە
گرتنگــەی ئیــدارەی ئیتالعاتــی شــاری
ســنە ،بــۆ قەرەنتینــەی زیندانــی ناوەندیی
ئەو شارە ،ڕاگوێزرا.
ســێ کەس لــە ناڕازییانی کوشــتنی ژنان
لە شــاری مەریواندا ،بــە ناوەکانی "دیمەن
فەتحــی ،محەمــەد دانــش و ســوومەیە
ڕوزبە" ،لە الیەن دادگای ئەوە شــارەوە ،بە
"تێکدانــی نەزمی گشــتی" ،تاوانبار کران
و بە دانانی بارمتە بە شێوەی کاتی ئازاد
کران.
مامۆســتایەکی کــورد بــە نــاوی
"یاســر ئەمینــیزادە" ،کــوڕی ئەحمــەد،
مامۆســتای یەکێــک لــە قوتابخانەکانی
شــاری مەهابــاد ،پــاش چەنــد ڕۆژ بــە
ســەر دەسبەســەرکرانی ،هیچ زانیارییەک
لەمــەڕ چارەنووســی لــە بەردەســتدا نییــە.
ڕۆژی سێشــەممە١٧ ،ی بانەمــەڕ ،ئــەو
مامۆســتا کــوردە ،پــاش چوونــە دەرەوە لە
قوتابخانــە ،لــە الیــەن مەئموورانــی هێــزە
ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر و بــۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزراوە.
مــوژگان (مایــا) کشــاوەرز ،چاالکێکــی
کوردی خەڵکی شاری سنە و دانیشتووی
شــاری تــاران ،یەکێــک لــە ناڕەزاییانــی
"حیجابی زۆرەملی" ،پاش گواستنەوەی لە
زیندانــی ژنانــی قرچــک ،بــۆ گرتنگەی
وەزەرا ،چارەنووسی ناڕوونە.

"فــەرزاد نــووری" کــوڕی فەرەیــدوون و
"بورهــان تەربــی" کوڕی عەلــی ،خەڵکی
گوندی "ئەنبێ" ،لە ناوچەی تەرگەوەڕی
ورمێ ،لە ڕووباری جێرمێ ،خنکان.
ئێــوارەی چوارشــەممە ،ڕێکەوتــی ١٨ی
بانەمەڕ ،ژمارەیەک لە کۆڵبەرانی کورد
لــە ســنووری شــاری نەوســووددا ،دەکەونە
بەر دەســڕێژی گولـــلەی هێزەکانی سپای
پاســداران و لــەو پەیوەندییەدا ،کۆڵبەرێک
گیانی لەدەست دا.
هەواڵنێــری کوردپــا شوناســی ئــەو
کۆڵبــەرەی بــە ناوی "هادی مووســازادە"،
تەمەن  ٥٠ســاڵ ،خەڵکی شــاری جوانڕۆ،
ڕاگەیاندووە.
ڕۆژی هەینــی٢٠ ،ی بانەمــەڕ،
کاســبکارێکی کــورد ،بە ناوی "ئەســعەد
بۆرکە" ،تەمەن  ٢١ساڵ ،کوڕی سلێمان،
خەڵکــی گونــدی "ســۆغانلوو"ی شــاری
پیرانشــار ،بــە تەقــەی هێزەکانــی ســپای
پاسداران گیانی لەدەست دا.
ڕۆژی شــەممە٢١ ،ی بانەمــەڕ،
کاســبکارێکی کــورد بــە نــاوی "کەیوان
ڕەزازادە" ،تەمــەن  ٢٥ســاڵ ،کــوڕی
ناســر بە هــۆی تەقەی ڕاســتەوخۆی هێزە
نیزامییەکانــی حکوومەتــەوە ،گیانــی
لەدەســت دا و کاســبکارێکی دیکــەش بە
ناوی "عەتا ڕەســووڵزادە" ،لەو ڕووداوەدا بە
سەختی بریندار بوو.
چەنــد ڕۆژ پێــش ،ژمارەیــەک لــە
کۆڵبەرانــی کــورد لە ناوچــەی "بێوران"ی
شــاری سەردەشــت کرانە ئامانجی تەقەی
ڕاســتەوخۆی هێــزە نیزامییەکانــی ســپای
پاسداران و لە ئاکامدا ،کۆڵبەرێکی کورد
بە ناوی "مەحیەدین ڕەحیمی" ،تەمەن ٢٩
ساڵ ،کوڕی عومەر ،دانیشتووی بەخشی
وەزینەی شاری سەردەشت ،بریندار بوو.
ڕۆژی یەکشــەممە٢٢ ،ی بانەمــەڕ،
کۆڵبەرێکــی کــورد لــە بەرزاییەکانــی
"تەتە"ی هەورامان ،بەربووەوە و بە سەختی
بریندار بوو.
لــەو پەیوەندییــەدا ،ئێــوارەی ڕۆژی
سێشــەممە٢٤ ،ی بانەمەڕ ،کاسبکارێکی
کــورد بە نــاوی "ئارام زەردە شــوانە"١٧ ،
ســاڵ کــوڕی واحیــد ،خەڵکــی گونــدی
"گوندەوێڵە"ی شــاری شــنۆ ،لــە ڕووباری
گادەردا خنکا.
ئێــوارەی ڕۆژی پێنجشــەممە٢٦ ،ی
بانەمــەڕ" ،حیســام موحیبــی" کــوڕی
مەنســوور ،دانیشــتووی گەڕەکــی
"بەهارســتانی خــواروو"ی شــاری ســەقز،
بــە هــۆی ڕاودوونانی هێــزە نیزامییەکانی
حکوومــەت ،ماشــینەکەی وەرگەڕا و ئەو
کاسبکارە کوردە گیانی لەدەست دا.
ئێــوارەی ڕۆژی شــەممە٢٨ ،ی بانەمەڕ،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی "محەمــەد
ڕەسووڵ عەزیزی" ،کوڕی محەمەدڕەشید،
خەڵکــی گوندی "کانی ســێف"ی شــاری
بانــە ،بــە تەقــەی ڕاســتەوخۆی هێــزە

نیزامییەکانی حکوومەتی گیانی لەدەست
دا.
ڕۆژی یەکشــەممە٢٩ ،ی بانەمــەڕ،
دوو کۆڵبــەری کــورد بــە ناوەکانی "ناســر
(جەهانبەخش) حوســێنیپوور" و "موحسێن
حوســێنیپوور" ،خەڵکی شــاری پیرانشــار،
بە هۆی تەقەی ڕاســتەوخۆی نیزامییانی
حکوومەت ،بریندار بوون.
بە وتەی ســەرچاوەیەکی ئاگادار ،ئەم دوو
کۆڵبەرە کە باوک و کوڕن ،لە "سێلوێـ"ی
پیرانشاردا ،تەقەیان لێ کراوە.

تەمــەن  ٣٨ســاڵەی خەڵکــی شــاری
ســەقز ،بــە نــاوی "حەســەن مەحمــوودی"،
دانیشــتووی گەڕەکــی ١١ی گواڵنی ئەو
شارە ،کۆتایی بە ژیانی خۆیهێنا.
ژنــە هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
"پرشــنگ ســاڵحیه" ،تەمــەن  ٤٠ســاڵ،
خەڵکی شاری پیرانشار ،بە هۆی هەژاری
و دەســکورتییەوە ،ئاگــری لــە جەســتەی
خۆی بەردا و گیانی لەدەست دا.
ئەو ژنە هاوواڵتییە کوردە ١٠ ،ڕۆژ پێش،
هەوڵــی خۆســووتاندنی داوە و بــە هــۆی
ڕێــژەی ســووتاوی و برینەکەیــەوە ،ڕۆژی
چوارشــەممە٢٥ ،ی بانەمــەڕ ،گیانــی
لەدەست دا.
ئێوارەی ڕۆژی سێشەممە٢٤ ،ی بانەمەڕ،
ژنــە هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی "ئیلهام
مورادی" ،بە هۆی کێشــەی بنەماڵەییەوە
لــە ڕێــگای خۆهەڵواســینەوە ،کۆتایی بە
ژیانی خۆی هێناوە
 .ڕۆژی چوارشــەممە٢٥ ،ی بانەمــەڕ،
ژنێکــی کورد بە ناوی "زینەت کەریمی"،
 ٢٦ساڵە ،خەڵکی کرماشان ،دەستی دایە
خۆکوژی و گیانی لەدەست دا.
ئەم ژنە بە هۆی کێشەی بنەماڵەییەوە ،بە
خواردنی حەب ،خۆی کوشتووە.
لــە مــاوەی ئــەم دوو حەوتوویــەدا٢١ ،
حاڵەتــی پێشــیلکاری مافــی مــرۆڤ
ڕوویــداوە کــە بریتیــن لــە  ٧هاوواڵتیــی
بانگهێشــت بــۆ ئیــدارەی ئیتالعــات٥ ،
هاوواڵتــی دەسبەســەر ،برینەوەی زیندان بە
چوار هاوواڵتییە سەرجەم  ،١٤/٦هەروەها
ڕەوانە کردنی دوو هاوواڵتیی بۆ زیندان و
ناڕوونی چارەنووسی دوو هاوواڵتیی دیکە
کورد.

ڕۆژی شــەممە١٤ ،ی بانەمــەڕ ،ژنێکــی
خەڵکــی سەردەشــت بــە نــاوی "شــادی
ڕەشــیدی" ،کچــی عەلــی ،خەڵکــی
"دۆڵگــەرم" ،دەســتی دایــە خۆکــوژی و
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
ڕۆژی دووشــەممە١٦ ،ی بانەمــەڕ،
مێرمنداڵیکــی تەمــەن  ١٦ســاڵ ،خەڵکی
شــاری ڕەبەت ،سەر بە شــاری سەردەشت،
بــە چەکــی ڕاو دســتی دایــە خۆکوژی و
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
ڕۆژی دووشــەممە١٦ ،ی بانەمــەڕ،
ژنێکــی تەمەن  ٣٣ســاڵ بە نــاوی "مریەم
ئەحمەدپــوور" ،خەڵکــی شــاری ســونقور و
کولیایی ،بە هۆی کێشــەی بنەماڵەییەوە،
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
ڕۆژی شــەممە١٤ ،ی بانەمــەڕ ،ژنــە
هاوواڵتییەکــی دیکــەی کــورد ،خەڵکــی
شــاری ســاینقەاڵ ،بــە نــاوی "فەریــدە
نەســیری" تەمــەن  ٤٨ســاڵ ،بــە هــۆی
کێشــەی بنەماڵەییــەوە دەســتی دایــە
خۆکــوژی و کۆتایــی بــە ژیانــی خــۆی
هێنا.
ڕۆژی هەینــی٢٠ ،ی بانەمەڕ ،پیاوێکی

هەروەهــا ،لــەم ماوەیــەدا ١٣ ،کاســبکار و
کۆڵبــەری کــورد بە تەقەی ڕاســتەوخۆی
هێــزە نیزامییــەکان ،وەرگەرانــی ماشــین و
خنــکان لــە ئاودا ،گیانیان لە دەســت داوە.
لــە کــۆی ئەو  ١٣کەســە ،خنــکان لە ئاو
 ٣کــەس ،تەقــەی هێــزە نیزامییەکان ،کە
بــوو بــە هــۆی گیــان لــە دەســتدانی ٤
کــەس و  ٤کەســی دیکــەش بــە تەقــەی
هێــزە نیزامییــەکان برینــدار بــوون و
کەســێکی دیکەش بە هۆی بەربوونەوە لە
بەرزاییەکانی تەتە ،بریندار ببوو.
هەروەهــا لــەو ماوەیــەدا ٨ ،ژن و پیــاو و
الوێــک لە کوردســتان بە هۆی کێشــەی
کۆمەاڵیەتــی ،دەســکورتی و بنەماڵەیــی
کۆتاییــان بــە ژیانــی خۆیــان هێنــاوە و لە
کــۆی ئــەو  ٨کەســە ٦ ،ژن ،پیاوێــک و
الوێک ،کۆتاییان بە ژیانی خۆیان هێنا.
ســەرجەم لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت،
لــە دوو حەتــووی ڕابــردوودا ،بــە پێــی
ئامــاری تۆمار کراو لــە ناوەندی ئاماری
ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا ٤٣ ،حاڵەتی
پێشێلکاری مافی مرۆڤ تۆمار کراوە.

ئێعدام کردنی هاوواڵتییانی
کورد

ڕۆژی شــەممە١٤ ،ی بانەمــەڕ،
زیندانییەکــی کــورد بــە نــاوی "شــاهین
ســەمەدی" ،تەمــەن  ٣٥ســاڵ ،خەڵکــی
شاری نەغەدە ،لە زیندانی ناوەندیی شاری
مەراغە لە سێدارە درا.
ئــەو هاوواڵتییــە کــوردە ،لــە ســاڵی
٩٤ی هەتاویــدا ،بــە تۆمەتــی کوشــتنی
بەئەنقەستی "حامید ڕەزاییپوور" ،لە الیەن
دەزگای قەزایــی حکوومەتــی ئێرانــەوە،
حوکمی قەساسی بە سەردا سەپێندرابوو.
کــوژران و برینداربوونــی هاوواڵتییــان بــە
تەقینەوەی مین
ســەر لە بەیانیی ڕۆژی سێشــەممە٢٤ ،ی
بانەمەڕ ،الوێکی بانەیی بە ناوی "شــاهۆ
ســپایی" ،تەمەن  ٢٠ساڵ ،کوڕی تۆفیق،
خەڵکی شــاری بانــە ،بە هۆی تەقینەوەی
میــن گیانــی لەدەســت دا و الوێکی دیکە
بە سەختی لەو ڕووداوەدا بریندار بوو.

خۆکوژیی ژنان و پیاوان لە
کوردستان

