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پــاش کشــانەوەی هێزەکانــی ئامریــکا
لــە ناوچــە ســنوورییەکانی تورکیــە و
ســووریە ،دەوڵەتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان
بەشــێوەیەکی بەربــاو هێرشــی کــردە
ســەر کوردســتانی ڕۆژاوا؛ ئــەم هێرشــانە
لــە ئاســتی نێونەتەوەییــدا دەنگدانــەوە
و دژکــردەوەی بەربــاوی هەبــوو و
بەپێچەوانــەی چاوەڕوانییەکانــی تورکیــە
وەک دووهــەم هێــزی ســەربازی ئەندام لە
ناتــۆ ،بیروڕای گشــتی جیهان پشــتگیری
و پشتیوانییان لە کوردەکانی سووریە کرد
کە.
تەنیــا چەنــد ڕۆژ پــاش هێرشــەکانی
تورکیــە بۆســەر کوردســتانی ســووریە،
هێــزە کوردییــەکان بەمەبەســتی ڕاگرتنی
پێشــڕەوییەکانی تورکیــە ،بــە نێوبژیوانــی
ڕووسیە ،لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندیی سووریە
ڕێککەوتننامەیەکیــان واژۆ کــرد کــە
بەهۆیەوە هێزە نیزامییەکانی بەشار ئەسەد
گەڕانەوە بۆسەر سنوورەکان.
وەک ئامــاژەی پێکــرا هێرشــی تورکیــە
بۆســەر کوردەکانــی ســووریە ،لــە ئاســتی
جیهانیــدا دژکــردەوەی لێکەوتــەوە؛
یەکیەتیــی ئورووپــا ،یەکیەتــی عــەرەب
و دواجاریــش کۆنگرێســی ئامریــکا
ئیدانــەی ئــەم پەالمارەیان کــرد و تەنانەت
ڕەخنــەی توندیــان لــە دانڵــد تڕامپ گرت

و ڕایانگەیانــد کــە بەهــۆی بڕیارەکــەی
ئــەوەوە ئەم هێرشــە ئەنجــام دراوە؛ تەنانەت
بڕیارەکەی ناوبراویان وەک «خەیانەت بە
گەلی کــورد» ناوزەد کرد .کۆنگرێســی
ئامریــکا بــە  ٣٥٤دەنگــی «ئەرێنــی»
لەبەرامبــەر  ٦٠دەنگــی «نەرێنــی»
دژایەتــی خۆیــان لەگــەڵ کشــانەوەی
هێزەکانی ئامریکا لە ســووریە ڕاگەیاند و
داواکار بــوون کــە تڕامپ لــە بڕیارەکەی
پاشــگەز ببێتەوە و بە هێشــتنەوەی سەربازە
ئامریکاییــەکان ســامەتی گیانــی و
سیاســی کــوردەکان کــە بــە هاوپەیمانــی
ئامریــکا لــە شــەڕی داعــش دەژمێــردران
گەرەنتــی بــکات .کــورد لــە ســووریە لــە
چەند ســاڵی ڕابــردوودا وێــڕای هێزەکانی
هاوپەیمانان بە ســەرکردایەتی ئامریکا دژ
بە دڕندەترین دوژمنی مرۆڤایەتی شەڕیان
کرد کە وێڕای شکستدانیان ،تێچوویەکی
قورســی  ١٠بــۆ  ١١هــەزار شــەهیدیان بۆ
دا ،بــەاڵم ئێســتە لەنــاکاو خۆیان بەرامبەر
بــە دووهەمیــن هێــزی ســەربازی ناتــۆ
بینییــەوە .ناڕەزایەتییــەکان تەنیــا دەوڵــەت
و سیاســەتمەدارەکانی نەگرتەوە و زۆربەی
شــەقامەکانی کوردســتان ،بەتایبــەت لــە
ڕۆژهــەاڵت و هەروەها شــەقامی زۆربەی
شــارە ئورووپاییــەکان شــاهێدی ڕێپێوانــی
ئێعترازی کوردانی نیشــتەجێ لەو واڵتانە

بــوو کــە وێڕای ڕەخنەگرتن لە سیاســەتی
دانڵــد تڕامــپ ،پەالمــاری دەوڵەتــی
تورکیەیــان مەحکــووم کــرد و پشــتیوانی
هەمەالیەنــەی خۆیــان لــە کوردســتانی
ڕۆژاوا دەربڕی.
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان هــەر
لــە یەکەم ســاتەکانی دەســپێکی شــەڕ لە
نێــوان تورکیــە و کــوردەکان ڕایگەیانــد
کــە پیشــبینی دەکرێــت بەهــۆی ئــەم
شــەڕەوە النیکــەم  ١٦٠هــەزار کــەس
ئــاوارە ببــن؛ تــا ئێســتە ئامارێکــی ورد
لەســەر زیانبەرکەوتووانــی ئــەم شــەڕە
بــاو نەکراوەتــەوە بــەاڵم وەک ســەرچاوە
خۆجێییەکان باســی لێوە دەکەن تا ئێســتە
چەندیــن هــەزار کــەس کــە زۆربەیــان لــە
ئەنجامــی بوردومانەکانی تورکیە بریندار
بــوون یان کوژراون کە بەشــی هەرەزۆریان
خەڵکی سڤیل و بێدیفاعی ئەو ناوچانەن.
پــاش چەنــد ڕۆژ لــە هێرشــەکان و لــە
ڕێکەوتــی ٢٥ی ڕەزبەر تڕامپ جارێکی
تــر هاتەوە ســەر هێــڵ و لەڕێگەی وەفدی
دانوســتانکاری لــە تورکیــە ئاشــکرای
کــرد کــە ئاگربەســێکی چەنــد ڕۆژەی
لەنێــوان دوو الیەنــی شــەڕ هێناوەتــە ئاراوە
بــەو مەرجــەی کــە هێــزە کوردییەکانــی
ســووریە دەبــێ بە قوواڵیــی  ٣٠کیلۆمێتر
لــە ســنوورەکان دوور بکەونــەوە تاکــوو

«ناوچەی ئارام» دابمەزرێت.
ئەوەیکــە لەم نێوانەدا گرینگە هەڵوێســتی
نیشــتمانپەروەرانەی گەلــی کورد لە چوار
ســوچی جیهانە کــە بــێ لەبەرچاوگرتنی
ســنوورە دەســکردەکان و تەنیــا لــەڕووی
هەســتی نیشــتمانی و درک کــردن بــە
گرینگی بارودۆخەکە هاتنە سەر شەقام و
بەهەر شــێوەیەک کە بۆیان لوا پشتگیری
خۆیــان لە خوشــک و براکانیــان دەربڕی؛
لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا هەمــوو چیــن و
توێژەکانــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت،
ژنــان ،الوان ،خوێنــدکاران ،مامۆســتایا،
مامۆســتایانی ئایینــی ،وەرزشــکاران و
بەگشــتی هەمــوو چیــن و توێژەکانــی
کۆمەڵــگا چ وەک ڕێکخســتنی
خۆپیشــاندان و چ بــە دانــی درووشــم و چ
بــە باڵوکردنــەوەی ڕاگەیەنــدراو ئەرکــی
نیشتمانی خۆیان بەجێگەیاند.
لــەم نێوانــەدا نابــێ ئــەوەش لە بیــر بکرێت
کــە کۆمــاری ئیســامی ئێــران وەک
سەرەکیترین دوژمنی گەلی کورد لە هەر
چوار پارچەی کوردســتان ،هەموو هەوڵی
خــۆی خســتە گــەڕ تاکــوو لەالیەکــەوە
ڕقــی لەمێژینــەی خــۆی بــە دەوڵەتــی
تورکیــە بڕێژێــت و لەالیەکــی دیکەشــەوە
وەهــا بنوێنێ کە پشــتیوانی کــوردە و ئەم
کــردارەی تورکیــە بە کارێکــی نامرۆڤانە

دەبینێــت لەحاڵێکــدا لە کەس شــاراوە نییە
کە کۆماری ئیسالمی بەنیسبەت هەموو
ویســتێکی کورد بەتایبەت لە کوردستانی
ڕۆژهــەاڵت قەڵســە و ناتوانــێ ســەروەری
و گەورەیــی ئــەم نەتــەوە بە چــاوی خۆی
ببینــێ .لــەم ڕاستایەشــدا بینیمــان کــە
هەمــوو هەوڵــی خــۆی خســتەگەڕ تاکوو
ئاراســتەی ڕاســتەقینەی خۆپیشــاندان
و ڕێپێوانــە خۆڕســکەکان بــە وتنــەوەی
درووشــمی وەک «مــرگ بــر آمریــکا»
بگۆڕێــت ،بــەاڵم ئــەم فێڵەشــی زۆر زوو
الی خەڵک ئاشــکرا بوو و خۆپیشــاندەران
هــاواری «بــژی کوردســتان ،بــژی
پێشمەرگە ،ڕۆژاوا ڕۆژهەاڵتە ،کوردستان
یــەک واڵتە» بەرز کردەوە؛ دواجاریش لە
زۆربــەی شــارەکان بینیمــان کــە چاالکان
و ڕێکخەرانــی ئــەم خۆپیشــاندانانە لــە
الیــەن دەزگا داپڵۆســێنەرکانی رێژیمــی
تارانەوە گیران و بەرەوڕووی لێپرســینەوە و
ئەشــکەنجە بوونــەوە .هەروەها لــە رۆژانی
دواتــردا رێژیــم تــرس و نیگەرانیــی خــۆی
بەرامبەر بە مانەوەی تورکیە نیشــان دا و
لە دەترســێ کە چیی لە ســووریە رســتوە،
بــۆی شــی ببێتەوە و هەمــوو هەزینەکانی
بەفیــڕۆ بچــی .دووبــارە لــە سووریەشــدا
دۆڕانێکــی دیکــە تووشــی رێژیمــی
ئیسالمیی ئێران ببێتەوە.

ســەدان ســاڵە کــە نیشــتمانی کــوردان لە
بەردەم هەڕەشــە و هێرشــدایە و لە مێژووی
ئــەم ناوچەیــەدا بە ســەدان و هــەزاران جار
هێرشی خێڵ و عەشیرەت و کۆچەرییەکان
و ئیمپراتۆرییــەکان بــۆ ســەر کوردســتان
تۆمار کراوە و سەدان تراژێدی و حەماسە
خوڵقێنراون .لەم چەندین ســەدەیەدا هەرجار
کــە دوژمنــان و تااڵنکــەران هێرشــیان
کردۆتــە ســەر کوردســتان ،گــەر کــورد
توانــای بەرپەرچدانەوەی هێرشــی ســەدان
هــەزار لەشــکری تاوانبارانــی نەبووبــێ،
پەنای بردۆتە بەر شــاخ و دۆڵەکانی چیا
سەرکەشــەکانی کوردســتان و شــاخەکان
بوونەتــە پەناگــە و پشــتی کــورد تاکــوو
لــە تراژێدییەکانــدا بیپارێــزن .لەشــکری
داگیرکەریــش کــە لــە رێگــەی عــەرزەوە
هێرشــیان کردووە ،لە دۆڵ و هەورازەکاندا
توانــای هێرشــیان لەدەســتداوە و بەناچــار
وازیــان لــە کــورد هێنــاوە و چــوون بــۆ
شــوێنی دیکە .بەم شێوە شاخ لە مێژووی
چەندین سەدەو هەزارەی کوردستاندا بۆتە
تاکەدۆســتی کــورد .بــەاڵم ئێســتا چەند
شتی گرنگ ئاڵوگۆڕیان تێدا رووی داوە
و ئــەم پشــتوپەنایەی کــورد لــەو دۆخەی
جــاران تێپەڕیــوە .ئاڵوگۆڕێکــی گرنــگ
ئەوەیــە کــە تێکنۆلۆژیــی شــەڕکردنی
دوژمنانــی کــورد زۆر گــۆڕاوە و ئێســتە
بــێ ئەوەی پێویســتییان بە عــەرز و هێزی
پیــادە بــێ ،بــە رێگــەی مانگی دەســکرد
و فڕۆکــەی بێفڕۆکــەوان و هێــزی
ئاســمانییەوە تــا قوڵتریــن دۆڵــەکان و
ئەســتەمترین لووتکــە و رەوەزەکان هێــرش
دەبەن و چیدی شاخ بەو ئاسانییە ناتوانێ
پەناگــەی مانــەوەی کورد بــێ ،کە ئەمە
دۆخەکە بەرەو گۆڕان لە داهاتوودا دەبا.
لەگــەڵ هەمــوو خراپــی و خەســارەکانی
ئەم تێکنۆلۆژییە شــەڕکەرە نوێیانەدا ،ئەو
ئاکامەشــی هەیــە کە کــورد ناچار دەبێ
خەباتەکــەی تەنیا گرێدراو بە شــاخ نەبێ
و دەرگایــەک بکاتــەوە تاکــوو شــار ببێ
بــە پشــت و پەنا و بــە واتایەکیتر خەباتی
شــاخ و شــار لێــک گــرێ بدرێــن .ئەمــە
گۆڕانێکی ســتراتژیک لە خەباتی کورد
پێک دێنێ کە شاخ بە تەنیا نابێ و شار
دەبێتە دۆستێکی بنەمایی دیکەی کورد.
فاکتەری گرنگی دیکە گۆڕانکارییە لە
ئامراز و تێکنۆلۆژییەکانی پێوەندیگرتندا.
شۆڕشــێک کــە لەو بارەوە پێــک هاتووە،
بۆتــە هۆکارێــک کــە شــەڕ و ماڵوێرانی
ئیــدی لــە کوردســتاندا بــە بێدەنگــی
بەڕێــوە نەچــێ .گــەر ســەردەمانێک
هێرشــی دوژمنانــی دوورەدەســت وەکــوو
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ناوەنــدی هــاوکاری :خهڵكــی کوردســتانی ڕۆژهـهاڵت شـهقامی شــارهكان بكهنه شــانۆی وهســتانهوه
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران لــە ڕاگەیەندراوێکدا
وێڕای پشــتیوانی لە دەنگی خرۆشــاوی
خەڵکــی کوردســتان داوای کــرد کــە
شــەقامی شــارەکانی کوردســتان بکەنە
گۆڕەپانی وەستانەوە دژی داگیرکەران.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
هاونیشتمانانی خۆشهویست!
خهڵكی ئازادیخوازی کوردستانی ئێران!
ههروهك ئاگادارن له ماوهی چوار ڕۆژی

ڕابردوودا ،هێرشێكی بهرباڵو له ئاسمان و
زهوییهوه بۆ ســهر ڕۆژئاوای کوردستان ل ه
الیهن ئهرتشــی توركیەوه دهستی پێكردووه
و بهپێی ئاماره بهراییهكان تا ئێستا سهدان
كــوژراو و برینــداری لێكهوتۆتــهوه و بــه
دهیــان هــهزار خهڵكــی ســڤیل و مهدهنیش
بــە ناچــار شــوێن و مــاڵ و حاڵــی خۆیان
بەجێ هێشــتووه .له دوو ڕۆژی ڕابردوودا
خهڵكــی تێكۆشــهری کوردســتانی ئێران،
به هاتنه ســهر شــهقام و مهحكوومكردنی

داگیركاری و شهڕفرۆشــی ،هاوخهمی و
هاوخهباتییــان لهگــهڵ خهڵكــی ڕۆژئــاوا
دووپات كردهوه.
كهشــی خنكێنــهری ڕۆژههاڵت ،گوشــار
و ههڕهشــهی هێــزه ســهركوتکەرهكانی
داعشئاســای ڕێژیمی ئیسالمی ناتوانێت
و نهیتوانــی پێش به ئیــرادهی گهلهكهمان
بگرێــت بــۆ پاڵپشــتیكردنی نهتهوهكهمــان
لــه هــهر چــوار بهشــی داگیركــراوی
نیشــتمانهكهیان .ناوهندی هاوكاری وێڕای

کۆبوونـــەوەی ناوەنـــدی هاوکاریـــی حیزبەکانـــی
کوردســـتانی ئێـــران بەڕێوەچـــوو

كۆبوونــەوەی بااڵی شــاندەکانی ناوەندی
هاوكاریی حیزبەکانی كوردســتانی ئێران
بەڕێوەچوو.
ڕۆژی سێشــەممە ،ڕێكهوتــی ١٦ی
ڕەزبــەر ،بــە سەرپەرەســتیی «عەبدوڵــا
مۆهتــەدی» ،ســکرتێری كۆمەڵــەی
شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی
ئێران ،كۆبوونەوەی شاندی بااڵی ناوەندی
هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
بــ ه بهشــداریی نهفهراتــی یهكهمی ههر٤
حیزبهكه بەڕێوەچوو.

لــە دانیشــتنەكەدا چەندین باس و تەوەری
گرنگی سیاســیی پێوهندیــدار به ناوچەكە
بەگشــتی و ئێــران بەتایبەتــی گفتوگۆی
لەســەر كــرا و وێڕای ئاڵوگــۆڕی بیروڕا،
بەشــداربووان هەڵوێست و بۆچوونی خۆیان
بە ئاگاداری یەكتر گەیاند.
دواییــن پێشــهاتهكانی ناوچهكــه و ئێــران،
تــهوهرهی ســهرهكیی دانیشــتنهكه بوون كه
بــه وردی ڕاوێــژ و ئاڵوگۆری بیر و ڕایان
لهســهر كرا .پهرهدان به كارهكانی ناوهندی
هاوكاری و پرۆژه هاوبهشــهكان ،بهشــێكی

دیكه له ئاجێندای كۆبوونهوهكه بوون ،لهو
بهشهشــدا بهشــداربووان ئاڵوگــۆری بیــر و
ڕایــان كــرد و بڕیــار درا گرینگیــی زیاتر
بــهو بواره بدرێت و پێشــنیار بــۆ كارهكانی
داهاتوو بەوردی كاریان لهسهر بكرێت.
دوای تاوتوێی بابەتەکان و لێکتێگەیشتن
لهمــهڕ پرســه هاوبهشــهكان ،كۆبوونهوهكــه
كۆتایی هات.

ناوهندی هاوكاریی حیزبهكانی
كوردستانی ئێران
١٦ی ڕەزبەری ١٣٩٨ی هەتاوی

نوێنەران ــی ناوەن ــدی ه ــاوکاری لەگ ــەڵ نوێنەران ــی
کانتۆنەکان ــی ڕۆژئ ــاوا ک ــۆ بوون ــەوە

ڕێزلێنــان و پشــتیوانیكردن له دهنگی دلێر
و خرۆشــاوی ئازادیخوازانــی كوردســتان
و ههمــوو جیهــان بــۆ مهحكوومكردنــی
ئــهو شــهڕ و كوشــتن و بڕینــه ،لــه پێنــاو
ئاشتی و ئازادی و سهقامگیری ،داوا له
كــۆڕ و كۆمــهڵ و ناوهنــده مافی مرۆیی
و نێونهتهوهییــهكان دهكات کــە دژی ئــهم
داگیركاری و شهڕ و كوشتاره بووهستنهوه.
ههروههــا داوا لــه خهڵكــی کوردســتانی
ڕۆژهــهاڵت دهكات بــهردهوام بــن لــه

دهربڕینی هاوخهباتی و هاوخهمی لهگهڵ
خهڵكــی ڕۆژئــاوا و شــهقامی شــارهكانی
كوردســتان بكهنــه شــانۆی وهســتانهوه
بهرامبــهر بــه دیكتاتــۆر و داگیركــهران،
بــۆ ئەوەی لــە هەمــوو خۆپێشــاندانەکان،
دروشمەکان یەکدەست بن و لەو ڕێگایەوە
یەکدەنگــی و یەکهەڵویســتی بــە هەمــوو
خۆپێشــاندانەکانەوە دیــار بێــت ،پێویســتە
ئــهم دروشــمانه بۆ پشــتیوانی لــه خهڵكی
ڕۆژئاوای کوردستان و پرسی بزووتنهوهی

گهلی كورد بڵێنهوه:
«داگیركــهر بزانــه ،كــورد ههمــووی لــه
دژتانه«
«بژی پێشمهرگه«
«مــهرگ بــۆ داگیركــەر ڕۆژههاڵت تا
ڕۆژئاوا ،دیكتاتۆر جێی نهماوه»

ناوهندی هاوكاریی حیزبهكانی
كوردستانی ئێران
٢١ی ڕهزبهری ١٣٩٨ی ههتاوی

دۆخ ــی ک ــورد ل ــە کوردس ــتانی ڕۆژه ــەاڵت و ڕۆژئ ــاوا
تاوت ــوێ ک ــرا
وەفدێکی هاوبەشــی پارلمانی یەکیەتیی
ئورووپــا و پارلمانــی ســوئێد ســەردانی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانیان
کــرد .دوانیــوەڕۆی ڕۆژی شــەممە،
27ی ڕەزبــەر ،وەفدێکــی هاوبەشــی
پارلمانــی ئورووپــا و پارلمانــی ســوئێد
بــە ســەرۆکایەتیی «ئەڤیــن ئینجێــر»،
ئەندامــی پارلمانــی یەکیەتیــی ئورووپــا،
سەردانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانیان کرد و لە الیەن وەفدێکی حیزبی
دێموکراتەوە ،بە سەرۆکایەتیی «مستەفا
هیجــری» لێپرســراوی گشــتیی حیزبــەوە
پێشــوازییان لێکــرا« .ئەڤیــن ئینجیــر»
خۆشــحالیی وەفدەکەی خۆی بەنیســبەت
ســەردانکردنی حیزبی دێموکرات دەربڕی
و دەوری حیزبــی دێموکراتــی لــە بزاڤــی
نەتەوایەتیی نەتەوەی کورد بەرز نرخاند.
پاشان «هیجری» ،وێڕای پیرۆزباییکردن
لــە «ئەڤین ئینجێر» ،بــۆ بوونە ئەندام لە

پارلمانــی ئورووپــا ،سپاســی ســەردانی
ناوبراو و وەفدی هاوڕێی کرد.
لــە دیدارەکــەدا ،دواییــن ئاڵوگۆڕەکانی
کوردســتان و بەتایبــەت دۆخــی کــورد
لــە کوردســتانی رۆژئــاوا و ڕۆژهــەاڵت
باســی لێوەکرا و لێپرسراوی حیزب دەوری
پارلمانــی ئورووپــا و واڵتانــی ئەنــدام لەو
یەکیەتییەی بەوردی باس کرد.
لــە بەرانبەردا شــاندی میــوان هەوڵەکانی

خۆیــان لــە هەمبــەر نیشــاندانی
مەزڵوومییەتــی نەتــەوەی کــورد لــە
بیــروڕای گشــتیی ئورووپــا و پارلمانــی
ئورووپا هێنایە بەرباس.
لــە دانیشــتنەکەدا «قــادر کەســیرگە»،
ئەندامــی پارلمانــی ســوئێد« ،ســەرکۆ
گەاللی» ،ئەندامی پارلمانی کوردســتان
و وەفدێکــی نوێنەرایەتیــی یەکیەتیــی
نیشتمانی لە سوئێد ،بەشدار بوون.

حیزبــی دێموکرات:
کوردســـتانی ڕۆژهـــەاڵت بەرژەوەندیـــی نەتەوەیـــی
لـــە ســـەرووی هەمـــوو بەرژەوەندییـــەک دادەنێـــت

نوێنەرانی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردســتانی ئێــران و نوێنهرایهتیــی
کانتۆنهکانــی کوردســتانی ڕۆژئــاوا له
شاری سلێمانی دێدارێکیان پێک هێنا.
ڕۆژی چوارشــەممە٢٤ ،ی ڕەزبــەزر،
ههیئهتێکــی ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت،
بــە مەبەســتی گەیاندنــی هاوخەمــی
و پشــتیوانیی خەڵــك و حیزبەکانــی
بەشــدار لــە ناوەنــدی هــاوکاری،
ســهردانی نوێنهرایهتیــی کانتۆنهکانــی
‹›ڕۆژئاوا››یــان لــه شــاری ســلیمانی

کــرد و لــهالیــهن نوێنــەری كانتۆنەكانی
کوردســتانی ڕۆژئــاوا لــە هەرێمــی
کوردســتان« ،مەســعوود حەســۆ»،
پێشوازییان لێکرا.
لەم دیدارەدا ،دوایین دۆخ و پێشهاتەکانی
کوردستانی ڕۆژئاوا ،ههڵوێستی خەڵكی
چــوار پارچــەی کوردســتان ســهبارهت به
هێرشــی تورکیــه و پشــتیوانیی خهڵکــی
کوردســتانی ڕۆژهەاڵت له کوردستانی
ڕۆژئاوا هاتە بەر باس.
لــهم چاوپێکەوتنــەدا ،نوێنەرانــی
کوردســتانی ڕۆژئاوا سپاســی ههڵوێستی

خەڵكی ڕۆژهەاڵت و ناوەندی هاوكارییان
كــرد كــە بەبــێ گوێــدان بــە گوشــاری
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران ،لە ســەرەتای
هێــرش بــۆ ســەر خاكــی ڕۆژئاوا ،لەســەر
خەت بوون.
لــەم دانیشــتنەدا ،هــهردووال جهختیــان
لــه یهکڕیــزی و هاوکاریــی نێــوان
هێــزه سیاســییهکانی کوردســتان بــۆ
ڕووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ دوژمنانــی
كوردیــان کــردهوه و بــە ئامادەبوونــی
ڕاگەیاندنــەكان ،پرێــس كۆنفڕانســێك لــەو
پەیوەندییەدا بەڕێوەچوو.

جێگـــری یەکەمـــی لێپرســـراوی گشـــتیی حیـــزب،
لەگـــەل ســـێناتۆرێکی فەرانســـەوی کـــۆ بـــووەوە
جێگــری یەکەمــی لێپرســراوی گشــتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
لەگــەڵ ســێناتۆر «ڕێمی فێیــرود›› ،لە
مەجلیسی سێنای فەرانسەدا ،دێدارێکیان
پێک هێنا.
لــە چوارچێــوەی چاالکییەکانی بەشــی
پەیوەندییەکانــی حیزبــی دێموکــرات لــە
فەرانســە ،ڕۆژی چوارشــەممە٢٤ ،ی
ڕەزبــەر« ،حەســەن شــەرەفی» ،جێگــری
یەکەمــی لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکــرات و «ئومیــد ســاعیدی»،
نوێنــەری حیــزب لــە فەرانســە ،لەگــەڵ
ســیناتۆری پاریس« ،ڕێمی فێیرود» ،لە
مەجلیســی سێنای فەرانسەدا دێدارێکیان
پێک هێنا.
لەم چاوپێکەوتنەدا« ،حەسەن شەرەفی»
ســپاس و پێزانینــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــی بەرانبەر بە «ڕێمی
فێیرود» ،بەهۆی پشــتیوانی ،چاالکی و
هەڵوێســتەکانی ئەم ســێناتۆرە بەنیسبەت
خەباتــی ڕەوای کورد لــە چوار پارچەی

کوردستان ،دەربڕی.
«شــەرەفی» ،بــەوردی باســی دۆخــی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و چاالکییــە
فــرە ڕەهەندییەکانــی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێرانــی کــرد و داوای
هاوکاری و پەیوەندی و پشتیوانیی زیاتر
لــە خەباتــی گەلی کورد لــە ڕۆژهەاڵت
کرد.
ســێناتۆر «ڕێمــی فێیــرود» باســی لــە

گرینگیــی پەیوەندیــی زیاتر و بەردەوامی
حیزبــی دێموکراتــی لەگــەڵ خــۆی و
پارلمانتارەکانی کرد.
ناوبــراو ،لەســەر گرینگیــی خەباتــی
ڕۆژهــەاڵت و دەور و ڕۆڵــی لــەم قۆناغە
هەســتیارەدا ،بەتایبەت کە کێشــەی ئێران
و جیهان لەم چەند ساڵەی داهاتوودا بەرەو
یەک البوون دەڕوات ،جەختی کردەوە.

کۆبوونەوەی هاوبەشــی ناوەندی سیاســی
و دەستەی کارگێڕیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران بەڕێوەچــوو و لــە
کۆبوونــەوە هاوبەشــدا ،لەبــارەی دۆخــی
کوردستان بەگشتی قسە کرا.
ڕێکەوتــی ٢٤ی ڕەزبــەری ١٣٩٨ی
هەتــاوی ،کۆبوونەوەی ناوەندی سیاســی
و دەســتەی کارگێــڕی ،هەڵبژێــردراوی
کۆنگرەی ١٦ی حیزب ،بەڕێوەچوو.
ســەرەتای کۆبوونەوەکە بە چەند ساتێک
بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتن لــە گیانی پاکی
شــەهیدانی کوردستان و کورد ،بەتایبەت
دواییــن شــەهیدەکانی کوردســتانی
ڕۆژئاوا ،دەستی پێکرد.
پاشــان لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکــرات لــە ڕاپورتێکــی سیاســیی
تێروتەســەلدا ،بارودۆخــی ئەمــڕۆی
کوردســتان و ناوچەکــەی بــە وردی
تاوتوێ کرد.
ناوەڕۆکــی ســەرەکیی باســەکەی
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکرات،
هەلومەرجــی ئەمــڕۆی کوردســتانی
ڕۆژئــاوا و ڕوانگــە و سیاســەتی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێرانی لەهەمبەر
پرسە نەتەوەیی و نیشتمانییەکان بوو.
«مستەفا هیجری» ،بە لەبەرچاوگرتنی
ئــەو گۆڕانکارییانــەی لــە ناوچەکــە و
گۆڕینــی بااڵنســی هێــزەکان هاتووەتــە
ئاراوە ،پرســی کورد لە ســووریە و دەوری
بنەڕەتیی هیزەکانی کوردستانی ڕۆژئاوا
لە چەقی ئــەو گۆڕانکارییانەی بەوردی
باس کرد.
لــەو باســەدا خۆڕاگــری و قارەمانییەتیی
هێــزە کوردییەکانــی بەرانبــەر بــە
داگیــرکاری و هێرشــەکانی بەرز نرخاند،
بــەاڵم پێداگریــی لەســەر ئــەوە کــردەوە
کــە یەکگرتوویــی هێــزە سیاســییەکانی
کوردســتانی ڕۆژئاوا ،زامنی ســەرەکیی
پاراستنی مافە نەتەوەییەکانیانە.
ئــەو یەکگرتووییــە چ لــە خەبــات و
بەرخۆدانــدا و چ لــە داهاتــوودا کــە
ڕەوتــی سیاســیی وەهــا بڕواتــە پێــش
کــە بــە ڕێککەوتنــی هێــزە ناوچەیــی و

جیهانییەکان دەســتووری نوێ بۆ سووریە
دابڕێژێرێتەوە.
حیزبــی دێموکــرات بــۆ خــۆی لەســەر
پرەنسیپی ســەربەخۆیی سیاسیی بڕیاردان
پێداگــرە و بــە بناغەیەکــی ســەرەکیی
دروست بڕیاردان و دابینکردنی مافەکانی
نەتــەوەی کــورد لە هەر بەشــێک دەزانێت
و لەوبــارەوە ســااڵنێکە حیزبــی دێموکرات
خەباتی بێوچانی بۆ دەکات و هەم نرخی
بــۆ داوە و هــەم هەوڵی داوە کە هێزەکانی
دیکــەش بەو شــێوەیە سیاســەتیان دابڕێژن
و ڕێــز لــە ئیرادەی بەشــەکان و هێزەکانی
دیکەی کوردستان بگرن .هەر بەم پێیەش
پێشتر داوای کردبوو کە هێزەکانی کورد
لــە ســووریە خۆیــان بڕیــاردەر بــن و لەژێر
کاریگەریــی بڕیــاری دیکــەدا نەبن .هەم
ئێســتاش ڕێــز لــە بڕیــار و هەڵســوکەوتی
ئەوان لە پرۆســەی سیاســیی ســووریە و
کوردستانی ڕۆژئاوا دەگرێت و بە مافی
هێزە سیاســییەکانی ئەو بەشە لە نیشتمان
دەزانێت.
لە درێژەی باســەکەدا لێپرسراوی گشتیی
حیزبــی دێموکرات هاودەنگیــی جیهانی،
بــە تایبــەت ڕای گشــتیی ئامریــکا و
ئورووپاییەکان و ناوچەکەی لە پشتیوانی
گەلــی کــورد لــە ڕۆژئــاوا بــەرز نرخانــد
و ئــەم بارودۆخەشــی بــە دەرفەتێــک بــۆ
بەرزکردنــەوەی دەنگــی نەتــەوەی کــورد
لە هەموو بەشــەکان و دەرگایەکی ئاوەاڵ
بــۆ دیپلۆماســیی کــورد و بــە تایبــەت
دیپلۆماســیی گشــتیی کوردســتان لــە
ئاستی جیهانی زانی.
«هیجــری» لــە ڕاپۆرتەکــەدا بــە
تێروتەســەلی باســی ئــەوەی کــرد کــە
وەدەنگهاتنــی کــورد لــە کوردســتانی
ڕۆژهەاڵت بە هاتنەسەر شەقام بە شێوەی
یەکگرتووانە و بە بەرفراوانی و لە ئاستی
هەموو شــارەکانی کوردستاندا ،جارێکی
دیکــە ســەلماندی کــە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت بــە ئاســتی بەرزی وشــیاری
نەتەوەیی گەیشتووە و بەرژەوەندیی بااڵی
نەتەوەیــی لــە ســەرووی هەمــوو قازانج و
بەرژەوەندییــەک دادەنێــت .ئەم هەســتەش

بــە میرات لە کۆماری کۆردســتانەوە بۆ
ماوەتــەوە کــە جێگــە و پەناگــەی هەموو
ئازادیخــواز و کوردێکــی نیشــتمانپەروەر
بوو.
لێپرســراوی گشــتی بــەوردی دەوری
کۆمــاری ئیســامی لــە هاتنــە ئــارای
ئــەم دۆخــە لــە ســووریە و ڕووداوەکانــی
بــاس کــرد و ڕایگەیانــد لــە ئەگــەری
ســەرکەوتنی پالنێــک کــە ڕێژیمــی
تورکیــە بــۆ نیشــتەجێکردنی ئاوارەکانی
ســووریە لــە ناوچــە کوردییــەکان دایناوە،
هــەر دووال ،واتــە «ئێــران و تورکیــە»،
گۆڕینــی دێمۆگرافیــای کوردســتانی
ســووریە و تێکدانــی دەســەاڵتی کــوردی
لەو ناوچانەیان پێخۆش دەبێت.
بــەاڵم ئــەوەی بــۆ ئێــران شکســتێکی
سیاســیی گەورەیــە کــە ســەرەڕای
خەرجکردنــی بــە دەیان میلیــارد دۆالر لە
داهاتــی واڵت و خەڵکــی بەشــمەینەتی
واڵتەکەی لە ســووریە و کوژرانی سەدان
کەس لە فەرماندە و سەربازەکانی ،ئیستا
ڕووســیە و تورکیــە دەســەاڵت و نفووزیان
لــەو ناوچەیــە زیــاد دەکات و ڕۆڵــی
یەکالکەرەوەیان لەسەر ڕەوتی ڕووداوەکان
هەیە.
لــە کۆتایــی باســەکەدا ،لێپرســراوی
گشتیی حیزب ڕایگەیاند:
«ئەزموونــی هێــرش و قاڵچۆکردنــی
کوردان لە الیەن ئەو واڵتانەی کە دەستیان
بەســەر کوردســتاندا گرتووە و مافەکانی
کوردیــان پێشــێل کردووە ســەلماندوویەتی
کــە داگیرکەرانــی کوردســتان ناتوانن بە
درێژەدانــی ئــەو سیاســەتە ،کــوردەکان لە
ئاســت داوا ڕەواکانیــان بێدەنــگ بکــەن و
بەچۆکیاندا بێنن».
بەشــدارانی کۆبوونەوەکــە وێــڕای
تەئیــدی ڕاپۆرتــی لێپرســراوی گشــتیی
حیزبــی دێموکــرات ،کۆبوونەوەکەیــان بە
پێشنیارەکانیان دەوڵەمەندتر کرد.
کۆبوونەوەکــە ئێــوارەی ڕۆژی ٢٤ی
ڕەزبەری  ١٣٩٨کۆتایی پێهات.
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حیزبــی دێموکــرات :بەرانبــەر بــە خــاک و خەڵکــی کوردســتان هەســت بــە بەرپرســایەتی دەکەیــن

هێرشــی دەوڵەتــی تورکیــە بــۆ ســەر
ڕۆژاوای کوردســتان ،هەڵوێســتی
جیاجیــای لێکەوتووەتــەوە و حیزبــی
دێموکراتیش لە هەمبەر داکۆکیکردن لە
خاک و خەڵکی ئەم بەشــەی کوردستان
خۆی بە بەرپرسیار دەزانێت.
پــاش هەڕەشــەکانی دەوڵەتــی تورکیــە
بــۆ ســەر ڕۆژاوای کوردســتان ،ڕۆژی

چوارشــەممە١٧ ،ی ڕەزبەر ئەم هەڕەشانە
بە کردەیی کرانەوە و تورکیە بە تۆپباران
و هەروەهــا بۆمبــاران کــردن لــە ڕێگــەی
فڕۆکــە شــەڕکەرەکانیەوە هێرشــی کردە
ســەر چەند شــار و شــوێن کە لە سنووری
نێــوان کوردســتانی ســووریە و تورکیــەدا
هەڵکەوتوون.
ئــەم هێرشــەی دەوڵەتــی تورکیــە بــۆ

ســەر ڕۆژاوای کوردســتان بــووە هــۆی
گیانلەدەستدانی چەندین کەس لە خەڵکی
ســڤیل و هەر بۆیە کاردانەوەیەکی زۆری
بەدوای خۆیدا هێنا.
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانیش
هەڵوێســتی خــۆی بەرانبــەر بەم هێرشــانە
دەربڕی.
«محەممەدنەزیــف قــادری» ،جێگــری

پێشــمەرگە
خاوەنداریەتــی لــە خاکــی کوردســتان دەکات

لــە چیاکانــی کوردســتان کە پشــتیوانی
هەمیشــەیی شۆڕشــی نەتــەوەی کــوردن،
پۆلێک لە الوانی بە هەســتی کوردستان
چەکی شــەرەف و پارێزگاریی لە خاکی
کوردستانیان کردە شان.
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ٢٥ی
ڕەزبــەر لــە کەشــوهەوایەکی پاییزیــدا،
دورەی ٢٣٩ی ســەرەتایی پێشــمەرگە لــە
چیاکانی کوردستان بەڕێوە چوو.
لەو ڕێوڕەســمەدا ،بەشــێک لە ئەندامانی
ڕێبەرایەتیی حیزبی دێموکرات ،فەرماندە
نیزامییەکان ،کادر ،پێشمەرگە و میوانان
بەشدار بوون.
ســەرەتای ئەوە ڕێوڕســمەکه بە ســروودی
نەتەوەیــی «ئــەی ڕەقیــب» و ڕاگرتنــی
چەنــد ســاتێک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن
لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و
کوردستان بەڕێوە چوو.

دواتر «محەمەدســاڵح قادری» بەرپرسی
پێوەندییــە کوردســتانییەکانی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران چەنــد
وتەیەکی پێشکەش کرد.
«قــادری»
وتەکانــی
دوای
بەشــداربوویەکی دەورە بە ناوی «ئاسۆ»
پەخشــانێکی لــە ژێر نــاوی «گەڕانەوە»
پێشکەش کرد.
پاشــان «بــوداغ بوداغــی» یەکێــک
لــە مامۆســتایانی فێرگــەوە ڕاپۆرتــی
پەروەردەی خوێندەوە.
دوای ئــەو ڕاپۆرتــە ،بەشــداربوویەکی
دەورە بــە ناوی «ســەرباز» گۆرانییەکی
پێشکەش بە بەشداربووان کرد.
پاشــان پەیامی دەورەی سەرەتایی ٢٣٩ی
پێشــمەرگە لە الیەن «ســۆران» یەکێک
لــە بەشــداربووانی دەورەکــە خوێندرایــەوە.
دواتر شــێعرێک لە ژێر ناوی «هاوڕێ»

لــە الیەن «هەرمان» ئامــادە کرابووە کە
پێشکەش بە بەشداربووان کرا.
لــە بەشــێکی دیکــەدا نەفەراتــی یەکــەم
هەتــا ســێهەم لە بــواری نەزم و دیســیپلین
و تاقیکارییــە سیاســی و نیزامییــەکان
خەاڵت کران کە لە الیەن «محەمەدساڵح
قــادری» و «موختــار ســۆهرابی»
بەرپرســی فێرگــەی فەرماندەیــی
خەاڵتەکانیان پێ بەخشرا.
لــە بڕگەیەکی دیکەی ئەو ڕێوڕەســمەدا
شــێعرێک لــە الیــەن پێشــمەرگەیەکی
شــارەوە بۆ ڕێوڕەســمی دەورەکــە نێردرابوو
کــە لە الیەن «قادر ســۆفی قۆیتاســی»
خوێندرایەوە.
لە کۆتایی ڕێوڕەســمەکەدا شانۆیەک لە
الیەن خاتوو «ســروه» ئامــادە کرابوو کە
پیشانی بەشداربووان درا.

کەســایەتییەکی نیشــتمانپەروەر کۆچــی دوایــی کــرد
کەســایەتییەکی نیشــتمانپەروەر لــە
شــاری ڕەبــەت مااڵوایی لــە ژیان کرد.
ڕۆژی سێشــەممە١٦ ،ی ڕەزبــەر،
کەســایەتییەکی نیشــتمانپەروەر بــە
نــاوی مــام «حەســەن ئیســماعیلی»،

ناســراو بە «حەســەن حەلیم» ،لە شــاری
ڕەبــەت کۆچــی دوایــی کــرد .ناوبــراو
هەمیشــە پشــتیوانی حیزبــی دێموکــرات
و پێشــمەرگەکانی حیــزب بــووە .تەرمــی
ناوبراو لەنێو ئاپۆڕای خەڵکی ناوچەکەدا

بە خاک ئەسپێردرا.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە ،خــزم و
کەســوکاری ناوبــراو دەکات و خــۆی بــە
شەریکی خەمیان دەزانێت.

ئەندامێکــی حیزبــی دێموکــرات لــە شــاری پیرانشــار
کۆچــی دوایی کرد

ئەندامێکی وەفاداری حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە شــاری پیرانشــار
مااڵوایی لە ژیان کرد.
ئەندامێکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــە نــاوی «ئەیــووب
محەممــەدزادە ئەقــدەم» ،کــوڕی
«عوســمان» ،بههــۆی نەخۆشــیی
شــێرپەنجەوە لــە تەمەنــی  ٤٧ســاڵیدا

کۆچی دوایی کرد.
ناوبــراو لــە ســاڵەکانی  ٦٨هەتــا ٧٤ی
هەتاوی ،پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران بووە .لە ماوەی  ٦ساڵ
پێشــمەرگایەتی ،لــە هێزەکانــی «قەندیل
و پێشــەوا»دا ئەرکــی پێشــمەرگایەتیی
خــۆی بەڕێوهبــردووە .کاک «ئەیــووب»
هەتــا دواســاتەکانی ژیانــی بــە ڕێبــازی

کوردســتان و شــەهیدانی کوردســتان
وەفــادار مایــەوە .تەرمــی ناوبــراو لەنێــو
ئاپــۆڕای خەڵکــی ناوچەکــەدا بە خاک
ئەسپێردرا.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە ،خــزم و
کەســوکاری ناوبــراو دەکات و خــۆی بــە
شەریکی خەمیان دەزانێت.

ڕۆژی دووشــەممە ،ڕێکەوتــی ٢٢ی
ڕەزبــەر ،دایــە «ئامینــە ســەعیدی»،
دایکــی شــەهید «ئەحمــەد ڕووزبــه»،
خەڵکی گوندی «گێڵی کەران›› ،ســەر
بــە شــاری مەریــوان ،دوای تەمەنێکــی
پڕســەروەری مااڵوایــی لــە ژیــان کــرد.
دایــە «ئامینــە» ژنێکــی حیزبدۆســت و
نیشــتمانپەروەر بوو کە هەمیشــە شانازیی
بــە ڕێبــازی کوڕەکەیــەوە دەکــرد و هەتا
دواســاتەکانی ژیانــی بــە ڕێبــازی کوڕە
شــەهیدەکەی وفــادار مایــەوە .شــەهید

«ئەحمــەد ڕووزبــە» لە گونــدی «گێڵی
کــەران» لەدایــک بــووە .ناوبــراو دوای
هێرشــی ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران بــۆ
ســەر خاکــی کوردســتان ،پەیوەســت بــە
ڕیــزی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتانەوە
دەبێــت .ناوبــراو بەهــۆی لێهاتوویــی لــە
پلــەی تەشــکیالتیی کادری دەرجــە ٤ی
پــێ دەدرێت و ئەرکە حیزبییەکانی خۆی
بەڕێوە دەبرد .دەرەنجام شەهید «ئەحمەد»
ڕێکەوتــی ٢١ی جۆزەردانــی ســاڵی
١٣٦٠ی هەتاوی لە دەرگیرییەکەدا دژی

داگیرکەرانــی کوردســتان لــە شــوێنێک
بــە نــاوی «دەرەزیارەتــی ژووروو» ،ســەر
بــە شــاری ســەقز ،تێکــەڵ بــە کاروانــی
ســوورخەاڵتی شــەهیدان دەبێــت .گڵکۆی
ناوبــراو لــە «دەرەزیارەتــی ژووروو»یــە.
تەرمــی دایــە «ئامینە» لەنێــو ئاپۆڕای
خەڵکی ناوچەکەدا بە خاک ئەســپێردرا.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ،سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە ،خــزم و
کەســوکاری ناوبــراو دەکات و خــۆی بــە
شەریکی خەمیان دەزانێت.

کۆچــی دوایــی دایکی شــەهیدێکی ســوورخەاڵت

دووهەمــی لیپرســراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکــرات و هەروەها بەرپرســی دەزگای
پێوەندییەکانــی حیــزب ،ســەبارەت بــە
هەڵوێستی حیزبی دێموکرات و کاردانەوە
بەرانبەر بەم هێرشانە ڕایگەیاند کە حیزبی
دێموکــرات بــە هەســتی بەرپرســایەتییەوە
دەڕوانێتــە پرســی داکۆکیکردن لە خاک
و خەڵکی کوردستان.

ناوەندیــی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێرانش لە ڕاگەیەنداروێکی
هاوبەشــدا ،داوای ڕاگرتنــی شــەڕ و
وازهێنــان لە سیاســەتی هەڕەشــە و هێرش
و ئامانــج گرتنــی خــاک و خەڵکــی
ڕۆژئــاوای كوردســتانی کرد و ڕایگەیاند
کە بە بڕوای ئەوان پرســی كورد له هیچ
كام له بهشــهكانی له ڕێگای توندوتیژی

و هێرشــی چهكداری و نیزامی چارهســهر
ناكرێــت و بگــره ڕێگــه چارهســهره
سیاسییهكانیش كوێر دهكاتهوه.
هەســەدە لەمبــارەوە ڕایگەیانــدووە کــە لە
یەكــەم ڕۆژی هێرشــەکانی تورکیــە بــۆ
سەر کوردستانی ڕۆژئاوا ٣ ،شەڕڤان و ٥
ھاوواڵتیی سڤیل شەھید كراون.

حیزبــی دێموکــرات لــە پرســە و سەرەخۆشــیی دوکتــور
«پێشــەوا تاڵەبانیـ»ـــدا بەشداریی کرد

شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران لە ڕێوڕەســمی پرسە و سەرەخۆشیی
دوکتور «پێشەوا تاڵەبانیـ»ـدا بەشداریی
کرد.
شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران بــە سەرپەرســتیی «مســتەفا

هیجــری» ،لێپرســراوی گشــتیی حیزبی
دێموکــرات ،لــە پرســەی خوالێخۆشــبوو
دوکتور «پێشەوا تاڵەبانیـ»ـدا بەشدارییان
کــرد و پرســە و سەرەخۆشــیی حیزبــی
دێموکراتیــان پێشکەشــی بنەماڵەی شــێخ
«سەالح شێخ شەرەف تاڵەبانی» کرد.

دوکتــور «پێشــەوا تاڵەبانــی» ،ئەندامی
ســەرکردایەتیی یەکیەتیــی نیشــتمانیی
کوردســتان و یەکێــک لــە تێکۆشــەرە
دێرینەکانــی بزووتنــەوەی کــورد لــە
باشووری کوردستان بوو

چاالکییەکانــی تێکۆشــەرانی دێموکــرات
لــە کوردســتاندا بەردەوامە
ئهندامان و الیهنگرانی حیزبی دێموكرات 
ی
كوردســتانی ئێــران لــه شــاری ســهقز لــه
دوو چاالكیــی جیــاواز و  بهربــاودا،
ژمارەیەکــی بەرچــاو لــە ڕاگهیهنــدراوی
ناوهندی هاوكاریی حیزبهكانی كوردستانی
ئێرانیان باڵو کردەوە.
ئهندامان و الیهنگرانی حیزبی دێموكراتی
كوردســتانی ئێران له شاری سهقز ،شهوی
 ٢٢لهسهر ٢٣ی ڕهزبهر ،ل ه دوو چاالكیی
تهبلیغیــدا ،ڕاگهیهنــدراوی ناوهنــدی
هاوكاریی حیزبهكانی كوردستانی ئێرانیان

له شاری سهقز به شێوهیهكی بهرباڵو باڵو
كردهوه.
تێکۆشــەرانی دێموکرات لە شــوێنەکانی
وەک« :نهشــمیالن ،ســیلۆ ،تهپــهی
شــافێعی ،فــازی دووی فهرههنگیــان،
ئوستاد شــیرازی (کوشتارگا) ،گهڕهكی
مزگهوتــی حهزرهتــی ئهبووبهكــر ،شــاناز،
دهرمانــگای شــهكەرڕیز ،شــهقامی
موعهلیــم ،دهور مهیدان شــاناز ،شــهقامی
ســهعدی ،حهمــااڵوای ســهر و خــوارهوه،
عهبــاس ئــاوا ،ماڵــه گــواڵن ،نــاو بــازاڕ،

ئەندامێکــی حیزبــی دێموکــرات
کۆچــی دوایی کرد
ئەندامێکی دڵســۆزی حیزبــی دێموکرات
لە ناوچەی دەشتەبێڵ ،مااڵوایی لە ژیان
کرد.
ڕۆژی هەینی٢٦ ،ی ڕەزبەری ١٣٩٨ی
هەتــاوی ،ئەندامێکی حیزبــی دێموکرات
کۆچی دوایی کرد.
کاک «فەخرەدیــن پەیغامــی» کــوڕی
«زەکەریا» خەڵکی گوندی دۆســتەک،
ســەر بــە شــاری شــنۆ لــە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت ،بەهــۆی ڕووداوی هاتوچــۆ
لــە جــادەی نێوان ورمێ بۆ شــنۆ ،گیانی

لەدەست دا.
ناوبــراو کەســایەتییەکی نیشــتمانپەروەر و
گەلدۆســت بــوو و هەمــوو کات ئامادەی
بەڕێوەبردنی ئەرکە پێ ئەســپێردراوەکانی
بوو.
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بە
بۆنــەی کۆچــی دوایی ئەم کەســایەتییە
تێکۆشەرەوە ،سەرەخۆشی لە بنەماڵە ،خزم
و کەســوکاری ناوبراو و هەروەها خەڵکی
نیشــتمانپەروەری «دۆستەک» دەکات و
خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانێت.

کەس ــایەتییەکی نیش ــتمانپەروەر
کۆچــی دوایی کرد
میــرزا «عهبدوڵــا زیائــی» ،کــوڕی
حاجــی «ڕهســووڵ زیائــی» ،ناســراو به
حاجــی «ڕهســووڵ ئاســنگهر» ،کۆچــی
دوایی کرد.
میرزا عهبدوڵاڵ کهســێکی نیشــتمانپ هروهر
و دڵســۆز بوو که ههموو کات یارمهتیی
ههژارانــی دەدا .لــه دوای ڕووداوهکانــی
ســاڵی ١٣٥٧ی هەتاوی ،میرزا عهبدوڵاڵ
لــه ڕێــگای چهنــد خزمێکیــهوه کــه
ئهندامی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران بــوون ،بــه نهێنی یارمهتیــی هێزی
پێشمهرگهی دەدا.

دوای داگیرکردنــی کوردســتان لــه الیەن
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوه ،ناوبراو لەژێر
گوشــاری جاش و خۆفرۆشــان ،ناچار بوو
شاری بانه بەجێ بهێڵێت و بۆ ژیان ڕووی
کرده تاران .پاشان ماڵی کاک عەبدوڵاڵ
له الیەن ڕێژیمەوە دەستی بەسەردا گیرا.
ناوبــراو هەتا دواســاتەکانی ژیانی وەفادر
بە ڕێبازی حیزبی دێموکرات مایەوە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە ،خــزم و
کەســوکاری ناوبــراو دەکات و خــۆی بــە
شەریکی خەمیان دەزانێت.

شــارهكی موكریــان ،چۆمــی وهلــی خــان
و شــارهكی دانشــگا» ،ســهدان تراكتــی
تایبهتیــان بــاو كــردهوه و دهیــان ماڵــه
جاشیشــیان لــهو تراكــت و ڕاگهیهندراوانــه
پڕ كرد.
شــایانی باســە کە شاری ســەقز یەکێک
لــەو شــارانەیە کــە جهوێكــی نیزامــی و
ئهمنییهتــی بهســهریدا زاڵــه و لــە الیــەن
هێزەکانــی ڕێژیمــی ئێرانەوە تا ڕادەیەکی
زۆر مێلیتاریزە کراوە.

درێژەی پەیڤ
وموغولــەکان و خێڵەکانــی دیکــە کــە
بــە بڕینــی هــەزاران کیلۆمێتــر دەهاتنــە
ســەر کــورد و یــان هێرشــی خێڵــە دڕنــدە
نزیکەکانــی وەکــوو هەخامەنشــی و
لــەم دواییانــەش ئەتاتــۆرک و ســەددام
و خومەینــی و ئەســەد ،کارەســاتیان لــە
کوردســتان دەخوڵقانــد و کــەس گوێــی
لــێ نەدەبــوو یــان چەندیــن دەیــەی دەبرد
تــا خەڵکانــی دیکــە بیانبیســتایە کە لە
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت چ باســە؛ ئێســتا
بــە خێرایی چەند چرکەیــەک تاوانباران
ریسوا دەکرێن و لە هەموو جیهان دەنگ
دەداتەوە .ئەمە و ترسی کۆمەڵگاکانی
جیهــان لــە باڵوبوونــەوەی مرۆڤکــوژان و
دڕندەکان لە هەموو جیهاندا ،دۆخەکەی
بردۆتــە ئاســتی دیکــە و کورد دۆســتی
دیکەی بۆ پەیدا بووە کە بریتییە لە رای
گشــتیی کۆمەڵگا جیاوازەکان و ترســی
سیاســەتڤانان لەو رای گشتییە و ترسی
ئەمنیەتیی خەڵک ،وەها دەکەن کە کورد
دەتوانێ باشتر لە جاران بە دوای دۆستی
دیکــەدا بگــەڕێ .بۆیــە ،کوردســتان و
کــورد دۆســتی دیکەی بۆ پەیــدا بووە و
دەبــێ بیر لــە فراوانترکردنــەوەی بازنەی
ســتراتژیکی خەباتــی نیشــتمان بکرێتەوە
و رایەڵــەی دۆســتەکان بەرفراوانتــر و
بەهێزتر بکرێ ،تەنیا شاخەکان بە دۆست
دانەنێیــن ،چوونکــە رەنگــە ســتراتژیی
شــەڕی دوژمنان ئەوە بێ کە لە شــاخدا
قەتیســمان بکەنــەوە و لەوێــدا لەنێومــان
ببــەن .شــار و شــاخ و رایەڵــەی جیهانــی
بکەیــن بــە کۆڵەکەکانی خەبــات تاکوو
بە هێز و هزری نوێوە مێژوو بە دەســتی
خۆمان بنووسینەوە.
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خوێنەرانی خۆشەویستی «کوردستان» ،پاش هێرش و پەالمارەکانی دەوڵەتی تورکیە بۆسەر کوردستانی ڕۆژاوا ،کە بەهۆیەوە تاکوو ئێستە
چەندسەد کەس لە هاوواڵتییانی سڤیل و چەندین کەس لە چەکدارانی هێزە کوردییەکانی نیشتەجێ لەم واڵتە شەهید و بریندار بوون و هەزاران
کەسیش ئاوارە بوون ،تەلەفزیۆنی «تیشک» ،وتووێژێکی تایبەتی لەگەڵ بەڕێز مستەفا هیجری ،لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات
پێک هێنا؛ لەبەر گرینگی باسەکە دەقی ئەم وتووێژە کە ڕێکەوتی ٢٦ی ڕەزبەر باڵو کرایەوە ،لێرەدا دەخرێتە بەر چاوی ئێوەی خۆشەویست.

 پــاش کشــانەوەی هێزەکانــیئامریکا لە ناوچە ســنوورییەکانی
ســووریە یــا بــا بڵێێــن ئــەو
ناوچانــەی کــە کــوردی تێــدا
نیشــتەجێیە ،هێزەکانــی تورکیە
هێرشێکی بەرباڵویان کردە سەر
ئــەم ناوچانــە کــە کاردانــەوەی
بەرینــی جیهانی بــەدژی تورکیە
بــە دوای خۆیــدا هێنــا؛ تورکیــە
بــە چ ئامانجێــک ئەو هێرشــەی
ئەنجام دا؟
تورکیــە لەمێــژە دوای ئــەوەی کــە
حکومەتێکــی یــان بڵێیــن دەســەاڵتێکی
خۆجێیی لە کوردستانی سووریە پێکهات،
دوای کشــانەوەی هێزەکانــی ســووریە لەو
ناوچەیــە بــە پێکهاتنــی ئــەو دەســەاڵتە
نارەحــەت و قەڵــس بــوو؛ چونکــە تورکیە
یەکێک لەو دەوڵەتانەیە کە بە پیکهاتنی
دەســەاڵتی کــورد لــە هەمــوو جێگایەک
نارەحەتــە ،بۆیە هەر لەو دەمەوە لە پیالندا
بــوو لــە مەجالێکــدا کە بۆی بێتە پێشــێ
بتوانــێ هێرش بکاتە ســەر ئــەو ناوچەیە؛
ئــەو دەســەاڵتە خۆجێییــە تێــک بــدات و
دەســت بەســەر ســنوورەکاندا بگــرێ بــە
مەبەســتی ئــەوەی کــە بۆخــۆی باســی
کــردووە بــە درێژایی چوارســەد کیلۆمێتر
و بــە قوواڵیــی ســی و هەشــت کیلۆمێتر
داگیــری بــکات بــۆ ئەوەی کــە یەکەم ،
هێزەکانــی کــوردی ســووریە کــە تورکیە
ئــەوان بــە تیرۆریســت دەناســێ و ســەر بە
«پێکاکا»ن؛ ئەوانە لەســەر ســنوورەکان
دوور بخاتــەوە و ئەگــەر بتوانێ لە بەینیان
بــەرێ .بێجگــە لەوە ئەوەی کە ئیعالمیان
کــردووە دەیانــەوێ کــە ئــەو ئاوارانــەی
شــەڕی ســووریە کە زیاتر لە میلیۆنێک
ئــاوارە لــە خاکــی تورکیادایــە ئەوانــە
بگێڕێتــەوە لــەو بەشــەی کــە دەیهــەوێ
دەســتی بەسەردا بگرێ لەو جوغرافیایەدا
نیشــتەجێیان بــکات ئــەوەی کــە تاوەکوو
ئێستا ڕایگەیاندووە ئامانجەکەی ئەوەیە .
 ئایــا تورکیــە توانیویەتــی لەوشــەڕەدا بــە ئامانجەکانــی خۆی
بگات؟ یان دەتوانێ ئەو ئامانجە
بپێکێ؟
دیارە تاکوو ئێســتا نەیتوانیوە ئەو ئامانجە
بپێکــێ بــەاڵم ئەمن بەش بــە حاڵی خۆم
پێموابــێ لــە داهاتووشــدا ناتوانــێ ئــەو
ئامانجــە بپێکــێ چونکــە هــەر وەکوو لە
ســەرەتای دەســتپێکردنی ئــەو هێرشــەوە

دیتمــان ،ژمارەیەکــی زۆر لــە واڵتانــی
دونیا بەتایبەت ئورووپا ،تەنانەت ئامریکا
موخالفی ئەو هێرشــە بــوون و گەمارۆیان
خستۆتەســەر دەوڵەتــی تورکیــە .بێجگــە
لەوە واقعیەتەکەی ئەوەیە کە ئەو هێرشــە
لــە مێــژووی جوواڵنــەوەی کــورددا نــە
یەکەم هێرشــە نە دوایین هێرشــیش دەبێ؛
بەڵکــوو هێرشــەکانی دیکــەش لــە زۆر
کۆنــەوە هەر لــە هێرش بۆســەر کۆماری
کوردســتانەوە بگرە تا دەگاتە ئەنفالەکان،
زیندەبەچاڵ کردنــەکان ،هیچ کامێکیان
نەیانتوانیــوە دوژمنان بــە ئامانجی خۆیان
بگەیەنــن؛ بــەو مانایــەی کــە کــورد لــە
خەبــات بــۆ مافەکانــی پاشــگەز بکاتەوە
و بێگومان ئەو جارەش هەر بەو شــکڵەی
لێــدێ .بێجگــە لــەوە کــە داگیرکردنــی
ســنوورەکانی واڵتێــک لەبــاری یاســای
نێودەوڵەتییــەوە شــتێکی قبــوڵ نەکــراوە
ئەگــەر دەوڵەتــی ســووریە تاکــو ئێســتا
لــە وەزعێکــی تایبەتیــدا بــوو ،شــەڕی
گرووپــە جۆراوجــۆرەکان لەوێدا لــە ئارادا
بــوو ،ئێســتا وردە وردە وا دیــارە بە هەندێ
تەوافوقاتی ژێربەژێر خەریکن هێزەکانیان
دەگەڕێننەوە سنوور؛ وەختێک بگەڕێنەوە
ســنوور ئیدی نە ســووریە و نە دنیا قبوڵ
دەکات کە هێزی تورکیە یان هەر هێزێکی
دیکە لەو ســنوورانەدا بــەو جوغرافیایەی
کــە دەوڵەتــی تورکیە ئیعالمیــان کردووە
بتوانــن لەوێ بمێننــەوە ،بۆیە من پێموابێ
ئاکامــی ئەو هێرشــە دەبێتە کێشــەیەکی
گــەورە بــۆ دەوڵەتی تورکیە بەتایبەتی بۆ
ئەردوغان و حیزبەکەی (ئاکەپە) چونکە
ئێمــە دەزانیــن کــە لــە هەڵبژاردنەکانــی
ئــەو دواییانــەی شــارەوانییەکانی
تورکیــە حیزبــی (ئــاک پارتــی) لەچــاو
پێشــووتر شکســتێکی گــەورەی خــوارد؛
خۆشەویستی ئەو حیزبە دابەزیوە و ئەگەر
بــەو جۆرەی کــە ئەردوغــان ڕایگەیاندووە
ئەگــەر بــەو ئامانجانــەی کــە دیــاری
کردووە و ئیشــارەمان پێکرد ئەگەر بەوانە
نــەگات بێگومان لەوە زیاتریش دادەبەزێت
دە نێوخۆدا دژایەتییەکی زۆرتری دەکرێ
و من پێموابێ ئاکامەکەی بێجگە لەوەی
کە خەڵکێکی زۆر کوژران و ئاوارە بوون
بەاڵم بۆ ئەردوغان و ئاکپارتیش بە قازانج
تەواو نابێت .
 بۆچونێــک هەیــە کــە دەڵــێئەگەر ئامریــکا هێزەکانی خۆی
لــەو ناوچەیەدا نەکشــاندبایەوە،

تورکیە ئەو هێرشــەی نەدەکرد؛
لەســەر ئەم ئەساسە دانڵد تڕامپ
کەوتە بەر ڕەخنە و گوشــارێکی
زۆرەوە بەتایبــەت لەالیــەن
سیاســەتمەدارانی ئامریکاییەوە.
لــە نوێتریــن کاردانەوەشــدا
بینیمــان کە کۆنگرێســی ئامریکا
بــە  354دەنگی ئەرێ بەرامبەر
بــە  60دەنگــی نــا ئیدانــەی
سیاســەتی ترامپی کــرد .لێرەدا
دوو پرســیار دێتە گۆڕێ :یەکەم
ئەوەیکــە ترامــپ ،ئەگەرچــی
دەیزانــی دژکــردەوەی لــەم
چەشــنەی دەبــێ ،بۆچــی ئــەو
کارەی کــرد و دووهــەم ئایــا
ئیدانەکردنــی ئــەم سیاســەتەی
ترامــپ لەالیــەن کۆنگرێســەوە
هیــچ کاریگەرییەکــی لەســەر
بارودۆخی سوریە دەبێ؟
لــە واڵمــی پرســیاری یەکەمتانــدا دەبــێ
بڵیــم کە سیاســەتی ترامپ لە ســەردەمی
تەبلیغاتیی هەڵبژاردنەوە کە هێشــتا نەبوو
بــە پرێزیدێنــت ئــەوە بوو کــە هێزەکانی لە
خۆرهەاڵتــی نێوەڕاســت و لە شــوێنەکانی
دووری دنیــا کــە شــەڕی بێکۆتایــی تێدا
هەیــە دەکشــێنێتەوە؛ هەر لە ڕاســتای ئەو
سیاسەتەشــدا دەبینیــن کــە حکومەتــی
ترامــپ لــە مــاوەی یەکســاڵی ڕابــردوودا
دانوســتانێکی چڕوپڕیــان لــە ئەفغانســتان
لەگــەڵ تاڵەبــان بووە ،بــۆ ئەوەیکە بەڵکوو
بتوانن لەگەڵ دەوڵەتی ئەفغانســتان بتوانن
بە تەوافوقاتێک بگەن کە دەســتی ئاوەاڵ
بێ .ترامپ بۆ ئەوەی کە هێزەکانیی خۆی
بکشــێنێتەوە هەرچەنــد تاکوو ئێســتا تێیدا
ســەرکەوتوو نەبــوون بەاڵم ئەو دانووســتانە
هــەر بەردەوامــە .لــە ســووریەش چەندیــن
مانگــە ترامــپ ئــەوەی راگەیانــدووە کــە
هێزەکانی خۆی لەوێ الدەبات ،پێشــتریش
جارێــک ئەو بڕیارەی دا بەاڵم لەژێر ڕای
گشــتی ئامریکاییەکان بەتایبەتی و دونیا
پەشــیمان بوویەوە ،بۆیە ئەو کشــانەوەیە بە
بۆچوونی من چاوەڕوانکراو بوو .هێزەکانی
کــوردی لــەوێ دەبــا ئەوەیــان زانیبــا کــە
ترامپ هێزەکانی خۆی دەکشێنێتەوە بەاڵم
دیــارە تەبیعییــە ئــەوە لەگــەل موخالفەتــی
بەشــێکی زۆری دنیــا بەتایبــەت ئورووپــا
و ئەمریــکا ڕووبــەڕوو بــوو .لــە ئامریکادا
مەجلســی نوێنــەران بــە ژمارەیەکــی زۆر
بــە  ٣٥٤دەنگــی موخالفــی کشــانەوەی

هێزەکان و تەنیا  ٦٠دەنگ لەوێدا موافقی
ئەوەبــوون ئــەو کارەی ترامپیان ئیدانە کرد
و لەوە بەدواش پێموابێ هەر لە ژێر فشاردا
دەبــێ ،بــەاڵم ئەگەر واقعیەتەکــە لە نەزەر
بگرین لە کۆتاییدا ڕۆژێک ئەو هێزانەی
ئامریــکا لــەوێ هــەر دەکشــانەوە مــن لەو
بــاوەڕەدام کە ترامپ ئەو وادە و بەڵێنانەی
کــە لە ســەردەمی هەڵبژاردندا بە خەڵکی
دابــوو ئەوانــە یــەک بــە یــەک خەریکــە
جێبەجێیان دەکا؛ کشانەوەی سەربازەکانی
ئامریــکا لــە مەنتەقــە شــەڕاوییەکان ئەوە
یەکێــک لەوانەیــە کە دەیــکا ئەگەر وای
دابنێین کە لەژێر فشار و زەبروزەنگی ڕای
گشــتی و بەتایبــەت هــی ئامریکاییەکان
و کۆنگرێســدا هێزێکــی زۆر کــەم لەوێدا
بهێڵێتەوە بەاڵم دواجار ئەوانە دەکشــێنێتەوە
چونکــە ئیمــە دەبێ ئەوەمــان لەبیربێ کە
ترامــپ هەڵبژاردنــی ســەرکۆماریی لــە
پێشــە و ئــەو وەعدانــەی کــە بــە خەڵکــی
داوە جێبەجــێ کردنەکەیــان تەئســیری
دەبــێ لەســەر ڕای خەڵــک بۆیە بــۆ ئەوە
هــەوڵ دەدات هەرچەنــد لەگــەڵ ئــەوەش
بێگومان بەشێک لە خەڵکی ئامریکا ئەو
کشــانەوەی هێزەکەیان پێ ناخۆشــە ،بەاڵم
بەگشــتی خەڵکــی ئامریکا پێیان خۆشــە
ســەربازەکانیان لــەو شــوێنانەی کــە پڕ لە
شــەڕ و شــورە و لــە واقعــدا دوورنمایــەک
لــە ئاشــتی و ســوڵح نییــە پێیــان خۆشــە
هێزەکانیان بکشێننەوە.
 ئایــا دەتوانیــن بڵێیــن بڕیاریترامپ بۆ کشــانەوەی هێزەکانی
لە ســوریە جۆرێک چراسەوز بوو
بــە تورکیە تاکوو هێــرش بکات؟
ئەمە مەســەلەیەکە کــە هەنووکە
لە ســەقامی کوردیدا باسی لێوە
دەکرێ
ژێربەژێــر لــە نێــوان ئــەو هێزانــەی کــە لە
ســوریەدا دەسەاڵتدارن تەوافوقاتێک هەیە؛
یەکێــک لــەو شــتانەی کــە گومانی لێ
دەکــرا کــە تەوافوقــی ژێربەژێــر بووبــێ
ئەوەیە کە کشــانەوەی هێزەکانی ئامریکا
لــە کوردســتانی ســووریە بــە مانــای چرا
ســەوزێک بێ کــە ئەردۆغــان هێرش بکا
بــەاڵم ئەو بۆچوونە دروســت نییە؛ چونکە
لــە نامەیەکدا کــە باڵوبۆتــەوە ترامپ بۆ
ئەردوغانی نووسیوە دەردەکەوێ کە ترامپ
موافقــی ئــەو هێرشــە نەبــووە و ئێســتاش
موافــق نییــە و هــەر بەو بۆنــەوە تەهدیدی
ئەردۆغان دەکا لە ژێر گەمارۆی دادەنێ و

هەڕەشەی لێدەکا کە ئەگەر ئەوەی ئیدامە
بــدات لــەوە زیاتریــش دەکەوێتــە ژێر زەخت
و فشارەوە.
 پــاش بڕیــاری دەوڵەتــیترامــپ بــۆ کشــانەوەی
هێزەکانــی ئامریکا لە ســوریە
و هێرشــی تورکیــە بۆســەر
کوردســتانی ڕۆژاوا ،ئێمــە
بینیمان کە لە هەموو بەشەکانی
کوردســتان و چەندیــن
واڵتــی ڕۆژاواییــش ڕێپێوانی
ئێعتــرازی وەڕێ خرا و تێیدا
خەڵــک درووشــمی «مــرگ
بــۆ ئامریکایــان» دەوتــەوە
و ڕەخنەیــان لــە بێدەنگــی
جیهانــی هەبــوو .دروشــمێک
کــە کۆمــاری ئیســامی لــە
چــوار دەیــەی ڕابــردوودا
بەردەوام وتوویەتەوە .لێرەدا
دوو پرســیار دێتــە ئــاراوە:
یەکەم ئەوەیکــە ئایا وتنەوەی
درووشمی لەو چەشنە بەواتای
دووبارەبەرهەمهێنانەوەی ئەو
ئایدیۆلۆژییانــەی کۆمــاری
ئیســامی نییە؟ و دووهەم ئایا
ئەو بۆچوونە لە جێی خۆیدایە
کە خەڵک دروشمی «مرگ بۆ
ئامریکا» هەلبژێرێت؟
لــە راســتیدا ئەمــن پێموایــە کــورد بەو
ئەزموونەی کە لە ڕابردوودا بوویەتی،
لــە مێــژووی خۆیدا بوویەتــی نابێت بە
حەرەکەتێــک کە الیەنێک موافقەتی
لەگــەڵ دەکات ،الیەنێــک پشــتیوانی
لێــدەکا ،ئــەوە بــە دۆســت و دڵســۆزی
دائیمی بزانێ پێی وای بێ ئەوە دایک
و برایەتی و بۆ هەمیشــە بە پشتیوانی
دەمێنێتــەوە؛ ئــەوە الیەنێک ،الیەنێکی
دیکەشــی ئەوەیــە کــە ڕۆژێــک
یەکێک لــە هێزەکانی بڕیاربەدەســتی
دونیــا بەتایبەتــی دەوڵەتێکــی وەکــوو
ئامریکا پشتیوانییەکی کرد یان هێزی
خۆیی گەڕاندەوە یا کارێکی کرد کە
بــە دڵــی کورد نەبوو نابــێ ئیدی پێی
وابــێ ئیدی دونیا ڕووخــاوە و ئامریکا
پشــتی تێکردووە یا ئەو دەوڵەتە پشــتی
تێکــردووە و بیهــەوێ دە واقعــدا ئــەو
رابتەیــە کە هەیە ئەگــەر لە هەندێک
مەرحەلــەدا بڕێکیــش ئــەو پەیوەندییانە
زەرەر ببینێ دروشــمی «مەرگ» بدا
بــۆ ئــەو الیەنانەی کە هەمیشــە کورد

ئیحتیاجــی پێیە بەتایبەتی پێم خۆشــە
لێرەدا ئیشارە بە ئەو دروشمانە بدەم کە
لە ڕۆژهــەاڵت خەڵکی خۆشەویســتی
کوردســتانی رۆژهــەاڵت لــە پێوەنــدی
لەگــەڵ خۆڕاگــری ڕۆژئــاوا و بــۆ
پشــتیوانی لــەوان کردییــان .لــە یەک
دوو ڕۆژی ســەرەتادا لــە دوو ســێ
جێــگا ئــەو دروشــمەیان دا مــن بۆخۆم
پێموایــە کــە ئــەو دروشــمە لەالیــەن
هەندێــک لــە عەواملــی ڕێژیمــەوە
خــرا بەردەمــی خەڵــک؛ خەڵکیــش
کــە ئیحساســاتی بــوو ئەو دروشــمەیان
دووبــارە کــردەوە هەر وەکوو ئیشــارەتان
پێکــرد ئێمــەی کــورد بــە گشــتی و
بەتایبەتــی کــوردی رۆژهەاڵت نابێت
لە درووشمی «مەرگ بەر» ئیستفادە
بکەیــن بەڵکوو زۆر دروشــمی دیکەی
پێشــکەوتنخوازانە و زۆر دروشــمی
دروست هەیە کە ئێمە دەتوانین بیدەین.
ئەو دروشــمانەی لە زۆربەی شارەکاندا
کــە ڕێپێوانیــان دەکــرد دایــان وەکــوو
دەربڕینــی پشــتیوانی لــە رۆژئــاوا و
نیشاندانی ئەوەیکە کوردی رۆژهەاڵت
بــەو ئاگاهــی و زاناییــە سیاســییە
گەیشــتووە کــە وەکــوو میللەتێــک
هــەر بەشــێک لــە کوردســتان وەکــوو
میللەتی خۆی حیســابی لەســەر دەکا
وەکوو باســی ئەوەیان دەکرد «ڕۆژئاوا
تەنیــا نییــە ئێمەش لەگەڵین» ئەوانە و
زۆر دروشــمی دیکــە لــەو پەیوەندییەدا
دەتوانین بیدەین .ئێمە لەبیرمان بێ کە
دوژمنی سەرەکی ئێمە وەک کوردی
ڕۆژهــەاڵت و دەتوانــم بڵێــم کــوردی
هەمــوو بەشــەکانی دیکــە« ،ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمی ئێرانە» .دوژمنی
ئێمە تەنیا رێژیمی کۆماری ئیسالمی
ئێرانــە هیچ الیەنێکــی دیکە دوژمنی
ئێمە نییە ،بۆیە دروشــمی مەرگ بەر
ئەگــەر قەراربێ بــدرێ لە ڕۆژهەاڵتدا
دەبــێ بــە دژی رێژیمــی کۆمــاری
ئیســامی بــدرێ نــە هیــچ الیەنێکی
دیکە.
 هــەر لــەو چوارچێوەدا پێمباشــە ئامــاژە بــە هەڵوێســتی
کۆمــاری ئیســامی بکەین کە
دژایەتــی خــۆی بەرامبــەر بە
هێرشــی تورکیــە ،هەڵبــەت
بــە زمانێکــی نــەرم دەربڕی.
هــاوکات حەســەن ڕوحانیــش
ڕایگەیانــد :تورکیــە هەنــدێ

ژمارە ٢٢ ،٧٦٠ی ئۆکتۆبری ٢٠١٩

نیگەرانی لە باکوری سوریەدا
هەیە کە ئێمە لەگەڵ ئەم پرسە
کیشــەیەکمان نییــە و دەرکــی
دەکەین! ئەم هەڵوێستە چۆن
دەبین؟
ئەوەیکــە رێژیمی کۆماری ئیســامی
لــە قســەدا ڕایدەگەیەنێــت لە کــرداردا
شــتێکی دیکــە ڕەچــاو دەکا و زۆرتــر
قســەکانی بــۆ ڕاگرتنــی ڕواڵەتە و بۆ
مەســرەفی داخڵییــە بەاڵم لــە عەمەلدا
ئێمــە هەمیشــە دیومانە ئــەوەی دەیکا
لەگــەڵ قســەکانی جیــاوازی هەیــە.
ســەبارەت بە مەسەلەی ڕۆژئاواش من
هیــچ گومانم نییــە ڕێژیمی کۆماری
ئیســامی ئێــران بــە بوونی دەســەاڵتی
خۆجێیــی لــە رۆژئــاوا قەڵســە ،پێــی
نارەحەتــە و لــە ڕابردووشــدا هــەر پێــی
نارەحــەت بــووە ،بۆیــە حەتمــەن پێــی
خۆشــە کــە تورکیە ئەگــەر بتوانێ بە
هێزەکانــی ئــەو ئامانجــە بپێکــێ کــە
ئــەو دەســەاڵتە تێــک بــدات؛ لــەوەدا
مــن بــەش بە حاڵی خــۆم گومانم نییە
بــەاڵم الیەنێکــی دیکــەی مەســەلەکە
لەبــەر چاوبگریــن ئەوەیــە کــە ئەگــەر
موخالف بێ نە لەبەر ئەوەیکە هێرشــی
کردۆتــە ســەر ڕۆژئــاوا بــۆ تێکدانــی
ئــەو دەســەاڵتە و ئــەو ئامانجــەی کــە
تورکیــە باســی دەکات ،بەڵکــوو لەبەر
ئەوەیــە کــە کۆماری ئیســامی ئێران
لەگەمــەی ڕۆژئــاوادا گەورەتریــن
ســەرمایەی دانــاوە ،بــە میلیاردهــا
دۆالر خەرجــی کــردووە بــۆ پشــتیوانی
کــردن لــە بەشــار ئەســەد ،ژمارەیەکی
زۆر لــە ئەفســەر و ســەربازەکانی لــەو
شــەڕانەدا کــوژراون ،تەنانەت ئەوانەی
کــە کــوژراون لەوانــەی تورکیە و هی
ڕووســیە زۆر زۆر زیاتــرن؛ بێجگە لەوە
تەواوی حەیســیەتیی خۆی لەسەر ئەوە
دانــاوە کە ئــەو وەزعیەتــە بپارێزێ بەو
هیوایــەی کــە قازانج و بــەر و میوەی
ئــەو کارە لــە داهاتــوودا هەڵبگرێتەوە؛
بــەاڵم ئێســتە تورکیــە بــەو هێرشــەی
کــە کردوویەتــی ئەگــەر ســەرکەوتوو
بــێ یانــی لەوێــدا دەبێتــە ئەکتەرێکی
ئەساســی و ئــەو ڕقابەتــەی کــە
رێژیمــی کۆماری ئیســامی هەیەتی
لــە مەیدانــی ســووریەدا دەیدۆڕێنــێ
بــە تورکیــە ،چونکــە نابــێ لەبیرمــان
بچێتــەوە تورکیــە و ئێــران لەگــەڵ
ئەوەی کــە پەیوەندی بازرگانیان هەیە
هێندێک دانیشــتن و پیالنیشــیان هەیە
بــۆ دژی ســووریە و دەیانهــەوێ بــەو
شــکڵە جێبەجێــی بکــەن کــە بۆخۆیان
دەیانهــەوێ بەاڵم نابــێ لەبیرمان بچی
کــە تورکیــە و ئێــران لــە خۆرهەاڵتــی
نێوەڕاســتدا دوو رکابــەری ئەســڵی
یەکتریــن ،هیــچ کام بــە پەرەگرتنــی
دەســەاڵت و نفوزی ئەوی دیکە ڕازی
نییە جا ئیمە دەبێ ئەو ئیعترازەی ئێران
لــەو خانــەدا ببینیــن کە پێی ناخۆشــە
ئێســتا تورکیە لەو ســنوورەدا دەیهەوێ
دامــەزرێ .وەختێــک لەوێــدا دامــەزرا
نفــوز و دەســەاڵتەکەی لــە مەنتەقەی
کوردنشــیندا زیاتــر دەبێــت و کۆماری
ئیسالمی ئێران دە واقیعدا هەنگاوێک
لەوێــدا دەکشــێتەوە .ئێمــە دەبــێ ئــەو
قســەیە لــەو پەیوەندیــەدا ببینیــن بەاڵم
ئــەو قســەیەی کــە حەســەنی ڕۆحانی
کردوویەتــی دەبــێ بڵێیــن مەعمولــەن
کاربەدەســتانی کۆمــاری ئیســامی
هــەروا باســی کــورد دەکــەن ،بــاس
دەکــەن و دەڵێن ئێمە لەگەڵ کوردەکان
دۆســتین و وەهــا تەعریفیــان دەکــەن
کــە مەبەســتییان کوردەکانی دەرەوەی
ســنوورەکانی ئێرانــە! ســەیر ئەوەیە کە
دەوڵەتێــک کورد لە واڵتەکەی خۆیدا
ســەرکوت بکا ،لە هەمــوو مافەکانی
بێبەشی بکا ،ئەوانەی کە تێکۆشەری
سیاســین ئیعتــراز دەکــەن تەزاهوراتــی
ئاشــتیخوازانە دەکــەن بیانگــرن ،لــە
زیندانیــان بکــەن ،بــەاڵم ئیزهــاری
دۆســتایەتی بکا لەگــەڵ کوردەکانی
دیکــە! بۆیــە ئەوەشــیان وەکــوو عەرزم
کــردی قســەکانی لەگــەڵ عەمــەل
جیــاوازە .ئەگــەر کۆماری ئیســامی
بەدەسەاڵتی خۆجێیی لە ڕۆژاوا ڕازییە
و ئیشــکالی نییە لــە نەزەری ئەوانەوە،
ئەی بۆ ئیجازە نادات لە کوردســتانی
ئێــران ،لــە ڕۆژهــەاڵت ،دەســەاڵتێکی
ئەوتــۆ پێــک بــێ؟ هیــوادارم ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامی بــە عەمــەل

نیشــانی بدا کە ئەو قسەیەی ڕاستە،
بــە ئیجــازەدان بەوەیکــە کــورد و باقی
نەتەوەکانــی دیکــەی ئێرانیــش لــە
جوغرافیایەکدا کە بۆخۆیان نیشتەجێن
بتوانــن دەســەاڵتی خۆجێیــی خۆیــان
هەبــێ لــە چوارچێوەی گشــتی ئێراندا
کە هەموویان بۆ ئەو داخوازییە خەبات
دەکەن.
 وەک ئامــاژەی پێکــرا ،لــەهەموو بەشــەکانی کوردســتان
و بەتایبــەت لــە کوردســتانی
ڕۆژهەاڵت ڕێپێوانی ئێعترازی
بەمەبەســتی پشــتیوانی کردن
لــە ڕۆژاوا هاتــە ئــاراوە و
ڕێژیمیش هیچ پێشــگیرییەکی
لــەم کارە نەکــرد .تەنانــەت
ئێمە بینیمان کە لە مەجلیســی

نابێتــە هــۆی قایمتربوونــی
پێگــەی کۆماری ئیســامی لە
ناوچەدا؟
ئەوەیکــە ئێســتا ڕوودەدات لــە واقیعــدا
هەڵقــواڵوی یەک لەحــزە نییە بەڵکوو
ئەوانە هەموویان کۆمەڵێک لە بڕیارات
و پالنی ژێربەژێرن کە ئێستا وردە وردە
ســەرهەڵدەداتەوە .پێموابــێ هەموومــان
لەبیرمانــە ،زۆر لەمێژ نییە ،لە دەوری
مانگێــک یــان کەمتــر لەمانگێــک
لەمەوپێــش ،ڕووســەکان ڕایانگەیانــد
گووتیــان هەمــوو هێزەکانــی بێگانــە
دەبــێ لــە ســووریە بکشــێتەوە ،هێــزی
بێگانــە ئــەوەی کــە ئەودەمــی هێشــتا
تورکیــە هێرشــی نەکردبــوو ،ئــەوەی
کــە هەبــوو چەکدارەکانــی کۆمــاری
ئیســامی ئێــران بــوو کەوابوو ڕوســیە

لە سوریە دەبێ؟
ئــەو ســازانە لــە گشــتییەتی خۆیدا بە
قازانــج نابینــم چونکە تاکوو ئێســتاش
لەگــەڵ ئەوەیکــە حکومەتــی بەشــار
ئەســەد لەوپــەڕی الوازی خۆیدایــە
بــەاڵم تاکــوو ئێســتاش ئێعترافــی بــە
کەمتریــن مافــی کــورد لــە ڕۆژئــاوا
نەکردووە بۆیە من ئەو ســازانەم وەکوو
بــاش ئەگــەر بڵییــن پــێ بــاش نییــە
بــەاڵم مــن پێموایــە کــورد لــە ڕۆژئاوا
لــەو هەلومەرجەدا کە لە بەینی هێزی
تورکیــە لەالیەک و هێزەکانی بەشــار
ئەســەد لەالیەکــی دیکــەوە کەوتبــووە
ژێــر مەنگەنــە ،بژاردەیەکــی دیکــەی
لــەوە باشــتری نەبــوو؛ نەتیجەکــەی لە
ئایەنــدەدا چی لێ دێتەوە زۆر زەحمەتە
ئێســتە بمانەوێ قســەی لەسەر بکەین

بــدەن بەاڵم لەهەر حاڵدا ئاڵوگۆڕەکانی
کــە لــە مەنتەقــەدا هەیــە ،وەزعیەتــی
لەرزۆکــی بەشــار ئەســەد دوای ئــارام
بوونەوە و هەڵبژاردن و ئەوەی کە باس
دەکرێ قانوونی ئەساسی ،من پێموابێ
وەزعــی کــورد حالنیکەم لەوەیکە پێش
ئەو ئاڵوگۆڕانەی ســوریە ،وەزعەکەی
باشتر دەبێ بەاڵم ئەوە لێرەدا دەمهەوێ
پێداگــری بکــەم لەوەیکە نــەزەری من
بەســتراوەتەوە بەوەیکــە کــە ئایــا کورد
لــە ڕۆژئــاوادا دەتوانــن یەکبگــرن کــە
بەداخــەوە تاکــوو ئێســتا لەو شــەرایەتە
سەختەشدا کە هەیە نەیانتوانیوە یەک
بگــرن ،بەڵکوو دەســەاڵتێکی خۆجێیی
کــە لــەوێ پێکهاتــووە دەســەاڵتێکی
یــەک حیزبــی بووە و ئــەوە گرفتێکی
گەورەیــە کــە مــن هیــوادارم ئــەوەش

ڕێژیمــدا بەنــاو نوێنەرانــی
خەڵکــی کــورد هاتنە گۆ و دژ
بــە تورکیــە و وەک داکۆکــی
لــە کوردانی ڕۆژاوا قســەیان
کــرد .ئایــا ئەمــەش هــەر ئەو
خویندنەوەی بۆ دەکرێ؟
بێگومــان .ئــەوەی کــە دەگوتــرێ
لــە مەجلیســدا یــا لەهــەر یــەک لــە
دامــودەزگا و دامەزراوەکانــی ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامیدا لــە پێوەنــدی
لەگەڵ ئەو مەسەلەیەدا لە چوارچێوەی
رێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ئێرانــە.
لەبیرمــان نەچــێ کــە لــەو ڕووداوانەدا
مەســەلەن ئــەو ڕێپێوانانــەی کــە لــە
ڕۆژهــەاڵت بــە بۆنــەی پشــتیوانی
کــردن لە ڕۆژاوا ڕووی دا دەبینین کە
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی لەڕاستیدا
پێشی ئاوەاڵ کردبوون لەبەر ئەوەیکە لە
ڕۆژەکانــی یەکەمــدا لە هێندێ جێگا
بــە دروشــمی مــەرگ بــەر ئامریــکا
و مــەرگ بــەر ئەردۆغــان دەســتیان
پێکــرد و ئــەو دروشــمانەش هاوتەریبی
سیاســەتەکانی رێژیمــی کۆمــاری
ئیســامی بــوون ،بــەاڵم کاتێــک
دروشمەکان گۆڕان بە پشتیوانی کردن
لــە خەڵکــی ســووریە و ئەو دروشــمانە
لــە چوارچێــوەی سیاســەتی ڕێژیمــی
کۆماری ئیسالمی ئێراندا نەدەگونجان
پێشــی خەڵکیــان گــرت؛ ئێســتا دوای
تەواوبوونی خۆپیشاندانەکان هەموومان
ئاگاداریــن کــە فەعالیــن و چاالکانی
ئــەو ڕێپێوانانــە لە شــارەکاندا دەیانگرن
و دەیانبەنــە زینــدان و لێپرســینەوەیان
لەگــەڵ دەکــەن؛ کەوابــوو ئەگــەر لــە
مەجلیســی ڕێژیمــدا ،لــە مەجلیســی
شــورای ئیســامی دەنگێــک لــەو
پێوەندییــەدا هەیــە زۆرتــر هــەر لــە
چوارچێــوەی ئــەو سیاســەتەدایە .ئــەو
نوێنــەرەی ،بەاڵم حورمەتم بۆیان هەیە،
دیفــاع لە مافی کوردی ڕۆژئاوا دەکا
ناتوانــێ بــەو جــۆرە دیفــاع لــە مافــی
کوردی ڕۆژهەاڵت بکا.
 بەگشــتی پێتان وایە ئێســتەئێران لە کوێی هاوکێشەکانی
ســووریەدا جێــی گرتــووە؟
ئــەو
بەلەبەرچاوگرتنــی
ڕاستییەی کە تاران لە سااڵنی
تێچوویەکــی
ڕابــردوودا
بــۆ
سەرســووڕهێنەری
دزەکردنە نێو ســووریە داوە.
هاوکات ئایا کشانەوەی ئامریکا

مەبەســتی ئەویــش بوو .پێشــتریش لە
ڕابتــە لەگــەڵ ئەو کێشــەیەدا ڕوســیە
ئیعالمــی کــردووە ئێســتا لــە مەیدانی
ســوریەدا .ڕوســیە کایــەی ئەســڵی
بەدەســتە و مــن وابیــر دەکەمــەوە کــە
لــە داهاتــوودا دوای ئەوەیکــە قانوونی
ئەساســی نووســرایەوە و وەزعی ســوریە
بــەرەو ئارامییەکــی ڕێژەیی ڕۆیشــت،
بۆیە دەڵێم ڕێژەیی چونکە بەو زووانە
وەزعی ســوریە ئارام نابێتەوە ،ئەودەمی
وردە وردە جێپــێ بــە ڕێژیمی کۆماری
ئیســامی لــە ســووریە لێــژ دەکــەن؛
بەتایبەتــی لەبیرمــان نەچێ کە تاکوو
ئێســتاش ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی
ئێــران خــۆی وەکــوو مەترســییەک
بــۆ ســەر ئیســرائیل نیشــان داوە و لــە
خاکــی ســوریەوە ،هەرلەبــەر ئــەوەش
بــووە کــە ئیســرائیل وەک بۆخۆیــان
بــاس دەکــەن بــە ســەدان جار هێرشــیان
کردۆتــە ســەر بنکەکانــی ڕێژیمــی
کۆماری ئیسالمی لە سوریە و بەوەی
قەڵســن .مــن پێموابێ بــۆ ئەوەیکە ئەو
واڵتــە ڕووی ئارامــی ببینێتــەوە دەبێ
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی لــەوێ
باربــکات ،چونکــە بوونــی کۆمــاری
ئیســامی ئێــران لەواقیعــدا بــە واتــای
شــەڕ و ئــاژاوە و دژی ئارامییــە ،بۆیە
من پێموابێ دنیا و بەتایبەت ڕوسیەش
بــەو نەتیجــە گەیشــتووە کــە ئەگــەر
بیانهەوێ ســەرو ســامانێک بە وەزعی
ســوریە بــدەن بــۆ ئــەوەی ئــەو واڵتــە
ئــارام ببێتەوە دەبــێ ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی لەوێ البەن چونکە ڕێژیمی
کۆماری ئیســامی ناهێڵــێ ئارامیی
لــە مەنتەقــەدا هەبێ ،بۆیە دەتوانم بڵێم
کــە ڕێژیمی کۆماری ئیســامی کە
گەورەتریــن ســەرمایەی ئینســانی و
مــاددی لە مــاوەی ئەو چەند ســاڵەی
شەڕی نێو سووریەدا داوە بۆ پشتیوانی
کردن لە بەشار ئەسەد دۆڕاوی ئەسڵی
ئەو ئاڵوگۆڕانە دەبێ.
 شــەوی یەکشــەممە 21یلــە
هەســەدە
ڕەزبــەر،
راگەیەندراوێکــدا ئاشــکرای
کــرد کــە لەگــەڵ هێزەکانــی
دەوڵەتــی ســوریە ڕێــک
کەوتوون کە هێزەکانی سوریە
بگەڕێنەوە ســەر سنوورەکان.
ئەم ڕێککەوتنە بە نێوبژیوانی
ڕووســیە ئەنجــام درا .ئــەم
سازانە چ قازانجێکی بۆ کورد

هەتا خودی بەرپرســانی ســوریەش لەو
ســازانە دڵخــۆش نیــن .مەســەلەن بــۆ
نموونــە مەزڵــوم عەبــدی فەرمانــدەی
گشــتی هێزەکانــی کوردی ســوریە لە
ڕۆژنامەی فارن پالێســیدا باســی لەوە
کــردووە کە «ســازش لەگەڵ دەوڵەتی
ئەســەد و هاوپەیمانــی ئــەو و ڕوســیە،
بۆخــۆی زۆر بەشــی ئێــش و ئــازاری
لــەدوادا دەبێت» ،یانــی وا دەردەکەوێ
کــە ئەوانیــش دڵخۆش نین بەو ســازانە
بــەاڵم هــەروەک پێــم گوتی بــژاردەی
دیکەیان لەو هەلومەرجەدا لەبەردەستدا
نەبوو.
 بەلەبەرچاوگرتنــی ئــەوکەتوارانــەی کە باســتان کرد،
داهاتــووی کــورد لــە ســوریە
چــۆن دەبینــن؟ ڕەوشــی ئــەم
پارچــەی کوردســتان چــی
لێدێت؟
ئەگــەر ئــەوەی کــە مــن پێشــتر باســم
کــرد ،ئــەو بۆچوونــە ،دروســت بــێ،
واتــە ئەوەیکــە ڕوســەکان کــە لەوێــدا
دەســەاڵتی یەکەمن ئێستا لە سوریەدا،
بیانهــەوێ ئارامییــەک بــە وەزعــی
ئــەو واڵتە بــدەن ،سەروســامانێکی پێ
بــدەن ناچــارن لەوەیکە دەبــێ کوردیش
ڕازی بکــەن .ئێســتا ئەمــن ناڵێــم بــا
ماگزیمۆمــی داخوازیەکانیــان بگــەن
بــەاڵم دەبــێ لەگەڵیــان بســازێن و بــە
هەندێک ماف و حقوقێک کە خەباتی
بۆ دەکەن بتوانن ئەوانیش ڕازی بکەن؛
بەتایبەتی ئێستا باس لەوەش هەیە کە
نووسینەوەی یاسای بنەڕەتی کە ئێستا
لە بەرنامەدایە ئەوانیش بەشــدار بکەن.
وای دەبینــم کە ڕووســیە هەوڵ دەدات
بــۆ ئــەوەی کــە کوردەکانــی ڕۆژئاوا
بــۆالی خۆی ڕابکێشــێ لەبــەر ئەوەی
یەکــەم ئــەوەی کە باســم کــرد بتوانێ
وەزعەکــە ئارام ببێتــەوە لەوێدا ،دووهەم
ئەوەیکــە مەبەســتی ڕوســیە ئەوەیــە
کــە کــوردەکان لە ئەمریــکا بەتەواوی
بکشــێنێتەوە و ئەو کەلێنەی کە ئێستا
کەوتووەتــە نێــوان کــوردی ڕۆژئــاوا
لەگــەڵ ئامریــکا ،ئــەوەی گــەورە
کاتەوە و بیانکێشــێ بۆ الی خۆی بۆ
ئەوەیکــە بیهــەوێ ئــەو کارە بکا ،کە
مــن هیوادارم کــوردی ڕۆژئاوا هەموو
هێلکەکانی خۆی لە ســەبەتی ڕوسیە
نەنێ ،بەاڵم ڕوسەکان بە دووری نازانم
بــۆوەی بــەو ئامانجــەی خۆیــان بگەن
هێندێــک حەق و حقــوق بە کوردەکان

بۆخــۆی ببێتــە هــۆکاری ئەوەیکــە،
بتوانــن کــوردەکان بــۆ ئــەوەی لــە
داهاتــوودا دەســکەوتی زیاتریان هەبێ،
بتوانن پێکەوە کاری هاوبەش بکەن لە
ڕۆژئاوادا بۆ ئەوەیکە ئەوانەی دۆستی
کوردیشن بتوانن یارمەتیان بدەن.
 ئێمــە لــە چەنــد ســاڵیڕابردوودا شاهێدی کۆمەڵێک
ملمالنێ و شــەڕ و پێکدادانی
خوێنــاوی بووین لە ســووریە.
پێکدادانــی زۆر خوینــاوی
و جەرگبــڕ کــە دەیــان هەزار
کــەس تێیــدا کــوژران و بــە
میلیۆن خەڵکیش ئاوارە بوون.
تا ئێســتە براوەی شــەڕەکانی
نێو سووریە کێ بووە؟
مــن پێموابــێ بــراوەی شــەڕی ســوریە
ڕووسەکانن! ڕووسەکان لەمێژ ساڵە لە
مێژوودا هەوڵیان داوە بۆ ئەوەی دەستیان
رابــگا بە ئــاوە گەرمەکانــی دەریاکان
تاکــوو بتوانــن لەوێــدا ئاڵوگۆڕێــک
لەســەر وەزعــی خۆیــان پێــک بهێنــن.
ئێستا سوریە بۆخۆی دەروازەیەکی زۆر
باشە بۆ ئەو مەبەستەی کە ڕووسەکان
هەڵیــان بــژاردووە؛ بەتایبــەت مانەوەی
ڕووســەکان یــان دەســەاڵت و نفــوزی
ڕووســەکان لــە ســوریە دەتوانــێ ببێتــە
یەکەمیــن هەنگاوەکانــی رووســەکان
بۆئەوەیکــە جارێکــی دیکە هێز و توانا
و سیاسەتی خۆیان بیانهەوێ لە ئاسیا
و بەتایبەت لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاســتدا
جارێکــی دیکە پەرەی پێبدەن ،کە ئەو
ئامانجــەی ئــەوان ئێســتا بەدوایــەوەن.
بۆیــە مــن پێموابــێ لــە نەهایەتــدا
رووســەکان بــراوەی ئــەو گەمەیەن کە
سااڵنێکی زۆرە لە سووریە روو دەدا.
 ئــەم وەزعییەتــەی کــە لــەســوریە هاتووەتــە ئــاراوە،
بەتایبــەت ئەوەیکــە لــە -١٠
 ١٥ڕۆژی ڕابــردوودا ئێمــە
شاهێدی بووین ،چ دەرسێکی
پێیــە بــۆ الیەنە سیاســییەکان؟
بەتایبــەت بــە کــورد و
بەتایبەتیتــر بۆ ئێمەی کورد لە
خۆرهەاڵت.
لــە واقیعــدا هەمــوو ئاڵوگۆڕەکانــی
ناوچە ،هەموو پاشەکشــەکانی کورد،
ئــەو دەرســە بــە ئێمــە دەدات ،ئەگــەر
توانــای دەرس وەرگرتنمــان هەبــێ،
ئەگــەر توانــای فێربوونمــان هەبــێ ،لە
مێــژوو و لــە ڕووداوەکانــدا ،ئەوەمــان
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پێدەڵــێ کە بەشــێک لــەو ئاڵوگۆڕانە
کــە بــە زەرەری ئێمــە دەشــکێتەوە
پەیوەنــدی لەگــەڵ هەڵەکانــی ئێمەی
کــورددا هەیــە ،وەکوو ئیشــارەم پێکرد
یەکێــک لــەو هەاڵنە لــە ڕۆژئاوا ئەوە
بــوو کە لەباتی ئەوەیکە بەشــێوەیەکی
دێمۆکراتیــک ،دەســەاڵتێک پێــک
بهێنن ،دەســەاڵتێک بە هەڵبژاردنێکی
ئــازاد و ئــازادی ئەحــزاب ،بەداخــەوە
ئــەوە نەهاتــە دی و دەســەاڵتێکی
تاکەحیزبــی بــوو .ئــەوە یەکێــک لــەو
دەرســانەیە کــە بە نــەزەری من هەموو
کــورد دەبــێ فێــری بێــت ،بەتایبەتــی
ڕۆژئاوا کە زەجر و ئازارێکی یەکجار
زۆریــان کێشــاوە لەمــاوەی ئــەو چەنــد
ســاڵەی شــەڕی ســووریەدا .ئــەوە ئــەو
دەرســەیە کــە هــەم بــۆ ئــەوان هــەم بۆ
ئێمــەش وەکــوو کــوردی ڕۆژهەاڵت و
کوردەکانــی بەشــەکانی دیکەش هەر
لــە جێــی خۆیدایــە ،چونکــە تاکــوو
ئێســتا ئێمە وەکوو کورد نەگەیشتووین
بــەو قۆناغــە کــە بتوانیــن لــە هەمــان
کاتــدا کــە جیــاوازی بیروبۆچونمــان
هەیــە بــەاڵم لەگــەڵ بوونی جیــاوازی
بیروبۆچــوون خاڵــی هاوبەشیشــمان
هەیــە؛ ئێمە لەســەر خاڵە هاوبەشــەکان
بتوانیــن یەکگرتــوو بیــن و کاربکەیــن
بۆ پەرەپێدان و پێشــکەوتن و گەیشــتن
بە ئامانجەکانی خەڵکەکەمان .ئێســتا
هەمــوو ئــەو ڕووداوانــە دەری دەخــەن
کــە دەبــێ لە پێناوی ئەو مەســەلەیەدا
هەنــگاو هەڵگریــن من پێموابێ ئێســتا
دەورانــی حکومەتــی تــاک حیزبــی
ئەویش بە زۆر و زۆرداری تێپەڕیوە بۆیە
دەبــێ دەســتی لێهەڵگرین بــەاڵم ئەمن
پێموابێ دەرســێکی گەورەتر لەوەش بۆ
حکومەتە داگیرکەرەکانی کوردستانە
کــە دەبێ بیربکەنــەوە لەماوەی نزیک
بــە ســەد ســاڵی ڕابــردوودا لــە هەمــوو
بەشــەکانی کوردســتانی دابەشــکراودا
دەســەاڵتدارەکان هەرچــی لەدەســتیان
هاتــووە دژی کــورد کردوویانــە ،بــە
ئەنفــال و کیمیابــاران و زیندەبەچــاڵ
کــردن و دروســت کردنــی کەمپــی
زۆرەملی و کوشــتن و بڕین و ئێعدام و
هەمووی ئەوانــەوە بگرە لە ڕووخاندنی
کۆمــاری کوردســتان و مێژوویەکــی
تاڵــی دورودرێژ هەمــوو جارێکیش کە
ئەو کارانەیان کردووە دڵیان خۆش بووە
کــە ئــەوە کوردیان ســەرکوت کــردووە
و ســەرکەوتوو بــوون بــەاڵم ڕۆژ بــە
ڕۆژ کــورد لەســەر مافەکانــی خــۆی
پێداگرتــر بووە؛ هیــوادارم ئەو دەوڵەتانە
ئەوەنــدە فێربــن کە لەباتــی ئەوەی کە
ئەوەنــدە بیــر دەکەنــەوە و پیــان دادەنێن
بــۆ ســەرکوتی خەڵکی کــورد و وێران
کردنی کوردســتان ،ئێســتا کــە دوای
سەد ساڵ تەمرین و دووبارە کردنەوەی
ئەو سیاسەتە غەڵەتە تێیدا سەرکەوتوو
نەبوون ئەوجار بیر لە ڕێکارێکی دیکە
بکەنــەوە کــە ئەویــش ڕێکارێکــە کــە
خەڵکــی خۆیان ڕازی بکەن ،حورمەت
بــۆ مافی خەڵك دابنێــن ،کورد وەکوو
نەتەوەیــەک لــە هەمــوو بەشــەکاندا
دەیهــەوێ لــە چوارچێــوەی واڵتەکانی
دابەشــکراودا بمێنێتــەوە ،مافــی خۆی
لەوێ بدەنێ رازی بێت ،بۆ ئەوەی کە
چیدیکە ئەو شەڕ و وێرانی و کوشتارە
دووبارە نەبێتەوە .
 دواقســەتان ڕوو لــە خەڵکچییە؟
ئەگــەر قســەیەک لــە ئاخیــردا مابێتم
بیکــەم ،سپاســێکی پــڕ بــە دڵ لــە
هاونیشــتمانیانی خۆشەویســتم لــە
ڕۆژهەاڵتی کوردستانە کە بە دەنگی
هاونیشــتمانییەکانیان لــە ڕۆژئــاواوە
هاتــن ،یەکگرتووانە لەژێر زەبروزەنگی
رێژیمــی ئیســامی ئێراندا هاتنە ســەر
شــەقامەکان ،هــاواری مافی کوردی
ڕۆژئاوایان کرد و دەریان خست کە ئەو
خوێنەی لە لەشــی رۆژئاوا دەچۆڕێ،
ئێــش و ئــازاری ئــەو ســەدان هــەزار و
دەیــان هــەزار ئــاوارە و دەربــەدەری ئەو
هێرشــەی تورکیە لە رەگ و ئێســکی
ئەوانــدا دەردەکەوێ ،بۆیــە وا هاواریان
لــێ هەســتا و هاودەردیــان کرد لەگەڵ
هاوڕەگەزەکانــی خۆیــان لــە ڕۆژئاوا.
من دەسخۆشــیان لێدەکەم و پیرۆزباییان
لێدەکــەم بۆ ئەو ئاگاهی و ئەو بەرزی
حسی نەتەوەییەی کە هەیانە ،هیوادارم
ئەوە رۆژ بە رۆژ لە پەرەگرتندا بێ.
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ژمارە ٣٠ ،٧٦٠ی ڕەزبەری ١٣٩٨

هەڕەشە لە سەر خاكی كوردستان

كەیهان یووسفی
دوای چــەن مانــگ هەڕەشــە
و گوڕەشــەی تورکیــە ،وێــڕای
دژایەتــی بەربــاوی نێونەتەوەیــی،
ترامپی ســەرۆك كۆمــاری ئامریكا
بــە كشــانەوەی هێزەكانــی ،رزایەتی
خــۆی بــۆ پەالمــاری تۆركــەكان
دەربــڕی و ئــەوان بــە خوێندنــی
ســوورەتی فەتح بــە تۆپ و چەكی
قەدەخەكــراو هێرشــی خۆیان دەســت
پێكرد.
پازڵی شــەڕی ســووریە ،لــە ماوەی
هەشــت ســاڵی رابردوودا گۆڕەپانی
شــەڕێكی فرەالیــەن و هەمەالیەنــە.
شــەڕێك كە هەموو الیەك دەیهەوێت
براوەی بێـت.
هیاللــی شــێعی و رووس ،لیبراڵــی
رۆژئاوایــی ،ئیخەوانــی توركــی و
قەتــەری ،وەهابیەتــی ســعوودی،
ئیســامی رادیكاڵــی ئەلقاعیــدە
و داعــش ،ئیســرائیل و كــورد .
هەركەسەو دەیهەوێت لەم گۆڕەپانەدا
براوەی ئەم شەڕە بێت.
بەرەنجامــەكان نیشــان دەدەن بەشــار
ئەسەد ،كە لەسەرەتای سەرهەڵدانی
شــۆڕش لەم واڵتەدا ،گریمانە دەكرا
دۆڕاوی ئەم شۆڕشە بێـــت ،براوەی
شــەڕەكەیە .براوەكەشــی قــەرزداری
رێژیمی ئێران و گرووپە تیرۆریســتە
هاوپەیمانەكانی لە ناوچە و دەوڵەتی
رووسیایە.
ئامریكا و رۆژئاوا هەر لەســەرەتای
ئالۆزییەكانــی ئــەم واڵتــەدا بــە
دوای كاراكترێــك دەگــەڕان كــە بــۆ
رۆڵگێرانــی خۆیــان پشــتی بگــرن.
ســەرەتا پشــتی ســوپای ئــازادی
ســوورییان گــرت ،بــەاڵم دوای
لێكدابــڕان لــە نێــو ئــەم گرووپــە و
دەركەوتنــی چییەتــی گرووپەكــە
و بەســتراوەیی بــە ئایدۆلۆژیــای
توندئــاژۆی ئیســامی و ئیخەوانی

توركــی و  ...پشــتیوانیەكانی
خۆیــان كــەم كــردەوە .ســەرهەڵدانی
داعــش باشــترین بیانــوو بــوو بــۆ
رۆڵگێــڕی ئامریــكا و هاوپەیمانان.
كایەیــەك كــە دەرفەتــی دەرخســاند
ئــەوان ببنــە كاراكتــەری ســەرەكی
شــەڕەكە .بەرخۆدانــی شــەرڤانان
لــە شــاری كۆبانــی و هەڵخراندنــی
بیروڕای گشــتی جیهان بە نیسبەت
قارمانیەتــی كــوردان وایكــرد كــە
هاوپەیمانــی دژی داعــش بــە
ســەرۆكایەتی ئامریــكا ،پاڵپشــتی
یەپەگە بكات و ئەم هێزە ببێتە تاقە
گرووپێــك كــە رۆژئــاوا لــە ســووریا
بتوانــێ بــۆ لــە ناوبردنــی داعــش

ئایدۆلۆژیــا بــە پ ك ك وە هیــچ
كات حازر نییە كە لە گەڵ توركیە
بە دژی دەســەاڵتی بەشــار ئەســەد
ســازان بــكات و النیكەم لــەم بەرەوە
توركیــە ناتوانێــت هەوڵــی الواز
كردنــی رێژیمــی ســووریە بــدات.
راســتیەكان وا بــوون ،بــۆ كــوردەكان
ئەگەر بەشــار ئەســەد دوژمــن بوو،
تورکیــەش هەروەهــا .داعیشــیش
ئاراســتەی هێرشەكانی بۆ پەرەپێدان
بــە قەڵمــڕەوی خیالفەتەكــەی
بــەرەوڕووی ناوچەكوردەییــەكان
كردبوو.
كــورد لــە نێــوان ســێ كوچكــەی
دوژمنەكانیــدا گەمــارۆ درابــوو،

رووس و ئێران .
بــێ شــك سیاســەتی ئامریــكا لــە
ناوچە راگڕتنی بااڵنسی هێزە .ئەم
بااڵنســە دەبێت لە نێوان سێ هێزی
ســەرەكی ناوچەكە واتا ســعوودی،
ئێــران و توركــدا رابگیردرێـــت .هەر
بۆیــەش پشــتكردن لــە توركیــە لــە
الیــەن ئامریكاەوە بەواتای تێكدانی
ئەم نەزمەیە كە ئامریكا خوازیاری
راگرتنیەتی.
بۆیــە ئامریكا ملكەچی خواســتی
ســوڵتان دەبێت و چرای سەوزی بۆ
هێرش بۆ سەر رۆژئاوا هەڵ دەكات.
ئۆردووغــان بــۆ بەرزكردنــەوەی
پێگــەی ناوخۆیی خۆی پێویســتی

كــوردەكان وەك پەرچەكردارێــك
روویــان لــە ئەســەد و رووســیا كــرد
بــۆ بە هاناهاتنیانەوە بۆ پێشــگیری
لــە كۆمەڵكــوژی و داگیــركاری
توركەكان.
دەوڵەتــی ترامــپ لــە ژێــر
گوشــارەكاندا بــە ئاگربەســێكی 5
رۆژە لــە گــەڵ توركیــە رێكەوتــن
كــە ئەوەش رادەســتكردنی ئەو خاكە
بــوو وا تــۆرك داوای دەكات بیكاتە
زۆنێكی ئەمنیەتی.
تــورك دەیهەوێــت دەســەاڵت و
حكوومەتــە ســاواكەی كــوردەكان
بڕوخێنێــت و دەوڵەتــی بەشــار

پازڵی شەڕی سووریە ،لە ماوەی هەشت ساڵی رابردوودا گۆڕەپانی شەڕێكی فرەالیەن و
هەمەالیەنە .شەڕێك كە هەموو الیەك دەیهەوێت براوەی بێـت.
حسێبی لەسەر بكات و یازدە هەزار
شەرڤانی كورد و سووری لەم ماوەدا
شەهید بوون.
لــە ســەرەتای بەرزبوونــەوەی
ناڕزایەتیەكانــی ســووریا ،هێزەكانی
ســوپای بەشــار ئەســەد ناوچــە
كوردییەكانیان چۆڵكرد و رادەســتی
هێزەكانی پەیەدیان كرد .پەیەدە هەر
زوو هێزێكــی ســەربازی زۆری پێك
هێناو و بە هۆی شــەڕی داعشــەوە
بەهێزتر و رێكوپێك تر بوو.
لــەو ســاتانەدا ئۆردۆغــان یەكێــك
لــەو ســەرۆك واڵتانــە بــوو كــە بــە
ئاشــكرا خوازیــاری لــە ناوچوونــی
دەســەاڵتەكەی ئەســەد بــوو و
دەرگای ســنوورەكانی بــەرەوڕووی
هێــزی دەرەکیــدا كردەوە بــۆ ئەوەی
دەسەاڵتەكەی ئەسەد بڕوخێنێن.
ڕادەستكردنی ناوچە كوردییەكان بە
پەیەدە لە الیەن دەسەاڵتی ئەسەدەوە
كــە درێژایــی ســنووری توركیــەی
دەگرتــەەوە بــەم تێگەیشــتنە بــوو
كــە ئــەم هێزە بــە هۆی گرێــدراوی

بەشــار ئەســەد ،تــورك وگرووپــە
هاوپەیمــان ســووریەكانی و داعش و
جیهادییەكان.
ئامریكاش نەك لە بەر چاوی رەشی
كــورد و لەبەر پاراســتنی هێژمۆنی
خۆی بوو بە پاڵپشتی كوردەكان.
لــە ســاڵی  2014تــا هەنووكــە و بە
خوێنی كورد ،هەڕەشــەی داعش بە
رووخانــی خیالفەتەكەیــان لەشــاری
رەقە بە شێوەی كاتی لە ناوچووە.
دوای نەمانی هەڕەشــەی داعش بۆ
ســەر كۆمەڵــگای جیهانــی  ،تورك
دەرفەتەكــەی قۆســتەوە ،دەوڵەتــی
تــورك ئەندامی ناتــۆ و هاوپەیمانی
ســتراتژی ئامریكا لە ناوچەكەدایە،
كــە بــە هــۆی هەڵكەوتــەی
ژئئۆپۆلتیكــی ئــەم واڵتــە لــە
ناوچەكــە ،كارتی زۆری بۆ ئیمتیاز
وەرگرتــن لە ئۆرووپای ئیدیعاكەری
دێمۆكراســی و مافــی مــرۆڤ و
ئامریكای زلهێز بەدەستەوەیە.
كارتــی هەناردەكردنــی پەنابــەر بــۆ
ئۆرووپــا و ئینتمــا بــۆ الی بــەرەی

بەم پەالمارە بوو.
پەالمارێــك كــە زۆربــەی هــەر
زۆری توركەكان پشــتیوانیان لێكرد
و كوردەكانــی ئــەم واڵتــەش بــە
شێوەیەكی سەرسورهێنەر بەرانبەری
بێ دەنگ بوون.
تورك هەروەك خۆشــیان بانگەشەی
دەكــەن خوازیــاری دروســتكردنی
زۆنێكی ئەمنیەتی لە سنوورەكانی
خۆیان لە گەڵ رۆژئاوا بەقوواڵیی
 32كیلوومێتــر و درایژیــی 400
كیلوومیتــرن .ئــەوان بــە هیــچ
چەشــنێك حــازر نیــن كــە بوونــی
كیانێكــی كــوردی لــە رۆژئــاوا لە
تەنیشت خۆیان قەبووڵ بكەن.
پشــت كردنی ترامپ بــە كوردەكان
كــە وەكــو و خیانــەت لــە بیــروڕای
ئەمریكــی و نێونەتەوەییــدا
دەنگدانەوەیەكــی زۆری هەبــوو،
توانــی ســۆزێكی زۆر بــۆ الی
كــوردەكان دروســت بــكات و
كــورد بكاتــە تایتڵــی یەكەمــی
هەواڵنێرییەكان.

ئەســەدیش تــا هەنووكــە دانــی بــە
بوونی كیانێكی سیاسی كوردی لە
باكووری ئەم واڵتەدا نەناوە.
نیگەرانیەكانــی ئۆرووپیــەكان و
ئەمریكیەكان و ســۆزی زیاتریان بۆ
كوردەكان لە مەڕ  12هەزار شەڕكەرە
دیلــە داعشــیەكەیە كــە لە دەســتی
كوردەكانــن .كارتێك كــە ئۆردووغان
بە بۆردمانی شــۆێنی راگرتنی ئەم
دیالنــە دەیهەوێ هەم ئەم كارتە لە
دەستی كوردەكان دەربێنێ و هەمیش
وەكوو دژی كوردەكان ،بەشار ئەسەد
و رۆژئاواش بەكاری بێنێ.
ئامریــكا نایهەوێــت توركیــەی لــێ
دوور بكەوێتەوە.
كــوردەكان ناتوانــن بــڕوا بــە رووس
و بەشــار ئەســەد و ئێــران بكــەن،
سیاســەتی ئێــران لەمــەڕ رۆژئــاوا
هەمان سیاسەتی توركە.
كۆمەڵــگای جیهانــی نیگەرانــی
داعشــە دیلــەكان و بەهــا
مرۆییەكانەتــی .كــورد ئەگــەر
دۆڕوای ئەم شەڕە نەبێت ،دیسانەوە

قوربانی ئەم شەڕەیە.
راســتییەكی تاڵ لەم شەڕەدا بوونی
هەیــە .راســتیەك كــە زۆر الیــەن و
كەس دەیهەوێت ئێستا باسی لە سەر
نەكرێت .ئەویش نەبوونی هاودەنگی
گوتاری كوردی بوو.
بەشــێكی زۆری كــوردەكان لــەم
هەشــت ســاڵەی رابردووەدا لەم یەكە
سیاسیە كوردییەدا بێبەش كرابوون و
هیچ رۆڵێكیــان پێ نەدرا.ئەمڕۆكە
ماڵی كورد لە درەوەی ســنوورەكانی
رۆژئــاوا یەكە و كــوردان هاودەنگ
و پێكــەوە دژی هێرشــی تــورك
وەســتانەتەوەو بــەاڵم ماڵــی كورد لە
رۆژئاوا یەك نەبوو و نیە.
ئەمــەش خاڵــی الوازی هــەر
كۆمەڵگەیەكــی سیاســی و واڵتێــك
لەبەرانبــەر دوژمنەكانیەتــی .پازڵی
رۆژئاوا زۆر ئاڵۆزە .توركیە بە هیچ
شــێوەیەك رزایەت نادات كە یەپەگە
و هێزەكانی لە سەر سنوورەكانی بن.
ئامریكاش نیشانی داوە كە لە پشتی
توركــە بــۆ ئــەم مەبەســتە .رەنگــە
رووس و ســوورییەكان ســنوورەكان
بگرنەوە دەســت كە ئەمیش دەتوانێت
داهاتوویەكــی ناڕوونــی بــۆ كورد و
خواســتەكانی لــەم واڵتــە بــە دواوە
بێـت.
بەداخــەوە نەبوونــی یەكگرتوویــی
نــاو ماڵــی كــورد وایكــردووە كــە
ئێمــە هەر لە تراژدیــادا بژین و هەر
تراژدیاشمان بە سەردا بێت.
بــەاڵم تراژدیــاكان وێــڕای هەمــوو
تاڵبوون و بەزامبوونیان تاهەنووكەش
نەیــان توانیــوە كــورد بتوێنــەوە و
تەنانــەت كوردیــش وانــەی لێــوەر
نەگرتوون.
تراژدیــای كورد،راســتیەكی تاڵــی
رۆژهەاڵتی ناڤینە.
كــوردەكان گەردۆستیشــان بێــت
بەداخــەوە خۆیــان دۆســتی خۆیــان
نین.

خوێندنەوەیەک لە سەر درووشمی «ڕۆژاوا ڕۆژهەاڵتە ،کوردستان یەک واڵتە»
ئارش ساڵح
لــەم ڕۆژانەدا و لەگەڵ ڕژانە ســەر
شــەقامی جەمــاوەری کوردســتانی
ڕۆژهەاڵت بۆ پشتگری لە ڕۆژاوا،
درووشمێک کە زیاتر لە هەرشتێک
گوزارشــتی لــە ویســتی دەروونــی
گەلی کورد لــە ڕۆژهەاڵت دەکرد
درووشــمی «ڕۆژاوا ڕۆژهەاڵتــە،
کوردستان یەک واڵتە» بوو.
گەلــی ڕۆژهــەاڵت تەنیــا لــە
حاڵەتێکــدا دەتوانــن بــەو هەســت و
خرۆشــەوە بێنە سەرشەقام کە بتوانن
هەســت بەوە بکەن کە کێشــەیەک
کــە لــە ڕۆژاوایــە کێشــەی
ڕاســتەوخۆی ئەوانــە و کاریگەری
ڕاستەوخۆ و گەورەی لەسەر ژیانی
ئەوان دەبێت.
نەتــەوەکان زیاتــر لە هەرشــتێک بە
خەمــی هاوبــەش پێــک دێــن .ئــەو
کاتەی کە ئێرانییەکان سەرخۆشی
چوونــی ژنــەکان بــۆ وەرزشــگای
ئــازادی بــوون ،گەلی کورد لە هەر
چوار پارچە خەریکی دەســتەمالنێ
لەگــەڵ یەک خەمی هاوبەش بوو.
ئەمــە دەرخــەری ئــەو ڕاســتییەیە
کــە گەلــی فــارس یــان ئێرانــی،
چارەنووســی خۆی لە گەلی کورد
بــە جیــا دەزانێــت و خەمی کورد بە
خەمی خۆی نازانێت.
گرینگتریــن خەمــی هاوبــەش کــە

پاڵنەری ئەکتی سیاســی هاوبەشــە
هەڵدەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی کــە
تاکەکانی ئەو نەتەوەیە ئەو هەســتە
هاوبەشــەیان تێدا درووســت بێت کە
ئــەوان وەک یــەک نەتــەوە پەراوێز
خــراون ،بوونیان وەکــوو نەتەوەیەکی
ســەربەخۆ بــە فەرمــی ناناســرێت
و لەئاکامــدا بێبــەری کــراون
لــە مافــی چــارەی خۆنووســین.
بۆیــە لــە ئاکامــدا گەلــی کــورد
لــە ڕۆژهــەاڵت بەباشــی لەگــەڵ
گەلی خۆی لە ڕۆژاوا هەســتێکی
هاوبەشی هەیە ،ئازارێکی هاوبەش
وەک دووانەیــەک کــە ئەگــەر
ئــازاری یەکێکیــان بدرێــت ،ئــەوی
تریان هەمان ئازار هەســت پێدەکات
بێ ئەوەی ڕاستەوخۆ ئازار درابێت.
درووشــمێک کــە گەلــی ئێمــە لــە
ڕۆژهــەاڵت دەیــدات دەرخــەری ئەو
ڕاســتییەیە کە کوردی ڕۆژهەاڵت
پێــی وایە وەکوو نەتەوەیەک ڕێزی
مرۆڤێکی ئازادی لێ زەوت کراوە.
زەوت بوونــی ئــەو ڕێزە لــە ڕۆژاوا،
هەمان کاریگەری لەســەر دەروونی
تاکــی کورد لە ڕۆژهــەاڵت دەبێت
کــە پێشــێل بوونــی ئــەو ڕێــزە لــە
باشــوور ،باکــوور یــان ڕۆژاوایــە.
ئەمــە بنچینــەی یــەک نەتەوەبوون
دەردەخــات .لەالیەکی تــرەوە گەلی
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
لــە چــوار دەیەی ڕابــردوودا لەگەڵ
چەندیــن ڕووداو و کارەســات

ڕووبــەڕوو بۆتەوە کە جاران چەندین
جیل تەنیا یەکێک لەو ڕووداوانەیان
دەبینی.
ئەمــڕۆ ئــەو جیالنەی کــە تەنانەت
لە ڕووخانی کۆماری کوردستانەوە
تــا ســەرکوتی دوای شۆڕشــی
پەنجــاو حــەوت ،هەڵەبجــە و ئەنفال
و کــۆڕەوی باشــوور ،تیــرۆری
ڕێبەران و نسکۆ و دابەڕانی حیزب
و هەســتانەوەی ڕاســانیان بینیوە لە
ژیانــدا مــاون و ئــەو ڕووداوانــە لــە
کۆڵــی ئەزموونــی خۆیاندا دەبینن.
بــۆ گەلێــک کــە زۆر عادەتــی بە
نووســین و خوێنــدن نییــە ،ئەزموون
کردنــی ڕووداوەکان بایەخی زۆری
هەیە؛ واتە ،ئەو ئەزموونە وا دەکات
ئــەو کۆمەڵگایەی تێگەیشــتنێکی
شــهوودی باشــتر لە خــودی خۆی،
شوناســی نەتەوەیــی و ئاسایشــی
نەتەوەیی خۆی بەدەست بێنێت.
هــەر لــە بــەر ئــەم هــۆکارە ئەمــڕۆ
گەلــی ئێمــە لــە ڕۆژهــەاڵت
دەرکێکــی شــهوودی باشــی بــە
نیســبەت ئاسایشی نەتەوەیی خۆی
بەدەست هێناوە.
ئەو تێگەیشتنە وادەکات کە گەلی
کــورد لــە ڕوژهــەاڵت بزانێــت کــە
مەترسی لەسەر ڕۆژاوای کوردستان
دەتوانێــت ببێتــە مەترســی بۆ ســەر
مانەوەی کورد و بەردەوامی خەبات
لە هەموو بەشەکانی کوردستان.
لە ڕاستیدا ئەمڕۆ تورکیە وا هەست

دەکات کە بەرژەوەندی و ئاسایشی
نەتەوەیــی ئــەو حوکــم دەکات کــە
بــۆ مــاوەی ســی کیلۆمێتــر بچێتە
قوواڵیــی خاکــی ڕۆژاواوە ،بــەاڵم
یەکێک لــە گرینگترین بابەتەکان
کــە پێویســتە لەبەرچــاوی بگریــن
ئەوەیــە کە مانەوەی تورکیە لەوێ،
ئاسایشــی نەتەوەیــی ئــەو تووشــی
گــۆڕان و مەترســیگەلێکی تــر لــە
الیــەن فاکتــەری کــوردەوە دەکات
کــە پێویســتی بــەوە دەبێــت کــە
بەردەوام بێت لە پەرەدانی سیاسەتی
ئیمپراتۆریی خۆی و هێرش بو سەر
کورد.
هەروەهــا ســەرکەوتنی ئەم هەوڵەی
تورکیــە خاوەنــی ڕەنگدانــەوەی
ڕاستەقینە لە داهاتووی کوردستانی
ئێران دەبێت کە ڕێبەرایەتی سیاسی
گەلــی کــورد نابێــت خــۆی لــە
ناســینی ئەو مەترســییانە بدزێتەوە.
لــە ڕاســتیدا ســەرکەوتنی ئــەم
سیاســەتە وا لــە تورکیــە دەکات
کــە لــە داهاتــوودا بــە ئاســانی
بتوانێــت لە بەر هۆکاری فاکتەری
تورک مەترســی ســەرەکی تووشی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــکات و
سیاســەتە ئێمپریالیســتییەکانی لــە
ڕۆژهەاڵت و بە بیانووی فاکتەری
کورد پەرە پێ بدات.
ڕووبەڕووبوونــەوەی جیهانــی و
ناوچەیی لەگەڵ تورکیە و سەپانی
گەمــارۆ بەســەر ئــەو واڵتــە دەبێتە

هــۆی شــکڵگرتنی دوو جەرەیــان
لــە سیاســەتگوزاری تورکیــەدا؛
یەکەمیــان مەوداگرتــن لە ئامریکا
و ڕۆژاوا و دووهەمیــان داخســتنی
پانتایــی سیاســەت لــە ناوخــۆ و
نزیکتربوونــەوە بــە دەوڵەتێکــی
ئاوتۆریتاریــەن و دیکتاتــۆری.
لەگــەڵ نەمانــی شــەڕی ســارد
و هێــدی هێــدی کەمبوونــەوەی
گرینگــی کەمەربەنــدی ســەوز و
ڕۆڵــی تورکیــە ،ئــەو دوو فاکتەرە
واتــە مەوداگرتــن لــە ڕۆژاوا و
داخستنی پانتایی سیاسەت و زیاتر
ئیسالمی کردنی کۆمەڵگا نەتەنیا
یەکتــر تەشــدید دەکەنــەوە بەڵکــوو
دەبنە هــۆی الوازتربوونی ئابووریی
تورکیا و داڕمانی کۆمەڵگا.
ئەمــە دەتوانێت ئــەو کاتە گرینگ
بێتە بەرچاو کە تورکیە بیهەوێ بە
کەڵکوەرگرتن لە فاکتەری تورک،
مەترســی بخاتــە ســەر ئاسایشــی
نەتەوەیــی و بەرژەوەندییەکانــی
گەلــی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت.
دیــارە گەلی کــورد لە ڕۆژهەاڵتی
واڵت بە تێگەیشــتنێکی شــوهودی
کــە لــە ژێــر کاریگــەری خێرایــی
ڕووداوەکانــی یــەک ســەدەی
ڕابردوو بە نیســبەت بوون و شــوناس
و مەترســییەکانی ســەر خۆیــان بــە
دەستیان هێناوە بە باشترین شێوە لەو
پێوەندییەدا هەڵوێســتیان گرتووە کە
لــە درووشـــمی ڕۆژاوا ڕۆژهەاڵتە،

کوردســتان یــەک واڵتــە ڕەنگــی
داوەتەوە.
ئەگەرچــی ئــەو بەرپەرچدانەوەیــە
دەتوانێــت زۆر کاریگەر بێت لەســەر
پەرەپێدانــی ئاگایــی نەتەوەیــی و
تێگەیشتنی سیاسی گەلی کورد و
تەنانەت ڕاکێشــانی سەرنجی دنیا،
بەاڵم ئەحزابی سیاســی پێویستە لە
چوارچێوە سیاســەتی چوار خەباتی
سەربەخۆ بۆ چوار بەشی کوردستان
بااڵنسێک لە نێوان ئەو سیاسەتە و
ئەو تێگەیشــتنە بدۆزنەوە کە لەسەر
عەقاڵنیەتی سیاسی بنیات نرابێت.
گواستنەوەی ڕاستەخۆ و عەقاڵنی
نەکــراوی ئــەو تێگەیشــتنە بــۆ نێو
پێکهاتەیەکــی حیزبــی دەتوانێــت
ئاکامێکــی پێچەوانــەی بــە دواوە
بێــت و ببێتــە هــۆی پەرەســەندنی
ئاراستەیەکی شاعیرانە و شەیدایانە
لە سیاسەتی کورددا.
هــەر بۆیــە تەرجومەیەکــی
عەقاڵنــی لــەو باســە لــە ئەدەبیــات
و سیاســەتگوزاری حیزبەکانــی
ڕۆژهەاڵتدا زۆر پێویستە.
دوو بەیانیــەی یــەک لــە دوای
یەکی ناوەندی هاوکاری دەرخەری
ئــەو ڕاســتییەیە کــە ئەگەرچــی
بەشــێک لــە ئێلیتی سیاســی ئێمە
لەگەڵ ڕاستی کۆمەڵگا مەودایان
زۆرە بــەاڵم خواســتی ئەوەیــان تێــدا
هەیە کە لە کۆمەڵگا فێر ببن.

ژمارە ٢٢ ،٧٦٠ی ئۆکتۆبری ٢٠١٩

فراوانخوازیی سەفەوی و عوسمانییەکان و
گرفتەکانی بەردەم ئامریکا

کەیوان درودی

بــۆ حەڤــدە ســاڵ ئەچێــت کــە ویالیەتــە
یەکگرتووەکانــی ئامریــکا بــەدوای
دڵنیاییەوەیــە لــە چاالکیــی ئەتۆمیــی
ئێــران .ڕێککەوتنــی  ٢٠١٥نەیتوانــی
چارەســەرێکی بــاش بــێ و دانڵــد ترامپ
بەدروســتی بڕیــاری هەڵوەشــانەوەی
یەکالیەنەی بەرجامی دەرکرد.
ئەگــەر لــە بنەوانــەوە ســەیری
بکەیــن ،باجگیریــی تــاران لــە بارمتــە
ئامریکاییەکانــی الی عمــاد موغنییەی
لوبنانــی ،ئاخوندەکانی فێری دۆزینەوەی
ڕێگەیەکی کەمتێچوو کرد تا بە کارتی
هەڕەشــە و بارمتــە ،تەقینــەوە و تێــرۆر و
ئــاژاوە ،هــەم مانــەوەی خۆیان مســۆگەر
بکەن ،هەم پەرە بە ڕادیکالیزمی ئایینیی
دڵخوازییان بدەن.
ئەوان بەم کایە و بەم سازانی ژێر بە ژێرە،
توانســتی شــەڕی خۆیان بردە سەرەوە و بە
تەیاربوونیان بە باشترین پێداویستییەکانی
شــەڕ ،لە ماوەیەکی کورتدا پاشەکشەیان
بە سەدام کرد.
لــە حاڵێکدا کە جەوادی زەریف ئێســتەش
لەبەرچــاوی دنیــاوە بــاس لــەوە دەکات
کــە ئامریــکا نابــێ ڕێگــر بــێ لەبــەردەم
پەرەپێدانــی مووشــەکیی ئێــران ،لەبــەر
ئــەوە کــە تــاران لە ماوەی هەشــت ســاڵدا
یارمەتیــی نــەدرا و دەبێ بۆ پێشــهاتێکی
هاوشــێوە ،پشــت بــە توانســتی خــۆی
ببەستێ.
دواتــر خۆتێخزانــدن لــە ســووریە ،یەمــەن
و عێــراق و ئەفغانســتان ،کارتەکانــی
ڕێژیمــی ئێرانــی زیاتــر و بەهێزتــر کــرد.
بەهێز بەو واتایە کە تێچووی لەناوچوونی
زیاتر بوو و ئەوەش هەڕەشەکەی لە جاران
گەورەتر و سامناکتر کرد.
ئــەم هەڕەشــە لە تێــرۆرەوە بگــرە هەتاکوو
تێکدانــی ڕێڕەوی وزە و هەناردە و هاوردە
دەگرێتەوە.
لێدانــی کەشــتی ،فڕۆکــە و پااڵوگــە
نەوتییەکان
هەمــوو ئــەم ڕووداوانــە لــە کەمتــر لــە
چەنــد مانگــی ڕابــردوو ڕوویــان داوە.
بەشــێوەیەکی چــاوەروان نەکــراو هاوکات
لەتــەک ئــەم دەسوەشــاندنە ،زەریــف

و هەنێردراوانــی خامنەیــی کەوتنــە
گەشــتێکی گەردوونی بــۆ کۆکردنەوەی
پشتیوان و پەردەپۆشــکردنی ئۆپەراسیۆنە
تێکدەرانەکانــی ســپای تێرۆریســتیی
پاسداران .ئەمانە هۆکاری سەرەکی بوون
بــۆ ســنووردارکردنی هاتوچۆی زەریف لە
ئامریکا.

ئەوەیــە کــە دانمان پێــدا بنێــن ،مانەوەمان
گەرەنتــی بکــەن و لــە هەڕەشــەکانمان
پارێزراو بن .لە گەشــبینانەترین تێڕوانیندا
ئەمــە واتــای «باج» دەگەیەنێ و ئەوەش
بەم کارە هەڵدەستێ «چەتە»یە.
بــەاڵم ئاخــۆ ئــەم چەتە تاکــوو کەی بەم
شــێوازە داردەســت و بندەســتەکانی خــۆی

دوایین تێســرەواندن لە لەشــی نیوەگیانی
چاکسازی ،گۆڕینی یاسا و پێکەڵپێک
کردنــی لەتــەک ئاییــن بــوو .هــاوکات
خەونــی ئیمپراتوریــی عوســمانی زیندوو
کرایــەوە و ڕادیکالیزمــی تورکی گڕی
گرت.
تایبەتمەندییەکانی ئەم جۆرە دەسەاڵتانە

ئایدیایــە بریتییــە لــە هەمــان ئایدیــای
«دانمــان پێــدا بنێن ،مانەوەمــان گەرەنتی
بکەن و لە هەڕەشەکانمان پارێزراو بن».

داهاتوو
لــە ئێســتەدا چــاوی هەمــووان لەســەر
زلهێزتریــن واڵتــی دونیایــە کــە ئیــرادەی

لە گەشبینانەترین تێڕوانیندا ئەمە واتای "باج" دەگەیەنێ و ئەوەش بەم کارە هەڵدەستێ
"چەتە"یە .بەاڵم ئاخۆ ئەم چەتە تاکوو کەی بەم شێوازە داردەست و بندەستەکانی خۆی قەڵەو
دەکات و خەڵک و واڵتانی پێ چاوترسێن دەکات؟
ڕێژیمی ئێران وا فێر بووە لە قەیرانەکاندا
دوو ئاراستە بە یەک ڕێوشوێنی هاوبەش
بگرێتەبەر.
بــە تێــرۆری میکۆنۆس ،لێدانــی بنکەی
یەهوودییەکان لە ئارژانتین و تەقینەوە لە
بنکەی ســەربازانی ئامریکایی ،گوتاری

قەڵــەو دەکات و خەڵــک و واڵتانــی پــێ
چاوترسێن دەکات؟
تورکیــە ،ناتــۆ ،یەکیەتیــی ئورووپا و
باج وەرگرتن
لە ســاڵی دوو هەزار بەمالوە مەیلی بوون

بــە جۆرێکــە کە دەبێ خۆی لە دەرەوەی
چوارچێــوە و ســنوورەکانی ببینێتــەوە
و بــۆ ئــەوەش هیــچ دیــوارێ لــە هــی
کــورد کورتتــر نەبــووە .ڕەنگبــێ ئــەو
ئیمتیازاتانــەی کــە ڕێژیمی پاشــماوەی
ســەفەویی تــاران بــە کارتــی هەڕەشــە

باڵــی بەســەر نەزمــی جیهانیدا کێشــاوە.
بــۆ ماوەیەکی دوورودرێژە دوو کۆڵەکەی
لیبرالیــزم و ئازادیــی سیاســی دوو
پشــتوێنەیەکی بــاش و لەبــارن بــۆ ئــەو
واڵتە تا پێگەی لەالی گەالنی جیهانەوە
پارێزراو بێ.

لەم دواییەدا ئانکارا هەڕەشەی لە ڕۆژاواییەکان کردووە کە ئەگەر لە بەرامبەرمدا ڕاوەستن
ئەوە  ٣.٦میلیۆن پەنابەرم الیە کە بە لێشاو دەیاننێرم بۆتان.
ئەگەر بە وردی بڕوانینە ئەم ئایدیایە بریتییە لە هەمان ئایدیای "دانمان پێدا بنێن ،مانەوەمان
گەرەنتی بکەن و لە هەڕەشەکانمان پارێزراو بن"
گفتوگــۆی شارســتانییەتەکان روو بــە
دەرەوە و کردنــەوەی کۆمەڵێــک دەرگای
بێمەترســی وەکوو دیبەیتی ناو زانکۆکان
و  ...لــە ناوخــۆ ،بەهێنانــی خاتەمــی
دەستی پێکرد.
هــەرکات کــە ڕێژیمــی ئێــران تووشــی
قەیــران بووە ،هاوکات لەتــەک گۆڕینی

بــە ئەنــدام لــە یەکیەتیــی ئورووپــا لە نێو
تورکیە ،بەرز بووەوە.
هەنووکــەش بەشــێک لــە کۆمەڵــی
سیاســی و بەدەنــەی کۆمەاڵیەتیــی
لــەو جوغرافیایــە ،ئــەو خەونەیــان لەســەر
النەبــردووە؛ بــەاڵم ئەمــە پێویســتی بــە
النیکەمــی کرانەوەیەکــی سیاســی،

بــە دەســتی هێنابــوو ،ئانــکارای بــەو
قەناعەتــە گەیاندبــێ کــە بگەڕێتەوە بۆ
بناژۆخوازیی سەردەمی عوسمانی.
هەڵبــەت ئــەوەش شــوێندانەر بــووە کــە
پەرەســەندنی دەســەاڵتی ڕەکابــەری
دێرینیــان ،واتــە ســەفەوییەکان ،لــە
کۆتاییدا دەبێتە سەرئێشە بۆیان.

ئەگەرچــی ڕەخنــە هەبــووە ،بــەاڵم
بەراوردکاریی نێوان ئامریکا و سیســتمی
رەکابەرەکانــی وەکــوو رووســیە ،چیــن،
کــۆرەی باکــوور ،ڤێنزۆئێــا و تــاران و
دیمەشــق ،هەتا ئێســتە ئیمتیــازی براوەی
پێ بەخشیوە.
هەر لەم ڕۆژانەدا بوو کە کەشمیرییەکان،

چل ساڵ هەڵکردن لەتەک تارانی فاشیست ،برسیەتی و هەژاریی بۆ ناوخۆ و شەڕ
و هەڕەشەی بۆ دەرەوە بە دواوە بووە .هەر بۆیە بێدەنگی لە بەرامبەر سەرەڕۆییدا هەموو
هاوپەیمانانی ئامریکا بە کوردەکانیشەوە ،الواز دەکات و ڕێ خۆش دەکات بۆ هەموو ئەو
گرووپانەی کە لە بندەستی تاران و ئانکاران ،تا جموجۆڵی زیاتر بکەن و
خۆیان بۆ لەباربردنی خەونی یەکسانی و سیکۆالریزم و ئازادی تەیار بکەن
ڕواڵەتی ،ڕووی ڕاستەقینەی لە دووتوێی
هەڕەشــە و تێرۆردا دەرخستووە .بە جۆرێ
کــە ئــەم کایەکردنــە بووەتــە چییەتــی و
ماهییەتی دەسەاڵتی تاران.
پەیڤــی ڕوون و ڕاشــکاوی ئەم سیاســەتە

کۆمەاڵیەتی و یاساییە.
ئانــکارا بــۆ ماوەیــەک هەوڵــی دا تــا
بــە ڕواڵــەت چاکســازی بــکات ،بــەاڵم
دەســەاڵت هەڵگــری چاکســازییەکی
بنەڕەتیی لەو شێوازە نەبوو.

لــەم دواییــەدا ئانــکارا هەڕەشــەی لــە
ڕۆژاواییــەکان کــردووە کــە ئەگــەر لــە
بەرامبەرمدا ڕاوەســتن ئەوە  ٣.٦میلیۆن
پەنابــەرم الیــە کــە بــە لێشــاو دەیاننێــرم
بۆتــان .ئەگــەر بــە وردی بڕوانینــە ئــەم

هۆنگ کۆنگییەکان و خەڵکی ڕۆژاوای
کوردستان بە تووڕەییەوە ناوی ئامریکایان
هێنا ،تا شوێنێ کە بە خائینیان ناو برد.
ئەگەرچی لە ڕووی ریالیزمی سیاسییەوە،
خیانەت دەستەواژەیەکی پشتگوێ خراوە،
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بــەاڵم ئەگەر ســەیری ئــەو پێگەیە بکەین
کــە ئامریــکا خــۆی تێــدا دەبینێتــەوە،
ئــەوە بابەتەکە جیــاواز خــۆی دەردەخات.
واڵتێــک کە دژ بــە رادیکالیزمە ،خۆی
لــە بەرامبەر مرۆڤایەتیــی و رووداوەکانی
سەر پانتایی جیهان بە بەرپرسیار دەزانێ و
بووەتە دژبــەری ئایدیا تاکڕەهەندییەکان،
ڕادیکاڵەکان و سیستمە دیکتاتۆرییەکان،
دەبــێ بەرگــری لــەو پێگەیــە بــکات کــە
وێنای کردووە.
و
هەنووکــە دەســەاڵتی تــاران
فراوانخوازییەکانــی ،کێچــی خســتووەتە
کەوڵــی ئانــکاراش و ئەوانیــش خەریکــن
پردەکانــی پشــت خۆیــان بــۆ ڕەفتــاری
نۆرمــاڵ و دێموکراتیزاســیۆن ،یــەک بــە
یەک دەڕووخێنن .ئەم ڕەوتە مەترســیدارە
و جیــا لەوەی کە مرۆڤایەتیی بەگشــتی
دەکاتــە ئامانــج لــە دوو رەهەنــدەوە جیــی
نیگەرانییــە .یەکــەم ئــەوەی کــە نەزمی
خــۆی دەســەپێنێ و ئەمــەش تەونــی
هەمــوو واڵتانــی ناوچــە تێــک دەدات.
دووهــەم ،ئیــرادەی کۆمەڵگــەی جیهانی
و ئامریکا بۆ پاراســتنی النیکەمی بەها
گەردوونییــەکان الواز دەکات .ئەمانــەش
هەر هەموو لەسەر پلە و پێگەی ویالیەتە
یەکگرتووەکانــی ئامریــکا کاریگەریــی
قووڵ دادەنێ.
دانپێدانان و قەبووڵی ئایدیای ئیمپراتوریی
ســەفەوی خەریکــە عوســمانییەکانیش
هــان دەدات .لــە کــەس شــاراوە نییــە کە
گرێکوێرەکە تارانە.
ئەزمــوون ئێــژێ هەڵکردن لەتــەک تێرۆر
ئەنجامی نابێ.
چــل ســاڵ هەڵکــردن لەتــەک تارانــی
فاشیست ،برسیەتی و هەژاریی بۆ ناوخۆ
و شــەڕ و هەڕەشــەی بــۆ دەرەوە بــە دواوە
بووە.
هــەر بۆیــە بێدەنگــی لــە بەرامبــەر
ســەرەڕۆییدا هەمــوو هاوپەیمانانــی
ئامریــکا بــە کوردەکانیشــەوە ،الواز
دەکات و ڕێ خــۆش دەکات بــۆ هەمــوو
ئــەو گرووپانــەی کــە لــە بندەســتی تاران
و ئانــکاران ،تــا جموجۆڵــی زیاتر بکەن و
خۆیــان بــۆ لەباربردنی خەونی یەکســانی
و ســیکۆالریزم و ئــازادی تەیــار بکــەن.
ئەگــەر ئەمــڕۆ کــوردەکان پشــتگوی
دەخرێن و ڕەشەکوژ دەکرێن ،تێچووەکەی
لــە دواڕۆژدا مرۆڤایەتــی و هەڵگرانــی
دروشمی ئازادیی و ئاشتی دەیدەن.

کورد و سیاسەتی نەتەوەیی
نەوید کەرەمی
لەوانەیــە قەبووڵــی ئــەو راســتییەی
کە ئێمەی کورد لە بەشی سیاسیدا
الوازیمــان زۆرە ،زۆر ئەســتەم بێتــە
بەرچــاو .تەنانــەت لەوانەیــە ببێتــە
جێــگای مشــتومڕ و زۆر کەســیش
بە دژی ئەو قسەیە بوەستنەوە.
لەوانەیــە کاتێک کە ئەو ڕســتەیە
دەبیســین یــان دەیخوێنینــەوە ،لــە
یەکــەم نیــگادا و بــە بوونــی ئــەو
هەمــوو حیزبــە سیاســییانەی کــە
لەهەر چوار پارچەی کوردســتاندا،
هەرکامــە بە شــێوازێک بۆ مافی
کورد تێدەکۆشن ،یان وەبیهێنانەوەی
ناودارانــی کورد کە خاوەن فیکر و
قســە بوون و ژیانیان بۆ گەلەکەیان
دانــاوە و تەنانــەت کەســانێکیش
گەیشــتوون بە پلــە و پایەیەک کە
هیچــکات مێژووی کــورد لەبیریان
نــاکات ،لــە بەرچاومــان دوور بێــت
لــە ڕاســتی ،بــەاڵم گەر بــە قووڵی
لــە سیاســەتی کــورد بڕوانیــن،
الوازییەکانــی بۆمــان ئاشــکراتر

دەبن.
یەکــەم :نەبوونــی دەوڵەتــی
سەربەخۆی کوردی
نەبوونی دەوڵەتی سەربەخۆ دەرەتانی
پێویســت بــۆ گەشــەی سیاســی بە
زانایــان و سیاســەتوانانی کــورد
نادات ،ئەگەریش کەســانێکمان لێ
هەڵکەوتــوون ،زۆر کــەم بــووە و بــە
رادەی پێویست نەبووە.
زانســت و سیاســەت لە کوردستاندا
لەالیــەن واڵتانــی زاڵ و لــە الیــەن
فیکرییەتــە ســەپاوەکاندا دەســتی
بەســەردا گیــراوە و فەلســەفەی
سیاســی لەباتــی ئــەوەی کــە بــۆ
داهاتــوو و دواڕۆژی نەتــەوەی
کــورد ئامانجــدار بکرێــت ،بــە
بیرۆکەی هاوردە و بە ئیدئۆلۆژیی
داگیرکــەران پەرچین کراوە و جگە
لە باســی دەوڵەتی نەتەوەیی هەموو
شــتێک دەخزێنرێتــە نێو سیاســەتی
بەنــاو کوردییــەوە ،بــەاڵم هەرکەس
باســی لــە دەوڵــەت کــرد ئــەوە لــە
زەمین و ئاسمانەوە سزا دەدرێت.
دووهــەم :سیاســەتوانی کــورد
بەردەوام لەژێر هەڕەشەدایە

ڕێژەیەکــی زۆر کــەم لــە
سیاسەتوانانی کورد هەموو ژیانیان
بــۆ گەلەکەیــان تەرخــان دەکــەن،
بەداخەوە ئەو کەســانەش کە خۆیان
بەختی پرســی سیاسی گەلەکەمان
دەکــەن دەکەونــە بــەر پەالمــاری
ڕکەبەرانی ناوخۆیی یان دوژمنانی
دەرەکــی ،لــە نیهایەتدا لــە دونیای
سیاسەتدا حەزف دەکرێن.
زۆر بەداخــەوە سیاســەتمەدارانی
نەتەوەکەمان بە دوو هۆی سەرەکی
دەنگیــان کــپ و ژیانــی سیاســیان
خامــۆش دەکریــت -1 :بێبەزەیــی
دوژمــن و  -2نایەکگرتوویــی و
سەرەڕۆیی خۆمان.
لەوەتەی بووە ،زانایان و بیرمەندان و
سیاسییەکانی ئێمە لە ڕۆژهەاڵت،
ڕۆژئــاوا ،باکــوور و باشــووری
کوردســتاندا بــە تۆمەتــی هەوڵــدان
بــۆ تێکدانــی تەناهی واڵت ،یان بە
بیانــووی وەســتانەوە دژ بە خواســت
و یاســاکانی خــودا تۆمەتبــار و
ســزا دراون ،لــە ئاکامــدا پشــکی
سیاســەتمەداران و پیــاوە نــاودار
و مەزنەکانمــان خامۆشــی نــاو

چاڵەڕەشــەکانی دوژمــن ،پەتــی
ســێدارە ،تیرباران یــان تێکەڵبوون بە
خەباتــی چەکدارانــە و هەڵگرتنــی
چەکــی شــەرەف بــۆ دابینکردنــی
مافــە بەرحــەق و ڕەواکانــی نەتەوە
بەشخوراو و ماف پێشێلکراوەکەمان
بووە.
سێهەم :سیاسەتمەدارانی سەرباز
ســێهەم هــۆکار کــە پێویســتە بــە
ڕاشــکاوی باســی بکەیــن ئەوەیــە
کــە لــە کوردســتاندا بــە هــۆی
هەلومەرجــی تایبەتــی کــە لــە دوو
بەشــی پێشــوودا باســی لێــوە کــرا،
بــە زۆرینــە و بەتایبەت لــە دونیای
سەردەمدا سیاسەت لەالیەن چاالکە
رینوێنــی
ســەربازییەکانمانەوە
دەکرێــت ،واتــە هەمان شۆڕشــگێڕە
نیزامییەکانمان دەبن بە سیاســەتوان
و بــۆ هــەر دوو بەشــی ســەربازی
و سیاســی بڕیــار دەدەن .لەوانەیــە
بڵەین هیچ ڕێگایەکی دیکە نییە،
چوونکــە هــەر وەک پێشــتر بــاس
کــرا دوژمنانــی گەلەکەمان ڕێگا
نــادەن کــە سیاســەتڤانێک ئێــش
و ئازارەکانــی گەلەکــەی بــاس

بــکا و لــە بەرژەوەنــدی نەتەوەکەی
بیــر بکاتــەوە و بنووســێت و دەنــگ
هەڵبڕێــت .بــەاڵم هەڵــەی گەورەی
ئێمــە ئەوەیــە کە دەکەوینــە ناو ئەو
چاڵەوە کە بۆمان هەڵکەندراوە ،هەر
بۆیەیــە کە بەردەوام لــە بازنەیەکدا
دەســووڕێینەوە و شۆڕشــەکانمان
لــە هەرچــوار بەشــی کوردســتاندا
هەتاکــوو ئێستاشــی لەگەڵــدا بێــت
ســەرەڕای قوربانییەکــی یەکجــار
زۆر کــە داومانــە ،ســەرەڕای دەیان
کارەســات و ئەنفــال و ئاوارەیــی و
دەربەدەری کە بەســەرماندا هاتووە،
هێشــتا بــە ئامانجی ســەرەکی واتە
سەربەخۆیی و دەسەاڵت و سەروەری
نەتەوەیــی نەگەیشــتووین .لەباتــی
ئــەوەی سیاســەتێکی نەتەوەیــی
بــە پێــی بەرژەوەندییــە بااڵکانــی
نەتــەوەی کــورد دابڕێــژرێ و لــەو
چوارچێوەدا کار بکەین و سیاسەت
بنوێنیــن ،هــەرکات کــە خۆمان بۆ
شــایی و جێژنی ســەرکەوتن ئامادە
کردبێــت ،بــە یەکجارەکــی دوژمن
تووشــی شــەڕێکی کردوویــن و
هەمــوو شــاییەکانمانی کردووەتــە

شین و خەم و پەژارە.
بەاڵم ڕێگاچارە چیە؟
بۆ دەربازبوون لەو مەینەتییانە و بۆ
ســڕینەوەی هەمــوو ئــەو فیکریەت
و فەرهەنگــە سیاســییەی کــە لــە
الی ئێمــەی کورددا دروســت بووە،
پێویســتە کــە هەموومــان بۆ یەک
ئامانــج و بــۆ یــەک ڕێــگا دەســت
بەکار بین ،تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان،
گۆڤــار و کتێــب و نووســراوەکان،
مامۆســتایان و خوێندکاران ،زانایان
و سیاســەتوانان و شۆڕشــگێڕان،
هەموومــان لــە یەک ڕێــگادا ببین
بــە یــەک و ببین بە یــەک ئامانج
و ســتراتژییەکی نەتەوەیــی بە پێی
بەرژەوەندییەکانــی خــودی نەتەوەی
کورد دابڕیژرێ و پێڕەوی بکەین.
لــە ڕێبــازی کوردســتانیدا
هەرکەســێک ئــازادە هــەر
فیکرییەتێکــی سیاســی یــان هــەر
دیــن و ئایینێکــی هەبێــت ،بــەاڵم
کوردســتان و مافــی نەتەوەیــی و
ســەروەریی کــورد بــۆ هەموومــان
ئامانجــە و هــەر هەموومــان بۆ ئەو
ئامانجە تێدەکۆشین.
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شەڕی مێتافیزیک و ماتریالیزم یان دێموکراسی و ئایین
مەال عەلی سێاڵو
مــرۆڤ بوونەوەرێکــی پڕکێشــە و
سەرســووڕهێنەرە ،ئەگــەر بمانهەوێــت بــە
ڕوانینێکــی عەقاڵنی و مەنتقی بڕوانینە
ســەر بارودۆخی مێژوویــی و هەنووکەیی
مرۆڤایەتــی ،ڕەنگــە دوو چەمکــی
دێموکراســی و ئاییــن یــان مێتافیزیــک
و ماتریالیــزم و ئۆمانیــزم بەشــێک نەبــن
لەو هەموو کێشــە و ملمالنێ لەمێژینەی
مرۆڤایەتی.
لەڕاســتیدا هــەر لــە ســەرەتای بەدیهاتنی
مرۆڤــەوە یەکــەم کــردەوە کــە مــرۆڤ لە
خۆی نیشانی جیهانی هەستی دا ،ڕشتنی
خوێنــی هاوڕەگەزەکــەی خــۆی بوو ،من
نامهەوێــت حیکایەتــی کوشــتنی هابیــل
بــە دەســت براکەی خۆی بــە پێوانەیەکی
ئایینی بخەمە بەر ڕای گشــتی ،بەڵکوو
مەبەســتمە بڵێــم مــرۆڤ خوووخدەیەکــی
دڕنــدەی لــە دەروونیــدا جووڵــە ئــەکات و
هەمیشــە ئــەم غەریزە دڕندەیــە چەکێک
بووە بۆ خۆسەپاندن و خۆدەرخستن!
ئەگــەر لــە ئاســتێکی زانســتیدا
خوێندنەوەیەکــی درووســت بــۆ ســەر
چەمکــی ماتریالیــزم و ئۆمانیــزم بکەین،
بێشــک ئەگەیــن بــەو ئاکامــە کــە
خوڵقێنــەری ئــەم چەمکە ئەو ڕاســتییەی
بــۆ ئاشــکرا بــووە کــە مــرۆڤ ڕەنگە بۆ
بەرژەوەنــدی تاکەکەســی و عەشــیرەیی
خــۆی کەڵــک لــە زۆر ئامــرازی
فەراتەبیعــی وەرگرێــت و کۆمەڵــگای
دەوروبەری تووشــی نەخۆشــییەکی دژوار
بــکات ،بۆیــە بۆ ئــەوەی ڕێگاچارەیەکی
گونجــاو بدۆزێتــەوە بــاس لە فەلســەفەی
وجــوودی مرۆڤ و باس لە مرۆڤگەرایی
دەکات و لە کۆتاییدا ئەو مەبەستە دەخاتە
ڕوو؛ مرۆڤ زۆر لەوە بەرزترە کە لە پێناو
هێندێک ناشــارەزایی و خورافات تووشی
ڕێگای تاریک و بێگەڕانەوە بێت.
لەالیەکیتریشــەوە مێتافیزیــک یان ئایینە
فەراسرووشــتییەکان بــاس لــە دواڕۆژی
مــرۆڤ دەکات کــە چــۆن نەتیجــەی
کارەکانــی خــۆی لــە ســەرگۆی زەوی
وەردەگرێتەوە ،جا ئەم ئاکامی کردەوانەی
ئەگــەر بــاش بێــت دەرگای ڕزگاربوونــی
دیارە و ئەگەریش دزێو و نەشیاو بێت ئەوە
عاقیبەتی تووشــی ناخۆشــی و سزایەکی
قــورس دەبێــت ،ئــەوەش لــە واقعییەتــی
خۆیــدا هــەروەک ئۆمانیــزم و ماتریالیــزم

و گرنگــی بــە مرۆڤگەرایــی دەدات کــە
مــرۆڤ ئەوەنــدە مــەزن و پیــرۆزە نابێــت
لــە مرۆڤایەتــی دەربچێــت و وەک ئاژەڵ
بەربێتە گیانی هاوڕەگەزەکانی.
بێگومــان ئایینــەکان وگشــت چەمــک
و دەســتەواژەکان بــێ جیــاوازی و بــێ
دەســتێوەردانی بەرژەوەندیخــوازان گرنگــی
بــە مرۆڤ و سروشــتی مرۆڤایەتی ئەدەن
بەاڵم پرســیار ئەوەیە بۆچی بە بوونی ئەو
هەمــوو ڕێنوێنی و چەمکە جۆراوجۆرانە
کــە بــۆ خزمەتــی مرۆڤایەتی لەئــارادان،
هــەر بــە درێژایــی مێــژووی مرۆڤایەتــی
تاکــوو هەنووکە مــرۆڤ هەروا بــەردەوام
لە خوێنڕشــتن و کاولکاری دەستەوەستان
نەبووە؟ ڕەنگە وەاڵمێکی ســەرەتایی هەر
ئەوە بێت کە بەرژەوەندی هۆکارە....
کــە بــاس لــە مــرۆڤ و گــۆی زەوی
دەکەیــن ســنوورێک وجــوودی نابێــت
چوونکــە نــە هیــچ ئایینێــک ئامــاژەی
پێکــردووە و نە هیچ مرۆڤێک خوازیاری
ســنوورداربوونە ،هــەروەک باســمان کــرد
دەروونــی مــرۆڤ پڕاوپــڕە لــە خووخدەی
جۆراوجــۆر هــەم غەریزەیەکــی شــەڕکەر
هــەم غەریزەیەکــی ئاشــتیخواز ،غەریــزە
شەڕکەرەکان لەوکاتەوە جووڵە ئەکەن کە
هەســت بــە توانــا و خۆســەپاندن ئەکات و
غەریــزە ئاشــتیخوازەکەش ئەوکاتە جووڵە
ئەکات کە هەست بە داماوی و بێتوانایی
خۆی دەکات:
لێرەدا مرۆڤەکان دەبن بە گرووپ و دەستە
و لەکۆتاییشــدا سنوورێک بۆ نشینگەی
خۆیــان دیــاری دەکــەن و بەهــۆی هێــز و
تواناکانییانــەوە پارێــزگاری لێدەکــەن و
هێندێکجــار بــۆ فراوانخوازی زیاتر هێرش
بۆ ســەر جوغرافیای دەوروبەر دەبەن ،وردە
وردە و هەنــگاو بــە هەنــگاو کێشــەکان
ســنووردار دەبــن و بەرژەوەندییــەکان دیــار
دەبــن ،ئەگەرچــی ئایین باس لــە ئازادی
و ژیانــی هاوبــەش و دادپــەروەری دەکات
و هانی مرۆڤ دەدات بۆ خزمەتگوزاری
هــەروەک تەئکیــدی کردووە»خیرالنــاس
انفعهــم لناس» واتە باشــترین مرۆڤ ئەو
مرۆڤەیــە خزمەتــی زیاتــر بــە کۆمەڵــگا
بکات،بــەاڵم کۆمەڵێــک بەربەســت
بــۆ غەریــزەی زێدەخوازانــەی مــرۆڤ
دادەڕێژێــت و ئــەوەش لەگــەڵ سرووشــتی
مرۆڤی شەڕئەنگێز یەک ناگرێتەوە بۆیە
ئەیــکات بــە بیانــوو بــۆ خۆدەربازکردن لە
ئاییــن و پاڵپشــتی لــە ڕووانگەیەکیتر یان
ئەوەتــا خودی ئاییــن دەکات بە ئامراز بۆ
بەرژەوەندی خۆی و سنووری دیاریکراوی

خــۆی ،ئەوکاتــە کێشــەکان ڕێکخراوەیی
دەبن و مرۆڤی بێ نیشــتمان و داگیرکراو
بەهەمان ناو هێرشی بۆ دەکرێت کە خۆی
بــاوەڕی پێیــه ،لەکۆتاییدا هــەوڵ دەدرێت
کــە هەســت بــەوە بکردرێــت ،ئــەوە ئایینە
پارێــزەری مافــی کۆمەڵێــک مــرۆڤ و
نەتەوەیە و لە دژایەتی کۆمەڵێکیتردایە.
کێشــەکان هــەروا بــەردەوام مرۆڤایەتــی
دەکاتە ئامانج و چەندین شــەڕی جیهانی
ڕوو دەدات ،وەک شــەڕی دووهەمــی
جیهانــی یــان ســەرهەڵدانی تاقمــی
جۆراوجۆری ئایینی تووندئاژۆ.
دێموکراســی چەمکێکــی جوانــی
پێکەوەژیانــە بــۆ ئــەوە هاتۆتــە ئــاراوە کە
گــەالن و دەوڵەتــان بتوانــن لــە پەنــای
ئــەم چەمکــە بــە هەمــوو بیروباوەڕێکــی
ئایینــی و غەیرەئایینییــەوە بــە ئاشــتی و
خۆشــگوزەرانی پێکەوە بژیــن ،مخابن ئەم
چەمکەش هاوشــێوەی چەمکی ئایینی،
خراوەتــە ژێــر دەســەاڵتی بەرژەوەندخــوازان
چــۆن حەزیــان بێــت هــەر ئەوها پاڵپشــتی
ئەکــەن ،لەو شــوێنەی قازانــج دەگەیەنێت
هــاوڕای دێموکراســین و لــەو شــوێنانەش
کــە هیــچ قازانجێــک لــە دێموکراســی
نابینن ئەڵێن ئێمە پۆلیسی ئاشتی نین.
پــاش درووســت بوونــی ســنوور و واڵت و
ســەرهەڵدانی ناســیۆنالیزم ،ڕاســیزم و
ئایدۆلۆژی مەزهەبی و چەپی و چەندین
جۆریتری خۆســەپاندن و داگیرکاری ئیتر
مــرۆڤ سروشــتی ڕاســتەقینەی خــۆی
ئاشکرا کرد ،دین بوو بە کااڵ و ئامرازی
دەســتی کۆمەڵێــک دڕنــدەی بێویژدان و
لە ڕێگا ڕاستەکەی خۆی دوور خرایەوە؛
لــە ڕۆژاوای جیهــان کلیســا بــوو بــە
ئیمپراتورییــەت و بەم هۆیەش خەڵکانێک
کەڵکیــان لێوەرگــرت و بوونــە خاوەنــی
نیشتیمان و ئازادی نەتەوەیی خۆیان.
لــە ڕۆژهەاڵتیــش ئیســام بــووە ئامرازی
خەڵکانێــک و چەندیــن دەوڵەتــی بەنــاو
ئیسالمی لەنێو عەرەب و تورک و فارس
درووست بوون.
بەداخــەوە نشــینگەی کــوردان واتــە
کوردستانی گەورە لەو ناوچە جوگرافییە
هەڵکەوتــووە کــە چوارگۆشــەکەی لــە
ســێ دوژمنــی دێریــن دەور دراوە و ئــەم
ســێ نەتەوەیــە بــە کەڵــکاوەژوو لــە ئایین
النیکــەم پــاش هاتنــی ئیســام توانیویانە
وەک ئامرازێــک بــۆ بەرژەوەندی خۆیان
بە کاری بێنن و کوردستان پارچە پارچە
بکەن لە نێوان خۆیاندا.
کــورد بــۆ بەرژەوەنــدی خۆی هاوشــێوەی

ئــەم ســێ نەتەوەیــە لــە ڕۆژهــەاڵت و
خۆرهەاڵتــی ناڤین بەهــۆی پیرۆزکردنی
لــە ڕادەبــەدەری ئاییــن دۆڕاندوویەتــی
و نەیتوانیــوە دەرفەتــەکان بــە قازانجــی
نەتــەوەی خــۆی بقۆزێتــەوە .هەروەها لەو
باوەڕەشــدام هیچــکام لــەو چەمــک و
فکــرە ئایینی و ســکۆالرە ســەردەمیانەش
کە زیاتر لە هەموو جیهان لە کوردســتان
بــڕەوی هەیــە نەیتوانیــووە خزمەتی بزاڤی
ڕزگاریخــوازی کــورد بــکات بەڵکــوو
بەپێچەوانــەوە بۆتە هــۆی دووبەرەکی ناو
ماڵی کورد و یەکنەگرتنی کاریگەر.
لــە ڕوانگــەی جیهانــەوە کوردســتان
شــوێنێکی ســتڕاتیژیک و دەوڵەمەنــد لە
ســامانە سرووشــتییەکانە کــە دەکرێت بە
شــێوازی خۆیــان کەڵکــی لێوەرگــرن و بە
بیانووی دۆســتایەتی کــورد و هاوخەمی
ناخۆشــییەکانی کــورد خەریکن فێڵبازانە
کــورد بــۆ مەبەســتە چەپەڵەکانی خۆیان
بەکار دێنن ،لەڕاســتیدا ئەم هاوسۆزییەی
بەرژەوەندخوازان کە سیاســەتی جۆراوجۆر
لە ســەر موڵک و ماڵی کوردان بە گەڕ
دەخەن جگە لەوەیکە هیچ قازانجێکی بۆ
کــورد نییــە بەڵکــوو بۆتە هــۆی دوو یان
چەنددەســتەیی ناو ماڵی کورد و ئازاری
گەلی کوردی زیاتر کردووە.
ڕەنگــە بتوانــم بــە ڕاشــکاوانە بڵێــم کورد
لــە ســاویلکە بوونــی خــۆی و بــاوەڕی
ناشارەزایانەی خۆی زیاد لە پێویست بایەخ
بــە سیاســەت و بەرنامــە جۆراوجۆرەکانی
دەســەاڵتدارانی بەنــاو دێموکرات دەدات و
پێیوایە بەڕاستی ئەوانن نەجاتدەری گەلی
کوردن!
بــا ڕاشــکاوانە بڵێــم مخابــن ئێمــە لە هەر
موســوڵمانێک مســوڵمانتر ،لــە هــەر
دێموکراتێــک دێموکراتتــر ،لــە هــەر
ئاتیئیســتێکیش ئاتیئیســتترین کــە هیچ
کام لەوانە بۆ بەرژەوەندی نەتەوەیی هیچ
سوود و قازانجێکی نییە.
لــە مێــژووی خەبــات و بەرخودانــی
کــوردان جگە لە ســێ دوژمنــی دڕندەی
چــوار دەورمــان ئــەوە ئــەم واڵتــە بەنــاو
دێموکــرات و چــەپ و ئیســامیانە
بوونــە کــە ســەرەڕای پشــتیوانی کردنــی
دوژمنانمــان و سایکســپیکۆی خاکــی
کوردان هێشــتا هەروا دڵخۆشــین بە وەعد
و وەعیدیــان! ســەرگەرمی یەکترشــکاندن
و تۆمەتبارکردنــی یەکتریــن! مخابــن
نەمانتوانیوە وەک سیاسەتوانێکی لێهاتوو
هەڵوێســت بگریــن و سیاســەتمان لە ســەر
بەرنامەیەکی تۆکمە و خاوەن ســتڕاتیژی

“کوردەکان لەو بارەیەوە لە ئێمە نزیکن
چونکە خوازیاری دێموکراسین”
جەماڵ ڕەسووڵ دنخه
“کــوردەکان لــەو بارەیــەوە لە ئێمــە نزیکن
چونکە خوازیاری دێموکراسین”
ئــەوە قســەی دانیێــل میترانــە .گرینگیی
ئەو قسەیەی میتران لەوەدایە کە باس لەوە
دەکات مەســەلەی کورد لــە ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاســت ئەوەنــدە گرینگــە کــە بــێ
گەیشــتنی کــورد بــه مافەکانــی خــۆی
لــەو ناوچەیــەدا هیــچ کات ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســت ڕووی ئارامــی و ئاشــتی بــه
خۆیــەوە نابینێت .ئەوە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە
کــە ئــەو جوغرافیایەی کە کوردســتانی
تێــدا هەڵکەوتووە لە ڕاســتیدا لەگەڵ ئەو
واڵتانەی کە بەسەریدا دابەش کراوە هیچ
وێکچووییەکــی نییە؛ نە لەگەڵ عەرەب،
نــە فــارس ،نــە تــورک ،بۆیــە گڵۆڵــەی
شــەڕ و خوێــن لەو ناوچەیــەدا هەروا خلۆر
دەبێتەوە.
کێشەی ئەو ناوچەیە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە
حاشــا لــە مافی کــورد دەکرێــت کەچی
کورد ئەو حاشــایە بە کار و کردەوە ڕەت
دەکاتــەوە جــا جیهان گوێبیســتی بێت یان

نــا؛ لــە هەمــان کاتیشــدا لەســەر داوای
خۆی سوورە.
دوای ئەوەیکــە کوردســتانی باشــوور
ســاڵی ١٩٩٢ی زایینــی توانــی پارلمانی
خــۆی هەبێــت و حکوومەتێکــی ســاوا لە
دێموکراســی و پلۆرالیــزم دابمەزرێنــن ،بە
هــۆی ئەوەیکــە ڕۆژئــاوا پشــتیوانیی لێ
نەکــرد هــەر بە ســاوایی مایــەوە و کەوتە
بەر هێرشی ئەم و ئەو.
ئــەو حکوومەتــە ســاوایە لــە ناوچەیەکی
وەکــوو ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دامــەزرا.
ئێســتاش دیســان مێــژوو دووپــات بــووە.
لــە ســەربەخۆیی هەرێمــی کوردســتاندا،
ڕۆژئــاوا پشــتی کــوردی نەگــرت
ئاکامەکــەی چنییــەوە ،لــە کوردســتانی
ڕۆژئــاوا پشــتیوانیی نەکــرد ئێســتا ئــەوە
دەبینیــن چــی ڕووی داوە .پشــتیوانیی
لــە داخوازییەکانی کورد لە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت ناکرێت ئەوەش ئاکامەکەی،
لە باکووریش هەروەها.
بــەم جــورە مەســەلەی کــورد هــەر وەک
برینێکی ناسۆر ماوەتەوە و ماوە بە ماوەش
کورد و کوردستان شاشەی تلویزیۆنەکان
دەگرێنــەوە .مەســەلەیەک کــە ناکرێــت
پشــتگوێ بخرێــت .کــورد داوای مافــی

چارەنووســی خــۆی دەکات جــا لە قاڵبی
خودموختاریــدا بێــت یــان فێدرالیــزم یــان
سەربەخۆیی .دیسانیش هەر جوابی کورد
نادرێتــەوە بۆیە خەباتی کوردیش قۆناغی
دیکە دەبڕێت .داگیرکەرانی کوردســتان
هــەر کام لــەو ســێ داوایــە بــە تەجزیەی
واڵتەکانیان دەزانن بەاڵم بێئاگان لەوەیکە
خەباتــی کوردیــش بــەردەوام خوێنــی بــۆ
دەدرێت واتە داواکارییەکان زیاتر دەبێت.
دوکتــور قاســملوو دەفەرمێــت« :ئەگــەر
خەباتــی ئێمــە درێــژ ببێتەوە ،بــۆ زیاتر لە
خودموختــاری خەبات دەکەین« ».هانی
ئەلحەســەن» کاتــی خــۆی پەیامێكــی
قاســملووی بە خومەینــی گەیاندبوو و بە
کاربەدەســتانی تارانی گوتبوو« :ئێمەی
فەلەســتینی لــە ســەرەتادا خەباتمــان بــۆ
ئــەوە دەکــرد کــە لێمــان گەڕێــن لەســەر
خاکــی خۆمــان بیــن .کاتێــک ژمــارەی
شــەهیدەکانمان چــووە ســەرێ دەمانتوانی
بــە «المرکزیــت» ڕازی بیــن بــەاڵم
داوای خودموختاریمــان کــرد و ئێســتاش
سەربەخۆییمان دەوێ».
مێژووی شۆڕش لە کوردستانی ڕۆژئاوا،
رەنگە زۆر بەرفراوان نەبووبێ لە مێژوودا،
بەاڵم بە الوازی یان بە بەهێزییەوە ،بوونی

هەبــووە ،هەبوونێــک کــە دوژمنــی لــە
خاکی کوردستان بە داگیرکەر ناساندووە
و دەیناســێت .ئــەو بەشــەی کوردســتان،
دوای شەڕی نێوخۆیی سووریە کە ماوەی
 ٩ســاڵ پێش دەســتی پێکرد کوردیش لەو
بەشــەی کوردســتان دەرفەتی قۆســتەوە و
خودموختاریــی ڕاگەیاند .لەو بارودۆخەدا
ڕێژیمــی ئێران وەک هەمیشــە گەورەترین
دوژمنایەتــی خــۆی نوانــد و بــە هــەر
شــێوەیەک لــە هەوڵــی ئەوەدا بــوو و دایە
کە ئەو خودموختارییە هەڵبوەشێنێتەوە.
تورکیــە کــورد بــە تێرۆریســت دەناســێت،
ڕێژیمی ئێران بە تەجزیە تەڵەب ،ســووریە
بــە شــەڕخواز و عێراقیــش کــورد بــە
ئاژاوەگێڕ دەزانێت.
لێکدانــەوەی هــەر چــوار واڵت لەســەر
بنەمای دانیشتنی خۆیان لەسەر مێزێکی
وتووێــژی خۆیانــە کە بڕیاریان لەســەری
داوە .بڕیارێــک کــە تەنیــا لــە بیرۆکەی
خۆیــان جێــگای هەیــە و پێــش هەمــووان
کــورد خەتــی بــێ بایەخــی بەســەردا
دەکێشــێت .ئێســتا کــورد لــە هــەر چــوار
بەشی کوردستان ئەگەرچی دابڕاوە بەاڵم
یەک هەڵوێســتە و لە ســەر داوای خۆی
سوورە جا یا بە خوێن بێت یا بە دیالۆگ.

بێــت بــۆ بەرژەوەنــدی نەتەوەیی ،بێشــک
هێــزی دڵســۆز و خاوەن ئەزمــوون و خاوەن
مێژوویەکی پاکمان هەیە بەاڵم لە هەمان
کاتــدا گەلێــک حیــزب و ڕێکخــراوی
دروستکراوی سەردەستی ئەو و ئەمیشمان
هەیە کە بۆتە خۆرکە بۆ گیانی خەڵکی
کورد لە کوردستان.
سیاســەت نــە دۆســتایەتی ئەناســێت و نە
دوژمنایەتی بەڵکوو سیاسەت هونەرێکی
موومکینــە بــۆ گەیشــتن بــە ئامانــج و
ئاواتەکان.
سیاســەت و شــۆڕش نە عاتیفە ئەناســن و
نــە گرنگی بــە خوێندنەوەی فــان الیەنە
دەدات بەڵکــوو چــۆن قازانــج بــکات هەر
ئــەوە دەکات ،گــەر ســەیری ئامریــکا و
ڕۆژئاوا بکەین زۆر ئاســایی بۆمان ڕوون
دەبێتەوە ئەوان چۆن سیاســەت دادەڕێژن و
چۆن قازانج بە دەست دێنن ،گرنگ نییە
ئێمــە ئــەوان چــۆن هەڵدەســەنگێنین و چ
لێدوانێکمان لە سەر بێوەفایی هەیە!
خوێندنــەوەی مــن ئەوەیــە ئاییــن و
دێموکراســی هیچ شــەڕ و کێشــەیەکیان
نییــە بــەاڵم ئــەوە ئێمەیــن ئاییــن و
دێموکراسی چۆن بە کار دێنین.
یەکــەم چەخماخــەی شۆڕشــی کــورد
بــۆ ئــازادی و بەرەنــگاری بــە دژی
دەســەاڵتەکانی عوســمانی و ســەفەوی
کــە لــە ئاییــن وەک ئامرازێکی دزێو بۆ
بەرژەوەنــدی خۆیان کەڵکیــان وەردەگرت،
هاوتــا بــوو لەگــەڵ دژایەتــی دەوڵەتانــی
دژەئایینی و سیکۆالر و چەپ.
ئــەم واڵتانــەش بەرژەوەندی خۆیان لەگەڵ
ئەو زلهێزە ئایینیانە دەبینی ،پاش تێکچوون
و ڕووخانی ئیمپڕاتوورییەکانی عوسمانی
و سەفەویش و بەردەوام دەسەاڵتە یەک بە
دوای یەکەکانی شاهەنشــاهی ،سیکۆالر
و مەزهەبــی و الییــک و بەعســی لــە
چــوار پارچــەی کوردســتان ،دوژمنان لە
بەرانبــەر داواکارییەکانــی گەلــی کــورد
یــەک ڕوانگەیــان هەبــووە و بــە هەمــوو
جۆرە پیالن و ژینۆساید و کۆمەڵکووژی
بــێ جیــاوازی لــە نێوان ســیکۆالرییەت و
ئیســامییەت بەردەوام لــە قەاڵچۆکردنی
ئەو نەتەوەیە بوون.
پاش ڕووخانی دەســەاڵتی بەعســی عێراق
دەرفەتێــک بــۆ کــورد هاتــە ئــاراوە کــە
بتوانێت کیانی خۆی بە دەســت بگرێت و
لە ڕیفراندۆمێکی دێموکراتیکانە دەنگی
گەلی کوردســتانی بە دەســت هێنا ،بەاڵم
پێچەوانــەی عورفــی نێونەتەوەیی گشــت
جیهــان دژایەتــی مــاف و ئازادییەکانــی

گەلــی کوردیــان کــرد و لــە ســەرووی
هەمــووان ئامریــکا پشــتی لە کــورد کرد
و هاودەنــگ لەگــەڵ دوژمنانــی دێریــن
دژایەتــی ئــەم پڕۆســە دێموکراتیکەیــان
نیشانی کۆمەڵگای کوردستان دا.
ئــەوە دەرخــەری ئــەو ڕاســتیەیە کــە ئەوە
کێشــەی ئاییــن و دێموکراســی نییــە
بەڵکــوو کێشــەکە دابینکردنــی هەرچــی
زیاتــری بەرژەوەنــدی زلهێزانــە .لێــرەوە
پــاش ئەو هەمــوو دوژمنکاریانــە بۆ ئێمە
ئاشــکرا دەبێت کە لە ســەردەمی ئێســتادا
دێموکراســی و ئاییــن تەنیــا ئامرازێکــی
دەســتی خۆســەپێنەران و خوێنخۆرانــی
مرۆڤکــوژە ،بــێ ئــەوەی لــە ئــەرزش و
بایەخــی جەمکــی دێموکراســی و ئاییــن
کەم بێتەوە.
بەداخەوە کورد پاش شۆڕشــی کالسیک
لە ســەردەمی مۆدێڕنیتە و سەردەمیانەش
بــە هــۆی زۆربوونــی ڕەنــگ و لۆگــۆی
تایبــەت و ڕێکخراوی جۆراوجۆر تووشــی
گرفتــی یەکگووتاری و کۆدەنگی بووە،
دێموکراسی جیا لە هەر دامەزنەرێکی ئەو
چەمکــەش پیرۆزتــر کــردووە و دەیهەوێت
پــێ بــە پێی ئــەم چەمکە هەنــگاو بنێت،
دەبێــت بڵێــم ئــەوەش هۆکارێکــی دیکەیە
بــۆ پەرتەوازەیــی و پچڕانی یەکگرتوویی
کــورد ،هــەروەک وتــم بــێ شــک
دێموکراســی شــتێکی جــوان و مرۆڤانەیە
بــەاڵم بــۆ هــەر کــورد دێموکــرات بێــت و
پەســندکراوەکانی نەتەوەیەکرتــووەکان
وەک قورئان لە باوەش بگرێت لە حاڵێکدا
دوژمنان هەر نازانن دێموکراســی چییە و
هیج گرنگیشی پێنادەن.
پێویســتە کــورد لــە هــەر چــوار بەشــی
داگیرکــراو بــە یــەک ســتڕاتیژی و بــە
یــەک ڕوانگــە بڕوانێتە کێشــەی ســەدان
ســاڵەی خــۆی لەگــەڵ دوژمنــان ،بــاوەڕ
بــە درووشــمی زریقــە و بەریقــەداری
بێگانەش نەدات پێویستە زیاتر گرنگی بە
هێزوتواناکانــی خــۆی بــدات .ئاخۆ چۆن
قازانــج دەکات نــەک بــە هێــزی بێگانــە
چۆنــی ســەیری دەکات ،هــەر دەوڵــەت و
واڵتێک سیاســەت بــۆ بەرژەوەندی خۆی
دەکات نــەک بۆ بەرژەوەنــدی خەڵکانیتر
بۆیــە ئێمــەش دەبێــت هــەر ئــەو سیاســەتە
ئەنجام بدەین هێزی هیچ الیەنێک نەبین،
تەنیا هێزی خۆمان بین.
لــە کۆتاییــدا دەڵێــم ئــەوەی ئێســتا و
لەمێژووی ڕابردووی مرۆڤایەتیش هەبووە
شــەڕی قازانــج و بەرژەوەندییــە نــەک
شەڕی چەمک و دەستەواژەکان.
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خەیاڵی به ئورووپایی بوون لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا
موختار نەقشبەندی
خــەون و خەیــاڵ و ئارەزووی هــەزاران الو
لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا؛ کۆچکردن
بــۆ ئورووپایــە یــا ئەوەیکــە واڵتانــی
ئەوانیش وەک واڵتانی ئورووپایی دەبوو.
هۆکارەکــەی ئەوەیه کە هەموو شــتێک
لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا ئــارەزوو و
خەیاڵــە و لــە ئورووپادا بوونیــان هەیە؛ لە
ئەمنییەتــی کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەوە
بگــرە هەتــا خۆشــبژیوی و دادپــەروەری
و ئەمنییەتــی ئابــووری و ئازادییــە
تاکەکەســییەکان؛ بــەاڵم بۆچی واڵتانی
ئورووپایی بەم چەشــنە بوونەتە بەهەشتی
ســەر ڕووی زەوی و ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســتیش جەهەنەم؟ بۆچی دەیان ساڵە
سێبەری شــەڕی نێوان ئێران و عەرەبستان
یــان عەرەبــەکان و ئیســرائیل و شــەڕە
نێوخۆییەکان لەسەر ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست
هەیــە و لــە ئورووپــادا وا نییــە؟ مەگــەر
فەڕانسه و ئاڵمان و بریتانیا ڕکەبەر نین؟
بــەاڵم بۆچــی ئەوان تووشــی شــەڕ نابن و
لە زۆر بواریشــدا هاوپەیمانن؟ لەو وتارەدا
ســەرەڕای ئاماژە بــە جیاوازییەکانی ئەو
دوو ناوچەیە ئەو پرسەش تاوتوێ دەکەین
کــە ئایا ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت دەتوانێت
ببێت بە شــوێنێکی ئارام و ســەقامگیر و
خۆش؟
لە شــەڕی جیهانیــی دووهەمدا نزیک بە
 ٥٠میلیــۆن کەس لــە ئورووپادا کوژران.
دوای شــەڕ ،ئورووپــا ناوچەیەکــی وێــران
و خەڵکێکــی زۆر مانــدوو و شــەکەتی
لێمایــەوە کــە دوای کۆتایــی شــەڕی
جیهانــی لەگــەڵ مەترســییەکی دووبــارە
بــەرەوڕوو بوونــەوە؛ ئەویش شــەڕی ســارد
و ملمالنــێ و ئەگــەری شــەڕی نێــوان
ئامریکا و ســۆڤیەت بوو کە لە ئەگەری
هەر شــەڕێکدا ئورووپا لە هێڵی پێشەوەی
شەڕدا بوو.
واڵتانــی ئورووپایــی بەتایبــەت واڵتانــی
ئورووپای ناوەندی و ڕۆژئاوایی بە جێگای
درێــژەدان بــە کێشــە و ناکۆکییــەکان و
وەرگرتنــەوەی ڕەخنــە و نەفرەت؛ ڕێگای
هــاوکاری و هاوپەیمانییەتییــان گرته بەر
و بەرژەوەندییــە بچووکەکانــی خۆیــان
فیــدای بەرژەوەندییــە گــەورەکان کــرد.
دوای کۆتایی شــەڕی ســارد ،ئورووپا بە
ئومیــد و ئەمنییەتێکــی زیاتــرەوە پەرەیان
بــە گەشــەی ئابووریــی و پێشــکەوتن دا.
واڵتانــی ئورووپایــی لــە چوارچێــوەی
ســنوورەکانیان بــە ڕێزدانــان بــۆ ئازادییــە
تاکەکەســییەکان و لەبەرچاوگرتنــی
مافــی کەمینــە نەتەوەیــی ،قەومــی و
مەزهەبییــەکان زۆرێک لە کێشــەکانیان
چارەسەر کرد.
ئەگەرچــی هەتــا ئێســتا هەندێــک لــە
واڵتانــی ئورووپایــی بــۆ نموونــە واڵتانی
ئورووپــای ڕۆژهەاڵتــی پەیوەســت بــە
یەکیەتیــی ئورووپــا نەبوونــە و بریتانیاش
لــە یەکیەتیــی ئورووپــا دەچێتــەوە
دەرەوە ،بــەاڵم بەگشــتی یەکیەتیــی
ئورووپــا کاریگەرییەکــی گرینــگ و
یەکالکــەرەوەی لــە پرســە جیهانییەکاندا
هەیە و سەرەڕای کێشەکانی بەردەم وەک
هەڕەشــەی ئەمنییەتی لەالیەن ڕووســیەوە
و گەشــەی خیــرای ئابووریــی چیــن و
هەندێــک لــە واڵتانــی جیهانــی ســێهەم
النیکــەم هەتــا چەنــد دەیــەی داهاتــووش
یەکیەتیی ئورووپا بە گەشەی زانستی و
ئابووریی و خۆشــبژێوی گشتی ،پێگەی
گرینگــی خــۆی لــە ئاســتی جیهانیــدا
دەپارێزێت.
هاوپەیمانــی لەگــەڵ ئامریــکا لــە
چوارچێــوەی ناتــۆ کاریگەرییەکــی
گرینگــی لەســەر ئەمنییەتــی واڵتانــی
ئورووپایــی هەبــووە و بــێ گومــان بــێ
پشــتیوانیی ئامریــکا لــە ســەردەمی
دەســەاڵتی سۆڤیەت لەگەڵ کێشەی زۆر
بەرەوڕوو دەبوونەوە و ئێستاکەش سەرەڕای
هەڵوەشــانەوەی ســۆڤیەت ،واڵتانــی
ئورووپایــی هێشــتا لە بەرانبەر ڕووســیەدا
پێویســتیان بــە یارمەتیــی ئامریکا هەیە.
بــەاڵم هــۆکاری ســەرەکی پاراســتنی

ئەمنییەتــی ئورووپــا ،هاوئاهەنگیــی و
یەکیەتیــی نێــوان ئــەو واڵتانــە بــووە و
هەیــە و لــە داهاتووشــدا بــە گۆڕانێــک
کــە لــە پێکهاتــەی سیاســیی جیهــان و
ناکۆکــی لەگــەڵ ئامریــکا یــان النیکەم
کەمبوونــەوەی هەڕەشــەکانی ڕووســیه
دێتــە ئــاراوە ،ئەگــەری هەیــە واڵتانــی
ئورووپایی ئەرتەشی هاوبەشی ئورووپایی

ڕووی لە گەشــەیە بەاڵم ئەو گەشــەیە بە
نیســبەت ســەرچاوە و دۆخی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاســت زۆر کەمە و هەاڵیســانی هەر
شــەڕێک دۆخێکــی زۆر خراپــی دەبێــت.
شەڕی سارد و بە نوێنەرایەتیی عەرەبستان
و ئێــران و شــەڕە نێوخۆییەکان و شۆڕشــە
بێئەنجامــەکان لــە واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاستدا کێشەگەلی چارەسەرنەکراوی

و هەاڵواردنــی نەتەوەیــی و قەومــی و
مەزهەبــی و ڕەگــەزی لــە ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاستدا نەبیستین .بەاڵم بەڕاستی بۆ؟
بۆچــی؟ بۆچی ئــەو هەمــوو جیاوازییە؟
بۆچــی لــە واڵتانــی ئورووپایــی ئەزیــەت
کردنی ئاژەاڵن تاوانە بەاڵم لە ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاســت و باکــووری ئافریقا و واڵتانی
دیکــەی دراوســێی لەگــەڵ ڕۆژهەاڵتــی

بوو.
لــە مــاوەی  ٧٠ســاڵی ڕابــردووا،
دیکتاتۆرەکان و ڕێژیمە ئیدئۆلۆژیکەکان
لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا یەک لە دوای
یەک بە ڕووخانی دیکتاتۆرەکانی دیکە
بــە دەســەاڵت گەیشــتن و بــۆ پاراســتنی
دەســەاڵتەکەیان وابەســتە بــە هێزێکــی
بــان ناوچەیــی بــوون و جیــا لــە شــەڕ و

هاوپەیمانی لەگەڵ ئامریکا لە چوارچێوەی ناتۆ کاریگەرییەکی گرینگی لەسەر ئەمنییەتی
واڵتانی ئورووپایی هەبووە و بێ گومان بێ پشتیوانیی ئامریکا لە سەردەمی دەسەاڵتی سۆڤیەت
لەگەڵ کێشەی زۆر بەرەوڕوو دەبوونەوە و ئێستاکەش سەرەڕای هەڵوەشانەوەی سۆڤیەت ،واڵتانی
ئورووپایی هێشتا لە بەرانبەر ڕووسیەدا پێویستیان بە یارمەتیی ئامریکا هەیە.
بــە جێــگای ڕێککەوتنــە نیزامییەکانــی
ئێستا دابمەزرێنن.
ئەمنییــەت و ســەقامگیری لە ئورووپا لە

عەرەبــەکان و ئیســرائیل هەموو دەرخەری
داهاتوویەکــی پــڕ لــە هەڵــا و ئاڵۆزییە.
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بووەتــە شــوێنی

نێوەڕاســت گیانــی مرۆڤــەکان لــە هەموو
شتێک بێبەهاترە؟
فەرهەنــگ و جــۆری تێڕوانین بە ژیان و

وێرانــی دەســکەوتێکی دیکەیــان نەبــوو.
چەقبەســتوویی بــە چەشــنێک چاویانی
کوێــر کردبــوو کــە هەموویــان لــە بیــری

ئاستێکدایە کە لە سنووری نێوان واڵتانی
یەکیەتیــی ئورووپایــی هیچ ئەرتەشــێک
بوونی نییە.
بــەاڵم لــە بەرانبــەردا و لــه ڕۆژهەاڵتــی

کێبڕکێــی دەســەاڵتدارانی بــان ناوچەیی
بــە تایبەتــی ئامریکا و ڕووســیە و هێدی
هێدی دەنگی هەنگاوەکانی «چین»ـیش
دێــت .ئــەوەش دۆخەکە ئاڵۆزتــر دەکات.

سیاســەت هــۆکاری ئەســڵیی هەموو ئەو
جیاوازییانەیــە ،لــە واڵتانــی ئورووپاییــش
کەســایەتییە سیاســییەکان و ئەحــزاب و
ئــااڵ و واڵت و نەتەوەبــوون و قەوم و زمان

ســڕینەوەی دژبەرانی خۆیانن و هیچکات
بیر لە پێکەوەژیان ناکەنەوە.
دوای  ٧٠ســاڵ هەوڵەکانــی واڵتانــی
عەرەبــی و ئێــران ( ٤٠ســاڵی ڕابــردوو)

فەرهەنگ و جۆری تێڕوانین بە ژیان و سیاسەت هۆکاری ئەسڵیی هەموو ئەو جیاوازییانەیە ،لە
واڵتانی ئورووپاییش کەسایەتییە سیاسییەکان و ئەحزاب و ئااڵ و واڵت و نەتەوەبوون و قەوم و
زمان و عەقیدە و مەزهەب بایەخی هەیە بەاڵم دوای مرۆڤ و هەمووی ئەو بابەتانە بۆ خزمەت به
مرۆڤه بەاڵم لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا تەواو بەپێچەوانەیە و هەر شتێک لە مرۆڤ بەنرخترە.
نێوەڕاســتدا ،ســەرەڕای ئەوەیکــە
ناوچەیەکــی دەوڵەمەنــد لــە بــواری
ســەرچاوە سروشــتییەکان و وزەیــە و
هێزێکــی کاریــی الو و زۆری هەیــە و
جیــا لــەوەش دەفەرایەتییەکــی زۆری بــۆ
گەشە و پێشکەوتن هەیە بەاڵم بە گشتی
ناوچەیەکی پێشــکەوتوو نییە و نائەمنە.
ڕاســتە کــە لــە هەندێــک لــە واڵتانــی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت وەکــوو ئیمارات و
عەرەبســتان و قەتــەر لــە بــواری ئابووری
دۆخێکــی باشــیان هەیە ،بــەاڵم لە بواری
دێموکراســی و ئازادییــە کۆمەاڵیەتــی

لــە کاتێکدا نێونجیــی بوودجەی نیزامیی
جیهــان نزیــک بــە  ٢لەســەدی بەرهەمی
ناپاقژی نێوخۆییە و هەندێک لە واڵتانی
ئورووپایی تەنانەت کەمتر لە  ٢لەسەد بۆ
بابەتــی نیزامی هەزینە دەکــەن .واڵتانی
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بــە بەرهەمــی
ناپاقــژی نێوخۆیــی و ســەرانەی کەمتــر
نیســبەت بە واڵتانی ئورووپایی بەشــێکی
گرینــگ لە بەرهەمی ناپاقژی نێوخۆیی
بۆ بابەتی نیزامی خەرج دەکەن و باشترین
موشتەرییەکانی چەکوچۆڵ لە جیهاندان
و لــە تەنیشــت ئەویــش ڕۆژ لــە دوای

و عەقیــدە و مەزهەب بایەخی هەیە بەاڵم
دوای مرۆڤ و هەمووی ئەو بابەتانە بۆ
خزمــەت بــه مرۆڤه بەاڵم لــە ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاســتدا تــەواو بەپێچەوانەیــە و هــەر
شتێک لە مرۆڤ بەنرخترە.
دەمارگــرژی ،بە شــێوەیەک لــە قۆناغی
منداڵییــەوە چووەتــە نــاو مێشــکمان کــە
تەنانەت هەندێک لە سیاســەتمەدارانی بە
قســە چەپ و دێموکرات لە ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاستدا بەپێچەوانەی قسە جوانەکانیان
لــە کــردەوەدا وەکــوو گرووپــە تونــدڕەوە
مەزهەبییەکان هەڵسوکەوت دەکەن.

بــۆ لەناوبردنــی ئیســرائیل جیــا لــە چەند
شــەڕی ماڵوێرانکــەر چ دەســکەوتێکی
بــۆ ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت هەبــووە؟ یان
پێشــگرتنی ئیســرائیل لــە دروســتبوونی
واڵتی فەلەستین لە ناوچەی خودگەردان
جیــا لــە ڕق و کینــە چ دەســکەوتێکی
هەبــووە؟ ئایــا ڕێگایــەک جیــا لــە
پێکەوهژیانــی دوو واڵتــی ســەربەخۆی
ئیســرائیل و فەلەســتین هەیە؟ سەرکوتی
نەتــەوەی کــورد جیــا لــە شــەڕ و وێرانــی
چ دەسکەوتێکی هەبووە؟ ئایا ڕێگایەک
بــۆ کۆتاییهێنــان بــە هــەاڵواردن و

هەندێک الیەن ،هێزەکانی بان ناوچەیی بە هۆکاری ئەسڵیی هەموو کێشەکان دەزانن ،بەاڵم
ئایا هێزەکانی بان ناوچەیی سەدامیان ناچار کرد هێرش بکاتە سەر ئێران و کویەت؟ یان کەسێک
ڕێژیمی ئێرانی ناچار کردبوو کە سیاسەتی "هەناردەکردنی شۆڕش" بگرێتە پێش و بۆ دەیان ساڵ
ناوچەکە تووشی شەڕ و قەیران بکات؟
و سیاســییەکان دۆخێکــی زۆر خراپیــان
هەیــە و بەپێــی دۆخــی ئێســتا ،زەحمەتــە
داهاتوویەکــی گــەش و بــاش لــە ماوەی
چەنــد دەیــەی داهاتــوو بــۆ ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاست بەدی بکرێت.
ئامــار و ڕەقەمەکانــی بانکــی جیهانی و
دامــەزراوە جیهانییــەکان دەرخەری ئەوەیە
کــە ئابووریــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت

رۆژ حــوزووری نیزامیــی واڵتانــی بــان
ناوچەییش زیاتر دەبێت.
ڕۆژ نییــە هەواڵــی ســەرکوتی ناڕازاییان
لــە یەکێــک لــە واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســتدا یــان هەڕەشــەی یەکێــک لــە
واڵتانــی دیکــە لــە یەکتری یــا ڕاپۆرتی
یەکێــک لــە دامــەزراوە جیهانییــەکان
لەبــارەی ئامــاری ئێعــدام و ئەشــکەنجە

زۆرینــەی ئۆپۆزســیۆنەکانی ڕێژیمــە
دیکتاتۆرەکان لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا
یــان جیاوازییەکیــان لەگــەڵ ڕێژیمــە
دیکتاتــۆرەکان نییــە یــان لــەوان خراپترن.
هــۆکاری شکســتی بەهــاری عەرەبــی و
خراپتربوونــی دۆخــی سیاســی و ئابووری
ئەو واڵتانەی کە ســەرهەڵدانیان تێدا کرا
بــۆ نەبوونــی ئاڵترناتیوێکــی دێموکــرات

لەبەرچاوگرتنــی مافــی کــورد هەیــە؟
ئایا ئەگەری شــەڕی ئێران و عەرەبســتان
و هاوپەیمانەکانــی ئــاکام و دەســکەوتی
جیاوازتــر لــە  ٨ســاڵ شــەڕی بێهــوودەی
ئێران و عێراق دەبێت؟ ئایا شەڕ و قەیرانی
یەمــەن و ســووریە جیــا لــە بەدبەختــی
و هــەژاری دەســکەوتێکی دیکــەی بــۆ
ڕۆژهەاڵت هەیە؟
هەندێک الیــەن ،هێزەکانی بان ناوچەیی

بــە هۆکاری ئەســڵیی هەموو کێشــەکان
دەزانن ،بەاڵم ئایا هێزەکانی بان ناوچەیی
ســەدامیان ناچار کرد هێرش بکاتە ســەر
ئێــران و کویــەت؟ یان کەســێک ڕێژیمی
ئێرانــی ناچــار کردبــوو کــە سیاســەتی
«هەناردەکردنــی شــۆڕش» بگرێتــە پێش
و بۆ دەیان ســاڵ ناوچەکە تووشــی شــەڕ
و قەیــران بــکات؟ ئایــا هێزەکانــی بــان
ناوچەیــی تورکیــە و ئێــران و عێــراق و
ســووریەیان ناچار کردووە مافی نەتەوەی
کورد لەبەرچاو نەگرن؟ یان هەمووی ئەو
هــەاڵواردن و دزی و ئێعــدام و گەندەڵــی
و جەنایەتــە لــە واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســتدا بــە بڕیــاری هێزەکانــی بــان
ناوچەیــە؟ ئایــا قەیرانــی یەمــەن کــە
گەورەتریــن قەیرانــی ســەدەیە واڵتانی بان
ناوچەیــی دروســتیان کــردووە یــا ئێــران و
عەرەبســتان؟ بە تاوانبارکردنی یەکتری و
یەکتر خەتابارکردنی واڵتان تەنیا خۆمان
فریــو داوە ،ڕاســتییەکەی ئەوەیــە کــە لە
پێکهاتەی سیاســیی جیهان هەموو واڵتان
لــەدوای بەرژەوەندییەکانــی خۆیانــن و
کاتێک دیکتاتۆرەکانی وەک خومەینی
یــان ســەدام و ئەردۆغــان بــە تەمــاح و
دەمارگرژیــی کێشــە و ئاڵــۆزی دروســت
دەکەن هێزە بان ناوچەییەکان لەو کێشەیە
وەک دەرفەتێــک بــۆ دزەکردنــی خۆیــان
کەڵکی لێوەر دەگرن.
ئەگــەر لــە فەڕانســە یــان بریتانیــا یــان
ئاڵمانــدا دیکتاتۆرێــک دەگەیشــە
دەســەاڵت و کیشــەی گــەورەی لەگــەڵ
دراوســێکانی ســاز بکردایــە ،بێشــک
ڕووســیە و چیــن هەولیــان دەدا لــەو هەلە
بــۆ دزەکردنە نێــو ئورووپا کەڵکی خۆیان
وەربگــرن بــەاڵم واڵتانــی ئورووپایــی بــە
درک پێکــردن و تێگەیشــتنی ورد و
درووســت لە پرســە سیاســییەکان و هێز و
دەســەاڵتێک کە هەیانە ،دەیان ســاڵە کە
تووشــی وەهــا هەڵەگەلێــک نەبوونەتەوە.
ئەگــەر واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن لــە
نێــو ســنوورەکانیدا ڕەچاوی دێموکراســی
و مافەکانــی مــرۆڤ بکــەن و هەمــوو
واڵتــان پێکــەوە پێوەندییەکی تەندرووســت
و باشــیان هەبــێ کــە تێیــدا قازانــج و
بەرژەوەندییە هاوبەشــەکان پێوەر بێت ،ئیتر
هیــچ بیانوویــەک بۆ دەســتێوەردانی هێزە
بانناوچەییەکان بونی نامێنێت.
ئەوەیکــە ڕوونــە ڕۆژهەاڵتــی ناڤینیــش
دەتوانــێ ببێتە ناوچەیەکی ســەقامگرتوو
کــە تێیدا خۆشــبژێوی پێوەری ژیان بێت،
تەنیا بەو مەرجەی کە لەباتی حاشاکردن
لــە یەکتــر و هەوڵــدان بــۆ لەنێوبــردن و
خاشــەبڕکردن ،ڕێگــەی دۆســتایەتی و
یەکســانی و دادپــەروەری و هــاوکاری
هەڵبژێرین؛ ئەمە خەونێکە بەاڵم خەونێک
کەدیتــە دی بــەو مەرجــەی کــە واڵتانی
ڕۆژهەاڵتی ناڤین لە نێو ســنوورەکانیاندا
مافــی هەمــوو کەمایەتییــە نەتەوەیــی،
قەومــی و مەزهەبییــەکان لەبەرچــاو
بگــرن و لەباتــی هەوڵــدان بــۆ لەنێوبردن و
خاشەبڕکردنی واڵتانی دراوسێیان ڕیگەی
یەکیەتی و هاوکاری هاوبەش هەڵبژێرن.
بــەم شــێوەیە ئیتــر نــە پێویســت بــە بوونی
هێــزی ســەربازی بانناوچەیــی دەکات و
نــە پێویســت بــە کڕینــی ســەدان میلیارد
دۆالری چەکوچۆڵ و پیداویســتییەکانی
شــەڕ ،بەڵکــوو بە هــاوکاری و یەکیەتی
و یەکگرتوویــی و تەنیــا بــە هەبوونــی
 %2لــە بەرهەمــی ناپاقــژی نێوخۆیــی
دەتوانــن بەرزتریــن ئاســتی ئەمنیــەت بــۆ
ناوچــە دابیــن بکــەن و بــە کەڵکوەرگرتن
لە هەموو پۆتانســیەڵ و پێداویســتییەکان
بۆ بردنەســەر و گەشــەی ئابووری بگەنە
پێگەیەکــی گرینگ و شــیاو لە ئاســتی
جیهانــی و خەڵکــی ڕۆژهەاڵتی ناڤین بە
خۆشــبژێوی تــەواو بگەن .تەنیا پێویســتە
لەجیاتی لەنێوبردن و حاشاکردن لە یەکتر
و تاکپەرســتی و دوگماتیــزم ڕێگــەی
یەکیەتی و یەکگرتوویی و دێموکراســی
بگرینە بەر.
بــۆ گۆڕانــە مەزنەکان ئەوەندە بەســە کە
لــە خۆمانــەوە دەســت پــێ بکەیــن و لــە
دەمارگــرژی و دوگــم بیرکردنەوە خۆمان
بە دوور بگرین و ڕێز بۆ مافی خەڵکانی
دیکە دابنین.
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لە زاری پارێزەرانی واڵتەوە

دیمانەیەک لەگەڵ «سەیران مەحموودپوور» ،پێشمەرگەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
وتووێژ :بێهزاد قادری

نازانم چۆن وشــەکانی بۆ لەســەر
الپــەڕە دابڕێــژم و پێکــەوە گرێیان
بــدەم ،کاتێــک دەیبینــم کــە
«کوردســتان» لەســەر لووتکەی
هەســت و ئاواتــی النکەی هەیە
و چراوگــی ڕێژوانــی ئامنجیەتــی
و قەڵغانــی «کوردایەتیـ»ـــی،
فیشــەکی چــاوی ناحــەزی
نیشتمان نەزۆک دەکات.
وشەکانیشــم توانایــان نییــە لــەو
هەســتە بدوێــن ،کاتێــک دەبینن
کیژێک بۆ چیا و ئارانی کوردستان
دەچرپێنێــت و کوردســتان دەکات
بــە ســەردێڕی هــەر ئاوازێــک و
پێکەنینێکی؛ بزەگەلێک کە هزری
بێــوارەی شەمشــەمەکوێرەکانی
سەردەم هەڵدەوەشێننەوە.
هەندێکجــار دەبێ وشــەکان لەبیر
بکەیــت و ڕوانینــەکان بخوێنیتەوە،
ڕوانینگەلێــک کە دەدوێن« :من
ڕەشــبەڵەک دەســتم گرتــووە و
چەکــی شــەرەفم لەشــان کردووە
و هــەورازی ئامانجــم ئەگــەر لــە
ئێستایشم ئەستەمتر و لێژتر بێت،
قــەت چۆکــی بــۆ شــل ناکــەم و
داگیرکــەر لەژێــر تــەرزەی ئــاواز و
فیشەکمدا دەتاسێنم».
بــەر لــەوەی بێیتــە ڕیــزی
شۆڕشــەوە ،هەســت و بیــر و بــاوەڕت
ســەبارەت بە کوردســتان و پێشــمەرگە
چۆن بوو؟

ئــەو کات هەســتم بــەوە دەکــرد کــە
کوردســتان واڵتێکــی داگیرکــراوە و
دەبــێ منیش هــەر وەک ئەوانەی کە
پێشــتر هاتوونەتــە ڕیزەکانی خەباتەوە،
بێم و ئەرکمە کە بۆ واڵتەکەم خەبات
بکــەم ،چونکە زۆر جــار باب و باپیرم
دەیــوت ئەگــەر بــاب و باپیرانــی ئێمە
بەجوانــی ئەرکــی خۆیــان جێبەجــێ
کردبــا ،ئێســتا ئێمــە ئــاوا نەدەبوویــن
و کوردســتانیش ئــاوای لــێ بەســەر
نەدەهــات و ئاوەهــا دابــەش نەدەکــرا.
لەبــەر ئــەوەی کە مــن لــە منداڵییەوە
هەمیشــە بنەماڵــەم باســیان لــە
پێشمەرگە و حیزبی دێموکرات دەکرد
و خاڵــی بابیشــم پێشــمەرگەیەکی
بەناوبانــگ بــووە ،هەمیشــە پێم خۆش
بــووە کــە منیــش ببمــە پێشــمەرگە و
بێمە ڕێزی شۆڕشەوە .ئەو کاتەی کە
هاوڕێکانــی ســەردەمی منداڵیم هاتن
بــۆ نێــو حیــزب ،منیــش هەوڵــم دا کە
ڕێگایــەک پەیدا بکــەم و بەختەوەرانە
هەر لە ڕێگای ئەوانەوە منیش هاتم.
ئێســتا کــە خــۆت
پێشــمەرگەیت ،چ هەســتێکت هەیە
و هەستت بۆ کوردستان چۆنە؟
ئێســتایش کــە خــۆم توانیومــە بــەم
ڕێبــازە پیرۆزە پەیوەســت بــم ،باوەڕم
لــە جارانیــش و لــە ســەردەمی
منداڵیشــم قووڵتــر بــووە و هەمیشــە
ئامادەم تاکوو دواهەمین ساتەکانی
ژیانــم شــەڕی بــۆ بکەم و لــە پێناو
کوردستاندا گیانم ببەخشم.
هــەر کام لــەم وشــانە
(نیشــتمان ،پێشمەرگە و ڕاسان) لە

ڕوانگەی خۆتەوە پێناسە بکە:
لــە ڕوانگــەی منــەوە ،ئێمــە بــە
پێشــمەرگە و نیشــتمانمانەوە
دەناسرێین .ئەگەر من «نیشتمانـ»ـم
نەبێت ،هیچ کەس و هیچ واڵتێک
نازانێت کە من کێم.
وشــەی «پێشــمەرگە» بــە واتــای
کەسێکە کە گیانی خۆی لە پێش
مەرگــی دانــاوە و باســکی بەهێزی
گەلە.
«ڕاســان» بە واتــای ڕاچەڵەکینە،
و
هۆشــیاربوونەوە
یانــێ
ئاگاداربوونــەوە .ڕاســان قۆناغێکی
نوێ لە خەباتی حیزبی دێموکراتە.
ڕاســان ،خەباتــی شــاخ و شــاری
پێکەوە گرێ دا.
ئاواتــی
گەورەتریــن
ژیانــت چییــە و بۆچی ئــەو ئاواتە،
گەورەترین ئاواتی ژیانتە؟
ئازادیــی کوردســتان ،ســەرکەوتنی
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان و
گەڕانــەوە بۆ نێــو ماڵ و بنەماڵەی
خۆمــان ،لە گەورەتریــن ئاواتەکانی
ژیانمــە .ئەمــە ئاواتــی منــە وەک
پێشــمەرگەیەک و بــڕوای ئێــوە،
گەورەترین ئاواتی پێشــمەرگەیەک
جگە لەوە دەتوانێت چی بێت؟
 بە بڕوای من ،ئازادیی کوردستان،تەنیــا ئاواتێــک نییــە و ئامانجێکە
کــە لە دڵــی هەر پێشــمەرگەیەکی
خاکپەرســتدا ڕیشــەی هەیــە.
پرســیاری دیکەم :بە بۆچوونی تۆ،
چ شــتێک دەتوانێت واتا بە ژیانی

مرۆڤی کورد ببەخشێت؟
هەبوونــی واڵتێکــی یەکگرتــوو و
سەربەخۆ.
وەک پێشــمەرگەیەک،
چ قســەیەکت بــۆ هاوواڵتییانت لە
کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا هەیە؟
داوایــان لــێ دەکــەم کــە چیــدی
ئــەم زوڵــم و زۆرە قەبــووڵ نەکــەن
و ئەوانیــش وەک ئێمــە بــا دژ بــە
ڕەشبیران و فاشیست وەجواب بێن و
هەوڵ بۆ ئازادیی واڵتەکەیان بدەن.
وەک شۆڕشــگێڕێک،
چ وتەیەکــت بــۆ هاوســەنگەر و
هاوڕێ پێشمەرگەکانت هەیە؟
داوا لــە هەمــوو هــاوڕێ و
هاوســەنگەرەکانم دەکــەم کــە
هیچــکات لەبیریــان نەچێــت بۆ چ
ڕێبازێکــی پیــرۆز لێــرەن و ڕێگای
شەهیدان بەر نەدەن.
وەک نیشتمانپەروەرێک،
چ پەیامێکــت بــۆ خۆفرۆشــان و
خائینانی خاک و گەل هەیە؟
داوام ئەوەیــە کــە چیــدی ئــاو
و خــاک و هاوواڵتییەکانیــان
نەفرۆشــن و دەست لە چڵکاوخۆری
و کاسەلێسی هەڵبگرن.
ئەگــەر کوردســتان ئازاد
بکرێــت و بگەڕێیتــەوە کوردســتان،
چ بەرنامەیەکت بۆ ژیانت هەیە؟
بەرنامەیەکــی وەهــام نییــە .یانــێ
هێشتا بیرم لەوە نەکردووەتەوە .بەاڵم
ئەوکاتیــش هیــوادارم لەنێــو هێــزی
پێشمەرگەدا بمێنمەوە.

نەبوونی مامۆستا ،قەیرانێکی چارەسەرنەکراو لە ئێران
ئاسۆ مێنبەری
ئێرانــی ژێــر دەســەاڵتی ڕێژیمــی
ئیســامیی ئاخونــدی ،واڵتێکــی
تەنــراو لــە کێشــە و قەیرانەکانــە ،لــە
کێشــە سیاســییەکانەوە بگــرە کــە
واڵتــە زلهێزەکانــی جیهانــی بــە خۆوە
خەریــک کــردووە تــا کێشــەگەلی
ئابــووری ،کۆمەاڵیەتــی ،فەرهەنگی
و پەروەردەیــی کــە تــاک بــە تاکــی
کۆمەڵــگای بــە خۆیــەوە ســەرقاڵ
کردووە .کێشــەکان لە هەر بوارێکەوە،
لــە هــەر کاتێکــی دیارکــراودا یــان
لــە هــەر دۆخێکــدا ،زیاتــر بەرۆکــی
نەتەوە ژێردەســتەکانی ئێــران دەگرنەوە
کــە مافەکانیــان لەالیــەن تاقمێــک
دەسەاڵتبەدەســتی ملهــۆڕ زەوت کراوە
و ئــەوە کەمینــە نەتەوەیــی ،ئایینی و
زمانییەکانــن کــە زیاتــر دەکەونــە بەر
ئــازار و مافیــان لــێ زەوت ئەکرێــت و
گوشــاریان دەخرێتە سەر .یەکێک لەو
کەرتانــەی کە زۆرترین خەســاری لەم
نێوانەدا وێکەوتووە ،کەرتی پەروەردەیە
لــە ئێرانــدا کــە لــە دۆخێکــی زۆر
نالەباردایە و کێشەکانی ئەم کەرتە بە
درێژایی ٤٠ساڵ دەسەاڵتدارێتی ڕێژیم
هــەر لــە زیادبووندا بــووە ،بەاڵم ئەوەی
کــە جێــی تێڕامانە چەنــد قات بوونی
ئەم کێشە و گرفتانە بۆ کەمینەکانی
ژێر دەسەاڵتی ڕێژیم بووە .هەندێ جار
بە مەبەستی ســەرکوتی نەتەوەیەک،
هەندێک جار بە مەبەستی سەرکوتی
پەیڕەوانی ئایینێک یان هەندێ جاریش
بــە مەبەســتی ســەرکوتی بیرێکــی
جیــاواز و زمانێــک کــە مێژوویەکــی
دیاریکــراوی لــە پشــتە ،گوشــارەکان
لــە حاڵەتــی هەڵکشــاندا بــووە .بۆ ئەم
مەبەســتەش ســەرەتاییترین بنکەیەک
کە دەکرێ لە الیەن ڕێژیمەوە سیلەی
لێ بگیرێــت ،قوتابخانەیــە .قوتابخانە

لــە الیــەن رێژیمــی ئێرانــەوە هەمیشــە
وەکــوو چەکێک لــە بەرانبەر خەڵکدا
کەڵکی ئاوەژووی لێوەرگیراوە ،تاکوو
لەم ڕێگایەوە باشــتر پەرە بە بیرۆکەی
ویالیەتــی فەقیهــی بدرێــت و بــە
گوشارهێنان بۆ قوتابیان ،هەوڵ بدرێت
کە نەتەوەکانی دیکەی غەیرەفارسی
ئێــران لــە دنیــای خوێنــدن ،زانســت و
گەشەکردن دوور بخرێنەوە.
مانگێــک بــە ســەر کرانــەوەی
قوتابخانــەکان لــە ئێرانــدا تێدەپەڕێــت،
خەڵــک ســەرەڕای هەمــوو کێشــە
ئابوورییــەکان هەوڵیــان داوە کــە
منداڵەکانیــان بنێنــە بــەر خوێنــدن و
پێداویستییە سەرەتاییەکانی خوێندنیان
بۆ دابین بکەن.
لــە شــەهرییەی  ٩٠٠هــەزار تمەنیــی
قۆناغــی ئامادگییــەوە لــە قوتابخانــە
دەوڵەتیییەکانــدا بگــرە هەتــا کڕینــی
جلوبەرگــی چەنــد ســەد هــەزاری
و دابینکردنــی پێنــووس و تێنــووس
و پێداویســتییەکانی دیکــە کــە
کێبەڕکێــی بــازاڕی فرۆشــیش بــە
شــێوەیەکی چەنــد قات گوشــارەکانی
بۆ سەر خەڵک زیاد کردوون .پێش لە
کرانەوەی قوتابخانەکان و دەســتپێکی
ســاڵی نوێی خوێندن ڕەنگە ئەم بەشە،
گرینگتریــن بەشــی دڵگرانییەکانــی
خەڵــک بەئەژمــار دەهات ،هــەر بۆیە
لــە چەندیــن الوە چەندیــن کەمپەیــن
ڕێکخــران تاکــوو هیــچ منداڵێــک
لــە خوێنــدن بێبــەری نەبێــت و بتوانــن
قۆناغێکی دیکەی ژیانیان بە دڵێکی
خۆشەوە دەست پێبکەن.
ڕۆژانــە ماڵپــەڕە جۆراوجــۆرە
فەرمییەکانی ســەر بــە ڕێژیمی ئێران
و ســەرچاوە نافەرمییە خەڵکییەکانی
هەواڵیش هەندێک ســووژە دەخەنە بەر
دیــدی خوێنەرانەوە کە جێی تێرامانە.
لەکاتێکدا کە هەواڵدەرییەکانی ڕێژیم
بــە بەردەوامی باس لە نۆژەنکردنەوەی
قوتابخانەکان و سەردانی فاڵنە وەزیر و

فاڵنە بەرپرس بۆ ناوەندە فێرکارییەکان
دەکــەن ،خەڵک لە نەبوونی قوتابخانە
و مانەوەی منداڵەکانیان لە کانێکسدا
گازندەیــان هەیە و داوای چارەســەری
لە بەرپرسانی ڕێژیم دەکەن.
پــاش مانگێــک لە دەســپێکی ســاڵی
نوێــی خوێنــدن هێشــتا کۆمەڵێکــی
بەرچــاو لــە قوتابییــان لــە نێــو
کانێکسگەلێکدا درێژە بە خوێندن دەدەن
کە نە ئاوی هەیە ،نە کارەبا ،نە گاز
و نە تەنانەت سرویســی بێهداشــتی ،لە
هەندێک لە گوندەکانیشــدا قوتابییان
بەهــۆی ڕووخاوبوونی قوتابخانەکەیان
لــە مزگەوتدا ســاڵی نوێــی خوێندنیان
دەست پێکرد.
هەندێــک لــە قوتابخانــەکان
پێویســتییەکی زۆر بەپەلەیــان بــە
نۆژەنکردنــەوە هەیــە و ڕووخاوبوونــی
بیناکــەی هەڕەشــەیەکی جیــددی بۆ
سەر گیانی قوتابییان بە ئەژمار دێت،
بــەاڵم وەزارەتی پــەروەردە و ســازمانی
نۆژەنکردنــەوەی قوتابخانــەکان ،بــە
ڕستەی « هیوادارین بۆساڵی داهاتوو
چارەســەر بکرێــت» لەگەڵ کێشــەکە
ڕووبــەڕوو دەبنــەوە .دۆخــی خراپــی
بینــای قوتابخانــەکان بەتایبــەت لــە
کوردســتاندا ڕووداوگەلێکی نالەباری
بەدواوە بووە کە مەرگی دنیا وەیســی
لــە ژێر دیواری ڕووخاوی قوتابخانەی
گوندەکەیانــدا تەنیــا نموونەیــەک لەو
کارەساتانەیە.
لە هەندێک لە گوندەکانی پارێزگای
سنەدا خەڵک بە ناچاری خۆیان قۆڵێان
لێ هەڵماڵیوە و دەڵێن هەموو ســاڵێک
پێــش لــە کرانــەوەی قوتابخانــەکان،
قوتابخانەی گوندەکەیان تا ڕادەیەک
نــۆژەن دەکەنەوە تاکــوو بە ڕێژەیەکی
کەمیــش بــووە منداڵەکانیــان لــە
مەترسیی مردن ڕزگار بکەن.
لــە ناوچــە بوومەلەرزەلێداروەکانیشــدا
ســەرەڕای هەمــوو پڕوپاگەندە درۆیین
و چەواشــەکارانەکانی ڕێژیــم هێشــتا

مندااڵن لە کانێکسدا دەخوێنن و هیچ
پێداویستییەکیان بۆ دابین نەکراوە.
بــەاڵم کێشــەی قوتابخانەکانــی
کوردســتان و ئێــران تەنیــا بەوەنــدە
کۆتایی نایەت و ئەوەی کە ئێستاکە
زیاتــر لــە هــەر شــتێک بەرۆکــی
مندااڵنــی ئێــران و کوردســتانی
گرتــووە ،نەبوونی مامۆســتایە! ئەگەر
زۆر گەشــبینانە ســەرنجی بابەتەکــە
بدەیــن ڕەنگــە بتوانیــن بڵێیــن کــە
خوێنــدن لــە قوتابخانــەی ڕووخاو و بە
نەبوونــی پێداویســتی و لە کانێکس و
مزگەوتیشــدا هەر درێژەی پێ دەدرێت
بــەاڵم ئایــا خوێنــدن بە بێ مامۆســتا
دەبێــت؟ ئایــا دەکرێــت قوتابییــان بــە
چەندیــن مانــگ مامۆســتایان نەبێــت
و لــە وانەکانیــان وەدوا بکــەون؟ کــێ
واڵمــدەری ســەرنەکەوتنی منــدااڵن
لــە کۆتایــی ســاڵی خوێندنــدا دەبێت؟
کامــە بنکــە یــان ناوەند بەرپرســیاری
ئەو دۆخەیە؟
 ٣٠ڕۆژ لە یەکەمین وەرزی خوێندنی
قوتابییــان تێپەرێــوە و هێشــتا لــە پۆلە
جیاوازەکانــی یەکەمــی ســەرەتاییەوە
بگــرە هەتــا کۆتایــی قۆناغــی
دواناوەنــدی ،هێشــتا لــە زۆربــەی
قوتابخانەکانــدا ،مامۆســتایەک نییە
کــە وانــە بڵێتــەوە ،جگــە لــە نەبوونی
مامۆســتاش هەندێــک لــە قوتابییــان
ســەرەڕای ناونووســینی ئینتێرنێتــی
بــۆ وەرگرتنــی کتێبیش تاکوو ئێســتا
کتێبیــان وەرنەگرتــووە و دیار نییە کە
ئــەم ســاڵەی خوێندنیــان چــۆن دەبــێ
تێپەڕ ببێت.
وەزارەتــی پــەروەردە لــە واڵمــی ئــەو
پرســیارەدا کــە بۆچــی کتێــب بــە
منداڵــەکان نادرێــت وتوویەتــی
کــە ئەنبارەکانمــان بەتاڵــن! ئەمــە
لەحاڵێکدایــە کــە بەپێی ناونووســینی
ئینتێرنێتــی و وەرگرتنی پارەش ،دەبێ
کتێبــەکان پێشــوەختە ئامــادە کرابن و
هــاوکات لەگــەڵ دەســپێکی خوێنــدن

کتێبــەکان بە ســەر قوتابییاندا دابەش
بکرێت کە وەکوو کەمتەرخەمییەکانی
دیکــەی بەرپرســانی ڕێژیــم ئەمــەش
یەکێکــی دیکــە لە کێشــە پشــتگوێ
خراوەکانە.
هەبوونــی مامۆســتا لــە قۆناغــە
جیاوازەکانــی خوێندندا گرینگییەکی
تایبەتی هەیە ،چونکە ئەگەر تەنانەت
کەســانی زۆر زیرەک و بلیمەتیش لە
بەرچــاو بگریــن دیســانەوە ئەوانیش بۆ
فێربوونــی هەندێــک شــت پێویســتیان
بــە مامۆســتا بــووە ،بۆیــە هەبوونــی
مامۆســتا لــە قۆناغەکانــی خوێندندا
یەکێک لە پێویســتییە سەرەکییەکانە
کە ناکرێت حاشای لێ بکرێت.
مــاوەی چەنــد ســاڵێکە لــە وەزارەتــی
پــەروەردەی ڕێژیمــدا ،بــە شــێوەی
فەرمــی دامەزرانــدن بۆ مامۆســتایان
ئەنجام نەدراوە و ئەگەریش تاقیکاری
وەرگیرابــێ زیاتــر بــە مەبەســتی
چەواشــەکاری و کۆکردنــەوەی پــارە
لــە خوازیارانــی مامۆســتایەتی بــووە،
هــەر بۆیــە لــە مــاوەی ئەم ســااڵنەدا،
مامۆســتایانێک لــە قوتابخانەکانــدا
کاری وانەبێژیان کردووە کە ئێستاکە
بە پێی یاسا دەبێ خانەنشین بکرێن.
خانەنشــین بوونــی هێــزی بەتەمــەن و
نەبوونــی هێــزی جێگوزیــن بــۆ ئــەو
کەســانە ،چــۆڵ مانــەوەی پۆلــەکان
لە مامۆســتای بــەدواوە بووە کە ئەمە
خەسارێکی گەورە بۆ بەشی خوێندن و
قوتابییان بەئەژمار دێت .ڕاپرسییەکان
ئەوەمــان پــێ دەڵێن کــە جیا لە نەبوون
و کــەم بوونــی مامۆســتا ،لە زۆربەی
قوتابخانەکانی ئێراندا ،مامۆستایەک
بــە پســپۆڕییەکی تایبەتــەوە،
وانەگەلێکــی دیکــەش دەڵێتــەوە کــە
هیچ پێوەندییەکیان بە پســپۆرییەکەی
خۆیــەوە نییە و ئەمە زیاتر لە نەبوونی
مامۆســتا بــۆ ئــەو دەرســانە  ،زیان بە
قوتابییــان دەگەیەنێــت .بەداخــەوە
ئــەم دۆخــە لــەو شــار و ناوچانــەدا

کــە کەمینــە نەتەوەیــی ،ئایینــی و
زمانییەکانی تێیدا نیشتەجێن زیاتر لە
شــوێنەکانی دیکەی ئێران ،دەبینرێت.
سیاســەتی لەناوبــردن ،دەســتەمۆکردن
و ژێرچەپۆکــە کردنــی نەتــەوە
بندەستەکان لە الیەن ڕێژیمی ئێرانەوە،
ســااڵنێکە کــە لــە ڕێگــەی
قوتابخانەکانــەوە ئەنجــام دەدرێــت و
ئێســتاکەش پارێزگاگەلێکــی وەکــوو
ســنە ،کرماشــان ،ئیــام ،ورمــێ،
سیســتان و بەلووچســتان و خوزســتان
لــەو پارێزگایانەن کە زیاترین غەدریان
لە بواری پەروەردە و پێداویستییەکانی
خوێندنەوە لێ دەکرێت.
هەوڵــە سیســتماتیکەکانی ڕێژیمــی
ئێــران بــۆ لەناوبردنــی ئــەم نەتەوانە لە
ڕێگەی قوتابخانەکانەوە گەیشــتووەتە
ئاســتێک کە بــە شــێوەیەکی بەرباڵو
ماددەی هۆشــبەر لە نێــوان قوتابییاندا
بــاو دەکرێتــەوە کــە زۆربــەی
کاتەکانیــش ئــەم کارە بــە ئــاگاداری
و هاوکاریی بەرپرسانی قوتابخانەکان
ئەنجام دراوە.
ســەرەڕای هەمــوو ئــەو هەواڵنــەی
ڕێژیــم بــۆ پێشــگرتن لــە پێگەیشــتن
و ســەرکەوتنی الوانــی نەتــەوە
بندەســتەکانی ئێــران بەتایبەت الوانی
کــورد لــە بــواری زانســتیدا ،هەمــوو
ســاڵێک لــە لیســتەی کەســانی
ســەرکەوتووی کونکــوور لــە ئێرانــدا
نــاوی مندااڵنی ئەم نەتەوانە دەبینرێت
کە هیچ بەربەســتێک نەیتوانیوە پیش
بە ئامانجەکانیان بگرێت.
دیــارە قەیرانــی نەبوونــی مامۆســتا
لــە قوتابخانەکانــی ئێرانــدا دەبــێ
بــە هێنــد وەربگیردرێــت و بایەخــی
جیــددی پــێ بدرێــت .لــەم پێوەندییەدا
ئەرکێکی قورس دەکەوێتە سەر شانی
بنەماڵەکان و چیدیکە نابێ لەهەمبەر
کەمتەرخەمییەکانــی بەرپرســانی
قوتابخانــەکان و وەزارەتــی پــەروەردەدا
بێدەنگ بن.

ژمارە ٢٢ ،٧٦٠ی ئۆکتۆبری ٢٠١٩

11

هونەر و ئەدەبیات و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
جەماڵ فەتحی
ئەدەبیــات و هەمــوو ژانــرەکان لــە هەموو
قۆناغەکانــی ژیانــی مرۆڤایەتیــدا
بەشــێکی دانەبــڕاو لــەو ژیانــە و تەنانەت
لــە بــوون و وجــوودی خــودی مرۆڤیشــن
و وەکــوو یەکێــک لــە پێداویســتییە
گرنگــەکان لــە قەڵــەم دەدرێــت ،واتــە
مــرۆڤ دوای دابینکردنــی ماکەکانــی
خواردن و ســازکردنی مەکۆ و پەناگەی
ژیانــی پێداویســتیگەلێکی دیکــە دەبێتە
ئامانجــی کــە پێوەنــدی ڕاســتەوخۆی
لەگەڵ ناخ و ڕۆحیەوە هەیە ،کە دەکرێت
ئــەم پێداویســتییە ڕۆحــی و دەروونییــە
وەکــوو خاڵــی جیاکــەرەوەی مــرۆڤ
و گیانلەبەرەکانــی دیکــە لــە بەرچــاو
بگیردرێــت .هەرچەنــدە گیانلەبەرانــی
دیکــەش بە شــێوازی خۆیــان خوڵقێنەری
بەرهەمگەلێــک وەکــوو مۆســیقان و
هێنــدێ جــار مــرۆڤ بــۆ خوڵقاندنــی
بەرهەمێکــی هونــەری ڕاســتەوخۆ و
ناڕاســتەخۆ پەنا بۆ سروشــت و ئاژەڵەکان
دەبــات و وەکوو ســەرچاوەیەک بەکاریان
دێنێــت ،کــە لەوانــە هونــەری مۆســیقا و
ڕیتمەکانــی نێــو مۆســیقا و هەروەهــا
هێنــدێ بەشــی پێوەندیــدار بــە مۆســیقا
وەکــوو هەڵپەڕکــێ و ســەما و تەنانــەت
بەشێک لە دەنگی ئامێرە مۆسیقاییەکان
لە سروشت و ئاژەڵەوە وەرگیراوە.
ئــەم کاریگەریدانانــە یەکالیەنــە نییــە و
زۆر جــار ئــەو بەرهەمــەی کــە مــرۆڤ
لــە سروشــت وەری دەگرێــت و بە زانســت
و تێئۆرییــەوە ماکەکانــی لــە پاڵ یەک

دەخات و مۆنتاژیان دەکات بۆ سروشــتی
دەگەڕێنێتــەوە ،کــە کاریگەرییەکانــی
لەســەر سروشــت و تەنانــەت ئاژەڵەکانیش
هەســت پــێ دەکرێــت و دەبینرێــت .زۆر
نموونــە هــەن کــە دەرخــەری کاریگەریی
هونــەر و ژانرەکانــی لەســەر سروشــت و
ئاژەڵــن ،گوڵێک کە بە هۆی مۆســیقاوە
زیاتــر گەشــە دەکات و جوانییەکانــی
ناخــی خــۆی زیاتــر دەنوێنــێ یــەک لەو
کاریگەرییانــەی مۆســیقایە لەســەر
سروشــت ،یــان ئاژەڵێک بــە گوێگرتن لە
مۆســیقایەک بێدەنــگ دەبێت نیشــانەی
ئەوەیــە کــە مۆســیقاکە لەگــەڵ ناخــی
تێکەڵ بووە و کارتێکەری هەبووە.
ڕەنگە لە پێناســەی هونەردا ئەم جەوهەرە
تەنیــا بــە بــااڵی مرۆڤــدا بڕابێــت و تەنیا
بە بەشــێک لە جەوهــەر و بەرهەمەکانی
مــرۆڤ پێناســە کرابێــت ،بــەاڵم ئەگــەر
مــرۆڤ لە سروشــت داببڕێت ئایا دیســان
دەتوانێــت هونەر بخوڵقێنێت یان هونەرمەند
بێــت؟ واڵمــی ئەم پرســیارە تــا ڕادەیەک
لە شــیکردنەوەی کاریگەرییەکانی هونەر
و سروشــت لەســەر یەکتــر خــۆ دەنوێنــن،
بــەاڵم ئایــا بەڕاســتی هەمــوو هونەرێک
بەرهەمــی سروشــتە یــان سروشــت هەموو
قوژبنەکانی هونەر لەخۆ دەگرێت یان ئایا
هەمــوو هونەرمەندێــک بــەردەوام لەگەڵ
سروشــت لــە پێوەندیدایــە و ئــەوە سروشــتە
کــە دەبێتــە هــۆی خوڵقاندنــی بەرهەمــە
هونەرییەکانی؟
بــۆ تاوتوێکردنــی ئــەم بــوارە گرنــگ و
بنەڕەتییــە ،دەبێت چەندین قۆناغی ڕەوتە
هونەرییەکان بەپێی زەمەن و شوێنەکانیان
هەڵســەنگێندرێت ،هەتا ئەوەی دروستی و
نادروســتیی ئەم بابەتەمان بۆ دەربکەوێت،

ئــەم بابەتــە کــە لــە هونــەر و ئەدەبیاتــدا
دەچێتــە خانــەی ڕەوتی ناتورالیســتی یان
سروشــتگەراییەوە ،کــە لــە کۆتاییەکانی
ســەدەی نۆزدەهــەم لە فەڕانســەدا لەســەر
بنەمــای بیرۆکەکانــی دارویــن ســەری
هەڵدا ،هەرچەندە ئەم ڕێباز و بزاڤە ئەدەبی
و هونەرییە لە سەرەتا لە سەر ڕیالیزمێکی
توندوتۆڵی کۆمەاڵیەتی دامەزرا بەاڵم بە
دوور لــە ســیمبۆلگەرایی ،ئارمانگەرایی
و ڕۆمانتیــزم لەســەر هەمــوو بەشــەکانی
ژیانــی ڕۆژانە پێداگــری دەکرد ،چونکە
هەمــوو هەڵســوکەوت و چارەنووســی
مــرۆڤ لــە چوارچێوەیەکی ســەپێنراو لە
الیەن میراتگریی باب و باپیران و هەروەها
سروشــت دەبینی و بە فەرمی دەیناســین،
کــە «ئامیــل زۆال»« ،جــان ئشــتاین
بەک» و «داروین» لە بەرجەســتەترینی
نوێنەرانی ئەم ڕێبازە لە قەڵەم دەدرێن .بۆ
تێگەیشــتن لە کاریگەرییەکانی سروشــت
و هونــەر لەســەر یــەک ،ڕاســتەوخۆ و
ناڕاســتەوخۆ ئاراســتەی بابەتەکــە بــەرەو
هەڵسەنگاندن و بەراوردکردنی قۆناغەکان
دەڕوات و قوواڵیــی کاریگەرییــەکان
تەنیــا لــە ئاســتی گەشــەکردنی هونــەر
لــە ڕەهەنــدی مەعریفەتییــەوە لــە کات و
قۆناغــە جیاوازەکاندا دەردەخات و واڵمی
پرسیارێک دەدرێتەوە کە بۆچی هونەر و
ئەدەبیات وەکوو قۆناغەکانی پێشوو تام و
چێــژی خۆیان نەمــاوە ،یان بۆچی وەکوو
پێشــتر ســەرەڕای گەشــەکردنی زانست و
تێئۆریکبوونی هونەر و ئەدەبیات شــاکارە
ئەدەبــی و هونەرییەکان بەرهەم ناهێنرێن؟
ئەگــەر هــەزاران بەڵگــە و بۆچــوون بــۆ
ئــەم دابــڕان و بۆشــاییە بێننــە ئــاراوە،
دوورکەوتنــەوە لــە ماکــەی ســەرەکیی

هونــەر و ئەدەبیات واتە سروشــتی ڕەســەن
و ونبوون و توانەوە لە نێو چوارچێوەیەکی
دەســکرد وەکوو تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانە،
کــە مرۆڤــی جیهانــی ســێهەم هێشــتا
بەکارهێنانی دروســتی ئــەم تێکنۆلۆژییە
فێــر نەبووە و ئــەم فێرنەبوونە دەبێتە هۆی
ئەوەیکە لە جیاتی قازانج لەگەڵ خەســار
و زیان بەرەوڕوو ببنەوە.
دابــڕان لــە سروشــت ئەگــەر ئاکامەکەی
بەرهــەم نەهاتنــی هونــەری ڕەســەن بێــت،
تێکەڵبــوون و ونبــوون لــە چوارچێــوەی
دنیــا دەســکردەکان بەتایبــەت تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان بەرهەمهاتنــی هونــەر
و ئاســەوارە ناڕەســەنەکانە؛ واتــە تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان دەبنــە مەیدانــی
تەڕاتێنی کەسە ناهونەرمەندەکان و جێگا
بــە هونەرمەندە ڕاســتەقینە و ڕەســەنەکان
لێــژ دەکــەن ،کــە ئاکامەکــەی هــەر لــە
ئێســتەوە هەســت پێ دەکرد کە زۆر نییە
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بوونەتە بەشــێک
لە ژیانی ڕۆژانەی تاکەکانی کۆمەڵگا
و بەســەدان ناهونەرمەنــد و ناشــارەزای
بــوارە جۆراجــۆرەکان بوونەتە هونەرمەند و
ناوی مامۆســتایان لەســەر خۆیان داناوە و
ئــەم دۆخــە وای کــردووە کە شــارەزایانی
ڕاســتەقینەی هونــەر و ئەدەبیــات بــۆ
پاراســتنی کەســایەتی و پێگــەی خۆیان،
کەمتر دەربکەون و کەمتر بەرهەمەکانیان
ئاراستەی کۆمەڵگا بکەن.
هەرچەنــدە لــە زانســتەکاندا هیچ شــت و
بابەتێــک ڕەهــا نییە و هەمــوو بابەتێک
بەپێــی قازانــج و ســوودەکانیان پێوانــە
دەکرێــن و تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانیــش
کــە بەرهەمــی چەندیــن زانســتی
جیاجیــان ،بەپێــی قازانــج و ســوودەکانیان

دەبێــت تاوتــوێ بکرێــن ،بــۆ ئــەوەی بــارە
نەرێنییەکانی ئەم بەرهەمە زانســتییە باڵ
بەسەر بارە ئەرێنییەکانی نەکێشێت و لەم
پێوەندییــەدا بــەدوور لە داد و عەقاڵنییەت
بڕیارێک نەدرێت و قسەیەک نەسەپێت.
ئــەم زانســت و تێکنۆلۆژییــە کــە ئێســتە
زۆربــەی هــەرە زۆری کۆمەڵــگاکان
کەڵکی لێوەردەگرن ئایا لە کۆمەڵگایەک
وەکوو کوردســتان ســوود و زیانەکانی بە
هەمان ڕادەن کە لە واڵتانی پێشکەوتوودا
بەدی دەکرێن؟
بــۆ ئــەوەی قازانــج و ســوودی تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان لە بوارە جۆراوجۆرەکان
بەتایبەت بواری هونەری و ئەدەبی بەرچاو
بکــەون ،دەبێت پێوانەیەکی زانســتیمان لە
بەردەســتدا بێت ،بۆ نموونە ئەم پرســیارانە
بێنە ئاراوە:
١ـ لــە دوای هاتنــی تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان ،هونــەر و ئەدەبیــات
(شــێعر ،پەخشــان ،چیــرۆک ،ڕۆمــان
و )....گەشەیان کردووە یان دابەزیون؟
٢ـ ئایــا دوای هاتنــی تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان گۆڕانێــک لە هونەر
و ئەدەبیات دروست بووە؟
٣ـ ئایــا ئــەو بەنــاو دەقــە هونــەری
و ئەدەبییانــەی کــە لــە تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکانــدا بــاو دەبنــەوە خاوەن
بنەمــای زانســتی و ئوســوولین یــان بەس
کۆپیکردنن؟
٤ـ ئایــا ئەو بەرهەمانەی کە باڵو دەبنەوە
دەکەونە بواری ڕەخنە و لێکۆڵینەوەوە؟
ئەگەر وای دابنین ئەم پرسیارانە واڵمێکی
نەرێنییــان هەبێــت بــە مانــای ئەوەیــە کە
ئیتر تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان مەترســیدارن
و نابێــت کەڵکیــان لێوەربگیردرێــت ،یــان

بەپێچەوانەکــەی ئەگــەر واڵمــەکان
ئەرێنی بن ئەوە قازانجیان هەیە و زیاتر لە
ئێستە ئاوڕیان لێ بدرێتەوە؟
سەرەڕای ئەوەیکە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
لــە هێنــدێ بــواردا بەکەڵــک بــوون و
خزمەتێکــی خێــرا و بەرچاویــان بــە بــوارە
جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگای کوردســتان
کــردووە ،بە هــۆی ئەوەیکە لەم گۆڕەپانە
لێپرســینەوە و ڕەخنــە کەمتــر ڕۆڵ
دەگێــڕن و دەق و بەرهەمــەکان زۆربەیــان
بێخاوەنــن ،هەتــا کاتێــک کــە بەرهەمــە
باڵوکــراوەکان لــە دنیــای مەجازیــدا
پێوانەی زانستییان لە پشت نەبێت زەرەری
تــۆڕە کۆمەاڵتییــەکان لــەم پێوەندییــەدا
زیاتر لە سوودیانە و ئەم دۆخەش کاتێک
دەســتەبەر دەبێت کــە ڕەخنە و لێکۆڵینەوە
ببێتــە بەشــی ســەرەکی و کۆڵەکــەی
دەقــە هونــەری و ئەدەبییەکانــی نێو تۆڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان ،کــە ئاکامەکــەی
کتێــب خوێندنــەوە و دوورکەوتنــەوە لــە
کۆپیکردنەکانە.
کاتێک باس لە خەسار و زیانی بابەت و
دیاردەیــەک دەکرێــت بەو مانایە نییە کە
ئیتر ئەو دیاردە و بابەتە هیچ ســوودێکی
نییە ،بەڵکوو مەبەســت ئەوەیە کە ڕێژەی
زەرەر و زیانــەکان بگاتــە ئاســتێکی زۆر
نزمــەوە ،کــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان
یەک لەو بابەتانەن کە سەرەڕای قازانجی
زۆریــان زەرەری بەرچاویشــیان هەیــە،
یــەک لەوانــە دوورکەوتنــەوەی تاکەکان
لــە خوێندنــی کتێــب ،پشتگوێخســتنی
چەمــک و بابەتــە بنەڕەتییەکانــە و لــە
گشــت گرنگتــر دابــڕان لــە سروشــتە کە
ماکەی ســەرەکیی هەر دەقێکی هونەری
و ئەدەبییە.

«بۆ ڕۆژئاوا»
گەرچی لە چوار وەرزی ئەم گەردوونە قەتیس ماوین
هەزاران جار وەبەر تووکەشەقی ڕۆژگار کەوتووین
لە هەموو پاییزێکدا گەاڵی تەمەنمان هەڵدەوەرێنن
ئەوەی دێڕ و ڕستەیە بۆ کوشتنمان نازڵ دەکەن
ئاسمان و زەوی لەمپەڕی هاوارەکانمانن
بەرەو هەر الیەک دەڕۆین
مەرگ بەر لە ئێمە سەنگەری گرتووە
ژیان تەنیا نازناوێکە لە دووتۆی کتێبەکان دەیبستین
بەاڵم هەر دەڕۆین و هەر دەڕۆین
دەڕۆین هەتا ڕۆژێک بێت مەرگ سڵمان لێ بکات
ڕۆژێک بێت ئاو شایەتی بۆ پاکیمان بدات
چرۆکان لەسەر شان و ملمان بپشکێن
هەنارەکان بەدەم بزەوە لە پرچی کیژۆڵەکانی سەنگەر بێنە بەر
ڕۆژێک بێت زستان لە ئاستمان هەڵلەرزێت
هاوین لە ژێر پێمان بتوێتەوە
دێت ،ئەو ڕۆژە دێت
کە لە بەهاردا ئازادی چرۆ بکات
هەرچی گێاڵسی خەندەیە لە چاوی تەوارەکانمان شۆڕ ببنەوە
با ئەوان هەر پاڵ بە دووکەڵ و ئاسنەوە بدەن
ئێمەش پاڵ بە تریفەی مانگەشەو و تیشکی خۆرەوە دەدەین
ئەوان هەوای ناپاڵم و خەردەل هەڵدەمژن
ئێمەش هەوای ئازادی و سەربەستی
باریکەڕێیەکە سەدان ساڵە پێیدا دێن و دەڕۆن
ئێمەش هەزاران شاڕێی بەختەوەریمان لە پێشە

وادەزانن ئەم سنوورەی لە قامووسی ڕەشیان کێشاویانە
داماندەدڕێت و داماندەبڕێت
نازانن کوردستان لە دڵمانە و خۆشەویستیش بێسنوورە
ڕۆژ نییە ،مانگ نییە ،ساڵ نییە
بە باڵە ڕەشەکانیان پەالماری هەڵەمۆتەکانمان نەدەن
ساڵ نییە بۆگەنی کەالکیان تامی کانیاوەکانمان تاڵ نەکات
ئەوان قەت لە وشەی کوردستان تێنەگەیشتن
بۆیە دەیکەنە گۆڕستانی خۆیان
کوردستان هێالنەی ئەویندارانی بەختەوەرییە
ئەوان بە هێالنەی مەرگی دەبینن
بۆیە دەڵێین:
کەس نەڵێ کورد مردووە
کورد زیندووە
زیندووە قەت نانەوێ ئااڵکەمان
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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
کۆتایی مانگی ڕەزبەری ساڵی  ٩٨هەتاوی لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت
دەکەن کە بریتییە لە حاڵەتەکانی دەستبەسەر کردن ،بانگهێشت ،ئێعدام ،کوژران و بریندار بوونی
کۆڵبەران ،کرێکاران ،خۆکوشتن ،زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران
هێمایــەک لە پێشــێلکردنی
مافەکانــی مــرۆڤ لــە دوو
حەوتووی ڕابردوودا

دەسبەسەرکردن:

ڕۆژی شــەممە٢٠ ،ی ڕەزبــەر ،هێــزە
ئیتالعاتییــەکان لــە شــاری مەریــوان
دەســتیان بە دەسبەســەرکردنی ژمارەیەک
لــە هاوواڵتییانــی شــاری مەریــوان کــرد
کە لــە کۆبوونەوەی پشــتیوانیی ڕۆژاوادا
بەشــدارییان کردبوو.هەواڵنێــری کوردپــا
ژمــارەی هاوواڵتییانــی دەسبەســەرکراوی
 ١٥کــەس ڕاگەیاندووە کە بەبێ بەڵگەی
یاســایی لە الیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانەوە
کراون.ســەرچاوەی
دەسبەســەر
باوەڕپێکــراوی کوردپا شوناســی هەندێک
لــە دەسبەســەرکراوەکانی« :کەمــاڵ
کۆنەپۆشــی» ،ئەندامــی هەیئەتــی
بەڕێوەبەریــی ئەنجومەنــی ســەوزی چیــا،
«هیمــەت کەریمــی»« ،دیاکــۆ تابــا»،
«موبین نادری»« ،ئومید حەق پەرەست»
و «موبین کەریمی» ،ڕاگەیاندووە.
ڕۆژی شــەممە٢٠ ،ی ڕەزبــەر،
کوردەکانــی دانیشــتووی شــاری تــاران لە
هەمبەر هێرشــی دەوڵەتی تورکیە بۆ ســەر
ڕۆژاوا ،کۆبوونەوەیەکــی ناڕەزایەتییان لە
بەرانبــەر باڵوێزخانەی تورکیەدا بەڕێوەبرد.
لەو کۆبوونەوە ناڕەزایەتییەدا ،مەئموورانی
حکوومەتــی هەوڵــی دەسبەســەرکردنی
هاوواڵتییانــی ناڕازییــان داوە و زیاتــر لــە
 ١٠کــەس دەسبەســەر کراون.شوناســی
هەندێــک لــەو دەسبەســەرکراوانە بریتیــن
لــە «ئیســماعیل ســاالری ،موحســێن
مووســەوی ،عەبدوڵــا جیهانبیــن ،ئومیــد
جەهانگیری ،ســاالر مەوالیــی ،محەممەد
شــەهابی ،مازیــار محەممــەدی ئــازەر
بۆکانــی ،کاوان محەممــەدی ئــازەر
بۆکانی و کاوان کەریمپوور.
ئێــوارەی ڕۆژی یەکشــەممە٢١ ،ی
ڕەزبــەر ،ســێ هاوواڵتیــی خەڵکی شــاری
پیرانشــار ،لە الیەن هێــزە ئیتالعاتییەکانی
ئــەو شــارەوە ،دەسبەســەر کران.هەواڵنێــری
کوردپا شوناســی یەکێک لەو سێ کەسە
دەسبەســەرکراوەی بــە نــاوی «هــادی
خزری» ،تەمەن  ٢٧ساڵ ڕاگەیاندووە».
دوو الوی کــورد بــە ناوەکانــی «فــواد
عینایەتــی و موبین خوســرەوی» ،خەڵکی
شــاری ســنە بــە تۆمەتــی «بەشــداری لە
کۆبوونــەوەی ناڕەزایەتــی بــۆ پشــتیوانی

ڕۆژاوا» ،لە الیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە
دەسبەســەر و بــۆ شــوێنێکی نادیــار
ڕاگوێزران.
ڕۆژی دووشــەممە٢٢ ،ی ڕەزبــەر ،ســێ
هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی «هێمــن
عەبدوڵاڵهی ،سەمعی وەیسی و عەبدوڵاڵ
ســلێمانی» ،خەڵکی «نەاڵسـ»ـــی شاری
سەردەشــت ،لــە کۆبوونــەوەی ناڕەزایەتیدا
دەسبەســەر و لــە چارەنووســی ئــەوان هیچ
زانیارییەک لەبەر دەستدا نییە.
ڕۆژی دووشەممە٢٢ ،ی ڕەزبەر ،الوێکی
کورد بە ناوی «مەســعوود ســینابەندی»
خەڵکــی شــاری ورمــێ ،بــە تۆمەتــی
«بەشداری لە کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی لە
هەمبەر پشتیوانی لە ڕۆژئاوا دەسبەسەر و
هەتا ئێستا بێسەروشوێنە.
لە شــاری پــاوە ،دوو هاوواڵتیــی کورد بە
ناوەکانــی «ســروش ئەمینــی و کەمــاڵ
فەتاحــی» ،بەهــۆی بەشــداریکردن لــە
کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی لەمەڕ پشــتیوانی
لــە ڕۆژاوا ،دەسبەســەر و چارەنووســیان
ناڕوونە.
الوێکــی کــورد بــە نــاوی «محەممــەد
نــادری» بــە تۆمەتــی «ئاگردانی ئااڵی
تورکیــە» لــە کۆبوونــەوەی پشــتیوانی لە
ڕۆژاوا ،دەسبەسەر کراوە.
ڕۆژی یەکشــەممە٢١ ،ی ڕەزبــەر،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «وەلــی
حەنیفــی» ،خەڵکــی شــاری نەغــەدە ،لــە
الیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەســەر
کراوە.
ڕۆژی دووشــەممە٢٢ ،ی ڕەزبــەر،
چاالکێکــی کرێــکاری بــە نــاوی
«فەرامەزر شــەریعەتی» ،خەڵکی شاری
ســنە ،لــە شــوێنی کارەکەیــدا لــە الیــەن
هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر و بــۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
هاوواڵتییەکــی کورد بــە ناوی «جەعفەر
ئەمینی» تەمەن  ٣١ساڵ کوڕی ئەحمەد
خەڵکــی شــاری بــۆکان ،لــە الیــەن هێــزە
ئیتالعاتییەکانەوە ،دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی سێشــەممە٢٣ ،ی ڕەزبــەر ،چــوار
چاالکی ئەدەبیی کوردی خەڵکی بۆکان
بە ناوەکانی «ژاکا ئیسماعیلپوور ،سمکۆ
مەعرووفــی ،هومــەن فەیــزی و شــاهۆ
خــزری» ،لە الیەن هێزە ئیتالعاتییکانەوە،
دەسبەسەر کران.
ڕۆژی شــەممە١٦ ،ی خەرمانانــی
ئەمســاڵ ،هێــزە ئیتالعاتییــەکان الوێکــی
کــورد بــە نــاوی «میــاد مینبــەری»
کــوڕی «عیســا» خەڵکــی گونــدی
«نییــەر» ،ســەر بــە ناوچــەی ژاوەرۆی
ســنەیان دەسبەســەر و بــۆ گرتنگــەی
ئیدارەی ئیتالعاتی ئەو شارە ڕایانگواست.
لەو پەیوەندییەدا ،ڕۆژی سێشەممە١٦ ،ی
ڕەزبــەر ،هێــزە ئیتالعاتییــەکان ،خاڵــۆی
«میــاد مینبــەری» بە نــاوی «موختار
مینبەری» ،خەڵکی گوندی «نییەر»یان
دەسبەسەر و بۆ گرتنگەی ئیتالعاتی ئەو
شارە ڕاگواستووە.

بانگهێشت کردن بۆ
ئیتالعات:

ڕۆژی یەکشــەممە٢١ ،ی ڕەزبــەر،
«ســەید عەلــی حوســێنی» ،چاالکــی
کرێکاریــی خەڵکــی شــاری ســەقز،
بانگهێشــتی ڕێکخــراوی ئیتالعاتــی
ســپای پاســداران کــراوە و لــە پەیوەندیــی
لەگــەڵ بەشــداریکردنی لــە کۆبوونــەوەی

ناڕەزایەتــی لە هەمبــەر مەحکوومکردنی
هێرشــی دەوڵەتی تورکیە بۆ ســەر ڕۆژاوا،
لێکۆڵینەوەی لەگەڵ کراوە.
هــاوکات لــە هەمــان ڕۆژدا« ،مەحمــوود
ســاڵحی» و «عوســمان ئیســماعیلی»،
لــە چاالکانــی کرێکاریی شــاری ســەقز،
لە پەیوندییەکی تەلەفۆنیدا ،بانگهێشــتی
ئیــدارەی ئەماکنــی ئــەو شــارە کــران
و لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ بەشــداری لــە
کۆبوونــەوەی ناڕەزایەتــی دژی تورکیــە،
لێپرسینەوەیان لەگەڵ کرا.

مانگرتن و بێبەری لە مافی
مورەخەسی زیندانییان،
درێژکردنەوەی ماوەی
زیندانیی:
ئومید شــامحەممەدی ،مامۆستای کورد
خەڵکی شــاری دیواندەرە ،لە زیندانی سنە
لــە مافــی مورەخەســی و ئــازادی بێمەرج
بێبەری کراوە.
ئیــدارەی ئیتالعاتــی شــاری ورمــێ،
مــاوەی دەسبەســەریی هاوواڵتییەکــی
کوردی خەڵکی شــاری پیرانشار بە ناوی
«ســەید ڕەزا ئەحمەدی» کوڕی «ســەید
عەلیـ»ـــی ،بــۆ  ٢٠ڕۆژی دیکــە درێــژ
کردەوە.
زیندانییەکــی سیاســیی کــورد بــە نــاوی
«ئیقباڵ زارعی» ،لە ڕۆژی چوارشەممە
٢٤ی ڕەزبــەردا ،لەمەڕ دەســتێوەردنەکانی
ئیــدارەی ئیتالعاتــی شــاری ســەقز لــە
ڕەوتــی دادوەریــی دۆســیەکەی ،دەســتی
داوەتە مانگرتن .بە وتەی ســەرچاوەیەکی
ئــاگادار ،دادســتانی شــاری ســەقز،
ڕەزامەندیــی لەســەر ئازادکردنــی ئــەو
زیندانییە سیاســییە کــوردە دەربڕیوە ،بەاڵم
ئیــدارەی ئیتالعات پێشــی بە ئازادکردنی
گرتووە.

دوو زیندانیی سیاســی کورد بە ناوەکانی
«حەیــدەر قوربانــی» کــوری عەلــی و
«مەحمــوود ســادقی» کــوڕی عــارف
خەڵکی شاری کامیاران ،لە گرتووخانەی
ناوەنــدی شــاری ســنە ،لە الیــەن دەزگای
قەزایــی حکوومەتــی ئێرانــەوە بــە ١٥٠
ســاڵ زیندانی تەعزیری مەحکووم کراون.
بەپێــی ئــەو حوکمــە ،حەیــدەر قوربانــی بە
تۆمەتی «هــاوکاری لەگەڵ یەکێک لە
حیزبە کوردییەکانی دژبەری حکوومەتی
ئێران» بە  ١٢٠ســاڵ و مەحموود ســادقی
بــە هەمــان تۆمەت بــە  ٣٠ســاڵ زیندانی
تەعزیزی مەحکووم کراون.

گواستنەوەیان بۆ زیندان:
ڕۆژی یەکشەممە١٤ ،ی ڕەزبەر« ،ئازاد
ســاڵحیان» ،تەمــەن  ٢٣ســاڵ ،خەڵکــی
شــاری ســەقز ،بــۆ تێپەڕاندنــی مــاوەی
زیندانییەکــەی ،ڕەوانــەی زیندانــی ئــەو
شارە کرا.

کوژران و برینداربوونی
کۆڵبەران:

مەحکووم کردنی
هاوواڵتییان بە زیندان:

«موحســین لوڕســتانی» هونەرمەنــدی
کــوردی خەڵکــی شــاری کرماشــان و
دانیشــتووی شــاری تــاران ،لە الیــەن لقی
٢٨ی دادگای ئینقالبــی شــاری تارانەوە،
دادگایی کرا.
ڕۆژی یەکشەممە١٤ ،ی ڕەزبەر« ،ئازاد
ســاڵحیان» ،تەمــەن  ٢٣ســاڵ ،خەڵکــی
شــاری ســەقز ،بــۆ تێپەڕاندنــی مــاوەی
زیندانییەکــەی ،ڕەوانــەی زیندانــی ئــەو
شارە کرا.

ڕۆژی سێشــەممە ١٦ی ڕەزبــەر،
ژمارەیــەک لــە کۆڵبەرانــی کــورد لــە
سنووری شاری سەردەشت کرانە ئامانجی
تەقەی ڕاســتەوخۆی هێــزە نیزامییەکانی
ڕێژیم.
بــە وتــەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار ،لــە
ئەنجامــی تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی
حکوومەتــی کۆڵبەرێکــی کــورد بــە
نــاوی «ئــازاد قوربانــی نــژاد» خەڵکــی
گونــدی «میرشــێخ حەیــدەر» گیانــی لە
دەســتدا و کۆڵبەرێکــی دیکــە بــە نــاوی
«موحسین بەکر عەزیز» خەڵکی گوندی
«دۆڵەگەرم» بە سەختی پێکرا.
ئێوارەی ڕۆژی سێشــەممە١٦ ،ی ڕەزبەر،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «یووســف
دۆڵــە» ،خەڵکــی شــاری پیرانشــار ،بــە
تەقــەی هێــزە نیزامییــەکان بەســەختی
بریندار کرا.
ڕۆژی یەکشــەممە٢١ ،ی ڕەزبــەر،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «دیاکــۆ
شــەریفی» ،تەمــەن  ٢١ســاڵ ،کــوڕی
«بورهــان» ،خەڵکی گوندی «تشــار»ی
شــاری پاوە ،بە تەقەی هێــزە نیزامییەکان
پێکرا.
لە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا ،کۆڵبەرێکی
کــورد بــە نــاوی «ســمکۆ خەلیلــی
باغچــە» ،خەڵکــی شــاری ســەڵماس ،بە

تەقــەی هێزەکانــی ســپای پاســداران ،لــە
سنووری ئەو شارەدا ،بەسەختی پێکرا.
ڕۆژی هەینی٢٦ ،ی ڕەزبەر ،کۆڵبەرێکی
کورد بە ناوی «ئەســکەندەر حەمزەزادە»،
خەڵکــی گونــدی «دینــاران» ،ســەر
بــە شــاری سەردەشــت ،بەهــۆی تەقــەی
ڕاســتەوخۆی هێــزە نیزامییەکانــی
حکوومەت بریندار کرا.
لــە ماوەی ڕۆژانی ڕابــردوودا ،گرووپێک
لــە کۆڵبەرانــی کــورد لــە بەرزاییەکانــی
ســنووری ورمێــدا ،لــە نزیکیــی گونــدی
«ســیارەک» ،کەوتنــە بــەر تەقــەی
ڕاستەوخۆی هێزە نیزامییەکان.
بــە وتــەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار،
بەهۆی تەقــەی نیزامییانی حکوومەتەوە،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «ماهێــر
تاقی» ،تەمەن  ٢٦ساڵە ،بەتوندی بریندار
بوو.
ڕۆژی شــەممە٢٧ ،ی ڕەزبــەر ،دوو
کۆڵبــەری کــورد بــە ناوەکانــی «بەهمەن
چریــک» ،خەڵکــی شــاری مەهابــاد و
«خالیــد» خەڵکــی شــاری پیرانشــار ،بــە
تەقەی ڕاســتەوخۆی هێــزە نیزامییەکانی
حکومەت پێکران..
ڕۆژی یەکشــەممە٢٨ ،ی ڕەزبــەر،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «ســتار
ڕەحیمنــژاد» ،کــوڕی «محەممــەد»،
خەڵکــی گونــدی «دەرەکــێ» ،ســەر بــە
شــاری مەریوان ،لــە ئەنجامی ڕاودوونانی
هێزە نیزامییەکان ،لە بەرزایی بەربووەوە.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ٢٨ی
ڕەزبەر ،باخدارێکی کورد بە ناوی «ئاراس
شــوکری» کــە وێــڕای کرێکارەکانی لە
باخەکەیــدا لــە «تەختــی جــام» کاریــان
دەکــرد لــە الیــەن هێــزە نیزامییەکانــی
حکوومەتــی ئێرانــەوە تەقەیــان لێکــرا.
بــە وتــەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار لــەو
دەســڕێژییەدا «ئــاراس شــوکری» و
یەکێــک لــە کرێکارەکانــی ئــەو باخــە
بریندار بوونه.
ڕۆژی یەکشــەممە٢٨ ،ی ڕەزبــەر،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «لوقمــان
ڕەشــیدزادە» ،کــوڕی «ڕەحمــان»،
خەڵکی شاری سەردەشت ،بە تەقەی هێزە
نیزامییەکانی حکوومەت گیانی لەدەست
دا.

تەقینەوەی مین:

ڕۆژی چوارشــەممە١٧ ،ی ڕەزبــەر،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «ســاالر
پەژوهــی» ،تەمــەن  ٢٨ســاڵ ،بەهــۆی
تەقینــەوەی مین ،لە «دزئــاوەر» القێکی
لەدەســت دا.ئەو کۆڵبەرە کــوردە ،خەڵکی
گوندی «بانەوەڕە»ی شاری پاوەیە.

ئێعدام:

ســەرلە بەیانیــی ڕۆژی پێنجشــەممە،
١٨ی ڕەزبــەر ،زیندانییــەک بــە نــاوی
«عالــەم کەریمــی» ،خەڵکــی شــاری
مەریــوان ،بــە تۆمەتــی «کوشــتنی
بەئەنقەســت» ،لــە زیندانــی ناوەندیــی
شاری سنەدا ،لەسێدارە درا .بە
وتــەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار ،ئــەو
زیندانییــە کــوردە ١٠ ،ســاڵ پیــش ،بە
تۆمەتــی کوشــتنی خوشــکەزاکەی
دەسبەســەر و دواتــر بە ئێعدام مەحکووم
کرابوو.

گیان لە دەستدانی
کرێکاران:

ڕۆژی پێنجشــەممە١٨ ،ی ڕەزبــەر،
کرێکارێکــی کــورد بە نــاوی «عابید
نەســیری» ،تەمەن  ٤٠ســاڵ ،خەڵکی
شــاری ســەقز ،لــە کاتــی کارکردنــدا
گیانی لەدەست دا.

خۆکوژی ژنان و پیاوان لە
کوردستان:

ڕۆژی سێشــەممە ١٦ی ڕەزبــەر،
الوێکــی تەمــەن  ٢٠ســاڵ بــە نــاوی
«ســوبحان کەریمــی» خەڵکــی گونــدی
«بورهانەدیــن»ی شــاری ڕوانســەر،
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــروودا« ،نیــاک
جەعفــەری» الوێکــی تەمــەن  ١٨ســاڵ
خەڵکــی شــاری شوێشــە لــە شــوێنی
کارەکــەی خۆیدا ،هەوڵی خۆکوژی داوە.
ئەو الوە کوردە ،لە ڕێگای خۆهەڵواسینەوە،
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێناوە.
ڕۆژی هەینــی٢٦ ،ی ڕەزبــەر،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
«عەبدولباســت وەیســی» ،ناســراو بــە
«دانــا» ،خەڵکــی گونــدی «نروێـ»ـــی
شــاری پاوە ،خۆی کوشت.ئەو هاوواڵتییە
کــوردە ،لــە ڕێــگای خۆهەڵواســینەوە
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێناوە.
شــەوی ڕابــردوو٢٧ ،ی ڕەزبــەر« ،ئیلهــام
ڕەســووڵی» ،تەمــەن  ١٤ســاڵ ،کچــی
«ســەعدوون» ،خــۆی کوشــت .ئەو کچە
مێرمنداڵــە ،دانیشــتووی باخی شــایگانی
شاری مەهاباد بووە.

