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دژایەتی لەگەڵ دەســەاڵتیك کە بە ســەر 
واڵت یان شــوێنێکدا زاڵە دەتوانێ چەندین 
هــۆکاری جیــاوازی هەبێ. بــەو مانا کە 
هەمــوو ئــەو کەســانەی کــە دژایەتیــی 
دەســەاڵتێک دەکــەن وەکوو یــەک نین و 
هەموویــان بــە یــەک مەبەســت دژی ئەو 
دەســەاڵتە نیــن. رەنگــە کەســانێک تەنیا 
لەبــەر ئــەوەی خۆیــان لــە دەســەاڵتەکەدا 
بەشــدار نەبوون دەوری ئۆپۆزیسیۆن بگێڕن 
هەندێــک  رۆژان  لــە  رۆژێــک  گــەر  و 
بــەر کــەوت،  دەســەاڵتیان  شــیرینیی  لــە 
واز لــە دژایەتیــی دەســەاڵتی زاڵ بێنــن. 
کەســانێکیش هەن کە دژایەتییان لەگەڵ 
دەســەاڵت تەنیــا و تەنیا لەبــەر ئەوەیە کە 
دژی هەرجۆرە دەســەاڵتێکن و لە راســتیدا 
پێیــان خۆشــە کــە بەردەوام دژبــەر بن، یان 
بــە واتایەکی دیکــە هەموو کات گاردی 
دژبــەری بگــرن. لــە نێــوان ئــەم دوو جــۆر 
دژبەرییەدا ئیدی بە دەیان و رەنگە سەدان 
هــۆکار هەبــن کە کەســانێک لە پێگەی 
ئۆپۆزیســیۆندا جــێ بگــرن. لەوانــە رەنگە 
مافــی گرووپەکەیــان پێشــێل کرابــێ یان 
سیاسەتی دەســەاڵتیان لە بوارێکدا قبووڵ 
نەبــێ. یــان لــە بناخــەدا ئیدئۆلــۆژی و 
بیرکردنەوەی بەتــەواوی جیاوازیان هەبێ. 
لە نێو ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیشدا تەواوی ئەو 
جــۆرە رەنــگ و ســیما جیاوازانــە دەبینرێ 
دژبەریــی  تەنیــا  کــە  ئەوانــەی  زۆرن  و 
دەســەاڵتی ویالیەتــی فەقیــه دەکەن لەبەر 
ئــەوەی کــە خۆیــان تێیــدا وەال نــراون. لــە 
ماوەی چوار دەیە ســتەمکاریی کۆماری 
ئیســالمیدا لــەو جۆرە رەوتانــە زۆر هاتوون 
و دوایــەش کــز بوونەتــەوە و وەکــوو تاک 
و چەنــد کەســێکی دابــڕاو لەیــەک لــە 
چەند شوێنێک کەوتوون و ئەوە بەالیانەوە 
پرســیار بــووە کە بۆچی خەڵــک گوێیان 
بــۆ ناگرێ و وەدوایان ناکەوێ، خۆ ئەوان 
دروشمی زۆر چاکیان داوە و رستەی زۆر 
رازاوەیــان بەســەر زاردا هاتــووە؟ ئەدی بۆ 

خەڵک بە ئاڵترناتیڤیان نەبینیون؟
ئەم پرســیارە، پرســیارێکی زۆر ســەرەکی 
بــە راشــکاوی  و هەســتیارە کــە رەنگــە 
تەنانــەت  هەموویــان  و  نەیڵــێ  کەســیان 
تاکــە هەڵبڕاوەکانیــش خۆیــان بە ڕێبەری 
خەڵک ببینن، بەاڵم دوای چەندین ســاڵ 
بــێ کاریگەری و دوای پەراوێزکەوتنیان، 
لە ناخی خۆیاندا ئەو پرسیارەیان ال دروست 
دەبــێ کە بۆچی نەبوون بــە ئاڵترناتیڤ؟ 
بــۆ ئــەوەی رەوتێــک ببێ بــە ئاڵترناتیڤ 

دەبێ چۆن بێ؟
ســەرەکییەکانی  مەرجــە  لــە  یەکێــک 
ئەوەیکــە کەســێک و رەوتێــک ببــێ بــە 
دەســەاڵتێک  جیدیــی  ئۆپۆزیســیۆنێکی 
بیرکردنــەوەی  و  سیاســەت  کــە  ئەوەیــە 

لە زاری پارێزەرانی 
واڵتەوە

دوورکەوتوویی و 
تێنەگەیشتن

برینە قەتماخەنەبەستووەکانی عێراق کوالنەوە

پاش ١٦ ساڵ لە ڕووخانی ڕێژیمی بەعس 
و هاتنەســەرکاری سیستمێکی فێدراڵ لە 
عێراق، بەهۆی چارەسەرنەکردنی گرفت و 
کێشە بنچینەییەکانی ئەم واڵتە و هاوکات 
واڵتانــی  بەردەوامەکانــی  دەســتێوەردانە 
ناوچەیــی و زیاترلــە هەمــووان ئێرانی ژێر 
دەســەاڵتی کۆماری ئیســالمی، جارێکی 
تــر خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتــی جەماوەری 
هاتــە ئــاراوە و زۆربەی هەرەزۆری شــار و 
شارۆچکەکانی نێوەڕاست و باشووری ئەم 
واڵتــەی گرتــەوە. ناڕەزایەتی دەربڕینەکان 
٩ی  ڕێکەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی  لــە 
ڕەزبــەرەوە دەســتی پێکــرد؛ یەکــەم شــارە 
ناڕازییــەکان بەرامبــەر بە دۆخی داســەپاو 
بریتــی بــوون لــە نەجەف و ناســریە و دواتر 
پێتەختــی  بەغــدای  بەریــن  بەشــێوەیەکی 
سەوزیشــی  ناوچــەی  تەنانــەت  و  عێــراق 
گرتــەوە. دوا ڕاپۆرتــە فەرمییــەکان بــاس 
لــەوە دەکــەن کە زیاتر لە ٦٠٠٠ کەس لەم 
ڕووداوانــەدا برینــدار بــوون و زیاتر لە ١٠٠ 

کەسیش کوژراون.
خۆپیشــاندانەکانی ئەم جارە لە عێراق دوو 
بینیــوە؛  بەخــۆوە  ســەرەکییان  ئاراســتەی 
یەکــەم ناڕەزایەتــی دەربڕیــن بــە حــزوور و 
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســالمی ئێــران لە 

ناوەندەکانــی بڕیاردان لــەم واڵتە و دووهەم 
ناڕەزایەتــی لەهەمبــەر دواڕەوشــی ژیان و 
نەبوونــی خزمەتگووزاری پێویســت لەالیەن 

دەوڵەتی ناوەندییەوە.
نێوانــەدا  لــەم  ســەرنجڕاکیش  مەســەلەی 
جیاکــەرەوەی  خاڵــی  دەتوانــێ  کــە 
لەگــەڵ  بەبــەراورد  ناڕەزایەتییانــە  ئــەم 
ئەوەیــە  بێــت  ڕابــردوو  ناڕەزایەتییەکانــی 
داوای  بەفەرمــی  خۆپیشــاندەران  کــە 
کوورتکردنــەوەی دەســتی ئاژاوەگێڕانــەی 
کۆماری ئیســالمی لە واڵتەکەیان دەکەن 
کە ئەم مەســەلە دەرخەری ئەو ڕاســتییەیە 
کــە ڕێژیمــی تــاران ئەگەرچــی مــاوەی 
نیزیک بە چوار دەیەیە هەوڵی ســەپاندنی 
هێژمۆنــی خــۆی و قایمکردنــی پێگــەی 
خۆی لەم واڵتە دەدات لەگەڵ شکستێکی 

گەورە بەرەوڕوو بووەتەوە.
گرینگییەکی دیکەی ئەم خۆپیشــاندانانە 
ئایدیۆلۆژیکــی  شکســتی  لــە  بریتییــە 
ڕێژیمی تاران لە عێراقدا کە بە ڕاپەڕینی 
خەڵک لە شــارە مەزهەبییەکانی کەربەال 
و نەجەف گەیشــتە لووتکــەی خۆی؛ دوو 
شــاری گەورەی شێعەنشــین کە سااڵنێکە 
کۆمــاری ئیســالمی هەوڵــی ســەپاندنی 

هێژمۆنی ئایدیۆلۆژیکی خۆی دەدات.

»ئێــران بڕۆ دەرەوە« یەکێک لە دروشــمە 
ســەرەکییەکانی خۆپیشــاندەران بــووە کــە 
لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا وێــڕای ئاگردانی 
ئــااڵی ڕێژیمــی تــاران و ئاگردانــی ئــەو 
بنکە و بارەگایانەی کە حەشدی شەعبی 
دەری  نیشــتەجێن  تێیــدا  تــاران  بــە  ســەر 
دەخــەن ئاراســتەی ســەرەکی ئــەم جووڵــە 
ئێعترازییــە وەدەرنانی کۆماری ئیســالمی 
و گەڕاندنەوەی شــکۆ و ســەروەری عێراق 
ئــەم  تازەپێگەیشــتووی  الوانــی  لەالیــەن 
واڵتەیــە. لــەم بگرەوبــەردەدا نووســینگەی 
فەرمــی عەلــی خامنەیــی لەســەر زاری 
ڕووداوەکانــی  تویتێکــدا،  لــە  و  ناوبــراو 
واڵتــە  ئــەم  بــە »دوژمنانــی«  عێراقــی 
)کــە  دوژمنــان  ڕایگەیانــد:  و  بەســتەوە 
ڕوون نەکراوەتەوە مەبەست کێیە؟( هەوڵی 
تێکدانی پیوەندییە سالم و تەندرووستەکانی 
)!( ئێران و عێراق دەدەن بەاڵم ئەم پیالنەش 
ســەر ناگــرێ. چەنــد ڕۆژ لەمەوپێشــیش 
حسەین شەریعەتمەداری نوێنەری تایبەتی 
خامنەیــی لە »کەیهــان« ڕوو لە خەڵكی 
عێراق ڕایگەیاند: باڵوێزخانەی ئامریکا لە 
بەغــدا دەبــێ هاوشــێوەی باڵوێزخانەی ئەم 
واڵتە لە ئێران لە ساڵی ٥٧ بکرێتە ئامانج 

و داگیر بکرێت!

هــاوکات بەشــێک لــە حەشــدی شــەعبی 
فەرمــی  بــە  تــاران  ڕێژیمــی  بــە  ســەر 
ڕایگەیاندووە کە بۆ پشتیوانی لە دەوڵەتی 
عێــراق بــە هەموو شــێوەیەک بەرامبەر بە 
خۆپیشــاندەران دەجووڵێتەوە و بۆ پێشــگرتن 
لە کودتا یان شۆرش ئامادەی ئەنجامدانی 

هەر بڕیارێکە لەالیەن دەوڵەتەوە.
بەگشتی ئەم خۆپیشاندانە هەر ئەنجامێکی 
زۆر  رەهەنــدی  دوو  لــە  بکەوێتــەوە  لــێ 
گرینگــەوە شــوێندانەریی لەســەر ڕێژیمی 
ئیســالمیی ئێــران دادەنــێ: یەکــەم، باری 
ڕەوایــی بوونــی لە عێراق و ڕای گشــتیی 
پاشــەڕۆژی  دووهــەم  دەرەوە،  و  ناوخــۆ 
ئیســتراتیژیی سیاســەتی فراوانخوازیــی و 

هاوسەنگیی هەڕەشە. 
کۆڵەکەیەکــی  لــە  یەکــەم،  الیەنــی 
ئەویــش  کــە  دەدات  ڕێژیــم  گرینگــی 
باڵوکردنــەوەی دەنگــۆ و پرۆپاگاندایــە و 
هەمــوو راســتییە بەراوەژووکراوەکان وەک 
خۆیــان دەخاتــە ڕوو و نیشــان دەدات کــە 
خەڵکــی واڵتانــی دراوســێ، پێچەوانــەی 
دروشمەکانی ڕێژیم، هیچ زەروورەتێک بۆ 
بوونــی ڕێژیــم لە نێو واڵت و کۆمەڵگەی 
خۆیــان نابینــن. هــەر ئــەوەش دەبێتە هۆی 
ئــەوەی کــە خەڵک لە ناوخۆوە هەســت بە 

الوازییــە ڕاســتەقینەکانی ڕێژیــم بکەن و 
ســەرهەڵدانی ئەو هەستپێکردنە مۆتەکەی 
و  پۆپۆلیســتییەکان  ڕێژیمــە  هەمــوو 
یــەک لــەوان ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێرانە. 
هۆیەکەشــی ئەوەیــە کــە هەیمەنەیــان لــە 
ئەمــە  تێکدەشــکێ.  تاکــەکان  زێهنــی 
تێکشــکانی هەمــان شــتە کــە خامنەیــی 
دەبــات و  لــێ  نــاوی  وەکــوو »اقتــدار« 

بەردەوام دووپاتی دەکاتەوە.
ئێــران  هێژمونیــی  دووهەمیــش  الیەنــی 
دەکاتە ئامانج. بەو واتایە کە کۆریدۆری 
ڕێژیم بۆ دەســتێوەردان و هەناردەی چەک 
بــۆ ســووریە و یەمــەن و لوبنــان نائەمــن و 
ناســەقامگیر دەکات. لێــرە بەدواوە ســپای 
پاســداران دەبێ خۆی لە بەرامبەر خەڵکی 
شــیعە  کۆمەڵــی  بەتایبەتــی  و  عێــراق 
ببینێتــەوە. بــە دیوێکیتــردا ئێران و ســپای 
پاســداران نەک دۆست بەڵکوو داگیرکارە 
و دەبێ یان بگەڕێتەوە ناو ســنوورەکانی و 
یــان بە مانــەوەی، چاوەڕێی داهاتوویەکی 
تەماوی و نادیار بکات؛ ئەمە کەتوارێکە 
کــە دەکــرێ وەک کووالندنــەوەی برینــە 
قەتماخەبەســتووەکانی عێــراق نــاوی لــێ 
بێنیــن کــە ڕوونــە ســەرچاوەکەی هەمــان 

کۆماری ئیسالمییە.

لــە گوندی ›‹چنارمەحموودیـ‹‹ـــی ســەر 
بــە شــاری لــۆردگان، بێهدارانــی ناوەندی 
تەندروستیی ئەو گوندە بەهۆی ئەوەی کە 
بــۆ تاقیکردنــەوەی دیابێــت لە ســۆرەنگی 
پیسبوو بە وایرۆسی ›‹HIV‹‹  کەڵکیان 
وەرگرتبــوو، زیاتــر لە ٢٠٠ کەس تووشــی 

نەخۆشیی ›‹ئەیدز‹‹ بوون.
کــە  وتوویانــە  گونــدە  ئــەم  خەڵکــی 
بێهدارەکانــی ناوەندی تەندروســتیی ڕێژیم 
بــۆ تاقیکردنــەوەی شــەکرەی خوێــن، لــە 
 »HIV« سۆرەنگی پیسبوو بە وایرۆسی

کەڵکیان وەرگرتووە.

بە بۆنەی رۆژی جیهانیی مامۆستاوە

٥ی ئۆكتۆبر بەرانبەر بە ١٣ی مانگی رەزبەر، لەالیەن رێكخراوی یوونسكۆوە بەرۆژی جیهانیی 
مامۆستا دیاری كراوە. لە ساڵی ١٩٩٤ بەمالوە هەمووساڵێك ئەم رۆژە بە دەرفەتێك بۆ رێزلێنان 

لە مامۆستایان سەیر دەكرێ   و پێداگری لەسەر ئەوە دەكرێ  كە بەرزبوونەوەی چۆنایەتیی 
پەروەردەو فێركردن پێویستی بە بەرەوسەرچوونی كار و ژیانی مامۆستایانەوە هەیە. رۆژنامەی 
»كوردستان« بە پێویستی زانی بەم بۆنە پیرۆزەوە، لە هەموو مامۆستایانی زەحمەتكێشی 
جیهان و بە تایبەتی كوردستان  پیرۆزبایی بكا.  بەو هیوایە کە لە کوردستانێکی ئازاددا 

مامۆستایانی دڵسۆز و خەمخۆری کورد بە مافە بنەڕەتییەکانیان بگەن.

ژمارەیــەک لــە خەڵکــی گونــدی چنــار 
مەحمــوودی، نزیــک دوومانــگ لەمــەو 
پێش دوای ئەوەی کە ئازمایشی دیابێتیان 
گرتووە، ئاگاداری ئەوە بوونە کە تووشــی 
نەخۆشــیی ئەیدز بوون. ئەم تووشبووانە بۆ 
دڵنیایــی زیاتــر ســەردانی نەخۆشــخانەی 
شــارەکانی شیراز و ئیسفەهانیان کردووە و 
پێیان ڕاگەیاندراوە کە بە وایرۆســی ئەیدز 

ئالوودە بوونە.
کاربەدەســتانی  لــۆردگان،  شــاری  لــە 
ڕیژیم ئەم کردەویان وەئەســتۆی بەرپرســی 
تەندروســتیی گونــدی چنــار مەحمــوودی 

و  چوارمەحــاڵ  پارێــزگاری  خســتووە. 
بەختیاریــش بەبــێ ئامــاژەدان بــە ڕێــژەی 
ئــەم  وتوویەتــی:  تەنیــا  تووشــبووان 
»لێکتێنەگەیشــتنێک« ڕووی داوە! بۆیە 

داوای لێبوردن دەکەم.
پــاش بەدواداچوون نەکردنــی ئــەم کەیســە 
لەالیــەن بەرپرســانی پێوەندیــدار و تەنانەت 
حاشاکردن لە کەتوارەکان کە بووەتە هۆی 
تووشــبوونی بەشــێکی بەرچاو لە خەڵکی 
ئــەم گونــدە بــە نەخۆشــی مەترســیداری 
ئەیــدز، خەڵکــی شــارەکانی ئــەم پارێــزگا 
وێڕای ســازکردنی خۆپیشــاندنان هێرشیان 

کردووەتــە ســەر تۆڕی گشــتی بێهداشــت 
و فەرمانــداری و نووســینگەی بەرنوێژی 
هەینــی شارســتانی لــۆردگان و ئاگریــان 

داون.
دوکتــوری  دوو  دیکەشــەوە  لەالیەکــی 
دانــە  هــەزار   ٦٠٧ ددانپزیشــکی، 
»ئیمپلەنتـ«ـی ساختەیی ددانیان هاوردەی 
ئێران کردووە کە بۆ نەخۆشەکان کەڵکیان 
لێوەرگرتووە و تەندروســتیی ئەو نەخۆشــانە 

لە ئێستادا لە مەترسیدایە.
ئەو دوو کەسە، »ئیمپلەنتـ«ـــی ساختەی 
واڵتی »چینـ«ـیان بە بەرچەسبی ئورووپا 

لــە ئێرانــدا فرۆشــتووە. جیــا لــە هــاوردەی 
ئەو کەرەســتە پزیشــکییە ســاختەیانە، ئەو 
ئیمپلەنتانەیــان بــە ٣ هەتــا ٩ بەرابــەر لــە 

نرخی ئەسڵیی خۆی فرۆشتووەتەوە.
کەمتەرخەمــی  ڕابــردوودا  لــە  ئەگــەر 
پزیشــکێک دەبووە هــۆی گیانلەدەســتدان 
یان کەمئەندام بوونی هاوواڵتییەک، ئەوا 
ئێســتە ئەم کەیســانە دەری دەخات کە ئەم 
خەمســاردییانە سیستماتیک بەڕێوە دەچن 
و کەتوارەکــە ئەوەیــە کە: گیانی خەڵک 

الی دەسەاڵت هیچ نرخێکی نییە.

هەڵەی پزیشکی و گیانی بێنرخی خەڵک
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»مستەفا هیجری«، پرسە و سەرەخۆشیی 
خۆی ئاراستەی بنەماڵەی پڕۆفیسۆر 

»عیزدەین مستەفا ڕەسووڵ« کرد

هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات
 لە ڕێوڕەسمی سەرەخۆشیی پڕۆفیسۆر »عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ«دا بەشدارییان کرد

سێمینارێک لەژێر ناوی »زمانی دایک ناسنامەی نەتەوەیە«، بەڕێوەچوو

سپای تیرۆریستیی پاسداران، 
مانۆڕێکی لە کرماشان بەڕێوە برد

پڕۆفیسۆر »عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ«، کۆچی دوایی کرد

»مســـتەفا هیجـــری« 
ســـەردانی مامۆستا 

»کەریـــم ئەحمـــەد«ی کرد

حیزبـــی دێموکـــرات و دیپلۆماتکارانـــی کانـــادا کـــۆ بوونـــەوە

ســیخوڕیکردنی ڕێژیمــی ئێــران، بە ئەپە 
ســیخوڕییەکانی دروســتکراوی خۆی بە 

شێوەگەلی جیاواز بەردەوامە.
لە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا ویدیۆیەک 
لــە ســیخوڕیی ســایبێریی یەکێــک لــە 
ئەپە ســیخوڕییەکانی ســپای تێرۆریستی 
ڕەهەنــدە  کــە  بووەتــەوە  بــاڵو  پاســداران 
جیاوازەکانــی ســیخوڕیی ڕێژیم ئاشــکرا 

دەکات.  
»مۆبۆگرام، ســرووش، ئیتا و تێلێگرامی 
لــە الیــەن  تەاڵیــی«، ئەپگەلێکــن کــە 
ســپای تێرۆریســتی پاســدارانەوە دروســت 
بەڕێوەبردنــی  خزمــەت  لــە  و  دەکرێــن 

ڕێژیمی ئێران بۆ سیخوڕیکردن لە دژبەرانی، ئەپی سیخوڕیی داناوە

لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دیمۆکــرات 
نــاوداری  کەســایەتیی  ســەردانی 
کەریــم  »مامۆســتا  گەلەکەمــان، 

ئەحمەد«ی کرد. 
ڕەزبــەر،  ٧ی  یەکشــەممە،  ڕۆژی 
دێموکراتــی  حیزبــی  هەیئەتێکــی 
بــە سەرپەرســتیی  ئێــران،   کوردســتانی 
لێپرســراوی  هیجــری‹‹،  ›‹مســتەفا 
گشــتیی حیزبــی دیمۆکــرات، ســەردانی 
مامۆســتا ›‹کەریم ئەحمەد‹‹، سکرتێری 
پێشــووی حیزبــی شــیوعی کوردســتان و 
کەســایەتیی نــاوداری گەلــی کوردیــان 
»هیجــری«  دیــدارەدا،  لــەم  کــرد.  

مســتەفا  »عیزەدیــن  پڕۆفیســۆر 
کەســایەتیی  و  نووســەر  ڕەســووڵ«، 
تێکۆشــەر و ناســراوی نەتەوەی کورد، لە 
شــاری سلێمانی بۆ هەمیشە مااڵوایی لە 

ژیان کرد.
ڕەزبــەری  ١١ی  ڕۆژی  بەرەبەیانــی 
١٣٩٨ی هەتــاوی، پڕۆفیســۆر دوکتــور 
»عیزەدیــن مســتەفا ڕەســووڵ«، بەهۆی 
ســاڵیدا   ٨٥ تەمەنــی  لــە  نەخۆشــییەوە 

کۆچی دوایی کرد.
پڕۆفیســۆر »عیزەدیــن«، کوڕی »مەال 
مســتەفای ســەفوەت«، کــوڕی حاجــی 
»مــەالی دێلێــژە« کــه ســاڵی ١٩٣٤ لە 
گەڕەکــی دەرگەزێن لە شــاری ســلێمانی 

لەدایک بووە.
ناوبــراو لــە الی باوکــی لــە مزگەوتــی 
دێلێــژە«  ڕەســووڵی  مــەال  »حاجــی 
خوێندوویەتی، پاشــان لە ســاڵی ١٩٣٩ لە 
قوتابخانــەی غازی لــە بەر وریایی وەک 

گوێگر وەرگیراوە.
دوای ئەوەی ناوبراو چووەتە شاری بەغدا، 

»مستەفا هیجری«، لێپرسراوی گشتیی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
بــە بۆنــەی کۆچــی دوایــی پڕۆفیســۆر 
»عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ«، پەیامێكی 

پرسە و سەرەخۆشیی باڵو کردەوە.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:

هاوژینــی  ڕوونــاک،  خاتــوو  بەڕێــز/ 
پڕۆفیسۆر عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ

ئەندامانی بەڕێزی بنەماڵەی پڕۆفیســۆر 
عیزەدین مستەفا

بــەداخ و کەســەرێکی گرانــەوە ئــاگادار 
کرایــن، بەرەبەیانــی ڕۆژی پێنجشــەممە، 
هەتــاوی،  ١٣٩٨ی  ڕەزبــەری  ١١ی 
پڕۆفیســۆر عیزەدیــن مســتەفا ڕەســووڵ، 
حیزبــی  بەوەفــای  و  دێریــن  دۆســتی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران بەگشــتی 
و شــەهید دوکتــور قاســملوو بەتایبەتــی، 

کۆچی دوایی کرد.
١٩٣٤ی  ســاڵی  عیزەدیــن  پڕۆفیســۆر 
زایینــی لــە ســلێمانی لەدایــک بــووە، لە 
ماوەی ٨٥ ســاڵ تەمەنی پڕدەســکەوتی، 
بزووتنــەوەی  بــە  زۆری  خزمەتێکــی 
بــە  بەتایبــەت  نەتەوایەتیــی کوردســتان، 

زمان و ئەدەبیاتی کوردی کردووە.
بــە ئاوڕدانــەوە بــە ژیــان و بەرهەمەکانی 
ڕاســتییە  ئــەو  عیزەدیــن،  پڕۆفیســۆر 
حاشــاهەڵنەگرەمان بــۆ دەردەکەوێــت کــە 

دێموکراتــی  حیزبــی  هەیئەتێکــی 
کوردســتانی ئێــران لە ڕێوڕەســمی پرســە 
»عیزەدیــن  پڕۆفیســۆر  سەرەخۆشــیی  و 
مســتەفا ڕەســووڵ«دا بەشــدارییان کرد و 
پەیامی هاوخەمیی لێپرســراوی گشــتیی 
بنەماڵــەی  بــە  دێموکراتیــان  حیزبــی 

خوالێخۆشبوو گەیاند.

دێموکــرات،  الوانــی  یەکیەتیــی 
ســێمینارێکی بە مەبەســتی خستنەڕووی 
گرینگیــی زمانــی دایکی لە پــەروەردە و 
هەوڵەکانــی ڕێژیم بــۆ تواندنەوەی زمانی 

نەتەوە بندەستەکان، بەڕێوەبرد.
ڕۆژی یەکشەممە، ١ی ڕەزبەر، هاوکات 
لــە  قوتابخانــەکان  کرانــەوەی  لەگــەڵ 
کوردســتان و ئێرانــدا و هەوڵەکانی ڕێژیم 
بۆ تواندنەوەی زمانی نەتەوەکانی دیکە لە 
ڕێگەی ناوەندەکانی فێرکردن، یەکیەتیی 
الوانــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە 
بنکــەی ســەرەکیی حیزبــی دێموکــرات، 
»زمانــی  نــاوی  لەژێــر  ســێمینارێکی 
دایک ناسنامەی نەتەوەیە« بۆ »جەماڵ 

ســپای تێرۆریســتی پاســدارانی ڕێژیمــی 
ئێران، مانۆڕێکی لە ناوچەی هەورامانات 
پارێــزگای  لــە  شــاهۆ  بەرزاییەکانــی  و 

کرماشاندا بەڕێوەبرد.
ڕەزبــەر،  ٤ی  پێنجشــەممە،  ڕۆژی 
تێرۆریســتی  ســپای  زەوینیــی  هێــزی 
پاســدارانی ڕێژیمــی ئێــران بــە هاوکاریی 
»لەشــکەری ٢٩ی نەبیــی ئەکــرەم« و 
ناوچــە  لــە  ئەنساروڕەســووڵ«،  »تیپــی 
»نەجەفــی  بنکــەی  عەمەلیاتییەکانــی 
ناوچــەی  لــە  هێــزە،  ئــەو  ئەشــرەفی« 

هەیئەتێکی باڵوێزخانەی کانادا سەردانی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانی 
کــرد و لــەو دیدار و دانیشــتنەدا لەبارەی 
دۆخــی کوردســتان و دۆخــی زیندانیانی 

سیاسی گفتوگۆیان کرد.
٨ی  ڕێکەوتــی  دووشــەممە  ڕۆژی 
ڕەزبەری ١٣٩٨ی هەتاوی، هەیئەتێکی 
بــە  عێــراق؛  لــە  کانــادا  باڵوێزخانــەی 
سەرپەرەستیی خاتوو »ئەشلی دۆرک« 
بەڕێوەبــەری نووســینگەی باڵوێزخانــەی 
کانــادا لــە عێراق بە یاوەریی ســکرتێری 
یەکەمــی باڵوێزخانــە »تارق گــوردون« 
حیزبــی  پەیوەندییەکانــی  ســەردانی 
لــە  ئێرانیــان  کوردســتانی  دێموکراتــی 

شاری سلێمانی کرد.
ئەو هەیئەتەی کانادا لە الیەن هەیئەتێکی 
سەرپەرەســتیی  بــە  دێموکــرات  حیزبــی 

ڕەوشــی  لــە  ئەحواڵپرســی  وێــڕای 
تەندروســتیی مامۆســتا »کەریم«، پرسە 
و سەرەخۆشــیی حیزبــی دێموکراتــی بــە 
بۆنــەی کوچی دوایــی خاتوو ›‹بەیان‹‹، 
ئەحمــەد«،  کچــی مامۆســتا »کەریــم 
پێــی ڕاگەیانــدن و خۆیانــی بە بەشــدار و 
شــەریکی خەمیان زانی.  لــە بەرانبەردا، 
وێــڕای  ئەحمــەد«،  ماموســتا »کەریــم 
سپاســی »مســتەفا هیجــری«، ئاواتــی 
لەشســاغی و تەندروســتیی بۆ خواســت و 
ڕایگەیانــد کە دۆســتایەتی و نزیکایەتی 
لەگــەڵ حیزبــی دێموکــرات بــۆ هەمووان 

جێگای شانازییە.

جێگــری  قــادری«  نەزیــف  »محەمــەد 
دووهەمی لێپرســراوی گشتی و بەرپرسی 
بــە  گشــتییەکان،  پەیوەندییــە  دەزگای 
یاوەریــی »تاهیــر مەحمودی« بەرپرســی 
»ئیســماعیل  و  ڕێکخســتن  دەزگای 
پەیوەندییەکانــی  بەرپرســی  ڕەحمانــی« 

سلێمانی پێشوازییان لێکرا.
لەم دیدارەدا، ســەرەتا وێــڕای بەخێرهاتنی 
میوانەکان؛  باســێکی تێروتەســەل لەســەر 
حیزبــی دێموکــرات و وەزعیەتی حیزب بە 

گشتی بۆ میوانان باس کرا.
هەروەهــا »قــادری« له ســەر وەزعیەتــی 

ئێســتای ئێران بە گشــتی و کوردستان بە 
تایبەتی و ئەو کێشە و گیر و گرفتانەی 
کــە کۆمــاری ئیســالمی لــە ڕۆژهەاڵت 

پێکی هێناوە بۆ میوانان قسەی کرد.
لە بەشــێکی دیکــەی دیدارەکەدا »تاهیر 
مەحموودی« باســێکی لەسەر وەزعیەتی 
هەڵســوکەوتی  و  سیاســی  زیندانیاســی 
نالەبــاری دامــو ەزگا ســەرکوتکەرەکانی 
بوونــی  برینــدار  و  کــوژران  و  ڕێژیــم 

کۆڵبەران بۆ میوانان باس کرد.
دواتــر میوانەکان لەو چوارچێوەدا پرســیار 
لەســەر  و  کــرد  بــاس  خۆیــان  ڕای  و 
و  دێموکــرات  حیزبــی  پەیوەندییەکانــی 
الیەنــە سیاســییەکانی ناوچــە تێبینــی و 

نەزەری خۆیان هێنایە بەر باس.
لــە کۆتاییــدا دوو الیەن لەســەر پەیوەندی 
بەردەوام و دانیشتنەکانیا پێداگریان کرد.

بووەتــە خوێنــدکاری کۆلێــژی شــەریعە، 
کاری  بــە  تێکەڵبوونــی  بەهــۆی  بــەاڵم 
سیاســییەوە، ســاڵی یەکەمــی شــەریعەی 

پێ تەواو نەکراوە و دەرکراوە.
ماڵــی  خانــەی  لــە  ســاڵی ١٩٥١دا  لــە 
ســاڵی  لــە  وەرگیــراوە،  مامۆســتایان 
١٩٥٢دا، بەشــداری لــه ڕاپەڕینی هەمان 

ساڵ لە شاری بەغدادا کردووە.
لــەو ســەردەمەی »عەبدولکەریم قاســم« 
دەوڵــەت  ئەرکــی  لەســەر  خوێندکارانــی 

»عیزەدیــن  ســۆڤییەت،  واڵتــی  دەنــاردە 
مســتەفا ڕەســووڵ« یەکێــک بــووە لــەو 

خوێندکارانە.
»عیزەدیــن  زمــان،  تەواوکردنــی  دوای 
مســتەفا ڕەســووڵ« لەگــەڵ »کەمــاڵ 
مەزهــەر« و »نەســرین« چووەتــە باکــۆ 

و ساڵی ١٩٦٣دا، دکتۆرای وەرگرتووە.
لە ساڵی ١٩٦٥دا، گەڕاوەتەوە کوردستان 
و بووەتــە پێشــمەرگەی حیزبــی شــیوعی 
عێــراق، بــەاڵم دوای ســاڵێک مانــەوە لە 

بــارەگای بارزانی، لە ٢٦ی ١٢ی ١٩٦٦ 
بــە هەوڵی »مــەال مســتەفای بارزانی« 
بووەتە مامۆســتا لــە زانکۆی بەغدا و لە 
بەشــی کوردی دامەزراوە. ســاڵی ١٩٧٩ 
چووەتــە مۆســکۆ و درێــژەی بــە خوێندن 
داوە و پلــەی دوکتــورا و پڕۆفیســۆری 

وەرگرتووە.
»عیزەدیــن مســتەفا ڕەســووڵ« یەکێکە 
لــە دامەزرێنەرانــی یەکێتیی نووســەرانی 
کــورد و یەکەم بەیاننامە بە قەڵەمی ئەو 

نووسراوە.
 ٨٦ ڕەســووڵ«  مســتەفا  »عیزەدیــن 
بەرهەمــی نــاوازەی هەیــە، لــە ســەرەتای 
کاری  بــە  دەســتی  گەنجییــەوە 
لــە  دواجــار  کــردووە،  ڕۆژنامەنووســی 
گۆڤــاری ژیــن بابەتــی وەرگێڕاوەتە ســەر 

زمانی کوردی.
ســاڵی  لــە  »عیزەدیــن«  پڕۆفیســۆر   
بــۆ  »بلــە«ی  خەاڵتــی  ٢٠٠٩دا، 
کەســایەتیی ســاڵی لــە بــواری ئەدەبــدا، 

وەرگرتووە.

کوردســتان و کورد کەســایەتییەکی وەها 
مەزنــی تێدایــە کــە بەرژەوەندیــی بــااڵی 
خواســتەکانی  ســەرووی  لــە  نەتەوەیــی 

ژیانەوە دادەنێن.
لــە  بــە خەرمانێــک  پڕۆفیســۆرعیزەدین 
بەرهەمەکانــی کــە زیاتــر لە ٩٠ کتێب و 
نامیلکە بە شــێوەی نووســین، توێژینەوە و 
وەرگێــڕان تۆمار کردووە، زۆرترین خەمی 
وەک  و  بــووە  نەتەوایەتیــی  شوناســی 
کۆڵەکەیەکــی ســەرەکی لــە پاراســتن و 
پەرەپێدانــی زمــان و ئەدەبیاتــی کــوردی 

بووە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
بــە  بەوەفایــە  دۆســتە  ئــەو  لەدەســتدانی 
خەســارێکی گــەورە دەزانێــت و پرســە و 
سەرەخۆشــیی خــۆی ئاراســتەی هاوژین، 
کۆچکــردوو  کەســوکاری  و  بنەماڵــە 
دەکات و خۆی بە شــەریک و بەشــداری 
خەمیان دەزانێت و هیوای ســەبوورییان بۆ 

بە ئاوات دەخوازێت.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران

لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

١١ی ڕەزبەری ١٣٩٨ی هەتاوی
٣ی ئۆکتۆبری ٢٠١٩ی زایینی

ڕۆژی هەینــی، ١٢ی ڕەزبەری ١٣٩٨ی 
هەتــاوی، هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی 
سەرپەرەســتیی  بــە  ئێــران  کوردســتانی 
»محەممــەد نەزیــف قــادری«م جێگــری 
دووهەمــی لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی 
دێموکــرات، بەشــدارییان لــە ڕێوڕەســمی 
پڕۆفیســۆر  سەرەخۆشــیی  و  پرســە 

»عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ«دا کرد.
لــەو  دێموکــرات  حیزبــی  هەیئەتــی 
حیزبــی  هاوخەمیــی  بەشــدارییەدا 

دێموکراتیان پێی ڕاگەیاندن.
هاوخەمیــی  پەیامــی  پێوەندییــەدا،  لــەو 
»مستەفا هیجری«، لێپرسراوی گشتیی 
حیزبــی دێموکرات، ئاراســتەی بنەماڵەی 

بەڕێزیــان کــرا. پڕۆفیســۆر »عیزەدین«، 
نووســەر و ڕووناکبیر و دۆســتی بەوەفای 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
بەگشــتی و دوکتــور قاســملوو بەتایبەتی 
بوو کە ڕێکەوتی ١١ی ڕەزبەری١٣٩٨ی 
هەتــاوی، لــە تەمەنــی ٨٥ ســاڵیدا، لــە 

شاری سلێمانی کۆچی دوایی کرد.

فەتحــی«، جێگیر ســکرتێری یەکیەتیی 
خوێندکارانی دێموکرات، پێکهێنا.

ڕاگرتنــی  بــە  ســێمینارە  ئــەم  ســەرەتای 
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ گیانــی پاکی 
شــەهیدانی کــورد و کوردســتان دەســتی 

پێکرد.
پاشــان »جەمــاڵ فەتحــی« باســەکەی 
بەشــداربووانی  بــە  پێشــکەش  خــۆی 
باســەکەیدا  لــە  کــە  کــرد  ســێمینارەکە 
ئامــاژەی بــە ڕەوتــی لەنێوبردنــی زمانی 
نەتەوە کەمدەستەکان و کاریگەرییەکانی 
خوێندنــی بــە زمانــی بێگانە کــرد کە لە 
ئەنجامــدا منداڵێــک کــە بــە زمانێکــی 
بێگانــە لــە زمانــی دایکــی دەخوێنێــت، 

تووشی نامۆبوون لە کۆمەڵگا دەبێت.
ناوبــراو لەبارەی نوێتریــن گەاڵڵەی ڕێژیم 
بــە نــاوی »تێســتی بەســندەگی زمانــی 
کوردســتان  هەواڵنێــری  بــە  فارســی«، 
میدیــای ڕاگەیانــد: »لــەم گەاڵڵەیــەدا 
و  ڕاهاتوویــی  ئیســالمی،  ڕێژیمــی 
لەگــەڵ  کــورد  مندااڵنــی  ئاشــنایەتیی 
زمانی فارسی تاقی دەکاتەوە، بۆ ئەوەی 
بزانــن چەنێــک ڕســتەی کــوردی بەکار 
دەهێنن، تا بەجۆرێک پەروەردەیان بکات، 
بــۆ ئەوەی لــە داهاتوودا زمانی کوردییان 

لە بیر بباتەوە«.
قســەکانی  درێــژەی  لــە  »فەتحــی«، 
کوردســتان  هەواڵنێــری  لەگــەڵ  خۆیــدا 

میدیا باسی لە ڕەوتی لەنێوبردنی زمانی 
کوردی و باقی نەتەوە غەیرە فارسەکانی 
ئێرانــی کــرد و ڕایگەیانــد: »ئــەم ڕەوتــە 
لە سەردەمی پەهلەویدا دەستی پێکردووە، 
بــەاڵم لەگەڵ ئەوەی ئــەو هەموو کارەیان 
کردووە و ســەرەڕای تێچــووە زۆرەکانیان، 
جێبەجــێ  بــۆ  پرۆســەیان  و  پیــالن  ئــەم 
نەبــووە، چونکــە خەڵــک و کەســانێکی 
نیشــتمانپەرەوەر هــەن کــە هەســتیان بــەم 
پرۆژانــەی ڕێژیــم کــردووە و بــە دانانــی 
فەرهەنگییــەکان  ناوەنــدە  و  ئەنجومــەن 
ڕێژیمیــان  کارانــەی  ئــەم  بەرپەرچــی 

داوەتەوە«.

شــاهۆ  بەرزاییەکانــی  و  هەورامانــات 
لــە پارێــزگای کرماشــاندا، مانۆڕێکــی 

بەڕێوەبرد.
پاســدار »محەممــەد  قســەکانی  بەپێــی 
نــەزەر عەزیمــی«، فەرمانــدەی بنکــەی 
نەجەفــی ئەشــرەفی ســپای تێرۆریســتی 
پاســداران، ئــەو مانــۆڕە ماوەیەکــی زۆرە 
بەرنامــەی بۆ داڕێژراوە و هێزەکانیان لەو 
ناوچەیــەدا جێگیــر کــردووە و بەڕێوەیــان 

بردووە.
ئــەو  پەیامــی  »عەزیمــی«،  پاســدار 

و  نائەمنــی  لــە  »بەرگــری  مانــۆڕەی 
ئامادەبــوون بــۆ بەرەوڕووبوونــەوە لەگــەڵ 
هەڕەشــەکان« ڕاگەیانــدووە، لــە حاڵێکدا 
کــە خۆیــان ســەرچاوەی نائارامــی لــەو 
ناوچانــەدان و دەبنــە هــۆی دڵەڕاوکــێ و 

نیگەرانیی خەڵک.
مانۆڕانــەوە،  ئــەو  بەهــۆی  هەروەهــا 
ڕووبەرێکی بەرچاو لە ژینگە تێک دەدەن 
و ئەمــە تەنیا بۆ ســەپاندنی ئۆتۆریتەیانە 
لــە ناوچەکــەدا و هەروەها دروســتکردنی 

دڵەڕاوکێ و ترس لە دڵی خەڵکدا.

ئامانجەکانی ســپادان.  ســپای پاســداران 
لــە ڕێگــەی شــێرکەتگەلی گرێــدراو بــە 
خۆیەوە وەک »هانیستا«، بەرنامەیەکی 
بــە نــاوی »ئیتــا« دروســت کــردووە کە 
هاوشــێوەی ئەپــی تێلێگرامــە و ئــەم ئەپە 
بەکارهێنەرانــی  لــە  ســیخوڕیکردن  بــۆ 

ئەپــی  لــە  کۆمەاڵیەتییەکانــە.  تــۆڕە 
کردنــەوە،  چــاالک  پــاش  »ئیتــا«دا، 
ئەپەکــە دەستپێڕاگەیشــتنی تــەواوی بــە 
زانیارییە کەسییەکانی بەکارهێنەر دەبێت 
و لــە ڕوومەتــی بەکارهێنەرەکــەی وێنــە 

هەڵدەگرێت، بەبێ ئەوەی ئاگادار بێت.



٣ ژمارە ٧٥٩، ٧ی ئۆکتۆبری ٢٠١٩

درێژەی پەیڤو
بەتەواوی دژی ئیدئۆلۆژی و سیاســەتی 
دەســەاڵتی زاڵ بــێ. مەرجــی دیکــەی 
و  سیاســەت  ئــەو  دروســتە  کــە  ئەوەیــە 
ئیدیۆلۆژییــە کــە دەبێ دژی سیاســەتی 
جێــی  دەبــێ  بــەاڵم  بــێ،  دەســەاڵتداران 
پەســندی خەڵکیــش بــێ. خــۆ ناکــرێ 
ئیدئۆلۆژییەکــی چەقبەســتووی وەکــوو 
بیــری داعشــی بــە ئاڵترناتیڤی ویالیەتی 
فەقیهــی بزانــرێ. بۆیە مەرجــی دووهەم 
خەڵکەوەیــە.  لەالیــەن  پەســندکرانی 
سیاســەت و بیرکردنــەوەش کاتێک جێی 
پەسندی خەڵک دەبێ کە سیاسەتداڕێژەر 
ئاواتەکانــی  و  توانــاکان  و  ویســت  لــە 
خەڵــک تــێ بــگا و هەمــوو رەنــگ و 
ببینــێ.  کۆمەڵــگا  جیاوازییەکانــی 
سیاســەتێک  دەیهــەوێ  کــە  کەســێک 
دابڕێــژێ و هیــچ پێوەندییەکی بە ناخی 
رەنگــە  هەمــوو  و  نەبــێ  کۆمەڵــگاوە 
لــە  نەبینــێ،  کۆمەڵــگا  جیاوازەکانــی 
باشــترین حاڵەتدا سیاســەتێک دادەڕێژێ 
کــە تەنیــا بەشــێکی کــەم لــە کۆمەڵگا 
کــە وەکــوو ئەون و هاوشــێوەی ئەون لێی 
تێدەگەن. لە کۆمەڵگای ئێراندا، چەندین 
نەتەوە هەیە و لە سەر ئەرزی واقیع، ئەو 
نەتەوەگەلــە ویســت و ئــاوات و خولیــای 
جیاوازیان هەیە و لە نێو شار و شوێنەکانی 
هەرکام لەو نەتەوانەدا خەڵک بەشــێوەی 
مەدەنــی و خۆبەخۆ، خەریکی کردنەوەی 
بنکەی تایبەت بە فێرکردنی مندااڵن بە 
زمانــی دایکیی هــەرکام لە نەتەوەکانن. 
لە دۆخی سیاسیی جیاوازیشدا نەتەوەکان 
پرســەکانی  لەســەر  جیــا  بــە  هــەرکام 
تایبــەت بەخۆیان هەســتیارن، کاتێک لە 
تــاران خۆپیشــاندانە، کوردســتان بــە هی 
خــۆی نازانــێ و کاتێــک لە کوردســتان 
خۆپیشــاندانە، ئیســفەهان بــە هــی خۆی 
نازانــێ. بۆ هەمــوو نەتەوەکانی دیکەش 
هەر بەم شــێوەیە. لەوەها کۆمەڵگایەکدا، 
لــە  بــاس  کــە  سیاســی  بەرنامەیەکــی 
»یەکپارچەیــی نەتەوەیی« بکا و گاڵتە 
بە چارەنووســی نەتــەوەکان بــکا ناتوانێ 
ســەرکەوتنێک  و  دەســکەوت  هیــچ 
بەدەست بێنێ. تەنیا ئەوە دەسەلمێنێ کە 
دارێژەرانی ئەو سیاســەتە زۆر لە راستیی 
کۆمەڵــگا و نەتەوەکانــی ئێــران دوورن و 

لێی تێناگەن.
 
 

خوێندکارانی کورد، بێکارترین خوێندکارانی ئێرانن

باوکی شەهیدێکی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان کوچی دوایی کرد

کەسایەتییەکی خۆشناو لە شاری سنه مااڵوایی لە ژیان کرد

کەسایەتییەکی خۆشناو و نیشتمانپەروەر، 
لە شاری شنۆ مااڵوایی لە ژیان کرد

کۆچی دوایی پێشمەرگەیەکی دێرینی حیزبی دێموکرات

کەسایەتییەکی خۆشناو مااڵوایی لە 
ژیان کرد

کەسایەتییەکی نیشتمانپەروەر 
مااڵوایی لە ژیان کرد

باوکی شەهیدێکی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان کۆچی دوایی کرد

دایکی دوو شەهیدی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان 
کۆچی دوایی کرد

باوکی شەهیدێکی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان مااڵوایی لە ژیان کرد
کەسایەتییەکی نیشتمانپەروەر 

کۆچی دوایی کرد

کوردستان لەگەڵ نەبوونی قوتابخانە بەرەوڕوویە

ڕێــژەی خوێندکارانــی کــوردی بێــکاری 
ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  پارێزگاکانــی 
پارێزگاکانــی  بەنیســبەت خوێندکارانــی 
دیکــەی ئێرانــەوە، زۆر بەرزتــرە و ڕێژیــم 

لەمبارەشەوە کوردانی پەراوێز خستووە.

باوکی شــەهیدێکی سوورخەاڵتی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران لە شــاری 

بانە، کۆچی دوایی کرد.
٢٩ی  ڕێکەوتــی  هەینــی،  ڕۆژی 
خەرمانان، کاک ›‹ڕەحمان ئەمینزادە‹‹، 
ناســراو بــە وەســتا »ڕەحمــان«، باوکــی 
شــەهید ›‹ ناســر ئەمینــزادە‹‹، خەڵکــی 
گونــدی ›‹بەنــەژاژ‹‹ی شــاری بانە، لە 

خەرمانــان،  ٣١ی  یەکشــەممە،  ڕۆژی 
کەســایەتییەکی حیزبدۆســت و خۆشــناو 
بــە نــاوی »حاج یەدوڵــاڵ محەممەدی«، 
کــوڕی حــاج »عەبدوڵــاڵ« لــە گونــدی 

حاجــی  ڕەزبــەر،  ٥ی  هەینــی،  شــەوی 
›‹حوســێن ئیســپەندار‹‹، خەڵکی گوندی 
شــنۆ،  شــاری  بــە  ســەر  ›‹ئاڵیــاوێ‹‹ 
کۆچــی دوایــی کــرد. حاجی »حوســێن 
» لە ســەرەتای شۆڕشی گەالنی ئێرانەوە 
هاتە نێو شۆڕش و ماوەیەک وەک هێزی 

حیزبــی  دێرینــی  پێشــمەرگەیەکی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێــران لە واڵتی 
»نیووزلەنــد«، بۆ هەمیشــە مااڵوایی لە 

ژیان کرد.
عەبدوڵــاڵزادە«،  »کەمــاڵ  کاک 
پێشــمەرگەی قارەمان و دڵســۆزی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، خەڵکی 

کەســایەتییەکی خۆشناو و نیشتمانپەروەر 
لە شــاری سەردەشــت، مااڵوایــی لە ژیان 

کرد.
١٠ی  ڕێكەوتــی  چوارشــەممە،  ڕۆژی 
ڕەزبەر، کاک »مەحموود محەممەدزادە« 
ناسراو بە »مەحموودی عەبدوڵاڵ غونچە 
مارەغــان«، خەڵکــی گونــدی مەراغانی 
سەردەشــت، کوچی دوایی کرد.  کاک 
»مەحموود« کەســایەتییەکی خۆشناو و 

کەسایەتییەکی نیشتمانپەروەر و ناسراوی 
خەڵکــی شــاری بــۆکان، کۆچــی دوایی 

کرد.
و  نيشــتمانپەروەر  كەســايەتييەكى 
شــاری  قوتابخانەكانــى  ماموســتایەکی 
بۆكان بە ناوی »سەيد فەتاح حوسێنی‹‹، 

كوچى دوايى كرد.
هــەم  فەتــاح«  »ســەيد  مامۆســتا 
مامۆســتايەكى خۆشەويســت بــوو و هــەم 
وەك كەسێكى نيشتمانپەروەر قوتابييانی بو 
نیشتماندۆســتی و دووریكــردن له خيانەت 

و خۆفرۆشى هان ده دا.
مامۆســتا »ســەيد فەتاح« له ســەرەتای 

باوکــی شــەهیدێکی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران لــە شــاری مەهابــاد، 

مااڵوایی لە ژیان کرد.
ڕۆژی یەکشــەممە، ٧ی ڕەزبــەر، حاجی 
›‹ڕەسووڵ ئیبراهیمیان‹‹، باوکی شەهید 
»ڕەحیــم ئیبراهیمیان«، دوای تەمەنێکی 
پڕسەروەری، لە شاری مەهاباد مااڵوایی 

لە ژیان کرد.
کەســایەتییەکی  »ڕەســووڵ«،  حاجــی 
کــە  بــوو  حیزبدۆســت  و  نیشــتمانپەروەر 

دایکی دوو شــەهیدی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران لــە شــاری نەغــەدە، 

مااڵوایی لە ژیان کرد. 
ڕۆژی یەکشــەممە، ٧ی ڕەزبــەر، دایــە 
›‹بەســێ شــابازی‹‹، دایکــی شــەهیدان 
ڕەمەزانــی‹‹،  حەســەن  و  ›‹عەبدوڵــاڵ 
خەڵکــی گونــدی ›‹خەلیفەلیــان‹‹ ســەر 
تەمەنێکــی  دوای  نەغــەدە،  شــاری  بــە 
پڕســەرەوەری، بــۆ هەمیشــه مااڵوایی لە 

ژیان کرد. 
دایــە »بەســێ« ژنێکی نیشــتمانپەروەر و 
حیزبدۆســت بــوو کــە هەمیشــە شــانازیی 
بــە ڕێبــازی کوڕەکانیــەوە دەکــرد و هەتا 
دوا ســاتەکانی ژیانی وەفادار بە ڕێبازی 

کەســایەتییەکی خۆشناو و نیشتمانپەروەر 
لــە ناوچــەی ســۆمای ســەر بــە شــاری 

ورمێ، مااڵوایی لە ژیان کرد.
ڕۆژی هەینــی، ڕێکەوتــی ٥ی ڕەزبــەر، 
کاک ›‹فەیســەڵ فەرزانــە‹‹، خەڵکــی 
گوندی ›‹کەینیسی‹‹، سەر بە ناوچەی 
ســۆمای ورمــێ، لــە تەمەنــی هەشــتاد 

ساڵیدا کوچی دوایی کرد.
ســەرەتای  لــە  »فەیســەڵ«  کاک 
ئاشــکرای  چاالکیــی  دەســتپێکی 
حیزبــی دێموکــرات، وەکــوو ئەندامێکــی 

حاجــی »ڕەحمــان فیرووزمەنــد« باوکــی 
لــە  شــەهید »محەممــەد فیرووزمەنــد« 

شاری پیرانشار کۆچی دوایی کرد.
رۆژی چوارشەممە ڕێکەوتی ٣ی ڕەزبەر 
حاجی »ڕەحمان فیرووزمەند« ناســراو بە 
حاجی »ڕەحمانە ســوورە« باوکی شەهید 
شــاری  لــە  فیرووزمەنــد«  »محەممــەد 

پیرانشار کۆچی دوایی کرد.
کادری  خــۆی  کاتــی  ڕەحمــان  حاجــی 
حیزبــی دێموکرات بوو و ئەرکی حیزبیی 
خــۆی لــە ناوچەکــەدا بەجــێ دەگەیانــد. 

قوتابییــان  لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت 
خوێنــدن  زۆری  کێشــەی  لەگــەڵ 
بەرەوڕوون، لە الیەکی دیکەشەوە نەبوونی 
قوتابخانە هەڕەشەیەکە بۆ سەر داهاتووی 
مندااڵنــی کــورد. لــە شــاری ورمــێ، لە 
بەخشــی ئەنزەلــی ئــەو شــارە، قوتابییــان 
بەهــۆی ئەوەیکــە قوتابخانەیــان نییــە، لە 
مزگەوتدا دەخوێنن. لە ئێســتادا قوتابییان 

لە گوندی »مێ شــک«، لە مزگەوتدا 
دەخوێنن و قوتابخانەیان نییە.  

هاوکات لە گوندی »گومارە لەنگـ«ـــی 
مەریــوان، بەهۆی پرتووکاویی قوتابخانە، 
ئــەو قوتابخانەیــە داخــراوه و ٣٥ قوتابیــی 
چارەنووســیان  ناوەنــدی،  و  ســەرەتایی 

ناڕوونه.    
ڕایگەیانــد:  مەریوانــی  هاوواڵتییەکــی 

ئــەوەی  ســەرەڕای  قوتابخانەیــە  »ئــەو 
کــە ٣ هەتــا ٤ جــار نــۆژەن کراوەتــەوە، 
بــەاڵم به هــۆی ئەوەیکــە بە باشــی نۆژەن 

نەکراوەتەوە، داخراوە«.  
جێگــری  تورکمــەن«،  یــار  »عەلیوڵــاڵ 
وەزارەتــی  گەشــەی  و  بەرنامەڕێــژی 
لــەوە  باســی  بارهێنــان،  و  پــەروەردە 
کــردووە: ›‹لــە ناوچــە پەراوێزخراوەکانــدا 
بــە  بــگات  چ  نییــە،  قوتابخانەشــمان 
هەمــوو  قوتابخانــە«.     مامۆســتای 
کــە  ڕەزبــەردا  مانگــی  لــە  ســاڵێک 
چیرۆکــی  دەکرێنــەوە،  قوتابخانــەکان 
نەبوونــی مامۆســتا و قوتابخانــە لە ئێران 
و کوردســتاندا دووپــات دەبێتــەوە و ئــەو 
کێشــەیە چارەســەر ناکرێــت.  نەبوونــی 
بودجــە بــۆ بەشــی پــەروەردە و بارهێنــان، 

خۆی بەشێکە لە کێشەکانی خوێندن.

بەپێــی ئامارێــک کــە لــە ماڵپەڕەکانــی 
کراوەتــەوە،  بــاڵو  ڕێژیمــەوە  خــودی 
پارێزگاکانــی  زانکــۆی  دەرچووانــی 
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت، لــە بێکارتریــن 

دەرچووانی زانکۆکانی ئێرانن. 

پارێــزگای  کــە  هاتــووە  ئامــارەدا  لــەم 
خوێنــدکاری  زۆرتریــن  کرماشــان 
و  هەیــە  زانکــۆی  دەرچــووی  بێــکاری 
لــەم  ســنە  پارێــزگای  کرماشــان،  دوای 
ڕیزبەندەدایــە. ئەمانــە لــە حاڵێکدایــە کە 
کۆتایــی  لــە  فارسنشــینەکان،  پارێــزگا 
ئــەم ئامــارەدا هاتوون و زۆرتــر لە پارێزگا 
هەلــی کار  ئــەوان  بــۆ  پەراوێزخــراوەکان 
ڕەخســاوە.   خوێندکارانــی کــورد دوای 
دەرچــوون لــە زانکــۆ، بەهــۆی نەبوونــی 
هەلــی کار و دۆخــی خراپــی ئابــووری، 
یــان بــۆ کرێــکاری ڕوو لــە شــارەکانی 
دیکەی ئێران دەکەن، یان لە سنوورەکاندا 

سەرقاڵی کۆڵبەری دەبن.

تەمەنــی ٩٠ ســاڵیدا، مااڵوایــی لــە ژیان 
کرد.

شەهید ›‹ناسر ئەمینزادە‹‹، پێشمەرگەی 
دێموکراتــی  حیزبــی  قارەمانــی  و  الو 
کوردستانی ئێران بوو کە لە دەرگیرییەکدا 
لەگــەڵ هێزەکانی داگیرکــەری ڕێژیمی 
ئێران لەســەر جادەی بانە - سەردەشــت، لە 
پشتی گوندی  ›‹سوێروو‹‹، شەهید بوو.

»چڕنوو«، ســەر بە شاری سنه، بەهۆی 
نەخۆشــیی شــێرپەنجەوە، کۆچــی دوایــی 
کرد.  حاجی »یەدوڵاڵ« کەسایەتییەکی 
دڵسۆز و خۆشناوی ناوچەکە بوو. ناوبراو 

بەرگریــی میللی کاری کرد، پاشــان بوو 
بــە پێشــمەرگە. دواتــر لەســەر ئیجــازەی 
لــەوێ  و  دێموکــرات گەڕایــەوە  حیزبــی 
ئەرکــی حیزبیــی ڕادەپەراند و تا کۆتایی 
مایــەوە.  وەفــادار  ڕێبــازە  بــەم  ژیانــی، 
هەروەهــا، برایەکــی حاجــی »حوســێن«، 

گوندی دشــەی شــاری پاوە لــە ناوچەی 
ڕەزبــەری  ١ی  ڕێکەوتــی  هەورامــان، 
٩٨ی هەتــاوی، لە واڵتــی نیووزلەند، بۆ 

هەمیشە مااڵوایی لە ژیان کرد.
کاک »کەماڵ« یەکێک لەو کەســانە 
بووە کە بۆ بەرگری لە گەل و نیشتمانی 
هەمــوو  بــە  و  شۆڕشــەوە  نێــو  هاتووەتــە 

هەروەها کچێکی حاجی ڕەحمان بە ناوی 
»گوڵێ فیرووزمەند« کادری دەرمانیی 

حیزب بووە.
حاجــی رەحمان لە کاتی پێشــمەرگایەتیدا 
جارێک بە توندی بریندار دەبێت بەاڵم واز 

لە خەبات و تێکۆشان ناهێنێت.
شــەهید  نــاوی  بــە  ناوبــراو  کوڕێکــی 
فیرووزمەنــد«  ئەمیــن  »محەممــەد 
شەهیدی ڕێگای ڕزگاریی کوردستانە.

ســاڵی  ئەمیــن  محەممــەد  شــەهید 
١٣٤٠ی هەتــاوی لــە پیرانشــار چــاوی 

هەمیشــە  ›‹ڕەحمــان‹‹  کاک  ماڵــی 
شــوێنی حەســانەوەی پێشــمەرگە بووە. بە 
هەموو شێوەیەک هاوکاریی پێشمەرگەی 
دەکرد و هەتا دواساتەکانی ژیانیشی هەر 

پشتیوانی هێزی پێشمەرگە بوو.
لەنێــو   « ›‹ڕەحمــان  کاک  تەرمــی 
ئاپــۆڕای خەڵکــی ناوچەکــەدا بە خاکی 

پیرۆزی کوردستان ئەسپێردرا.

هەمیشــە  حیــزب،  هاوکاریــی  وێــڕای 
داوە.  هەژاریشــی  خەڵکــی  یارمەتیــی 
تەرمــی ناوبــراو لەنێــو ئاپــۆڕای خەڵکی 

ناوچەکەدا به خاک ئەسپێردرا.

بــە ناوی ›‹کەریم ئیســپەندار‹‹، کادری 
دەرجــەی ٣ی حیزبی دێموکرات بووە کە  
لــە ســاڵی ١٣٦١ی هەتاویــدا تێکــەڵ بە 
کاروانــی شــەهیدان بووە. تەرمــی ناوبراو 
لەنێــو ئاپــۆڕای خەڵکــی ناوچەکــەدا بــه 

خاک ئەسپێردرا.

توانایــەوە وەک مرۆڤێکــی خۆنەویســت و 
دڵپاک ئەرکەکانی جێبەجێ کردووە.

کۆمیتــەی  نیووزلەنــد،  لــە  ناوبــراو 
حیزبــی دیمۆکراتــی کوردســتانی ئێرانی 
وەک  لەوێــش  هەر  و  دامەزراندبــوو 
دڵسۆزێکی نیشتمان، چاالکانە بەشداریی 
لە هەموو کۆڕێکی کوردەکاندا کردووە.

بــە دنیــا هەڵدێنێــت. ناوبراو لە شــەڕێکی 
داگیرکەرانــی  دژی  قارەمانانــەدا 
کوردســتان لــە ڕێکەوتی ٤ی گەالوێژی 
١٣٦٤ی هەتاوی لە گوندی »سنجەلی« 

تێکەڵ بە کاروانی شەهیدان دەبێت.
ناوبراو کادری دەرجە  ٤ی حیزب بووە.

گڵکــۆی شــەهید محەممــە ئەمیــن لــە 
گوندی »شیناوێ«ـیه.

تەرمــی مــام حاجــی لــە نێــو ئاپــۆڕای 
خەڵکی ناوچەکەدا بە خاک ئەسپێردراوە.

لــە بنەماڵەیەکی نیشــتمانپەروەر بوو و لە 
گوندەکەیانــدا بۆ یەكڕیــزی و تەبایی نێو 

خەڵک هەوڵی دەدا.
»فەقــێ  نــاوی  بــە  ناوبــراو  برایەکــی 
حوســێن« ناســراو بە »کاوە مارەغانی«، 
لــە شۆڕشــی  ٤٦ـ ٤٧دا شــەهید بــووە. 
هەروەهــا برایــەک و برازایەکــی، ماوەی 
حیزبــی  پێشــمەرگەی  ســاڵ  چەندیــن 

دێموکرات بوونه.

هێــزی بەرگــری لــە گونــدی کەینیســی 
و  کادر  بــە  بێوچانــی  خزمەتێکــی 
پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات کرد.

هەروەهــا لە دوای شــەڕی »جەتەر«، بۆ 
ماوەیــەک ماڵــی ناوبــراو وەکوو شــوێنی 
بریندارانــی  دەرمانکردنــی  و  حەســانەوە 
شــەڕی جەتــەر دەبێــت و هەر بــەو هۆیەوە 
هەمیشــە وەکوو کەســێکی جێــی متمانە 
و جێی بڕوای خەڵکی ناوچەکە دەناســرا 
و ڕێزیــان لــێ دەگــرت و تــا دوا چرکەی 

ژیانی هەر بەو ڕێبازە وەفادار مایەوە.

کوڕە شەهیدەکانی مایەوە. 
ڕەمەزانــی«،  »حەســەن  شــەهید 
گونــدی  لــە  هەتــاوی  ١٣٤١ی  ســاڵی 

»خەلیفەلیان« لەدایک بوو. 
دوای هێرشی داگیرکەران بۆ سەر خاکی 
کوردســتان، پەیوەســت بــە ڕیــزی هێــزی 

پێشمەرگەی کوردستانەوە بوو. 
ناوبــراو لــە دەرگیرییەکدا دژی هێزەکانی 
٧ی  ڕێکەوتــی  لــە  ئێــران  ڕێژیمــی 
بەفرانبــاری ســاڵی ٦٣ی هەتــاوی، لــە 
شــوێنێک بــە نــاوی »دێلکــە« ســەر بە 
شــاری پیرانشــار، تێکــەڵ بــە کاروانــی 
شەهیدان بوو و هەر لەو شوێنەدا بە خاک 

ئەسپێردرا. 

پاييــزى  تــا  ئێرانــەوە  شۆڕشــی گەالنــى 
ســاڵى ١٣٦٠ی هەتاوی كه شارى بۆكان 
لــه كۆنترۆڵــى هێــزی پێشــمەرگەدا بــوو، 
لــه قوتابخانــەی »ئێبنــی ســينا« كه له 
كوردســتانى  دێموكراتــى  حيزبــى  اليــەن 
ئێرانــەوه ئيداره دەكرا، وانەى بیرکاریی بە 

قوتابییان دەوتەوە.
وەك خۆشــترين  ماوەيــەی  ئــەو  ناوبــراو، 
دەورانــى مامۆســتايى بــو قوتابييان، وەك 

بيرەوەرى دەگێڕايەوه.
فەتــاح«،  »ســەيد  مامۆســتا  هەروەهــا 
یاریزانــی خۆشه ويســتى تیمــی فووتباڵی 

الوانى بوكان بوو.

لــە  ڕەمەزانــی«  »عەبدوڵــاڵ  شــەهید 
گوندی خەلیفەلیان لەدایک بوو. 

هێــزی  بــە ڕیــزی  پەیوەســتبوونی  دوای 
وەکــوو  کوردســتانەوە،  پێشــمەرگەی 
جێگرپــەل ئەرکــە حیزبییەکانی خۆی بەو 

پەڕی دڵسۆزییەوە بەڕێوە دەبرد. 
ناوبــراو لــە دەرگیرییەکدا دژی هێزەکانی 
٢٩ی  ڕێکەوتــی  لــە  ئێــران  ڕێژیمــی 
لــە  هەتــاوی،  ٦٧ی  ســاڵی  ڕەشــەمەی 
شــوێنێک بــە نــاوی گونــدی »چەقــەڵ 
مستەفا« سەر بە شاری نەغەدە، تێکەڵ 

بە کاروانی سوورخەاڵتی شەهیدان بوو.
»شــەبەکی«  لــە  ناوبــراو  گڵکــۆی 

مەهابادە.

هەمیشە شانازیی بە ڕێبازی کوڕەکەیەوە 
دەکــرد و هەتــا دوا ســاتەکانی ژیانــی بە 

ڕێبازی کوڕەکەی وەفادار مایەوە.
شــەهید »ڕەحیــم ئیبراهیمیــان«، ســاڵی 
شــاری مەهابــاد  لــە  ١٣٤٠ی هەتــاوی 

لەدایک بووە.
ســەر  بــۆ  داگیرکــەران  هێرشــی  دوای 
خاکــی کوردســتان، پەیوەســت بــه ڕیــزی 

پێشمەرگەی کوردستان بوو.
ناوبــراو به هــۆی لێهاتوویــی توانــی ببێتە 

جێگرلــک و ئەرکــە حیزبییەکانی خۆی 
بەوپەڕی دڵسۆزییەوە بەڕێوەببات.

دەرەنجام، شەهید ›‹ڕەحیم‹‹ لە ڕێکەوتی 
٢٢ی خەرمانانی ســاڵی ٦٧ی هەتاویدا، 
بــە دەســتی ڕێژیمــی پــەت و ســێدارەی 
ئیســالمیی ئێران لە شــاری ورمێ ئێعدام 
کرا و تێکەڵ بە کاروانی شەهیدان بوو.
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سەرەتایەک بۆ تێکڕووخانی هیاللی شێعە

دێموكراسیخوازی بە شێوازی ئێرانی

 خۆپیشــاندان لــە عێراق بــۆ دابین کردنی 
ژیــان،  پێداویســتییەکانی  ســەرەتاییترین 
بڵێیــن  نییــە و دەتوانیــن  شــتێکی نامــۆ 
لــە پــاش ٢٠١١ ـــەوە هەتــا ئێســتا، هــەر 
بــۆ  خۆپیشــاندان  جارێــک  ســاڵێک، 
خزمەتگــوزاری لە گۆڕەپانــی عێراقدا لە 

گۆڕێ بووە.
خۆپیشــاندانی ئــەو جارەی عێراق ســێ 

جیاوازی هەیە:
یەکــەم: خۆپیشــاندەران ســەرەڕای داوای 
خزمەتگــوزاری، خوازیاری چوونەدەرەوەی 

ئێرانن.
خۆپیشــاندانەکانی  زۆربــەی  دووهــەم: 
پێشــوو، کارتێکی موقتەدا ســەدر بوو کە 
بۆ زەخت ســاز کردن لەســەر بــەرەی ئێران 
لــە شــەقامی سیاســیی عێراقــدا بەکاری 

دەهێنا.
ئەمجــارە،  خۆپیشــاندانی  لــە  ســێهەم: 
عەرەبی شیعە، بێ ئەوەی سەرکردایەتیان 
لە دەســتی موقتەدا ســەدردا بێت، هاتوونە 
خۆپیشــاندەر  جەمــاوەری  و  سەرشــەقام 
لەالیــەن هەندێک لە گرووپەکانی نزیک 
ئێــران ســەرکوت دەکرێــت، پێشــووتر  لــە 
خۆپیشــاندانەکان  لــە  بەشــە  ئــەو  تەنیــا 
ســەرکوت دەکرا که عەرەبی ســوننە بوون 
کــە دەکرێــت وەک نموونــە ئامــاژە بــە 
خۆپیشــاندانەکانی ئەنبار لە ساڵی ٢٠١١ 
هەتا ٢٠١٣ بکرێت. ئەو سێ جیاوازییەی 
سەرەوە، دەتوانێ بەو مانایە بێت کە ئێران 
وەک دەســەاڵتێک کــە لــە جوغرافیــای 
هێــزی  وەک  خــۆی  شــیعە،  هیاللــی 
ڕزگارکــەری »شــەعبی شــیعە« دادەنا، 
لەالیــەن  داگیرکەرێــک  وەک  ئێســتا 
خەڵکی شــیعەوە سەیری بکرێت. ئێران بۆ 
وەدیهێنانــی خەونــی هیاللی شــیعە، تەنیا 
یــەک کارتــی بەهێــزی هەبــوو ئەویــش 

پێگــەی کۆمەاڵیەتیــی دەســەاڵتدارێکی 
شــیعەی ئێرانــی لە جوغرافیــای هیاللی 

شێعەدا بوو.
کۆمــاری ئیســالمی بــە هــۆی پێگــەی 

نێــو  لــە  شــیعە،  مەرجەعــی  سیســتمی 
ئایینــزای شــیعەدا و بــە هۆی ئــەوەی لە 
جوغرافیــای دەرەوەی ئێــران باوەڕمەندانی 
شــیعە لەژێر دەســەاڵتداری سوننەدا بوون، 
لــە  بەشــێک  توانیویەتــی  ئێســتا  هەتــا 
جەماوەری شیعە بۆ الی خۆی ڕاکێشێ؛ 
هەڵبەت شەڕی ئێران و عێراق و سەرکوتی 

شــیعەی عێراق لە ماوەی دەسەاڵتدارێتی 
ســەدام بێ گومان ڕێگەخۆشــکەریش بووە 
بــۆ گەیشــتنی کۆمــاری ئیســالمی بەو 

دەسکەوتەی باسمان لێکرد.
لە ئێستادا جەماوەری شیعە لە شەقامی 
بەغدا، دوو داواکاریی ڕوونیان هەیە:

 یەکەم: خزمەتگوازی
 دووهەم: چوونەدەری ئێران لە عێراق

لە ١٦ ســاڵی ڕابردوودا، حیزبە شــیعەکان 

عێــراق  دەســەاڵتی  نێــو  لــە  زاڵ  هێــزی 
بــوون و ئــەو بەرەیــە نەیتوانیــوە تەناهی و 
خزمەتگــوزاری، تەنانــەت بــۆ جەماوەری 
و  بــکات  دابیــن  خۆشــی  دەنگــدەری 

ســەرەڕای ئــەوە، دەســەاڵتداری شــیعەی 
عێراقــی، دوو نەتــەوەی کــورد و عەرەبی 
سونەشــی خســتۆتە پەراوێزی دەســەاڵتەوە 
و ناوچــەی ژیانــی عەرەبــی ســوننە  بــە 

تەواوی تێکڕمێندراوە. 
 هــاوکات لەگــەڵ ئــەوە، دەیان بەرپرســی 
ئەبــوو  عێراقــی وەک هــادی عامــری، 

کەعبــی  ئەکــرەم  موهەندیــس،  مێهــدی 
و .. لــە چەنــد مانگــی ڕابــردوودا، بــە 
ڕاشــکاوی بــە ڕاگەیاندنەکانــی جیهانی 
گوتــووە کــە چارەنوســی عێــراق و ئێــران 
یــەک چارەنووســە و گەر هێــرش بکرێتە 
سەر ئێران، ئەوە عێراقیش دەست دەکاتەوە، 

بەاڵم خۆپیشــاندانی ئەمجارەی شــەقامی 
عێراقــی، یــەک ڕۆژ دوای هەڕەشــەی 
ئیرەج مەسجدی، باڵوێزی ڕێژیم لە بەغدا 

گوتبــووی  مەســجدی  پێکــرد.  دەســتی 
ســەر  بکەنــە  هێــرش  دەتوانــن  ئــەوان 
بەرژوەندییەکانــی ئامریــکا لــە عێــراق و 
داواکاریی ڕوونی خۆپیشاندەرانیش ئەوەیە 

کە چارەنووســی سیاســیی ئێران و عێراق 
لێک هەاڵوێردرێ.

عێراق بۆ ئێران لە پێنج ڕووەوە گرنگە:
 یەکــەم: لــە مێژووی ئایینزای شــیعەدا، 
ناوەنــدی  کەربــەال  و  نەجــەف  هەمیشــە 
دەســەاڵتداریی مەرجەعیەتــی شــیعە لــە 
ئایینــزای شــیعەدا بــوون کــە پێگەی ئەو 

دوو شارە لە ٤٠ ساڵی ڕابردوو الواز بووە، 
بــەاڵم بە ڕووخانــی ســەدام دەرفەتی ئەوە 
هەیــە ئــەو دوو شــارە پێگــەی مێژوویــی 
خۆیان لە سیســتمی مەرجەعیەتی شــیعە 

بەدەست بێننەوە.
دووهــەم: عێــراق لــە ڕووی جەماوەرییەوە 

ســێیەمین واڵتی شــیعەیە، بەاڵم شیعەی 
ئــەو  جەمــاوەری  زۆرینــەی  عێــراق 
واڵتەیــە و بۆیــەش عێــراق دوای ئێــران، 

لــە ڕووی کۆمەاڵیەتییــەوە زۆر ئاســاییە 
دەسەاڵتداری شــیعە تێیدا بااڵدەست بێت؛ 
تەنانــەت لــە سیســتمێکی دێمۆکراســیدا، 
واڵتــی  عێــراق  ئەوەیکــە  ســەرەڕای 

هەناردەکاری نەوتە و لە پرســی تەناهیی 
وزەشــدا عێــراق دەتوانــێ پشــتیوانەیەکی 
گــەورەی ئێــران بــۆ یاریکردن بــە کارتی 

تەناهیی وزە بێت.
ســێیەم: عێراق لە ژێئۆپۆلتیکی هیاللی 
شێعەدا، گرنگترین واڵتە و تەنیا کاتێک 
دەتوانین بڵێین، هیاللی شیعە سەرکەوتووە 

کــە عێــراق لــەو هیاللــەدا بێــت و ئەگــەر 
عێــراق لــەو هیاللــە داببــڕێ، کەلێــن لەو 
هیاللــەدا ســاز دەبێــت و  پێگــەی ئێــران 
لــە ناوچەکــەدا بەتەواوی لە کــزی دەدا، 
یەمەنیــش  و  ســوریا  ئەگــەر  تەنانــەت 

بەتەواوی بکەوێتە دەست ئێرانەوە.

چــوارەم: عێــراق لــە ئێســتادا بــۆ ئێــران 
لــە  هــەم  ئابوورییــە،  دەروازەیەکــی 
ڕێــگای ئــەو واڵتــەوە دۆالری پێویســت 

و  بانکــی  سیســتمی  بەڕێوەبردنــی  بــۆ 
و هەمیــش  دەکات  دابیــن  ئێــران  دراوی 
عێــراق گەورەترین بــازاڕی هەناردەکردنی 
شــتوومەکی ئێرانییە کە ئەوە وایکردووە، 
بەشــێک لە بنیاتی پیشەســازیی ئێران بە 
هیــوای بازاڕی عێــراق بگەڕێ و زەختی 
سیاسی بۆ سەر ئێران لە عێراق بە مانای 
الوازبوونی پێگــەی ئابووریی ئێران دەبێت 
و ئەوەش سیاسەتی »زەختی ئەوپەڕ«یی 
ئامریکا لەسەر ئێران کارتێکەرتر دەکات.
پێنجــەم: عێراق واڵتێکــی هەناردەکاری 
کــە  دەوڵەمەنــدە  واڵتێکــی  و  نەوتــە 
بێــکاری  هــۆکاری  بــە  جەماوەرەکــەی 
هاتوونەتــە  خزمەتگــوازی  نەبوونــی  و 
سەرشــەقام، کەواتە هێزی دەســەاڵتدار لە 
عێــراق کە لــە ئێران نزیکە ئــەو داهاتەی 

عێراق دەدزێ. 
پشتڕاســت  هەواڵــی  هێنــدێ  بەپێــی   
نەکــراوە، بەشــێک لــە تێچــووی هیاللی 
هێــزە  لــە  هەندێــک  لەالیــان  شــیعە 
عێراقییەکانــی نزیــک لە ئێــران و الیەنە 
سیاســییەکانی ئەو واڵتەوە دابین دەکرێت 
و بــە کورتــی تێچــووی هیاللــی شــێعە 
تەنیــا لەســەر شــانی ئێــران نییــە، بەڵکوو 
عێراقیــش پشــکی لــەو تێچــووەدا هەیــە. 
ئەگەر پێگەی سیاسیی الیەنگرانی ئێران 
لــە عێــراق الواز بێــت، بێ  گومــان ئــەوان 
ناتوانن لە ڕووی ئابوورییەوە یارمەتیدەری 
پــڕۆژەی هیاللــی شــیعە بــن. کــە کۆی 
ئەو باسانە لە پاڵ یەک دانێین، دەتوانین 
بڵێیــن خۆپیشــاندانی ئەمجــارەی بەغــدا 
سیاســەتی  شکســتی  بــۆ  ســەرەتایەکە 
کۆمــاری  شۆڕشــی  هەناردەکردنــی 
ئیســالمی و تێکڕووخانی خەونی هیاللی 
فارسی_شــیعە و ئەگــەر خۆپیشــاندەران 
ســەرکەوتوو بــن، هیاللــی شــیعە تێــک 
دەڕووخێ و زەختی ئابووریی سەر ئێرانیش 
چەند قات زیاتر دەکات و ئەوەش دەتوانێ 
بەمانای ئەوە بێت کە گڵۆڵەی کۆماری 

ئیسالمی زیاتر دەکەوێتە لێژی.

لــە رۆژانــی رابــردوودا واتــە ٢٨ و ٢٩ی 
مانگــی ســێپتامبر، لــە ئیمپریــال كەلجی 
دیكــە  دامەزراوەیەكــی  لەنــدەن،  شــاری 
كۆمــاری  دژبــەری  دامەزراوەكانــی  بــە 
ئیســالمی ئیزافــە بــوو تــا گرێكوێــرەی 
ئۆپۆزیســیۆنی سەرانســەری لــەوەی كــە 

هەیە خراپتر بێت.
ئــەم دامەزراوەیە كــە دامەزرێنەرانی ناوی 
»شــۆرای مودیریەتی گوزار«یان لە سەر 
داناوە و لە ســەر زاری ئەوانەوە گۆیا ئەم 
رەهەندێكــی  لــە  دەیهەوێــت  دامەزراوەیــە 
دێموكراتــە  هێــزە  بەرینــدا  و  بەربــاڵو 
تێدەكۆشــێ  و  بخــات  یــەك  ئێرانییــەكان 
بــۆ  بەستەرخۆشــكردن  و  رێكخســتن  بــۆ 
هێــزە  بەربــاڵوی  بەرەیەكــی  پێكهاتنــی 
بــە  ئێرانییــەكان  دێموكراتــە  سیاســییە 
كۆنگرەیەكــی  پێكهێنانــی  مەبەســتی 

نەتەوەیی.
هــەاڵواردن،  نەبوونــی  دێمۆكراســی، 
و  راگەیەنــراو  بــە  پێبەندبــوون 
مــرۆڤ،  مافەكانــی  كۆنوانســیۆنەكانی 
دێســانترالیزە كردنــی دەســەاڵت، مافــی 
یەكســان بۆ گشت هاوواڵتیان، مافەكانی 
ســڕینەوەی  جینســیەتی،  كامڵــی 
هــەر  و    ... و  ئابــووری  هەاڵواردنــی 
وشــەیەكی جوان و گشــت پەســەند كە لە 
وشــەدانی سیاســیدا بوونی هەیە لە بەڵگە 
ســێیانەكانی ئــەم دامەزراوەیــەدا دەتوانــن 

بدۆزنەوە.
هیــچ  بــە  دامــەزراوە  ئــەم  ئەوەیكــە 
چەشــنێك ئــاوڕی لێنەداوەتــەوە و ئــەوەی 
بــۆ داهاتــووی دوای رووخانــی رێژیمــی 
كۆماری ئیسالمی هێشتۆتەوە، چۆنیەتی 

ئاگری ئیسماعیل نژاد

كەیهان یووسفی

ئێران وەک دەسەاڵتێک کە لە جوغرافیای هیاللی شیعە، خۆی وەک هێزی ڕزگارکەری "شەعبی 
شیعە" دادەنا، ئێستا وەک داگیرکەرێک لەالیەن خەڵکی شیعەوە سەیری بکرێت

عێراق لە ئێستادا بۆ ئێران دەروازەیەکی ئابوورییە، هەم لە ڕێگای ئەو واڵتەوە دۆالری پێویست 
بۆ بەڕێوەبردنی سیستمی بانکی و دراوی ئێران دابین دەکات و هەمیش عێراق گەورەترین بازاڕی 
هەناردەکردنی شتوومەکی ئێرانییە کە ئەوە وایکردووە، بەشێک لە بنیاتی پیشەسازیی ئێران بە 

هیوای بازاڕی عێراق بگەڕێ و زەختی سیاسی بۆ سەر ئێران لە عێراق بە مانای الوازبوونی پێگەی 
ئابووریی ئێران دەبێت

خۆپیشاندانی ئەمجارەی بەغدا سەرەتایەکە بۆ شکستی سیاسەتی هەناردەکردنی شۆڕشی کۆماری 
ئیسالمی و تێکڕووخانی خەونی هیاللی فارسی_شیعە و ئەگەر خۆپیشاندەران سەرکەوتوو بن، 

هیاللی شیعە تێک دەڕووخێ

روانینێك بۆ دامەزراندنی " شۆرای مودیرییەتی گوزار"
دیاریكردنی  پێكهاتەی سیاسی داهاتووی 
مەســەلەی  لــەوەش،  گرنگتــر  و  ئێــران 
نەتەوەیــی و مافە پێشــێلكراوەكانی نەتەوە 
ســتەملێكراوەكانی ئێرانــە. ئامــاژەدان بــە 

چەمكــە گشــتگیرەكانی 
دێمۆكراســی،  وەك 
نی  كا نە نســیۆ ا نو كۆ
مــرۆڤ  مافەكانــی 
زمانــی  خوێندنــی  و 
ناتوانێــت   ... و  دایكــی 
روون  نەخشــەڕێگایەكی 
بــۆ پێكهێنانــی بەرەیەكی 
سەرانســەری و راكێشانی 
ئازادیخوازەكانــی  هێــزە 
ژێردەســتەكانی  نەتــەوە 
ئێران بۆ الی ئەم شــۆرایە 

بێت.
هــەر  الی  گومــان  بــێ 
خەبــات  ئازادیخوازێــك 

بــۆ رزگاربــوون لە ســەرەڕۆیی بــە واتای 
نییــە و  نادیــار  بــۆ شــوێنێكی  رۆیشــتن 
پێكهاتەیەكــی  یــان  رێژیمێــك  رووخانــی 
ئایدۆلۆژیكی بە تەنها ناتوانێت مەبەســت 
بێــت. ئــەم هەڵــە تراژیكــە لــە شۆڕشــی 
ســاڵی ١٩٧٩دا یەكجــار ئەزمــوون كــراوە 
و نرخەكــەی بــۆ نەتەوەی كــورد قەاڵچۆ، 

زیندان ، بۆردومان و وێرانی بووە.
ئەوەیكــە  و  هەیــە  گرنگــی  ئەوەیكــە 
دەتوانێــت بنیانــی دامەزراوەیەكی جیددی 
بە پۆتانســییەلێكی بەهێز بۆ كۆكردنەوەی 
گشــت هێــزە ئازادیخــوازە ئێرانییــەكان لــە 
ژێــری یەك چەتردا هەبێــت، تێپەڕبوون لە 
كۆمــاری ئیســالمی یان هــەر رێژێمێكی 
دیكە نییە، بەڵكوو تێپەڕین لە ئەندێشەی 
گشــتیەتخوازی، ســەرەڕۆیی و داڕمانــی 
ئەو هێڵە ســوورانەیە كە بۆ زیاتر لە ســەد 
ســاڵە، هێزە مافخوازەكانی ســەر بە نەتەوە 

ژێردەستەكان لە ئێراندا وەكوو دێوەزمەیەك 
بــۆ لــەت لــەت كردنــی خاكــی ئێــران بــە 

بیروڕای گشتی دەناسێنێ.
دێمۆكراســی وەكــوو سیســتم و ئەندێشــە 

بنەڕەتــی  بەهایەكــی  و  رێــزە  جێــگای 
لــە هەمــان كاتــدا چەمكێكــی  هەیــە و 
دیكتاتــۆر  رێژیمــە  خەڵەتێنەریشــە. 
بــە  خۆیــان  تۆتالیتەرەكانیــش  و 
دێموكراتیكترین واڵتانی جیهان دەناسێنن. 
وەكــوو  دێمۆكراســی  دەتوانێــت  ئەوەیكــە 
سیســتم، پێكهاتەو ئایدیــا بۆ بەڕێوەبردنی 
كۆمەڵگایــەك بەنــرخ و جێــی رێــز نیشــان 
بــدات، شــیكردنەوەی وردەكارییــەكان بــۆ 
چۆنیەتی كردەیی كردنیەتی. ئەســڵێك كە 
شــۆرای مودیرییەتی گوزار پشــت گوێی 
خســتووە و لــە جیاتــی كۆمەڵێــك چەمــك 
و وشــەی جــوان و ناســكی بــەدوای یــەك 
ریــز كــردووە و بڕیاردان لە ســەر ئەم باســە 

گرنگەی بۆ دواتر هێشتۆتەوە.
لــە بەڵێنییەكانــی ئەندامبوون لە شــۆرای 
بەڵگــە  پێــی  بــە  گــوزار  مودیریەتــی 
ســێیانییەكانی ئــەم دامــەزراوە كــە بــاڵو 

و  ســەربەخۆیی  لــە  بەرگــری  بۆتــەوە، 
یەكپارچەیی واڵت لە بەرانبەر هەر چەشنە 
هێرشــێكی دەرەكیدایــە و ... بــە وتەیەكی 
دیكە پاراســتنی تەواویەتی خاكی ئێرانە. 

پرســیارێك كــە لێــرەدا دەبێــت بخرێتــە بــەر 
بــاس ئەوەیــە كە كێــن ئەوانەی كــە دەبێت 
بەرگری لە تەواویەتی خاكی ئێران بكەن؟ 
ئەگــەر ئەمە ئەركی سەرشــانی هەمووانە 
ئــەی بۆ باس لــە چۆنیەتــی دابینكردنی 
مافی هەمــووان نەكراوە؟ ئەم دامەزراوەیە 
كــردووە،  دیــاری  هەمــووان  بــۆ  ئەركــی 
بــەاڵم پرســیار ئەوەیــە بۆچــی چۆنیەتــی 
دابینكردنی مافی هەمووان بۆ دواڕۆژی 

بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت بەجێ ماوە؟
دامەزرێنــەران  مەجلیســی  پێكهێنانــی 
و  بنەڕەتــی  یاســای  نووســینەوەی  بــۆ 
حكوومەتــی  پێكهاتــەی  دیاریكردنــی 
داهاتــوو و ... بابەتێكــی دێموكراتیــك و 
گرنگــە، بــەاڵم ئایــا خومەینیــش هەمــان 
بەڵێنــی نــەدا و مەجلیســی مۆئەسســانی 

پێك نەهێنا؟
چــوار دەیــە لــەو رۆژانە تێپەڕ بــووە بەاڵم 

وادیارە ئەندێشــەی گشتیەتخوازی ئێرانی 
و هێــزە ناوەندگەراكان هیچ ئاڵۆگۆڕێكی 
بەســەردا نەهاتــووە. هێشــتاش دابینبوونی 
ئێــران  ژێردەســتەكانی  نەتــەوە  مافــی 
ســەر  بــۆ  هەڕەشــەیەكە 
كۆشكی خەونی زۆر كەس 
و تەنانــەت لــە الی ئــەوان 
ناوهێنانــی مافە ڕەواكانی 
ژێردەســتەكانی  نەتــەوە 
دیاریكردنــی  و  ئێــران 
شــیاو  پێكهاتەیەكــی 
دێســانترالیزەكردنی  بــۆ 
گەرەنتــی  و  دەســەاڵت 
بــۆ  یەكســان  مافــی 
گشــت خەڵكانــی ئێــران نە 
و  دەكرێــت  بــۆ  پێناســەی 
نــە دەتوانن وێناشــی بكەن 
ئــەم بابەتــە، بابەتێكــی  و 

نەلواوە.
لــە  بیچمگرتــوو  فیكــری  ســەهۆڵی 
ســێبەری  هێشــتاش  ئێرانــی  ســەرەڕۆیی 
خســتۆتە ســەر ئەندێشــەی ئەم كەســانە و 
ژێســتی دێمۆكرات گرتن و دەروەســتبوون 
بــە مافەكانی مــرۆڤ تەنیا لە وتاردان و 
باڵوكردنــەوەی راگەیەنراو و دروســتبوونی 
دامــەزراوە و بــەرە و... ناتوانرێت جێگەی 

متمانە بێت.
نوێنــەری  بەنــاو  و  پارێــزەر  لــەم  دەبێــت 
نەتەوەكانــی ئێرانــە ئــەم پرســیارە بكەیــن 
بــۆ ئــەوەی هەڵوەســتەیان لەگەڵ خۆیان و 
ئەوانی تریشدا روون بێت و ئەمەش ئەوەیە 
كــە ئــەوان ئایــا لــە راســتیدا دڵنیگەرانی 
یــان  و مافەكانــی مرۆڤــن  دێمۆكراســی 
هەراسانی پاراســتنی یەكپارچەیی خاكی 

ئێرانن؟
ئایــا  كامەیــە؟  ئــەوان  الی  ئەولەویــەت 
و  چــەپ  بەنــاو  ئــەو  وەكــوو  ئەمانیــش 

دێموكراســیخوازەكانی تر بۆ پێشگیری لە 
پارچەپارچەبوونــی خاكی ئێــران، وەهمێك 
كــە ســەد ســاڵە لــە رێگــەی ئــەم وەهمەوە 
نەتەوەكانــی  دێموكراتــی  بزووتنــەوەی 
ئێــران و بەتایبــەت كوردســتان ســەركوت و 
قەاڵچــۆ دەكەن، لە ســەنگەری پاســدار و 
پــان ئیرانیســت و ...ن یان دێموكراســی و 
مافەكانــی مرۆڤ بۆ ئــەوان ئەولەویەتی 

هەیە؟
بــۆ  سەرانســەری  بەرەیەكــی  پێكهێنانــی 
ئیســالمی،  كۆمــاری  لــە  تێپەڕبــوون 
بــە  پێویســتی  كــە  نەخشــەڕێگایەكە 
راكێشــانی متمانــەی هەمــووان هەیە؟ لە 
ســەر چ بنەمایــەك حیــزب و رەوتەكانــی 
ئێــران  ژێردەســتەكانی  نەتــەوە  بــە  ســەر 
متمانــە بــەم شــۆرایە بكــەن و لــە گەڵــی 
بكــەون؟ لە ســەر بنەمــای كام پێكهاتەی 
هەیــە  گەرەنتییــەك  چ  پێشــنیاركراو؟ 
مەجلیسی دامەزرێنەرانێك كە ئەم شۆرایە 
باســی دەكات، نەبێتەوە هەر ئەوەی دوای 

شۆڕشی ١٩٧٩؟
هیوایــەك  تیشــكی  دەتوانێــت  ئەوەیكــە 
بخاتە ســەر دواڕۆژی ئێران و شــۆرایەكی 
بــەم چەشــنە بكاتــە شــۆرایەكی جیــددی 
ئەندێشــەی  لــە  تێپەڕبــوون  كاریگــەر،  و 
وگشــتیەتخوازی  ســەرەڕۆیی  نەخۆشــی 

ئێرانییە نەك كۆماری ئیسالمی.
كــە  زەلــكاوەی  لــەو  دەربازبــوون  بــۆ 
ئۆپۆزســیۆنی سەرانســەری تێــی چەقیوە 
و بــۆ پێكهێنانــی كۆنگرەیەكی نەتەوەیی، 
ریزكردنــی ئــەم هەمــوو چەمكــە جــوان و 
دێماگۆژییانە بــەس نییە. رێگەچارە زۆر 
ئاســانە و ئەویش دانپێدانان بە فرەچەشنی 
نەتەوەیــی لــە ئێــران و پێناســەی پێكهاتە 
و سیســتمێكی شــیاو بۆ بەكردەیی كردنی 
چۆنیەتــی دابینبوونــی مافــی خەڵكانــی 

ئێران پێش لە پێناسەی ئەركەكانیانە. 
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میدیــا  و  ڕاگەیانــدن  کــە  پڕئاشــکرایە 
ڕۆڵێکــی ســەرەکی و تەنانــەت هەندێک 
ئاســتی گشــتی  لــە  یەکالکــەرەوە  جــار 
کۆمەڵــگادا دەگێــڕن؛ بەچەشــنێک کــە 
بــە شــوێندانەرییان لەســەر چیــن و توێــژە 
جۆربەجــۆرەکان تەنانــەت دەتوانــن گۆڕان 
لــە گرێچنــی کۆمەڵگاش پێــک بهێنن؛ 
ڕووخێنــەر  ڕۆڵــی  دەتوانــن  هــەم  واتــە 
بگێــڕن و هەمیــش ببنــە مایــەی ڕۆنانی 
کۆمەلگایەکی نوێ کە تێیدا پیشکەوتن 
و شارســتانییەت ببنە ڕۆژەڤ. بەتایبەت 
و  تێکنۆلــۆژی  کــە  ســەردەمێکدا  لــە 
جیهانیــان  زانســتییەکان  پیشــکەوتنە 

کردووەتە گوندێکی بچووک.
و  دەسەاڵتبەدەســتان  مێــژوو  بەدرێژایــی 
بەرهەڵستکارەکانیشــیان هەوڵیان داوە کە 
لە میدیا وەکوو ئامرازێک بۆ دابینکردنی 
کەڵــک  خۆیــان  بەرژەوەندییەکانــی 
وەربگــرن؛ ئەگەرچی بەپێی پێناســەیەک 
کــە بــۆ میدیــا و دەزگاکانــی ڕاگەیاندن 
کــراوە ئەرکــی ســەرەکی ئــەوان ڕووماڵ 
کردنــی ڕاســتییەکان و دانــی زانیــاری 
درووســت ســەبارەت بە ڕووداوەکانی ڕۆژە 
بەاڵم دەسەاڵتبەدەســتانی ترســاو لە هێزی 
خەڵــک کــە بناغەکانی دەســەاڵتەکەیان 
بریتــی بــووە لە زوڵم و زۆر و داگیرکاری 
بــەردەوام هەوڵیــان داوە بــە باڵوکردنەوەی 
هــەواڵ و زانیــاری نادرووســت بیــروڕای 
دەســەاڵتیان  ژێــر  کۆمەڵگــەی  گشــتی 
بەالڕێــدا ببــەن و بــە فریودانیــان ئامانجە 

ئیدیۆلۆژییەکانیان بپێکن.
کوردســتان یەکێــک لــەو هەرێمانــە بووە 
کــە النیکەم لــە چەند دەیــەی ڕابردوودا، 
لەالیەن ئەو دەســەاڵتانەوە کە کوردستانی 
بەســەردا دابــەش کــراوە بــەردەوام بووەتــە 
بەتایبــەت  نەرمــە؛  شــەڕە  ئــەم  ســیبلی 
بەهاتنــە  و  نیشــتمان  خۆرهەاڵتــی  لــە 
ســەرکاری کۆماری ئیســالمی بــەردەوام 
و بێ پســانەوە کەوتووەتــە بــەر پەالمــاری 
ئەم سیاســەتە شەڕخوازانەیە کە دوژمنی 
ســەرەکی کــورد واتــە ویالیەتــی فەقیــه 

ڕەچاوی کردووە.
دژ  تــاران  لــە  زاڵ  دەســەاڵتی  ئەوەیکــە 
ڕەهەنــدی  )لــە  کردوویەتــی  کــورد  بــە 
ســەرەکی  ئامانجــی  دوو  میدیاییــەوە( 
بــۆ  هەوڵــدان  یەکەمیــان  لەخۆگرتــووە: 
فریودانــی گەلــی کــورد و دووهەمیــان 
سیاســەتی  جێبەجێکردنــی  بــۆ  هەوڵــدان 
تواندنەوەی فەرهەنگی و خاشــەبڕکردنی 

شوناسی نەتەوەیی لە کوردستان.
شکســتە  پــاش  ئیســالمی  کۆمــاری 
بەردەوامەکانــی لە کوردســتان، کە هیچ 
کات نەیتوانــی ئامانجە ســەرەکییەکەی 
وەدەســت  کــورد  بەچۆکداهێنانــی  واتــە 
بهێنێــت، بەهــۆی بیــری کۆلۆنیالیســتی 
هەوڵــی  ڕەهەنــدەوە  چەنــد  لــە  خــۆی 
الوازکردن و لەکۆتاییشــدا خاشەبڕکردنی 
کــورد و کوردســتانی دا کــە یەکێــک 
لــە گرینگتریــن بەشــەکانی ئــەم پازێڵــە، 
کەڵــک وەرگرتن لــە میدیا دژ بەم گەلە 

بوو. 
ئەویش لە ڕێگەی وەڕێخستنی شەڕێکی 
ڕەوانــی و بــە کەڵکوەرگرتنــی ئامــرازی 
جەالیی پــوور،  وەک  کەســانێکی  لــە 
وێــڕای  کــە   ... و  تالــع  قانعی فــەرد، 
و  پیرۆزییــەکان  و  هێمــا  پەالماردانــی 
مێــژووی کــورد بــە دوای ئــەوەوە بــوون 
کــە بــاوەڕ و بایەخــە مێژوویــی، سیاســی 
و فەرهەنگییەکانــی کــورد داگیــر بکەن 
کــورد  نەهێڵــن  ڕســتەدا  یــەک  لــە  و 

میدیای داگیرکەر و ئێمەی کورد

»بــاوەڕ بەخۆیــی« هەبــێ یــان هەســتی 
و  کاڵ  تێیــدا  »متمانەبەخۆیــی« 

کەمڕەنگ بکەنەوە.
لــە چــوار دەیــەی ڕابــردوودا کۆمــاری 
»ناوەنــدی  لەڕێگــەی  ئیســالمی 

بەڵگەنامەکانی شۆڕشی ئیسالمی« کە 
یەکێــک لــە ناوەندەکانــی ســاختەکردنی 
ســااڵنە  ئێرانــە،  هاوچەرخــی  مێــژووی 
دەیــان کتێــب و وتــاری چەواشــەکراوی 

کردوویەتــە  و  کردۆتــەوە  بــاڵو 
کەســە  تەبلیغــی  خۆراکــی  و  دەســمایە 
نەفســنزمەکانی دژبەری کــورد و دەزگا 
و  »دەنــگ  وەک  پڕوپاگەندەییەکانــی 
ڕەنگ«ی ڕێژیم تاکوو بەرەبەرە ئیرادەی 
سیاسی و شکۆی نەتەوەیی ئەم گەلە بە 

»چالش«دا بکێشن.

یەکێــک لــەو کارانــەی کــە میدیاکانی 
داگیرکــەر چ بــە زمانــی فارســی و چ 
بــە کــوردی یــان زمــان و زاراوەکانــی تر 

کردوویەتی بریتی بووە لە خەوشدارکردنی 
ســیمای ڕاســتەقینەی کورد و لە هەمان 
کاتــدا ســووکایەتی کــردن بــە زمــان و 
کلتوور و عەقڵ و بیرکردنەوەی ئەم گەلە 
کــە لــە دوو بڕگــەی زەمانیــدا ئەنجامی 

داوە. 
نموونــەش لــەم پیوەندییــەدا کــەم نیــن کە 
ڕەنگە زەقترینییان ئەمانە بن: فیلمەکانی 
مانــگا«،  »کانــی  »شورشــیرین«، 
»زیندانــی دۆڵەتوو«، »دەرە شــلێر«، » 

فیلمــی چ«، »نــون خ« و دەیــان فیلمی 
ســینمایی و شــۆوی تەلەفزیۆنــی تــر کە 
ســەرەکییەکەی  پەیامــە  و  نێــوەڕۆک 
خەوشــدارکردنی سیمای شۆرشــگێڕانە و 

ئازادیخوازانــەی کورد و پاشــانیش لەمانا 
بەتاڵکردنەوە و دوورخســتنەوەی مێشــکی 
تاکی کورد لە گرنگی و بوونی خۆی!

لەم فیلمانەدا لە الیەکەوە هەوڵ دراوە کە 
کاراکتــەری فیلمەکان بکرێنە دوو بەش: 
بەشێکیان کە جلی کوردییان لەبەردایە و 
بــە زمانی کوردی )زمانێکی نەشــیاوی 

پێنەگەیشتووی کرچوکاڵی گاڵتەئامێز( 
دەئاخفــن و وێــڕای ئەوەیکــە ئــاگاداری 
پیشکەوتنەکانی سەردەم نین بە گێلۆکە، 

ســاویلکە، هیچ نــەزان و تەنانەت وەحشــی 
و بێ بەزەیــی پیشــان بدرێــن کــە بوونەتــە 
و  ئێــران  دوژمنانــی  دەســتی  ئامــرازی 
ئیسالم و دەستەی دووهەمیش کەسانێکی 
ســەردەمییانەن کــە کــۆت و شــەڵوار یــان 

جلکی پاســدارییان لەبەردایە و بە زمانی 
کەســانێکی  و  دەکــەن  قســە  فارســی 
تێگەیشــتووی پێگەیشتوون کە بە زمانی 
لۆژیک قســە دەکــەن، خەمخۆر و بەدین 
و لەخواترســن و دەیانهــەوێ کــورد لــەو 

ڕزگار  وەحشــیگەرییە  و  دواکەوتوویــی 
بکەن و دنیای نوێیان پێ بناسێنن!! 

هەر لەم ڕاستایەدا ڕێژیم، بە وەڕێخستنی 
ئاســتی  لــە  »محلــی«  کاناڵگەلــی 

پارێزگاکانــی کوردســتاندا ویســتوویەتی 
لەالیەکــەوە بڵێ ئەوەتــا ئێمە گرینگی بە 
زمــان و فەرهەنگــی »وردەکلتوورەکان« 
دەدەیــن و لەالیەکــی تریشــەوە بــە زمانی 
نەتــەوەکان بیــری چەقبەســتووی خــۆی 
بخزێنێتە نێو میشکی تاکی کۆمەڵگە. 
بکــرێ  لەبیــر  ئــەوەش  نابــێ  هەڵبــەت 

لــە  ڕێژیــم  تــری  ئامانجێکــی  کــە 
وەڕێخســتنی ئــەو کاڕناواڵــە میدیاییانــە 
شــەل و کوێرکردنــی زمــان و نەریتی ئەم 

گەالنەش بووە تاکوو لەالی نەســڵی نوێ 
و تازەپێگەیشــتوو وا بنوێنــێ کــە ئەوەتــا 
بوونــی ئــەوان بــۆی گرینگــە. کۆماری 
ئیســالمی بە پێڕەوی کردن لەو ئەســڵەی 
کــە میدیــا توانای ســازکردنی ئۆلگوو و 

سەرباشــقەی لــە کۆمەڵدا هەیــە، هەوڵی 
بــۆ درووســت کردنــی سەرباشــقەیەک لە 
کۆمەڵگای کوردستان داوە کە پارێزەری 
کۆلۆنیالیســتییەکانی  ئایدیــا  و  ویســت 
خــۆی بێــت؛ ئۆلگوویــەک کــە قەومــی 

بااڵدەست بە زانا، ژیر، بەتوانا، میهرەبان و 
لەخواترس دەناسێنێ و لەبەرامبەردا کورد 
وەک بێبەزەیــی، ناشارســتانی، دوور لــە 
لۆژیک و بێهێز نیشان بدات کە هەمیشە 

دەبێ چاولەدەست و گوێ لەمستی تاران 
بێت. لێرەدایە کە نەخش و ڕۆڵی میدیای 
کــوردی لەبەرامبــەر میدیــای داگیرکەر 
بەرجەســتە دەبێتــەوە؛ نەخشــێک کــە بەم 
میدیــای  پێــدەکات:  دەســت  پرســیارەوە 

کوردی دەبێ چی بکات؟
ڕوونە کە واڵمدانەوە بەم پرسیارە هەڵگری 

وردەکاری زۆرە، ئەویــش دەگەڕێتــەوە بــۆ 
گرینگبوونــی باســەکە کــە بریتییــە لــە 
شــێوازی بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ شــەڕی 

نەرمــی ڕێژیم، بــەاڵم بە کورتی دەتوانین 
بڵێیــن میدیــای کوردی  لە ئێســتەدا دوو 
بەشــن کــە هــەر کام ئەرکیکی ئەخالقی 
شــانیان.  ســەر  دەکەوێتــە  مێژوویــی  و 
یەکەمیــان میدیا بەرهەڵســتکارەکانن کە 

ســەر حیزبــە سیاســییەکانی کوردســتان 
ئیســالمین.  کۆمــاری  دژبــەری  و 
میدیاکانــی  لــە  بریتییــە  دووهەمیشــیان 
باشــووری کوردستان کە زۆرجار بەهۆی 
نەبوونی ئاگاهی پێویســت لەســەر شەڕی 
نەرمــی کۆماری ئیســالمی و دەروەســت 
نەبوون بەرامبەر بە خۆرهەاڵتی کوردستان 
و هەروەها کەمیی کادری شــارەزا لەسەر 
پرســی میدیــا و شــەڕی نــەرم دەکەونــە 
داوی ئەم شەڕەی ڕێژیم و تەنانەت دەبنە 
بانگەشــەکەر و بەشــێک لەو شەڕەی کە 

رێژیم دژ بە کورد دەیکات.
باشــووری  بــە  پێوەنــدی  ئەوەیکــە 
کوردستانەوە هەیە سێ بەشی سەرەکییە: 
کەمکردنــەوەی  بــۆ  هەوڵــدان  یەکــەم 
دەروەســت  یــان  نیشــتمانی  ئینتمــای 
و  نیشــتمان  و  زێــد  بــە  بەرامبــەر  بــوون 
بەرژەوەندییــە بــااڵ نەتەوەییــەکان، دووهەم 
و  کاڵچێــر  ســڕینەوەی  بــۆ  هەوڵــدان 
و  کــوردی  کلتــووری  و  فەرهەنــگ 
ناچارکردنــی بەردەنگی کورد لە باشــوور 
بــۆ ملکەچبــوون بــە فەرهەنگی جێگەی 
پەســندی کۆمــاری ئیســالمی. ئەمــەش 
کە بە »پەالماری فەرهەنگی« دەناسرێ 
لەڕێگەی فیلم و سریاڵە تێلێویزیۆنییەکان 
ئەنجــام دەدرێ و بەداخــەوە لــە ســااڵنی 
بەرچاویــش  ڕادەیەکــی  تــا  ڕابــردوودا 
ســێهەم  بینیــوە؛  بەخــۆوە  پێشــکەوتنی 
بەهێزنیشــاندانی  لــە  بریتییــە  بەشــیش 
کۆماری ئیســالمی لە ئاســتی ناوچەیی 
و جیهانــی و بەرجەســتەکردنەوەی ڕۆڵــی 
تــاران لە ناوچە کــە گوایە تەنیا واڵتێکە 
دەتوانێ بــەرەوڕووی زلهێــزە جیهانییەکان 

ببێتەوە!
میدیــا  بــە  ســەبارەت  بــەاڵم 
بەرهەڵســتکارەکانی ڕێژیــم کــە ســەر بە 
حیزبە سیاسییەکانی کوردستانن، لەگەڵ 
ئەوەیکــە کۆمەڵێــک گرفتــی تکنیکی 
بەردەوام یەخەی داگرتوون بەاڵم دیسانیش 
نابــێ ببێتــە هــۆی خەمســاردبوونیان لــە 
کــە  ئەخالقییــەی  ئەرکــە  ئــەو  ئاســت 

کەوتووەتە سەر شانیان. 
میدیــا بەرهەڵســتکارەکانی ڕێژیــم دەبــێ 
لەگــەڵ  بەبەرپرســایەتییەوە  هەســت  بــە 
بجووڵنــەوە،  نەتەوەیــی  شوناســی  پرســی 
بەچەشــنێک کــە لەالیەکــەوە هــەوڵ بۆ 
ئاگاکردنــەوەی کورد لە خۆرهەاڵت بدەن 
و ئاستی تێگەیشتنیان بەرامبەر بە خاک 
و زێد و نەتەوەکەیان، ڕابردوو و ئێســتە و 
داهاتوو ببەنە ســەرێ و لە بەرامبەریشــدا 
هەوڵ بۆ لەقاودانی سیاسەتەکانی ڕێژیم 
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ئــەم باســە بــدەن و 
ئەرکی ڕۆشــنگەرییان هەبــێ لەبەرامبەر 

ئەم سیاسەتە قێزەونەی ڕێژیم.
نابــێ لــەم نێوانەدا ئەوەشــمان لە بیر بچێ 
لــەم  بــە تاکــی کۆمەڵگــە  تــاک  کــە 
چوارچێوەدا ئەرکدارن؛ ئەرکدار بەو مانایە 
کــە هــەم دەبێ بە وریایی زیاترەوە لەگەڵ 
ئــەم پرســەدا بجووڵنــەوە و هەمیش هەوڵی 
تێگەیاندنــی هەموو ئەندامانی کۆمەڵگە 
کۆمەلــگای  کــە  پڕئاشــکرایە  بــدەن؛ 
کوردســتان بەردەوام نەخشی بێشکەیەکی 
بــۆ بزاوتــە میللــی – دێموکراتیکەکانی 
خــۆی گێــڕاوە کــە وێــڕای حەواندنەوەی 
تاکــە بەرهەڵســتکارەکانی لــە ڕاســتای 
بەخشــینی خوێنی نوێ بەو بزووتنەوانەش 

دەوری گێڕاوە. 
دەبــێ کۆمەڵگــە ئــەوە بەباشــی بزانێــت 
کــە کۆمــاری ئیســالمی لــە گوتــاری 
فەرمــی خۆیــدا کــە لــە میدیاکانییــەوە 
هەوڵــی  بــەردەوام  دەکاتــەوە  بــاڵوی 
ســووکایەتی پێکــردن بەوانــی داوە تاکوو 
خــۆی و پاســدارەکانی ببنــە پیاوچــاک 
ئــەو  گۆڕەپانەکــە؛  شۆڕەســواری  و 

گۆڕەپانەی کە بە »ئێران« دەناسرێ!

"ئێمە باشتر لە هەمووان وانەمان لە مێژوو وەرگرتووە. دەزانین کە هیچ تاوانێک بێ سزا نامێنێتەوە. بەاڵم هەر هەڵەیەکیش ئاسەواری 
تایبەتی خۆی هەیە کە حەوت نەسڵ پێوەی دەناڵێنن؛ هەر بیرۆکەیەکی نادرووست جینایەتێکە کە لەهەمبەر نەسڵەکانی دواتر 

تووشی دەبین. کەواتە سزای بیرە هەڵەکان دەبێ هاوتەراز لەگەڵ سزای جینایەتەکانی تر بێت: واتە مەرگ!
ئارتۆر کۆستلێر

لەم فیلمانەدا لەالیەکەوە هەوڵ دراوە کە کاراکتەری فیلمەکان بکرێنە دوو بەش: بەشێکیان کە 
جلی کوردییان لەبەردایە و بە زمانی کوردی دەئاخفن و وێڕای ئەوەیکە ئاگاداری پیشکەوتنەکانی 
سەردەم نین بە گێلۆکە، ساویلکە، هیچ نەزان و تەنانەت وەحشی و بێ بەزەیی پیشان بدرێن کە 

بوونەتە ئامرازی دەستی دوژمنانی ئێران و ئیسالم و دەستەی دووهەمیش کەسانێکی سەردەمییانەن 
کە کۆت و شەڵوار یان جلکی پاسدارییان لەبەردایە و بە زمانی فارسی قسە دەکەن و کەسانێکی 
تێگەیشتووی پێگەیشتوون کە بە زمانی لۆژیک قسە دەکەن، خەمخۆر و بەدین و لەخواترسن و 
دەیانهەوێ کورد لەو دواکەوتوویی و وەحشیگەرییە ڕزگار بکەن و دنیای نوێیان پێ بناسێنن!!

میدیاکانی باشووری کوردستان کە زۆرجار بەهۆی نەبوونی ئاگاهی پێویست لەسەر شەڕی 
نەرمی کۆماری ئیسالمی و دەروەست نەبوون بەرامبەر بە خۆرهەاڵتی کوردستان و هەروەها کەمیی 

کادری شارەزا لەسەر پرسی میدیا و شەڕی نەرم دەکەونە داوی ئەم شەڕەی ڕێژیم و تەنانەت دەبنە 
بانگەشەکەر و بەشێک لەو شەڕەی کە رێژیم دژ بە کورد دەیکات

لە چوار دەیەی ڕابردوودا کۆماری ئیسالمی لەڕێگەی "ناوەندی بەڵگەنامەکانی شۆڕشی ئیسالمی" 
کە یەکێک لە ناوەندەکانی ساختەکردنی مێژووی هاوچەرخی ئێرانە، سااڵنە دەیان کتێب و وتاری 

چەواشەکراوی باڵو کردۆتەوە و کردوویەتە دەسمایە و خۆراکی تەبلیغی کەسە نەفسنزمەکانی دژبەری 
کورد و دەزگا پڕوپاگەندەییەکانی وەک "دەنگ و ڕەنگ"ی ڕێژیم تاکوو بەرەبەرە ئیرادەی سیاسی و 

شکۆی نەتەوەیی ئەم گەلە بە "چالش"دا بکێشن

شەماڵ تەرغیبی
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سیاسەتی »بانێك و دوو هەوای« تاران لە کۆتاییدا سەری ڕێژیم دەخوات!

لەالیــەك  ئێــران  حکوومەتــی 
پێكهێنانــی  بــۆ  دەسپێشــخەری 
هاوپەیمانــی ناوچەیــی لەژێر ناوی 
بــە  الشــەوە  لــەو  و  دەکا  ئومێــد 
لێدانــی مووشــەك هەڕەشــە لەســەر 
دروســت  ئەمریــکا  دۆســتەکانی 
دەکا و بــە کــردار میحــوەری شــەڕ 
دەکاتــەوە. ڕێژیمــی تــاران جگە لە 
قســەکردن، باوەڕی بــە دیالۆگ و 
پێکەوەهەڵکــردن  و  لێكتێگەیشــتن 
نییــە و هەتــا ئــەو جێــگای بۆیــان 
بلــوێ، دەســەاڵتی خۆیــان بەســەر 
ناوچەکــەدا فــەرز دەکــەن و دەســت 
ســتڕاتیژییەکاندا  هەرێمــە  بەســەر 
دەگــرن، ئەگــەر بێــت و دەرفەتیــان 
هەبێ  بۆ ئەوەی بەرژەوەندییەکانیان 
بە پارێزراوی بهێڵنەوە و هەژموونی 
خۆیان بســەپێنن. ڕێژیمی ئاخوندی 
تاکتیکێکــی  بــە  خەریکــە  ئێــران 
دیپلۆماســیانە، پێش بــە پێكهێنانی 
بــە  دەریاوانــی  هاوپەیمانــی 
ســەرۆکایەتی  ئەمریــکا بگــرێ و 
لەژێر بەهانەی ئەو دەستپێشخەرییەدا 
مەترسییە نێودەوڵەتییەکان لە خۆی 
دوور بخاتــەوە و بانگەوازی ئاشــتی 
و پێکەوەهەڵکــردن بــکا و دڵــی ئەو 
واڵتانە بەدەست بێنێ و بەو قسانەیان 

نیگەرانییەکانیان بڕەوێنێتەوە!
وەزیــری دەرەوەی ڕێژیمی ئاخوندی 
ئێــران، محەممــەد جــەواد زەریف لە 
بــۆ میدیــاکان  لێدوانیــدا  تازەتریــن 
کۆمەڵــەی  بــارەگای  لــە  کــە 
نەتــەوە یەکگرتــووەکان لە نیۆیۆرك 
بوویەتی، باســی پرســی پێكهێنانی 
هاوپەیمانەتییــەك لە نێــوان واڵتانی 
کەنــداودا بــە پێویســت دەزانێ؛ لەو 
دیــدارە ڕۆژنامەوانییــەدا دەڵێت: » 
پێویســتە ئــەو هاوپەیمانییە لە ئێران 
ئیمــارات  و  بەحرەیــن  و  عێــراق  و 
و  کوەیــت  و  عومــان  و  قەتــەر  و 
ســعوودیە پێــك بێت«  بەمەبەســتی 
و  کەنــداو  ئاسایشــی  پاراســتنی 
گــەرووی هۆرمــۆز بەدیاریکراوی. 
بە قسەی جەواد زەریف ئەو پێكهاتە 
نوێیــە کارەکانی لەژێــر چاوەدێری 
بەڕێوەبەرێ  نەتەوەیەکگرتووەکانــدا 
و خۆیــان ئارامــی ناوچەیی بپارێزن 
و ڕێــگا بە الیەنی دەرەکی نەدرێت 
خــۆی  بااڵدەســتی  نــاوەدا  لــەو 
بــە  تــاران  مەبەســتی  بســەپێنێ. 
ڕوونــی ئەمریــکا و هاوپەیمانەتییە 
کــە بــە شــێوەی بەرفــراوان شــکڵی 
لــە  زۆر  ژمارەیەکــی  و  گرتــووە 
جیهانــی  و  ناوچەیــی  واڵتانــی 
لەخــۆ دەگرێ کە ئەو پێكهاتەیەش 
بێگومــان تاڕادەیەك دەتوانێت جووڵە 
تــاران  ئابوورییەکانــی  و  سیاســی 
پەلهاویشــتنی  هێــزی  بــکا و  کــز 
لێبگرێ و لە ســەر ســنوورەکانییەوە 
گەمــارۆی زیاتــری بخرێتە ســەر و 
کردنەوەی جەبهەیەکی هاوبەشــیش 
وەشــاندنی  ئەگــەری  لــە  دەبێــت 
گــورزی ســەربازی بەدژی تــاران.   
سیاســەتی ڕێژیمــی ئاخونــدی لــە 
نەتەوەیەکگرتــووەکان  بــارەگای 
ئەوەبوو کە، روخســارێکی شەریفانە 
و هێمــن لــە خۆیــان نیشــان بــدەن و 
بــە کۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی بڵێــن 
لەگــەڵ  دەدات  هــەوڵ  ئێــران  کــە 
واڵتانی ناوچەدا پێکەوە ئاسایشــی 
کەنــداو و گــەروی هۆرمۆز بپارێزن 
بااڵدەســتیی  لەگــەڵ  دژایەتــی  و 
کێشــەی  دەنــا  دەکا؛  ئەمریــکا 
لەگــەڵ واڵتانــی دەرووبەریــدا نییە! 
ئــەوەی حکوومەتــی تــاران نیــازی 
لــە  جگــە  هەیــە،  ئەنجامدانــی 

تاکتیکێکی دیپلۆماســی شــتێکی 
تــر نییــە و پێناچێــت ئــەو واڵتانــە 
هەروەك هەتا ئێرە کێشە و ناکۆکی 
زۆریــان لەگــەڵ سیاســەتی تارانــدا 
هاوپەیمانەتییــەك  بڕۆنــە  هەیــە، 
و  بێــت  بەشــدار  تێیــدا  ئێــران  کــە 
خۆیــان بە براگــەورە بزانن. واڵتانی 
ناوچەیــی بە شــێوەی گشــتی و بە 
دیاریکــراوی حکوومەتــی تاران بە 
مەترســی  و  هەڕەشــە  ســەرچاوەی 
دەبینــن و باوەڕیــان بــە قســەی لــەو 
چەشــنەی کاربەدەستانی ئەو واڵتە 

نییە، چوونکــە بێگوومان لە ژێرەوە 
خەریکــی پیالنێکــی تــرن بــە دژی 

ئاسایشی هەرێمایەتی. 
کــۆی  هــۆکاری  خــۆی  ئێــران 
بــەر  لــە  ئەگــەر  و  قەیرانەکانــە 
ڕێژیمــی تاران نەبێت، کەس نیازی 
بــە دابینکردنی ئاسایشــی ئەو ناوە 

نییــە و نــە داوا لە 
واڵتێکــی بەهێزی 
ئەمریــکا  وەك 
بێــت  دەکــرێ 
کەنــداو لەدەســتی 
نی  کا شــە ە ڕ هە
ئاخوندی  ڕێژیمی 
و  بپارێــزێ 
ئــەو  هــاوکاری 
واڵتانــە بکات کە 
دەیهەوێــت  ئێــران 
ا  نــد ڵیا گە لە
یشــی  سا ئا
بپارێــزێ  کەنــداو 
هــاوکاری  بــە 
نەتەوە  ڕێکخراوی 

یەکگرتووەکان.
ئــەو  باســە  شــایانی  ئــەوەی 
بــەدوای  تــاران  دەسپێشــخەریەی 
ڕۆژ  چەنــد  کــە،  هــات  ئــەوەدا 
تــاران  حکوومەتــی  پێــش  لــەوەو 
هێرشــی کردە ســەر کێڵگەی نەوت 
بــەو  و  ســعوودیە  »ئارامکــۆی« 
جۆرە بارگرژییەکانی بەرەو ئاڵۆزی 
زیاتــر بــرد و ئەمریــکا بــە ڕێــگای 
جۆربەجــۆردا، وێــڕای ڕەوانەکردنی 
هەوڵــی  لــە  ســعوودیە،  بــۆ  هێــز 
هاوپەیمانەتییەکــی  پێكهێنانــی 
بەریــن لە کەنداو و کۆنترۆڵکردنی 
ئــەو  هۆرمۆزدایــە،  گــەرووی 
پێكهاتــە نوێیــە کــە بــە ڕێبــەری 
لەخــۆ  دەبێــت ٥٠ واڵت  ئەمریــکا 
دەگــرێ کە یەکێکیان حکوومەتی 
ئیســرائیل دەبــێ. بوونی ئیســرائیل 
لــەو پێكهاتــە نوێیــەدا بێگوومان بە 
دڵــی ئێــران نابــێ و دەبێتــە هــۆی 
تــاران  ڕێژیمــی  تەنگاوترکردنــی 

لــە مــەڕ ڕووداوەکانــی داهاتــووی 
ئــەو  ناوچــەدا.  و  ئێــران  سیاســی 
هەنــگاوەی ئێــران جگە لە شــتێکی 
بــێ بنەمــا  و سیاســەتێکی بانێــك 
و دوو هەوا، ناتوانێ دەســکەوتێکی 
تــری هەبێ و هەموو ئەو واڵتانەی 
ئێــران نــاوی بــردوون، حکوومەتــی 

تــاران بــە ســەرچاوەی مەترســی و 
هەڕەشــەی گەورە لە سەر ئاسایشی 
نەتەوەیــی خۆیــان دەزانن و دژایەتی 
بااڵدەســتیی تــاران دەکــەن لە ســەر 
ئاســتی ناوچەییدا.  ســەرکۆماری 
نەتــەوە  ڕێکخــراوی  لــە  ئامریــکا 
ڕاشــکاوی  بــە  یەکگرتــووەکان 
ســەبارەت بــە ئێــران قســەی کــرد و  
ســەرکۆماری ئەمریکا »ترامپ«  
لــە قســەکانیدا ئاماژەی بــەوە کرد 
کە حکوومەتی ئێران دەســەاڵتێکی 
تیرۆریستە و بۆتە سەرچاوەی ئاژاوە 

و فیتنەی ناوچەیی و مەترســی لە 
ســەر ئاشــتی نێودەوڵەتــی دروســت 
کــردووە. پاشــان واڵتانــی ئەڵمــان و 
فەڕانســە و بریتانیا دەست هەبوونی 
مووشــەکی  هێرشــی  لــە  ئێرانیــان 
بــۆ ســەر ئارامکــۆی ســعوودیەیان 
پشتڕاســت کردەوە و بۆ جارێکی تر 

ئەو واڵتەیان ڕیسوا کرد.
حکوومەتــی تــاران هەتــا دێ زیاتر 
تەریك و ڕیسوادەکرێ؛ دژایەتی لە 
گەڵ دەسەاڵتی ئێران بە شێوەیەکی 
بەرفــراوان پــەرەی گرتــووە و ئیدی 
ڕووداوە سیاســی و نێودەوڵەتییەکان 
بە سوودی ئەو واڵتە نین و ئەمریکا 
زۆر ژیرانە مەلەفی ئێرانی گەیاندە 
یەکگرتــووەکان  نەتــەوە  بــارەگای 
بــۆ ئــەوەی هەمــوو الیــەك لەســەر 
سیاســەت و ڕفتاری تــاران ئاگادار 
بکرێــن و بــە ڕێــگای ڕێکخــراوی 
نەتــەوە یەکگرتووەکانــدا گوشــاری 
نێونەتەوەیــی لەســەر دروســت بکەن 
و گەمــارۆی ئابووری و ســەربازی 
جوومگــە  و  ڕێژیــم  ســەر  بخرێتــە 
سەربازییەکانی.   حکوومەتی ئێران 
بە گەمارۆدرانی زیاتری ئابووری و 
بازرگانییەکانی ئەمریکا ئەگەری 
ڕووخانی زۆر الوازە و لەو ڕێگایەوە 

ڕەنگــە لــە ڕووی ئابــووری و توانا 
و هێزی ســەربازییەوە تۆزێك پەکی 
بکــەوێ و دووچــاری شــێوەیەك لــە 
بێتــەوە،  هاوســەنگی  تێکچوونــی 
بــەاڵم ئــەوە بــەو مانایــە نییــە کــە 
هێــزی  بەتــەواوی  تــاران  ڕێژیمــی 
سیاســی و ئابووری و ســەربازی لە 

دەســت بــدات و هێــزە ناوچەییەکان 
بــە تەنیــا دەرەقەتی بێــن. چوونکە 
ئێران پاش دۆڕاندنی شەڕ لە گەڵ 
حکوومەتی سەدام، زۆر بە جیددی 
الیەنــە  بەهێزکردنــی  فیکــری  دە 
ئەگــەر  و  بــووە  ســەربازییەکەیدا 
بــواردا  زۆر  لــە  بکەیــن،  تەماشــا 
فشــاری لە ســەر واڵتانی ناوچە و 

دژبەرەکانی دروست کردووە. 
 ئیدارەی ترامپ ئەگەر سیاسەتی 
خۆی لە بەرامبەر ئێراندا نەگۆڕێ 
و پەیــڕەوی میکانیزمێکــی نوێــی 

ڕێــگای  بــە  و  نــەکا  کــرداری 
هاوپەیمانەکانیدا ناتوانیت ئێران خڕ 
بکاتەوە، بەڵکوو ئێران زیاتر لە سەر 
ئاســتی ناوچەییدا پێشــڕەوی دەکا 
دەســەپێنێ.  خــۆی  بااڵدەســتی  و 
ئــەو بابەتەش بێگوومــان نائومێدی 
دۆســتە ناوچەییەکانی ئەمریکای 

لێدەکەوێتــەوە و ڕەنگــە هــۆکاری 
سیاســی  بااڵنســی  تێکچوونــی 
هەرێمایەتیــەکان  هاوکێشــە  و 
بێــت. وەختێــك بــە ڕۆژی ڕوونــاك 
کۆمەڵــگای  بەرچــاوی  بــە  و 
دەکاتــە  هێــرش  نێودەوڵەتییــەوە 
ســەر ســعوودیە، نیشــانەی ئەوەیــە 
کــە ئێــران جگــە لــە خــۆی هیــچ 
الیەنێکی تر بە کوێخای ناوچەی 

پەسند ناکات. 
لێدوانــی  و  نــەرم  سیاســەتی 
دژبەیەکی بڕیاربەدەستە سیاسی و 
سەربازییەکانی تاران بە دڵنیاییەوە 
و  سیاســی  پەشــێوی  و  شــڵەژان 
نیگەرانییەکانــی ئــەو واڵتــە کــە 
ئابــووری  گــەورەی  قەیرانــی  لــە 
نیشــان  دەژی،  کۆمەاڵیەتیــدا  و 
دەدات. ئەمریــکا بــەو سیاســەتەی 
کە لەهەمبەر ئێراندا گرتوویەتەبەر، 
دەرکەوتــووە کــە ئاکامێکی ئەوتۆ 

و سوودبەخشــی نەبــووە و ڕێژیمــی 
هەرێمــی  و  واڵت  زۆر  لــە  ئێــران 
زیاتــر  توانیویەتــی  ســتڕاتێژیدا 
بێتە پێشــەوە و  مەترســی لە ســەر 
دروســت  واڵتانــە  ئــەو  ئاسایشــی 
بــکات کــە دۆســتایەتی مێژوویی 
و بەرژەوەنــدی هاوبەشــیان لە گەڵ 

واڵتەیەکگرتووەکاندا هەیە.
 تاران بە ڕێگای هەرزانفرۆشکردنی 
نەوتــدا جگــە لە زیــان گەیانــدن بە 
سامانی گشتی گەالنی پێكهێنەری 
توانیویەتــی کڕیــاری زۆر  ئێــران، 
و  کۆبکاتــەوە  خــۆی  دەوری  لــە 
بــە ڕێــگای یاســاغدا نەوتەکــەی 
حکوومەتانــەی  ئــەو  دەفرۆشــێتە 
کــە پەیوەنــدی ژێربەژێریان لەگەڵ 
بەمەبەســتی  پاراســتووە  تارانــدا 

دەسکەوتی ئابووری. 
دەســتیان  کــە  داهاتــەش  ئــەو 

دەکەوێــت لــە پێنــاوی مانەوەیانــدا 
میلیشــیا  و  لێوەردەگــرن  ســوودی 
تــاران  لــە  نزیــك  چەکدارەکانــی 
زیاتــر پێی بەهێز دەکــەن، بۆئەوەی 
لەژێــر ئامــۆژگاری تارانــدا کەی 
و لەکــوێ بیانهەوێــت ئاژاوەیان پێ 

بنێتەوە. 
تــی  مە و حکو
ئێــران  تیرۆریســتی 
درێژی  مێژوویەکی 
لە سیاســەتی فیتنە 
و ئاڵۆزییــە سیاســی 
وتێکدانی  هاوکێشە 
ا  نــد کا ییە چە و نا

هەیە.
  بــەو پــارە کەمەش 
کە دێتە بەردەستیان 
لــە پێناوی مانەوەی 
ســوودی  خۆیانــدا 
و  لێوەردەگــرن 
دەگاتــە  بەشــێك 
گروپــە  دەســتی 
تیرۆریســتییەکان لە 
ســووریە و لوبنــان و 
حووســیەکان و حەشدی شەعبی لە 
عێــراق و، ئەو گرووپانە بە درێژایی 
بەقســەی  دروســبوونیان  مێــژوو 
ڕێژیمــی ئاخوندی هەڵدەســووڕێن و 
ئامانجــی ئەوانیش بەگشــتی لێدان 
بــە هێــز و  پێکردنــە  و پاشەکشــە 
الوازکردنی پێگــەی ئەمریکایە لە 

سەر ئاستی ناوچەییدا.  
بــە  ســەبارەت  ئەمریــکا  بێدەنگــی 
ســنووربەزاندن و هێرش کردنە ســەر 
ئەمریــکا،  نزیکەکانــی  دۆســتە 
زیاتــر  تارانــی  حکوومەتــی 
چێرەگرتــوو کــردووە کــە بــەردەوام 
بێــت لە ســەر هەوڵەکانــی و ئەگەر 
ئــەو بارودۆخــە بــەو جــۆرە درێژەی 
تــاران  هەیــە  ئەگــەری  هەبــێ، 
هێرشــی بەرچاوتر بــەدژی هاوبەش 
هەرێمایەتییەکانــی  هاوپەیمانــە  و 

کۆشکی سپی ئەنجام بدات.
ئەگــەر  ئەمریــکا  حکوومەتــی 

لــە  نەرمــی  بــە  ڕابــردوودا  لــە 
تایبــەت  ڕووداوەکانــی  گــەڵ 
ئــەو  پێــش،  چووبێتــە  ئێرانــدا  بــە 
جــار هەســت بــە گۆڕانــکاری لــە 
سیاســەتی ئەمریکادا لــە بەرامبەر 
حکوومەتــی ئاخوندیــدا دەکــرێ و 
کاتێــك کاربەدەســتانی پلــە بااڵی 

ئێــران بــۆ کۆبوونــەوەی ســااڵنەی 
گەیشــتنە  نەتەوەیەکگرتــووەکان 
ژێــر  لــە  تــەواوی  بــە  نیۆیــۆرك، 
چاودێریــدا بــوون و هەتــا دەرفەتــی 
ئەوەیان نەبوو وەك سااڵنی پێشتر بە 
ئارەزوویان لە نێو شــاردا بجووڵێنەوە. 
لــە گووتاری  واشــنگتۆن و تاراندا 
ئــەوە بەتــەواوی بــەدی دەکــرا کــە 
قســەکانیان بــە دژی یــەك تونــدن 
و هەســت ناکرێــت ئومێــد بــە دیدار 
کێشــەکان  چارەســەرکردنی  و 
و  هەبێــت  ئاشــتیدا  ڕێــگای  بــە 
دوورەدیمەنی لێك دوور کەوتنەوەیان 
زۆر زیاتــر بــووە.   ئەگــەر تۆزێــك 
بە ڕووداوەکانی ڕابردوو و ڕاپەڕینە 
بــە  جەماوەرییەکانــدا  و  بەرفــراوان 
قووڵی  بڕوانین، کە بەشێکی زۆری 
شــارە گەورەکانــی واڵتی گرتووە و 
دروشمی قووڵ و رادیکاڵ بە دژی 
سیاســەتی ســەرکووت و نەبوونــی 
ئازادییە سیاسی و نەتەوایەتییەکان 
بە گشتی شەقامی ئێرانی داگرت، 
ئــەو کاتیــش ئەمریــکا خــۆی لــە 
تێــوەگالن پاراســت و بــە پشــتیوانی 
خواســت و ناڕەزایەتییەکانــی خەڵك 
هەنگاوێکــی ئەوتــۆی نەهاویشــت 
کە سوود بەو ڕاپەڕینە جەماوەرییانە 
بگەیەنێت.  تاران بە ڕفتارە سیاسی 
زیانــی  هەژموونخوازییەکانــی  و 
گــەورەی سیاســی و ســەربازی بــە 
ئەگــەر  و  گەیانــدووە  واڵتەکــەی 
ئــەو  لــە ســەر  ئێــران  حکوومەتــی 
بــە  بــێ،  بــەردەوام  کردەوانــەی 
دڵنیاییەوە بە تەڵەکەوە دەبێ و باجی 
ئــەو فراوانخوازییــەی بــە قوورســی 
دەدات و ئیــدی واڵتانــی نزیــك لــە 
ئێران و هاوپەیمانەکانی ئەمریکاش 
سەبریان بەســەر دەچێ و دەفیکری 
مەترســییەکانی  ڕەواندنــەوەی 
نەتەوەیــی  ئاسایشــی  ســەر 
تــی  مە بن،حکوو ە د ا ند نیا واڵتەکا
هــۆکاری  بۆتــە  بەکــردەوە  ئێــران 
و  سیاســی  ناســەقامگیری 
لــە  بەشــێك  نەتەوەیــی  ئاسایشــی 
واڵتانــی لــە گــەڵ مەترســی زۆر 
جیــددی بــەرەوڕوو کردۆتــەوە و ئەو 
باردودۆخــەش بێگوومــان نیازی بە 
چارەســەرکردنی زۆر خێــرا هەیــە. 
پێدەچێــت ئەمریکا هێندێك جیددیتر 
لــە بەرامبــەر ئێرانــدا بێتــە مەیــدان 
و کاتێــك بڕیــاری ناردنــی هێــزی 
بــۆ ســعوودیە دەرکــرد،  بێگوومــان 
مانــا و پەیامێکی نوێ دەگەیەنێت 
کــە کۆشــکی ســپی چیتــر قبووڵ 
ناکات لە بەر چاویان دۆستەکانیان 
بــە ئامانــج بگیرێن. ســەرکۆماری 
ئەمریــکا بیهــەوێ یــان خــۆی لــێ 
ڕزگار بکات، ئێران شەڕی بەدژی 
ڕاگەیانــدووە و ئــەو هێرشــەش کــە 
کرایــە ســەر ئارامکۆی ســعوودیە، 
بــە دڵنیاییــەوە گێچــەڵ کردنــە بــە 
حکوومەتــی ئەمریــکا.  جەمســەرە 
سیاســی و ئابوورییەکانــی گێتــی 
وێــڕای ڕەچاوکردنــی بەرژەوەنــدی 
سیاســی و ئابــورری خۆیــان، دێنــە 
نێــو گەمــە نوێکانەوە، بۆ ئەوەی بە 
سوودی واڵتەکەیان ڕێککەوتنێک 
واژۆ بکــەن و لــەو ڕێگایەوە ســوود 
بــە کەرتەکانــی خزمەتگــوزاری و 
الیەنە ســەربازییەکانی واڵتەکانیان  
بــەالی  ئــەوەی  بــەاڵم  بگەیەنــن، 
کاربەدەستانی ڕێژیمی ئاخوندییەوە 
بایەخــی  زیاتــر  هەمووشــتێك  لــە 
پێدەدرێــت لــە پێنــاوی مانەوەیانــدا، 
بــە هەدەردانــی داهــات و ســامانی 
گشتی واڵتە بە ڕێگای خۆپڕچەك 
کــردن و ناردنــی زیاتــر لە ١٦ی % 
داهاتــی ئێــران بــۆ ئــەو گرووپانەی 
کە بە فیتی تاران لە ســەر ئاســتی 

ناوچەییدا هەڵدەسووڕێن.

محەممەد سلێمانی

  بێدەنگی ئەمریکا سەبارەت بە سنووربەزاندن و هێرش کردنە سەر دۆستە نزیکەکانی ئەمریکا، 
حکوومەتی تارانی زیاتر چێرەگرتوو کردووە کە بەردەوام بێت لە سەر هەوڵەکانی و ئەگەر ئەو 
بارودۆخە بەو جۆرە درێژەی هەبێ، ئەگەری هەیە تاران هێرشی بەرچاوتر بەدژی هاوبەش و 

هاوپەیمانە هەرێمایەتییەکانی کۆشکی سپی ئەنجام بدات

تاران بە ڕفتارە سیاسی و هەژموونخوازییەکانی زیانی گەورەی سیاسی و سەربازی بە واڵتەکەی 
گەیاندووە و ئەگەر حکوومەتی ئێران لە سەر ئەو کردەوانەی بەردەوام بێ، بە دڵنیاییەوە بە 

تەڵەکەوە دەبێ و باجی ئەو فراوانخوازییەی بە قوورسی دەدات و ئیدی واڵتانی نزیك لە ئێران 
و هاوپەیمانەکانی ئەمریکاش سەبریان بەسەر دەچێ و دەفیکری ڕەواندنەوەی مەترسییەکانی سەر 

ئاسایشی نەتەوەیی واڵتەکانیاندادەبن
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پاوانكردن و قۆرخكردنی بەكارهێنانی ســزا 
لــە چنگی حكوومەت و یاســادا یەكێك لە 
دەســتكەوتە بایەخــدارەكان و دادتەوەركانــی 
وچێكردنــی  پێكهێنــان  بــۆ  مرۆڤـــ 
مافتــەوەر و  مودێــرن و  كۆمەڵگایەكــی 
پێشــگرتن لــە ملهــۆڕی  و ســەرەڕۆیی  و 

پاراستنی مافی مرۆڤە الوازەكانە. 
هاوواڵتیــان  لەســێدارەدانی  یــان  ئێعــدام 
یەكێــك لــەو ســزا ســەدە نێوەڕاســتییانەیە 
لــە ١٤٠  بوونــی  یاســاغ  كــە ســەرەڕای 
واڵتی جیهان و كۆنوانســیۆن و بڕیارنامە 
نێونەتەوەییــەكان هەنووكــەش لە بەشــێک 
لــە واڵتانــی جیهــان، یــەك لــەوان ئێرانــی 
ژێردەســەاڵتی كۆماری ئیســالمی بەڕێوە 
دەچێــت كــە تەنانــەت لە هەنــدێ حاڵەتدا 
ئامانجــی  و  مەبەســت  بــە  دیــاردە  ئــەم 
پشــتی پــەردە لە بەرچاوی ڕای گشــتی 
ئەنجــام دەدرێــت.  بەپێــی دوایین ڕاپۆرتە 
باڵوکراوەکانــی ناوەنــدە هەواڵدەرییەکانی 
لــە  مــرۆڤ،  مافەکانــی  بــە  تایبــەت 
مــاوەی شــەش مانــگ ییەکەمی ســاڵی 
ئێرانــدا  لــە  ٩٨دا النیکــەم ١٣٦ کــەس 
ئێعدام کراون کە لەو رێژەیە ٢٣ کەســیان 
کــوردن کــە هەندێکیــان لە پیــش چاوی 
ڕای گشــتی و هەندێکیشــیان لــە پێــش 
چــاوی زیندانییانــی دیکە لــە دار دراون. 
ئێعدامــی  و  ئامارانــە  ئــەم  ئەگەرچــی 
هاوواڵتییان لە ئێراندا پرســێكی نوێ  نییە 
و بە درێژایی تەمەنی كۆماری ئیسالمی 
هەبــووە، هەر لــە قەاڵچۆ و ئێعدام كردنی 
نەیارانــی رێژیــم لــە ســەرەتای شۆڕشــی 
گەالنی ئێرانەوە بگرە تا دەگاتە كوشتاری 
٦٠ی  دەیــەی  لــە  سیاســی  زیندانیانــی 
هەتــاوی و دواتریــش قەتڵــە زنجیرەییەكان 
لەســێدارەدانی  و  كوشــتن  پاشــانیش  و 
ژێرنــاوی  لــە  سیاســی  چاالكانــی 
جۆراوجۆری وەك دژایەتی لەگەڵ رێژیم، 
تێكدانی تەكوزی گشــتی، ســیخوڕی بۆ 
بێگانــە و هەوڵــدان بــۆ »رووخانــدن« و 
هتــد، بــەاڵم دوو پرســی جێگەی ســەرنج 
ســەبارەت بە رەوتــی ئێعدامەكان لە ئێراندا 
بوونیــان هەیــە كە پێویســت بــە ئاماژەیە. 

یەكــەم ئامانجــی رێژیم لــە ئێعدامەكان لە 
كوردســتان و دووهــەم هۆكارێكــی نادیــار 
بەاڵم گرنگی ئێعدامەكان كە دەكرێ  وەك 
یەكێك لە دەرنجامەكانی پرۆســەی ئیعدام 
و لەســێدارەدانەكان بێتە ئەژمار. كۆماری 
ئیســالمی بە باشی دەزانێت كە كوردستان 

تەنیــا ســەنگەر و مەتەرێــزی ریشــەدار و 
لــە  نەهادینەبــووی خەبــات و بەرخــۆدان 
هەمــوو ئێرانــە. هەر بەم هۆیــەوە رێژیم بە 
بەردەوامی و بە هەســتیارییەكی تایبەتەوە 
كوردســتان  خەڵكــی  لەگــەڵ  مامەڵــەی 
كــردووە. هەســتیارییەكی ئاوێتــە بــوو بــە 
رێگــەی  لــە  دەیهــەوێ   تــرس، هەربۆیــە 
ئێعدام و لە سێدارەدانی چاالكانی سیاسی 
و فەرهەنگیــی كورد، لەالیەكەوە رێگا لە 
پەرەسەندنی هزری ئازادیخوازی بگرێت و 
لەالیەكی دیكەشــەوە بــە لەبەرچاوگرتنی 
تــۆوی  تۆقانــدن  و  ترســاندن  سیاســەتی 
بێهیوایی لە ناخی گەلی كورددا بچێنێت. 
بــەاڵم پرســی دووهــەم كــە وەك ئامــاژەی 
هەیــە،  تایبەتــی  گرنگییەكــی  پێكــرا 
دەرنجامی ئیعدامەكان لە سەركۆمەڵگایە 

كــە بــە شــێوازێك بــە بەرهەمهێنانــەوەی 
توندوتیژییەكان دەژمێردرێ.

وەك دەڵێن توندوتیژی، توندوتیژی بەرهەم 
دەهێنینــەوە. چ ئــەم توندوتیژییە دەوڵەتی 
بێــت و بــە ســەر خەڵكــدا بســەپێنرێ و چ 
لەالیەن تاكێكەوە بە ســەر تاكێكی دیكەدا 

ئەنجــام بدرێت. كۆماری ئیســالمی ســێ  
ئامانجــی دیاریكــراوی لــە بەڕێوەبردنــی 
ئێعدامــەكان بەتایبــەت لــە پێــش چــاوی 
جەمــاوەر یــان باڵوكردنــەوەی هەواڵەكەی 
هەیــە:  هەواڵدەرییــەكان  و  تلویزیــۆن  لــە 
ســووكایەتی  لــە  چەشــنێك  یەكــەم، 
بــە  ســوكایەتی  تاكەكەســی.  پێكردنــی 
تاوانەكــەی  كــە  تاوانباركــراوە  تاكێكــی 
هیــچ پێوەندییەكی بە رێژەی ســوكایەتییە 
كۆمەاڵیەتییەكەیــەوە نییــە و ئەمــەش لــە 
سادیسمی سەرانی كۆماری ئیسالمییەوە 
دووهــەم  ئامانجــی  دەگرێــت.  ســەرچاوە 
بریتییــە لە پەرەدان بــە رۆحی توندوتیژی 
و تۆڵەســەندنەوە و شــەڕەنگێزی لەالیــەن 
دەوڵەت و ئامانجی سێهەمیش كە جۆرێك 
وەرگرتــن  هەڵوێســت  لــە  رێگڕیشــە  لــە 

پێوەندیــی  و  دەربڕیــن  ناڕەزایەتــی  و 
هەیــە بــە پێــش و پــاش ئێعدامــەكان، بە 
واتایەكــی دیكە حكومــەت هەوڵ دەدات 
لــە رێگــەی ئێعــدام كردنــەوە رێگــە لــە 
دژكــردەوەی رێكخراوەیی و جەماوەری و 

كۆمەاڵیەتی بگرێت.

بەپێی زانســتی كۆمەڵناســی، كوشــتنی 
یاســایی  هــەر هۆیەكــەی  بــە  مروڤێــك 
یــان نایاســایی لــە پێــش چــاوی خەڵــك 
دەتوانێــت پــەرە بــە كلتــوری توندوتیژی 
لــە كۆمەڵــگادا بــدات. تەنیــا جیاوازیی 
ئیســالمی  كۆمــاری  ئەوەیكــە  نێــوان 
دەیــكات لەگــەڵ ئەویكــە لــە بەســتێنی 
كۆمەڵــگادا جارجــار دەبینــرێ  لەوەدایــە 
نــاوی  بــە  ئیســالمی  كۆمــاری  كــە 
یاســاوە مرۆڤــەكان دەكوژێــت و پــەرە بــە 
توندوتیــژی دەدات، بــەاڵم تاكــەكان لــە 
ژێــر كاریگەریــی هەلومەرجــی تایبەتی 
سیاســی، كۆمەاڵیەتــی، ئابووریــی یــان 
مەزهەبی تووشی وەها دیاردەیەك دەبن.

مەبەســتی  بــە  ئێعــدام  ســزای  ئەگــەر 
تــاوان و  كەمكردنــی  یــان  بنبڕكــردن 

توندوتیــژی بێــت، بە بــڕوای خاوەنڕایانی 
وەك كارل ماركــس، بێنجامیــن راش، جــان 
پــۆل ئیســتینووس و ئاكامــی توێژینــەوەی 
چەندیــن ئەنجومــەن و ناوەنــدی كۆمەڵــی 
تاوانناســی، ســزای ئێعدام بــۆ كونتڕۆڵی 
تاوان و جینایەت كاریگەریی نییە. ســزای 

ئێعــدام لەوانەیــە برینــی كەســانێك ســارێژ 
یــان فیكــر و هەســتی تۆڵەســەندنەوە هێمن 
بكاتــەوە، بــەاڵم لە راســتیدا كێشــەیەك لە 

كۆمەڵگا چارەسەر ناكات.
یەكێــك لــە پاســاو و بیانووەكانــی رێژیمی 
تاران بۆ ئەنجامدانی ئەم كردارە نامرۆیی 
و هۆڤانییە، بریتییە لەوەی كە وەك خۆی 
دەڵێت دەیهەوێ  وانەیەك بێت بۆ كەســانی 
دیكــە بــەاڵم كاتێــك ئــاوڕ لــە كارنامــەی 
كۆمــاری  تەمەنــی  دەیــە   ٤ رەشــی 
ئیسالمی دەدەینەوە، دەبینین كە سەرەڕای 
ئەنجامدانــی ئــەو هەموو ئێعدامە هێشــتا 
رێژیــم نەیتوانیــوە تاوانــەكان بنبــڕ بكات. 
كــردن  ئێعــدام  بڵێیــن  دەتوانیــن  كەواتــە 
نەتەنیــا ناتوانێ  رێگەچــارەی گونجاو بۆ 
نەهێشــتنی الدانە یاساییەكان بێت )وەک 

بۆخۆیــان ئیدعــا دەکــەن( بەڵکــوو دەبێتە 
هۆی زیادبوونی ڕێژەی تاوانەکانیش! 

تێڕوانینــی کۆمــاری ئیســالمی و ئــەو 
واڵتانــەی کــە حوکمــی ئێعــدام بەڕێــوە 
دەبــەن ئەوەیــە کــە بــەم شــێوەیە پێــش بــە 
ڕوودانــی تاوانــە قورســەکان دەگیــرێ و 
ئــەم ڕێــکارە دەبێتــە هــۆی ســەقامگیری 
کۆمەڵگــەدا  لــە  ئاســایش  و  ئەمنیــەت 
بــەاڵم ڕاســتییەکەی ئەوەیــە کــە گرفــت  
جیناییــەکان  کێشــە  و  تــاوان  کێشــەی 
چارەســەر  لەســێدارەدان  بــە  کات  هیــچ 
نەبــووە و نابــێ؛ ئەوەیکــە دەبێتــە هــۆی 
کەمبوون یان بنبڕبوونــی تاوانکارییەکان 
لەنێوبردنــی هــۆکارە پێکهێنەرەکانــی ئەو 
تاوانەیــە. ئەگــەر لــە کۆمەڵگایەکدا ئەم 
هەرچەنــدەش  نەکرێــن  بنبــڕ  هۆکارانــە 
ئێعدامەکان زیاتر بن دووبارە کەســانێکی 
دەبنــەوە و  ئــەو جینایەتانــە  تووشــی  تــر 
ئێعدامکــراوەکان  تاوانبــارە  جێگــەی 
لــە  خولخواردنەوەیــە  ئەمــە  دەگرنــەوە. 
نێــو بازنەیەکــی تەواونەبــووی بــەردەوام. 
ئەوەیکە ڕوونە و هەموو کۆمەڵناســانیش 
لەســەری کۆدەنگــن ئــەو ڕاســتییەیە کە 
ئێعــدام بەتایبــەت لەپێش چــاوی بیروڕای 
گشــتی جگــە لەوەیکــە توندوتیــژی لــە 
کۆمەڵگەدا بەرهەم دەهێنێت دەبێتە هۆی 
و  توندوتیــژی  دووبارەبەرهەمهاتنــەوەی 

تاوانەکان لە کۆمەڵگەدا.
وەك  توندوتیــژی  بەرهەمهێنانــەوەی 
شــێوەیەكی  بــە  ئێعدامــەكان  دەرنجامــی 
زنجیرەئاســا خــۆی دەنوێنــێ : حكومــەت 
لــە پێش چــاوی خەڵكــدا تاكــەكان ئێعدام 
دەكات و تــۆوی توندئاژۆیــی لــە نــاخ و 
هزری بینەران و بیســەرانیدا دەچێنێ، ئەم 
توندئاژۆییە ریشە دەكوتێتە نێو بنەماڵەكان 
و توندوتیژی دژی ژنانی لێ شین دەبێت. 
ژنــان ئــازار و ژانــی ســەرچاوەگرتوو لــەم 
توندوتیژییــە بۆ منداڵەكانیــان دەگوازنەوە 
و بەشــێوەیەكی دیكــە بەرهــەم دێتەوە. ئەم 
لــە  بەرهەمهاتــووە  دووجــار  توندوتیژییــە 
كۆتاییــدا بــە شــێوەی كوشــتن یــان كێشــە 
و الدانێكــی یاســایی، ئەخالقــی، عورفی 
و  دەنوێنــێ   خــۆی  كۆمەاڵیەتــی  یــان 
دواجار دەبێتە هۆی تێکچوونی گرێچنی 
کــە  تێکچوونــەی  ئــەو  کۆمەڵگــە؛ 

ئەمڕۆکە لە ئێراندا دەیبینین.   

ئەوەتــای مرۆڤ بۆ شــیکردنەوەی کێشــە 
و گرفتەکانــی یاخــود بەپێچەوانــەوە بــۆ 
گوزارشــت لە ساتە خۆشەکان و دەربڕینی 
هەســتەکانی، ئاخاوتــن و قســەکردنی بــە 
ڕێگەچــارە زانیــوە، بــە دایــم هەوڵــی داوە 
لــە ڕێگــەی قســەکردنەوە ئامانجەکانــی 
دەوروبــەری  وبتوانێــت کەســانی  بپێکێــت 
بــە دەرکێکــی بەکەڵــک بۆ ویســتەکانی 

بگەیەنێت .
هەندێ جار سەرکەوتوو بووە و بەجۆرێک 
پــردی  و  گەیشــتووە  ئاســوودەیی  لــە 
پێوەندییەکی قایمی لەو نێوانەدا درووســت 

کردووە. 
بــەاڵم بــا بزانین کــەی و لە چ ڕوویەکەوە 
ئاخاوتنەکانمان کاریگەری نەرێنی لەسەر 
هــزر و ژیانــی ئەو کەســانەی کە ڕۆژانە 
لەگەڵیان هەڵسە ودانیشتە دەکەین دادەنێت 
، زۆرجارقسەیەک تا کۆتایی تەمەنێک 
، لــە بیردا دەمێنێتــەوە، وئەمەش وادەکات 
ئەم بابەتە لە شێوازی پەروەردەی ناو خێزان 
ودەرەوەی چوارچێوەی ماڵیشدا بە جیددی 
بگریــن. ڕاســتە کــە دەڵێــن قســە وەک 
فیشــەک وایــە کــە دەرچــوو ناگەڕێتەوە. 
بەگشــتی ئێمە بەهــۆی وتنەکانمانەوە کە 

ئێعدام سزایەك بۆ بەرهەمهێنانەوەی توندوتیژی

جاقل

شەهال کاوە

قسە و کاریگەرییەکانی
زۆرجــار نازانیــن چ لێکەوتەیەکــی دەبێت 
ناڕاســتەوخۆ دەبینــە خــاوەن پشــکێک لە 
دەبینــە  بەپێچەوانــەوە  یــان  ڕووخانێکــدا، 
هــۆکاری ڕۆنانێــک! هەندێــک جاریش 
قســە مەبەســتدارە و بەو ئامانجە دەکرێت 
کە لە مێشکدا بمێنێتەوە و نەهێڵێت کەسە 
هەنگاو هەڵبگرێت، ڕوونتر بڵێم مەبەستی 
باسەکەم گۆچ و پەروەردە و گەورەکردنی 
جیــاوازی کچــان وکوڕانــە لــە کۆمەڵگا 
ســوننەتییەکاندا، کــە هــەر لە ســەرەتای 

پێگرتنیانەوە لەگەڵی لەدەستەویەخەدان.
گــەر وردتــر ســەرنجی بدەینــێ تێدەگەین 
لــە  وکچێــک  کــوڕ  ماڵێکــدا  لــە   ،
تەمەنێکــی کەمــەوە خۆیان لە گۆڕەپانی 
پــەرەوەردەی جیــاوازی دایــک وباوکێک 
کە خوێندەوارییان باشە وچاوەڕوانی لێیان 
نابەرابــەر  بەشــێوەیەکی  زۆرە،دەبیننــەوە. 
قسەو ئامۆژگارییەکانیان بەسەردا دابەش 
دەکرێت، کچان هەر لە سەرەتاوە مۆرێکی 
بەنــاو زەعیفە لەناوچاوانیان دەکوتن، هێڵ 
دیــاری  بۆکچــان  زۆر  ســنوورێکی  و 
دەکــەن، بینیومــە و دڵنیاشــم کــە زیاتــر 
لەالیەن دایکانەوە بڤە بۆکارەکان بەکچان 
دەوترێت. ترس یەکەم وگەورەترین هەســتە 

کە لە بوونی کچدا درووست دەبێت.
دەروونناســی ئەوەمــان پێدەڵێت ئەگەر دوو 
مــرۆڤ لەیــەک ژینگــەدا بــەاڵم بــەدوو 
شــێوەی جیــاواز پــەروەردە بکرێــن ، دوو 

کەســایەتی جیاوازیان لێ دەردەچێت ئیتر 
ڕەگەز لەم بارەوە زۆر دەور نابینێت. 

کاتێــک بەردەوام بە منداڵێک دەگوترێت 
تــۆ پیــاوی دەتوانــی، بــۆ تۆ ئاســانە، تۆ 
پشت وپەنای ئێمەی، بەهێزی، ئەو کەسە 
دەســبەجێ بڕوابەخۆیی پەیدا دەکات وئەو 
هاندان وقســانە شوێنەواری باش وئەرێنی 
لەســەر دەروونی دادەنێــت ونابێ وناکرێت، 
لە ئەدەبیاتی ژیانیدا، دەســڕێتەوە وبوار بۆ 
بەکردەیــی کردنــی ئامانجەکانــی خۆش 

دەبێت.
بــەاڵم بۆ کچان بارودۆخەکــە بەتەواوەتی 
بەڕوونــی  مەســەلەکە  جیــاوازە، 
دەگۆڕدرێت، مناڵێــک هەرچەندە بەتوانا 
خولیــا  لــە  بێــت  وپڕیــش  بێــت  بە هێــز  و 
وئــارەزوو، کــە خۆراکی مێشــکی دەبێتە 
تــۆ کچــی، تــۆ  زەعیفی،  تــۆ ناتوانی، 
ناهێڵــن، ناکرێت، ڕاســتەوخۆ بڕوابەخۆیی 
شــل  پــێ  و هەنگاوەکانــی  خــوار  دێتــە 
دەکرێــت وهێنــدە ئەو قســانەی بۆ دووپات 
دەکرێتــەوە کە خۆیشــی بڕوای پێدەکات؛ 
کۆمەڵــگا،  نەچێــت  لەبیرمــان  هەڵبــەت 
ژینگــەی دەرەوەی مــاڵ و لــە ســەرووی 
دەســەاڵتداریش  سیســتەمی  هەمووانــەوە 
ڕۆڵــی بەرچــاو دەگێــڕن لــەم بــارەوە. من 
پێموایــە دایــک وەک یەکــەم کــەس کە 
منــداڵ و تایبەتیتر کچ، پێبەپێ و ســات 
بەســاتی ژیانــی لەگەڵیەتــی وهەمووکار 

ڕاســتەوخۆی  شــوێندانەری  وقســەکانی 
شــتەکانی  وزۆرخێــرا  دەبێــت  لەســەری 
وەردەگرێــت، دەتوانێــت شــوێندانەرییەکی 
بۆئــەوەی کەســێکی  هەبێــت  بەرچــاوی 
بەهێــز کــە بۆگەیشــتن بەویســتەکانی لە 
هیچ ســەختییەک ناترســێت وناکشــێتەوە 
یا بەپێچەوانە دەستەمۆیەک کە لەترسی 
کەوتــن ناوێرێ هەنگاوێــک هەڵبگرێت، 
ئــەم  گــەر  کەســەکانیش  بەهێزتریــن 
قســانەیان بــۆ بکــەی بڕوایــان بــە خۆیان 
نامێنێــت ودەبنــە کەســانێکی داڕووخــاو 
کــە گومانیان لە هەموو کارێکی خۆیان 
نــەکا   کــە  دڵەڕاوکێیــەی  ئــەو  هەیــە؛ 
لەالیەن دەوروبــەرەوە وەرنەگیرێن لەگەڵیان 

بااڵ دەکات .
بەداخــەوە زۆرینــەی ئافرەتــان بــەم شــێوە 
بەو خەســارە گــەورە دەروونییانــەوە دەڕۆنە 
پێــش و لەئاکامی زەواجێکــی نەبەکامدا 
دەبنــە دایــک وبەخێوکەرێکــی ناشــارەزا 
وبەگشــتی  ژنــان  کێشــەی  وبەمجــۆرە 

کۆمەڵگا قووڵتر دەبێت
. بەپێــی ئــەو توانایــەی دایــک وبــاوک 
هەیانــە دەتوانــن تاڕادەیەکــی زۆر ڕۆڵــی 
کەمڕەنــگ  منــداڵ  لەســەر  کەســانیتر 
بکەنــەوە یــان هەر نەیهێڵن و خۆیان ڕۆڵی 
مناڵەکەیــان  ژیانــی  فیلمــی  ســەرەکی 
بگێــڕن، بــەاڵم بەداخــەوە دایــک وباوک 
وتایبەتیتــر دایــک کە خۆیشــی قوربانی 

دەســتی ئەو جۆرە پــەروەردە وهەاڵواردنەیە 
وبەدایــم لــە دەســت ناعەداڵەتیگەلێک وا 
لــە ژیانیــدا بەرانبــەری کــراوە دەناڵێنێــت 
وبەدڵپڕییــەوە الپــەڕەی ژیانــی ڕابردووی 
ئــەوەی  بەجێگــەی  بــەاڵم  هەڵدەداتــەوە، 
ژیانــی  لــە  گۆڕانێــک  بــدات  هــەوڵ 
بــکات  منداڵەکەیدا]کچ[درووســت 
جیاوازییــەک  لــەو دوو ژیانەدا درووســت 
تااڵنــە  ئەزموونــە  ئــەو  ڕێــک  بــکات 
بەکچەکەشــی دەدا و بەخەیاڵــی خــۆی 
ســەرەتا لــە زەینیــدا ژیانێکــی ئــارام بــۆ 
کچەکــەی وێنــا ودواتریــش مســۆگەری 
شــێوازە  بــەو  لــەوەی  ئــاگا  بــێ  بــکات 
گەورەکردنــە کێشــەکان گەورەتر دەکات. 
ڕام وایــە باشــترین و گونجاوتریــن کار بۆ 
کۆمەڵــگای  بەختــەوەری  و  پێشــکەوتن 
هاوســەنگییەک  کــە  ئەوەیــە  کــوردی 
لــە نێــوان مودێڕنیتــە وســوننەتی بوونــدا 
چەســپاندنی  بەتەمــای   ، ڕابگیردرێــت 
بــا  نەبیــن  پــاڵوی  خەیــاڵ  دونیایەکــی 
ڕاستبینانەتر لەوباسە بڕوانین کە ناتوانین 
زۆر بیرۆکــە لــە مێشــکی مرۆڤی کورد 
ڕۆشــنبیرییەوە  بەنــاوی  و  دەربهێنیــن 
سەرلێشــێواوییەک لــەو نێــوەدا درووســت 
بکەین، چوونکە کۆمەڵگا هەڵگری وەها 

کەشێک نییە.
و  مــاف  لــە  بــاس  کــە  ڕاهاتوویــن  وا 
کەرامەتــی ژن لــە کۆمەڵــگادا دەکرێت، 

خێــرا ئــەو تێڕوانینــە درووســت دەبێــت کە 
وجێپەنجــەی  ودەســەاڵت  ڕۆڵ  بەتەمــان 
پیاوان لەناو ببەن و چاوپۆشــی لە بوونیان 
بکرێــت، لەحاڵێکــدا گــەر وابێــت دیســان 
وســەقەت  الرســەنگ  کۆمەڵگاکەمــان 
دەبێت و ژیان دیسان جوانی خۆی لەدەست 

دەدات. 
کردنــی  وبەکردەوەیــی  ژنــان  پرســی 
یەکســانی نابــێ وابــکات ئــەو بیرۆکەیە 
لــە  کــە  بێــت  پیاودرووســت  الی 
دەســەاڵتی  وبەتەواوەتــی  خــراوە  پەراوێــز 
لێوەرگیراوەتەوە و خوازیاری ژیانێکین کە 
ئــەوان تێیــدا لــە پەراوێز خرابــن، چوونکە 
ئــەم دوو ڕەگــەزە پێکــەوە تابلــۆی ژیــان 
ســەروەری  لەدەســتدانی  و  دەنەخشــێنن 
هــەر کامیــان کەلێنێکــی گــەورە دەخاتە 
لێکەوتــە  ئــەم  ،وهەمــووی  ژیانیانــەوە 
بــاش وخراپانــە پێوەنــدی بــە گوفتمــان و 
شــێوەی دەربڕینەکانمانەوە هەیە ،هەربۆیە 
دەبــێ بزانیــن ســادەترین قسەکانیشــمان ، 

شوێندانەری خۆیانیان دەبێت.
دەتوانین وردە وردە ولە شتە بچووکەکانەوە 
دەســت پێبکەیــن وبێ ڕاوەســتان هەوڵ بۆ 
لەهەمــان کاتــدا  ســەردەمیانە  ژیانێکــی 
گونجــاو لەگــەڵ کۆمەڵــگای کــوردی 
بدەیــن ودڵنیایــش بیــن ئــەو کۆمەڵگایــە 
هەڵگری دەبێت ومسۆگەربوونی گومانی 

تێدا نییە.

»دەوڵەتێكی كارامە پێویستی بە یاسای سزادانی قورس نییە، نەك بە هۆی ئەوەی كە هەڵەكان دەبەخشرێن بەڵكوو بە هۆی ئەوەی 
كە رێژەی تاوانباران كەمە«.

ژان ژاک رۆسۆ 
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داهاتووی دوای شەڕی نێوان ئێران و عەرەبستان 
و هاوپەیمانەکانی

ڕووداوەکان  دواییــن  بــە  ســەرنجدان  بــە 
ئەگەری شەڕی ڕاستەوخۆ لە نێوان ئێران 
و عەرەبستاندا جیددی بووەتەوە. مەترسیی 
شەڕێکی لەم چەشنە لە هیچ کەس شاراوە 
نییــە و لێکەوتــەی جیددی لە کورتماوە و 
درێژمــاوەدا بــۆ ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت و 
تەنانەت جیهان دەبێت. بێگومان ئەو شەڕە 
تەنیــا لــە ســنوورەکانی دوو واڵتــدا خۆی 
هەاڵیســانی  ئەگــەری  لــە  و  نابینێتــەوە 
شــەڕێکی بە تەواو مانا، لە ماوەی چەند 
ڕۆژ و لەوانەشە هەر لە چەند کاتژمێری 
یەکەمدا هاوپەیمانەکان بێنە ناو مەیدانی 
شــەڕ؛ لە واقعیدا شــەڕی ســارد لە نێوان 
ئێران و عەرەبســتان گەیشــتووەتە لوتکەی 
خۆی و ئەگەر نەتوانن بە ڕێککەوتنێکی 
بەرین بۆ کۆتاییهێنان بە کێشەکان بگەن 
هەاڵیســانی شەڕێکی ڕاستەوخۆ دەکرێت 

بڵەین چاوڕواننەکراو نییە. 
هەڵبەت ملمالنێی نێوان ئێران و عەرەبستان 
لــە  بەشــێک  ناوچــەدا  لــە  تورکیــە  و 
کێشــەکانە و بەرنامــەی ناوکیــی ئێــران 
و کێشــەکانی لەگــەڵ ڕۆژئاوا بەشــێکی 
دیکــەی کێشــەکانە و هــەر بــەو هۆکارە 
هیچ ڕێککەوتنێک بێ حزوور و قەبووڵی 
ڕۆژهەاڵتــی  کێشــەکانی  بــۆ  ئامریــکا 
نێوەڕاســت ســەرکەوتوو نابێــت. کێشــەی 
ئەسڵیی ڕێککەوتنێکی بەرین، سیاسەتی 
دەرەوەی ڕێژیمــی ئێرانــە کــە نــە بەپێــی 
بەرژەوەندیــی خەڵکی ئێران بەڵکوو بەپێی 
ئیدئۆلۆژیی ڕێژیم داڕێژراوە و سیاســەتی 
)صــدور  شۆڕش«ـــی  »هەناردەکردنــی 
انقالب( ڕێژیمی ئێران بەربەستی ئەسڵییە 
بۆ گەیشتن بە هەر جۆرە ڕێککەوتنێکی 
هەمەالیەنــه هەر بۆیە ئەگــەری ڕوودانی 
شەڕێکی گەورە زۆرە و هەر ڕۆژێک ئەو 

ئەگەرە بەهێزتر دەبێت. 
لــەو وتــارەدا بــاس لەو بابەتــە دەکەین کە 
ئەگەر شــەڕێکی بــە تەواومانا ڕوو بدات 
چ ئــاکام و لێکەوتەیەکــی بــۆ واڵتانــی 
ناوچــە بــە تایبەتــی ئێــران و عەرەبســتان 

دەبێت.
پێشــبینیی وردی لێکەوتە و ئاکامەکانی 
و  عەرەبســتان  و  ئێــران  نێــوان  شــەڕی 
هاوپەیمانەکانی یان هەر شــەڕێکی دیکە 
دژوارە بــەاڵم هەتــا ڕادەیــەک دەتوانیــن 
پێشــبینی بکەین. شەڕی سەخت و قورس 
و مــاوەی شــەڕەکە )شــەڕی کورتمــاوە 
و  چۆنیەتــی  لەســەر  درێژمــاوە(  یــان 
دەســتێوەردانی واڵتانــی دیکــە و تەنانەت 
هێزەکانــی دەرەوەی ناوچەکە کاریگەریی 
دادەنێــت. بــۆ نموونــە لــە شــەڕی ئێــران و 
عێراقــدا ڕووبەڕووبوونەوەی ڕاســتەوخۆی 
نێــوان هێزەکانــی ئێرانــی و ئامریکایی لە 
کۆتایــی شــەڕ و بە هۆی هەڕەشــەکانی 
ئێران دژی شاڕێگای وزەی جیهان بووە.

لە پێکهاتەی سیاسیی جیهاندا کە هەموو 
واڵتان لــەدوای بەرژەوەندییەکانی خۆیانن 
زۆر ڕوونــە کــە لــە ئەگەری هەاڵیســانی 
ڕۆژهەاڵتــی  لــە  بەریــن  شــەڕێکی 
نێوەڕاســتدا هێزەکانــی دەرەوەی ناوچە لەو 
دەرفەتــە ئەوپــەڕی کەڵکــی خۆیــان بــۆ 
خۆســەپاندن بە سەر ناوچە یان سڕینەوەی 
بیانوویەکیــش  چ  وەردەگــرن؛  یەکتــری 
باشــتر و مەشــروعتر لەوەیــە کە یەکێک 
یــا  لــە الیەنەکانــی شــەڕی ڕاســتەوخۆ 
ناڕاســتەوخۆ زیــان بــە بەرژەوەندەییەکانی 

ئەوان بگەیەنێت.
و  واڵتــان  ســەرجەم  و  عەرەبســتان 
گرووپەکانــی هاوپەیمــان لــە ڕۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســتدا پێوەندییەکــی باشــیان لەگەڵ 
واڵتانــی ڕۆژئاواییــدا هەیــە و تەنانــەت 
بــە هــۆی دابیــن نەکردنــی بەشــێک لــە 
و  هاوبــەش  بەرژەوەندیــی  چیــن؛  وزەی 
گرینگــی لەگــەڵ ئــەو واڵتانــەدا هەیە و 
لە ئەگەری شــەڕێکی بە تەواومانا هیچ 
هــۆکار و پێویســتییەکیان نییــە کــە زیان 
بــە بەرژەوەندییەکانــی واڵتانــی دەرەوەی 

ناوچــە بگەیەنــن بــەاڵم ڕێژیمی ئێران کە 
چەندین دەیەیە ڕێگای دوژمنیی لەگەڵ 
ســەرەڕای  بــەر،  گرتووەتــە  ڕۆژئــاوای 
لــە  لەگــەڵ ڕووســیه و چیــن  ئەوەیکــە 
ئەگــەری هەاڵیســانی شــەڕ و نائەمــەن 

کردنــی گــەرووی هۆرمــۆز و بەســتنی 
ڕێــڕەوی وزە، لەگەڵ هەڵوێســتی بەرینی 

واڵتانی جیهان بەرەڕوو دەبێتەوە.
لە ڕاســتیدا لە ئەگەری هەاڵیسانی شەڕ 
و نائەمــەن کردنــی گــەرووی هۆرمــۆز 
هێــرش بــۆ ســەر ناوەنــدە نەوتییــەکان لــە 
الیــەن ئێرانــەوە حەتمــەن ئەنجــام دەدرێــت، 

بــەاڵم دژکــردەوەی جیهانیی بە نیســبەت 
بــۆ  دەگەڕێتــەوە  ئێــران  هێرشــەکانی 

چۆنیەتی ئەو هێرشانە.
جێــگای باســە کــە نــە ئامریــکا و نــە 
عەرەبســتان و نــە هاوپەیمانەکانی هۆکار 

لەگــەڵ  کــە  نییــە  پێویســتییەکیان  و 
ئێــران تووشــی شــەڕ بــن و لــە ڕێــگای 
گوشــاری  و  سیاســی  پەراوێزخســتنی 
و  کۆنتــڕۆڵ  هەوڵــی  لــە  ئابووریــی  و 
تەنیــا  ئێرانــدان و  الوازکردنــی ڕێژیمــی 
لــە کاتێکــدا لەگەڵ ئێران تووشــی شــەڕ 
دەبــن کە هێرشــی هاوشــێوەی چەند ڕۆژ 
پێــش بــۆ ســەر دامــەزراوە نەوتییەکانــی 
عەرەبســتان درێــژەی هەبێت. یــا ئەوەیکە 

ڕێژیمــی ئێــران دەســت بــۆ دروســتکردنی 
چەکــی ناوکــی بەرێــت. بــەاڵم ڕێژیمی 
ئێران پێویســتیی بە شەڕێکی کورتماوە و 
درێژەمــاوە هەیە هەتــا لەگەڵ ڕۆژئاوا به 
سازشێکی نوێ بگات و بتوانێت لە نێوخۆ 
هەموو دژبەرانی خۆی سەرکوت بکات و 

حکوومەت تەواو یەکدەست بکات. 

بــەاڵم هیــچ گارانتییــەک نییــە کــە لــە 
ئەگــەری هەاڵیســانی شــەڕ ئاگرەکــەی 
سنووردار بێت و لە کۆنتڕۆڵ نەچێتە دەر! 

چەند حاڵەت پێکەوە تاوتوێ دەکەین.
شەڕی دڕێژماوە و کورتی چەند ڕۆژەی 

نێوان ئێران و عەرەبستان:
بــه هــۆی هێرشــی بچــووک لــە الیــەن 
یەکێــک لــە الیەنــەکان، هــەر وەک ئەو 
هێرشــەی دوایــی بــۆ ســەر عەرەبســتان و 
واڵمی ئەو هێرشە شەڕ دەست پێ دەکات، 
عەرەبســتان ئەگەر بەپێی بەڵگەکانی کە 
هەیە ڕاستەوخۆ واڵمی هێرشەکانی ئێران 

بداتەوە و بە هاویشــتنی چەند مووشەکی 
نەوتیــی  ناوەندێکــی  عــەرز  بــۆ  هــەوا 
ئێــران بخاتــە بەر هێرشــی خــۆی حەتمەن 
بــەرەوڕوو  ئێــران  دژکــردەوەی  لەگــەڵ 
دەبێتــەوە و هێرشــی دووبارەی عەرەبســتان 

و دژکــردەوەی دووبــارەی ئێــران دەتوانێــت 
شــەڕێکی گــەورە هەاڵیســێنێت و بەریــن 
ببێتــەوە، کەواتــە ئــەو بژاردەیــە وێدەچێت 
عەرەبســتان  چونکــە  نــەدات  ڕوو  قــەت 
حەزی لەوە نییە بە تەنیایی لەگەڵ ئێران 
تووشی شەڕێکی تەواو بێت بەاڵم دوور لە 
چاوەڕوانیــش نییە؛ ئەگەر ئەو ســناریۆیە 
ڕوو بــدات لە ماوەی چەند ڕۆژدا هەموو 
هاوپەیمانەکان لەگەڵ ئێران تووشــی شەڕ 

دەبــن. بەاڵم با وا بیر بکەینەوە هێرشــەکە 
ســنووردار بمێنێتەوە؛ هیچ دەســکەوتێکی 
سیاسی و ئابووری و ئەمنیەتیی بۆ هیچ 
کام لــەو دوو واڵتــە نابێــت و تەنیــا چەند 
ناوەنــدی ئابــووری و نیزامــی زیانیان پێ 

دەگات.
کورتماوە بەاڵم تەواومانا:

وەها شەڕێک دەتوانێت بە دوو هۆکار ڕوو 
بــدات، یەکەم؛ لــە کۆنتــڕۆڵ دەرچوونی 
دەرگیرییەکی ســنوورداری نێــوان ئێران و 
عەرەبســتان )درێژەی حاڵەتی پێشوو( کە 
دەســبەجێ داوێنی هاوپەیمانانی ئەوانیش 

دەگریتــەوە یــا ئەوەیکــە ئێــران بیهەوێ بە 
بــۆ دروســتکردنی  بەرجــام  پێشــێلکردنی 
چەکــی ناوکــی هەنــگاو هەڵبگرێت کە 
ئیســرائیل  و  ئامریــکا  هەیــە  ئەگــەری 
و عەرەبســتان هێــرش بکەنــە ســەر ناوەندە 
ئەتۆمییەکانــی ئێــران و بــە دژکــردەوەی 
تەواومانــا ڕوو دەدات.  ئێــران شــەڕێکی 

لــە وەهــا شــەڕێکدا ئێــران هێــرش دەکاتە 
نەوتییەکانــی  دامــەزراوە  هەمــوو  ســەر 
لــە  تەنانــەت  نێوەڕاســت،  ڕۆژهەاڵتــی 
ڕێــگای گرووپــە تێڕۆریســتییەکانەوە لــە 
خاکــی عێــراق ناوەنــدە نەوتییەکانــی ئەو 

واڵتــە و کوەیــت دەکاتــە ئامانجی خۆی 
و لــە هەمــوو شــتێک گرینگتــر ئەوەیــە 
گــەرووی هۆرمۆز دەبەســتێت کە لەگەڵ 
بــەرەوڕوو  دژکــردەوەی تونــدی جیهانــی 

دەبێتەوە. 
ناتوانین بەوردی پێشبینی ئەوە بکەین کە 
ئێــران چەنــد ڕۆژ دەتوانێــت بــە دانانەوەی 
میــن و هێرشــی بەلەمــە تونــدڕەوەکان و 
مووشــەکەکانی کەناردەریــا بــۆ دەریــا و 

پەهپــادی ئینتحــاری پێش بــە هاتوچۆی 
گــەرووی هورمــۆز بگریت. بــەاڵم ئەگەر 
زیاتــر لــە دوو حەوتــوو نەخایەنێــت و لــە 
ئەگــەری پێداگریــی ئێــران بــۆ درێــژەدان 
بــە شــەڕ حەتمــەن هێزەکانــی ئامریــکا و 
هاوپەیمانانی نەواری کەنار دەریایی ئێران 
داگیــر دەکــەن هەتــا پێــش بە هاویشــتنی 

ڕاکێــت و مووشــەک بــۆ ســەر کەنــداو 
بگرن. 

ئیســرائیل  تەواوعەیــارەدا  شــەڕە  لــەو 
هەمــوو هێــزی خــۆی بــەکار دێنێت هەتا 
هێزەکانــی ئێــران لــە ســووریە بە تــەواوی 

لەناو ببات و زیانێکی قورس بە حیزبوڵاڵ 
هەڵبــەت  کــە  بگەیەنێــت؛  حەمــاس  و 
بــە هێرشــی مووشــەکی و ڕاکەتــی لــە 
الیــەن ئێــران و گرووپــە تێرۆریســتییەکان 
ڕووبەڕوو دەبێتەوە و ئێســرائیلیش تووشــی 
دەبێــت.  زۆر  خەســارێکی  و  تەلەفــات 
و  دەریــا  کەنــار  بــە  زۆر  خەســارەتێکی 

کەنــداو  واڵتانــی  نەوتییەکانــی  ناوەنــدە 
دەگات. بــەاڵم لــە بەرانبــەردا ئامریــکا و 
عەرەبستان و باقی هاوپەیمانەکانی دیکە 
بــه بۆمبارانــی قــورس و بــەردەوام دەســت 
پێدەکــەن کە زۆرینەی ژێربەنا ئابووری و 

نیزامییەکانی ئێران لەناو دەچێت. 
بە دڵنیاییەوە ڕووسیە و چین هەوڵ دەدەن 
لــە ڕێــگای شــۆرای ئەمنییەتــەوە  کــە 
الیەنــەکان ناچار بە ئاگربەس بکەن بەاڵم 
ئەوەیکــە چەنــد ڕۆژ دەکێشــێت یــا چەند 
حەوتــوو، بەســتراوەتەوە بە هەنــگاوەکان و 
ڕای ڕێژیمی ئێران چونکە لە شــەڕێکی 
تەواومانــادا ئامریــکا و هاوپەیمانانــی لە 
چەنــد ڕۆژی یەکەمــدا ســەرجەم ناوەنــدە 

گرینگــە ناوکییــەکان و ناوەنــدە گرینگە 
نیزامییەکان وەک ناوەندی بەرهەمهێنانی 
مووشــەک بــە چــڕی بۆمبــاران دەکرێت 
و هۆکارێــک بــۆ درێژەپێــدان بــە شــەڕ 

نامێنێتەوە.
شەڕێکی تەواومانا و درێژماوه:

لە درێژەی حاڵەتی پێشوودا، ئەگەر ئێران 

لەســەر درێژەی شــەڕ پێداگری بکات، بە 
ئامریــکا و هاوپەیمانەکانــی  دڵنیاییــەوە 
چارەیەکیــان جیــا لــە ڕووخانــی ڕێژیم یا 
لــە ئەگەری پێویســتدا داگیرکردنی ئێران 

نابێت. 
بــە ســەرنجدان بــە هێزەکانــی هــەر کام 
درێــژەی  ئەگــەری  لــە  الیەنــەکان  لــە 
شــەڕ و ئامانجــی ناوەنــدە سیاســییەکان 
پێوەندیــی  پچڕانــی  و  فەرماندەهــی  و 
ڕێبــەران و فەرمانــدەکان ڕووخانی ڕێژیم 
کارێکــی دژوار نییــە بــەاڵم بــۆ ئامریکا 
و هاوپەیمانانــی بــێ تێچــوو و تەلەفــات 

نابێت.
داهاتــووی دوای شــەڕی نێــوان ئێــران و 

عەرەبستان و هاوپەیمانەکان:
هەر شەڕێك ڕوو بدات چ لە بواری زەمانی 
درێژمــاوە یــان کورتمــاوە و چ شــەڕێکی 
تەواومانــای  شــەڕێکی  یــا  ســنووردار 
واڵتانی دەرەوەی ناوچەکە تەنیا لە بواری 
نیزامی تووشــی زیــان دەبێت بەاڵم زیان و 
خەســارێکی ڕاســتەوخۆ بە واڵتان ناگات 
و تەنیــا بەرزبوونــەوەی بەهــای نــەوت بۆ 
چەنــد مانگێک زیان بــە واڵتانی جیهان 
)جیــا لــە واڵتانــی بەرهەمهێنــەر نــەوت( 
واڵتانــی  بەرانبــەردا  لــە  بــەاڵم  دەگات. 
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بــە تایبــەت ئێران 
لە بواری ئابوورییەوە زیانیان پێ دەکات. 
بــه دڵنیاییــەوە لە ئەگەری هێرشــی ئێران  
بــۆ ســەر دامەزراوە نەوتییــەکان و ژێربەنا 
ئابوورییەکانــی واڵتانــی کەنداو ئەوانیش 
هێــزی  بــە  و  دەکــەن  هاوشــێوە  کاری 
هەوایــی پێشــكەوتوو کــە هەیانــە هێــرش 
دەکەنە ســەر ناوەندە ئابوورییەکانی ئێران. 
شــەڕێکی تەواومانا بە شێوەی ڕاستەوخۆ 
و ناڕاســتەوخۆ زیان بــە ئابووری واڵتانی 
ناوچەکــە دەگەیەنێــت.  بــەاڵم واڵتانــی 
کەنــداو دوای ماوەیەک لە شــەڕ دەتوانن 
پــەرە بــە گەشــەی ئابووری و پێشــکەوتن 
بــدەن. بۆ نموونە عەرەبســتان بە بەرهەمی 
ناپاقژی نێوخۆیی تەقریبەن ٢ قاتی ئێران 
پاشــكەوتی ئەرزیــی چەندســەد میلیــارد 
دۆالری هەیــە کــە دوای شــەڕ )تەنانەت 
شــەڕێکی تەواوعەیــار( لە مــاوەی چەند 
مانگدا ناوەندەکانی ئابووریی کە زیانیان 
پێگەیشــتووە نــۆژەن دەکاتــەوە و پــەرە بــە 
گەشە و پێشکەوتنی خۆی دەدات. بەاڵم 
ڕێژیمــی ئێــران بە کام پارە و پاشــکەوتی 

واڵت خۆی نۆژەن دەکاتەوە؟
ئابــووری  بــواری  لــە  کەنــداو  واڵتانــی 
لــە دۆخێکــی باشــدان و شــەڕ لــە بواری 
ئابوورییەوە کاریگەرییەک لەســەر ژیانی 
ئەوان دانانێت، بەاڵم خەڵکی ئێران کە بۆ 
نانــی شــەو کێشــەیان هەیە چــۆن دەتوانن 
تەواومانــا  بــە  شــەڕێکی  لێکەوتەکانــی 

تەحەموول بکەن؟
و  ڕاکــت  هاویشــتنی  دڵنیاییــەوە  بــە 
مووشــەک لــە الیــەن ئێــران و حیزبوڵــاڵ 
تونــد  دژکــردەوەی  لەگــەڵ  حەمــاس  و 
و قورســی ئیســرائیل بــەرەوڕوو دەبێتــەوە 
چەندســەد  کوژرانــی  بەرانبــەردا  لــە 
ئیســرائیلی، لوبنان دەبێتە وێرانەیەک کە 
نۆژەنکردنــەوەی  ژێرخانە ئابوورییەکانی 
دەرەوە  واڵتانــی  یارمەتــی  بــە  تەنانــەت 

چەندین ساڵ دەخایەنێت.
هەڵبــەت ئەوە هەمووی چیرۆکەکە نییە، 
چونکــە ئێــران لــە کۆمەڵگــەی جیهانی 
مەحکــووم دەکرێــت و ڕێژیمــی ئێران یان 
دوای ڕووخانــی ڕێژیــم دەبێ حکوومەتی 
دوای ڕێژیــم خەســارەتی شــەڕ و ماڵــی 
تەواومانــا  بکاتــەوە. شــەڕێکی  قەرەبــوو 
دەتوانێــت ببێتە هۆی بەفیڕۆدانی ســەدان 
میلیــارد دۆالر لە ســەرەوتی ڕۆژهەاڵتی 

نێوەڕاست. 
داهاتــووی دوای شــەڕ ئێــران دەبێــت بــە 
واڵتێکــی وێــران و بــە خەڵکێکــی هەژار 
و قــەرزدار. ئەگــەر ئۆپۆزســیۆن بــە ڕێــز 
و قەبووڵــی هەمــووی خەڵكــی ئێــران بــە 
هەمــوو جیاوازیــی نەتەوەیــی و قەومــی 
و مەزهەبــی و جنســییەوە، یەکگرتووانــە 
هاوپەیمانییــەک پێک بێنن دەتوانن پێش 

لە هەر شەڕێک ڕێژیم بڕووخێنن.

نە ئامریکا و نە عەرەبستان و نە هاوپەیمانەکانی هۆکار و پێویستییەکیان نییە کە لەگەڵ 
ئێران تووشی شەڕ بن و لە ڕێگای پەراوێزخستنی سیاسی و گوشاری و ئابووریی 

لە هەوڵی کۆنتڕۆڵ و الوازکردنی ڕێژیمی ئێراندان و 
تەنیا لە کاتێکدا لەگەڵ ئێران تووشی شەڕ دەبن کە هێرشی هاوشێوەی چەند ڕۆژ پێش بۆ سەر 

دامەزراوە نەوتییەکانی عەرەبستان درێژەی هەبێت

لە پێکهاتەی سیاسیی جیهاندا کە هەموو واڵتان لەدوای بەرژەوەندییەکانی خۆیانن زۆر ڕوونە 
کە لە ئەگەری هەاڵیسانی شەڕێکی بەرین لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا هێزەکانی دەرەوەی ناوچە لەو 
دەرفەتە ئەوپەڕی کەڵکی خۆیان بۆ خۆسەپاندن بە سەر ناوچە یان سڕینەوەی یەکتری وەردەگرن

ئێران لە کۆمەڵگەی جیهانی مەحکووم دەکرێت و ڕێژیمی ئێران یان دوای ڕووخانی ڕێژیم دەبێ 
حکوومەتی دوای ڕێژیم خەسارەتی شەڕ و ماڵی قەرەبوو بکاتەوە. شەڕێکی تەواومانا دەتوانێت ببێتە 
هۆی بەفیڕۆدانی سەدان میلیارد دۆالر لە سەرەوتی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست. داهاتووی دوای شەڕ ئێران 

دەبێت بە واڵتێکی وێران و بە خەڵکێکی هەژار و قەرزدار.

موختار نەقشبەندی 



٩ ژمارە ٧٥٩، ٧ی ئۆکتۆبری ٢٠١٩

هەوڵەکانی سمکۆی شکاک بۆ بەرەوپێشبردنی بواری خوێندن و ڕۆژنامەگەری

پێشەکی:
دوژمنانــی کــورد بەتایبەتــی دەســەاڵتی 
ئێرانــی بــە درێژایــی مێــژوو بــە هەمــوو 
شــێوەیەک بۆ ســڕینەوەی نەتەوەی کورد 
ئــەوەی لــە دەســتی هاتووە بــە دڕەندەترین 
شــێوە کردوویەتــی، لەنێوبردنــی مێــژووی 
چەواشــەکردنی  و  کــورد  نەتــەوەی 
ئــەو  گرینگــی  بەشــێکی  ڕاســتییەکان 
کــەم  دەکرێــت،  هەژمــار  ســرینەوەیە 
شۆڕشــگێر و ئازادیخــواز و بەرگریکەری 
کــە  هــەن  کــورد  گەلــی  مافەکانــی 
بەرەوڕووی ئەو هێرشــە نەبنەوە، لەو نێوەدا 
ســتەمێکی بێوێنــە بــە »ســمایل ئاغــای 
شــکاک« ناســراو بە »ســمکۆ« کراوە. 
شــەهیدکردنی  ناجوامێــری  بــە  ڕاســتە 
ســمکۆ لە الیەن ئێرانییەکانــەوە ترۆپکی 
جینایەت و ناجوامێری بەرانبەر بە گەلی 
کوردە، بەاڵم هێرش بۆ ســەر کەسایەتیی 
ســمکۆ بۆ دروستکردنی کەسایەتییەکی 
درۆ لە ئەو بۆ داپۆشاندنی جینایەتەکانی 
خۆیــان لووتکــەی ئــەو چەواشــەکارییانە 
لــە  وردبوونــەوە  دەکرێــت.  هەژمــار 
ڕاســتییەکانی مێژووی کورد لە ڕێگەی 
لێکۆڵینــەوەی جیاوازدا بۆمان دەرکەوتووە 
کە کەســایەتیی ســمکۆ نەک ئەوە نییە 
کــە داخ لــە داڵنی ســمکۆ گێڕاویەتیەوە 
و  پاشــا  لەگــەڵ  بــەراورد  بــە  بەڵکــوو 
حوکمدارانی ئەوکاتی فارس و تورک و 
عەرەب، خاوەن کەســایەتییەکی ڕوشنبیر 
و پێشــکەوتوو بــووە، بــۆ ســەلماندنی ئــەو 
دەخەینــە  تیشــک  وتــارەدا  لــە  چەنــدە 
ســەر هەوڵەکانــی ســمکۆ بۆ نەهێشــتنی 
خوێنــدەواری و ڕۆشــنبیرکردنی نەتەوەی 
کــورد لــە ســەردەمێکی زۆر ئەســتەم کە 
کوردســتان وێڕای سەدان قەیرانی جیاواز 
ببووە گوڕەپانی شــەڕ و هێرشــی ڕووس و 

بریتانیا و عوسمانی و ئێرانییەکان.
سمایل ئاغای شکاک »سمکۆ«:

»ســمکۆ« نــاوی تــەواوی »ئیســماعیل 
محەممــەد عەلــی ئیســماعیل ئیبراهیــم 
حاجــی بەگ ئیبراهیم هەمزە عەبدۆی« 
لــە ســاڵی  لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
١٨٨٢ لــە گونــدی چاری لــە خێزانێکی 
ناســراو و شۆڕشــگێر لەدایــک بــووە.«١ 
دوای  لــە  یــەک  باپیرانــی  و  بــاوک 
یەک بە دەســتی دەوڵەتانی داگیرکەری 
یــان  کــوژراون  یــان  و عوســمانی  ئێــران 
دوور خراونەتــەوە. »محەممــەد پاشــا«ی 
باوکــی بــۆ دوورگــەی ڕۆدوســی یۆنــان 
دوور خرایــەوە و لــەوێ کۆچــی دوایــی 
کــرد. بــرای ســمکۆ، »جــەوەرە ئاغــا« 
حومکدارانــی  الیــەن  لــە  ئــەوەی  دوای 
ئێران بە فریو بانگهێشــتی تەورێز کرا، بە 
ناجوامێری شەهید کرا. بۆ باوەڕپێهێنانی 
جــەوەرە ئاغا کە لە ئازایەتیدا بەناوبانگ 
بوو، قورئانێکیان ئیمزا کرد و ناردیان کە 
خیانەتــی پێ ناکەن، بەاڵم بە ناجوامێری 
شــەهید کــرا و تەرمەکــەی لەگــەڵ دوو 
هاوڕێی بۆ ماوەی سێ ڕۆژ لە دەرگای 
شــار هەڵواســران. ســمکۆ کە گەنجێکی 
دوای  نەبــوو،  زیاتــر  پێگەیشــتوو  تــازە 
دوایــی  و کۆچــی  بــرای  شــەهیدبوونی 
باوکی، دەســەاڵتی ئیلی شــکاکی گرتە 

دەست.
بــۆ ئەوانەی کــە باس لــە توندوتیژبوونی 
ســمکۆ دەکەن دەبێ دۆخی کوردستان لە  
کاتی شەڕی یەکەمی جیهانی و پێشتر، 
هەروەهــا چونیەتیی شــەهیدکرانی جیلی 
پێشــووی بنەماڵەکــەی دەبێ لــە بەرچاو 

بگیرێت.
و  لێهاتوویــی  توانــی  زوو  هــەر  ســمکۆ 
ئازایەتیی خۆی بســەلمێنێت لە ڕووداوی 
جیــاوازدا بــۆ دەســەاڵتی ناوەنــدی ببێتــە 
پرســێکی گەورە. پەیوەندییەکانی سمکۆ 
هــەر لــە زووەوە دەری خســتبوو کــە ئــەو 
زیاتــر لــە چوارچێــوەی ئاغا و ســەرۆک 
عەشــیرەتێک بیــر دەکاتــەوە، بەڵکوو ئەو 

بیر لە ڕزگاریی نەتەوەیەک دەکاتەوە.
لــە  ســمکۆ  لێهاتوویــی  و  ئازایەتــی 

پالندانانــی شــەڕدا، هەوڵــی بێوچــان بــۆ 
دروســتکردنی پەیوەندی و بەدەســتهێنانی 
بــە  پەیوەندیگرتــن  زلهێــزان،  پاڵپشــتیی 
و  کوردســتان  دیکــەی  پارچەکانــی 
هەمــوو  لــە  نەتــەوەی  شۆڕشــگێڕانی 
شوێنێک، هەروەها کاریگەریی شۆڕشی 
ســمکۆ لەســەر بزاڤی نەتەوەیــی دەتوانێت 
دەرخســتنی  بــۆ  لێکۆڵینــەوە  بوارگەلــی 
ڕاســتییەکان بێــت. یەکێــک لــەو بــوارە 
نەهێشــتنی  بــە  گرینگیــدان  گرینگانــە 

و  ڕۆشــنبیری  بــواری  و  خوێنــدەواری 
کــوردی  ڕۆژنامەگەریــی  دامەزراندنــی 
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانە کــە خــۆی 
لــە خۆیــدا نوێگەرییەکــی یەکجــار زۆر 
بــۆ نەتەوەی کــورد هەژمار دەکرێت و بە 
جۆرێکیــش دەرخەری ئەو ڕاســتییەیە کە 
کەسایەتییەکی پێشکەوتنخوازی هەبووە. 
دوکتــور ســادق شــەرەفکەندی لە کتێبی 
»تاریــخ جنبش هــای ملــی کــرد« لــەو 

بوارەدا دەڵێت:
ئــەو  و  ڕووداوەکان  گێڕانــەوەی  »لــە 
مێژووەی کە سەبارەت بە سمکۆ نووسراوە، 
بــە تایبەتی ئەوەی لە الیەن دوژمنەکانی 
)فارسەکان و تورکەکان( نوسراوە، هەوڵ 
دراوە ســمکۆ وەک فئۆدالێکی تااڵنچی 

و نیوەوەحشی بناسێنن«.
بــەاڵم ڕاســتیەکەی: یەکــەم، ســمکۆ لە 
کەســێکی  نــەک  کولتــووری  بــواری 
دواکەتــوو نەبــوو بەڵکــوو لــە زۆر ڕووەوە 
بــە گوێــرەی کەســانی هاوچەرخی خۆی 
ڕۆشــنبیرتر بووە. زۆربەی ئەو کەســانەی 
کــە ئەویــان دیتــووە، لــە ڕووی پۆشــاک 
و خــۆراک و ڕەفتــاری ســمکۆ ئەویــان 
دوای  زانیــوە،  ڕۆشــنبیر  کەســێکی  بــە 
داگیرکردنــی چهریق لــە الیەن هێزەکانی 
ئامێــری  ئــەودا  ماڵــی  لــە  حکومەتــی 
موزیکــی پیانۆ دۆزراوەتــەوە، لە ڕێگەی 
هێڵی تەلەفۆنی تایبەتی لەگەڵ مەهاباد 
و چەنــد شــوێنی دیکــەی کوردســتان لە 

پەیوەندیدا بووە.
دووەم، ســمکۆ بــە تایبەتــی لــە دە ســاڵی 
دوای چااڵکییەکانی، ناسیۆناڵیســتێکی 
کــورد هەژمــار دەکــرا، هــەر چەنــد ئــەو 
بابەتــەی لەگەڵ قینی کەســێتیی خۆی 

بەرانبەر هێزەکانی تێکەڵ کردبوو. ٢
و  جیهاندانــی  کۆمەڵــەی  دامەزراندنــی 

یەکەمین خوێندنگەی کوردی:
بــە  دەدا  زۆری  گرینگییەکــی  ســمکۆ 
بــەو  ئــەو چەنــدە  بــواری زانســتخوازی. 
یەکێــک  بیرەوەرییەکانــی  لــە  شــێوەیە 
بــە  ئەمریکایــی  موســیۆنێرەکانی  لــە 
 )H. MACKENSEN( نــاوی  
کــە ســمکۆیان بینیــوە، ڕەنــگ دەداتەوە. 
دەگێڕێتەوە کە لەو چاوپێکەوتنەدا سمکۆ 
ئەو داوایانەی لە موسیۆنێری ئەمریکایی 

کردووە:
» پێویســتمان بە قوتابخانەیە. پێویســتمان 
بــە هەموو شــتێک هەیە کــە کورد بەرەو 
شارســتانیەتی بەرێ، من بڕوام بە ڕووس 
و تــورک و ئێــران نییــە و هەموو درۆزنن 
و ڕاســتگۆ نین، ئێوەن کە هیوای ئەوەتان 

تێدا بێت کە یارمەتیی کورد بدەن.«٣
لە کاتێکدا ســمکۆ باس لە شارستانییەت 
و قوتابخانــە دەکات کــە کورد بەگشــتی 
بەهــۆی ئاکامــی ئاڵۆزییەکانی شــەڕی 
برســیەتییەکی  لــە  جیهانــی  یەکەمــی 

بێوێنەدا بووە.
کۆمەڵــەی جیهاندانــی کــە لــە شــاری 
خــۆی بە هاوکاریی عەبدولرەزاق بەدرخان 
لــە کارە  و ســمکۆ دامــەزرا، یەکێــک 
گرینگەکانــی ســمکۆ هەژمــار دەکرێت، 

کوردەکانــی  بــۆ  دەرگای  کــە  ســمکۆ 
پارچەکانــی دیکــە هەمیشــە کــراوە بــوو 
زۆر  بەدرخــان  عەبدولــرەزاق  هاتنــی  بــە 
خۆشحاڵ بوو، چونکە پێکەوە کارکردنیان 
دەبــووە هــۆی ئــەوەی هەنــگاوی گرنگ 
بــۆ بەرەوپێشــبردنی کۆمەڵــگای کوردی 
هەڵبگــرن. تەنانــەت جارێــک بــە هەوڵی 
زۆرەوە عەبدولــرەزاق بەدرخانی لە دەســتی 

تورکەکان ڕزگار کردووە.
عەبدولرەزاق بەدرخان کوڕی نەجیب پاشــا 
لە ســاڵی ١٨٦٤ لە ئیســتانبوول لەدایک 
بــوو، عەبدولــرەزاق وەکــوو ئەندامەکانــی 
ڕۆڵێکــی  بەدرخــان  ماڵباتــی  دیکــەی 
گرینگــی لــە بزاڤــی ڕۆشــنبیریی گەلی 
کــورددا هەیــە. ئــەو کــە دوای فێربوونی 
زمانــی فەرەنســی لــە فەرانســە درێــژە بە 
خوێنــدن دەدات. لەژێر کاریگەریی هزری 
کۆیــە  قــادری  حاجــی  نەتەوەخوازیــی 
بــووە. عەبدولــرەزاق بــۆ چەنــد ســاڵێک 
لــە شــوێنی جیــاوازی وەک ڕووســیە لــە 
دەزگای وەزارەتــی دەرەوەی ئیمپراتۆریــی 
عوســمانی کاری کــردووە بــەاڵم بەردەوام 
کــە  کاتێــک  بــووە.  چاودێــری  لەژێــر 
وەکــوو ســکرتێری دووەم لــە باڵوێزخانەی 
عوســمانی لــە تــاران بــووە پەیامــی بــۆ 
ئیســتانبول،  بگەڕێتــەوە  کــە  دەنێردرێــت 
بەاڵم ئەو ئەوەی بە پیالن زانیوە، چووە بۆ 
ڕووسیە لەوێش پەرەی بە پەیوەندییەکانی 
داوە تــا بتوانێــت شــۆڕش لــە باکــووری 

کوردستان هەڵبگیرسێنێت.
ڕۆژهــەاڵت  بــۆ  عەبدوالــرزاق  »هاتنــی 
گرنــگ بوو ئەویش هاتــە الی بەهێزترین 
ئــەو کاتــە  کەســایەتییە کوردییەکانــی 
کــە خاوەنــی هێزێکــی تایبەتی و دەســت 
ڕۆشــتووی ناوچەکــە بــوو کــە ئەویــش 
هەمــان  بــە  بــوو،  شــکاک  ســمکۆی 
بــەم هاتنــە مەیدانــەی  شــێوە ســمکۆش 
خۆشــحاڵ  بەدرخــان  عەبدولــرزاق  میــر 
بــوو لــەم کاتــەدا هەوڵیــان یــەک خســت 
کــە  ڕێکخراوێــک  دروســتکردنی  بــۆ 
ئومێدبەخــش بێت بۆ خەڵکی کوردســتان. 
بۆیە لە کۆتایی ساڵی ١٩١٢ و سەرەتای 
کۆمەڵەیەکــی  توانییــان   ١٩١٣ ســاڵی 
نــاوی  بــە  بکــەن  دروســت  ڕۆشــنبیری 
)جیهانزانــی( یــان خــود هەندێــک ڕایان 
وایــە ئــەم کۆمەڵەیــە نــاوی »گیهاندن« 

بووە.«٤
زۆری  گرینگییەکــی  کۆمەڵەیــە  ئــەو 
وەک  چونکــە  هەبــووە  ئــەوکات  بــۆ 
ناوەندێکــی ئاکادمــی و پــەروەردەی لــە 
بەرنامەیدا هەبووە کە خوێندگا لە هەموو 

کوردســتاندا بکاتــەوە هەروەهــا چەندیــن 
ئەرکی دیکــە پەیوەندیدار بە پێگەیاندنی 
مندااڵنــی کــوردی و زمانــی کوردی بە 
دەســت بــووە، یەکەمیــن هەنــگاوی ئــەو 
کارەش کردنــەوەی خوێندنگــەی خــۆی 
بووە کە بە یەکەمین خوێندگای کوردی 

دەزانرێت.
کۆمەڵەکــە  کاری  »گرنگتریــن 
کردنــەوەی قوتابخانەکــە بــووە لە شــاری 
خــۆی لە ٢٧.١٠.١٩١٣ بەم بۆنەیەشــەوە 

ئاهەنگێکی مەزن ساز درا کە فەرماندەی 
هێزەکانی ڕووسیا لە ناوچەکە )جەنەڕاڵ 
شــارەکە  ســەرداری  و  فیسۆلۆفســکی( 
لەگــەڵ ژمارەیەکــی زۆر لــە بــازرگان و 
ســەرانی کــورد ئامادە بــوون. عەبدولرزاق 
و سمکۆ وتەیەکیان پێشکەش کرد تیایدا 
ســپاس و ستایشــی ڕۆڵی ڕووسیایان کرد 
بــۆ بەدەســتهێنانی ئــەم دەســتکەوتە. ئــەم 
قوتابخانەیە بە هەر دوو زمانی کوردی و 
ڕووسی تێدا دەخوێندرا لە خۆلی یەکەمدا 
٢٩ قوتابی بەپێی قسەی عەبدولرزاق. ئەم 
قوتابییانــە کــە تەمەنیان لــە نێوان ٨-١٠ 
ســاڵیدا بوون بــە گیانی نیشــتمانپەروەرانە 
پەروەردەکــران لــە پــاڵ بابەتەکانی وەک 

مێژوو جوگرافیا و ماتماتیک.«٥
گرینگیــی ئــەو کۆمەڵەیــە بــە تایبەتــی 
لــەو  بێــت  بــەردەوام  توانیبــای  ئەگــەر 
پێشنیارانەی کە عەبدوالڕەزاق بەدرخان بۆ 
دەوڵەتی ڕووسیە کردوویەتی دەردەکەوێت. 
لە دەقی پێشنیاری عەبدوالڕەزاق بەدرخان 

بۆ ڕووسیەدا هاتووە:
 » ژبەر ڤێ کو زمانێ کوردی ل ســەر 
بنگەها نڤیسەرا ب هەرفێن ئەرەبی نکارە 
ب باشی دیار بە، کۆمەال جیهاندانی بریار 
گرتیــە، ژ بۆنــا ڤــێ ئارمانجــێ هەرفێــن 
روســی بــکار بینــە. ژ مــن رە پێکهاتیــە 
کــو تەڤــی ئاکدەمیــک ن. بــوو، مــار ل 
ســەر ڤــێ بابەتــێ باخڤــن. دبســتانێن کو 
وی ل کوردســتانا ئیراقــێ )بە بۆچوونی 
مــن ئێران بــووە چونکە کۆمەڵە لە خۆی 
بووە( ڤەبن و دبســتانا کو ل خۆبێ هاتیە 
ڤەکــرن، دەرســێن زمانــێ کــوردی وێ ل 
ســەر ڤــێ ئەلفبایــێ دەربــاس ببــن، نیەتــا 
کومەلــێ هەیــە کــو خورتێن کــوردا ژبۆ 

خوەندنێ بشینە روسیایێ.«٦
پەیوەنــدی گرتــن بە زانایانــی کۆمەڵەی 
زانســتی ســنپتزبورگ لــە ڕووســیە کــە 
دونیــا  زانســتی  گرینگــی  ناوەندێکــی 
هەژمــار دەکرێــت بــۆ دانانــی بناغــەی 
فێربــوون لــە کوردســتاندا بــە هــاوکاری 
کوردســتاندا  لــە  ســمکۆ  پشــتیوانیی  و 
مومکین بوو ئەو سمکۆیەی کە دوژمنان 
بە ڕێگر و دز تۆمەتباریان دەکرد. هەوڵی 
دامەزراندنی پەروەردە و ڕاهێنانی هەبوو.

»بڕیــار درا ئــەو زەکاتــە ســااڵنەیەی کە 
ئیســالم دیــاری کردبــوو، کۆبکرێتەوە بۆ 
کڕینی چاپخانەیەک کە بتوانن ڕۆژنامە 
و گۆڤــاری کــوردی دەربکــەن، ســمکۆ 
داوای لێ کرا ئەرکی کۆکردنەوەی ئەو 

زەکاتە بگرێتە ئەستۆی خۆی.«٧
لــە ســەرچاوەکاندا هاتووە کە ســمکۆ بۆ 

ئــەو خوێندنگەیــە کــە ٢٩ قوتابی هەبووە 
٤٠ پاســەوانی داناوە ئــەوەش بەڵگەیەکی 
دیکــەی ئــەو گرینگیدانەیــە بــە بــواری 
کوردســتانی  لــە  خوێنــدن  و  فێرکــردن 
دواکەوتووی سەرەتای سەدەی بیستەمدا.
الیەنێکــی دیکــەی ئەســتەمی ئــەو کارە 
بــۆ  بــووە  ئاســایی  خەڵکــی  دژایەتیــی 
خوێندنگایەکــی وا مودێــڕن. »ئەمە لەو 
ڕۆژگارە ســەدایەکی باشــی هەبــوو لــە 
ناوچەکــەدا هەرچەنــدە لەمپــەر و ڕێگــر 

زۆر بوون بۆ پەشــیمان کردنەوەی ســمکۆ 
تەنانەت هەڕەشــە و چاوسوورکردنەوەشــی 
تێکەوت بەاڵم سمکۆ هەر بەردەوام و سوور 

بوو لەسەر کردنەوەی قوتابخانەکە« ٨
سمکۆ و ڕۆژنامەگەری کوردی:

ڕۆژنامــە یەکێکــی دیکە لــە هێماکانی 
پێشــکەوتنی کۆمەڵگا هەژمار دەکرێت، 
ئــەو چەندە لە کوردســتان بەهــۆی دۆخە 
ئــەو  تایبەتییەکــەی درەنــگ کەوتــووە، 
بــوارە پێویســتە بــۆ شــۆڕش و نەتــەوەی 
کورد پێویستییەکەی چەند پاتە دەبێتەوە، 
ســمکۆ لــەو بوارەشــدا کاری گرینگــی 
کــردووە، هەوڵەکانی ســمکۆ لــەو بوارەدا 
بــە دوو قونــاغ دابەش دەکرێت لە قوناغی 
یەکەمــدا گۆڤارێــک بە نــاوی گۆڤاری 
کوردســتان دەردەکات. »یەکــەم گوڤــار 
کە لە کوردستانی ئێراندا دەرچووە بریتی 
بــووە لە گۆڤــاری »کوردســتان« کە لە 
شاری خۆی دەرچووە کە لە ساڵی ١٩١٤ 

داخراوە. » ٩
ســاڵەکانی پیش شــەڕی جیهانیی یەکەم 
ئەو هەنگاوە گرینگییەکی زۆر هەبوو بۆ 
شــۆڕش بۆ ئــەوەی زمانحاڵێکــی هەبێ. 
»لــە دوای دوورخســتنەوەی عەبدولــڕزاق 
بەدرخــان لــە الیەن ڕووســی قەیســەرییەوە 
ئیتــر ســمکۆ ئاغــا ئەرکــی بەڕێوەبردنی 
خســتە ئەستۆی خۆی کە ئەو گۆڤارە تا 

ساڵی ١٩١٤ دەوامی کرد.«١٠
دەســتپێکی شــەڕی جیهانیــی یەکەم ئەو 

قوناغە لــە ڕۆژنامەگەری لە ڕۆژهەاڵتی 
دوای  بــە  بــەاڵم  ڕاوەســتا  کوردســتاندا 
کۆتاییهاتنــی شــەڕی جیهانیــی یەکەم و 
پەرەســتاندنی شۆڕشــی ســمکۆ قوناغــی 
دووەمــی ڕۆژنامەگەریی ســمکۆ دەســتی 

پێکرد.
لــە  ڕەســووڵ«  هــاوار  »محەممــەد 
ســەرچاوەی کتێبــی کەمــاڵ مەزهــەرەوە 
بەو شــێوەیە باســی ڕۆژنامەیــەک دەکات 
دوای  »لــە  دەرچــووە.  کات  ئــەو  کــە 
شــەڕی جیهانیی یەکەم، سمکۆ لە ورمێ 
ڕۆژنامەیەکــی دەرکــرد بە ناوی »ڕۆژی 
کــورد شــەوی عەجەمـ«ـــەوە لــە دواییــدا 
بــە »ڕۆژی  کــردی  گــۆڕی  ناوەکــەی 
کورد« و لە ژمارەکانی دواییدا تەنها بوو 
بــە »کورد«، کە ئەوەش لە دوایی ئەوەی 
بزووتنەوەکــەی لــە الیــەن ســپای ئێرانــەوە 
تێــک شــکا ئیتــر ئــەو ڕۆژنامەیــەش لــە 
دەرچــوون دەرکــەوت. دوکتــور کەماڵ لەو 
باســەیدا پەنــای بردووەتــە بــەر کتیبەکەی 
سەرنووســەری  وتوویەتــی  کــە  »تمــدن« 
ڕۆژنامەکە »مــەال محەممەد تورجانی« 
بووە کە خەڵکی شاری مەهاباد بووە.«١١
مشوری و جیددییەتی سمکۆ لە دەرکردنی 
ڕۆژنامەکــە لــە کتێبــی بیرەوەرییەکانــی 
»تمد«ن کە چاپخانەی هەبووە لە شــاری 
ورمــێ بە باشــی دەردەکەوێت. لە الیەکی 
دیکــە بەڵگەیەکــە بــۆ ئەوەی کە ســمکۆ 
ڕۆشــنبیری.  بــواری  بــە  داوە  گرینگــی 
چونکــە »لــەو ڕۆژانــەدا شــتیکی گاڵتــە 
و کــەم نەبــووە بۆ یەکێکی وەکوو ســمکۆ 
کــە لەگەڵ ئەو هەموو درۆ و دەلەســانەی 
ئەوەنــدە  باڵوکراوەتــەوە،  ئــەو  دەربــارەی 
مشــوری ڕۆشــنبیری و ڕۆژنامەگەریتــی 

بخوات.«١٢
کۆبەند:

»کریــس کۆچێــرا« ســەبارەت بە ســمکۆ 
دەڵێــت: »ســمکۆ پیاوێکــی پــڕ نەزاکەت 
و ســەالر بوو، جوانیی جلوبەرگەکەی زۆر 
کاری لــە ئینگلیــزەکان کــردوە.«١٣ ئەو 
پیاوە بە نەزاکەت و سەالرە نێوی لە مێژووی 
نەتەوەیــی و  قارەمانێکــی  کــورددا وەک 
ڕێبەرێکــی ئــازا تۆمار کــراوە، هەر چەند 
هەوڵێکی بێوێنە بۆ شێواندنی ڕاستییەکان 
ســەبارەت بە ئــەو هەیە بەاڵم ڕاســتییەکان 
دەردەخەن کە سمکۆ سەڕەڕای هەموو ئەو 
خســڵەتانەی هەبــوو لە بواری ڕۆشــنبیری 
و زانستخوازیشــدا هەوڵی داوە کۆمەڵگای 
کوردســتان بەرەو پێش بەرێت. دامەزراندنی 
یەکەمین خوێندنگە لە هەموو کوردســتان 
و یەکەمین  گۆڤار و ڕۆژنامەی کوردی 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بەڵگەن بۆ ئەو 
بابەتە کە سمکۆ ڕێبەرێک بوو لە هەموو 
بوارێکــدا بەرانبــەر بــە گــەل بە بەرپرســیار 
دەزانــی. بێگومــان ناکرێت ســمکۆ جیا لە 
دۆخی ئەو کاتی کوردســتان و پاشــخانی 
ماڵباتەکــەی  هەمــوو  شــەهیدکردنی 
بخوێندرێتــەوە، بــەاڵم بە بــەراوردی هەموو 
ڕۆشــنبیریی  الیەنــی  دەتوانیــن  ئەوانــە 

سمکۆش بەرز بنرخێنین.

سمکۆ: "من کوردم و ژیانم لە پێناوی ڕزگاری و بەختەوەریی گەلەکەم بەخت کردووە و بەختی دەکەم"١

پەراوێزەکان:
١_ بارودۆخی سیاسی کوردستان لە نێوان سااڵنی ١٩٠٥-١٩٣٠ ، عەبدولقادر شکاک

٢_ تاریخچــە جنبشــهای ملــی کــرد از قرن نوزدهم تا پایان جنگ جهانی دوم ســعید 
بدل )د. سادق شەرەفکەندی(

٣_ جوگرافیای مێژووی عەشیرەتی شکاک ، عبدالقادر شکاک
٤_ بارودۆخی سیاسی کوردستان لە نێوان سااڵنی ١٩٠٥-١٩٣٠ ، عەبدولقادر شکاک

٥_ بارودۆخی سیاسی کوردستان لە نێوان سااڵنی ١٩٠٥-١٩٣٠ ، عەبدولقادر شکاک.
٦_ عەبدولڕەزاق بەدرخان )١٨٦٤-١٩١٨( ژیان، تێکەلیێن سیاســی، خەباتا چاندی 

د. سەالح محەممەد سەلیم هروری
٧_ بارودۆخی سیاسی کوردستان لە نێوان سااڵنی ١٩٠٥-١٩٣٠ عەبدولقادر شکاک.

٨_ جوگرافیای مێژووی عەشیرەتی شکاک عبدالقادر شکاک
٩_ ســمکۆ )ســمایل ئاغای شــکاک( بزوتنەوەی نەتەوایەتی کورد ، محەممەد ڕەســول 

هاوار.
١٠_ ســمکۆ )ســمایل ئاغای شــکاک( بزوتنەوەی نەتەوایەتی کورد ، محەممەد ڕەسول 

هاوار.
١١_ســمکۆ )ســمایل ئاغای شــکاک( بزوتنەوەی نەتەوایەتی کورد ، محەممەد ڕەســول 

هاوار.
١٢_ ســمکۆ )ســمایل ئاغای شــکاک( بزوتنەوەی نەتەوایەتی کورد ، محەممەد ڕەسول 

هاوار.
١٣_ جوگرافیای مێژووی عەشیرەتی شکاک ، عبدالقادر شکاک

ئەلبورز ڕۆئین تەن
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لە ڕۆژانی ڕابردوودا »شــورای مدیریت 
گــذار« دامەرزاندنــی خــۆی ڕاگەیانــد. 
ئامانجــەکان لە دامەزراندنی ئەم شــۆرا 
و شــێوەڕوانینیان بۆ بزووتنەوەی کورد و 
بەپێچەوانــەوە کراوەتە مژاری وتووێژێک 
لەگەڵ بەڕێز هیوا بەهرامی، بەرپرســی 
حیزبــی  نێونەتەوەییەکانــی  پێوەندییــە 
دێموکــرات کە لێرەدا دەخرێتە بەرچاوی 

ئێوەی ئازیز:
و  لێــدوان  لــە  وەک    -١
دامەزرێنەرانــی  ڕاگەیەندراوەکانــی 
»شورای مدیریت گذار« دەردەکەوێ 
ئامانــج لــە دامەزراندنــی ئــەم شــۆرا 
کۆمــاری  تێپەڕاندنــی  لــە  بریتییــە 
لــە  کــردن  پارێــزگاری  و  ئیســالمی 
دێموکراســی و ئــازادی و مافەکانــی 

مرۆڤ بن. تێڕوانینی ئێوە چییە؟
بە لەبەرچاوگرتنی ئەو ڕاستییەی کە 
ئەندامانــی ئەو شــۆرا لە شــێوەڕوانینە 
لــە  هاتــوون؛  پێــک  جیــاوازەکان 
چەپــی چەپــەوە تێیدایــە تــا دەگاتــە 

سەلتەنەتخواز و ڕاستی ئیفراتی.
پێشــه کی ده بــێ بڵێم کــه ئاڵترناتیڤ 
ئوپۆزێســیونی  مێــژووی  لــه  ســازی 
ئێرانــدا لــه چل ســاڵی ڕابــردوودا زۆر 
بینــراوه، بــه اڵم لــه به ر ئــه وه ی هه موو 
ئــه م  بــو  نه گونجــاو  ڕێــکاری  کات 
ســه رکه وتوو  بــه ر،  گیراونه تــه   کاره 
نه بــووه. ئاڵترناتیڤــی واقعــی کاتێک 
پێــک دێــت کــه کۆده نگــی له ســه ر 
کۆمه ڵێک خاڵــی جه وهه ری له نێوان 
هه موو ته یفه کانی ئوپۆزێســیوندا بێته  

خۆشەویستیی خاک، گەل و نیشتمان، 
شــانی  لــە  چەکــی  ســاڵە  ســەدان 
چیاکانــی  و  شــاخ  و  کــردووە  کــوردان 
کــردووە بــە قەڵغانێکــی دوژمنبەزێــن. 
کــە پێشــمەرگەیەک لەســەر شــاخێکی 
تایبــەت  هەســتێکی  دەبینیــت،  بــەرز 
دەتبزوێنێت، هەستێک کە تێکەاڵوییەکە 
لــە غەڕە، خۆشەویســتی و سەرکەشــی. 
هەســتەکە ئەوەندە تایبەتە کە وشەکان 
ناتوانــن وەک خــۆی دەریببــڕن. ئێســتا 
لەنێــو  پێشــمەرگە  هەمــان  ئەگــەر 
بــە  مووچڕکــە  دەربکەوێــت،  شــارەکاندا 
گیانــی دار و بــەردی شەقامەکانیشــدا 

دەهێنێت.
بــەاڵم ئەگــەر لەگــەڵ پێشــمەرگەیەک 
دابنیشیت و قسە بکەیت، بەدڵنیاییەوە 
هەستێکی جیاوازی تر، ڕۆح و دەروونت 
لەوێــوە  ئەمانــە  هەمــوو  دەگرێتــەوە. 
پێشــمەرگە  کــە  دەگرێــت  ســەرچاوە 
هەمیشــە هیوای ڕزگاری و سەرفرازیی 
لــە دڵدایــە، هــەر بۆیەش لەنێــو دڵ و 
دەروونــی خەڵکەکەیــدا جێی شــانازییە. 
وەک  جەمــاوەردا  لەنێــو  پێشــمەرگە 
سیاســی،  شۆڕشــگێرانەی  توخمێكــی 
پێگەی بەهێزە، جێی متمانەیە و وەک 

ئەفسانەیە. 
هەرچەنــد من خۆم پێشــمەرگەم، بەاڵم 
هــەر کات کە لەگەڵ پێشــمەرگەیەک 
دادەنیشــم و قســەیان لەگەڵ دەکەم، 
هــەر هەمان هەســتی تایبەتی بەر لە 
پێشــمەرگایەتیم هەیــە کــە بــە ئــاوات 
لــە  پێشــمەرگەیەک  تەنانــەت  بــووم 
نزیکەوە ببینم و قسەی لەگەڵ بکەم.

هێــزی  پێشــمەرگەیەکی  لەگــەڵ 
نــاوی  بــە  کوردســتان  پێشــمەرگەی 
لــە  قەلعــە«  قاســمی  »بەهمــەن 
شــاخەکانی کوردســتاندا، ئــەم وتووێژەم 
خوێنەرانــی  ئێــوە  تــا  داوە،  ئەنجــام 
ڕۆچنــەوە،  لــەم  خۆشەویســتیش، 
گۆشــەیەک لە هەســت و بیر و باوەڕی 

لە زاری پارێزەرانی واڵتەوە
دیمانەیەک لەگەڵ "بەهمەن قاسمی قەلعە"، پێشمەرگەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان

پێشمەرگەیەک ببینن و بخوێننەوە.وتووێژ: بێهزاد قادری

بــەر لــەوەی بێیتــە ڕیــزی   -
شۆڕشــەوە، هەســت و بیــر و بــاوەڕت 
ســەبارەت بە کوردســتان و پێشــمەرگە 

چۆن بوو؟
هــەر لــە منداڵییــەوە بەهــۆی ئــەوەی 
داگیرکەریــی  ســتەمی  لەژێــر  کــە 
ڕێژیمێکی وەک کۆماری ئیسالمی 
ژیانــم دەبردە ســەر، وەکــوو منداڵێکی 
کــورد لــە دڵــی خۆمــدا بــە بیســتنی 
گیانــم  هەمــوو  کوردســتان،  وشــەی 
لــە  هــەر  بۆیــە  دەکــەوت،  وەلــەرزە 
منداڵییــەوە لــە ئــااڵی داگیرکــەر و 
وێنــەی ڕێبەرەکانیــان لــە قوتابخانەدا 

بێزار بووم. 
بــەردەوام دەمــوت تەنیــا پێشــمەرگە و 
پێشــمەرگایەتی دەتوانێت لــەم بێزارییە 
پێشــمەرگەم  تەنیــا  بــکات.  ڕزگارم 
وەک ڕزگارکەر دەبینی و گەورەترین 
ئاواتی ژیانم ئەوە بوو کە بۆ ڕزگاریی 

کوردستان ڕۆڵێکی بەرچاوم هەبێت.
خــۆت  کــە  ئێســتا   -
پێشــمەرگەیت، چ هەســتێکت هەیە 

و هەستت بۆ کوردستان چۆنە؟
ئێســتا دەزانم پێشــمەرگە کێیە و چ 
دەکات و پێشــمەرگە دەبــێ دڵی بە 
قەد هەر چوار پارچەی کوردســتان 
گــەورە بێــت و بــە قــەد کوردســتان 
ئێــش تەحەمــول بــکات و بــە قــەد 
شــاخ و دار و بــەردی کوردســتان 
بتوانێــت  هەتــا  هەبێــت  لێبردوویــی 
ببێتــە پێشــمەرگە و هەتــا زیاتــر لە 

پێشمەرگایەتی حاڵی بێت. 
و  دەبێــت  دڵخۆشــتر  بەڕاســتی 
گیانفیداییــە  ئامــادەی  بــەردەوام 
و  شــیرینتر، جوانتــر  و کوردســتان 
ڕەنگینتــر دەبینێــت، بۆیــە بــە قــەد 
ئەو شیرینی و جوانی و ڕەنگینییە، 
ڕق و قینــی لــە دوژمــن، زۆردار، 
هەڵدەگرێــت.  داگیرکــەر  و  زاڵــم 
ڕۆژبەڕۆژ کە پێشــمەرگانە ژیانی 

خــۆم دەبەمــە ســەر، زیاتــر هەســت 
دەکەم لــە بەزاندنی دوژمنم نزیکتر 

بوومەتەوە.
وشــانە  لــەم  کام  هــەر   -
)نیشــتمان، پێشمەرگە و ڕاسان( لە 

ڕوانگەی خۆتەوە پێناسە بکە:
هەمــوو  »نیشــتمان«  مــن  الی 
شــتێکە، ئەگــەر نیشــتمان نەبێــت، 
دایــک نییــە، بــاوک نییــە، ئایین 
نییــە و ژیــان وەک خــۆی نییــە. 
بەگشــتی نیشــتمان بــەر لــە هەموو 

شتێک، ژیانە. 
بــێ نیشــتمان ژیــان هیــچ ئاســایی 
خــۆی  چوارچێــوەی  لــە  و  نییــە 

دەچێتە دەرەوە.
گیــان  کەســێکی  »پێشــمەرگە« 
لەســەر دەست و پێشڕەوە کە هەموو 
ژیانی خۆی لە پێناو ئازادیی واڵت 

و گەلەکەی پێشکەش دەکات.
»ڕاســان« نوێبوونــەوەی خەباتێکە 
کە لەمێژە گەلی کورد چاوەڕوانی 
بــووە و بــە مانــای زیندووبوونێکــی 
دووبارەیــە و هیــوای لە دڵی گەلی 
کــورد لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵتدا 

چاندەوە.
ئاواتــی  گەورەتریــن   -
ژیانــت چییــە و بۆچی ئــەو ئاواتە، 

گەورەترین ئاواتی ژیانتە؟
گەورەتریــن ئاواتــی مــن، ئازادیــی 
کوردســتانە، تاکــوو گەلــی کــورد 
و  ئازادانــە  ژیانێکــی  لــە  چێــژ 
ئــەو  ئاواتــی  و  ببــات  ســەربەرزانە 
شــەهیدانەی  هــاوڕێ  هەمــووە 
ڕێگای ئازادیی خاک بەدی بێت.
چ  تــۆ،  بۆچوونــی  بــە   -
شــتێک دەتوانێــت واتــا بــە ژیانــی 

مرۆڤی کورد ببەخشێت؟
بــە بۆچوونــی مــن، تەنیــا ئازادیی 
واڵتێکــی  دامەزراندنــی  و  واڵت 
بــە  واتــا  دەتوانێــت  دێموکراتیــک 

ژیانی کوردێک ببەخشێت.

پێشــمەرگەیەک،  وەک   -
چ قســەیەکت بــۆ هاوواڵتییانت لە 

کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا هەیە؟
بەداخێکــی  ڕۆژهــەاڵت  خەڵکــی 
بێبەشــن.  بــواردا  زۆر  لــە  زۆرەوە 
لــە  بــووە  پــڕ  ژیانیــان  بــەردەوام 
هــەاڵواردن و زوڵــم و داگیــرکاری. 
بۆیــە داوام ئەوەیــە کــە زیاتــر لــە 
هەموو کات بۆ ژیانێکی گونجاوتر 
هــەوڵ بــدەن. داوایــان لــێ دەکــەم 
مافــی  داوای  و  هەڵبــڕن  دەنــگ 

نەتەوەیی خۆیان بکەن.
شۆڕشــگێڕێک،  وەک   -
و  هاوســەنگەر  بــۆ  وتەیەکــت  چ 

هاوڕێ پێشمەرگەکانت هەیە؟
هاوســەنگەرەکانم دڵنیــا دەکەمــەوە 
پیرۆزتریــن  و  گەورەتریــن  کــە 
ڕێگایان هەڵبژاردووە و مێژوویەکی 
بــۆ خۆیــان و  لــە ســەربەرزی  پــڕ 
و  دەکــەن  تۆمــار  گەلەکەیــان 
ژیانێکیــان هەڵبــژاردووە کــە هیــچ 
کوردێــک لێــی پەشــیمان نابێتەوە. 

هیوای سەرکەوتنیان بۆ دەخوازم.
وەک نیشتمانپەروەرێک،   -

و  خۆفرۆشــان  بــۆ  پەیامێکــت  چ 
خائینانی خاک و گەل هەیە؟

بە خاکفرۆشــان ئەوە دەڵێم کە قەت 
ناتوانن بە خیانەتکردن بە خۆ، قەت 
ژیانێکی خۆش و ســەربەرزانە ببەنە 
ســەر، بۆیە دەبێ بــە خۆدا بچنەوە، 
ئەگەرنــا دواڕۆژیــان خــۆش نابێت. 
بگەڕێنــەوە  دەکــەم  لــێ  داوایــان 
باوەشی گەل و ژیانێکی سەربەرزانە 

ببەنە سەر.
ئەگــەر کوردســتان ئازاد   -
بکرێــت و بگەڕێیتــەوە کوردســتان، 

چ بەرنامەیەکت بۆ ژیانت هەیە؟
هیــوادارم بەپێــی توانــا و زانســتی 
خــۆم لەنێو واڵتــی خۆمدا، مندااڵن 
و الوان پــەروەردە بکــەم هەتا بتوانن 
و  گــەل  بــۆ  ڕوون  داهاتوویەکــی 

واڵتمان دروست بکەن. 
دواهەمیــن  تــا  هەروەهــا 
لــە  واز  ژیانــم  چرکەســاتەکانی 
و  ناهێنــم  فێرکــردن  و  فێربــوون 
بــۆ نەتــەوە و حیزبەکــەم هەرچــی 
پێویســت بێت، بێ ڕاوەستان دەیکەم 

و هەمیشە ئامادە و گیانفیدام.

لەم بەشــەدا پێمان خۆشە   -
بیســەر و خوێنــەری بەســەرهاتێکی 
بیــن،  خــۆت  شــیرینی  یــان  تــاڵ 
لــەم ماوەیــەدا کــە جلــی پیــرۆزی 

پێشمەرگایەتیت لەبەردا بووە:
ژیانــی  کاتــی  خۆشــترین 
پێشمەرگایەتیم ئەو کاتەی بوو کە 
لەگــەڵ پۆلێک لە پێشــمەرگەکان 
لــە ناوچــەی شــنۆدا بوویــن و بــە 
جلوبەرگــی پیــرۆزی پێشــمەرگانە 
لەنێــو خەڵکی بەشــەرەفی خۆماندا 
بوویــن و بــەردەوام واڵمی خەڵکمان 

دەدایەوە. 
گریــان  لــە  تێکــەڵ  هەســتێکی 
هەســتێکی  هەبــوو!  پێکەنینــم  و 
نامــۆم هەبــوو کاتێک کە دایک، 
خوشــک، بــاوک و بــرا، هەمــوو 
دەهاتــن و لــە باوەشــیان دەگرتیــن و 
دۆعایــان بــۆ دەکردیــن و ئەمە زۆر 
لەسەر بیر و باوەڕی پێشمەرگایەتیم 
زیاتــر  و  هەبــووە  کاریگەریــی 
تامــەزرۆم کــە وەهــا بڕۆمــەوە نێــو 

خاک و گەلی خۆم.

 هیوا بەهرامی: هه موو ئه وانه ی بیرۆکه ی ئه م شۆرایه یان هێناوه ته گۆڕێ، به قه د ڕێکخراوێکی 
بچووکی ڕۆژهه اڵتی کوردستان پشتیان به هێزی خه ڵک گه رم نییه

ئاراوه. لێره دا پرســی نه ته وه کان ئه گه ر 
نه ڵێم گرینگترین پرســه، به دڵنیاییه  وه 
یه کێک له پرسه گرینگه کانی ئێستا 
و داهاتووی ئێرانه. ئه مڕۆشی له گه ڵ 
بێت به شــی هه ره زۆری ئوپۆزســیونی 
ئێران یان خۆیان وته نی »سه راسه ری« 
که متریــن  بــه  دان  نیــن  ئامــاده 
بنده ســته کاندا  نه تــه وه  مافه کانــی 
ئاڵترناتیڤێــک  هــه ر  بویــه  بنێــن. 
بنده ســته کان  نه تــه وه   خواســته کانی 
لــه به رچــاو نه گرێــت لــه ده ســتپێکه وه 
هه ره ســی هێناوه. خواسته کانی نه ته وه 
بانگهێشــتی  بــه  ته نیــا  بنده ســته کان 
چه  ند که سایه تییەکی کورد یا به لوچ 
و عه ره ب بو مه حفه لی ئاڵترناتیڤسازان 
که ته نانه ت ئاماده نین له نووســراو و 
وتاریاندا دان به هه ندێک ده سته واژه ی 
وه ک »فێدرالیزم« و »مێلییه ت« دا 
بنێن دابین ناکرێن. پاشــان ئه وانه ی وا 
موده عی ســازکردنی ئاڵترناتیڤن، خۆ 
ده بێ پشــتیان بــه هێزی خه ڵک گه رم 
بێت. که سایه تییەک که زیاتر له چل 
ســاڵه لــه ئێــران دابــڕاوه و لــه ئورووپــا 
و ئامریــکا ده ژیــت و هیــچ چه شــنه 
ڕێکخســتنێکی لــه ناوخــۆدا نییه، له 
ســه ر ئه ساسی چی پێی وایه ده توانێت 
ببێتــه پێشــه نگ و مودیریه تــی گوزار 

بکات؟ 
٢- لــە ڕاگەیەندراوەکەی ئەم شــۆرادا 
بــە ڕوونــی بــاس لە بەندێــک دەکرێ 
کــە تێیــدا باس لــە »حکومــەت عدم 
متمرکــز« دەکات. ئایا ئەمە بەواتای 

نەمانی ناوەندگەرایی و چەشنێک لە 
فێدرالیزم و دابەشــکردنی دەسەاڵتە لە 

ئێرانی داهاتوودا؟ 
هــه ر وه ک پێشــتریش ئامــاژه م پێکرد، 
ته نیا هێنانه ئارای کۆمه ڵێک دروشم 
و ده سته واژه ی گشتی کافی نیه. ئه م 
شۆرایه ئه گه ر باوه ڕی به دابه شکردنی 
ده ســه اڵت هه یــه، بۆچــی بــه شــێوه ی 
کۆنکرێــت ئامــاژه به »سیســتمێکی 
سیاســی« ناکات. ئه ساسه ن ئه و ترسه 
چییــه ئۆپۆزســیونی ئێــران به ڕاســت 
و چــه پ و میللــی مه زهه بیــه وه لــه 
وشه گه لی وه ک فێدرالیزم و مێلییه ت 
کــه  ئه وه یــه  ڕاســتییه که ی  هه یانــه؟ 
ئــه وان پێــش ئــه وه ی بیــر لــه مافــی 
جوغرافیــای  بنده ســته کانی  نه تــه وه 
پاراســتنی  پرســی  بکه نــه وه،  ئێــران 
بــو  ئێرانیــان  ارضــی«  »تمامیــت 
گرینگــه. لــه ڕوانگه ی ئوپۆزســیونی 
ئێرانــه وه فێدرالیزم ده توانێ ببێته هۆی 
دابه شــبوونی ئێــران. هــه ر بویــه ش ئه و 
بنده ســته کان  نه تــه وه  فێدرالیزمــه ی 
و له وانــه کــورد باســی لێــوه  ده کــه ن 
کــه لــه ســه ر بنچینــه ی نه ته وه یی – 
باوه ڕیــان  ئــه وان  بێــت،  جوغرافیایــی 
حاڵه تــدا  باشــترین  لــه  و  نییــه  پێــی 
بنچینــه ی  ســه ر  لــه  فێدرالیزمیــان 

پارێزگاکان ال په سه نده. 
نه تــه وه ی بااڵده ســت لــه ئێراندا هێشــتا 
زۆر له و کولتووره سیاســییه دووره که 
ئامــاده بێت ده ســه اڵت دابــه ش بکات، 
بێــت  لــه گــه ڵ  ئێستاشــی  چوونکــه 

ته نیــا خۆیــان بــه ســاحێبی ئــه و واڵته 
ده زانــن و باقــی نه تــه وه کان وه ک ژێر 

مه جموعه ی خۆیان ده بینن!  
٣- هەنــدێ کــەس و الیەنی سیاســی 
دامەزراندنی ئەم شــۆرایە بە پیالنێکی 
کۆماری ئیسالمی دەشوبهێنن و پێیان 
وایــە ڕێژیمــی تــاران بــۆ الوازکردنــی 
ئۆپۆزســیۆن و کولتــووری حیزبایەتی 

کارێکی لەم چەشنەی کردووە.
ئــه م شــۆرایه که ســانێکی تێدایــه کــه 
لــه مێژ نییه به شــێک له ڕێژیم بوون! 
بــه اڵم بــه بــاوه ڕی من ئه م چه شــنه له 
زیاتــر  ئاڵترناتیڤســازییه  مه حفه لــی 
بــو ئــه وه ده گه ڕێتــه وه کــه پێکهێنــه ره 
چه شــنه  هیــچ  ســه ره کییه کانی، 
ڕێکخستن یا حیزبێکی سیاسیان نییه 
بــو ئــه وه ی لــه داهاتووی ئێرانــدا ده ور 
بگێڕن. بۆیه پێیان وایه به م جوره ده توانن 
»پێشــه نگایه تی«  یــا  »ڕێبــه ری« 
بســتێننه وه  سیاســییه کان  حیزبــه   لــه 
جێــگای  »که ســایه تییه کان«  و 
پــاش  بگرنــه وە.  »حیزبــه کان« 
شۆڕشــه کانی واڵتانی عه ره بی که به 
به هــاری عه ره بــی ناودێر کرا، ئه م تێزه 
هاتــه گــۆڕێ که چیدی بــاوی ئه وه 
نه ماوه شۆڕش »ڕێبه ر«ی هه بێت، به 
مانــای ئه وه ی که حیزبێکی سیاســی 
به ڵکــوو  بێــت،  شــۆڕش  پێشــه نگی 
خه ڵک خۆیان شــۆرایێک پێک دێنن 
و شۆڕش به ره و سه رکه وتن ده به ن. به اڵم 
ده رکــه وت که شــۆڕش ئه گــه ر به بێ 
پێشــه نگایه تی حیــزب و ڕێکخراویــش 

بــه  ڕێکخــراوی  مــادام  ســه رکه وێت، 
ئه زموونی سیاســی ڕێبــه ری نه کات، 
ناتوانــێ بــه ئامانــج بــگات. شــۆڕش 
ته نیــا بــو ڕووخــان ناکرێــت. ده بێ بیر 
له پاش ڕووخانیش بکرێته وه و لێراده یه 
کــه حیزبی سیاســی رۆڵــی گرینگ 

ده گێڕێت.
بــه ڕای به ڕێزتــان کــورد دەبــێ   -٤
چ بــکات؟ ئایــا دەبــێ لەگــەڵ وەهــا 
دەبــێ  نــا  یــان  بکــەوێ  شــۆرایەک 
هەوڵــی لەقاودانــی بــدات و دژایەتــی 

بکات؟ چارەسەر چییە؟
بــه بــاوه ڕی مــن ئه حزابــی مه تره حــی  
چه نــد  لــه  کوردســتان  ڕۆژهه اڵتــی 
ســاڵی ڕابــردوودا ڕێچکه یێکــی بــاش 
خــودی  بــه ر.  گرتووەتــه  ئه رێنیــان  و 
هــاوکاری  ناوه نــدی  پێکهاتنــی 
بــوو.   گرینــگ  زۆر  هه نگاوێکــی 
کۆده نگــی بــه ره وڕووی ده ره وه ده بێتــه 
هــۆی به هێزبوونــی پوزەیشــنی کورد. 
ئه مــه له ئێســتادا وێــڕای کۆمه ڵێک 
پێگــه ی  توانیویه تــی  که موکــوڕی 
به هێزتــر  ده ره  وه  بــه ره وڕووی  کــورد 
بکات. ڕێبــه ری ئه حزابی کورد ده بێ 
بەهێزکردنــی  کــه  تێگه یشــتبن  لــه وە 
قازانجــی  زۆر  کــورد  پێگــه ی 
مه حفه لــی  لــه  وه  ک  لــه وه ی  زیاتــره 
ئه بزاریــان  ئاڵترناتیڤســازاندا که ڵکــی 
لێوەربگیردرێــت و ته نیــا له به ر ئه وه ی 
بڵێن »کورد«یشــمان لەگه ڵدایه! بۆیه 
دیسان ده یڵێمه وه، که پێش ئه وه ی کات 
و وزه ی خۆمان به شتی الوه کییه وه به 

فیڕۆ بده ین، باشتره له فیکری ئه وه دا 
بیــن پێگه ی خۆمــان بەهێزتر بکه ین و 
یه کده نگیمــان بــه ره وڕووی ده ره وه زیاتر 
نیشــان بده ین. ئه  وه شمان له بیر نه چێت 
کــه هه مــوو ئه وانــه ی بیرۆکــه ی ئه م 
شــۆرایه یان هێناوه تــه گــۆڕێ، به قه د 
ڕێکخراوێکــی بچووکی ڕۆژهه اڵتی 
کوردســتان پشــتیان به هێــزی خه ڵک 

گه رم نییه. 
لــه الیەکــی دیکه وه ده بێ کــورد زۆر 
گرینگــی به »کۆنگره ی نه ته وه کانی 
ئێرانــی فێــدراڵ« بــدات و بــه م جــۆره 
لــه  بنده ســته کان  نه تــه وه   پێگــه ی 
به رانبــه ر پاوانخوازان له ئێراندا بههێزتر 
بکات. ســه رمایه گوزاری له ســه ر ئه م 
زۆر  سیاســی  قازانجــی  کۆنگره  یــه 
زیاتره تاکوو پاشکۆبوونی که سانێک 
کــه ئێستاشــی لهگــه ڵ بێــت ئامــاده 
نیــن دان بــه که متریــن مافــی ئێمه دا 
وه ک »نه ته وه یــەک« بنێن. ئه مه به 
مانــای ئــه وه نییه که نابێــت له گه  ڵ 
ئوپۆزســیونی ئێرانــدا نزیــک بینــه وه 
به اڵم بۆ ده بێت هه ر ئێمه له وان نزیک 
ببینــه وه؟ ده کــرێ ئه وانیــش جارێــک 
هه نگاوێــک بــه ره و ئێمــه بنێن. وه ک 
یه کــه م هه نــگاو ده کرێت ئــه و حیزب و 
که ســایه تییانه ی شــۆرای مودیریه تی 
گوزاریــان پێک هێناوه ببنه به شــێک 
له کۆنگــره ی نه ته وه  کان که ده توانێت 
بــو  واقعــی  ئاڵترناتیڤێکــی  ببێتــه 

داهاتووی ئێران. 
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دەمێکە لە غووربەتی خۆمدا غووربەتی دنیاشم لەکۆڵ گرتووە؛
دەڕۆم بۆ ئەوەی لە خۆم بێزار نەبم
دەڕۆم بۆ شەڕی مانەوەی ژیان.

هێدی هێدی دەڕۆم
بەاڵم بەهێز، 

بەهێز وەکوو تەوژمی گەردەلوولێک کە غەدرەکانی زەمانە دەشڵەژێنێت 
دەڕۆم تا لە بنی ئۆقیانووسێکی قووڵدا

لەوپەڕی نائۆمێدی بگەڕێمەوە
دەڕۆم بۆ ئەوەی دەس بەسەر ئازارەکانی تەنیاییدا بنێم 

ئەو تەنیاییە ناخۆشەی کە بیری ژیانەوەم لەرزۆک دەکات 
چیدی ئەم ژیانە سارد و سڕەم ناوێ وا بە چۆکمدا دەهێنێت 

ئەمن ورەم بەرزە 
نە دوورم 

نە ماندوو 
نە بریندار 

من هاتووم بۆ ژیان 
ئەمن لە دایک بوومە دووبارە، 

من لە کاتی خۆی لە دایک نەبوومە بۆیە تووشی کێشەم.
بەاڵم بە هاتنم ئەم جارەیان دەمەوێت ژیانم پڕبکەم لە گوڵ و گوڵزار.

من لە بنەماڵەیەک لە دایک بووم کە خۆم هەڵمنەبژارد 
بەاڵم 

لەو بنەماڵە فیریان کردووم نیشتمان دایکی ڕاستەقینەی ئێمەیە.
منیـــش وەکـــوو کچێکـــی بچووکـــی ئـــەم نیشـــتمانە ســـوێند دەخـــۆم بـــە خاکـــم 

کـــە ســـپای زلهێـــزی دوژمـــن نەمترســـێنێت و ورەم نەڕۆخێنێـــت.
سوێند دەخۆم 

وەکـــوو کچێکـــی بنەماڵـــەی حیزبـــی دێموکـــرات کـــە لـــە پێنـــاوی خاکـــی 
پیـــرۆزی نیشـــتمان 
یان بەئازادی بژیم 

یان بە سەربەرزییەوە 
گیانم بەخت دەکەم.

مێژووی ئەدەبی کوردی و سەرهەڵدانی ڕەوتە ئەدەبییەکان 
لە ئەدەبیاتی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا 

ئەدەبیاتــی كــوردی لــە نیــوەی ســەدەی 
نۆزدەهەمدا، درێژەی نەریتینی ئەدەبیاتی 
قوتابخانــەی ناڵییــە، كــە هاوكات لەگەڵ 
پەرەسەندن و گەشەی هزری رۆشنبیرانە، 
شــێوازە جیاوازەكانــی شــێعری داهێنــاوە و 
بووەتــە وەرچەرخانێكــی تــر لــە دونیــای 

ئەدەبی كوردیدا. 
ئــەو  دوای  لــە  و  ئەوەشــدا  لەگــەڵ 
و  نالــی  پــاش  قۆناغــی  بــە  ســەردەمە 
مەحوی دەناســرێت، كە لەو سەردەمەشــدا 
كاریگــەری دەســەاڵتە بااڵدەســتەكان لــە 
رەوتــی  بەســەر  كوردســتان،  بەشــەكانی 
كوردیــدا،  ئەدەبیاتــی  بەرەوپێشــچوونی 
دیــارە و فەزایەكی جیاوازتری خوڵقاندووە 
ئــەو  بەرهەمەكانیشــی شــوێندانەری  كــە 
بارودۆخــەی ســەردەمی خۆی پێوە دیارە. 
لــە قۆناغەکانــی پاش نالی و مەولەوی، 
لــەو ســەردەمەدا دوو ئیمارەتــی نیمچــە 
دەســەاڵتداری کوردی )بابان ـ ئەردەاڵن( 
لە رۆژهەاڵتی كوردســتان و لە باشــووری 
کوردســتانیش هێــزی یەكەم بــوون؛ بەاڵم 
هیچکامیان سەربەخۆ نەبوون و هەریەکەو 

بە دەسەاڵتێکی زلهێزەوە بەسترابوونەوە. 
دەســەاڵتداریی  بــە  ئەردەاڵنــەکان 
دەســەاڵتی  بــە  بابانەکانیــش  و  ئێرانــی 
عوســمانییەکانەوە بۆیــە وەكــوو پێویســت 
نەتوانــراوە ئــاوڕ لــە زمانــی كــوردی و بە 
بدرێتــەوە.  كــوردی  ئەدەبیاتــی  گشــتیی 
رەوتــەكان  ئەوەشــدا  لەگــەڵ  هەرچەنــدە 
بەرنــەداوە رێچكــە  ئاراســتەی خۆیانیــان 
بەردەوامــی  ئەدەبییەكانیــان  رێبــازە  و 
پێــدەدا. هەربۆیــە ئەتوانیــن بڵێیــن، چەقی 
ســەردەمی  لــە  هەر  گۆڕانكارییــەكان 
نالــی و مەولەویــدا بــووە و شــەپۆلەکانی 
گۆڕانــکاری لــە ئەدەبــدا لــەو ســەردەمە 
دەســتیان پێکردووە.  بۆ نموونە لە ئەدەبی 
فارســیدا کــە شــاعیرانی بــەرەی نالــی و 
مەولەویــش لێــی بەئــاگان و تەنانــەت لــە 
ژێــر تەوژمــی کاریگەریشــیدا بوونە، لەو 

دۆخەدا پەرەیان بە بەرهەمەكانیان داوە. 
نێــوان  لــە  ركابەرییــەی  ئــەو  هەربۆیــە 
شــاعیرانی كــورد و فــارس و نەتەوەكانــی 
بــووە  هەوڵێكیتــر  هەبــووە،  دەورووبەریــدا 
زیندووکردنــەوەی  و  بەخۆداهێنانــەوە  بــۆ 
ئەدەبــی  ئەگاتــە  دواتــر  کــە  رەوتــەكان 
لــەم  مەشــرووتە.   شۆڕشــی  ســەردەمی 
بزاڤــەدا گەڕانــەوە بــۆ شــێواز و شــێعری 
ســەردەمی پێشــووتری ئێرانــی، بەتایبەت 
شــێوازی عێراقــی باوتــر بــووە.  زۆربــەی 
ئەزموونەكانــی  خــاوەن  و  رەخنەگــران 
بــواری ئەدەب پێیانوایە، لەو ســەروبەندەدا 

بــەرەی نالــی زۆر ژیرانــە ئــەو دۆخەیــان 
خوێندووەتەوە و ژیرانە و بوێرانە بە ئەرکی 
ســەردەمیانە هەســتاون و بە هەڵگیرساندنی 
شۆڕشــێک، كــە ئەتوانیــن بڵێیــن گۆمی 
مەنــدی ئەدەبــی کوردییان شــڵەژاندووە و 

بەرەو زیندووبوونەوەیان بردووە. 
ڕەوت و ڕێبــازی »نالــی )١٨٥٥ـ١٧٩٧( 
شــاعیرانی  ماندووبوونــی  و  هەوڵ  بــە 
)١٨٦٦ـ١٨٠٠(،  ســالم   ، وەک 
و  کــوردی)١٨٤٩ـ١٨٠٩( 
كامڵتــر  مەحــوی)١٩٠٤ـ١٨٣٠(« 
ئەدەبــی  قوتابخانــەی  بــە  پێشــكەش 
كــوردی ئەکرێــت.  ئەمــە لەحاڵێکدایــە 
کە ئەگــەر قوتابخانەی بێسارانی)ســاڵی 
کۆچــی دوایــی ١٧٠٢(،لەالیەن ســەیدی 
هەورامــی و مەولەوییــەوە)١٨٨٢ـ١٨٠٩(. 
)محەمــەد ئەمیــن حەبیــب و محەمــەدی 
مەالکەریم ( لە رۆژهەاڵتی كوردســتانیش 
پەیوەســت ئەکرێــت، کەچی دەكەوێتە ژێر 
گوشاریشــەوە، بەتایبەت لە ژێر ســێبەری 
ئەپرینگێتــەوە  مەولەویــدا  بەرهەمەکانــی 
و  دۆخ  بــەم  ئەکەوێــت.   بــزاڤ  لــە  و 
کەشــەوە، قۆناغەکانــی دوای مەولــەوی 
لــە  پێــوەر  دەنگــی  دوو  وەک  نالــی،  و 
ئەدەبــی کوردی و لە دوو زار و شــێوازی 
جیــاوازدا، دەســت پێئەکەن. قۆناغی پاش 
نالــی ئەگــەر بۆ شــرۆڤەی ئــەو قۆناغە، 
هەر لــە مەحوییەوە دەســت پێبکەین، ئەبنە 
ئــاوەدان و  پــڕ  شــوێنهەڵگری ڕەوتێکــی 

زیندوو و خاوەن بزاڤ. 
زیاتــر  شــێعرییەکان  دەنگــە  ئەوكاتــە 
دەبینرێــن و ئاوەدانــی و جیاوازی بە ڕەوتە 

ئەدەبییەکە ئەبەخشن. 
حاجــی قــادری کۆیی، حەمدی ســاحیب 
قــڕان، قانــع، پیرەمێرد، ئەحمــەد مۆختار، 
زیوەر، شــێخ ڕەزا، بێکــەس و... هەرکامە 
بەجۆرێک دەبنە دەنگی خاوەن هەژموونی 
و بــەهرەی ئــەو رێبــازە و بەتایبــەت لــە 
پیرەمێــردی نەمرەوە، دۆخ بۆ شۆڕشــێکی 
نــوێ و ســەردەمیانە لە شــێعری کوردیدا 
فەراهەم ئەکرێت.  دواتر مامۆستا گۆران 
ئەبێتــە پێشــەنگ و باوکــی شۆڕشــێکی 
نوێی سەردەمیانە لە شێعری کوردیدا کە 
هاوتایی لە گەڵ شۆڕشــەکانی بێسارانی 
وەک:  کەســانێکی  ئــەکات.  نالــی  و 
هێمــن، هەژار، هەردی، کامەران، کاکەی 
فەالح، حەمەســاڵح دیالن و...کەســانێکن 
کــە ئەبنــە ئاوەدانکــەرەوە و درێژەپێــدەری 
رێبازەکــەی گــۆران بــەاڵم ڕەوتەکــە لــە 
گۆرانیشــدا نامێنێتــەوە و قۆناغ بە قۆناغ 
بزاڤــی  ئەگــەر  بەڕۆژکردندایــە.   لــە 
بگریــن  لەبەرچــاو  گــۆران  نوێخــوازی 
هەڵــوەدای  شەستەکانیشــدا  لــە  ئەبینیــن 
مێشــک  جیاوازخــوازی،  و  نوێخــوازی 
و زەینــی ژمارەیــەك شــاعێر داگیرئەكات 
بانگجــاڕی »روانگــە«  وەک  دواتــر  و 
شــێعری  پانتایــی  و  دەبــێ  دایــک  لــە 
کــوردی دادەگــرێ.  دواتــر ئــەو رەوتە لە 

سەرەتای حەفتاکاندا لە دایک دەبێ ولە 
ناوەڕاســتی حەفتاکانــدا پــێ دەگــرێ و 
دەڕواتــە نــاو جەماوەر. ئەگەر ئێمە ڕەوتی 
شــێعریی دوای نالی تا سەردەمی ڕوانگە 
بــە نەخشــە بکەیــن، خاڵێکــی بەرچــاو و 
بەرجەســتە شــیاوی خوێندنــەوە و ســەرنج 
ڕەوتەکــە  کــە  ئەبینیــن  و  دەرئەکەوێــت 

پەیوەست و زنجیرەییە. 
بــەاڵم دواتــر و بەتایبــەت لــە حەفتاکانی 
کۆچی هەتاوییەوە، بزاڤەکە لە باشــوورەوە 

بۆ ڕۆژهەاڵت ئەگوازرێتەوە. 
لەالیــەن  بەیاننامەیــەک  وەک  داکار، 
چەنــد شــاعیرێکەوە ئەبێتــە بانگەشــەی 
نوێخوازی ســەردەمیانە. پرۆژەی »پێوەرـ  
جیاواز« کەشــفێکی نوێ و سەردەمییانە 
بوو کە زەینی خاوەن بیر و پەروەردەکراوی 
رەخنەگری پێیگەیشتووە و بۆ یەکەم جار 
لە الیەن رەخنەگر فەرزاد میرئەحمەدییەوە، 
ســەرەڕای  میرئەحمــەدی  کــرا.  پرۆڤــە 
ناوبردکردنی دەنگە جیاوازەکان: ) ســاڵح 
سووزەنی ـ ئیبراهیم ئەحمەدی نیا ـ رەووف 
ـ  بــێهزاد کوردســتانی  ـ  مەحموودپــوور 
یوونس رەزایی و رەزا عەلیپوور(، رەخنە و 
شیکاریشی لە سەر دەقی شێعریی ئەوانی 
دەســتپێکرد.  تەنانــەت پــاش خســتنە بەر 
رەخنەی زۆرێک لە دەقەکان و هاوکات لە 
گەڵ یەکەمین ســمینار کە بۆ شیکاری 
لــە ســەر ئەو پرۆژەیە، کە لــە خەرمانانی 
١٣٨١ ی کۆچــی هەتــاوی لــە مەریــوان 

بەســترا، لــە »شــرۆڤەدا«، )وەک یەکەم 
مانیفێستی ئەو پرۆژەیە(، تایبەتییەکانی 

شێعری جیاواز پۆڵین كران. 
ئەم پرۆژەیە بەپێچەوانەی روانگە و کفری 
و هەولێر و داکار، لە الیەن رەخنەگرەوە هاتە 
داهێنــان.  ئەوانــی دیکە، لە الیەن خودی 
شاعێرانەوە بانگەوازیان بۆ دەكرا و پەرەیان 
پێدرا. هەروەها شــرۆڤە کردنی رەخنەگرانە 
بوو کە لە الیەن رەخنەگرەوە، لە سەر دەقە 
ناهاوچەشــنەکان خوێندنــەوەی بۆ دەكرا .  
لە خاڵە بەرجەستەکانی پرۆژەکە ئەوە بوو 
کــە شــاعیرانی ئەم رەوتە نــەک تەنیا لە 
ئاست رەوتی ئەدەبی پێش خۆیان، بەڵکوو 
دەقەکانیــان لەئاســت یەکتریــش جیاوازتر 
بــوون.  ئەمــە لــە حاڵیکدایە کــە ئەدەبی 
کــوردی لقــی ســۆرانی، لــە ژانرەکانــی 
دیکــەی ئەدەبیشــدا زیاتــر گەشــەی کرد 
و پــەرەی ســەند. هەروەك لــە ژانرەکانــی؛ 
چیــرۆک و رۆمــان، شــانۆ، ڕەخنــە و... 
هەنووکــەش  ڕەوتــە  ئــەم  كــە  دەبینرێــت، 
بەردەوامــە و بــە شــێوازی ســەردەمیانە لە 
بزاڤدایــە. بــە گشــتیی هەمــوو رەوتــەكان 
لەژێــر كاریگــەری رەوتەكانی پێش خۆیان 
بوونــە و ئێســتاش داهێنــان و نوێبوونــەوە 
كــوردی  ئەدەبیاتــی  لــە  نوێخــوازی  و 
رۆژهەاڵتی كوردستاندا بەردەوامی هەیە و 
بەرەو ئاراســتەیەكی مۆدێڕنتر و شــێوازی 
نوێگەرانەتــر هەنگاو دەنێــت و بناغەیەكی 

دەوڵەمەندتر بۆ داهاتووش بنیات دەنێت.

ئامادەکردنی: 
گوڵباخ بەهرامی 

بەشی دووهەم و کۆتایی

شیوا

من لە خۆم ون بووم  ٥ کتێبی دیکە هاتنە نێو کتێبخانەی کوردییەوە
لـــە ســـەرەتای مانگـــی ڕەزبـــەری ئەمســـاڵەوە، ٥ کتێـــب بـــە کتێبخانـــەی کـــوردی 

زیـــاد کـــراون .
ڕۆژی پێنجشـــەممە، ڕێکەوتـــی ١١ی ڕەزبـــەر، لـــە کتێبخانـــەی "مـــەم و زیـــن" 
ـــاد  ـــی "فەره ـــەر ســـێ کتێب ـــەردەالدان لەس ـــۆ پ ـــک ب ـــردا، کۆڕێ ـــاری هەولێ ـــە ش ل

پیربـــاڵ"، نووســـەر و هونەرمەنـــدی کـــورد، بەڕێوەچـــوو.
ــە ٣١٠  ــە کـ ــاد پیرباڵـ"ــ ــاوی ڕۆمانـــی نوێـــی "فەرهـ ــەرگ"، نـ ــەی مـ "سێگۆشـ
ـــدا نووســـیویەتی.  ـــە زیندان ـــی ل ـــەی خـــۆی، ســـاڵی ٢٠١٨ی زایین ـــە وت ـــە و ب الپەڕەی
ـــارەی  ـــزەران وتارێکـــە لەب ـــیش کتێبێکـــی هزرییـــە. زمانـــی حەی "زمانـــی حەیزەرانـ"ـ
ـــۆ  ـــەوە. هەروەهـــا "پەتاتەخـــۆرەکان"، کۆمەڵەچیرۆکێکـــە کـــە ب ـــج و قوتابییان گەن
جـــاری ســـێهەم لەچـــاپ دراوەتـــەوە و پێشـــتر یەکەمجـــار ســـاڵی ٢٠٠٢ بـــاڵو 
ـــازە چاپکـــراوی خـــۆی  ـــاڵ" دوو کتێبـــی ت ـــەم کـــۆڕەدا، "فەرهـــاد پیرب ـــەوە. ل بووەت
ـــداربووان  ـــە بەش ـــزەران"ی، ب ـــی حەی ـــە" و "زمان ـــی: "قەبرێکـــی سێگۆش ـــە ناوەکان ب
ناســـاند و ئاوڕێکـــی لـــە کتێبەکـــەی تـــری بـــە نـــاوی "پەتاتەخۆرەکانــــ" دایـــەوە کـــە 

ـــووەوە. ـــار لەچـــاپ دراب ـــۆ ســـێهەمین ج ب
بـــۆ یەکەمجـــار، کتێبـــی "ڕاپەڕیـــن لـــە باخچـــەی منـــدااڵن"، لـــە الیـــەن وەرگێڕێکـــی 
ـــی بەشـــی  ـــە کتێبخانەکان ـــی کـــوردی و  ل ـــە ســـەر زمان ـــەوە، وەڕگێردرای بۆکانیی

منـــدااڵن و مێرمندااڵندایـــە.
ئـــەو کتێبـــە لـــە الیـــەن "گۆرماندێـــر" بـــە  زمانـــی ســـوئێدی نووســـراوە و لـــە الیـــەن 
"ســـەاڵح نیســـاری"، نووســـەر و وەرگێـــڕی بۆکانییـــەوە کـــراوە بـــە کـــوردی و 

ئێســـتا لـــە کتێبفرۆشـــیەکانی کوردســـتاندا دەســـت دەکەوێـــت.
ـــروز  ـــاوداری بێه ـــی ن ـــاخەکان" بەرهەم ـــە ش ـــەک جگـــە ل ـــچ هاوڕێی ـــا "هی هەروەه
ـــی کـــوردی چـــاپ و  ـــە زمان ـــووس و نووســـەری ئیالمـــی ب ـــی، ڕۆژنامەن بووچان

ـــەوە. ـــاڵو کرای ب
ــری  ــەر و وەرگێـ ــەدزادە، لێکۆڵـ ــم ئەحمـ ــور هاشـ ــەن دوکتـ ــە الیـ ــە لـ ــەم بەرهەمـ ئـ

ــەوە. ــاڵو کرایـ ــاپ و بـ ــوردی چـ ــە زمانـــی کـ ــورد بـ کـ
ـــە  ـــەری ل ـــۆ پەناب ـــەرهاتی خـــۆی ب ـــەدا، باســـی بەس ـــەو ڕۆمان ـــی ل ـــروز بووچان بێه

ـــترالیا کـــردووە. ـــی ئوس واڵت
بێهـــروز بووچانـــی، هەتـــا ئێســـتا بـــراوەی خەاڵتـــی ئەدەبیـــی جۆراوجـــۆر بـــە 
ـــۆ بەرهەمـــە  ـــا ب ـــی ویکتۆری ـــات و خەاڵت ـــۆ ئەدەبی ـــا ب ـــی ویکتۆری ـــی خەاڵت تایبەت
نائەدەبییەکانـــی بـــە دەســـت هێنـــاوە، بووچانـــی لـــە دوورگـــەی مانـــووس دایـــە و 
دەوڵەتـــی ئوســـترالیا ئیزنـــی چوونـــە دەرەوە لـــەو دوورگەیـــە بـــە ناوبـــراو نـــەدات.
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هێمایــەک لە پێشــێلکردنی 
دوو  لــە  مــرۆڤ  مافەکانــی 

حەوتووی ڕابردوودا

دەسبەسەرکردن:
 پەرستارێکی کورد بە ناوی »محەممەد 
کــوڕی  خــزری«،  )هێــدی(  ئەمیــن 
»موراد«، لە الیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە 
دەسبەسەر و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا. 
ڕەزبــەر،  ٢ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »دلێــر 
نەســری« خەڵکی گوندی »تەنگیسەر« 
و دانیشــتووی شــاری ســنە، لــە شــوێنی 
کارەکــەی لە الیەن هێزە ئیتالعاتییەکانی 
ســەر بــە ئیتالعاتــی ســپای پاســدارانەوە، 

دەسبەسەر کرا.  
ڕۆژی شــەممە، ٦ی ڕەزبــەر، »ئیبراهیــم 
ناوەنــدی  نوێنــەری شــۆفیرانی  پیــری«، 
بێهداشــتی شــاری ســنە، لــە الیــەن هێــزە 
ســنە،  شــاری  لــە  ئەمنییەتییەکانــەوە 

دەسبەسەر کرا. 
ڕۆژی شــەممە، ٦ی ڕەزبــەر، چاالکێکی 
مەدەنــی و ژینگەپارێزیــی کــورد بە ناوی 
»ســیروان ڕەحیمــی«، تەمەن ٣٠ی ســاڵ 
خەڵکی شارســتانی دێــوالن، لە الیەن هێزە 

ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.

بــۆ  کــردن  بانگهێشــت 
ئیتالعات: 

دوو  ڕەزبــەر،  ٦ی  شــەممە،  ڕۆژی 
هاوواڵتیی کورد بە ناوەکانی »محەممەد 
و  ســاڵ   ٧١ تەمــەن  محەممــەدی« 
»حەمدییــە ڕەئووفــی« تەمەن ٦٧ ســاڵ، 
بانگهێشتی ئیتالعاتی شاری پاوە کران.

ڕەزبــەر،  ٧ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 

ڕۆژنامەی کوردستان بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکرا کردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە 
ناوچەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت، هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر بارودۆخی مافەکانی 

مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەردیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی 

سەرەتای مانگی ڕەزبەری ساڵی  ٩٨ هەتاوی لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت 
دەکات کە بریتین لە حاڵەتەکانی دەستبەسەر کردن، بانگهێشت، ئێعدام، کوژران و بریندار بوونی 
کۆڵبەران، کرێکاران، خۆکوشتن، زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران .

هاوواڵتییەکی کورد خەڵکی شاری سەقز 
بــە ناوی »هیوا ســافکار«، بانگهێشــتی 

ئیدارەی ئیتالعاتی ئەو شارە کرا.

مانگرتــن  خۆکــوژی، 
مافــی  لــە  بێبــەری  و 

مورەخەسی زیندانییان: 

ڕۆژی پێنجشــەممە، ٤ی رەزبەر،«وەحیــد 
کەربەالیــی«، بەهــۆی جێبەجێنەکردنــی 
لــە  گواســتنەوەی  بــۆ  داخوازییەکــەی 
بەندێکــی دیکــە، لــە الیــەن بەرپرســانی 
زیندانی ناوەندیی شــاری ورمێ، کۆتایی 

بە ژیانی خۆی هێنا. 
زیندانییەکــی سیاســیی کــورد بــە نــاوی 
»تەحســین دادڕەس«، خەڵکــی گونــدی 
»سەردۆشـ«ـی شاری مەریوان، لە ماوەی 
دەسبەســەرکرانیدا، لــە مافی مورەخەســی 
بێبــەری کــراوە و هەتا ئێســتا بەرپرســانی 
زیندانــی ناوەندیــی شــاری مەریــوان، لــە 
پێدانی مورەخەســی بــەو زیندانییە کوردە، 

خۆیان بواردووە. 
سێ زیندانیی سیاسیی کورد بە ناوەکانی 
»تاهێــر خۆرشــیدی، فاروق شــاروێرانی و 
ئەمیر پەیغامی«، خەڵکی شــاری شــنۆ، 
لــە زیندانــی کرمانــدا مانیــان گــرت؛ ئەو 
هەمبــەر  لــە  سیاســییە،  زیندانییــە  ســێ 
هەڵسوکەوتی نەشیاوی بەرپرسی حیفازەت 
ئیتالعاتی زیندانی کرمان و گوشــارهێنان 
بۆیــان، ناڕەزایەتییــان دەربڕیوە و دەســتیان 

داوەتە مانگرتن.

کردنــی  مەحکــووم 
هاوواڵتییــان بــە زینــدان و 

گواستنەوەیان بۆ زیندان: 
ڕۆژی دووشــەممە، ١ی ڕەزبەر، »خەلیل 
کەریمــی«، چاالکــی کرێــکاری کــە لە 
شــاری  پێداچوونــەوەی  دادگای  الیــەن 
ســنەوە بــە ٢ مانــگ زیندانیــی تەعزیری 
مەحکووم کرابوو، ڕەوانەی زیندان کرا. 

پارێــزەری  حوســێنی«،  »کازم  ســەید 
»موحســین لوڕســتانی« لــە وتووژێکــدا 
لەگەڵ هەواڵدەریی »ئیسنا« ڕاگەیاندووە 
کــە بریگرتەکــەی لــە ڕێکەوتــی ١٢ی 
ڕەشەمەی ساڵی ٩٧، لە ماڵی دایکی لە 
»سەعادەت ئاوا« دەسبەسەر و لەو کاتەوە 

هەتا ئێستا لە زینداندایە.
 

چارەنووســی  ناڕوونــی 
هاوواڵتییان:  

لــە شــوێنی ڕاگیرانی الوێکــی بانەیی بە 
ناوی »پەیام ئەنوەری«، پاش ١٠ مانگ 
لە دەسبەســەرکرانی، هیچ زانیارییەک لە 

بەردەستدا، نییە. 
نــاوی  بــە  چاالکێکــی مەدەنیــی کــورد 
»کەیوومەرس لەتیفی«، تەمەن ٣٩ ساڵ، 
خەڵکــی شــاری ســنە، ٤٠ ڕۆژ پیــش لــە 
زیندانی ناوەندیی ئەو شــارە بۆ گرتنگەی 
ئیتالعاتی سپای پاسداران ڕاگوێزرا و لەو 

کاتەوە هەتا ئێستا چارونووسی ناڕوونە

برینداربوونــی  و  کــوژران 
کۆڵبەران: 

خەرمانــان،  ٣١ی  یەکشــەممە،  ڕۆژی 
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی »شــەفیع 

حەمیدی«، کوڕی »هاشــم«، لە نزیک 
ورمــێ،  شــاری  »خانێکـ«ـــی  گونــدی 
لــە ئەنجامــی تەقــەی هێزەکانــی ســپای 

پاسداران پێکرا.

ئێــوارەی ڕۆژی سێشــەممە، ٩ی ڕەزبــەر، 
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی »عەزیــز 
»مەنــاف«،  کــوڕی  ڕەئیســی«، 
خەڵکــی گونــدی »گرکـ«ـــی ناوچــەی 
مەڕگــەوەری ورمــێ، لــە بەرزاییەکانــی 
کێلەشینی شاری شنۆدا، گیانی لەدەست 

دا.
ڕەزبــەر،  ٩ی  سێشــەممە،  ڕۆژی   
کــورد  کاســبکارانی  لــە  ژمارەیــەک 
لــە ســنووری شــاری سەردەشــت، کرانــە 
ئامانجــی تەقەی ڕاســتەوخۆی هێزەکانی 
ئــەو  ئەنجامــی  لــە  و  پاســداران  ســپای 
نــاوی  بــە  کاســبکارێک  تەقەکردنــەدا، 
»قــادر محەممــەدزادە«، خەڵکی گوندی 
»توێژەڵـ«ـــی شــاری سەردەشــت، برینــدار 

بوو.  
لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــروودا، کۆڵبەرێکــی 

عیســا پوور«  »وەحیــد  نــاوی  بــە  کــورد 
کــوڕی »ڕەزا«، لــە شــوێنێک بــە ناوی 
»شەپیران« لە شاری سەڵماس، بە تەقەی 

هێزەکانی سپای پاسداران پێکرا. 
ڕۆژی هەینی، ١٢ی ڕەزبەر، کۆڵبەرێکی 
یووســفی«،  »پەیمــان  نــاوی  بــە  کــورد 
خەڵکی گوندی »دەرمانئاوێـ«ـــی شاری 
سەردەشــت، بە تەقــەی هێزە نیزامییەکانی 

حکوومەت بریندار کرا.

تەقینەوەی مین: 

ڕەزبــەر،  ٨ی  دووشــەممە،  ڕۆژی 
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی »عــادڵ 
یەعقووبــی«، تەمــەن ٢٦ ســاڵ، کــوڕی 
»ســدیق«، خەڵکــی گوندی »بێســاران« 
و دانیشــتووی شــاری مەریــوان، بەهــۆی 
تەقینەوەی یەکێک لە مینە چێندراوەکان، 

القی چەپی بریندار بوو .

گیان لە دەستدانی کرێکاران: 
ڕەزبــەر،  ١ی  دووشــەممە،  ڕۆژی 
کرێکارێکــی کورد بە نــاوی »ڕامین 
بێهــزادی«، تەمەن ٣٥ ســاڵ، خەڵکی 

گونــدی »بــااڵو«ی ســەر بە بەخشــی 
لــە کاتــی  ورمــێ،  شــاری  ناوەندیــی 
کارکردن لە شــاری هەولێر لە هەرێمی 
کار  ڕووداوی  تووشــی  کوردســتاندا، 

بوو. 
حەوتــووی ڕابردوو، کرێکارێکی کورد 
بە ناوی »ئەیووب ئەمینی«، خەڵکی 
ناوچــەی  »کەرگینــە«ی  گونــدی 
کەاڵتەرزانی شاری سنە، لە دوورگەی 
»کیش«، تووشی ڕووداوی کار بوو.

خۆکوژی هاوواڵتییان:
١٢ی  ڕێکەوتــی  هەینــی،  ڕۆژی 
ڕەزبــەر، دوو الوی کــورد بــە ناوەکانی 
»شــەهریار ئەحمەدیــاری« و »عــادڵ 
شارســتانی  خەڵکــی  محەممــەدی«، 
ســەقز، لــە ڕێــگای خواردنــی ژەهرەوە، 
هەوڵــی خۆکوژییــان دا و »شــەهریار 
ئەحمەدیــاری« گیانی خۆی لەدەســت 

دا.

ئێعدام: 
سەرلەبەیانیی ڕۆژی پێنجشەممە، ٤ی 
ڕەزبــەر، ژنــە هاوواڵتییەکــی کــورد بە 
نــاوی »لەیــال زەڕئەفشــان«، پــاش ٥ 
ســاڵ لــە زیندانــی ناوەندیی ئەو شــارە، 

لەسێدارە درا. 
ڕەزبــەر،  ٤ی  پێنجشــەممە،  ڕۆژی 
و  کڕیــن  تاوانــی  بــە  زیندانــی  ســێ 
بــە  ســڕکەر،  مــاددەی  فرۆشــتنی 
ناوەکانی »ڕەئووف )ئازاد( ئازادیخا« 
خەڵکــی  »ســدیق«  حاجــی  کــوڕی 
دزەی مەڕگــەوەڕی ورمێ، »شــەماڵ 
خەڵکــی  مەحموودپــوور«  )ئیبراهیــم( 
»شــەهابەدین  و  مەهابــاد  شــاری 
گونــدی  خەڵکــی  محەممەدپــوور« 
»حاجــی بایــرام« لە ناوچــەی ئەنزەلی 
ئــەو  ناوەندیــی  زیندانــی  لــە  ورمــێ، 

شارەدا، ئێعدام کران. 
ڕەزبــەر،  ٤ی  پێنجشــەممە،  ڕۆژی 
بەرپرســانی زیندانــی ناوەندیــی شــاری 
لەســێدارەدانی  حوکمــی  ســەڵماس، 
»عەلــی  نــاوی  بــە  زیندانییــەک 
عەمیــزادە«، لــە زیندانی ئەو شــارەیان 

جێبەجێ کرد. 
ڕەزبــەر،  ٩ی  سێشــەممە،  ڕۆژی 
»ڕزگار  نــاوی  بــە  زیندانییــەک 
بــە  ســاڵ،   ٢٧ تەمــەن  زەنــدی«، 
بەئەنقەســت«،  »کوشــتنی  تۆمەتــی 
ســنە  شــاری  ناوەندیــی  زیندانــی  لــە 
لەســێدارە درا و هەوڵەکانــی چاالکانی 
مەدەنــی بــۆ وەرگرتنــی ڕەزامەندی لە 
بنەماڵەی کوژراوەکە، بۆ پێشــگرتن لە 
بەڕێوەچوونــی حوکمــی لەســێدارەدانی 

ئەو زیندانییە، بێئاکام مایەوە...

خۆکوژی ژنــان و پیاوان لە 
کوردستان: 

پێنجشــەممە،  ڕۆژی  ســەرلەبەیانیی 
٤ی  ڕۆژی هەینی، ٢٩ی خەرمانان، 
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی »یەدوڵاڵ 
قوبــادی« تەمــەن ٦٠ ســاڵە، خەڵکــی 
بەهــۆی کێشــەی  شــاری کامیــاران، 

بنەماڵەییــەوە، لە ســەربانی ماڵەکەی 
خۆیانــدا، خــۆی فڕە داوەتــە خوارەوە و 

گیانی لەدەست داوە.
خەرمانــان،  ٣٠ی  شــەممە،  ڕۆژی 
الوێکی کامیارانی بە ناوی »فەرزاد 
وەیســی«، تەمــەن ٣٠ ســاڵ، کــوڕی 
نادیــار  هــۆکاری  بــە  »مەولــوود«، 

کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
ڕەزبــەر،  ٢ی  سێشــەممە،  ڕۆژی 
بــە  تەمــەن ١٧ ســاڵ  مێرمنداڵێکــی 
نــاوی »ڕامیــن نەبــەردی«، کــوڕی 
»ڕەسووڵ«، خەڵکی شاری مەهاباد، 

کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
ڕەزبــەر،  ٨ی  دووشــەممە،  ڕۆژی   
دوو ژنــە هاوواڵتیی کــوردی خەڵکی 
شاری کرماشان بە ناوەکانی »زینەت 
عێزەتــی«،  نــگار  و  محەممــەدی 
دەســکورتییەوە،  و  هــەژاری  بەهــۆی 

خۆیان سووتاند. 

دووشەممە، ٨ی ڕەزبەر، هاوواڵتییەکی 
بەهــۆی  کرماشــانی،  دیکــەی 
دەستکورتی لە دانەوەی قەرزەکانی بە 
بانــک، خۆی ســووتاند، کــە لە الیەن 
هاوواڵتییانــی ئــەو شــارەوە لــە مــردن 
ڕزگار کرا. هەروەها، پیاوێکی تەمەن 
٣٥ ساڵ، بەهۆی کێشەی ئابوورییەوە 
لــە بینایەکــی ٦ نهۆمی لە شــارەکی 
»ئابادانی و مەسکەنـ«ـــی کرماشان، 
خــۆی خســتووەتە خــوارەوە و گیانــی 

لەدەست دا.
کێشــەی  بەهــۆی  هاوواڵتییــە،  ئــەو 
ئابووری و هەژارییەوە خۆی کوشت.

ناوەنــدی  لەالیــەن  ئامارانــە  ئــەم 
ئاماری ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا 

ئامادە کراوە.

ژینگەی کوردستان هەڕەشەی لە سەرە
»عیســا  ڕابــردوودا،  ڕۆژانــی  لــە 
ڕێکخــراوی  بەرپرســی  کەاڵنتــەری«، 
ژینگــەی ڕێژیمــی ئێــران، ســەبارەت بــە 
ژینگــەی ئێــران وتوویەتــی: »ئەمــڕۆ نە 
ئامریــکا و نــە ئیســرائیل بــۆ وڵتــی ئێمە 
هەڕەشە نین، بەڵکوو ئەوە دۆخی ژینگە، 
ســەرچاوە ئاوییەکان، جۆرەکانی گیاکان 
و ئاژەڵەکانــن کە بــۆ واڵتەکەمان وەکوو 

هەڕەشە بەئەژمار دێن.«
عیســا کەاڵنتــەری هەروەهــا باســی لــە 
پاراســتنی ژینگــە کــردووە و وتوویەتــی: 
چاالکییــە  لەگــەڵ  هــاوکات  دەبــێ، 
فێرکاری، کۆمەاڵیەتــی و ئابوورییەکان 

لە بیری ژینگەشدا بین.
چەواشــەکارانە  وتــە  ئــەم  ڕاســتیدا  لــە 
بەرپرســەی  ئــەم  زاری  لــە  لەحاڵێکــدا 
ڕێژەمەوە دێنە دەر کە خودی ئەو بەرپرسە 
و هیچ کام لە دامودەزگا پیوەندیدارەکانی 
ڕێژیمــی ئێــران هیچ ئاوڕێــک لە دۆخی 
ژینگــەی ئێــران بــە گشــتی و ژینگــەی 

کوردستان بەتایبەتی نادەنەوە.
لە ماوەی ١٥ ڕۆژی ڕابردوودا ڕێژەیەکی 
ناوچەکانــی  لــە دارســتانەکانی  بەرچــاو 
مەریــوان و دەوروبەری لە ئاگری نەیارانی 
ژینگــەی کوردســتاندا ســووتان کــە ئەمە 
خەســارێکی جیــددی بــۆ ســەر ژینگــەی 

زاگرۆس بەئەژمار دێت.
 ٥ ئەمســاڵ،  ڕەزبــەری  ٤ی  ڕۆژی 

ناوچەی جیاجیای دارستانەکانی مەریوان 
بــە ناوەکانــی » گێڵــی کــەران، چنــارە، 

گەوێڵە، شــێخ عەتار، قەالنجان« تووشــی 
ئاگرکەوتنــەوە بــوون، ڕۆژی ٥ی ڕەزبەر، 
دارســتانەکانی گونــدی گەویڵــە ئاگریان 

تێبەردرا.
ئاگــرە  ئــەم  ڕەزبــەردا  ٦ی  ڕۆژی  لــە 
گەیشــتە گونــدی »بــەردی ســپی«، لــە 
گونــدی  دارســتانەکانی  ڕەزبــەردا،  ٨ی 
»بالــک« ئاگریــان تێبــەردرا، لــە ١٣ی 
لــە  دۆڵەبــی  دارســتانەکانی  ڕەزبــەردا، 
سەردۆشی مەریوان تووشی ئاگرکەوتنەوە 

بوون.
ئــەم هەمــوو ئاگەتێبەردانانــە،  ســەرەڕای 
نەیارانــی ژینگــەش بــە بڕینــەوەی داری 

پلــەی  »بــەر  ناوچــەی  دارســتانەکانی 
بــە تااڵنبردنــی دار  ســاراڵ« و بڕیــن و 
بییەکانی چەم کانیان،  نێوان ئاواییەکانی 
»تەینــاڵ، گوڵچێــر و ئاڵــی هەمــەدان« 
هەوڵــی تێکدانــی ژینگەی کوردســتانیان 

کردووە.
لــە  رێژیــم  پێوەندیدارەکانــی  ناوەنــدە 
تێکدانــی  هۆکارەکانــی  ســەرەکیترین 
ژینگەی کوردســتان بــە ئەژمار دێن و لە 
قاچاخ کردن و دزینی داری دارستانەکانی 

زاگرۆسدا ڕۆڵیکی بەرچاویان هەیە.


