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بۆ فێربوون

پیرەمێردێکی عەرەب، تاکە کەوشــەکانی 
دەرهێنابــوو و بــە هەمــوو ڕق و هێــزەوە لــە 
دەموچاوی وێنەیەکی ســەددامی دەکێشا 
لــە شــەقامێکی ســەرەکیی بەغــدادا؛ ئەم 

رووداوە لە هەموو جیهاندا باڵو بوویەوە.
بــە  ئامریــکا  هێزەکانــی  کــە  کاتێــک 
تانکــەوە هاتنــە نێو گۆڕەپانی فەلەســتین 
لە بەغدا و چەند ســاتێک دواتر پەیکەرە 
گەورەکــەی ســەددامیان لــە نێوەڕاســتی 
بەغــدا رووخاند، خەڵکی عێراق هەســتیان 
دەکرد دەســت لــە بەربینگیان بــەر دراوە و 
هەوایەکی ئازاد هەڵدەمژن و ژیانیان بەرەو 
ئازادی و گەشانەوە دەڕوا. ئەمە ترسێکی 
گەورەی الی کۆماری ئیسالمی دروست 
کردبــوو کە نەیدەویســت عێراقــی داهاتوو 
بــۆ ناوچــە و  بــاش  ببێتــە نموونەیەکــی 
خەڵکــی ئێرانیــش تەماحیان وەبەر بکەوێ 
کــە ئەوانیــش چاویــان لــەو داهاتــووە بێ، 
بۆیــە هەموو جۆرە گرووپێکی توندئاژۆی 
چ سوننی و چ شیعەیان هان دا و پشتیان 
گرتــن تاکــوو بەگــژی ئامریکاییەکانیدا 
بکــەن و عێــراق وێــران بکــرێ و نوقمــی 
شــەڕی نێوخۆیی بــێ. ئەمــە حیکایەتی 
کــە  بــوو  عێــراق  رابــردووی  پازدەســاڵی 
کۆماری ئیســالمی هــەم لە کۆمەڵگای 
شــیعە کەڵکــی نابەجێــی وەردەگــرت و لە 
گرووپــی جیاجیــادا رێکــی دەخســتن و بە 
ســوونییەکان  و  ئامریکاییــەکان  دژی 
دەکــردن،  یەکیــدا  دژی  بــە  تەنانــەت  و 
کاری  لــە  دەســتێوەردانی  لەواليشــەوە 
کــوردەکان و نێــو گرووپــە ســونییەکانیش 
هــەم  ئاڵۆزییانــە دەیویســت  بــەم  دەکــرد. 
دژایەتیی ئامریکایان پێ بکا و هەم وایان 
لــێ بــکا کــە بــەردەوام چاویان لەدەســتی 
ســوپای قــودس بێ تاکوو بێــت و رێکیان 
بخا و لە هەڵبژاردنەکاندا گزە و تەقەلوبیان 
ســەرۆکوەزیری  دوایــەش  و  بــکا  بــۆ 
دڵخــوازی خامنەییــان بــۆ دابنــرێ. ئــەم 
لــە  ئیســالمی  کۆمــاری  کۆشــکەی 
عێراقی دروست کردبوو، هەم کۆمەڵگای 
عێراقیــی پــی کۆنتــرۆڵ دەکــرد و هــەم 
گرووپــی تیرۆریســتیی تێــدا دادەمەزرانــد 
و بــە دژی واڵتانــی دەوروبــەر و ئامریــکا 
و ئیســراییل و هەمــوو گەالنــی ناوچــەش 
وەگــەڕی دەخســتن و هــەم ئابوورییەکەی 
بــۆ  پەناگەیــەک  بــە  کــردووە  عێراقــی 
دەربازبوون لە گەمارۆ جیهانییەکان. بازاڕ 
و بەنــدەر و بانکــی عێراقیــی کــردووە بــە 
رووکەشــێک بۆ هەمــوو کارە مافیایی و 
تااڵن و گەندەڵییەکان و دەوردانەوەی ســزا 
جیهانییەکان بۆ سەر کۆماری ئیسالمیی 
ئێــران. هەمــان حیکایەتــی بە شــێوازێکی 
دیکە بەسەر لوبنانیشدا هێناوە و هەم ئاژاوە 
و هەم گەندەڵیی بەرفراوانی پەرە پێ داوە 
و باندە مافیاییەکانی لەوێش حاکم بەسەر 

لە زاری پارێزەرانی 
واڵتەوە

تۆقلە کۆشک
پێشێلکاریی قۆناخی چوارەم

تەلەفزیۆنــی فەرمی کۆماری ئیســالمی 
ئەمــڕۆ لەســەر زاری بێهرووز کەماڵوەندی 
وتەبێــژی ڕێکخــراوی وزەی ناوکی ڕێژیم 
ئاشــکرای کــرد کــە ئۆپەراســیۆنی دانی 
گاز بە ســانتریفیوژەکان لە فۆردۆ دەستی 
پێکــرد؛ ئــەم هەنــگاوە نوێیــەی ئێــران لــە 
ڕاســتای قۆناغی چوارەمی پێشــێلکردنی  
لــە  ئێــران  ناوکییەکانــی  پێبەندییــە 

چوارچێوەی بەرجامە.
ئێــران پیشــتر بەڵێنــی دابــوو کــە ســایتی 
ناوەندێکــی   « وەک  تەنیــا  فــۆردۆ 
تێکنۆلــۆژی و فیزیکــی ناوکی« بەکار 
ببــات بــەاڵم بــەم پێشــلێکاریە نوێیــە کــە 

جەماوەرییــەکان  خۆپیشــاندانە  و  ڕێپێــوان 
دەســەاڵتە  بــەدژی  لوبنــان  و  عێــراق  لــە 
بەردەوامــە  واڵتانــە  ئــەم  ناوەندییەکانــی 
و ســەرەڕای هەبوونــی ســەدان کــوژراو و 
بریندار، هێشــتا ناڕازییان لەســەر شــەقامن 

و ئامادە نین لە ویستەکانیان بکشێنەوە.
و  عێــراق  دەربڕینەکانــی  ناڕەزایەتــی 
لوبنــان کــە لە هەنــدێ حاڵەتــدا و لەالیەن 
ڕەوتــە توندڕەوەکانی پارێزەری دەســەاڵتی 
تــاران بــەرەو توندوتیــژی بــران، کۆڵەکــە 
فەقیهیــان  ویالیەتــی  لەرزۆکەکانــی 

ســەرکەوتنێکی  وەک  ڕوحانــی  حەســەن 
نوێ وەســفی کردووە، بە کردەوە کۆماری 

ئیسالمی لە بەرجام هاتووەتە دەر.
لەمبارەوە ئێمانۆئێل ماكڕۆن سەرکۆماری 
فەڕانســە لــە دژکردەوەیەکــدا ڕایگەیانــد: 
هەنــگاوی چوارەمــی ئێــران هەنگاوێکــی 
مەترســیدارە کــە دەرخەری ئیــرادەی تاران 

بۆ چوونەدەر لە بەرجامە!
ناوبراو وتوویەتی: هەنگاوی مەترسیداری 
چــوارەم »گۆڕانێکــی قووڵــە« لەهەمبەر 
هەمــوو ئــەو هەنگاوانــەی کــە تــا ئێســتە 

ئەنجام دراون.
بەوتەی مەکڕۆن ئەگەر ئەم دۆخە بەردەوام 

بێــت و کۆمــاری ئیســالمی و ئامریــکا 
هــەول بــۆ ئاســاییکردنەوەی دۆخەکەیــان 
نــەدەن، گەاڵڵــەی جێگــرەوە دێتــە ئــاراوە 
کە بریتییە لە سەرێشــەیەکی هەمیشەیی 
قووڵتربوونــەوەی  تەنیــا  ئاکامەکــەی  و 

قەیرانەکانە!
هــاوکات وەزارەتــی دەرەوەی ئامریــکا لــە 
چــوارەم  هەنــگاوی  بــە  کاردانەوەیەکــدا 
وتوویەتــی: بڕیــاری کۆماری ئیســالمی 
»قەڵەمبازێکــی گــەورە لــە ڕێگایەکــی 
ئــەم  ڕاگەیەنــدراوی  لــە  هەڵە«دایــە؛ 
هیــچ  ئێــران  هاتــووە:  وەزارەتخانەیــەدا 
زیادکردنــی  بــۆ  نییــە  بیانوویەکــی 

پیتاندنــی ئۆرانیــۆم، چ لە فۆردۆ یان هەر 
شــوێنێکی تــر بــێ. ئەمــە تەنیــا هەوڵێکە 
بــۆ وەرگرتنــی باج! کــە بەدڵنیاییەوە تەنیا 
ئابووریــی  و  سیاســی  تەریککەوتوویــی 

زیاتری خۆی بۆ بەدیاری دەهێنێ.
ئامریــکاش،  بــااڵی  یاســادانەری  ســێ 
ســێناتۆر تێــد کــروز، لیندســی گراهــام و 
گەڕاندنــەوەی  خوازیــاری  چێنــی،  لیــز 
نەتــەوە  ڕێکخــراوی  تەحریمەکانــی 
یەکگرتــووەکان و هەروەهــا ڕاوەســتاندنی 
ناوکــی  هــاوکاری  »معافیــت«ی 

ناسەربازی بوون.
بریتانیاش بەفەرمی ڕایگەیاندووە: هەنگاو 

و بڕیــاری ئــەم دواییــەی ئێــران دژایەتــی 
تەواوی لەگــەڵ ڕێککەوتننامەی ناوکی 
هەیــە و هەڕەشــەیەکی جیددییــە دژ بــە 

ئەمنیەت و ئاسایشی نیشتمانی ئێمە.
لەالیەکــی دیکەشــەوە یەکیەتــی ئورووپــا 
ڕاگەیەندراوێــک  باڵوکردنــەوەی  بــە 
خــۆی  قووڵــی  نیگەرانــی  لەمبــارەوە 
ســەبارەت بەهەنــگاوی چــوارەم دەربڕیوە و 
ڕایگەیانــدووە: ئێمە بە پێداگرییەوە داوا لە 
ئێــران دەکەین کە هەمــوو چاالکییەکانی 
خۆی کە ڕەنگە ببنە هۆی پێشــێلکردنی 
بەرجــام ڕابوەســتێنێت چوونکــە ڕاگرتنــی 
بەرجام زۆر لە ڕابردوو ئەستەمتر بووەتەوە.

ناوەنـــدی هـــاوکاری: ڕێـــز بـــۆ تێکۆشـــان و هەڵوێســـتی خەڵکـــی کوردســـتانی ئێـــران 

شـــاندێکی حیزبـــی دێموکـــرات لـــە کۆنفڕانســـی »مێریـ«ــــدا بەشـــداریی کـــرد

پەیامـــی لێپرســـراوی گشـــتیی حیـــزب، بەبۆنـــەی کۆچـــی دوایی»حەمیـــد دەروێشـ«ــــەوە
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درێژە لە الپەڕەی ٣

دەستی تاران کورت دەکرێتەوە
لــە  خامنەیــی  عەلــی  و  لــەرزە  خســتە 
کاردانەوەیەکی فەرمیدا وێڕای ڕەپاڵدانی 
ناڕەزایەتییەکان بە واڵتانی وەک ئامریکا 
و ئیســڕائیل، داوای کــرد کــە خەڵک بە 
هێمنییەوە بجووڵنەوە و واز لە درووشمدان و 

خۆپیشاندان بهێنن.
لە ڕۆژانی ڕابردوودا لە زۆربەی شارەکانی 
عێراقدا کە خۆپیشــاندانی جەماوەری تێدا 
بەڕێــوە چــوو، وێــڕای ســووتاندنی ئااڵی 
کۆمــاری ئیســالمی و بنپێکردنی وێنەی 
ســولەیمانی،  قاســم  و  خامنەیــی  عەلــی 

لــە  هەندێــک  داگیرکردنــی  بــۆ  هــەوڵ 
بنکــە و بــارەگا فەرمییەکانــی تــاران لــە 
شــارەکانی عێــراق و بەتایبەتیلــە  کەربەال 
درا و هەندێــک لــە بنکــە و بارەگاکانــی 

ڕێژیمی ئێران لە عێراق سووتێندران.
و  ڕفانــدن  پــاش  دیکەشــەوە  لەالیەکــی 
کوشــتنی خەڵکی سڤیل لە شەقامەکانی 
عێراق، کە چاالکانی سیاســی و بەشێک 
لەالیــەن  دەڵێــن  عێــراق  میدیاکانــی  لــە 
هێزەکانی ســەر بە کۆماری ئیســالمییەوە 
ئەنجــام دراون، باڵوێزخانــەی ئامریــکا لــە 

بەغدا لە ڕاگەیەندراوێکدا ئەم کردەوانەی 
مەحکــووم کــرد و داوای لــە حکوومەتی 
ناوەنــدی عێــراق کرد کە بە زووترین کات 
ئاوڕ لە ویســت و داواکاری خۆپیشــاندەران 

بدەنەوە.
هەروەهــا مایک پۆمپێئۆ وەزیری دەرەوەی 
تویتێــری خۆیــدا  لــە الپــەڕەی  ئامریــکا 
نووســیویەتی: »خەڵکــی عێــراق و لوبنان 
واڵتەکانیانــن.  وەرگرتنــەوەی  خوازیــاری 
کــە  زانیــوە  ڕاســتییەیان  بــەو  ئــەوان 
ســەرەکیترین کااڵی هەناردەکــراوی ئێران 

لــە گەندەڵــی؛  بریتییــە  بــۆ واڵتەکەیــان 
عێــراق و لوبنان شــیاوی ئــەوەن کە بەبەێ 
دەســتێوەردانەکانی خامنەیی، چارەنووسی 

خۆیان و واڵتەکەیان بگرنە دەست.«
میلیشــیاکانی  ڕابــردوودا  ڕۆژانــی  لــە 
حیزبــواڵ لــە لوبنــان هێرشــیان کــردە ســەر 
و  لوبنانــی  ناڕازییانــی  و   خۆپیشــاندەر 
لــە عێراقیشــدا هێزەنێردراوەکانــی ســوپای 
پاســداران و میلیشــیاکانی ســەر بــە تاران 

لەگەڵ خەڵکی ئەم واڵتە دەرگیر بوون.



ژمارە ٧٦١، ١٥ی خەزەڵوەری ٢١٣٩٨

ناوەنـــدی هـــاوکاری، پەیامێکـــی سەرەخۆشـــیی بـــە بۆنـــەی کۆچـــی دوایی 
»حەمیـــد دەروێـــش« باڵو کردەوە

پەیامـــی لێپرســـراوی گشـــتیی حیزبـــی دێموکـــرات، 
بـــە بۆنـــەی کۆچـــی دوایی »حەمید دەروێشـ«ــــەوە

ناوەنـــدی هاوکاریی 
حیزبەکانـــی کوردســـتانی ئێـــران 
ڕاگەیەندراوێکـــی بـــاو کردەوە

بەشـــداریی هەیئەتێکـــی حیزبـــی دێموکـــرات 
لە پرســـەی »حەمید دەروێشــــ«ـ دا

ناوەنـــدی هـــاوکاری: ڕێـــز بـــۆ تێکۆشـــان و هەڵوێســـتی خەڵکـــی کوردســـتانی ئێـــران دادەنێیـــن

دێموکراتــی  حیزبــی  هەیئەتێکــی 
کوردســتانی ئێــران لــە پرســەی »حەمید 

دەرویشـ«ـدا بەشداریی کرد.
١٢ی  ڕێکەوتــی  یەکشــەممە،  ڕۆژی 
خەزەڵوەر، هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی 
سەرپەرەســتیی  بــە  ئێــران  کوردســتانی 
»محەممــەد نەزیف قادری«، بەرپرســی 
و  پەیوەندییــەکان  گشــتیی  دەزگای 
جێگــری دووهەمی لێپرســراوی گشــتی، 
خوالێخۆشــبوو  پرســەی  لــە  بەشــدارییان 
حاجــی  »عەبدولحەمیــد  مامۆســتا 

دەروێش« لە شاری سلێمانی کرد.
هەیئەتی حیزبی دێموکرات لەو پرسەیەدا، 
پرســە و سەرەخۆشیی حیزبی دێموکراتی 

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردستانی ئێران، لە پەیامێکدا بە بۆنەی 
کۆچــی دوایــی »عەبدولحەمیــد حاجــی 
دەروێش«، سەرەخۆشــیی خۆیان ئاراستەی 
ڕێبەرایەتیی ئەو حیزبە و سەرجەم ئەندامان 

و الیەنگرانی کرد.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:

پەیامــی ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانی 
کوردســتانی ئێــران بــە بۆنــەی کۆچــی 
کــورد  ناســراوی  تێکۆشــەری  دوایــی 
هەڤــال »عەبدولحەمیــد حاجی دەروێش«، 
ســکرتێری گشــتیی پارتــی دێموکراتــی 

پێشڤەرۆی کورد لە سووریە.

ناوەنــدی  کۆبوونــەوەی  ١٤هەمیــن 
هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران 
کۆتایــی پێهــات و لــەو کۆبوونەوەیــەدا 
چەندیــن بابەتــی گرینــگ گفتوگــۆی 

لەسەر کرا.
ڕۆژی پێنــج شــەممە ٩ی خەزەڵــەوەری 
١٤هەمیــن  هەتــاوی،  ١٣٩٨ی 
هاوکاریــی  ناوەنــدی  کۆبوونــەوەی 
لــە  ئێــران   کوردســتانی  حیزبەکانــی 
کۆمەڵــەی  ناوەندیــی  بــارەگای 
زەحمەتکێشــانی  شۆڕشــگێڕی 

کوردستانی ئێران بەڕێوە چوو.
لــەم كۆبوونەوەیــەدا ناوەنــدی هــاوکاری 
دواییــن  بەســەر  چاوخشــاندنێکی 

و  کوردســتان  ڕۆژئــاوای  ڕووداوەکانــی 
کاردانــەوەی  و  ئەزموونــەکان  و  دەرس 
لــە خەباتــی گەلــی کــورد بــە گشــتی و 
بەتایبەتی لەســەر کوردســتانی ئێران كرد 
و لەســەر ئــەم بابەتــە ناوەندی هــاوکاری 
تورکیــەی  داگیراکارانــەی  هێرشــی 
بــۆ ســەر خــاک و خەڵکــی ڕۆژئــاوای 
کوردستان بە ناڕەوا و  دوور لە پرەنسیپ 
و  دەزانێــت  نێونەتەوەییــەکان  یاســا  و 
جەخت لەســەر پشــتیوانی لــە بزووتنەوەی 
لــە  کــورد  گەلــی  ڕزگاریخۆازانــەی 
ڕۆژئــاوای کوردســتان دەکاتــەوە و داوا 
لــە کۆمەڵــگای نێونەتەوەیــی دەکات بــۆ 
پاراســتنی خەڵکی ڕۆژئاوای کوردســتان 

ناوچــەی  پێکهێنانــی  بــۆ  هــەوڵ   ،
ڕێکخــراوەی  چاودێریــی  لەژێــر  ئەمــن 
هــاوكات  بــدەن،  نەتەوەیەکگرتــووەکان 
ناوەنــدی هــاوکاری لەســەر یەکڕیــزی و 
یەکیەتیی حیزب و الیەنە سیاســییەکانی 
ڕۆژئــاوای کوردســتان جەخــت دەکاتــەوە 
و  لەو باوەڕە دایە کە پاراســتنی خەڵک 
لــە  کوردســتان  ڕۆژئــاوای  خاکــی  و 
یەکڕیــزی و یەکیەتیــی حیــزب و الیەنــە 
سیاســییەکانی ئــەو بەشــەی کوردســتان 
دایــە. ناوەنــدی هــاوکاری لەگەڵ ئەوەی 
پشــتیوانی لــە خەباتــی گەلــی کــورد لە 
هەموو بەشەکانی کوردستان دەکات، ڕێز 
لە ئیرادەی گەلی کورد و ســەرکردایەتی 

لــە  کام  هــەر  لــە  کــورد  سیاســیی 
بەشــەکانی کوردستان دەگرێت . ناوەندی 
کوردســتانی  حیزبەکانــی  هاوکاریــی 
ئێــران ســپاس و پێزانینــی خۆی ســەبارەت 
بە پشــتیوانی خەڵکی کوردســتانی ئێران 
لــە ڕۆژئــاوای کوردســتان ڕادەگەیەنێــت 
و ڕێــز لــە هەســتی نەتەوەیــی خەڵکــی 
کوردســتانی ئێران دەگرێت. له تەوەریكی 
دیکــەدا پێشــنیاری گرتنــی کۆبوونەوەی 
حیزبەکانــی  هــاوکاری  ناوەندیــی 
ئاشــناکردنی  بــۆ  ئێــران  کوردســتانی 
کــۆڕ و کۆمەڵــە سیاســییەکانی کــورد 
و نوێنەرانــی ئۆپوزیســیۆنی ئێرانــی لــە 
و  هــاوکاری  ناوەنــدی  سیاســەتەکانی 

بزووتنــەوەی مافخوازیــی گەلــی کــورد 
لــە کوردســتانی ئێران و ڕوانگــەی ناوەند 
لــە ســەر  سیســتمی داهاتــووی ئێــران بە 
گوتارێکــی یەکگرتووانــە و ئامانجــدار و 
ســتراتیژییەکی هاوبەش ئەم کۆبوونەوانە 
بەڕێوە ببــات. ناوەندی هاوکاری بڕیاری 
و  زۆرتــر  بابەتــە کاری  ئــەم  لەســەر  دا 

چڕوپڕتر بکرێت.
تەوەری ســێهەمی ئەم دانیشتنه سەردانی 
هاوکاریــی  ناوەنــدی  هەیئەتێکــی 
حیزبەکانی کوردستانی ئێران بۆ دەرەوەی 
وەگەڕخســتنی  مەبەســتی  بــە  واڵت 
دیپلۆماسیی هاوبەش بوو و بڕیاری دا بۆ 
پێکهێنانی هەیئەتەکە و  چۆنیەتی کاری 

دیپلۆماسی ئامادەکاریی زۆرتر و شیاوتر 
بکات. له تەوەریكی تردا چاوخشاندنێک 
کرا بەســەر کۆبوونەوە و کۆنفڕانسەکانی 
یــەک  مــاوەی  لــە  کــە  واڵت  دەرەوەی 
مانگی ڕابردوودا بەڕێوە چوون. بڕیار درا 
لە هەر کۆبوونەوە و کۆنفڕانسێک کە لە 
بەرژەوەندیی خەڵکی کوردســتانی ئێران و 
لە ئاراستەی سیاسەت و ستراتیژی ناوەند 

دابێت،پشتیوانی بکات.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

٩ی خەزەڵوەری ١٣٩٨ی هەتاویی
٣١ی ئوکتوبری ٢٠١٩ی زاینیی

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردســتانی ئێران بە بۆنەی هەڵبژاردنی 
وەک  ســلێمانی«  و  شــارەکانی »ســنە 
دوو شــاری داهێنــەر لە بواری مۆســیقی 
ڕێکخــراوی  الیــەن  لــە  ئەدەبیــات  و 
کولتووریــی  و  زانســتی  فێــرکاری، 
بــە  ناســراو  نەتەوەیەکگرتــووەکان، 
»یوونیســکۆ«وە، ڕاگەیەندراوێکــی باڵو 

کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:

شــاری  دوو   ،)UNESCO(
کوردســتانی  و  ئێــران  کوردســتانی 
باشــووری لــە ڕیــزی ٦٦ شــاری جیهــان 
وەک »شــارە داهێنــەرەکان« هەڵبــژارد. 
یوونیســکۆ شــاری ســنەی شۆڕشــگێڕی 
کوردســتانی ئێرانی وەک شاری داهێنەر 
هەڵبــژاردووە.   مۆســیقیدا  بــواری  لــە 
شــاری  خۆڕاگــر،  و  ســەربەرز  ســنەی 
داهێنانی هونەری مۆســیقی کە ئاوێتەی 
خەبــات و مافخوازیــی گەلەکەیەتــی و 
هونەرمەندانێکــی زۆری لــە دڵــی خۆیدا 
پــەروەردە کــردووە کــە هــەزاران ئۆگــری 
هونەریــی لــێ هەڵکەوتووە و ســیمایەکی 
بــەرزی بــە جێگــە و پێگــەی مۆســیقی 
و هەڵپەڕکــێ و شــانۆ بەخشــیوە کــە لــە 
ژیانــی دروونیــی مرۆڤــدا، پێوەندییەکــی 
قــووڵ بــۆ مانابەخشــین بە ژیانی شــاد و 
زیندوویی بەردەوام، پێک دێنێت. ناوەندی 
هاوکاریی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران 
ئــەم دەســکەوتە و بەخشــینی ئــەم نازنــاوە 
بــە هەموو خەڵکی خۆشەویســتی شــاری 
سنە و بە تایبەتی هونەرمەندانی ئەو شارە 
پیرۆزبایــی دەڵێت. گومان لەوەدا نییە کە 
بەرەنــگاری  هونــەری  و  بەرەنــگاری 
بەشــێکی ســەرەکیی هونەری مۆســیقای 
شــاری ســنە و هونەرمەنــدە بەڕێزەکانــی 
بوونــە هۆی ئەوە کــە هونەرمەندانی زۆر 
بەرچــاو لــەو شــارە و هەمــوو گوندەکانی 

بــە داخ و پەژارەیەکی زۆرەوە بەرەبەیانیی 
ئەمــڕۆ، پێنج شــەممە، ٢٤ی ئۆکتۆبری 
٢٠١٩ی زایینــی، کاک عەبدولحەمیــد 
حاجی دەروێش، سکرتێری گشتیی پارتی 
دێموکراتی پێشــڤەرۆی کورد لە سووریە، 
دوای سااڵنێکی زۆر خەباتی سیاسی، لە 
تەمەنی ٨٤ ســاڵیدا لە شــاری قامیشــلۆ 

ماڵئاوایی لە ژیان کرد.
کاک عەبدولحەمیــد دەروێــش لە ســاڵی 
١٩٥٧ی زایینــی، یەکێک لە  ئه ندامانى 
ده ســته ى دامه زرێنــه رى پارتــى دێموكراتى 
كورد له  ســووریا بووە و ســاڵی ١٩٦٢یش 
پارتــی دێموكراتی پێشــڤەرۆی كوردی لە 

سووریا دامەزراند.
خەباتکارێکی ماندوونەناس و تێکۆشــەر 
بــووە لە پێنــاو بەدیهاتنــی ئامانجەکانی 
گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ڕۆژئــاوا 
و تەنانــەت چەندیــن جاریــش لــە الیــەن 
ڕێژیمی بەعســی سووریەوە دەستبەسەر و 

زیندانی کراوە.
هــاوکات دۆســت و هاوڕێــی دڵســۆزی 
خەباتــی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی 

ڕۆژهەاڵت بوو.
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
لــە  دەگرێــت  ڕێــز  ئێــران  کوردســتانی 
کاک  تێکۆشــانی  و  خەبــات  ســاڵەها 

لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران، بــه بۆنــەی کۆچــی 
دوایــی »حەمیــد دەروێــش«، ســکرتێری 
گشــتیی پارتــی دێموکراتی پێشــڤەرۆی 
کــورد لە ســووریه، لە پەیامێکدا پرســە و 
سەرەخۆشــیی خۆی ئاراستەی مەکتەبی 

سیاسیی ئەو پارتە کرد.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:

پارتــی  سیاســیی  مەکتەبــی  بەڕێــز 
دێموکراتی پێشڤەرۆی کورد لە سووریە

وێڕای ساڵوێکی گەرم 
بــە داخ و پەژارەیەکــی زۆرەوە، هەواڵــی 

دوایــی  کۆچــی 
و  کەســایەتی 
دێرینــی  تێکۆشــەری 
کاک  نەتەوەکەمــان، 
حاجــی  ›‹حەمیــد 
دەروێــش‹‹، ســکرتێری 
پارتــی  گشــتیی 
دێموکراتی پێشــڤەرۆی 
ســووریەمان  لــە  کــورد 

پێگەییشت.
»حەمیــد«     کاک 

بــەرزی  کەســایەتییەکی  لــەوەی  سیاســی و نیشــتمانپەروەر بوو، دۆستێکی جگــە 

کوردســتانی ئێران و لێپرسراوی گشتییان 
پارتــی  ئەندامانــی  و  بەرپرســان  بــە 
دێموکراتی پێشــڤەرۆی کوردی ســووریه 

ڕاگەیاند.

حاجــی  »عەبدولحەمیــد  مامۆســتا 
دەروێــش«، ســکرتێری گشــتیی پارتــی 
دێموکراتی پێشــڤەرۆی کوردی ســووریە 
و یەکێک بوو لە تێکۆشەرانی سیاسیی 

بەوەفــای حیزبــی دێموکــرات و دوکتــور 

کــە  بــوو  »قاســملوو« 
درێــژی  تەمەنێکــی 
بــۆ  ڕێــگای خەبــات  لــە 
نەتــەوەی  ئامانجەکانــی 
کوردســتانی  لــە  کــورد 
بۆیــە  تێپەڕانــد.  ســووریه 
خەمێکــی  لەدەســتدانی، 
هەمــوو  بــۆ  گەورەیــە 

الیەکمان. 
الیــەن  لــە  بۆنــەوە،  بــەم 
حیزبــی  ڕێبەرایەتیــی 
ئێرانــەوە،  کوردســتانی  دێموکراتــی 

پرســە  هاوخەمیمــان،  دەربڕینــی  وێــڕای 
و  بەڕێزتــان  ئاراســتەی  سەرەخۆشــی  و 
سەرجەم ڕێبەریی پارتەکەتان و بنەماڵەی 
تێکۆشەریان دەکەین. بە هیوای سەبووری 

بۆ هەموو الیەک.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

٢ی خەزەڵوەری ١٣٩٨ی هەتاوی
٢٤ی ئۆکتۆبری ٢٠١٩ی زایینی

بێگومــان  و  دەروێــش«  »عەبدولحەمیــد 
مەرگــی ئــەم تێکۆشــەرە دێرینــە، ئێمەی 
خەمبــار کردووە و هەروەها خەسارێکیشــە 
بــۆ بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیــی گەلــی 
کــورد لــە کوردســتانی ڕۆژئــاوا، ئێمــە 
بــەم بۆنەوە سەرەخۆشــیی گەرمی خۆمان 
لــە بنەماڵــە و کەســوکار و هاوڕێیــان و 
بــە  خۆمــان  و  دەکەیــن  هاوســەنگەرانی 

شەریکی خەمیان دەزانین.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

٢٤ی ئۆکتۆبری ساڵی ٢٠١٩ی زایینی

کوردســتان لە ڕیزی کاریگەریی خەباتی 
دەســتەبەرکردنی  بــۆ  نەتەوەکەمانــدا، 
مافەکانیــان ببــن و هــەن. هیواخوازیــن و 
دڵنیاشــین کــە هونەرمەندانــی دڵســۆز و 
بەهەڵوێســتی ئــەو شــارە لــەم دەســکەوتە 
بــۆ  گــەورە  دەرفەتێکــی  کــە  جیهانییــە 
ناســاندنی  بــۆ  دەرەخســێنێت،  شــارە  ئــەم 
هەرچی زۆرتری ماف و داواکارییەکانی 
گەلەکەمان کەڵــک وەردەگرن. هاوکات 
لەگــەڵ شــاری ســنە کــە وەک شــاری 
داهێنــەر لە بواری مۆســیقی ناســێندراوە، 
شــاری ســلێمانی، پێته ختی ڕۆشــنبیریی 
وەک  عێراقیــش  کوردســتانی  هەرێمــی 
شــاری »داهێنــەری ئەدەبــی« لــە الیەن 
دەستنیشــان  یوونیســکۆوە  ڕێکخــراوی 
کراوە. شاری هەڵمەت و قوربانی، شاری 
شــاعیران و ئەدیبان و ڕۆشــنبیران هەموو 
کات لە پێشــەوەی داهێنانی ئەدەبیدا بووە 
و گەلێــک ئەدیبــی گــەورەی بــە کــورد 
و جیهــان ناســاندووە. شــارەکانی ســنە و 
سلێمانی، وەک دوو شاری دەستەخوشکی 
کورد ئەمڕۆ لە ئاسمانی هونەر و ئەدەبی 
جیهانیدا پێگەیەکیان بۆ خۆیان دەســتەبەر 
کردووە. دەستنیشــانکردنی ئەم دوو شــارە 
هونەردۆســتی  دەرخــەری  نازناوانــە  بــەو 
و هونەرمەنــدی و ئــەدەب و داهێنــان لــە 
الی نەتــەوەی کــورد و پێگــەی هونــەر و 
ئەدەبیــات لــە الی ئــەم گەلەیە. جارێکی 
دیکــە ئــەم دەســکەوتە بــە هەمــوو گەلی 
کورد و شــارۆمەندانی شــارەکانی سنە و 
ســلێمانی و بــە تایبەتــی هونەرمەنــدان و 
ئەدیبانــی ئــەو شــارانە پیرۆزبایــی دەڵێین 
و  ســەرکەوتن  و  بەردەوامــی  هیــوای  و 

دەسکەوتی زیاتریان بۆ دەخوازین.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 

کوردستانی ئێران
١١ی خەزەڵوەری ١٣٩٨ی هەتاوی

١ی نوامبری ٢٠١٩ی زایینی

ناســراوی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی 
خەزەڵــوەری  ٢ی  ڕۆژی  کــە  ڕۆژئــاوا 
ســاڵی ٩٨، لــە تەمەنــی ٨٤ ســاڵیدا لــە 

شاری قامیشلۆ کۆچی دوایی کرد.



٣ ژمارە ٧٦١، ٦ی نۆڤامربی ٢٠١٩

چارەنووســی خەڵــک کــردووە. کاتێــک و
خۆر لە دیوارە تەنکەکانی ئەم کۆشکەی 
کۆماری ئیسالمی لە بەغدا و بەیرووتی 
دەدا، بــە هــەزاران رەنــگ دەردەکــەوت و 
شــەبەقی دەدایەوە و خامنەیی ســەرخۆش 
موقاومەتــی  جوغرافیــای  بــەوەی  بــوو 
تاکــوو تاران و تاکوو بەیرووت و دەمشــق 
نەیدەزانــی  بــەاڵم  کردۆتــەوە!  بەربــاڵو 
کــە گەر کۆشــک لــە ســەر بناخەی با 
دروســت بــکا و دیوارەکانــی لــە تۆقلەی 
ئــاو دامەزرابــێ، ئــەم کۆشــکە تۆقلەییە 
بە دەرزییەک دەتۆقێ و بای بناخەکەی 
دەبــێ بــە رەشــەبایەک کە بــۆ رووخانی 
خــودی ویالیەتــی فەقیهــی هــەڵ دەکا. 
ئێســتە لە شــەقامەکانی بەغــدا خەڵکی 
لــە  کــەوش  تاکــە  بــە  دووبــارە  بەغــدا 
دەموچــاوی وێنەیــەک دەدەنــەوە، بــەاڵم 
ئەمجــارە وێنەکــە ســەددام نییــە، بەڵکوو 
وێنەی خامنەییە کە بەر کەوش دەدرێ.

ســـەردانی  هۆلەنـــد  واڵتـــی  سیاســـیی  شـــاندێکی 
کـــرد دێموکراتیـــان  حیزبـــی 

دەورەیەکـــی دیکـــەی ســـەرەتایی کادری کۆتایـــی پێهـــات

سپاســـی بنەماڵـــەی پڕۆفیســـۆر »عیزەدیـــن مســـتەفا« لـــە لێپرســـراوی گشـــتیی حیزبـــی دێموکـــرات

ـــی  ـــاری پەنابەران ـــی کاروب وەڤدێکـــی بەڕێوەبەرایەتی
واڵتـــی نۆروێـــژ ســـەردانی حیزبـــی دێموکراتـــی کـــرد

شـــاندێکی حیزبـــی دێموکـــرات لـــە کۆنفڕانســـی »مێریـ«ــــدا بەشـــداریی کـــرد

پڕۆفیســۆر  کۆچکــردوو  بنەماڵــەی 
لــە  ڕەســووڵ«،  مســتەفا  »عیزەدیــن 
خۆیــان  پیزانینــی  و  ســپاس  پەیامێکــدا 
ئاراســتەی لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی 

دێموکراتی کوردستانی ئێرانیان کرد.

شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
لــە الیــەن  لــە ســێمینارێکدا کــە  ئێــران 
بەڕێوەچــوو،  »مێــری«  ئەنیســتیتۆی 
بەشداریی کرد و لەو سێمینارەدا ڕێژیمی 
ئێران بە پەرەپێدانی سیاسەتی شەڕەخوازنە 
و پشــتیوانی لــە میلیشــاکان، مەحکــووم 

کرا.
١٤ی  ڕێکەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی 
بانگهێشــتی  لەســەر  خەزەڵــوەر، 
ئەنســتیتۆی لێکۆڵینــەوەی ڕۆژهەاڵتــی 
شــاندێکی   ،)MERI( نێوەڕاســت 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
بــە سەرپەرەســتیی »محەممــەد نەزیــف 
قادری«، جێگری دووهەمی لێپرســراوی 
گشــتی و بەرپرســی دەزگای پێوەندییــە 
لــە  بەشــدارییان  حیــزب،  گشــتییەکانی 
کــۆڕی ســااڵنەی »مێــری« لە شــاری 

هەولێر کرد.
ســەرەتا لــە الیــەن هەیئەتــی بەڕێوەبەریی 
کۆڕەکــەوە بەخێرهاتنی بەشــداربووان کرا 
و خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتن لە 

گیانی پاکی شەهیدان ڕاگەیەندرا.
پاشــان پڕۆفیســۆر »دالوەر عەالئەدیــن« 
لەســەر  پەیامێکــی  مێــری،  بەرپرســی 
ڕۆژهەاڵتــی  سیاســییەکانی  ڕووداوە 

نێوەڕاست پێشکەش کرد.
پەیامەکــەدا  لــە  »عەالئەدیــن« 
خۆپیشــاندانەکانی  بــە  ئامــاژەی 
و  کــرد  دیکــە  شــارەکانی  و  بەغــدا 
کەڵەکەبوونــی  ئاکامــی  ئــەوە  وتــی، 

هۆلەنــد،  واڵتــی  سیاســیی  شــاندێکی 
ســەردانی حیزبــی دێموکراتیــان کــرد و 
ســەبارەت بە چەندین بابەتی سیاســی لە 
پێوەندی لەگەڵ ڕەوشــی سیاســیی ئێران 
بەرنامەکانــی الیەنــە سیاســییەکانی  و 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت وتووێژیان کرد.

خەزەڵــوەری  ٧ی  سێشــەممە،  ڕۆژی 
سیاســیی  شــاندێکی  هەتــاوی،  ٩٨ی 
هۆلەنــدی ســەردانی دەزگای پێوەندییــە 
دێموکراتــی  حیزبــی  گشــتییەکانی 
کوردســتانی ئێرانیان کرد کە لە الیەن« 
جێگــری  قــادری«،  محەممەدنەزیــف 
دووهەمی لێپرسراوی گشتی و بەرپرسی 
دەزگای پێوەندییە گشــتییەکانی حیزبی 
دێموکراتــەوە، پێشــوازییان لــێ کــرا. لەو 
سەردانەدا، شــاندی هۆلەندی، پێکهاتوو 
لــە »تیجــس برۆیککەمــپ« و »بارت 
بیتــس«،  کۆمەڵێــک بــاس و بابەتیــان 

ده زگای پــه روه رده  و لێكۆڵینه وه ی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران، ده وره یه كی 
یه كه مــی  به شــی  ئاســتی ٢ی  دیكــه ی 

سیاسیی بۆ پێشمه رگه كان به ڕێوه  برد.
لــه   ڕەزبــەر،  ٣٠ی  سێشــەممە،  ڕۆژی 
ڕێوڕه ســمێكدا، به  به شــداریی لێپرســراوی 
به شــێك  و  دێموکــرات  حیزبــی  گشــتیی 
و  كادر  و  ڕێبــه ری  ئه ندامانــی  لــه  
پــه روه رده   ده زگای  پێشــمه رگه كان، 
دێموكراتــی  حیزبــی  لێكۆڵینــه وه ی  و 
کوردســتانی ئێــران، ده وره یه كــی دیكــه ی 
ئاســتی ٢ی به شــی یه كه می سیاســی بۆ 

پێشمه رگه كانی کۆتایی پێ هێنا.
ڕێوڕەســمەکە بــه  ســروودی نه ته وایه تیــی 
»ئــه ی ڕه قیب« و ڕاگرتنــی خوله كێک 
بێده نگــی بــۆ ڕۆحــی پاکــی شــەهیدانی 

كورد و كوردستان ده ستی پێكرد.
ســارووج«،  »ئــاوات  دوكتــور  دواتــر   

دەقی نامەکە بەم چەشنەیە:
بۆ برای زۆر بەڕێز و خۆشەویســت هەڤاڵ 

»مستەفا هیجری«
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــرانـ  

لێپرسراوی گشتی

پرسەنامە گەرم و گوڕەکەتان بۆ کۆچی 
دوایــی کاکــم »پ.د عیزەدین مســتەفا 
ڕەســووڵ« ســەبووری بەخش بوو بۆ ئێمە 
و هەمــوو کەســوکارمان و مایــەی ڕێز و 
پێزانینمانــە لــە ئێــوەی دۆســتی دێریــن و 

ئه ندامــی ناوه نــدی سیاســیی حیــزب، لــه  
چه ند وته یه كدا باسی له  ڕۆڵ و گرینگیی 
كادری سیاسی و تایبه تمه ندییه كانی كادر 
و ئه ندامی حیزبی دێموكرات كرد كه  ده بێ 

لــه  ڕووی سیاســییه وه  ئاســتێكی به رزیــان 
هه بێــت و خوێندنه وه یه كــی ئه مڕۆییــان له  
دۆخــی كۆمه ڵــگای ڕۆژهه اڵت هه بێت و 
هه روه ها له  هه مبه ر فه رهه نگ و ناسینی 

بــاس  ســەفەرەکەیان  ئامانجــی  وەک 
چەندیــن  لەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە  و  کــرد 
بابەتی سیاســیدا، کۆمەڵێک پرســیاریان 
ئاراســتەی جێگری دووهەمی لێپرسراوی 
گشــتیی حیزب کرد. بەرپرســی دەزگای 
پێوەندییە گشتییەکانی حیزبی دێموکرات 
لەم دانیشــتنەدا، بەوردی لەســەر ڕەوشــی 
سیاســیی ئێــران، پرســی کــورد، ڕەوشــی 

کوردســتانی  و  ئێــران  ئۆپۆزیســیۆنی 
الیەنــە  و  خەڵــک  هاوکاریــی  ئێــران، 
سیاســییەکانی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت 
هاوکاریــی  ناوەنــدی  بەرنامــەی  و 
حیزبەکانی کوردســتانی ئێران و هەروەها 
ڕۆڵــی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێــران قســەی کــرد و واڵمــی شــاندی 

میوانی دایەوە.

درێژەی پەیڤ

لــە ســەردانی وەڤدێکــی بەڕێوەبەرایەتیی 
کاروباری پەنابەران و کوچ و کۆچبەرانی  
نۆروێــژ لــە حیزبــی دێموکــرات، ڕەوشــی 
ڕۆژهــەاڵت،  کوردســتانی  پەنابەرانــی 
ئەندامانــی حیزب لە هەرێمی کوردســتان 
و واڵتانی ئورووپایی، بەتایبەت لە واڵتی 

نۆروێژدا، باسی لەسەر کرا.
٦ی  ڕێکەوتــی  دووشــەممە،  ڕۆژی 
بەڕێوەبەرایەتیــی  وەڤدێکــی  خەزەڵــوەر، 
کاروباری پەنابەران و کوچ و کۆچبەرانی 
واڵتــی نوروێژ بــە سەرپەرســتیی »ئارێ 
کاروبــاری  بەرپرســی  هۆڤدێنــاک«، 
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت، ســەردانی حیزبی 

دێموکراتی کوردستانی ئێرانیان کرد. 
ئــەم وەڤــدە، لــە الیــەن وەڤدێکــی حیزبــی 
دێموکراتەوە بە سەرپەرستیی ›‹محەممەد 
دووهەمــی  جێگــری  قــادری‹‹،  نەزیــف 

لێپرســراوی گشــتیی حیزبەوە، پێشوازییان 
لێکــرا. لەم  دیدارەدا، ڕەوشــی پەنابەرانی 
ئەندامانــی  ڕۆژهــەاڵت،  کوردســتانی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران  لە 
هەرێمی کوردســتان و واڵتانی ئوروپایی، 
بەتایبــەت لە واڵتی نوروێژدا، باســی لێوە 

کرا.

لە بەشــێکی دیکەی ئەم دیدارەدا، لەسەر 
ڕەوشــی مافــی مــرۆڤ و زیندانییانــی 
سیاســی و... لە ئێران و کوردستاندا باس 

کرا.
دوو  هــەر  دانیشــتنەدا،  لــەم  هەروەهــا 
بەهێزترکردنــی  و  پێداگــری  لەســەر  ال 
پێوەندییەکانیــان بە مەبەســتی خزمەت بە 

كۆمه ڵگای خۆیان كه مته رخه م نه بن.
»ئاوات ســارووج« لە درێژەی قسەکانیدا 
ده توانیــت  »كاتێــک  كــرده وه :  جه ختــی 
كاریگــه ری و بانــدۆرت له ســه ر كۆمه ڵگا 

هەبێــت كــه  خــاوه ن پێگه یه كــی سیاســیی 
بــاش بیــت و زمــان و خــوو و دابونه ریتــی 

كۆمه ڵگای خۆت لە بیر نه كه یت«.
ناوبــراو هه روه هــا باســی لــه  تایبه تمه ندیی 
بــه رزی ئه ندامانــی حیــزب كرد كــه  ده بێ 
و  به هێــزی کەســی  كه ســایه تیی  خــاوه ن 
سیاســی بن و هه وڵی خۆپێگه یاندن له سه ر 

خۆیان بكه ن به  ئه رك.
پــه روه رده   ده زگای  په یامــی  دواتــر 
»شــه هال  الیــه ن  لــه   لێكۆڵینــه وه   و 
په یامــی  پاشــان  و  خوێندرایــه وه   كاوه » 
الیــه ن »ســابیر  لــه   ده وره   به شــداربووانی 
فه تاحــی«، یەکێــک لــە بەشــداربووانی 

دەورەوە پێشكه ش به  به شداربووان كرا.
ڕێوڕەســمەکەدا  کۆتایــی  بڕگــەی  لــە 
کەســانی یه كــه م تــا ســێهه می خولەکــە 
کــە بریتــی بــوون لــە: »عه لــی مــه والن 
نــژاد، ســه ید خالید ئه حمه دی و عوســمان 

ناڕەزایەتییەکانــی کۆمەاڵنــی خەڵک و 
هەرەســهێنانی حکوومەت لە بەڕێوەبردنی 
نەبوونــی خزمەتگــوزاری،  ئەرکەکانــی، 
چارەســەرنەکردنی بێکاری، پەرەســەندنی 
بنەماکانــی  بەڕێوەنەبردنــی  و  گەندەڵــی 
و  فێــدراڵ  عێراقــی  دەســتووری 

پەراوێزخستنی پێکهاتەکانە.
بــە  ئامــاژەی  ناوبــراو  پێوەندییــەدا  لــەو 
ڕەوشــی سەقامگیری هەرێمی کوردستان 
کابینــەی  خزمەتگوزاریــی  پــرۆژەی  و 
نۆیەم کرد کە بۆ چاکسازیی زیاتر جێی 

هیوایە.
هــاوکات ئامــاژەی بــە ڕەوشــی لوبنان و 
ئامانجــی خۆپیشــاندانەکان کــرد و هــەر 

لەو پێوەندییەشــدا باســی ڕەوشــی ئاڵۆزی 
ســووریە و هێرشــی ئەرتشــی تورکیــە و 
ئاوارەبوونــی گەلی کورد لە کوردســتانی 

ڕۆژئاوا کرد.
لەم بەشەدا ناوبراو لە باسەکەیدا ئاماژەی 
بــە دەوری کاریگــەری ژنــان و کچانــی 
کــورد لــە بەرگــری، ســەرکردایەتیکردن، 
بەڕێوەبردن و فەرماندەیی شەڕەکاندا کرد 
و ڕایگەیاند: »شــانازییە بۆ گەلی کورد 
کە ژنان ئاوا لە پرۆســەی سیاســیدا ڕۆڵ 

دەگێڕن«.
عێــراق،  لەســەر  پانێــل  چەندیــن  دواتــر 
ئامانجــی خۆپیشــاندانەکان و ڕێکارەکان 

بۆ چارەسەریی بنەڕەتی ڕێک خران.

باســی  ئاشــکرا  بــە  پانێلەکانــدا  لــە 
دەســتێوەردانی ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێران 
لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت و پێشــێلکردنی 
ســەروەریی عێــراق و واڵتانی ڕۆژهەاڵتی 

نێوەڕاست کرا.
لــەو ســێمینارەدا خاڵێک کــە زۆرتر جێی 
بــوو،  ڕەخنــەی بەشــداربووانی کۆڕەکــە 
و  تورکیــە  ئەرتشــی  تاوانکارییەکانــی 
و  نێودەوڵەتــی  کۆمەڵــگای  بێدەنگیــی 
سیاســەتی هەڵــەی »دۆناڵــد ترامــپ«، 
ســەرکۆماری ویالیەتــە یەکگرتووەکانی 
ئامریــکا بوو کە ڕێخۆشــکەری هێرشــی 
تورکیــە بۆ ســەر کوردســتانی ڕۆژئاوا و 

سووریە بوو.

لەم کۆڕەدا »محەممەد نەزیف قادری«، 
بەشــداری بابەتــی هۆکاری پەرەســەندنی 

شەڕەکان بوو.
نکۆڵیکردنــی  سیاســەتی  »قــادری« 
دەوڵەتەکانــی ناوچــە لە شــوناس و مافی 
ئایینییــەکان،  و  نەتەوەیــی  پێکهاتــە 
نەکردنــی  دەستاودەســت  و  گەندەڵــی 
بــۆ  نەڕەخســاندن  دەرفــەت  دەســەاڵت، 
مەدەنییــەکان،  و  سیاســی  دامــەزراوە 
نەبوونی هەلی کار بۆ گەنجان و نەبوونی 
پــرۆژەی خزمەتگوزاریی بە هۆکارەکانی 

ئاڵۆزبوونی ناوچەکە ناو برد.
شــاندی حیزبی دێموکرات لەو سێمینارەدا 
کەســایەتییە  لــە  کــەس  دەیــان  لەگــەڵ 

عەرەب و بیانییەکان، نوێنەرانی سیاســی 
و دیپلۆماتــکارەکان لــە عێراق و هەرێمی 

کوردستاندا، چاوپێکەوتنیان کرد.
شــاندی حیزبــی دێموکرات لــەو دیدارەدا، 
بەشداربووانیان لە دۆخی سیاسیی ئێران و 
کوردســتانی ڕۆژهەاڵت و سیاسەتەکانی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 

ئاگادار کردەوە.
ڕێژیمــی  هەیئەتێکــی  ســێمینارەدا  لــەم 
بەشــدار  ئێرانیــش  ئیســالمیی  کۆمــاری 
بــوون و لــە پانێلێکــدا وێــڕای باســکردنی 
کۆمەڵێــک باســی بێبنەما، لــە بەرامبەر 
ڕەخنــەی ئەندامانــی شــاندە عەرەبییەکان 
کــه بەتونــدی ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێران 
و میلیشــیاکانی ئەوانیــان بــە هــۆکاری 
ڕۆژهەاڵتــی  ئاڵۆزییەکانــی  ســەرەکیی 
داوای  و  زانــی  عێــراق  و  نێوەڕاســت 
کشــانەوەی بەکرێگیراوانــی ئەوانیــان لــە 
ناوچەکــەدا کــرد، بــە ڕووهەڵماڵراوییــەوە 
داوای  لەســەر  »ئێمــە  وتــی: 
حکوومەتەکانــی ناوچــە هاتوویــن و لــە 
بەرامبــەر داعــش و گرووپەکانی دیکەدا 

هاوکاریمان کردووە«.
ســەرەڕای ئەو چەواشەکارییانەی شاندی 
ڕێژیــم، کەشــی زاڵ بەســەر کۆڕەکــەدا، 
و  ئێــران  ڕێژیمــی  مەحکوومکردنــی 
حکوومەتــی تورکیــە بــوو و قســەکانیان 
وەکــوو پاســاوهێنانەوە بــۆ دەربازبــوون لــە 

تاوانەکانیان باسی لێوە کرا.

بەردەوامی کاکم، کە هەمیشــە خۆی بە 
نزیــک و دڵســۆزی ڕاســتەقینەی حیزبــە 
هاوڕێیەکــی  و  زانیــوە  تێکۆشــەرەکەتان 
خۆشەویســتی شــەهید دوکتــور قاســملوو 
بووە. هیوای  سەالمەتی و بەختەوەری بۆ 

خۆتان و هەڤااڵنتان دەخوازین و هیوادارین 
بــە ئامانجــە ڕەواکانتــان شــاد ببــن کــە 
ئازادی و ئاسوودەیی کوردستان و کورده.

لەگەڵ ڕێز و سپاسی بێ پایانی 

براتان
فاروق مستەفا ڕەسووڵ

لە جیاتی بنەماڵەی مەال مستەفای 
سەفوەتی

حاجی مەال ڕەسووڵی دێلێژه
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گرووپــە چەکدارەکانــی الیەنگر و نزیک 
لــە ڕێژیمــی ئێــران، ڕۆڵێکــی گرینگ و 
سەرەکییان لە سەرکوت و توندوتیژییەکان 
لــە  خۆپیشــاندەر  خەڵکــی  بــە  بەرانبــەر 
مــاوەی  لــە  عێــراق  خۆپیشــاندانەکانی 
خامنەیــی  هەبــوو،  ڕابــردوودا  ڕۆژانــی 
رێبــەری رێژیمــی ئێرانیش ڕاشــکاوانە بە 
دژی خۆپیشــاندەران قســەی کــرد و بــەو 
شــێوەیە کــە ناڕەزایەتییــە نێوخۆییەکانــی 
ئێرانیــان بــە ئاکامی دەســتێوەردانی واڵتە 
ڕۆژاواییــەکان نــاو دەبــرد، خۆپیشــاندان و 
ناڕەزایەتییەکانــی عێراقیشــیان بە  پالنی 
واڵتانــی ڕۆژاوایی بۆ تێکدانی ئاســایش 
نــاو  ئیســالمی  واڵتانــی  ئەمنییەتــی  و 
دەبــرد! ئەمــە لەحاڵێکدایــە کە بەشــێکی 
زۆری کێشــەکانی ڕۆژهەاڵتــی ناوین لە 
یەمەنــەوە بگــرە هەتــا عێراق و ســووریە و 
لوبنان بەهۆی دەستێوەردانەکانی رێژیمی 
ئێرانەوە بووە و ئێســتاش هەر هۆکارەکەی 
خەڵکــی  خۆپیشــاندانەکانی  و  ئەوەیــە 
عێــراق خۆڕســک و بــە دژی گەندەڵــی، 
دەســتێوەردانەکانی  و  بێــکاری  و  دزی 
واڵتانی بێگانە بەتایبەت رێژیمی ئێران لە 

کاروباری ناوخۆیی عێراقدایە.
گرووپەکانــی  وەحشــیانەی  هێرشــی 
پێوەندیــدار بــە رێژیمــی ئێــران بــۆ ســەر 
خۆپیشــاندەرانی عێراق پەیامێکی ڕوونی 
بــۆ هەمــوو واڵتانی ناوچەکــە و تەنانەت 
واڵتە ڕۆژاواییەکان پێ بوو؛ ئەویش ئەوە 
بــوو کــە ئەمانــەی کــە رەحم بــە خەڵکی 
کاتــی  لــە  ناکــەن،  خۆیــان  واڵتەکــەی 
پێویستیشــدا هــەر چەشــنە کردەوەیەکــی 
تێرۆریســتی بەرانبەر بــە واڵتانی دیکەش 

ئەنجام دەدەن.
ئــەم گرووپانــە کــە لــە بــواری مــادی، 
مەعنــەوی، سیاســی  و نیزامییــەوە لــە 
الیــەن ئێرانــەوە پشــتیوانیان لێدەکرێــت لــە 
چەنــد بــوارەوە زەربەیــان لــە ڕۆژهەاڵتــی 
ناویــن داوە، لــەم وتــارەدا دەپەرژێینە ســەر 
هەڕەشــە و مەترســییەکانی ئەم گرووپانە 
و میلیشیاکانی سەر بە ڕێژیمی ئێران بۆ 

سەر ناوچەکە و جیهان .

زۆربوونەوەی ناکۆکییە 
مەزهەبییەکان:

و میلیشــیایانە ڕۆڵێکــی  ئــەم گــرووپ 
درزی  زۆربوونــەوەی  لــە  بەرچاویــان 
مەزهەبی لە نێوان ســوننی و شــیعەکانی  
ڕۆژهەاڵتی ناویندا هەبووە، بەچەشــنێک 
کە دەتوانین بڵێێن  تەنانەت ئاسەوارەکانی 
ئــەم جیاوازییــە مەزهەبییــە، کاریگــەری 
لــە ســەر بەرەکانــی داهاتــووش دادەنێــت، 
تەنانــەت دێموکراســی و مافــی مــرۆڤ 
لــە واڵتانــی یەمــەن و لۆبنــان و عێــراق و 
ســووریەدا کەوتووەتە پەراوێزەوە و ڕۆژ لە 
دوای ڕۆژ خورافــات و کاریگەرییەکانی 
لــە ســەر سیاســەت و کۆمەڵــگای ئــەو 
و  دەرگیــری  دەبێتــەوە،  زیاتــر  واڵتانــەدا 
جیاوازیــی نێوان ســوننی و شــیعەکان لەم 
واڵتەدا بەشێوەی ناڕاستەوخۆ کاریگەری 
لــە ســەر الیەنگرانــی ئــەم مەزهەبانــە لــە 
واڵتانی ئیسالمیی دیکە وەکوو ئافریقا و 
تەنانەت باشووری ئاسیادا دەبێت و گرووپە 
ڕادیکاڵــەکان و حیزبە ئیســالمییەکانیش 
بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانیان ، لەم دۆخە 
کەڵــک وەردەگــرن،  لە راســتیدا رێژیمی 
ئێــران کــە لە بــواری ئابــووری و نیزامی 
و سیاســییەوە توانایــی دەسبەســەرداگرتن 
نییــە،  ناوینــی  ڕۆژهەاڵتــی  ســەر  بــە 
ئەیهەوێــت لــە ڕێگــەی ئــەم گرووپانەوە و 
بــە زاڵبــوون بە ســەر ناوچــە نەوتییەکانی 
ئامانجەکانــی  بــە  ناوینــدا  ڕۆژهەاڵتــی 
خــۆی بــگات، هەڵبەت ئاســەوارە نەرێنی 
و مەترســیدارەکانی ئەم کردەوەیەی رێژیم 
بەدرێژایــی کات، داوێنی واڵتی ئێرانیش 
دەگرێــت، هەڵبــەت تورکیــە و قەتەریــش 
لــە مــاوەی ســااڵنی رابــردوودا بەشــێوەی 
بەرباڵو  پشــتیوانییان لە گرووپە توندئاژۆ 

و چەکــدارە ســونییەکان کــردووە کــە ئەم 
جیاوازییــە  زۆربوونــەوەی  خێرایــی  کارە 
مەزهەبییەکانی ٢ قات زیاتر کردووەتەوە.
جیاوازییــە  بەرباڵوبوونــی  بەهــۆی 
مەزهەبییەکان لە ئایینی ئیسالمدا ناکرێ 
ئــەم جیاوازییانــە تەنیــا لە گۆشــەنیگای 
و  ســوونی  شــوێنکەوتووانی  جیاوازیــی 
لــەم  چونکــە  بکــرێ  تاوتــوێ  شــیعەوە 
مەزهەبانــەدا جیاوازیگەلێکــی بەرباڵو بە 
جیاوازیگەلێکی بنەڕەتییەوە بوونیان هەیە 
و ئەمــە پرســەکانی قووڵتــر کردوونەتەوە، 
تەنانــەت رێژیمی ئێران بــۆ ئامانجەکانی 
بەشــێوەی کاتــی پشــتیوانیی لــە گرووپە 

توندئاژۆکانــی ســوننی مەزهەب بەدژی 
هێزەکانــی ئامریکا و بە قازانجی ڕۆژاوا 
کــردووە، رێژیمی ئێران  و بە مەودایەکی  
زۆریــش رێژیمــی تورکیــە و تەنانــەت تــا 
بــە  عەرەبســتان  حکوومەتــی  رادەیــەک 
شێوەی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ خەریکی 
ســازماندانی گرووپــە ئیســالمییەکان لــە 
نێوان موســڵمانان و ناموسڵمانانی واڵتانی 

ڕۆژاواییــدان کە ئــەم کارە لە کورتخایەن 
و درێژخایەنــدا ئاســەوارگەلێکی زۆر بــۆ 
واڵتە ئیســالمییەکان و واڵتانی دیکە بە 
دوای خۆیــدا دێنێــت و جگــە لــە گرووپە 
دۆخــە  لــەم  کــەس  تێرۆریســتییەکانیش 

قازانج ناکات.
زۆربوونەوەی شەڕە نیابەتییەکان 

و هێرشە تێرۆریستییەکان بە 
شێوازی نوێ:

گرووپە توندئاژۆ مەزهەبییە چەکدارەکان 
شــێوازی  و  ئیدئۆلــۆژی  لــە  چونکــە 
بیرکردنەوەیانــدا دنیا بە ســەر دوو بەشــی 
خێــر و شــەڕدا دابــەش دەکــەن و خۆیــان 
ئەرکــدار دەکــەن بــەوەی کە لەو شــەڕی 
خێر و شــەڕەدا بەشــداری بکەن و بەردەوام 

بیــر لــە البردنــی دوژمنــان و دژبەرانیــان 
دەکەنــەوە و تەنانــەت ئەگەر دوژمنێکیش 
نەبێــت بــۆ مانــەوەی خۆیــان و پاراســتنی 

تەشــکیالت و الیەنگرانییــان دوژمن ســاز 
دەکەن، هەر بۆیە ئەم گرووپانە لە بنەڕەتدا 
ناتوانــن ئاشــتیخواز بن و لە سیســتمێکی 
دێموکراتــدا درێژە بــە ژیانی خۆیان بدەن، 
ترسی ئەم جۆرە گرووپانە تەنیا لە واڵتێكدا 
کــە تێیــدا دەژین کورت ناکرێتــەوە و بەو 
هۆیــەوە کە ئیدئۆلۆژییەکەیــان جیهانییە 
و ئامادەن بۆ پشــتیوانی لە هاوبیرانیان لە 
هەر شوێنێکی دونیادا شەڕ بکەن و بەبێ 
ئەوەیکــە لە بــواری ویژدانییەوە  تووشــی 
ناڕاحەتــی بــن خەڵکــی دژبــەری خۆیــان 
نموونەیەکــی  ســووریە  شــەڕی  بکــوژن. 
گرووپــە  ئــەم  کاری  شــێوازی  دیــاری 

ڕادیکاڵە مەزهەبییانەیە کە میلیشــیاکان 
لــە چەندیــن واڵتــی دیکەوە، لــە ڕێگەی 
ڕێژیمــی ئێرانــەوە بۆ ســەرکوتی خەڵکی 
ســووریە ســازماندهی و  بــۆ ئــەو واڵتــە 

نێردراون.
مەترســیی گــەورە ئەوەیە کــە تەنانەت بە 
تەواوبوونی شــەڕی ســووریە ئەم گرووپانە 
بــەردەوام چاالکییەکانیــان درێــژە پێدەدەن 

لــە شــوێنێکی دیکــەی ڕۆژهەاڵتــی  و 
ناوینــدا درێــژە بــە شــەڕ دەدەن و ئەمــە بە 
واتــای درێژەکێشــانی شــەڕی نیابەتی و 
زۆربوونــەوەی توندئاژۆیــی و وێرانبوونــی 

زیاتری واڵتەکانی ناوچەکەیە.
هەڵبەت مەترســیی ئەم گرووپانە تەنیا لە 
ڕۆژهەاڵتی ناویندا سنووردار ناکرێتەوە و 

بە  ٢ شێوەش هەڕەشە بۆ سەر ئەمنییەتی 
جیهانین:

 یەکەمیــان کەڵکوەرگرتــن لــەم گرووپانە 
تێرۆریســتی  کــرداری  ئەنجامدانــی  بــۆ 
ئێــران  ڕێژیمــی  دیکــەدا،  واڵتانــی  لــە 
بەباشــی ئــاگادارە لەوەیکە کەڵکوەرگرتن 
لــە هاوواڵتییانــی ئێرانــی بــۆ کــردەوەی 
تێرۆریســتی ئاســەواری نێگەتیڤی زۆری 

بــۆ ڕێژیــم دەبێــت، هــەر بۆیــە لــە کاتــی 
واڵتانــی  هاوواڵتییانــی  لــە  پێویســتدا 
گرووپــە  ئەندامــی  بوونەتــە  کــە  دیکــە 

بەمەبەســتی  تونــداژۆکان  و  ڕادیــکاڵ 
البــردن و نەهێشــتنی جیابیــران و هەروەها 
دەرەکییــەکان  ئامانجــە  لــە  زەبروەشــاندن 

کەڵک وەردەگرێ.
دووهەمین مەترسی گەورەی ئەم گرووپانە 
هێــرش  جیهانــی  ئەمنیەتــی  ســەر  بــۆ 
کردنەســەر ناوەندە گرینگــە نەوتییەکانی 
نەوتهەڵگــر و  ناوەڕاســت و  ڕۆژهەاڵتــی 
بەلەمــە بازرگانییەکانــە کە چەندین جار 
تا ئێستە کرداری لەو چەشنەمان لەالیەن 
حوســییەکانەوە بینیــوە بەاڵم لــە کاتێکدا 
کە ڕێژیمی ئێران بکەوێتە بەر هێرش یان 
لــە نێوخۆی واڵتەکەیدا توانای کۆنترۆڵ 

کردنی ناڕەزایەتییە خەڵکییەکانی نەبێت 
لــەم گرووپانــە کەڵک وەردەگــرێ تاکوو 
فۆکــۆس و تەکووزی لەســەر ڕێژیم کەم 
ببێتەوە؛ ئەم گرووپە میلیشیاییانە دەتوانن 
لە چەندین واڵتی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا 
هێــرش بکەنە ســەر ناوەندە سیاســییەکان، 
تەنانــەت  و  باڵوێزخانــەکان  لەوانــەش 
بــە  ڕۆژاوایــی  واڵتانــی  هاوواڵتییانــی 

بارمتە بگرن تاکوو ڕێژیمی ئێران بتوانێ 
بــۆ پاراســاتنی ڕێژیــم و دەســەالتەکەی 
ئــەم  هەروەهــا  لێوەربگــرێ؛  کەڵکیــان 
کەڵکوەرگرتــن  بــە  دەتوانــن  گرووپانــە 
و  کوورتمەوداکانیــان  مووشــەکە  لــە  
زۆرتــر  هێرشــی  بێفڕۆکــەوان  فڕۆکــەی 
بکەنە سەر ناوەند و سەنتەرە نەوتییەکانی 

ناوچــە کــە پێشــگرتن لەم جــۆرە هێرش و 
پەالمارانــە بۆســەر ناوەنــدە نەوتییەکانــی 
عێــراق لــە کاتی شــەڕدا ، دەتوانین بڵێین 
ناموومکینە و ئەم گرووپە میلیشییاییانە 
بــە  کــراون  جێگیــر  عێراقــدا  لــە  کــە 
هەنــاردەی  کەرتــی  دەتوانــن  ئاســانی 
نەوتــی عێــراق و تەنانــەت کوەیت لە کار 
بخــەن؛ هەروەهــا ئــەم گرووپانــە دەتوانــن 

بــە کردەوەگەلــی وەک خۆتەقاندنــەوە و 
بەلەمــە  ئینتحاریلەڕێگــەی  خۆکــوژی 
بــە  کاریگــەر  زەبــری  ئاســاییەکانیانەوە 

نەوتییــەکان  و  بازرگانــی  کەشــتییە 
بگەیەنــن کە کۆی ئــەم هەنگاوانە دەبنە 
هۆی چوونە ســەری لەڕادەبەدەری نرخی 
جیهانی نەوت و زەبروەشاندن لە پەیکەری 

ئابووریی جیهانی.

ڕێگەچارە چییە؟ 
دەبێ چی بکرێت؟

لە وتارێکدا لە ڕۆژنامەی »کوردستان« 
باســمان لــە ڕێگەکانــی ڕووبەڕووبوونــەوە 
لەگــەل ئەم گرووپانە کردووە و ئاماژەمان 
عەرەبســتان  بۆچــی  کــە  کــردووە  بــەوە 
لەنێوبردنــی  پڕۆســەی  لــە  ئیســڕائیل  و 

حیزبواڵی لوبنان و حووسییەکانی یەمەن 
بــەوە  ئاماژەمــان  و  نەبــوون  ســەرکەوتوو 
کردووە کە هۆکارەکەی الوازی سەربازی 
یــان ئابووری ئەم واڵتانە نییە بەڵکوو بەو 
هۆیەوەیــە کــە گرووپــە تێرۆریســتییەکان 
لــە نێــو خەڵکی ئاســاییدا خۆیان حەشــار 
و  دیــار  جێگەیەکــی  و  پێگــە  و  دەدەن 
دەسنیشــانکراویان نییە و ڕووبەڕووبوونەوە 

لەگــەڵ وەها گرووپگەلێک زۆر ئەســتەم 
و دژوار و لە هەمان کاتیشدا کاتبرە و لە 
ئەگــەری هەوڵدان بۆ لەنێوبردنیان خەڵكی 
ئاســاییش پرشکیان بەر دەکەوێ چوونکە 
تاکتیکی ئەم گرووپانە بۆ خۆپاراســتن و 
دوورکەوتنــەوە لە وەهــا حاڵەتێک بریتییە 
لەوەیکە خەڵکی ئاسایی دەکەنە قەڵغانی 

هەرەبەرچــاوی  نموونــەی  کــە  خۆیــان 
خەڵکی بێتاوان و زوڵملێکراوی یەمەنە.

لەڕاســتیدا بــۆ لەنێوبردنــی ئــەم گرووپانە 
سێ رێگە لەبەردەمدایە:

یەکــەم، دۆزینــەوە و لەنێوبردنی هۆکار و 
ڕیشەکانی درووست بوونی ئەم گرووپانە، 
ڕاستە کە شێوەی بیرکردنەوە و ڕوانگەی 
ئەم گرووپانە پێشــینەی لەمێژینەی هەیە 

بــەاڵم ئەگــەر لــە واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی 
ناوەڕاســتدا هەاڵواردنــی مەزهەبــی لەنێو 
بچــێ  وبنبــڕ بکرێــت، بــوار و بەســتێنی 

لەنێــو  گرووپانــەش  ئــەم  گەشــەکردنی 
دەچــێ کەواتــە هــەر هەنگاوێــک بــەرەو 
یەکســانی  و  ئــازادی  و  دێموکراســی 
هەلبگیرێتــەوە هەنگاوێک لە ڕادیکاڵیزم 

و زێدەخوازی دوور دەکەوینەوە.
دووهەم، لەنێوبردنی سەرچاوە ماڵییەکانی 
ئەم گرووپانە؛ وشکاندنی سەرچاوە ماڵی 
و داراییەکانــی گرووپگەلی لەم چەشــنە 
کاریگــەری زۆری دەبێــت لەســەر ڕێــژە 
تێکدەرانەکانــی  چاالکییــە  ئاســتی  و 
ئــەم گرووپانــە، لــە دنیای ئەمــڕۆدا و بە 
کۆنتــڕۆڵ  پالنــی  و  سیســتم  هەبوونــی 
گەیاندنــی  ئەگــەری  بانکــی  کردنــی 
گرووپانــە  بــەم  ماڵــی  زۆری  یارمەتــی 
زۆر ئەســتەمە مەگــەر ئەوەیکە واڵتێکی 
دەســەاڵتدار لــە پشــتئەم یارمەتییانەوە بێ 
کە هەنووکە ئێران و قەتەر لە ڕۆژهەاڵتی 
ناڤیندا بەشێوەی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ 
ســەرقاڵی یارمەتیگەیانــدن بەم گرووپانەن 
کــە گوشــاری ئابــووری بۆســەر ئێــران و 
گوشاری سیاســیش بۆسەر قەتەر بوونەتە 
هــۆی کەمبوونــەوە و تەنانــەت نەمانــی 
بەشــێکی بەرچاو لــەم یارمەتییە ماڵی و 

داراییانە.
ڕێگاکانــی  لەنێوبردنــی  ســێهەم، 
تەقەمەنــی،  و  چــەک  وەدەســتهێنانی 
نیزیک بە تەواوی کارناســانی سەربازی 
لەســەر ئــەو بــاوەڕەن کــە حووســییەکان و 
حیزبواڵی لوبنان و .... ناتوانن مووشەک 
و فڕۆکــەی بێفڕۆکەوانێــک ســاز بکەن 
کــە توانــای بەزانــدن و پێکانــی خاکــی 
عەرەبســتان و ئیســڕائیلیان هەبێ، بەڵکوو 
تەواوی ئەم چەک و تەقەمەنییانە لەالیەن 
ئێــران یان بە یارمەتــی ماڵی و تکنیکی 
ئێــران ســاز کــراون؛ بردنەســەری ئاســتی 
گوشــارەکان بۆســەر ئێــران و کۆنتــرۆڵ 
کردنــی ڕێگــە دەریایــی و هەواییــەکان 
بەڕێژەیەکــی بەرچاو کاریگەری لەســەر 
هێز و توانایی چەکدارانەی ئەم گرووپانە 
وەک  واڵتگەلێکــی  هەڵبــەت  دادەنێــت؛ 
پانتاییەکــی  لــە  قەتەریــش  و  تورکیــە 
پڕچەککردنــی  لــە  نەخشــیان  کەمتــردا 
ڕادیکاڵــەکان  گرووپــە  لــە  هەندێــک 
هەبــووە. ڕووبەڕووبوونــەوە لەگەڵ گرووپە 
میلیشــیاییە توندڕەو و ڕادیکاڵەکان تەنیا 
لەالیــەن واڵتانــی ناوچــە یــان ئامریــکاوە 
جیبەجــێ نابــێ و پێویســتی بــە هــەوڵ و 
هاوپەیمانــی جیهانــی هەیە و دەبێ هەوڵ 
بدرێــت ســەرچاوە، ماکــە و پشــتیوانانی 
ڕاســتەقینەی تێرۆریــزم لەوانەش ڕێژیمی 
زاڵ بەسەر ئێران، لەنێو ببردرێ؛ هەرچەند 
کــە پاش لەنێوبردن و ڕووخاندنی ڕێژیمی 
ئێران هەندێک لە گرووپە میلیشیاییەکان 
وەک خۆیــان دەمێننــەوە بــەاڵم نەک بەو 
ئاســت و هێــز و دەســەاڵتەوە کــە ئێســتە 

هەیانە.
پێویســتە ئۆپۆزسیۆنی سەراسەری ئێرانی 
و هەمــو چاالکانی سیاســیو ڕۆشــنبیران 
بــە هەســت بــە بەرپرســایەتی زیاتــرەوە بۆ 
یەکیەتــی ڕیزەکانــی خۆیــان و لەهەمــان 
کاتیشــدا هەوڵ بــۆ ســەرەونخوون کردنی 
تێبکۆشــن،  ئێــران  لــە  زاڵ  ڕێژیمــی 
ڕووداوەکانی عێراق زەنگی مەترسییەکی 
جیددین بۆ ئۆپۆزســیۆن و خەڵکانی ئێران 
کــە ڕێژیــم لــە کاتــی پێویســتدا کەڵک 
لە میلیشــیا توندڕەوەکانی بۆ ســەرکوتی 
بێبەزەییانەی ناڕەزایەتییەکان وەردەگرێ. 
بە گەشــبینی یان ڕەشــبینییەوە پرسەکان 
ناگۆڕدرێــن و دەبــێ کەتــوارەکان وەک 
خۆیــان ببینرێــت، پێویســتە پێــش لەوەیکە 
شەڕفرۆشــییەوە  بــە  ئێــران  ڕێژیمــی 
تووشــی  ئێرانیــش  و  ناوچــە  هەمــوو 
شــەڕی ماڵوێرانکــەر بــکات ئــەم ڕێژیمە 
بڕووخێندرێــت. تەنیــا ڕێــگای بەردەمیش 
ڕێزگرتــن لــە مافــی هەمــوو خەڵکانــی 
قەومــەکان،  نەتــەوەکان،  هەمــوو  ئێــران، 
لــە هەمــان  و  مەزهەبــە جۆراوجــۆرەکان 
و  ئۆپۆزســیۆن  یەکگرتوویــی  کاتیشــدا 
هەوڵــدان بــۆ ســەرەونخون کردنــی ڕێژیــم 
بەپێی بەرنامە و پالنێکی ڕوون و ئاشکرا 

بۆ پاش ڕووخان و نەمانی ڕیژیمە.

گرووپـــە تێرۆریســـتییەکانی ســـەر بـــە ڕێژیـــم 
هەڕەشـــە بـــۆ ســـەر ئەمنییەتـــی ناوچـــە و جیهانـــن

موختار نەقشبەندی

گرووپە توندئاژۆ مەزهەبییە چەکدارەکان چونکە لە ئیدئۆلۆژی و شێوازی بیرکردنەوەیاندا دنیا 
بە سەر دوو بەشی خێر و شەڕدا دابەش دەکەن و خۆیان ئەرکدار دەکەن بەوەی کە لەو شەڕی خێر و 
شەڕەدا بەشداری بکەن و بەردەوام بیر لە البردنی دوژمنان و دژبەرانیان دەکەنەوە و تەنانەت ئەگەر 

دوژمنێکیش نەبێت بۆ مانەوەی خۆیان و پاراستنی تەشکیالت و الیەنگرانییان دوژمن ساز دەکەن 

گرووپە تێرۆریستییەکان لە نێو خەڵکی ئاساییدا خۆیان حەشار دەدەن و پێگە و جێگەیەکی 
دیار و دەسنیشانکراویان نییە و ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ وەها گرووپگەلێک زۆر ئەستەم و دژوار و 
لە هەمان کاتیشدا کاتبرە و لە ئەگەری هەوڵدان بۆ لەنێوبردنیان خەڵكی ئاساییش پرشکیان بەر 
دەکەوێ چوونکە تاکتیکی ئەم گرووپانە بۆ خۆپاراستن و دوورکەوتنەوە لە وەها حاڵەتێک بریتییە 

لەوەیکە خەڵکی ئاسایی دەکەنە قەڵغانی خۆیان 

لە کاتێکدا کە ڕێژیمی ئێران بکەوێتە بەر هێرش یان لە نێوخۆی واڵتەکەیدا توانای کۆنترۆڵ 
کردنی ناڕەزایەتییە خەڵکییەکانی نەبێت لەم گرووپانە کەڵک وەردەگرێ تاکوو فۆکۆس و تەکووزی 

لەسەر ڕێژیم کەم ببێتەوە



٥ ٥ژمارە ٧٦١، ٦ی نۆڤامربی ٢٠١٩

 بۆچــی کاتێــک لە بەیــرووت، ڕامواڵ و 
غەزە، بەغدا، کەربەال و نەجەف شیعە 
ڕادەچەنێ، ترس پەیکەری تاران و قوم 

و مەشهەد دادەگرێت؟
خۆپیشــاندان و ناڕەزاییەکــی فــراوان لــە 
عێــراق مــاوەی زیاتــر لــە یــەک مانگــە 
لــە  جیــاواز  پێکردووەتــەوە،  دەســتیان 
لوبنــان کــە بــە دەســت لەکارکێشــانەوەی 
ســەرۆکوەزیران هەندێ ئارام بووەتە، بەاڵم 
لــە عێراق توندوتیژییەکان بەردەوامن و لە 
شــەپۆلی دووهەمــدا تاکــوو ئێســتا زیاتــر 
لــە ١٠٠ کــەس کــوژراون و زیاتر لە پێنج 

هەزار کەسیش بریندار بوون.
لــەم نێوەنــدەدا کۆماری ئیســالمیی ئێران 
کــە لــە هــەردوو واڵت و بەهــۆی بوونــی 
زۆرینەی شــیعەوە پێگە و حزووری هەیە، 
بە نیگەرانی و ترســەوە لەو خۆپیشاندان و 
گۆڕانکارییانە دەڕوانێت و بەپێی لێدوانی 
هەنــدێ بەرپرســی سیاســی و ســەربازیی 
»پالنــی  بــە  خۆپیشــاندانانە  ئــەو  ئێــران 
دوژمنانــی دەرەکــی« لەقەڵــەم دەدەن کە 
ئیمــام  چلــەی  ڕێوڕەســمی  ویســتوویانە 
حوســێن، ئیمامــی شــیعەکان، تێک بدەن 
و لە پێگە و سەنگی ئێران لەو دوو واڵتە 

کەم بکەنەوە.
خۆپیشــاندەران، کــە زۆرینەیان شــیعەن لە 
عێــراق لــە هەمبــەر گەندەڵیــی ئیداری و 
حکوومی، کەموکۆڕیی خزمەتگوزاریی 
ئــاو و کارەبــا و ڕێــژەی بــااڵی بێکاری، 
ڕژاونەتە سەرشەقامەکان کە دواتر ویست 
و داخوازیی خۆپیشــاندەران بەهۆی ڕەخنە 
و دزەی الیەنەکان گۆڕدران بۆ سیاسی و 
لە گەڕی دووهەمدا داوای هەڵوەشانەوەی 
ســێ ســەرۆکایەتییەکەی عێراق دەکەن. 
هــاوکات لــە لوبنانیــش پرســی گەندەڵــی 
ویســتی  لەســەرووی  کارەبایــی  بــێ  و 

خۆپیشاندەرانەوە بووە.
کۆمــاری  ڕێبــەری  خامنەیــی،  عەلــی 
ئیســالمیی ئێــران لــە یەکــەم کاردانــەوە 
لوبنــان  بــە خۆپیشــاندانەکانی عێــراق و 
تــۆڕی  و  »ئەمریــکا  ڕایگەیانــدووە: 
پاڵپشــتیی  بــە  ڕۆژئاوایــی  هەواڵگریــی 
پــارەی واڵتانــی کۆنەپەرســتی ناوچەکە 
بەتەمان ئاسایشــی عێــراق و لوبنان تێک 
بدەن«، هاوکات حوســێن شەریعەتمەداری 
دامــەزراوەی  لــە  خامنەیــی  نوێنــەری 
داوای داگیرکردنــی  میدیایــی کەیهــان 
باڵیۆزخانــەی هــەردوو واڵتــی ئەمریکا و 

سعوودیەی لە بەغدا کردووە.
ئێــران  ناوخۆییەکانــی  میدیــا  مانشــێتی 
لەمبــارەوە وەکــوو ماڵپــەڕی )فارس نیوز(
ی ســەر بە ســوپای پاســداران نووســیویە: 
»ئامانجــی ڕەوتــی عیبــری – عەرەبــی 
پێشــگیری بــووە لە ڕێپێوان و ڕێوڕەســمی 
چلەی ماتەمینی ئیمام حوسێن و هاوکات 
عێراقــدا  خۆپیشــاندانەکەی  پشــتی  لــە 
ڕەوتــی فیتنــە و ئــاژاوەی دەســەاڵتخواز 
و دێموکــرات و الییــک و میانــەڕەوەکان 

خۆیان حەشار داوە«.
لەبــارەی خۆپیشــاندان و ناڕەزاییــەکان لە 
عێــراق و لوبنــان و ڕوانگــەی کۆمــاری 
ئیســالمیی ئێــران و هاوبیرەکانــی بۆ ئەو 
خۆپیشاندانە، ئاژانسی )ئاسۆشیتێدپرێس( 
نفــووزی  لەبــارەی  زانیاریــی  هەنــدێ 
ئەمنیــی ئێران بــاڵو کردووەتەوە کە لێرەدا 

ئاماژە بە هەندێکیان دەکەین:

سەردانی قاسم سلێمانی بۆ بەغدا
ناڕەزاییــە  یــەک ڕۆژ دوای دەســپێکی 
قاســم  عێــراق،  لــە  دژەحکوومییــەکان 
ســلێمانی، فەرمانــدەی فەیلەقــی قــودس 
ســوپای  ســنوورەکانی  دەرەوەی  )هێــزی 
پاســداران(، بــە شــەو ســەردانی بەغــدای 
کرد و بە هێلیکۆپتێری تایبەتی گەیشتە 
ناوچەی ســەوزی بەغــدا و لەوێ لەگەڵ 
کۆمەڵێک لە بەرپرسانی بااڵی ئەمنیی 
عێراق کۆ بوویەوە و هەندێ لەو بەرپرسانە 
لەباتی بینین و بەشــداریی سەرۆکوەزیران 

شەریف فەالح

گۆڕانکارییەکانی عێراق و لوبنان و 
ترسی ئێران لە داڕووخانی پێگەی

لــە  عێــراق  ئاسایشــی  بەرپرســانی  و 
کۆبوونەوەکە، بە بینینی قاسم سلێمانی و 
گوێگرتن لە قسەکانی سەریان سووڕ ما.
ئەندازیــاری  بــە  کــە  ســلێمانی  قاســم 
پارێزەری ئاسایشــی کۆماری ئیســالمی 
و ســەرەداوی هەواڵگریــی ئەو حکوومەتە 

لــە ناوچەکــە دێتە ئەژمــار، ئامادەبوونی 
لــەو کۆبوونەوەیــە، نیشــانەی نیگەرانــی 
و ترســی ئێرانــە لــە تەشەنەســەندنی ئــەو 
ناڕەزاییانــە لــە بەغــدای پێتەخت و شــارە 
گەورەکانــی دیکــە کە بــە دڵی ناوچەی 

شــیعە دادەنرێــت، ترســی بەرچــاوی ئێران 
لــەو خۆپیشــاندانە ئەوەیــە کــە یەکێــک 
لــە ویســت و داخوازییــە ســەرەکییەکانی 
خەڵکــی ناڕازیی عێــراق، کۆتاییهێنان بە 
دەســتێوەردانی ئێران و چوونە دەرەوەی ئەو 

واڵتەیە لە عێراق.
خۆپیشــاندان و ناڕەزاییــەکان لــە عێراق و 
لوبنــان پرســێکی ناوخۆیــی و ناوچەییــە 

و زیاتــر ڕووبــەرووی بەرپرســانی بــااڵی 
سیاســی و قەوارەی ئەو دوو حکوومەتەیە 
و  سیاســی  گەندەڵیــی  لــە  تەژیــن  کــە 
ئیــداری و بێبەریــن لــە خزمەتگوزاری بۆ 
هاوواڵتییانــی خۆیــان، بــەاڵم ئەو ئاڵۆزی 

و  تەنگــژە  هــاوکات  خۆپیشــاندانانە  و 
ئیســالمیش  کۆمــاری  بــۆ  قەیرانێکیــان 
دروســت کــردووە، چونکە ئێــران هاوکات 
لەگەڵ ئەوەی پشتیوانی هەردوو دەوڵەتی 
عێــراق و لوبنانــە، لەالیەکــی دیکەشــەوە 
و  چەکــدار  میلیشــیای  کۆمەڵێــک 
تونــدڕەو ئــەو دوو واڵتــە لەالیــەن ئێرانــەوە 
لەڕووی سیاسی و سەربازییەوە پڕ چەک 
دەکرێــن و ئایدۆلۆژییەکانی ئێران ڕەچاو 
دەکــەن و لەڕاســتای بەرژەوەندیــی ئێــران 
لــە ناوچەکــە دەجووڵێنەوە کــە حیزبواڵی 
لوبنان و میلیشــیاکانی حەشدی شەعبی 

و سوپای بەدر لە عێراق لەو گرووپانەن.
و  عێــراق  لــە  خۆپیشــاندەران  ســەرکوتی 
کوژرانــی زیاتــر لــە ٢٣٠ خۆپیشــاندەر و 
هێــزی ئەمنــی و برینداربوونــی زیاتــر لــە 
پێنــج هەزار لە بەغدا، ناســریە، میســان و 
زیقــار و کەربــەال و...، هاوکات هێرشــی 

الیەنگرانــی حیزبــواڵی لوبنــان بــۆ ســەر 
ســەردانەکەی  دوای  خۆپیشــاندەران 
بەرەبــەرە  بەغــدا،  بــۆ  ســلێمانی  قاســم 
نیشــانەی تــرس و دڵەڕواکێیەکانــی ئێران 
لــە  واڵتــە  دوو  لــەو  هاوپەیمانەکانــی  و 

خۆپیشاندان و ئاڵۆزی خۆیان دەرخست.
بە گوتەی دوو بەرپرســی بااڵی ئەمنیی 
عێــراق کــە بۆ میدیاکان قســەیان کردووە 
بەغــداددا  نهێنییــەی  کۆبوونــەوە  لــەو 
قاســم ســلێمانی بــە بەرپرســانی ئەمنیــی 
عێراقــی گوتووە: »ئێمــە لە ئێران دەزانین 
و  ناڕەزاییــەکان  لەگــەڵ  چۆنــی  چــۆن 
خۆپیشــاندەران بجووڵینــەوە، چونکــە ئــەو 

ڕووداوە لــە ئێرانیــش هاتــە ئــاراوە و ئێمــە 
توانیمان کۆنترۆڵی بکەین«.

ســەرەڕای تێپەڕینی یەک مانگ بەسەر 
خۆپیشــاندانەکانی عێــراق، ناڕەزایــی لــە 
عێراق بەردەوامە و لە لوبنانیش سەرەڕای 

دەســت لەکارکێشانەوەی ســەعد حەریری 
ســەرۆکوەزیر، هــەر درێژەیــان هەیــە، ئــەم 
دوو  لــە  ڕوویــان  هەردوویــان  ناڕەزاییانــە 
دەســەاڵت و ئــەو بــاڵ و کوتالنــەی نــاو 

عێراق و لوبنانە کە هاوپەیمانی ئێرانن.
 یەک ڕۆژ دوای چوونی قاسم سلێمانی 
بــۆ بەغدا، شــەڕ و تێکهەڵچــوون لە نێوان 
ئەمنییەکانــی  هێــزە  و  خۆپیشــاندەران 
عێــراق پــەرەی ســەندووە و بە دەســتڕێژی 
قەنــاس بەدەســتەکان بۆ ســەر و ســینگی 
خۆپیشــاندەران تاکــوو ئێســتا لــە مانگی 
ئۆکتۆبــردا زیاتــر لە ٢٣٠ خۆپیشــاندەر و 

هێــزی ئەمنی کــوژراون کە بەپێی چەند 
گرتە ڤیدیۆیەک و وێنە کە باڵو کرانەوە، 
چەنــد بەڵگەی پەیوەندیدار بــە هێزەکانی 
ســەر بە ئێران لەناو خۆپیشــاندەران و چەند 
بەدەســتێکی حەشــدی شــەعبی  قەنــاس 

دەستگیر کران.

لەبارەی نەخش و ڕۆڵی فەیلەقی قودسی 
سەر بە سوپای پاسداران و قاسم سلێمانی 
لە سیاسەتی ناوخۆیی عێراق، پێشتریش بە 
دەیــان ڕاپــۆرت و زانیاری باڵو کراوەتەوە، 
بــەاڵم ئــەو وردەکارییانــەی کە ئاژانســی 

)ئاسۆشــیتێدپرێس( لەبــارەی ئامادەبوونی 
ناوچــەی  ئەمنییــەی  لــەو کۆبوونەوەیــە 
ســەوزی بەغدا، یەکێک لە ئاشــکراترین 
ئاماژەکانی دەســتێوەردانی ئێران لە عێراق 
و ترســی ئەو واڵتەیە لە پێگەی خۆی لە 

ناوچەکە.
هاوکات لەگەڵ حزووری قاســم ســلێمانی 
ســەرۆکی  فەیــاز،  فالــح  بەغــدا،  لــە 

ئەنجومەنی ئاسایشــی نیشــتمانیی عێراق 
و ســەرۆکی میلیشیای حەشدی شەعبی 
کــە ســەرەکیترین گرووپــی هاوپەیمانــی 
ئێرانــە لە عێراقــدا، ڕایگەیاند ئەم گرووپە 
پێشــگیری  بــۆ  پاڵپشــت  هێــزی  وەک 

ئامــادەی  شــۆڕش«  و  »کوودەتــا  لــە 
بڕیارەکانی حکوومەتە. 

خەڵکــی  و  هاتــووە  ڕاپۆرتەکانــدا  لــە 
نــاڕازی ئاشــکرایان کرد بۆ ســەرکوت و 
بێدەنگکــردن و ترســاندنی خۆپیشــاندەران 
هێــزی ســەر بــە ئێــران هاتووەتــە مەیــدان 
بــە  و چەنــد خۆپیشــاندەرێکی دیکــەش 
ڕاگەیانــدووە  )ڕۆیتێرز(یــان  ئاژانســی 
ئەوانــەی تەقەیــان لێکــردوون ئێرانین و بە 

زمانی فارسی قسەیان کردووە.

ئێران و میلیشیا سەربازییەکانی عێراق 

لە کاتی خۆپیشاندانەکانی عێراق لە چەند 
حەوتووی ڕابردوودا، دەیان کەســی هێزی 
ئەمنــی بە جلوبەرگی ڕەش و دەمامکدار 
عێراقییەکانــەوە  ســەربازە  پێشــەوەی  لــە 
خۆپیشــاندەران  ڕووبــەڕووی  وەســتابوون، 
بوونەوە و گازی فرمێسکڕێژییان بەڕوودا 

پاژاندن و گوللەی مەشــقییان بەکار هێنا 
و هەڕەشــەی توندیان لە خەڵک دەکرد و 
بــۆ باڵوپێكردنی خەڵــک باتۆمیان بەکار 

دەهێنا. 
دەڵێــن  خۆپیشــاندانەکان  بەشــداربووانی 

جلوبــەرگ  ئــەو  نییــە  تێــدا  گومانــی 
بێگومــان  و  نیــن  عێراقــی  شەخســیانە 

ئێرانین.
شــرۆڤەکاری  ئەلهاشــمی،  هشــام 
سیاســیی عێراقــی پێی وایــە: »ئێران لەو 
خۆپیشاندانەی عێراق ترسی لێ نیشتووە، 
چونکــە لــە کاتــی هێرشــی ئەمریــکا بۆ 
عێــراق لە ســاڵی ٢٠٠٣ ئێــران لەڕێگەی 

حیزب و میلیشــیاکانی نزیک لە خۆیەوە 
و  دەســکەوتی سیاســی  زیاتریــن  توانــی 
ئایدۆلــۆژی لەنــاو دەوڵــەت و پەرلەمانــی 

عێراق دەستەبەر بکات.
ئێســتا ئێران نایهەوێ ئەو دەســکەوتانە بە 

ئاســانی لەکیسی بچن، بۆیە لە هەوڵدایە 
لەڕێگەی ئەو حیزبە عێراقییانەی نزیکی 
شــێوازی  بــە  خۆپیشــاندانێک  خۆیــن، 
ئێرانــی کۆنتــرۆڵ بــکات، هەرچەنــد ئەو 
شــێوازانە لــە ڕابــردوودا وەاڵمــدەر بــووە، 
بــەاڵم ئێســتا کاریگــەر نییــە و بیــروڕای 
خوازیــاری  خۆپیشــاندەری  گشــتیی 
بەرەنگاربوونــەوەی هێژموونیــی ئێرانــە لە 

عێراقدا.

ئێران، لوبنان و حیزبواڵ
هاوشــانی خۆپیشــاندان و ناڕەزاییەکانــی 

عێراق، لوبنانیش وەک یەکێکی دیکە لە 
واڵتانی ناوچەکە شەپۆلێک لە ناڕەزایی 
و خۆپیشاندانی خەڵک دەستی پێکردووە، 
لــێ جیاوازیی ئەو خۆپیشــاندانانە لەگەڵ 
عێــراق، ئەوەیــە کــە لەباتــی توندوتیــژی 
و دەســتڕێژی گوللــە بــەڕووی خەڵکــی 
ببــووە  لوبنــان  گۆڕەپانەکانــی  نــاڕازی، 
ژوانگەی کچان و کوڕان و شوێنی سەما 
و شــەوئاهەنگ و شــێوازی ناڕەزاییــەکان 

لەگەڵ عێراق زۆر جیاواز بوو. 
بــەاڵم خاڵــی هاوبەشــیان لەگــەڵ عێــراق 
و  حکوومەتــی  گەندەڵیــی  لــە  جیــاواز 
نەبوونی خزمەتگوزاری لە لوبنان، دیســان 
ئــەو الیەنە لــە حکوومەتی لوبنــان کرایە 
نیشــانە کــە هاوپەیمانــی ئێــران و دیســان 
لەوێــش ئێران ترســی لەدەســتدانی پێگەی 

لە گۆڕێدایە.
لــە لوبنانیش بە هــەزاران خەڵکی ناڕازی 
ڕژانە سەرشەقام و لەدژی سیاسەتەکانی 
خوازیــاری  و  وەســتانەوە  حکوومــەت 
دەســت لەکارکێشــانەوەی دەوڵــەت و بــاڵ 
بــوو.  ئێــران  و الیەنەکانــی هاوپەیمانــی 
هاوشــێوەی  لوبنانیــش  ناڕەزاییەکانــی 
عێــراق بــە پلــەی یەکــەم دەگەڕێتــە بــۆ 
سیاســەتی ناوخۆیی و گەندەڵیی ئیداری 
و  ویســت  لەڕاســتای  نەیانتوانیــوە  کــە 
داخوازیــی خەڵکدا بجووڵێنــەوە و دەربڕی 
ئەوەیە حیزبــواڵی لوبنان هاوپەیمانەکانی 
لــەو واڵتــە کــە هێــزی ســێبەری ئیرانــن، 
نەیانتوانیــوە ویســتەکانی خەڵــک دابیــن 
داڕووخانــی  لــە  نموونەیــەک  و  بکــەن 

پێگەی ئێران لە ناوچەکە.
ناڕازیــی  خەڵکــی  دروشــمی  هەرچەنــد 
لوبنــان ســەرجەم الیەنەکانــی ئەو واڵتەی 
زیاتــر  بــەاڵم  گرتــەوە،  جیــاوازی  بەبــێ 
ڕوویــان لــە ســەرکۆمار )میشــێل عەون( 
و  حەریــری(  )ڕەفیــق  ســەرۆکوەزیران  و 
وەزیــری دەرەوەی لوبنانــە کــە هەمــووان 
ســەر بە حزبێکی مەســیحیی هاوپەیمانی 

حیزبواڵ و حەسەن نەسرواڵن.
حەســەن نەسرواڵ سەرۆکی حیزبواڵ دوای 
چەند ڕۆژ لە ناڕەزاییەکان بە هەڕەشــەوە 
هاتە مەیدان و گوتی چەند دەسەاڵتێکی 
نابەجــێ  کەڵکــی  خەریکــن  دەرەکــی 
لــەو ناڕەزاییانــە وەردەگــرن و الیەنگرانــی 
و  دەکشــێنێتەوە  ناڕەزاییانــە  لــەو  خــۆی 
حەســەن  دژی  نــاڕازی  خەڵکــی  دواتــر 
نەســرواڵ و حیزبواڵ وەســتانەوە و سەرەنجام 
خۆپیشــاندانەکانی لوبنانیــش هاوشــێوەی 
چونکــە  تێکــەوت،  توندوتیژیــی  عێــراق 
دەســتیان بــۆ پێگــەی ئێــران و هێزەکانــی 

سەر بەو واڵتە درێژ کرد.
پاش هێرشــی خۆپیشاندەران بۆ سەر بنکە 
بەیــرووت،  لــە  حیزبــواڵ  بارەگاکانــی  و 
ڕووداوە  ئــەو  دوای  کاتژمێــر  چەنــد 
ڕەفیــق حەریــری ســەرۆکوەزیران دەســتی 
خۆپیشــاندەرانیش  و  کێشــایەوە  لــەکار 
خۆیــان  دەســکەوتێکی  وەک  ئەمەیــان 
کــردە جێــژن، هەرچەند بە بڕیاری دەســت 
لــە  حەریــری  ســەعد  لەکارکێشــانەوەی 
لوبنــان هەندێ لە ئاڵۆزی و ناڕەزاییەکان 
کــەم بوونەتــەوە، بــەاڵم ئەمــە ســەرەتای 
قۆناغیکــی دیکەیە لە بەهاری عەرەبی. 
ڕووداوەکانی عێراق و لوبنان و خرۆشــانی 
گــەل ئەمجارە جیاواز لە بەرەنگابوونەوەی 
گەندەڵی و نادادپەروەریی حکوومەتەکان، 
ڕووی لە هەڵتەکانی پێگەی ئایدۆلۆژیی 
ئێرانی شــیعەیە کە ســااڵنێکە لە عێراق و 
لوبنان میلیشــیا شیعەکان وەک سێبەری 
دەسەاڵت و پێگەی خۆی بەکار دەهێنێت. 
ئاخــۆ لــە داهاتووی ئەم دوو واڵتەدا ئێران 

پێگە و سەنگی چۆن دەبێت؟ 
بۆچــی کاتێــک لە بەیــرووت و ڕامواڵ و 
غەزە و بەغدا و کەربەال و نەجەف شــیعە 
ڕادەچەنێ، ترس پەیکەری تاران و قوم و 

مەشهەد دادەگرێت؟ 
کــەی  پەیوەندییــە  ئــەم  نهێنیــی  و  ڕاز 
چاوەڕوانــی  دەبــێ  کــە  دەردەکەوێــت؟ 
گۆڕانکارییەکانــی داهاتــووی عێــراق و 

لوبنان بین.

قاسم سلێمانی بە بەرپرسانی ئەمنیی عێراقی گوتووە: "ئێمە لە ئێران دەزانین چۆن چۆنی 
لەگەڵ ناڕەزاییەکان و خۆپیشاندەران بجووڵینەوە، چونکە ئەو ڕووداوە لە ئێرانیش هاتە ئاراوە و 

ئێمە توانیمان کۆنترۆڵی بکەین"

"ئێران لەو خۆپیشاندانەی عێراق ترسی لێ نیشتووە، 
چونکە لە کاتی هێرشی ئەمریکا بۆ عێراق لە ساڵی ٢٠٠٣ ئێران لەڕێگەی حیزب و میلیشیاکانی 

نزیک لە خۆیەوە توانی زیاترین دەسکەوتی سیاسی و ئایدۆلۆژی لەناو دەوڵەت و پەرلەمانی عێراق 
دەستەبەر بکات

بۆچی کاتێک لە بەیرووت و ڕامواڵ و غەزە و بەغدا و کەربەال و نەجەف شیعە ڕادەچەنێ، ترس 
پەیکەری تاران و قوم و مەشهەد دادەگرێت؟



ژمارە ٧٦١، ١٥ی خەزەڵوەری ٦١٣٩٨

ڕاهێنه ری فێرگەیەک بۆ فێربوون

دیوی ئەوبەری ناڕەزایەتیەكان لە عێراق و لوبنان

ئــه و زنجیره  وتاره  له ســه ر ڕاهێنەری 
مــرۆڤ  کــە  ســەفەرێکە  وەک 
دەتوانــێ الیه نە بــاش و خراپەکانی 
خۆی تێدا بدۆزێتەوە و بارودۆخێکی 
ڕوون لــەو دوو الیه نــه  دەستنیشــان 
ئــه و  پێــی  بــه   ئــه وکات  بــکات. 
بارودۆخه  ده زانێت چ شــێوازێک له  
ڕاهێنه ری پێویســته  بۆ ئه وه ی ببێت 
به و که سه ی که  خۆی حه زی لێیه  
و پڕۆســەی فێربوونــی تایبــەت بــە 
کەســۆکی )شەخســی( دەستنیشان 
و  ڕاهێنــەر  لەوێــدا  کــە  بــکات 
فێرخــواز )ئــەو کەســەی دەیهەوێت 
شــت فێربێــت( پێکــەوە هــاوکاری 
لیپاولیپیان دەبێت و لە یەک نزیک 
دەبنەوە. لەوانەیه  به  خوێندنه وه ی ئەو 
زنجیره وتاره  بەو ئاکامە نەگەی کە 
مه به ست یان ئامانجت بووبێ، بەاڵم 
یارمەتیــت دەدا بــۆ ئــەوەی توانــا، 
ئیــرادە و ویســتی خــۆت بدۆزییــەوە 
و بۆشــاییه کی گه وره ی سیســتمی 
پــه روه رده  و ڕاهێنــه ری کــه  لــه  نێو 
کولتــوری  کوردیــدا هه یــه  هه ســت 
پــێ بکــه ی، ئه وه ش ڕاســتییه که  و 

نکۆڵی لێ ناکرێ. 
لــه   زۆر  دڵــی  بــه   له وانه یــه   یــان 
نووســه ران و ڕاهێنه ران نه بێت، به اڵم 
نووســینی  و  لێکۆڵینــه وه   هه وڵــی 
په رتــووک یــان وتــاری دیکــه  لــه و 

بابه ته دێنێته   کایه وه. 
زۆر گــەڕام بــۆ بابەتی لەو شــێوەیە 
)ڕاهێنــەری( بــه  زمانــی کــوردی 
ته نیــا  نه کــه وت،  به رچــاوم  بــەاڵم 
هێندێــک نووســراوه  به  شــێوه یه کی 
الیــه ن  لــه   به رته ســک  زۆر 

ده روونناسانه وه  نووسرابوون.  
هه ر له  ســه ره تاوه  ده مزانی نووسینی 
کارێکــی  ئــاوا  زنجیره وتارێکــی 
گرانــه  بــه اڵم زۆر بابه تی شــیاوم له  

خەڵكــی  ناڕەزایەتییەكانــی 
لوبنــان  و  عێــراق  لــە  وەزاڵەهاتــوو 
دوای تێپەڕبوونــی زیاتــر لە دە ڕۆژ 
هێشــتا بەردەوامــە. دوو واڵت كــە 
كۆماری ئیســالمی وەكوو قوواڵیی 
ســتراتژیكی خۆی پێناسەی دەكات 
و گرووپەكانــی هاوپەیمانــی رێژیــم 
لــەم  دوو واڵتەدا خــاوەن گرنگی و 
بایەخێكی زۆرن بۆ بەرەوپێشــبردنی 
رێژیــم.  ناوچەیــی  زێدەخــوازی 
ناڕەزایەتییەكان تەنانەت شــارەكانی 
نەجــەف و كەربەالشــی لــە عێــراق 
گرتۆتەوە، شــارانێك كە سەردەمانێك 
كۆماری ئیســالمی ئیدیعای دەكرد 
رێگــەی قــودس لەوێــوە تێدەپــەڕێ 
و لــەم  ســااڵنەی دواییــدا و دوای 
رووخانــی رێژیمی ســەدام حســەین، 
بــۆ  زۆری  پارەیەكــی  و  ســامان 
شــوێنە ئایینییەكان سەرەف كرد. لە 
هــەر دوو واڵتــی لوبنــان و عێراقدا، 
دژایەتــی لە گــەڵ حكوومەتی ئەم 
واڵتانــە، دژایەتی لەگەڵ كۆماری 
ئایدۆلــۆژی  و  ئێــران  ئیســالمی 
ئــەم رێژیمــەش لەخــۆ دەگرێـــت و 
خۆپیشــاندەران راســتەوخۆ دروشمی 
رێبەرانــی كۆمــاری  رێژیــم و  دژە 
شــەقامەكان  ســەر  لــە  ئیســالمی 

سه ر ڕاهێنه ری به  زمانی نۆروێژی 
خوێندۆتــه وه  و به شــداری چه ندیــن 
کــۆڕس و ســیمینارم  لــه  پێوه نــدی 
له گــه ڵ ڕاهێنــه ری کــردووه .  بــۆ 
زیاتــر  ئــه و زنجیره وتــاره   نووســینی 
لــه  دوو ســاڵ ونیــوه  زۆر کتێبخانان 
گه ڕام و زۆر له و په رتووکانه ی که  
پێوه ندییان به  ڕاهێنه رییه وه  هه بووبێت 
کڕیــوه  یان بــه  قــه رزم وه رگرتوون و 
خوێندومنه تــه وه ، هه روه هــا که ڵکــم 
لــه  زۆر پەرتووکــی بێگانــە وەک 
بەڕێوەبەرایەتــی،  ژێدەرەکانــی 
و  تێگەیشــتن  کارگێــڕی، 
ڕووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ دەوروبەر، 
کاردانــەوەی دەروونــی، فێرکاری و 
ڕاهێنەری کــه  یارمەتی کارگێڕان 
لــه   ئــه وه ی  بــۆ  ده دات  )مدیــر( 
بــن،  ســەرکەوتوو  کاره کانیانــدا 

وەرگرتووه. 
ئــەو پەرتووکانــە وەک پەرتووکــی 
وانــە گوتنــەوە لە خولــی )کۆڕس( 
لێوه رده گیرێــت  که ڵکیــان  تایبه تــدا 
) لــە کۆتایــی ئــەو زنجیرەوتــارەدا 
ئامــاژە  بــە ســەرچاوەکان دەکەم( . 
بــۆ  هەوڵدانێکــە  زنجیره وتــاره،   ئــەو 
تێگەیشــتن لــە گرنگــی مێتــودی 
ڕاهێنــەری. هــه وڵ ده ده م بــه  پێــی 
شــی  ڕاهێنــەری  مێتــودی  توانــا 
بکه مــه وه  و زۆر شــێوازی جیــاواز 
چه مکــه   و  گشــتییەکان  هێڵــه   و 
گه شــه کردنی  ســه ره کییه کانی 
مێتــودی ڕاهێنــه ری بــاس بکــه م. 
بــۆ ئــه وه ی وه ک ڕێکارنامەیه کی 
تــا ڕاده یــه ک بــاش بــۆ فێرکردن و 
ڕاهێنان که ڵکــی لێوه رگیرێت. زۆر 
له و شێواز و ته کنیکانه  ده نووسم که  
دەزانــم بــه  شــێوه یه ک له  شــێوه کان 
بــۆ ئێمــه  بــه  که ڵکــن یان لــه  گه ڵ 

کولتوری ئێمه  دێنه وه . 
یارمه تــی  زنجیره وتــاره   ئــەو 

به رپرسێک ده دات بۆ ئه وه ی: 
ـ  چ خــۆی وه ک به رپــرس و چ 

هاوکاره کانی پێ بگه یه نێت.
ـ   زووتر شــاره زای هەڵســوکه وت و 

توانای کاربه ده سته کانی بێت.

لــه   خــۆی  چاوه ڕوانــی  ـ   
چاوه ڕوانــی  و  کاربه دە ســته کانی 
ده ستنیشــان  خــۆی  لــه   ئه وانیــش 

بکات. 
ـ   بۆ ئەوەی باشتر و ئاسانتر هەست 
ئامانجەکانــی  و  پێداویســتی  بــە 
یــا  ئەندامــان  و  ڕێکخــراو 

کاربەدەستانی بکات. 
ـ  یارمه تــی ده دات بۆ ئه وه ی زووتر 

به ئامانج بگات.
ئــه وه ی  بــۆ  ده دات  یارمه تــی  ـ   
زیاتــر شــاره زای شــێوازی کارکــرد 
و کاردانــه وه ی هه ســته  ده ماره کانی 

تایبه ت به مێشک و زمان بێت.
  مــن بانگه شــه ی ئــه وه  ناکــه م که  
هه مــوو  واڵمــی  زنجیره وتــاره   ئــه و 
پرسیاره کان و کێشه  و گرفته کانی 
ڕاهێنه ری بۆ تۆ چ وه ک ڕاهێنەر، 
چ وه ک ئه ندامــی  ڕێکخراوێک، 
یان چ وه ک فێرخوازێک ده داته وه. 
له  به ر ئه وه ی پڕۆسه ی  فێربوون  و 
ڕاهێنان، پرۆسه یه ك نییه  ته نیا له سه ر 
تێئــۆری )نظریــە( دانرابێت، به ڵكوو 
به شــی هــه ره  زۆری ئه زموونكردنی 
ســه لماندنی  تێئۆرییه كانــه  و 
ژیانــی  لــه   تێئۆرییانه یــه   ئــه و 
ده رک  و  تێگه یشــتن  ڕۆژانــه دا. 
کردنــی تێئۆرییــه   زانســتییه کان، 
هه نگاوێکــه  بــۆ ســه قامگیرکردنی 
زینــدوو.   کۆمه ڵگــه ی هۆشــیار و 
کاتێک ده توانین قســه  له ســه ر باش 
بوون و سه رکه وتنی ئه و زنجیره وتاره  
بکه یــن که  لــه  فێرکردنی تێئۆرییە  
زانســتییه کاندا  و  ڕاهێنه رییــه کان 
بــۆ تێگه یاندنــی  ڕۆڵێکــی باشــی 

خوێنه ر هه بووبێت. 
لــه   تێگه یشــتن  ئــه وەی   بــه ر  لــه  
تێئۆرییه  ڕاهێنه رییه کان ڕێگایه که  
بۆ تاکه کانی کۆمه ڵگه  تا بێ ترس 
و بێ دڵەڕاوکــێ به ره و گۆڕانکاری 

هه نگاو هه ڵێننه وه . 
مــن له و بڕوایه دام، ئــه و زنجیره وتاره  
یارمه تیده رێکــی ســه ره تایی دەبێ و 
توانــای ئــه وه ت پێ دەبە خشــێت که  
باشــتر ره هه نــده  قورســه کانی هزری 

فێربــوون و ڕاهێنــان فــام )ده رک( 
بکه ی. ئه و زنجیره وتاره  کۆ مه ڵێک 
ڕێنوێنی بۆ گه شه کردن و ڕاهێنان 
له خــۆ ده گرێــت کــه  تــۆ چ وه ک 
فێرخــواز  وەک  چ  و  ڕاهێنــەر  
لــەو  کەڵکوەرگرتــن  بــە  ده توانــی 
ڕێنوێنییانــه  زۆربــه ی کێشــه کانت 
کــه م که یه وه  و گه شــه  بــە توانایی 

و زانیاری خۆت بده ی. 
زنجیره وتــاره   ئــه و  خوێندنــه وه ی 
و  کار  لــه   تــا  ده دات  یارمه تیــت 
کرده وه کانــی ژیانــی ڕۆژانــه ت و 
کاری ڕێکخراوه ییتــدا هه ســت بــه  
هــه رده م  و  بکــه ی  به رپرســایه تی 
که ســانی  تــا  نه بــی  چــاوه ڕێ 
و  ســه رکه وتن  به رپرســی  دیکــه  
ســه رنه که وتنت لــه  کاره کانــدا بن. 
تواناکانــی  بــده ی  هــه وڵ  ده بــێ 
فێربــوون و زانین له  نێو خۆتدا په ره  
ڕاهێنه رێــک  وه ک  بــدەی.  پــێ 
بــه   زنجیره وتــاره   ئــه و  گرنگــه  
ڕاهێنــه ری  و  بخوێنییــه وه   وردی 
بــه و شــێوه یه ی لــه  نێــو وتاره کــه دا 
ئامــاژەی پــێ دەکــرێ هەنــگاو بە 
هەنــگاو و بــە پێــی ڕادەی توانایی 
و هەســت و ئیــرادەی فێرخوازەکــە 

کەڵکی لێوەرگری.   
لــە  مــن  ســەرەکی  ئامانجــی   
نووسینی ئەو زنجیره وتاره  ئەوەیە کە 
بەشداری لە ڕەهەندێکی هەستیار و 
پــڕ بایەخی کۆمەڵگەکەم کردبێت 
و بەهەســت کــردن بــەو بۆشــاییە و 
هەســتی ئەرکداریــم بەرامبــەر بــە 

چوکــەی  هەوڵــە  ئــەو  نەتەوەکــەم 
خــۆم لــە ســەر نووســینی مێتــودی 
بەردەســتی  بخه مــه   ڕاهێنــەری 

خوێنەرانی بەڕێز. 
بەشێوەی وێنە 

هەوڵ ده ده م لە هێندێک بەشدا بە وێنە 
شــتەکان نیشــان بدەم، لەبەر ئەوەی 
وێنە تۆمار کردنی ڕووداوێک یان 
بابەتێکە و ماناکانیش لە فۆڕم یان 
چوارچێــوەی )قاڵبــی( وێنەدا زۆر 
ڕوونتــر و بەبــێ لێڵــی و شــاراوەیی 
دێنــه بەرچاو و تێڕوانیــن. دەتوانین 
بڵێین بە گشــتی لــەو زنجیره وتاره دا 
وێنه  ئامرازیکه  بۆ دروســت کردنی 
پێوه ندی له  نێوان بابەتەکە و خوێنەر 
بــه   یــان  یــان نووســه ر و خوێنــه ر. 
واتایه کی تر وێنه  ئه و شــته  ڕاســت 
و بــه دوور لــه  خــه ون و خه یاڵه یه  که  
له  ســه ر تێنــووس )کاغــه ز( تۆمار 
ده بێــت و ئێمــه ش به  چــاوی خۆمان 

دەیبینین.  
وێنــه  ته نیــا دیالۆگ نییــه  له گه ڵ 
هــه ر  به ڵکــوو  بینیــن  هه ســتی 
نووســه ری  و  فه یله ســوف  وه ک 
ئاڵمانــی ئارتۆر شــۆپنهاوەر دەڵێت:   
Arthur Schopenhauer
» وێنــه  کاریگــه ری ڕاســته وخۆی 
لــه  ســه ر هــزر و تێڕامانــی ئێمــەی  
مرۆڤــه کان هه یــه« ، هــه ر بۆیه  به  
شــێوه یه ک یــان به واتایه کــی دیکه  
وه ک ســێبه رێک لــه  نێو مێشــکی 
نــەک  کــه   ده چەســپێت  ئێمــه دا 
ئاســانتر لــە خوێندنــەوەی بابەتەکە 

وه ک  بەڵکــوو  دەبێــت  بەرجەســتە 
دیمه نێــک زووتریــش دێتــەوه  بیری 
مرۆڤ و کاتێکی زۆریشی ده وێت 

تا مرۆڤ لە  بیری بکات.
تــورك  هێرشــی  دژی  پێكــەوە  و 
وەســتانەتەوەو بــەاڵم ماڵــی كورد لە 

رۆژئاوا یەك نەبوو و نیە.  
هــەر  الوازی  خاڵــی  ئەمــەش 
كۆمەڵگەیەكــی سیاســی و واڵتێــك 
دوژمنەكانیەتی.پازڵــی  لەبەرانبــەر 
رۆژئاوا زۆر ئاڵۆزە. توركیە بە هیچ 
شــێوەیەك رزایەت نادات كە یەپەگە 
و هێزەكانــی لــە ســەر ســنوورەكانی 
بــن. ئامریكاش نیشــانی داوە كە لە 

پشتی توركە بۆ ئەم مەبەستە. 
ســوورییەكان  و  رووس  رەنگــە 
كــە  دەســت  بگرنــەوە  ســنوورەكان 
داهاتوویەكــی  دەتوانێــت  ئەمیــش 
ناڕوونــی بۆ كــورد و خواســتەكانی 
لەم واڵتە بە دواوە بێـــت.  بەداخەوە 
نەبوونــی یەكگرتوویــی نــاو ماڵــی 
كــورد وایكــردووە كــە ئێمــە هــەر لە 
تراژدیــادا بژین و هەر تراژدیاشــمان 

بە سەردا بێت.  
بــەاڵم تراژدیــاكان وێــڕای هەمــوو 
تاڵبوون و بەزامبوونیان تاهەنووكەش 
و  بتوێنــەوە  كــورد  توانیــوە  نەیــان 
لێــوەر  وانــەی  كوردیــش  تەنانــەت 

نەگرتوون.
تاڵــی  كورد،راســتیەكی  تراژدیــای 
كــوردەكان  ناڤینــە.   رۆژهەاڵتــی 
گەردۆستیشان بێت بەداخەوە خۆیان 

دۆستی خۆیان نین.

مریەم عەلیپوور

بەشی یەکەم

كەیهان یووسفی
دوای  لوبنــان  لــە  دەڵێنــەوە. 
بەهێزبوونــی حیزبۆڵــاڵ، وەكوو باڵی 
تیرۆری رێژیم لەم واڵتە و ناوچە و 
شــوێندانەری لە بیاڤی سیاسی ئەم 
واڵتەدا، ئێران دەستی بۆ دەستێوەردان 
لــەم واڵتــە كراوەتــر بــوو و تــەواوی 
كۆمــاری  دەســەاڵتدارانی  هەوڵــی 
ئیســالمی ئــەوە بــوو كە ئاراســتەی 
هاوتەریــب  واڵتــە  ئــەم  سیاســی 
خــۆی  بەرژەوەندییەكانــی  لەگــەڵ 
بــكات و لوبنــان وەكــوو گۆڕەپانــی 
ئیســراییل  هەڕەشــە دژی  و  شــەڕ 
بــە كار بێنــێ. ئەگەرچــی نوێنــەر 
شــێوەی  بــە  رێبەرانــی حیزبــواڵ  و 
راســتەوخۆ جڵەوداری دەسەاڵت لەم 
واڵتــە نین، بــەاڵم حیزبواڵ هەنووكە 
هێــزی پشــتی پــەردەی بڕیاردانــی 
وســازانی  واڵتەیــە  ئــەم  سیاســی 
بــۆ دەســەاڵتداری لەگــەڵ الیــەن و 
كەســانێكە كــە زامنــی پاراســتنی 
ئــەم  بەرژەوەندییەكانــی  و  خواســت 
گرووپــە بێت كە ئەویش راســتەوخۆ 
كۆمــاری  خزمەتــی  دەكەوێتــە 
ئیســالمی ئێرانــەوە. هــەر بۆیــەش 
خۆپیشــاندانەكانی ئــەم واڵتە دژی 
ســەربازی  و  سیاســی  دەســەاڵتی 
حیزبواڵیــە كــە بــە چەشــنێك بۆتــە 
نەهامەتی بۆ هاوواڵتییانی لوبنانی 
ئەوانــی  خۆشــبژێوی  و  وئاســایش 

تووشی مەترسی كردووە.

 بــەاڵم لوبنــان و حیزبــواڵ خاوەنــی 
گرنگییەكــی تایبەت و ســتراتژیكن 
بــۆ رێژیمــی ئێــران و ئــەوەی ئێــران 
كــە  ئەوەیــە  دەدات  بــۆ  هەوڵــی 
خزمــەت  بخاتــە   خۆپیشــاندانەكان 
بــە  یاكــوو  خــۆی،  ئامانجەكانــی 
ســەركوت و كــپ كردنــی دەنگــی 

خۆپیشاندەران كۆتایی پێ بێنێت.
چــوار دەیــە دەســەاڵتداری رێژیمی 
ئێران ســەلماندوویەتی كە سیاسەتی 
ئــەم رێژیمە، سیاســەتی تێكدەرانە و 
ناســەقامگیرییە نەك ئاوەدانكردنەوە 
و ســەقامگیری. ئــەم رێژیمــە نــە 
لــە ئێــران توانیویەتی ســەقامگیری 
و ئاوەدانــی جێگیــر بــكات و نــە لە 
واڵتانی دیكە. شەڕ و ئاژاوەگێڕی 
هــۆكاری  نائاســایی   دۆخــی  و 
مــان و بوونــی ئــەم رێژیمەیــە. لــە 
دوای رووخانــی ســەدام، ئێــران بووە 
كاراكتــەری ســەرەكی و شــوێندانەر 
لــەم واڵتــەدا. شــێعەگەری توانــی 
رێژیمــە  بــەم  بەرچــاو  رۆڵێكــی 
ببەخشــێ و گــرووپ و حیزبەكانــی 
سەر بە ئێران بە چەشنێك بڕیاردەری 
سەرەكی لە عێراق بن. ئێران شەڕی 
داعشــی وەكوو هەلێــك بۆ پەرەپێدان 
بــۆ بەهێزكردنــی شــوێن پێــی خۆی 
گواستەوە و هاوچەشنی پێكهێنانی 
ســپای پاســداران، حەشدی شەعبی 
هێزێــك  پێكهێنــا،  واڵتــەدا  لــەم 

هاوتەریبــی ســپای ئــەم واڵتــە كــە 
دوای تــەواو بوونــی شــەڕی داعش 
هەڵنەوەشــاوە و هەنووكە ســەركوتی 
لــە  عێراقــی  خۆپیشــاندەرانی 
ئەستۆی ئەم هێزە و قەناس بەدەستە 

تیرۆریستەكانی سپای پاسدارانە.
ئەندامانــی  شــێوەش  هەمــان  بــە 
حیزبــواڵ لــە لوبنان خۆپیشــاندەرانی 

ئەم واڵتە سەركوت دەكەن. 
رێژیمــی  ئیســالمی،  كۆمــاری 
ســەقامگیری نییــە و بوونی قەیران 
و دوژمنــی دەركــی وەكــوو خوێنــی 
بەپێویســت  مانــەوەی  بــۆ  دەمــار 

دەزانێت. 
ئێــران لــە ناڕەزایەتییەكانی لوبنان و 

عێراقدا بە دوای چ دەگەڕێت؟
هەروەك باسكرا ئەم دوو واڵتە وەكوو 
قوواڵیــی ئیســتراتژیكی كۆمــاری 

ئیسالمی بە ئەژمار دێن.
گرووپەكانی ســەر بەئێران لە لوبنان 
و عێــراق هەندێــك جیاوازییان هەیە. 
لە عێراق بە هۆی ئەوەی پێكهاتەی 
ئــەم واڵتــە زۆرینەی شــێعە و ســەر 
تاكەكانــی  و  گــرووپ  بەئێرانــن، 
ســەر بە ئێران بەشــێوەی راســتەوخۆ 
كورســی دەسەاڵتیان بە دەستەوەیە و 
ئێــران كاریگەرییەكی راســتەوخۆی 
لــە ســەر سیاســەتداڕێژی لەم واڵتە 
هەیــە. هــەر بۆیــەش بــە نیســبەت 
گریمانــە  دوو  خۆپیشــاندانەوە  ئــەم 

لە ئارادایە: یەكەم خۆپیشــاندانەكان 
دژی گەندەڵــی سیاســی و دۆخــی 
و  واڵتــە  ئــەم  ئابــووری  نالەبــاری 
هەروەهــا ڕاماڵینــی دەســتێوەردانی 
ســەروەری  گەڕانــەوەی  و  ئێــران 
نەتەوەیــی بۆ عێراقــە، كە رەنگە لە 
رواڵەتــدا ئەمــە خواســتی زۆرینەی 
خۆپیشاندەران بێـــت و ئەم داخوازییە 
لە خۆپیشاندانەكانی لوبنانیش بەدی 
دەكرێـــت. گریمانەی دووهەم ئەوەیە 
كە ئێران بە چەشــنێك خۆی دەوری 
لــە هەڵخرانــی ئــەم خۆپیشــاندانەدا 
دۆســیەی  ئــەوەی  دوای  هەبێــت. 
واتــە  واڵتــە  لــەم  داعــش  شــەڕی 
عێــراق بە چەشــنێك داخرا و دۆخی 
ئاســایی لە واڵت راگەیەندرا، بوون 
و نەبوونی حەشــدی شەعبی بوو بە 
بابەتێكــی ســەرەكی لــەم واڵتــەدا و 
بڕیــاری تواندنەوەی ئــەم هێزە لەنێو 
ســپای واڵت و داخرانــی بنكەكانی 
ئــەم گرووپە درا. ئەمە بەچەشــنێك 
دژی پالنەكانی كۆماری ئیسالمی 
بــوو لــە عێــراق و ســنووردار كردنی 
هێژمۆنــی پاســدار قاســم ســلێمانی 
لــە  یەكێــك  هەروەهــا  واڵتــە.  لــەم 
ســیناریۆكان كە لەم رۆژانەدا باسی 
لێــوە دەكرێــت ئەوەیــە كە سیســتمی 
ناكارامــە  واڵتــە  ئــەم  پارلمانــی 
نیشــان دەدرێت و باس لە سیســتمی 
دەكرێــت  واڵت  بــۆ  ســەركۆماری 

كــە بــە هــۆی ئەژمــاری زۆرینەی 
شــێعە و هاوپەیمانەكانــی ئێــران لەم 
واڵتــە ئەمــەش بە قازانجــی ئێرانە. 
دابەشــبوونی پۆستە سیاسییەكان لە 
عێراق لە سەر بناغەی پێكهاتەكانی 
ئــەم واڵتــە واتــە شــێعە، ســوننە و 
كــوردە.  لــە لوبنانیــش بــە هەمــان 
شــێوەیە لە نێوان مەسیحی و سوننە 
و شــێعەیە. ئێــران بەهیچ شــێوەیەك 
بوونــی  پارچەپارچــە  خوازیــاری 
عێــراق نییــە، بــەاڵم پێــی ناخــۆش 
نییــە كە سیســتمێك لە عێــراق بێتە 
ســەر كار كە هەم گوێڕایەڵی ئەوان 
بێــت و هەمیــش یاســای بنەڕەتــی 
عێراق پارێزەری بێـــت، سیســتمێكی 
یەكدەســت كــە خاوەنــی بڕیاردانــی 
چەشــنی  بــە  بێــت  یەكالكــەرەوە 
جارانی دەسەاڵتەكەی بەشار ئەسەد 
لە سووریە. ئێران لە لوبنان و عێراق 
بــە دوای فراوانكردنــی جێــی پێــی 
خۆیەتی و هەر بۆیەش گریمانەیەك 
ئەوەیــە كە لــە ناڕەزایەتییەكانی ئەم 
دوو واڵتــەدا بــە دوای گۆڕانكاری 
سیستمی دەسەاڵتداری بە قازانجی 
خــۆی بێت.  عێراقــی یەكپارچە بە 
دەســەاڵتێكی هاوپەیمانــی ئێــران و 
لوبنانێك لــە ژێر هێژمۆنی حیزبواڵ 
مانــەوەی  بــۆ  گەرەنتــی  باشــترین 
بەهێزبوونــی  هەروەهــا  و  رێژیــم 
هێژمۆنی ئەم رێژیمە لە ناوچەیە.
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ســەرەڕای کاردانــەوە نێودەوڵەتییــەکان و 
زەقبوونەوەی پرسی کورد وەك کێشەیەکی 
ئاســتی  لەســەر  مێژوویــی  و  سیاســی 
ناوچەیــی و گێتیــدا، هێشــتا زلهێــزەکان 
بەشــداریکردنی  و  ئــاگاداری  بــێ  بــە 
نوێنەری خەڵکی کوردســتان لە مۆسکۆ 
و واشــنگتۆن و ئانــکارا و بــە هاوبەشــی 
داگیرکــەری  تــری  واڵتانــی  لەگــەڵ 
کوردستاندا، کۆتابڕیار لە سەر داهاتووی 
سیاســی گەلــی کــورد دەدەن کــە ڕوونــە 

کێشەکان بەو جۆرە چارەسەر ناکرێن.
 کاتێــك ئــەو ناوچەیــە و واڵتانــی وەك 
ئێــران و تورکیــە و ســووریە و عێــراق بــە 
تەواوی ئارامی و ســەقامگیری سیاســی 
بــە خۆیانــەوە دەبینن کە پرســی سیاســی 
و نەتەوەیــی گەلی کورد چارەســەر بکەن 
و بــە سیاســەتی، دێــزە بەدەرخۆنەکــردن، 
ناکــرێ خۆیــان لــە قەیرانەکان بشــارنەوە 
و ئــاوڕ لــە مەســەلەی کــورد نەدرێتــەوە. 
بارودۆخــی سیاســی و هەڕێمایەتــی بــە 
گشــتی ئــەوە دەخــوازێ کــە مەســەلەی 
نەتەوایەتی بــە ڕێگای گونجاودا هەوڵی 
هەریــەك  و  بــدرێ  بــۆ  چارەســەرکردنی 
لــەو دەســەاڵتانە، بیانهــەوێ بــە ڕێــگای 
سیاســەتی ســتەمکارانەدا بەسەر ئیرادەی 
کوردســتاندا  خەڵکــی  شۆڕشــگێڕانەی 
زاڵ بــن، دووبــارە هەڵەیەکــی گــەورەی 
مێــژووی دەبنــەوە. چوونکــە بــە درێژایی 
بــۆ  ئەوەیــان  ئاڵۆزییــەکان  مێــژووی 
نەچۆتەســەر و بێگوومــان لە داهاتووشــدا 
تێیدا سەرکەوتوو نابن.   مەسەلەی کورد 
بابەتێك نییە لە دەرەوەی ئیرادەی خەڵکی 
ڕەچاوکردنــی  بــێ  بــە  کــە  کوردســتان 
خواســتی کورد، چارەســەر بکرێ. پاشان 
ئەو ڕێککەوتنانەی کە بۆ ئەو مەبەســتە 
واژۆکراون، بە شــێوەیەکی گشــتی باسی 
و  تــورك  حکوومەتــی  بەینــی  کێشــەی 
ســووریە لــە گــەڵ گەلــی کــوردی تێــدا 

نێوەڕۆکــی  بەڵکــوو  و   نەکــراوە  بــاس 
پێكهاتنەکانی سووچی و ئانکارا،  زیاتر 
لە بەرژەوەندی سیاسی و هەژموونخوازی 
دەوڵەتەکانی پاراســتووە و وەك ئەوەی ئەو 
کێشە هی بەینی رووسیە و تورکیە بێ!

هەرچەنــدە کرێملیــن بــە قســە، خۆیان بە 
الیەنگری چارەسەرکردنی پرسی سیاسی 
کــورد نیشــان دا و بــۆ دڵنەوایی کوردی 
قســەکانیاندا،  لــە  کوردســتان  ڕۆژاوای 
ســووکە ئاوڕێکیــان لــێ داونــەوە  و وەك 
ئــەوەی خێریان پێ بکــەن، ڕایانگەیاندووە 
کــە  دەبێــت مافــی کورد لە دەســتووری 
ســووریەدا جــێ بگــرێ. ئیــدی ئاماژە بە 
ڕۆڵــی کــورد و ڕادەی ئــەو مافــەی کە 
پێیــان دەدرێ بــاس نەکــراوە و بــۆ کــەس 
ڕوون نییــە رووســیە  چــی لــە خەیاڵدایــە 
بــە کوردەکانــی بــدات بــە نوێنەرایەتــی 
دیمەشق! کشانەوەی هێزە سەربازییەکانی 
ڕۆژئــاوا،  کوردســتانی  لــە  ئامریــکا 
هاوکێشــە سیاســی و ناوچەییەکانــی لــە 
بەرژەوەندی ئەردۆغاندا گۆڕی و ترامپ 
لە گەرمەی ئاڵۆزییە سیاسییەکانی نێوان 
هەســەدە و تورکیەدا، پشــتی کردە کورد 
و بە تەنیای بە جێ هێشتن.  بەو هۆیەوە  
دەرفەت بۆ دەوڵەتی ئانکارا ڕەخســا هەتا 
بــە خێرایــی دەســت بە هێرشــەکەی بکا و 
بڕواتە نێو خاکی کوردستانی ڕۆژئاوا. 

یەکگرتووەکانــی  واڵتــە  ســەرکۆماری 
ئامریــکا بــەو بڕیــارەی جگــە لــە زیــان 
و  بــە متمانــەی  واڵتەکــەی  گەیانــدن 
گوومان دروســتکردن لە ســەر سیاســەتی 
و  هــاوکاری  و   واشــنگتۆن  دەرەوەی 
پەیوەنــدی  واڵتەکــەی لــە گــەڵ باقــی 
دۆســت و هاوپەیمانەکانی لە سەر ئاستی 
ناوچەیــی و گێتیــدا، لێکەوتەیەکی تری 
تونــدی  بــە  ئامریــکا  گەلــی  و  نەبــووە 
ئیدانــەی بڕیــاری تاکالیەنــەی ترامپیــان 
کرد و شەپۆلی پشتیوانی گەلی ئامریکا 
بــۆ خەڵکــی کوردســتان، ڕەنگدانــەوەی 
گەلــی  بینــی.  بەخۆیــەوە  بەرچــاوی 
ئامریکا و  زۆربەی ناوەندە بڕیاربەدەســتە 

سیاســییەکانی ئەو واڵتە بەچاوی ڕەخنە 
و نائومێدییەوە لە هەنگاوەکانی داهاتووی 
ســەرکۆماری واڵتەکەیــان دەڕوانــن و بــە 
کەســێکی نەزانــی سیاســی و نەبوونــی 
ئامریکایــان  بــۆ  درێژخایــەن  ســتراتیژی 
وەســف کرد و لەو بڕوایەدان کە بەو جۆرە 
هەڵســوکەوت و ڕوانینــی خێــرا ســەبارەت 
بە هاوکێشــە سیاســی و نێونەتەوەییەکان، 
زیانــی گــەورەی بــە متمانەی کۆشــکی 
ســپی گەیانــدووە؛  بەشــێك لــە دۆســتە 
گرینــگ و مێژووییەکانیــان لــە خۆیــان 
نائومێــد کردوون و پێگەی ئامریکا بەرەو 
الوازی دەبــات. کشــانەوەی ئامریــکا لــە 
ســووریە بێگوومــان ئــەو دەرفەتــەش بــۆ 
ئــاراوە  هێناوەتــە  ئاخونــدی  حکوومەتــی 
کــە زیاتــر چێرەگرتــوو بــێ و گــوێ بــە 
نــەدا،  ترامــپ  قســەکانی  و  هەڕەشــە 
چوونکە هەر ســات بە جۆرێك سیاســەتی 
واڵتەکــەی ڕادەگەیەنێــت. بــە هۆی ئەو 
کــردەوە سیاســی و بیرنەکردنــەوە و بڕیارە 
ناوەندەکانــی  الیــەن  لــە  لەناکاوەکانــی، 
بڕیــاری سیاســی ئامریــکا بــە تەواوەتــی 
کەوتۆتــە ژێــر فشــار و ئەگــەری زۆری 

هەیە ڕووبەڕووی دادگا بکرێتەوە.
هێرشی ئەو جارەی ئانکارا بە پێچەوانەی 
کاردانــەوەی  عەفریــن،  داگیرکردنــی 
نێودەوڵەتــی بەرفراوانــی بــە دوای خۆیــدا 
هێنــا و زۆربــەی واڵتانی بڕیار بەدەســتی 
سیاســەتی  تونــدی  ئیدانــەی  سیاســی 
شەڕانگێزی و کۆمەڵکوژی گەلی کورد 
بــە هــۆی هێرشــەکانی تورکیەیان کرد و 
داوای ڕاگرتنی خێرای ئەو هێرشــەیان لە 
ئەردۆغــان کــرد و هــەر بۆ ئەو مەبەســتە 
و کۆتاییهێنــان بــە ئاڵۆزییەکانــی نێــوان 
ئانــکارا و گەلــی کورد، وەڤدێکی بااڵی 
کۆشــکی سپی ســەردانی ئانکارای کرد 
کە بوو بەهۆی ڕێککەوتن و ڕاگەیاندنی 
هــەر  ڕۆژ.   ٥ مــاوەی  بــۆ  ئاگربەســت 
بــەدوای ئــەو ڕێککەوتنــەدا لە ســووچی 
ماوەی ئاگربەستەکەیان بۆ شەش ڕۆژی 
تــر درێژ کردەوە بــۆ ئەوەی  بە هاوکاری 

پۆلیسی رووســیە و دیمەشق کارئاسانی 
بــۆ هێزە کوردییەکان بکرێ هەتا هێز و 
چەكەکانیــان لە ســەر ســنوورەکان بەرەو 
قوواڵیــی ناوچــەکان بگوازنەوە. پرســی 
مەســەلەیەکی  وەك  کــورد  سیاســی  
بــەدوای  نێودەوڵەتــی  گرینگــی 
ڕووداوەکانــی کوردســتانی ڕۆژئــاوادا، 
گەیشــتۆتە  ســەر مێزی ئــەو واڵتانەی 
کە لە مێژووی سیاســی و داڕشتنەوەی 
قــەوارەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا، پاش  
هەڵوەشــاندنەوەی ئیمپراتۆری عوسمانی 
و کۆتاییهاتنی شــەڕی جیهانی  یەکەم 
و  بڕیــار  کۆمەڵێــك  بــە  دووهەمــدا،  و 
و  ئابــووری  و  سیاســی  ڕێكکەوتنــی 
هەژموونخوازی ژێربەژێردا، چارەنووسی 
گەیانــدووە  ئەمــڕۆ  بــە  گەلەیــان  ئــەو 
کــە دەوڵەتــی تورکیــە لــە واڵتێکــی تر 
دەچێــت هێــرش دەکاتە ســەر دەســەاڵتی 
دێمۆکراتیك و ئازادیخوازی کوردستان.  
لــە  ئانــکارا  تــاران و  حکوومەتەکانــی 
لەنێوبردن و دژایەتیکردنی شۆڕشەکانی 
کوردســتان پێکــەوە هــاوکاری دەکەن و 
لــە کــوێ گەلــی کــورد لە ســەرکەوتن 
نزیــك ببێتەوە، ئەو دوو واڵتە بە ئاشــکرا 
دژایەتی دەکەن و هێرشی دەکەنە سەر. 
گەلــی کورد پێویســتە زۆر بە ســەلیمی 
کاتــە  ئــەو  بــەرەوڕووی  وشــیارییەوە  و 
هەســتیارە ببێتــەوە و کارێــک نەکــرێ 
زیــان بــە پەیوەندییەکانی کورد و گەلی  
نێونەتەوەیــی  کۆمەڵــگای  و  ئامریــکا 
هەڵــەی  سیاســەتی  بگەیەنێــت. 
ســەرکۆماری ئامریکا بێگوومان زیانی 
زۆری بــە متمانــەی ئەو واڵتە گەیاند و 
بەشــێك لە هاوپەیمان و دۆســتە سیاســی 
و مێژووییەکانی واشینگتۆنی، لە گەڵ 
گوومــان بــەرەوڕوو کــردەوە و پێدەچێــت 
ئیســرائیل یەکێــك بــێ لــەو واڵتانــەی 
کە بــە نائومێدییــەوە بڕوانێتە داهاتووی 
پەیوەندییــە سیاســی و ســەربازییەکانی 
ئیســتادا  لــە  ئامریــکادا.   گــەڵ  لــە 
و  نێودەوڵەتــی  کۆمەڵــگای  لــە  جگــە 

پشــتیوانی زۆربــەی شــەقامی ئۆرووپــا و 
کۆمــکاری عەرەبــی ، گەلــی ئامریــکا 
زۆر بەجیــددی ئیدانە و شــەرمەزاری ئەو 
بڕیارەی سەرۆکی واڵتەکەیان لە هەمبەر 
کورددا دەکەن و وەك یەکێك لە باشــترین 
دۆســتەکانی خۆیــان وەســفی دەکــەن و، 
شــەپۆلی بەدەنگــەوە هاتنــی ئــەو جارەی 
کۆمەڵگای  نێودەوڵەتی بێگوومان شوێن 
و کاریگەری لە ســەر داهاتووی سیاســی 
ڕێژیمــی  دەبێــت.   کــورد  جوواڵنــەوەی 
مــەاڵس  خــۆی  ســووچێکەوە  لــە  تــاران 
داوە و  بــە هەمــوو شــێوەیەک دەفیکری 
ئەوەدایــە کورد لە گــەڵ ئامریکادا بەگژ 
یەکــدا بــکات و پاشــان بەربێتــە گیانیــان 
و ئــەو ئەزموونــەی کــە لــە باشــوور ماوە 
بــە گەلەکۆمەیەکــی ناوچەیی و ســازان 
نێــوی  لــە  ئانــکارا و بەغــدا  لــە گــەڵ 
بــەرن.   ڕێبەرانــی سیاســی کوردســتان 
زۆر گرینگە بە باشــترین شــێوە ســوود لە 
بارودۆخی ڕەخساوی نێونەتەوەیی وەربگرن 
و هەوڵ بدەن مەســەلەی کــورد بگەیەننە 
و  یەکگرتــووەکان  نەتــەوە  ڕێکخــراوی 
لەوێ داوای چارەســەرکردنی ئەو کێشــە 
کــورد  ئەگــەر  بکــرێ.    لەمێژینەیــە 
بــە ژیــری و بەرچاوڕوونییــەوە کەڵــک 
لــەو دۆخــەی ئێســتا وەربگــر، بێگوومــان 
و  بنــێ  بــاش  زۆر  هەنــگاوی  دەتوانێــت 
مەســەلەی کــورد لــە هــەر چــوار بەشــی 
بکــرێ  نێونەتەوەیــی  بــە  کوردســتاندا 
بــدرێ. بــۆ  چارەســەرکردنی  هەوڵــی  و 
لێــدوان و  بخەینــە ســەر  ئەگــەر ســەرنج 
بــە  ســەبارەت  سیاســی  شــیکردنەوەی 
پرســی نەتەوەیی  گەلــی کورد، ئەوکات 
باشــتر لە جەوهــەری ڕووداوەکان دەگەین 
کــە مەســەلەی کــورد بۆتە کێشــەیەکی 
گەورەی جیهانی و زۆربەی بڕیاربەدەستە 
سیاســی و نێونەتەوەییــەکان لەو بڕوایەدان 
کــە لــە ڕابــردوودا زلهێــزەکان بــە هــۆی 
ژێربەژێریــان  و  سیاســی  بڕیارگەلێکــی 
زیانیــان بــە کــورد گەیانــدووە و هــەر ئەو 
واڵتانە ڕێگر بوون لە بەردەم دروستبوونی 

دەوڵەتــی کوردســتان و بەزۆرەملــی  بــە 
ئێــران و تورکیــە و عێــراق و ســووریەیان 
گرێداون.  ئەگەر تۆزێك لە ڕووداوەکانی 
ئــەو چەنــد ڕۆژە  ورد ببینــەوە، بەداخــەوە 
بــەدی  ئەوتــۆ  جیاوازییەکــی  دەبینیــن 
ناکــرێ، چوونکــە لــە ڕابردووشــدا بە بێ 
نوێنەرانــی  لــە  گوێگرتــن  و  ئــاگاداری 
گەلی کورد بڕیاریان لە ســەر چارەنووس 
و دواڕۆژی گەلــی کــورد داوە، هەر وەك 
دیســان لە کۆبوونەوەی لوتکەی سووچی 
لــەو دوو  بوویــەوە.  ئانــکارادا دووبــارە  و 
دیــدارە جیــاوازەدا کە یەکیان لە رووســیە 
و ئــەوەی تریــان لــە تورکیــە ســەبارەت بە 
چارەســەرکردنی پرســی سیاســی کــورد 
پێک هاتن، نوێنەری خەڵکی کوردســتان 
بۆ هیچ کامیان بەشدار نەبووە کە  باسی  
کێشــەکانیان بکــەن. نــەوەك واڵتــان یــان 
دژبەرەکانــی کــورد بێــن خــاڵ و ماددەی 
بەســەردا فــەڕز بکــەن.  ئــەو بابەتــە زۆر 
مەترسیدارە و بەگشتی ڕێبەرانی سیاسی 
پێویســتە  نێونەتەوەییــدا  سەرئاســتی  لــە 
لەسەر ئەو خاڵە کار بکەن و ئیدانەی ئەو 
جــۆرە ســازان و ڕێککەوتنــە بکەن کە بە 
بــێ ئامادەبوونــی کــورد دەکرێن.  گەلی 
کــورد بــە درێژایــی مێژووی تێکۆشــانی 
چارەســەری  کــە  دەکات  هــاوار  خــۆی 
پرسی کورد، سەربازی نییە و دەکرێ بە 
ڕێــگای دیالۆگ و ئاشــتیدا ڕێککەوتن 
لــە گەڵ ئــەو واڵتانەدا بکرێ کە خاکی 
بــەش  بــە ســەر خۆیانــدا،  کوردســتانیان 
یەکگرتووانــەی  هەنــگاوی  کــردووە.  
کــورد  گەلــی  سیاســی  دیپلۆماســی 
بەرفراوانــی  خۆپێشــاندانی  ڕێــگای  بــە 
جەماوەری لە ســەر ئاســتی کوردســتان و 
هەنــدەران و ڕوانینــی ژیرانــەی ڕێبەرانی 
سیاســی کوردستان لە هەمبەر مەترسییە 
داگیرکــەردا،  واڵتانــی  سیاســییەکانی 
دەرگای  زۆر  کردنــەوەی  دەرفەتــی 
داخــراوی بە ڕووی کورددا خستۆتەســەر 
پشت، بە مەرجێك بتوانن بە باشترین شێوە 

سوودی لێوەربگرن.  

بە بێ بەشداری کورد لە مۆسکۆ و واشنگتۆن و ئانکارا 
بڕیار لە سەر چارەنووسی کورد درایەوە!  

محەممەد سلێمانی

ماددە سڕکەرەکان و کۆمەڵگە

مــاددەی ســڕکەر یــان بێهۆشــکەر 
ناوێکــی گشــتییە بــۆ کــۆی ئــەو 
دەرمانــە سروشــتی و شــیمیاییانەی 
چێکردنــی  بەهــۆی  کــە 
بەســتراوەیی دەکەونە خانەی ماددە 
ئێعتیادهێنــەرەکان کــە جۆرەکانــی 
زۆرن و بە چەندین شــێوازیش پێک 
دێــن؛ مەســرەف و بەکارهێنانی ئەم 
ماددەگەلــە کاریگەری ڕاســتەوخۆ 
لەســەر سیســتمی دەمار و مێشکی 
هــۆی  دەبنــە  و  دادەنێــن  مــرۆڤ 
سڕبوون و نەمانی وریایی و وشیاری 
تــاک کــە دواجــار نەخۆشــییەک 
بــە  تاکێــک  و  ئێعتیــاد  بەنــاوی 
ناوی مۆعتاد ڕادەســتی کۆمەڵگە 
هەمــوو  مێشــکی  لــە  دەکەنــەوە. 
تاکێکــدا بەشــێک بوونی هەیە کە 
بەنــاوی وەرگــر دەناســرێ و مــاددە 
سڕکەرەکان ڕاستەوخۆ کاریگەری 
لەســەر ئەم بەشــە دادەنــن. ماددەی 
ســڕکەر پــاش بەکارهێنانی دەچێتە 
پێوەندیووەرگرتنــی  سیســتمی  نێــو 
ئاســایی  ڕەوتــی  و  مێشــک 
هەنــاردن، وەرگرتــن و لێکدانــەوەی 
زانیارییــەکان لــە ڕێگــەی خڕۆکە 
کێشــە  تووشــی  عەســەبییەکانەوە 
شــیمیایی  پێکهاتــەی  دەکات. 
ســڕکەرەکان  مــاددە  لــە  هەنــدێ 
ماریجوانــا  و  هێرۆئیــن  لەوانــەش 
هەنــاردەکارە  نۆرۆنــە  هاوشــێوەی 
کــە  مێشــکە  سروشــتییەکانی 
تاکــی  نۆڕۆنــەکان دەورووژێنێــت. 
مۆعتاد خۆی لە هەموو کەسێکی 

شەماڵ تەرغیبی
تــر بــە ژیرتــر و ئاگاهتــر دەبینــێ 
و  گرفــت  هەمــوو  وایــە  پێــی  و 
ڕابــردووی  هەڵەکانــی  و  کێشــە 
لەالیــەن  گوێنەدانــی  بەهــۆکاری 
بــووە چوونکــە  دیکــەوە  کەســانی 
تایبەتمەنــدی  بەرجەســتەترین 
دەروونــی تاکــی تووشــبوو بریتییــە 
»نارسیســیزم«  لــە  جۆرێــک  لــە 
یــان خۆشــەیدایی. ئــەو کەســانە لە 
هاوڕێــی  تووشــبوونیاندا  ســەرەتای 
خــراپ، هاوســەری نەگونجــاو یــان 
بنەماڵــە  نابەجێــی  هەڵســوکەوتی 
وەک هۆکارەکانی تووشبوونیان بە 
ماددە سڕکەرەکان دەبینن. هەروەها 
جاریــش  هەندێــک  و  فرەوێــژی 
درۆکــردن بەشــێکی تــرن لــەو خاڵە 
جەوهەرییانــەی کــە تاکی نەخۆش 
تێیــدا بەرجەســتە دەبێتەوە. زۆربەیان 
کاتێک کە باســی ژیانیان لەگەڵ 
دەکەیت لە واڵمدا باس لە جۆرێک 
لە نێهیلیزم یان پووچگەرایی دەکەن 
بەهــۆی  تێڕوانینەیــان کــە  ئــەم  و 
ئێعتیادەوە هاتووەتە ئاراوە دەبەستنەوە 
بە جیهانبینییەکی وردی فەلسەفی 
ئاســتی  بەرزبوونــی  و  خۆیــان 
تێگەیشــتووییان کــە ئــەم ڕوانینــە، 
قــووڵ،  خەمۆکــی  توشــی  تــاک 
خۆلەپەراوێزخســتن  و  خۆکــوژی 
کۆمەڵگــە  لــە  دوورکەوتنــەوە  و 
ڕێــژەی  زیادبوونــی  بــە  دەکات. 
ســڕکەرەکان،  مــاددە  مەســرەفی 
کــە هەنــدی جــار بــۆ ڕابــواردن و 
دەکــەن،  ســەیری  کات  تێپەڕینــی 
ئاکارییەکانیــان  گۆڕانکارییــە 
زیاتــر و زیاتر دەبن کــە دیارترینیان 
ڕێــژەی  زیادبوونــی  بەمجۆرەیــە: 
الوازبوونــی  دەروونییــەکان،  ترســە 

جەســتەیی،  زیاتــری  هــەرڕۆژ 
زووهەڵچــوون و تووڕەیــی لەنــاکاو، 
نەمانــی ســەقامگیری کەســیەتی 
بــە  متمانــە  نەمانــی  دەروونــی،  و 
خەڵکی دەوروبەر و هەروەها نەمانی 
کــردن  بەرپرســایەتی  بــە  هەســت 
بەرامبەر بە تاکەکانی دەورووبەر و 
..... لە هەموو جیهاندا و بەتایبەت 
کــە  ئێــران  وەک  واڵتانێکــی  لــە 
بۆخۆیان لە ڕێڕەوی ترانزیتی ماددە 
سڕکەرەکاندان یان بوونەتە ماکەی 
مــاددەی  جۆرەکانــی  ســازکردنی 
بنبڕکــردن  بەمەبەســتی  ســڕکەر، 
یــان النیکــەم کەمکردنــەوەی ئــەم 
خەسارە کۆمەاڵیەتییە کە بۆخۆی 
دەبێتەهۆی چێبوونی دەیان ئاریشەی 
کۆمەاڵیەتــی،  دەروونــی،  تــری 
ئابــووری و فەرهەنگــی، ناوەند یان 
کــە  دادەمەزرێنێــن  ناوەندگەلێــک 
لەالیەکەوە هەوڵ بۆ چارەسەرکردنی 
ئەم نەخۆشییانە بدرێت و لەالیەکی 
دیکەشــەوە هــەوڵ بــۆ بنبڕکردنــی 
ئەم دیاردە لە نێو کۆمەڵگە بدرێت. 
ئەگــەر وەهــا گریمانــە بکرێــت کە 
ســەرنجدانی  پــاش  ناوەندانــە  ئــەم 
وردی الیەنە پێوەندیدارەکانی وەک 
دەوڵــەت و تەرخــان کردنی بودجەی 
پێویست و کەسانی پسپۆڕ و شارەزا 
بۆ چارەسەرکردنی نەخۆشییەکە بە 
پالنداڕێژییەوە بچنە نێو پڕۆسەکە، 
پــاش  چینــی  لــە  ئەوەیکــە  وەک 
دەکــرێ  بینــرا،  تریــاک  شــەڕی 
یــان  نەهێشــتن  لەمــەڕ  هیوایــەک 
کەمکردنــەوەی نەخۆشــی ئێعتیــاد 
بەپێچەوانــەوە  بــەاڵم  ئــاراوە  بێتــە 
ئەگەر دەسەاڵتبەدەستانی ئەو واڵتە 
کە تووشــی ئەم بــەاڵ ماڵوێرانکەرە 

لــە  بــن  بەشــێک  بــووە، بۆخۆیــان 
و  ســازکردن  پڕداهاتــی  کارتێلــی 
فرۆشــتن و هەناردەکردنی ماددەی 
ســڕکەر، بــۆ نموونــە واڵتــی ئێران، 
ئەوا بەدڵنیاییەوە نەتەنیا ئەم خەسارە 
نییــە  بــۆ  کۆتایــی  ماڵوێرانکــەرە 
بەڵکــوو زیاتریــش پــەرە دەســتێنێ. 
واڵتانــی  پێوەندییــەدا  لــەم  هــەر 
حکومەتــی  ناوەنــدە  و  ئورووپایــی 
ڕۆژئاواییــەکان  ناحکوومییــە  و 
بەمەبەستی کەمکردنەوە و هەروەها 
یارمەتیگەیانــدن بــەو واڵتانەی کە 
مەترســییەکانی مــاددەی ســڕکەر 
زیاتر دەیانگرێتەوە، بۆ نموونە ئێران، 
بەشێوەی سااڵنە یارمەتی نەخدییان 
پێشــکەش بــەم واڵتانە کــردووە. بۆ 
نموونــە ڕێکخــراوی »ڕێپریــۆ«ی 
بریتانیــا لــە ســاڵی ٢٠١٢دا بــڕی 
٣ میلیــۆن و ٦٠٠ هــەزار پۆنــدی 
بــە  ماڵــی  یارمەتــی  ئینگلیــس 
تاکــوو  داوە  ئیســالمی  کۆمــاری 
دژ بــە مــاددە ســڕکەرەکان خەبــات 
بــکات بەاڵم دواتر ئاشــکرایان کرد 
کــە چیدیکە ئامــادە نین ئەم جۆرە 
یارمەتییانە ڕادەستی رێژیمی ئێران 
بکــەن چوونکــە بــە بــاوەڕی ئەوان 
ئێــران ئــەم پــارە بــۆ ئــەو ئامانجــە 
ســەرف نــاکات و دەیکاتە تێچووی 
بــە  خــۆی!  نامرۆڤانەکانــی  کارە 
لەبەرچاوگرتنی ئەو ڕاستییەی کە 
لــە ئێراندا هەوڵێکی سیســتماتیک 
توێــژە  ئــەوەی  بــۆ  لــە گۆڕێدایــە 
مــاددە  تووشــی  جۆربەجــۆرەکان 
حکوومــەت  و  ببــن  ســڕکەرەکان 
ناتوانــێ یان باشــترە بڵێێــن نایهەوێ 
چارەســەر  و  بنبــڕ  قەیرانــە  ئــەم 
بــکات، ئــەو پرســیارە لــە مێشــکی 

تاکــدا درووســت دەبێــت کــە دەبــێ 
چــی بکریــت؟ بنەماڵــە، دراوســێ، 
دەروەســتەکان  تاکــە  و  کۆمەڵگــە 
هەیــە؟  ڕۆڵێکیــان  و  نەخــش  چ 
دوایین توێژینەوەکان دەریان خستووە 
پێوەنــدی  بەهــۆی  بنەماڵــە  کــە 
بەردەوامیــان لەگەڵ تاکی نەخۆش 
تەنانــەت  و  کاریگــەر  ڕۆڵێکــی 
بــۆ  هــەم  دەگێــڕن.  یەکالکــەرەوە 
بەردەوامــی تاکــی نەخۆش لەســەر 
ئاکارەکانــی و هەمیــش لــە ڕەوتی 
پاک کردنەوەیــدا.  و  چارەســەری 
و  بناغــە  وەک  بنەماڵــە  ئەگــەر 
بنەمــای گرێچنــی کۆمەاڵیەتــی 
کۆمەڵگــە لێــک بدەینــەوە، دەبــێ 
ئــەو ڕاســتییەش قبــووڵ بکەین کە 
پێشــمەرجی تەندرووستی کۆمەڵگە 
بریتییە لە تەندرووستی بنەماڵە؛ بەو 
واتایە کە بنەماڵە یەکەم ناوەندە کە 
تــاک تێیدا کۆمەاڵیەتی بوون فێر 
دەبێــت. ئەگــەر کەســێک نەتوانێ 
کۆمەاڵیەتییەکانــی  پێویســتییە 
خۆی لــەم ناوەندە گرینگــەدا دابین 
بــکات بــەدوای ڕێــکاری دیکــەدا 
دەگەڕێ و ڕوو لە دەرەوەی بازنەی 

بنەماڵە دەکات. 
لێرەدایــە کــە ئۆلگــووی ڕەفتــاری 
ناپەسەند لەنێو کۆمەڵگادا بۆخۆی 
دەدۆزێتەوە؛ یەکێک لەو ئۆلگووانە 
پێکهاتــەی  لــە  کــە  ئێعتیــادە 
کێشــەدارەوە  کەســایەتییەکی 
و  دابینکــردن  لەڕاســتای  کــە 
پێویســتییە  دامرکاندنــەوەی 
ســایکۆلۆژییەکانی لەگەڵ کێشــە 
دەبــێ.  درووســت  بــووە،  بــەرەوڕوو 
هاوتەریــب  بنەماڵــە  ئەندامانــی 
دەرووننــاس،  پزیشــک،  لەگــەڵ 

هاوڕێ و دۆستان و خزم، هەموویان 
پێکــەوە دەبنە تیمێکــی ڕزگاریدەر. 
تیمێــک کە بە ئاگاهییەوە لەگەڵ 
ئەم نەخۆشــییەدا دەجووڵنەوە. ئەوان 
دەبــێ بزانــن کــە تاکــی مۆعتــاد 
وێــڕای وەدەســتهێنانەوەی تواناییــە 
لەبــاری  دەبــێ  جەســتەییەکانی، 
دەروونیشــەوە یارمەتــی بــدرێ بــەو 
مانایە کە دەبێ لەسەر باوەڕەکانی، 
هەســتە  جیهانبینییەکانــی، 
ئینســانییەکان و شــێوەڕوانینەکانی 
کار بکرێــت.  خەلــەل یان کێشــەی 
هەمــوو  لــە  زیاتــر  کەســایەتی 
کاریگــەری  تــر  فاکتەرێکــی 
هەیــە لەســەر تاک تاکوو تووشــی 
نەخۆشــینی ئێعتیــاد ببــێ؛ دواتــر 
هــۆی  دەبێتــە  بۆخــۆی  ئێعتیــاد 
و  ســازبوونی کۆمەڵێــک گرفــت 
کێشــەی دیکــە. تاکــی تووشــبوو 
بۆ وەدەستخســتنی ماددەی سڕکەر 
ئامادەیــە هەمــوو کارێــک بکات، 
هەموو  نۆڕمەکان تێک بدات تەنیا 
بــۆ ئەوەیکــە هەســتە ورووژاوەکەی 
دامرکێنێتــەوە. لە هەمان کاتیشــدا 
توانایــی بیرکردنــەوە لــە ئێســتە و 
وەردەگیرێتــەوە.  لــێ  داهاتــووی 
کــە  جەوهەرییــە  خاڵێکــی  ئەمــە 
بــە  کۆلۆنیالییــەکان  دەســەاڵتی 
باشــی لێــی ئاگادارن و لەســەر ئەم 
ئەساسەشــە کە هــەوڵ بۆ پەرەدانی 
ئــەم نەخۆشــییە لــە نێــو هەرێــم و 
واڵتــە بەکۆلۆنیالییەکانیــان دەدەن. 
دەوڵەتی بریتانیا لە چین و ئێستەش 
ئێــران و  لــە  ئیســالمی  کۆمــاری 
بەتایبەت کوردســتان؛ ئامانج تەنیا 
هێــزی  خەســاندنی  شــتە:  یــەک 

بەرهەڵستکار!



ژمارە ٧٦١، ١٥ی خەزەڵوەری ٨١٣٩٨

ژنی کورد لە نێو دۆزەخی پیاوساالریدا

بەبیانووی ساڵڕۆژی دامەزراندنی یەکەم قوتابخانەی کوردی

ســەرەتا: ئــەوەی دەمهەوێت لێرەدا باســی 
بکەم باسکردنە لەو دۆخەی کە ئەمڕۆکە 
لــە کۆمەڵــگای کوردســتان بوونی هەیە 
و بــە داخــەوە بــەردەوام لە پەرەســەندندایە. 
ئەویش کوشتنی ژنانە بە بیانووی شەرەف 
و نامــووس یــان هەرشــتێکیتر لــە الیــەن 

پیاوانی خێڵ و بنەماڵەوە. 

دیاردەی کوشتنی ژنان
دیاردەی کوشتنی ژنان لە کۆمەڵگاکاندا 
دیاردەیەکی تازە نییە و تەنانەت دەشتوانین 
کۆمەڵــگای  بــە  نییــە  تایبــەت  بڵێیــن 
کوردی. لە هەر کوێ دیدی پیاوساالری 
و دەسەاڵتی پیاومەزنی بوونی هەبێت ئەم 
دیاردەیــەش کــەم تــا زۆر بوونی هەیە. لە 
کۆمەڵــگای کوردســتانیش ئــەم دیاردەیە 
تــازە نییە. بەداخەوە زۆر جاران دەبیســتین 
و دەخوێنینــەوە کە ژنــان دەبن بە قوربانی 
دواکەوتوانەیــە.  و  کــۆن  تێڕوانینــە  ئــەم 
تێڕوانینێــک کــە ژن وەک بوونەوەرێکی 
بێ ئێختیار لە نێو چوارچێوەی کۆمەڵگا 
و بنەماڵە و خێڵدا دەبینێت و ئەو ئیزنە بە 
پیــاو ئەدات کە بە مەبەســتی پاراســتنی 
یاساکانی خێڵ، کۆمەڵگا، بنەماڵە و ... 
بە مەبەستی پارێزگاری کردن لەو شتەی 
نــاوی دەنێــت شــەرەف، نامــووس یــان هەر 
شتێکیتری لەم چەشنە بە هەر شێوەیەک 
کە بیهەوێت رەفتار و هەڵسوکەوت بکات 
لەگــەڵ ژندا. لــەم ڕوانگەوە ژن بەشــێکە 
لــە موڵکــی خێــڵ و بنەماڵــە و عەشــیرە 
و پارێــزگاری کــردن لێی ئەرکی پیاوانە. 
ئــەم  دیــدی پیاومەزنییــە لــە کۆمەڵــگا 
رۆژهەاڵتییــەکان لــە ئێســتادا زیاتــر لــە 
زۆربــەی کۆمەڵــگاکان درێژە بە تەمەنی 
خــۆی دەدات و خەریکی نوێ کردنەوەی 
و  نەریــت  و  داب  کەلتــوور،  خۆیەتــی. 
ئاییــن وەک ســێ کوچکــەی پشــتیوانی 
ئایدۆلۆژیــای  لــە  کــردن  پشــتگیری  و 
و  دەکرێــت  لــێ  چاویــان  پیاومەزنــی 
جێگۆڕکــێ  لــە  بــەردەوام  هەرســێکیان 
پتەوترکردنــەوەی  بــۆ  دانوســتاندان  و 
بنەماكانــی پیاوســاالری و پیاومەزنــی لە 
کۆمەڵگادا. سیســتمی پیاوســاالری، ژن 
وەک موڵــک دەبینێــت و پیــاو ئامــادەی 
پارێــزگاری کردنە لەو موڵکەی کە بووە 

بە خاوەنی.
لەم ئایدیایەدا جەستە و رۆح و کەسایەتی 
ژن شــتێک نییــە خۆی خاوەنــداری بێت، 
بەڵکــوو پیــاوان خاوەنــی جەســتە و رۆح 
هەســتەکانی  تەنانــەت  و  کەســایەتی  و 
ژن  وتمــان  وەک  ئایدیایــەدا  لــەم  ژنــن. 
خــاوەن  و  ئۆبژەیــە  تــەواو  بوونەوەرێکــی 
ئیختیــار نییە.  یەکێک لە هۆکارەکانی 
توندوتیــژی نواندنــی پیــاوان بەرامبــەر بە 
ژنــان لــەو دیــدەوە ســەرچاوە دەگرێــت کە 

لــە  لــە ١٠٠ ســاڵ لەمەوپێــش و  زیاتــر 
ســاڵی  خەزەڵــوەری  ١٣ی  ڕێکەوتــی 
١٢٩٢ی هەتــاوی یەکەمین قوتابخانە بە 
زمانــی کوردی لە شارســتانی »خۆی« 
لەالیەن سماییل ئاغای شکاک دامەزرا. 
بەپێــی هەندێــک بەڵگەنامــەی مێژوویی 
ســمکۆ بەهۆی هەست کردن بە گرینگی 
کەرتــی پــەروەردە و خوێنــدن و فێــرکاری 
کــورد  کــە  ســەردەمەدا  لــەو  بەتایبــەت 
بەگشــتی بەهۆی ئاڵۆزییەکانی شــەڕی 
یەکەمــی جیهانی لە دۆخێکی نەشــیاودا 
بــوو، بە هــاوکاری عەبدولــڕەزاق بەدرخان 
گیهاندنــی  یــان  جیهانــدان  کۆمەڵــەی 
دامەزراند کە کۆمەڵەیەکی ڕۆشــنبیری 
لــەوەدا  ئــەم کۆمەڵەیــە  بــوو. گرینگــی 
بــوو کــە هەوڵــی دەدا وەک ناوەندێکــی 

پیاو خۆی بە شایستەی ئەوە دەزانێت ئەو 
توندوتیژییــە بنوێنێــت. توندوتیژی نواندن 
وەک ئیمتیازێکــی تایبــەت بەخشــراوە بە 
ئــەو، وەک پیــاو هیزی ئــەوەی هەیە کە 
ئــەم توندوتیژییــە بنوێنێــت.  کەلتــوور و 
داب و نەریــت و ئاییــن ئــەو ئیزنــە بە پیاو 
ئــەدەن کــە بــە توندترین شــێوە توندوتیژی 
بنوێنێــت بەرامبــەر بە ژنــان و تەنانەت تا 
ئاســتی کوشــتنیش. ئەوەی کە پیاوێک 
دەســتی ئەچێتە خوێنی هاوسەر، خوشک 
یــان کــچ یــان دایکــی، دەرئەنجامی ئەو 
ئیزن پێدانەیە. ئەو پیاوە خۆی بە شایستە 
و ئیــزن پێــدراو دەزانێــت بەوەیکە هەرجۆرە 

کــە بیهەوێت توندوتیــژی بنوێنیت و زۆر 
رۆژهەاڵتــی  واڵتەکانــی  لــە  جارانیــش 
لــەو  بەشــێکن  یاســاکان  ناوەڕاســتدا، 

سەرچاوەیەی پیاومەزنییە. 
ئەم گومانی خاوەن ئیمتیازی تایبەتە یان 
سەرتربوونە کە بۆی هەیە وەها رەفتارێک 
بکات، لەو هۆکارانەوە ســەرچاوە دەگرێت 
کــە پەرەپێــدەر و بونیادنــەری بیرکردنەوەو 
ئایدۆلۆژیــای پیاومەزنیــن. ئــەو پیــاوەی 

دەســتی  ئــەدات  خــۆی  بــە  ئیزنــە  ئــەو 
بچێتــە خوێنــی ژنێک لــە بنەماڵەکەی، 
بێگومــان لە الیەن هێزێکــەوە ئەو ئیزنەی 
پێدراوە، ئەویش ئەو هێزەیە کە پەرەپێدەری 
پیاوســاالرییە.  ئایدیــای  و  کۆمەڵــگا 
لێرەدایــە کــە جگە لــە خۆبەشایســتەزانین 

لــە  بــاس  دەبێــت  توندوتیژی نوانــدن،  بــۆ 
هۆکارێکیتر بکەین کە ئەویش هۆکاری 
ئاڵۆزەكانــی   هــۆكارە  پێدانــە.   ئیــزن 
كۆمەاڵیەتــی  و دەروونناســی توندوتیــژی  
پیــاوان هەر چییەك بێت، ئەو دیاردەیە بێ 
ئیــزن وەرگرتنی  ئاشــكرا یان شــاراوەی  له  
داب و نەریتــە كۆمەاڵیەتییــەكان، بەنــدە 
یاساییەكان، هەندێ لە ئامۆژە ئاینییەكان، 
ناتوانێــت درێــژە بە بوونی  خۆی  بدات. لە 
بەشــێكی  زۆر لــە واڵتــان، یاســای  دژ بە 
ئازاردانی  هاوسەر یان ئەوەیە بوونیان نییە 
یــان ئەوەیــە زۆر الوازن، لــە ژمارەیەكی تر 
لــە واڵتــان زۆر كــەم بەڕێــوە دەچــن، لــە 

بەشێكی تر لە واڵتان هەر گاڵتەجاڕن، وەك 
ئــەو واڵتانــەی  تاوانــی  توندوتیــژی  تەنها 
كاتێــك لە الیــەن دادگاوە لێپێچینەوەی  لە 
ســەر دەكرێ كە ژمارەیەك پیاو شــاهیدی  
بدەن لە سەر ئەو توندوتیژییە، هەروەها لەو 
واڵتانەی  كە شــایەتی  دانی  ژنان بە هەند 

وەرناگیردرێ.
ئێمــە زۆر جــاران ئــەوە دەبینیــن کــە لــە 
دەورووبــەری خۆمــان بــەوە کــە ژنێــک  

لــە الیــەن مێردەکەیــەوە لێــی دەدرێت، یان 
بــە توندتریــن شــێوە توندوتیــژی بەرامبەر 
و  لێدەکەیــن  بێدەنگــی  بــەاڵم  دەکرێــت، 
پۆلیــس و ناوەندە بەرپرســەکان لــەم بابەتە 
ئــاگادار ناکەینەوە. لە بەر ئەوەی ئەوە بە 
پرســێکی تایبەت ناو دەبەین و بە گشــتی 

پرســێكی   وەك  خێزانــی (  )توندوتیــژی  
)تایبەتی ( ناوی  لێدەبرێت. ئاخۆ دەتوانیت 
كــە  خۆتــان  بەرچــاوی   بێننــەوە  كەســێك 
دەبینێــت دزی  لــە دووكانێــك دەكات بەاڵم 
لــە بەر ئەوەی  بە بابەتێكی  تایبەتی  نێوان 
دز و خاوەن دووكانەكەی  دەزانێت تەلەفۆن 

نەكات بۆ پۆلیس؟«
ئــەو پیــاوەی ئیــزن دەدات لــە پــارک، لە 
شــوێنێکی گشــتی بــە بلــۆک و چەقــۆ 
هێــرش بکاتــە ســەر ژنەکــەی خــۆی و 
بیکوژیــت هــەم ئەوەیــە خۆی بە شایســتە 
ئەزانیــت و لــە هەمانکاتــدا رێگەپێــدراوە 
بــەوەی ئەم کارە بــکات. یان ئەو باوكەی 

ئیزن بە خۆی ئەدات کچە ١٦ ساڵەکەی 
خــۆی بکوژێــت لەبــەر ئــەوەی کوڕێکی 
خــۆش ویســتووە، لەبەر ئەوەیــە ئیزن پێدان 
هەیــە لــە الیــەن کەلتــوور و داب و نەریت 
ناکرێــت هیچــکام  ئایینــەوە.  و  یاســا  و 
لــە  و  بزانیــن  کــەم  بــە  هۆکارانــە  لــەم 
بەرچاوی نەگرین لە پەیوەند بە کوشتنی 
ژنــان لــە الیــەن پیاوانــەوە لــە کۆمەڵــگا 

پیاوساالرییەکاندا. 

رەنگدانــەوەی ئــەو بونیــادە بنەڕەتییانــەی 
کۆمەڵــگای پیاوســاالری لــە سیســتمی 
پەروەردە، سیســتمی یاساداناندا و هەروەها 
پڕوپاگەنــدە و باڵوکردنەوەیــان لە ڕێگای 
کتێبەکانەوە و میدیاکانەوە دەرئەنجام ئەو 
پیــاوەی لێدەکەوێتــەوە کــە ئــەو ئیزنــە بە 

خــۆی دەدات کە دەســتی بچێتــە خوێنی 
هاوســەر، کچ، خوشــک و خۆشەویستی 
خــۆی. ســێ جمکی گــەورەی کۆمەڵگا 
هەیــە کە زۆر کاریگەرییان هەیە لەســەر 
پەرەپێدانــی ئەم ئایدیایە کە ئەویش وەک 
سیســتمی  پــەروەردە،  سیســتمی  وتــرا، 
لــە  میدیاگشــتییەکانە.  و  یاســادانان 
کۆمەڵــگای  وەک  کۆمەلگایەکــی 
ســێ  ئــەم  کوردســتاندا  رۆژهەاڵتــی 
بــوارە هــەر ســێکیان رێگەخۆشــکەرن بــۆ 
پەرەپێدانــی ئایدیای پیاومەزنی و ئیزن بە 
پیــاوان دەدەن بــەوەی توندوتیژی بنوێنیت 

بەرامبەر بە ژنان تا ئاستی کوشتن. 

کۆڵەکــە  لــە  یەکێــک  وەک  یاســا 
کۆمەڵــگا  ڕێکخــەری  ســەرەکییەکانی 
چــاوی لێدەکرێــت. یاســا ئەتوانێت وەک 
مێکانیزمێــک چــاوی لــێ بکرێــت کــە 
بتوانێــت بەر بە کەمبوونەوە و نەهێشــتنی 
توندوتیــژی بــە هەمــوو فۆڕمەکانییــەوە 
بگرێــت دژی ژنان یان ئەوەی پەرەپێدەری 
بێــت. لێرەدایــە یاســا دەوری شمشــێرێکی 
بــە  بــەر  ئەتوانێــت  دەگێڕێــت.  دووال 

توندوتیــژی بگرێــت یان پەرەی پێ بدات. 
یاســا لــە کۆمەڵــگا ئیســالمییەکان و لە 
کۆمەڵــگای ئێراندا ئیــزن بەوە دەدات کە 
پیاوان توندوتیژی بنوێنن بەرامبەر بە ژنان، 
تەنانــەت ئەگەر ئەو توندوتیژییەش بگاتە 
ئاســتی کوشتن. تا ئێســتاش ژمارەیەک 

لــەو کەســانەی کــە هــەر لــەم ماوەیــەدا 
کــچ، ژن یان خوشــکی خۆیان کوشــتووە 
لــە کۆمەڵــگادا دەســووڕێنەوە.  ئازادانــە 
»هۆزان خواهشــی« کچێکی ١٦ ساڵی 
دیواندەرەییە کە بووە قوربانی ئەم ئایدیایە 
بــەاڵم ئێستاشــی لەگەڵدا بــێ باوکی کە 
تاوانبارە ئازادانە لە نێو شــاری دیواندەرەدا 
دەگەڕێــت و خەریکــی کار و کاســبی 
خۆیەتــی. هۆزان رۆژی ١٢ی رێبەندانی 
لــە  مانــەوە  مانــگ  ســێ  دوای   ١٣٩٧
نەخۆشــخانە بەهــۆی ئــەوەی کــە باوکی 

لێیدابوو گیانی لە دەستدا. 
ســاڵی   ١٨ تەمــەن  ئەحمــەدزادە،  لیــدا 
ڕێبەندانــی  ٢٨ی  رۆژی  مەهابــادی، 
١٣٩٧ لــە الیــەن باوکییــەوە بــە تاوانــی 
ئــەوەی کوڕێکی خوش ویســتبوو کوژرا. 
هــەن کــە  هاوشــێوەش  نموونەیتــری  زۆر 
دەرخەری ئەوەن یاسا لە ئێران ئیزن پێدەری 
توندوتیژییــە بــە هەمــوو فۆڕمەکانییــەوە 
دژی ژنــان. یەکێــک لــەو شــتانە کە لە 
یاســای ئێرانــدا جەختی لەســەر دەکەنەوە 
دەبێــت »ســکااڵکەر«ێک ببێــت لەســەر 
بکــوژ  ئــەوەی کەســی  بــۆ  دۆســییەکە 
یــان ئــەو کەســەی توندوتیــژی دەنوێنێت 
نەبوونــی  ئەگــەری  لــە  دادگا.  بدرێتــە 
و  دەخەوێــت  دۆســییەکە  ســکااڵکەر 
بێدەنگــی لــێ دەکرێت. خودی ئــەم بەندە 
کێشــەی  یاســاییە،  فەرمانــە  ئــەم  یــان 
توندوتیژییــە.  پەرەپێــدەری  و  لەســەرە 
بــەزۆری ئــەو ژنانــەی دەبــن بــە قوربانی 
توندوتیــژی، لــە الیــەن پیاوانــی نزیکــی 
خۆیانــەوە، پیاوانی بنەماڵــەوە توندوتیژی 
مەســڵەحەتی  دەکرێــت.  بەرامبەریــان 
بنەماڵە وا دەکات ســکااڵکەرێک بوونی 
نەبێــت. لە کەلتووری پیاوســاالریدا، پیاو 
دەژمێردرێــت،  بنەماڵــە  کۆڵەکــەی  بــە 
هــەر لەبــەر ئــەوەی کۆڵەکــەی بنەماڵــە 
نەڕووخێــت!! بێدەنگــی لێدەکرێت لە الیەن 
کەســانی نزیکــی کوژراوەکــەوە و بکــوژ 
بە بێ هیچ ســکااڵیەک کورد گوتەنی 
وەک بەرزەکــی بانــان بــۆی دەردەچێت و 
شــانازیش بەخۆیەوە دەکات کە نامووسی 

خۆی سەندۆتەوە!!!
دەرئەنجام

و  تەشەنەســەندن  بــە  بەرگرتــن  بــۆ 
باڵوبوونــەوەی ئــەم دیاردەیــە، پێویســتمان 
بــه هەنــگاوی هەنووکەیــی و گرینــگ 
هەیە. پێویســتمان بەوە هەیە رەوشــنگەری 
بکرێــت لە نێــو بنەماڵەکاندا. بنەماڵەکان 
لــەوە ئــاگادار بکرێنــەوە کە پەرەســەندنی 
توندوتیژی لەم ئاستەدا تێکدەری ئەساس 
و بنەمــای کۆمەڵگایــە. نــەک خزمەت 
بــە کۆمەلــگا ناکات، بەڵکــوو بە هەموو 
مانایەک تێکدەری کۆمەڵگایە. لەگەڵ 
بــاری زانســتییەوە  لــە  پێویســتە  ئــەوەش 
لێکۆڵینــەوەی ورد لــە ســەر ئــەم بابەتــە 
و  هــۆکارەکان  هانــدەرەکان،  بکرێــت. 
زەمینەکان بە باشــی بناسرێن. کاریان بۆ 

بکرێت و هەوڵ بدرێن بۆ نەهێشتنیان. 

ڕۆژیندا بەیان

ڕاسان
ئاکادمــی و پەروەردەیــی، خوێندنگــە لــە 
هەمــوو کوردســتاندا بکاتــەوە و هەوڵ بۆ 
پێگەیاندنــی مندااڵنی کورد بەتایبەت بە 

زمانی کوردی بدات.
لەســەر ئــەم بنەمایــەش وەک ئامــاژەی 
پێکــرا یەکــەم قوتابخانــەی کــوردی لــە 
شــاری خــۆی دامەزرانــد کە لــەو کاتەدا 
٢٩ قوتابــی هەبــوو و بە هــەر دوو زمانی 
کوردی و ڕووسی دەرسی تێدا دەخوێندرا؛ 
هەنــدێ ســەرچاوەی مێژوویی بــاس لەوە 
دەکــەن کــە ئــەو وانەگەلەی لــەو کاتەدا 
فێــری قوتابیــان دەکــرا بریتــی بــوون لــە 
زمانــی کــوردی، مێــژوو، جوغڕافیــا و 

ماتماتیک.
ئەوەیکــە ڕوونــە ســمکۆی شــکاک لــەو 
ســەردەمەدا بە جوانی درکی بەو ڕاستییە 
تاڵــە کردبــوو کــە بــۆ قەرەبووکردنــەوەی 
دواکەوتوویی کۆمەڵگە پێویســتە سەرەتا 
و هاوتەریــب لەگــەڵ شۆرشــی سیاســی، 
و  وەڕێبخرێــت  فەرهەنگــی  شۆڕشــێکی 

دامەزراندنــی یەکــەم قوتابخانەش لەالیەن 
ئەوەوە دەچێتە ئەم خانەیە.

ئێمــە لــە کاتێکــدا بــاس لــە هەوڵێکــی 
گرینگــی مێژویــی لــەو چەشــنە دەکەین 
کە ئێستە پاش زیاتر لە ١٠٠ ساڵ بەسەر 
ئــەم ڕووداوە مێژووییــە، هێشــتا کــورد لە 
و  ئینســانییەکانی  مافــە  بنەڕەتیتریــن 
یەک لەوانیش خوێندن بە زمانی دایکی 
بێبەشــە و بــە زۆرەملــی مندااڵنــی کورد 
ناچــار دەکرێــن بــە زمانی فارســی دەرس 
بخوێنن کە ئەمە هەوڵێکی سیستماتیکی 
هــەر دوو دەســەاڵتی پــاش ســمکۆ واتــە 
ڕێژیمــی پاڵــەوی و ویالیەتــی فەقیهە بۆ 
ســڕینەوەی شوناســی نەتەوەیــی کــورد و 
وشــک کردنی بیــری نیشــتمانپەروەرانە و 

کوردانە لە مێشکی تاکی کورددا.
ئەگەرچــی بەپێــی هەمــوو کۆنوانســیۆن 
لەوانــەش  نێونەتەوەییــەکان  بڕیارنامــە  و 
مەنشوری زمانی دایکی، ڕاگەیەندراوی 
مافەکانــی  زمانــی،  مافــی  جیهانــی 

مندااڵن، مافە سیاســی و مەدەنییەکانی 
کەمینەکان و ... پێداگری لەسەر زمانی 
دایکی و پاراســتن و گەشــەپێدانی کراوە 
بــەاڵم ئەم مافە لەالیەن ڕێژیمەکانی زاڵ 
بەســەر کوردســتان هەمیشــە پێشێل کراوە 
بێبــەش  بنەڕەتییــە  مافــە  لــەم  کــورد  و 
بــووە؛ نەتەنیــا کــورد لــەم مافــە بێبــەش 
کــراوە بەڵکــوو بەردەوام کۆســپی لەســەر 
ڕێگەی ناوەندە فەرهەنگییەکانی تایبەت 
بــە زمانــی کوردیش دانــاوە و بە پلۆمپ 
کردنیــان و گرتنی بەرپــرس و چاالکانی 
فەرهەنگی کەشــی تۆقاندنی بەسەریاندا 

زاڵ کردووە.
زمان ڕۆحــی مرۆڤایەتییە، زمان میراتی 
مەعنــەوی مرۆڤایەتــی، لەدایــک دەبێ، 
گەشــە دەکا و پێدەگا بەاڵم لە هەندێک 
حاڵەتیشدا لەنێو دەچێ! زمان یەکێک لە 
گرینگتریــن بەشــەکانی ژیانــی مرۆڤە و 
دەرخەری بیرکردنەوە و ئاکاری ڕۆژانەی 
ئێمەیــە؛ »زمان«، خانوولەی ژیان و مان 

لە کەلتووری پیاوساالریدا، پیاو بە کۆڵەکەی بنەماڵە دەژمێردرێت، 
هەر لەبەر ئەوەی کۆڵەکەی بنەماڵە نەڕووخێت!! بێدەنگی لێدەکرێت لە الیەن کەسانی نزیکی 
کوژراوەکەوە و بکوژ بە بێ هیچ سکااڵیەک کورد گوتەنی وەک بەرزەکی بانان بۆی دەردەچێت و 

شانازیش بەخۆیەوە دەکات کە نامووسی خۆی سەندۆتەوە!!!

و ڕایەڵــەی بــێ هەودای پێوەندیی بوون و 
گەردوونە. 

زمــان، پێناســەی ناســکردن و  ئامــرازی  
لــە  مروڤــە  کەســێتی   هەاڵوارتەیــی 
بوونەوەرانــی تــر. زمــان، ماکــە و هیــم و  
بنچینــەی داڕێــژەری پێکهاتەی هەســت 
و نەســت و خوســت و هەڵوێســت و بیــر 
و هــزر و ئــاوەز و تێڕامــان و تێفکریــن و 
بیرکــردن و بیرکردنەوەیە.زمــان، کۆڵەکە 
کۆشــکی  ڕاگــری  ژێرکۆڵەکــەی  و 
هزروانــی  و  بیریاریــی  شــکۆداری 
زگماکــی«،  »زمانــی  وئاوەزمەندییــە. 
جوانیناســی  تاوڵــی  ئەســتوندەکی 
و  خۆش-خوانــی  و  خۆش-وێــژی  و 
هۆزانوانــی لەهــەواری هــەراوی هەرێمی 
نەتــەوە و گەلــە و  دیرەگــی ڕاگیرکــەر 
و خۆڕاگــری خێوەتــی بــوون و هەبوونــی 
شوناســی خۆیــی و خۆماڵــی و نەتەوەییە 
لــە هەمبــەر گەردەلــوول وباهــۆزی بەهێز 
و ســەرما وســۆڵەی تــووش و ســەخڵەتی 

کڕێــوە و شــەختەی نەمــان و فەوتانــی 
میــرات و کەلەپــووری پیــرۆز و دێرینــی 

باو باپیرانمان .
زمانــی زگماکــی  داڵــدە و داشــدارمانە 
لەمەترسی و  قەیرانی داڕمانی کۆشک 
و قەاڵی بەرزەڕۆیوی پێناسە و ناسنامەی 
نەتەوەییمــان .زمانــی زگماکی پێشــەوا و 
پێشــەنگمانە بــۆ بەرخۆدانی کەلتووری و 
شۆڕشــی تەس دانــەوەی  قەیرانی خۆلێ 

ونبوون و  ئاڵی بوون وئالینەبوون . 
گــەورە  ،«ڤیتگنشــتاین«،  وەک 
فەیلەســووفی ســەدەی بیســتەم وهزروان و 
بیرمەنــدی نــاوداری بــواری فەلســەفەی 
و  پەرژیــن  و  »ســنوور  دەڵــێ:  زمــان 
پەرێــزی زمانــی  مــن،  ڕێــک ڕێک و 
بێ ئەمالوال، ســنوور و پەرژین و پەرێزی 
جیهــان و ژیــان و دونیابینــی منــە«...
کەواتە با ئەم کەتوارە وەک خۆی ببینین 
و وەک خــۆی گرینگــی پــێ بدەیــن کە 

زمانمان ناسنامەمانە
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چەکــداری  ھێــزی  »پێشــمەرگە 
گەلــە، بــەاڵم ھێزێکــە کــە کاری 
تەنیا چەکھەڵگرتن و شــەڕکردن 
و کوژران و کوشــتن نییە، بەڵکوو 
چەکــی  دەزانێــت  چەکدارێکــە 
ھەڵگرتــووە تــا لەپێنــاو ئامانجێکــدا 
کــە ودیھێنانــی دێموکراســی و 
ڕزگاریــی نەتەوەییــە بۆ گەلەکەی 
خەبات بکات. ئەو دەزانێت و بە 
قووڵی تێگەیشتووە کە گەلەکەی 
لــێ  زوڵمــی  چەوســێندراوەتەوە، 
کراوە و حاشــا لە بوونی دەکرێت، 
ڕێگای پێشکەوتنی لێ دەگیرێت 
و لــە یــەک کەالمــدا کەرامەتــی 

خەوشدار دەکرێت.
پێشــمەرگە دەزانێت ئەم گەلە بە 
ھێــزی خــۆی و بــە قارەمانیەتــی 
و فیداکاریــی ڕۆڵــە بەوەجەکانــی 
نەبێت، ھەرگیز بە ڕزگاری و ئازادی 
نــاگات. لــەم تێگەیشــتنەوەیە کە 
کەســەکانی،  خۆشەویســتترین 
بەجــێ  بنەماڵەکــەی  واتــە 
دەھێڵێــت و بــۆ خەبــات لەپێنــاو 
لــە  ڕوو  گەلەکــەی  ڕزگاریــی 
دەکات.  پێشــمەرگایەتی  ڕیــزی 
ئــەوان دەزانــن پێشــمەرگایەتی 
یانــێ دەســتھەڵگرتن لە ھەموو 
خۆشییەکانی ژیان و خۆبەختکردن 
لــە  و  گەلەکەیــان  لەپێنــاوی 
بــە  ڕێگایەیــان  ئــەم  ڕاســتیدا 
ئاگاییــەوە ھەڵبــژاردووە. ھەر بۆیــە 
شایانی ھەموو ڕێز لێگرتنێکن«.

»تەیمــوور  کاک  وتانــەی  بــەم 
ئەندامــی  مســتەفایی«، 
حیزبــی  سیاســیی  ناوەندیــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانەوە، 
وتەکانــی  پێشــوازی  دەڕۆینــە 
ھێــزی  پێشــمەرگەیەکی 
پێشمەرگەی کوردستان بە ناوی 

لە زاری پارێزەرانی واڵتەوە
دیمانەیەک لەگەڵ »سەباح بێوەر«، پێشمەرگەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان

وتووێژ: بێهزاد قادری

کەیوان دروودی

»سەباح بێوەر«: 

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

چۆن بوو؟
کوردســتانم زۆر خۆش دەویســت و بۆ 
ئــەوەی کوردســتانەکەم داگیر کراوە، 
هەروەهــا  بــووم.  خەمبــار  هەمیشــە 
شۆڕشــگێڕێکی  وەکــوو  پێشــمەرگە 
بەئەخــالق و قارەمــان و دوژمنبەزێــن 
هەمیشــە  و  چــاوم  پێــش  دەهاتــە 
چــاوەڕوان بــووم و بــە ئاوات بــووم کە 
هێزی پێشــمەرگە بێــت و داگیرکەران 
ڕابماڵێــت؛ واتــە تەنیــا پێشــمەرگەم بە 

ڕزگارکەری نیشتمان دەزانی.
خــۆت  کــە  ئێســتا   -
پێشــمەرگەیت، چ هەســتێکت هەیە 

و هەستت بۆ کوردستان چۆنە؟
بــۆ  خۆشەویســتیم  ئێســتاکە 
کوردستان زیاتر بووە بەدڵنیاییەوە. 
کــە  دەکــەم  شــانازی  هەروەهــا 
پێشــمەرگەیەک  پێشــمەرگەم، 
کۆمەاڵنــی  خۆشەویســتی  کــە 
ڕیــزی  لــە  کوردســتانە.  خەڵکــی 
پێشــمەرگایەتیدا بــە چــاوی خــۆم 
و  کــچ  هاوڕێیانــی  فیداکاریــی 
تەنانــەت  دەبینــم.  کــورد  کــوڕی 
چەندیــن هاوڕێــی چاونەترســم لــەم 
ڕێــگا پیــرۆزەدا شــەهید بــوون. بــە 
دیتنی وەهــا گیانفیداییگەلییەک، 
بــۆ  هــەر  دڵنیــام کــە ســەرکەوتن 

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

ڕوانگەی خۆتەوە پێناسە بکە:
پیرۆزتریــن  مــن  بــۆ  »نیشــتمان« 
خاکــی  بســتی  بــە  بســت  شــتە. 
کوردستان واڵتی منە و واڵتی من 

ژیانی منە.

»پێشــمەرگە«ش وەک نیشــتمان، 
بوونــی  هێماکانــی  پیرۆزتریــن  لــە 
منــە. پێشــمەرگە مرۆڤێکــە کە لە 
پێنــاو ئــاو و خــاک و خەڵکەکەی 
خۆیــدا، گیانی فیــدا دەکات و ئەم 

گیانفیداییە بە شانازی دەزانێت. 
»ڕاســان« ئــەو هەســتانەوەیە بــوو 
کــە دووبــارە بوونــی بە مــن و الوان 
بەخشــی.  واڵتــە  ئــەم  خەڵکــی  و 
ڕاســان وەدیهێنەری سەربەســتی بۆ 
گەلەکەمان لە ڕۆژهەاڵت دەبێت.

ئاواتــی  گەورەتریــن   -
ژیانــت چییــە و بۆچی ئــەو ئاواتە، 

گەورەترین ئاواتی ژیانتە؟
گەورەتریــن ئاواتی ژیانم، ڕزگاریی 
هەتاکــوو  چونکــە  کوردســتانە، 
و  نەبێــت  ڕزگار  کوردســتانەکەم 
خەڵکەکــەم لــە ئازادیدا نەژین و لە 
بندەســتی ڕزگاریــان نەبێــت، هیــچ 
نیــم و نابــم بــە هیچیــش. جگە لەو 
ئاواتــەش، بیــر لــە ئاواتێکــی تــرم 

ناکەمەوە.
- بــە بۆچوونــی تــۆ، چ شــتێک 
دەتوانێــت واتــا بــە ژیانــی مرۆڤــی 

کورد ببەخشێت؟
لــە  کەرامــەت  بەدەســتهێنانی 
ئــازادی  وەدەســتهێنانی  ڕێــگای 
لــە  ژیــان  تەنیــا  ســەربەخۆیی.  و 
کوردســتانێکی ئازاد و ســەربەخۆدا 
دەتوانێــت واتــا بــە ژیانــی مرۆڤــی 
تەنیــا  ئەمــە  ببەخشــێت.  کــورد 
قســەیەک نییــە و ئیمانم بەم شــتە 

هەیە.
پێشــمەرگەیەک،  وەک   -
چ قســەیەکت بــۆ هاوواڵتییانت لە 

کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا هەیە؟
قســەی مــن ئەوەیــە کــە پەیوەســت 
بــن.  ڕۆژهەاڵتــەوە  ڕاســانی  بــە 
ڕەهەندەکانــی خەباتی ڕاســان زۆرە 

و بڕیــار نییــە حەتمــەن پێشــمەرگە 
بیــت و لە شــاخدا بیت. لە نێوخۆی 
واڵتیشــدا بــۆ خزمــەت بــە گــەل و 

نیشتمان زۆر کار دەکرێت.
شۆڕشــگێڕێک،  وەک   -
و  هاوســەنگەر  بــۆ  وتەیەکــت  چ 

هاوڕێ پێشمەرگەکانت هەیە؟
ماندوونەبوونیــان پــێ دەڵێــم. بــەاڵم 
دەبــێ زۆرتر خۆمان ماندوو بکەین، 
الیەنێــک  و  هیچکــەس  چــون 
ناتوانێــت وەک خۆمــان پشــتیوانی 
خۆمــان بێــت. دەبــێ بــۆ گەیشــتن 
بــە ئامانجەکانمــان، تــا دواهەناســە 
بێــت  یەکــدا  لەدەســتی  دەســتمان 
و پشــتمان بــە یــەک گــەرم بێــت و 
چــۆڵ  یــەک  پشــتی  هیچــکات 
نەکەیــن. هەروەهــا لەبیــر نەکەیــن 
کە ئێمەیــن ڕۆڵە ڕاســتەقینەکانی 

گەلی کوردی زوڵملێکراو. 
چ  نیشــتمانپەروەرێک،  وەک  ـ 
و  خۆفرۆشــان  بــۆ  پەیامێکــت 

خائینانی خاک و گەل هەیە؟
لــە  دەســت  دەکــەم  لــێ  داوایــان 
لــە  واز  و  هەڵبگــرن  خۆفرۆشــی 
کاسەلێسی بهێنن. خۆیشیان چاک 
دەزانن کە کارەکەیان هەڵەترین کارە 
و ڕێگای ڕزگارکردنی کوردســتان 
ئەستەمتر دەکەنەوە، بەاڵم ئێمە هەر 
ســەر دەکەویــن و تەنانــەت ئەگــەر 
ئێمە لێیان خۆش بین، خەڵک لێیان 
خــۆش نابێــت و هەموویان دادگایی 
دەکرێــن و خیانەتەکانیــان بــێ واڵم 

نامێنێتەوە.
ئەگــەر کوردســتان ئازاد   -
بکرێــت و بگەڕێیتــەوە کوردســتان، 

چ بەرنامەیەکت بۆ ژیانت هەیە؟
هەر پێشمەرگە دەبم و ئامادە نیم بۆ 
ســاتێکیش واز لە خزمەتی پیرۆزی 

پێشمەرگایەتی بهێنم.

بــۆ ســااڵنێکی زۆر ڕێژیمــی ئیســالمیی 
ئێــران هەمــوو توانــای خــۆی خســتەگەڕ 
بــرەوی  پانتایــی  بتوانــێ،  ئــەوەی  بــۆ 
پــەرە  ناوچــە  لــە  خــۆی  ئایدیۆلۆژیــی 
فەلســەفەی  لــە  ڕێژیمــە  ئــەم  پێبــدات. 
سیاســیی خۆیــدا ئــەو کۆمەڵــە خەڵکەی 
کــە لــە ژێــر دەســەاڵتیدان بەپێــی دەق و 
بنەمــا ئایدیۆلۆژیکەکانــی بــە مرۆڤــی 
ناپێگەیشــتوو )طفــل صغیــر( دەزانــێ و 
کــۆ  ئــەم تاکانــەی بــە گشــتایەتییەک 
بــە نــاوی ئوممەتی موســڵمان دەزانێ کە 
پێویســتە لــە ژێــر فەرمانــی »وەلــی«دا 
ئۆتۆریتەیــە  ئــەم  ســەرچاوەی  بژیــن. 
»زاتی«ییە، بەو واتایە کە تایبەتمەندییە 
خۆکەسییەکانی ناوبراو )وەلی( وادەکات 
کــە ڕەوایــی دەرکردنــی بڕیارە گشــتی و 

چارەنوسسازەکانی بە دەستەوە بێ.
»عەلــی  کــە  دەیەیــە  ســێ  بــۆ  ئــەوە 
خامنەیــی« ڕۆڵــی »وەلــی« دەگێڕێت. 
ئیســالمیی  ڕێژیمــی  سروشــتی  بەپێــی 
گرووپێکــی  و  تاقــم  چەنــد  ئێــران؛ 
دەســتیان  خــۆی  نزیکــی  هاوپەیمانــی 
ئۆتۆریتەیەکــی  پێکەوەنانــی  داوەتــە 
تاکتەوەرانەی ئایینزایی و بیناکردنی ئەم 
قــەوارە سیاســی و ئایدیۆلۆژییانە لەســەر 
هەمان فەلســەفەی ڕێژیمی ئیســالمییە.  
بارودۆخــی  بــۆ  بەدواداچــوون  ئەوانــەی 
ماکێتەکانــی ڕێژیــم لــە ناوچــە دەکــەن، 
دەزانن کە ماوەیەک لەمەوپێش، حەســەن 
نەســرواڵ و موقتەدا ســەدر لــە پەیمانێکدا 
کــە الی خۆیانــەوە بە »بەیعــەت« ناوی 

قەیرانی ئۆتۆریتەی ڕێژیم و کلکەکانی لە بەیرووت و بەغدا
لــێ دەبــەن، سەرســپێردراویی خۆیــان بــۆ 

عەلی خامنەیی چەندپات کردەوە. 
دوابەدوای ئەم پەیمانی سەرســپێردراوییە، 
شەپۆلێک لە ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانی 
بەیــرووت  شــەقامەکانی  شۆڕشــخوازانە 
و بەغــدادی گرتــەوە. ئەمــەش ڕێژیمــی 
الســەنگ کردووە و بێگومان لە ئێســتەدا 
بــۆ  بەدواداچــوون  شــڵەژانەوە  بەوپــەڕی 
دەســکردەکانیان  هاوشــێوە  چارەنووســی 
دەکــەن و بــە وردی دەزانــن کــە نەمانــی 
ئۆتۆریتــە تەونــی چنــراوی چل ســاڵەیان 

تێک دەدات.  چی ڕوو دەدات؟
ماکــس وێبێر بیرمەندی ناوداری ئاڵمانی 
الی وایە کە ئۆتۆریتە ســێ ســەرچاوەی 
هەیە کە وەکوو کۆڵەکەی ژێ )حیات(
ی سیاسیی دەسەاڵتەکان دەور دەگێڕن:

 ١ _ کاریزماتیک
traditional(( ٢ _ نەریتی 

٣_ یاسایی ڕێکخراو
ئەگــەر ئــەم بیرۆکەیــە بە بنەمــا بگرین؛ 
دوو  لــە  ســەرەتاوە  لــە  ئێــران  ڕێژیمــی 
کۆڵەکــەی یەکــەم کەڵکــی وەرگــرت و 
بەهێنانــە ئــارای کۆمەڵێــک پێناســەی 
بنەمــای  و  چەمــک  بــە  تایبــەت 
گۆڕانخوازانــە _ کــە پاشــماوەی چــەپ 
بوو _ ڕێشــۆمەی دەســەاڵتی بەدەســتەوە 
دوو  بڕوانیــن  وردی  بــە  ئەگــەر  گــرت. 
ڕەوتــی ئیســالمی سیاســی کــە حیزبــی 
»جومهووریی ئیســالمی« نوێنەرایەتیی 
دەکــرد و چەپــی ئێرانــی کــە زۆربــەی 
چەپەکانــی تێــدا جــێ دەبوویەوە، لەســەر 
دوو دەستەواژەی »توودە« و »ئوممەت« 
تــا ڕادەیەکــی زۆر پێکەڵپێک بوون. بەو 
واتایــە کــە تــاک لــە کۆمــەڵ دەبینرا و 

وەکوو خۆی کاراکتەر نەبوو و لە ئەگەری 
جیاوازیی بۆچوون بــە »دژەگۆڕانخواز« 
تاوانبارانــەی  نەرێنیــی  الیەنێکــی  کــە 
وەرگرتبوو، دەناســرا. بە تێپەڕبوونی کات 
هەموو ئایدیا پۆپۆلیســتییەکان لە ئاستی 
کردەوەدا، پەکی کەوت و نیوەچڵ مایەوە. 
بەم بۆنەوە دوو کۆڵەکەی ئۆتۆریتە، واتە 
نەریتی و کاریزماتیک بنکۆڵ بوون و لە 
ئێستەدا سەیر دەکەین چاالکانی سیاسی 
و مەدەنــی داوای کێشــانەوەی جێگرەوەی 
خامنەیــی دەکــەن. لە راســتیدا ئەوان بەوە 
گەیشتوون کە ئەم کاریزمایە ئیتر ناتوانێ 
وەکــوو خومەینــی بــە وتنەوەی دروشــمی 
دوورەمــەودا و کەڵــکاوەژوو وەرگرتــن لــە 
خــەوی گۆڕانخــوازی خــۆی لەســەر پێ 
ڕابگرێ.  بەپێی بۆچوونە بنەماییەکەی 
وێبێــر، تەنیا یەک ســەرچاوەی ئۆتۆریتە 
لەبەردەمــدا مــاوە کــە ئەویــش یاســاییە. 
ئەگــەر ســەیری داواکارییەکانی خەڵکی 
وەزاڵەهاتــووی بەیــرووت و بەغداد بکەین، 
وا دەردەکــەوێ کــە خەڵــک خوازیــاری 
ئــەم جۆرە لــە حوکمڕانییە. ئــەوان داوای 
نەهێشــتنی گەندەڵی و بڕینەوەی دەســتی 
گێرەشــێوێنی ڕێژیمــی ئێــران دەکــەن. بە 
دیــوی خوێندنەوەکــەی ماکــس وێبێــردا، 
هــەردوو داواکاری دەچێتــە خانی جۆری 
پشــتگوێ  حوکمڕانییــەوە.   ســێهەمی 
خستنی داوای ڕاگرتنی ناڕەزایی لەالیەن 
ئامۆژگارییــە  ناشــوێندانەریی  و  ســەدر 
ئــەوە  نەســرواڵ،  پێغەمبەرئاســاکانی 
دەردەخــات کــە ئۆتۆریتــەی پشتبەســتوو 
بــە کاریزمــای تاک و نەریتی ئایینزایی 
بــەرەو  کارکردگەراییــەوە،  لــەڕووی 
بنکۆڵبــوون دەچن. بەو واتایە کە خەڵک 

پێی وانییە کە کەسێکی تاقانە و بێ وێنە 
ســەرەوەی  لــە  تێگەیشــتنی  کــە  هەیــە 
تاکەکانیتــرە و لەالیەکیتریشــەوە ســوورە 
لەسەر ئەوەی کە ئایین و ئایینزا ناتوانێ 
بە بەری کەسەوە هەڵدوورێ و ئەو بابەتە 
تاکەکەسییە.  داهاتوو و ملمالنێی شەقام 

و تەالرەکان
و  ئێــران  ڕێژیمــی  سروشــتی  بەپێــی 
دەستنیشــانکراوانی ئەگــەری شــیفتێکی 
بــە  دەسپێڕاگەیشــتن  بــۆ  بەرچــاو 
کەمــە.  زۆر  یاســاتەوەر  ئۆتۆریتــەی 
ئەمــەش بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە کــە ئــەم 
ســەرچاوەی هێــزە، پەیوەســتە بــە دانــان و 
پەیڕەوکردنــی سیســتمێکی بڕۆکراتیکی 
ڕوون لەژێــر چەتــری یاســادا. سروشــتی 
ئــەم سیســتمگەلە خــۆی لــە قەوارەیەکی 
ئالیگارشــیی سەرەوەی یاسادا دەبینێتەوە. 
ناتوانــێ  خامنەیــی  نموونــە؛  وەکــوو 
هاوکات هەم گڵۆپی ســەوز بۆ دانیشتنی 
لەالیەکیتریشــەوە  و  هەڵــکات  نهێنــی 
لێکەوتەکانــی،  وەئەســتۆگرتنی  لــە 
خــۆی بکشــێنێتەوە. ئــەو کەســەی بڕیار 
ئــەو  بەرامبــەر  لــە  بەرپرســە  دەردەکات 
بڕیارەی دەریکردووە. شەخســی خامنەیی 
دووســەد  حەشــیمەتی  پالنــی  ناتوانــێ 
لەالیەکیتــرەوە  و  دابڕێــژێ  میلیۆنــی 
بەرپرســایەتیی هەژاریــی چل لە ســەدیی 
لە ئەســتۆدا نەبێ. نموونە لەمبارەوە زۆرن 
بە خســتنەڕووی ئەم دوو کەیســە واز لەو 
بابەتــە دێنیــن.  لــە ملمالنێــی عەینیــی 
نێــوان ئایدیای گشــتاندن و ئوممەتگەری 
و ئایدیــای یاســاپارێزی و تاکتەوەریــدا؛ 
دەبینیــن.  ڕوون  نیشــانەی  کۆمەڵێــک 
قەناس بەدەســتەکانی بەغدا و بەیرووت و 

گرووپــە ڕمب بەدەســتەکانی نــاو خەڵک، 
قوواڵیــی ئــەم ملمالنێیــە نیشــان دەدات و 
ئەوەش ئاماژەیە بۆ دوورەدیمەنێکی ڕوون. 
ئــەم دوورەدیمەنــە بریتییــە لــە ناڕەزایــی 
زیاتــر و ســەرکوتی زیاتــر. لەنێــو ســکی 
ئــەم ملمالنێیەوە کــە بەریەککەوتنی دوو 
بوونــی ناهاوچەشــن دەگرێتــەوە، شــۆڕش 
دەدەن.  ڕوو  گــەورە  )گۆڕانکاری(یــی 
بەهێزیی ئەم شیمانەیە وەک باسمان کرد 
لە نەبوونی پۆتانســییەلی بەخۆداچوونەوە 
و  تــاک  پێگەیشــتوویی  و  لــە الیــەک 
کۆمەڵگا بە مافەکانیان خۆی دەبینێتەوە 
و وادیــارە ئــەم دوو ســەری پەیکانــەش تا 

دێ بەرەو بەریەککەوتن دەڕۆن. 
هێــزە  ملمالنێــی  نەخــوازراو  ئەگەرێکــی 
دەرەکییــەکان لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕســتدا، 
ســەرەڕای هەنــدێ خاڵــی پۆزەتیــڤ، لە 
گشــتایەتیی خۆیــدا تۆقێنــەرە. مانــەوەی 
تەرمــی  لەســەر  ئەســەد  بەشــار  تەختــی 
یــەک میلیــۆن مــرۆڤ بــۆ هەتاهەتایــە 
لــە مێــژوودا دەمێنێتەوە، تەنانــەت ئەگەر 
لــە داهاتووشــدا ئــەم دیکتاتــۆرە لەســەر 
تەختەکەی بکێشــرێتە خوارەوە، ئەوە هیچ 
لە قوواڵیی ئەم کارەســاتە کەم ناکاتەوە. 
ئاوارەیی و بێ جێ وماڵ بوونی کوردەکان 
لــە ڕۆژاواش هــەر لەم ڕووەوە دەبێ ســەیر 
بکرێ. خەڵکانێ کە ناوچە و جیهانیان لە 
مەترســیی داعش پاراست، خۆیان بوون بە 
قوربانیــی کۆمەڵێک ســازانی ناوخۆیی، 
ناوچەیــی و جیهانی. ئەمە نیشــان دەدات 
کە سیستمی نیمچەئانارشیی نێونەتەوەیی 
چۆن دەتوانێ، کتوپڕ تەرازووی هێز بەرەو 
الی ڕادیکاڵیزم و فاشیزم قورس بکات. 
لــە ئێســتەدا، ئەگــەر خەڵکــی بەیــرووت 

ژێــر  نەکەوێتــە  ئیرادەیــان  بەغــدا  و 
کاریگەریی نەخوازراوی ئەم سیســتمەوە، 
ئــەوە بەدڵنیاییــەوە ڕێژیمــی ئێــران بۆ ناو 
ســنوورەکانی پاشەکشــەی پێ دەکرێ و 
ئەمــەش لــە کۆتاییــدا دەتوانێ توانســتی 
هەڕەشــەی تــاران پەک پێبخــات. ئەگەر 
بەپێــوە  ئێســتە  تــا  هۆنگ کۆنگییــەکان 
مــاون و بەدروســتی و بە حــەق نایانهەوێ 
بچنــە ژێر دەســەاڵتی ڕەهای پاشــماوەی 
زەبــری  لــە  ئــەوە  مائــۆ،  کۆمۆنیزمــی 
نێودەوڵەتییــەکان  ملمالنــێ  ســازانی 
بــەدوور بوونــە. چاوەڕوانییەکانــی ئــەوان 
لــە کۆمەڵگــەی جیهانــی، بەپێی هەموو 
فاکتــەرە مرۆیــی و عەقاڵنییــەکان زۆر 
بەجێیــە. ئــەوان الیان وایە کە دەســەاڵتی 
و  تاکــڕەو  گەنــدەڵ،  لەخۆیــدا،  پێکــەن 
دوور لــە یاســایە و بــەو بۆنــەوە ناتوانــێ 
دادپەروەری، یاســا و بڕۆکراسیی گونجاو 
بــۆ ئەوان بەدیــاری بێنێ.  بە هەر لەونێ 
بێ، خاڵی گرینگ ئەوەیە کە لە گشــت 
شــوێنێکدا، ڕســکان و گۆڕانــی بەرچــاو 
بەدی دەکرێت و ئەم لێشاوەش لقوپۆکانی 
تارانی گرتووەتەوە و نابێ بەدووری بزانین 
کــە لە داهاتوودا خۆیشــی پارێزراو نابێ. 
ئــەوەی ڕوونــە ئەوەیــە کە شــەقام، داوای 
دەســەاڵتێک دەکا کــە لەســەر ئیــرادەی 
خۆی و بەپێی ڕەشنووســی یاســای خۆی 
هەڵچنرابێ و هەموو ئەوانەش کە ناتوانن 
خۆیــان لە تــەک ئەم ئاراســتەیەدا یەک 
بخــەن، درەنــگ یــان زوو دەبــێ بیــر لــەوە 
بکەنەوە کە لە کۆتاییدا، ئەگەر تەنانەت 
بتوانــن لــە هەمــوو ڕێگەیەکــی نــاڕەواوە 
بمێننەوە، وەکوو ئەسەد ماڵێکی بێ درگا 
و دەالقەی کاولیان لەسەردەست دەمێنێ. 



ژمارە ٧٦١، ١٥ی خەزەڵوەری ١٠١٣٩٨

دیمانە: ڕەحمان سەلیمی

حیسام دەستپیش: 
کۆماری ئیسالمی ئێران ئورووپای وەکوو دوژمن دیاری نەکردووە لە هەمان کاتیشدا 

ئورووپاییەکانیش کۆماری ئیسالمییان وەکوو دوژمن نەناساندووە

لــە چوارچێــوەی پەیوەندییەکانــی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
لــە  لــە دەرەوەی واڵت،  ئێــران 
چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا ، »حیســام 
حیزبــی  نوێنــەری  دەســتپیش«، 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
لــە یەکیەتیــی ئورووپــا، لەگــەڵ 
چەنــد ئەنــدام پارلمانــی ئورووپــا 
لەســەر  دیکــە،  کەســایەتیی  و 
لــە  مــرۆڤ  مافــی  ڕەوشــی 
دیــدار  ڕۆژھەاڵتــدا  کوردســتانی 
ھێنــا. پێــک  چاوپێکەوتنــی  و 
»ئیزابــل  لەگــەڵ  ناوبــراو، 
سانتۆس«، ئەندامی کۆمیسیۆنی 
مافــی ئورووپــا، »ناتان گیل« و 
»کرتــن دارلینگ جوود«  ئەندام 
پارلمانی ئورووپا، »بێرنارد گوێتا«، 
ســکرتاریەتیی ئەنــدام پارلمانــی 
ئورووپا  و ھەروەھا لەگەڵ »پیتێر 
دێ ڕۆڤێــر«، ئەندامــی پارلمانی 
ســەرۆکی  و  بێلژیــک  فێدراڵــی 
گرووپی ئالیانســی نوێی فلەمان  
N-VA  دانیشتنی پێکهێناوە و 
ئــەم بابەتەی ھێناوەتە بەر باس.
بۆ تاوتوێکردنی زیاتری ئەم پرسە 
لەگــەڵ »حیســام دەســتپیش«، 
دێموکراتــی  حیزبــی  نوێنــەری 
کوردســتانی ئێران لــە یەکیەتیی 
ئورووپا، وتووێژێکمان پێک ھێناوە:

 
  لەم دانیشتنانەدا زیاتر تیشک 
خراوەتە سەرچ بابەتگەلێکی 
پەیوەندیدار بە مافی مرۆڤەوە؟

لەگــەڵ  ئێمــە  پەیوەندییەکانــی  جــۆری 
دەتوانێــت  تەبیعەتــەن  ئورووپــا  پارلمانــی 
یەکــەم هەنگاو یان یەکەم ویســتگە بێت. 
ئەمە دەتوانێت ســەرەتایەکی باش بێت یان 
لــەم کاتــەدا دەکرێــت ئەوەی کــە ئێمە لە 
ڕێــگای کۆمیســیونی مافــی مرۆڤــەوە 
بچینــە پێشــەوە؛ بــەو مانایــە کــە بتوانین 
ســەرنجی ئەوان سەبارەت بەو پێشێلکارییە 
مافــی مرۆڤییانــەوە کــە لە کوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت ڕوو دەدات ڕابکێشــین و لــەم 
ڕەهەنــدەوە بۆیــان شــی بکەینــەوە کە ئەم 
پێشــێلکارییانە چۆنن و بە چ شێوەیەک، 
کــە لــە ڕەهەنــدی سیاســییەوە بــە مانای 
ئەوەیــە کــە سیاســەتێکی سیســتماتیکە 
دژ بــە نەتــەوەی کورد، لــە ڕەهەندی ئەو 
ئامارانــەی کــە لــە بەردەســتدایە بیخەینە 
و  ئامارەکانــە  ئەمــە  کــە  بڵێیــن  و  ڕوو 
ئەو قســانەی کــە دەیکەین ڕاســتن و لەم 
ڕاســتییەوە ســەرچاوە دەگــرن کــە بوونــی 
هەیــە و هەروەهــا نمونەگەلێــک بخەینــە 
بەردەســتیان و ئــەم نمونانــە لە ئێســتادا لە 
بەرچــاو، ڕوونــن. بۆیــە ئێمە لە ســەرەتاوە 
هــەوڵ دەدەین کــە ئەمە بکەینــە ئامانج، 
چونکــە ئەگەر ببێتــە ئامانج ئەمە دەبێتە 
ســەرەتایەک بــۆ بەشــەکانی دیکــە بــە 
دەرەکییەکانــی  کــردە  بەشــی  تایبــەت 
بــە  پەیوەســتە  کــە  ئورووپــا  یەکیەتــی 
سیاســەتی دەرەوەی یەکیەتــی ئورووپاوە و 
ئــەوان لــە پەیوەندییەکانــی خۆیان لەگەڵ 
لەهەمــان  و  ئێــران  ئیســالمی  کۆمــاری 
کاتــدا ئــەو ڕێکخراوانــەی کە بــە دەوری 
دەنگدانەوەیەکــی  بتوانــن  ئەوانــەوەن 
کاریگەری لێ پێک بهێنن، بە گشتی بە 
ئامانج کردنی ئەمانە لەم بوارەدا، بتوانین 
دۆخــی مافــی مــرۆڤ لــە کوردســتانی 
ڕوژهەاڵت بەرجەستە بکەینەوە چونکە لە 
ئێستادا تەنیا بابەتێک دەتواندرێت کاری 
لەســەر بکرێت ئەوەیە کە تیشــک بخرێتە 
ســەر مافی مــرۆڤ، چونکە سیاســەتی 
بــە نیســبەت ڕێژیمــی ئێرانــەوە  ئورووپــا 
سیاســەتێکی کۆنەپارێزانەیــە و باوەڕیــان 
بــە دیالۆگــی ڕەخنەگرانــەوە هــەر مــاوە. 
بۆیــە ئێمــە لەم ڕەهەنــدەوە دەچینە نێو ئەم 

بابەتــەوە و پرســی کــورد لــەم دەروازیــەوە 
ئاشــنایان  و  دەکەینــەوە  ڕوویــان  بــە 
دەکەیــن و بــەردەوام و لــەم پەیوەندیانــەوە 
هەتــا دەگاتــە ئاکامێکــی کردەوەییانــە، 
وەکــوو بڕیارنامەیــەک یــان گوێگرتن لە 
کەیسەکان لە کۆمیسیونی مافی مرۆڤ 
بێــت و دەیــان نمونەی دیکە کە دەتوانرێت 
بەپێــی زەمەنییــەوە کاری لەســەر بکرێت

 ئەم بابەتانە تا چەندە ســەرنجی 
سیاســییانەی  کەســاییەتییە  ئــەم 
ڕاکێشــاوە؟ خــۆی  الی  بــۆ 
کاتێک دەتوانین بڵێین سەرنجی ئەوانمان 
ڕاکێشاوە کە بە شێوەی کردەیی کارێک 
ئەنجام بدەن، بۆ نموونە ئێمە سەرەتا هەوڵ 
دەدەیــن کــە ڕایانبکێشــین بــۆ نێــو تــۆڕە 
کۆمەاڵیەتییــەکان لەوێ بــە تویت کردن 
جۆرێ بەرپرسیارەتی بۆخۆیان دروست کەن 
کــە ئــەم تویتانە لە ڕاســتیدا نوێنەرایەتی 
ئەوە دەکەن کە لە بابەتەکە تێگەیشــتوون 
ڕاســتن  زانیارییــەکان  کــە  زانیویانــە  و 
و باوەریــان بــەو ڕاپــۆرت و شــیکردنەوانە 
هەیــە کــە لە الیــەن ئێمەوە پێیــان دەرێت. 
دەیســەلمێنن  شــێوەیە  بــەم  ڕاســتیدا  لــە 
کــە هەنگاویــان هەڵێنــاوە و لــەم ڕێــگاوە 
دەتوانین بڵێین کە ســەرنجیان ڕاکێشــراوە. 
دووهەمیــن هەنــگاو ئەوەیە کــە کارێکی 
گەورەتــر بکەن بەو مانایە کە کەیســەکە 

بنێــرن بــۆ کۆمیســیونی مافــی مرۆڤــی 
پارلمانــی ئورووپا و لەوێ بخرێتە بەرباس 
وەکوو ئەم نمونانەی کە لەهەمبەر ئێراندا 
دەخرێتە بەرباس وەکوو پرســی ژینگە یان 
»نەسرینی ستودە‹‹ و مافی مرۆڤ کە 
بڕیارنامــەی جۆراجۆری بــۆ دەردەکرێت. 
هەنگاوی سێهەم ئەوەیە کە لە سەر پرسی 
کورد جەخت بکەن کە بۆ نموونە دەتوانین 
ئامــاژە بــەوە بکەیــن کــە ســاڵی ڕابردوو 
نــاوی کوردیــان هێنا کە ئەمە لە نەوعی 
خۆیدا شــتێکی نوێ بــوو، بەم مانایە کە 
کوردیــان  نــاوی  ناســنامەیەک  وەکــوو 

هێنــاوە، پێشــتر تەنیــا داوایــان لــە ئێــران 
کردووە کە مافــی کەمایەتییە نەتەوەیی 
و ئایینییــەکان لەبەرچــاو بگــرن بــە بــێ 
ئــەوەی کــە ناویان بهێنن، بــەاڵم کاتێک 
کە ناو دێنن بەو مانایەیە کە دانیان بەوە 
دانــاوە کــە ئێــران واڵتێکــی فرەنەتەوەیــە. 
کاتێــک کــە بــە زمان نــاوی لــێ دەبەن 

و لــە بڕیارنامەیەکدا دەینووســن، دەتوانین 
ڕاکێشــاوە.  ســەرنجیانمان  کــە  بڵێیــن 
بەگشتی سەرنجڕاکێشیی ئەوان پەیوەندی 
بــەوەوە هەیــە کە ئێمە تا چەنــدە دەتوانین 
بــەردەوام بیــن و زانیارییەکانمان تا چەندە 
ڕاســتە و داوایان لێبکەین کە بە شــێوەی 
کردەیــی و پراکتیکــی هەنــگاو هەڵێنــن. 
ئەوەیکــە تــا ئێســتا ئێمە ئەنجاممــان داوە 
بــە پێــی ئــەو دیدارانــە و ئــەو کەســانە 
کاردانەوەیــان هەبــووە و ئەمــە نیشــانەی 
ئەوەیە کە ئەوان سەرنجیان بەم بابەتە داوە 
و وەکوو بابەتێکی گرینگ وەریان گرتووە 
و پەیوەنــدی بــەوەوە هەیــە کە لــەم ماوەیە 
کــە لــە پارلمانــن بە چ شــێوەک هاوکار 
بــن و ئــەم بابەتــە بەرجەســتە بکەنــەوە.

ئەوان بە چ شێوازێک دەتوانن 
ڕەوشی مافی مرۆڤ لە 

ڕۆژهەاڵت بورووژێننەوە و 
گوشار بخەنە سەر ڕێژیمی 

ئێران؟
کارتێــک کــە ئورووپــا لــە بەرامبــەر بــە 
ڕێژیمــی ئێــران  لەبــەر دەســتیدایە ئەوەیە 
کە  پەیوەندییەکانی وەکوو ئامریکا نییە 
لەگــەڵ ئێران، کەوابــوو کۆمەڵێک پرس 
هەیە کە دەبێ لەبەر چاوی بگیرێ، ئەم 
پرســانە یەکێکیان پرســی مافــی مرۆڤە. 
جــا ئەوەیکــە ئــەوان تــا چەنــدە لــە بابەتە 

و لــەم پرســە پێداگــر بــن پەیوەنــدی بــە 
سیاســەتی ئورووپــا بەرامبــەر بــە ئێرانەوە 
مافــی  نیســبەت  بــە  ئەگــەر  هەیــە. 
و  یەکدەنگــی  لــە  جۆرێــک  مرۆڤــەوە 
یەکگرتوویی و هێرشێکی یەکگرتووانەوە 
هەبێــت چ نیســبەت بە ئێرانییــەکان و چ 
نیســبەت بــە کــوردەکان ئــەو کات ئەوان 
پاڵپشــتییەکی گەورەیــان دەبێت بۆ ئەوەی 
کە گوشــار بخەنە ســەر ڕێژیمی ئێرانەوە. 
گوشــار خستنە ســەر ئێران بەم مانایە کە 
جیا لە دەرکردنی بڕیارنامەکان، بەشێوەی 
کردەیــی گەمــارۆ بخرێتــە ســەر ئەوانەی 

کــە مافەکانــی مــرۆڤ پێشــێل دەکــەن 
کــە چەندیــن نمونەیان ئەنجــام داوە کە تا 
ئێســتا بــە جیــددی نەهاتوونەتــە پێشــەوە. 
ڕێژیمــی  ســەر  خســتنە  گوشــار  بۆیــە 
کۆتاییەکەیــە  بــژاردە  ئێــران 
بگەیــن.  پێــی  دەبێــت  ئێمــە  کــە 
لــە چوارچێــوەی گەمــارۆ خســتنە ســەر 

ئەوانــەی کــە پێشــێلکاری مافی مرۆڤن 
مەســەلەی  لــە  نابێــت  تەنیــا  ئەمــە  و 
لــە  دەبێــت  بەڵکــوو  بێــت  ئێرانییەکانــدا 
بــەو  بێــت  کوردستانیشــدا  مەســەلەی 
مانایــە کــە ئــەم گوشــارانە ڕووبــەرووی 
کەســانێک  ببێتــەوە  کوردســتانیش 
بــە شــێوەی  لــە کوردســتاندا هــەن کــە 
مافەکانــی  پێشــێلکاری  سیســتماتیک 
مــرۆڤ دەکــەن و ئەوانیــش ناویــان بێتــە 
ئــەم ڕیــزەوە و گەمارۆیــان بخرێتــە ســەر. 
لــە ڕاســتیدا ئــەم گوشــار خســتنە لــەوەوە 
سەرچاوە دەگرێت کە کارێکی پڕۆسەییە 
تــا دەگاتــە ئاســتێک کــە ئورووپــا بــە 
تایبەت کۆمیســیونی سیاســەتی دەرەوەی 
ئورووپــا بــەو ئاکامە بگات کــە ئەوانەی 
تــا  مرۆڤــن،  مافــی  پێشــێلکاری  کــە 
کەیســەکان، داتــاکان، پەیوەندییــەکان و 
بــەردەوام بــوون لەم بــوارەدا بوونــی هەبێت 
لــە ئاکامــدا دەبێتــە هــۆی ئــەوەی کــە 
گوشارەکان زەق بکرێنەوە؛ ئەگەر ئەمە لە 
چوارچێــوەی ئورووپــادا ڕووبدات دەتوانین 
بڵێین کە سیاســەتی ئورووپا لە دیالۆگی 
ڕەخنەگرانەوە دێتە دەرەوە و دەبێتە جۆرێک 
لە ئەمرکردن و دەستووردان بەم مەسەلەیە.

جەنابت تا چەندە خۆشبینی 
کە ئەم کەسایەتییانە بتوانن 
هەنگاوێکی جیددی لەم 

بوارانەدا هەڵبگرن؟
تەبیعەتەن کاری سیاسی بە گەشبینییەوە 
دەکرێــت؛ ئەوەیکــە هەتــا گەشــبین نەبــی 
هەڵبگــری  هەنگاوێــک  هیــچ  ناتوانــی 
کــە  نییــە  ئــەوە  سیاســی  کاری  و 
بێــت.  پشــت  لــە  قەتعــی  حووکەمێکــی 
گەشــبینییەکە پەیوەندی بــەوەوە هەیە کە 
ئێمە چەندە لە سەر ئەم مەسەلەیە پێداگر، 
بــەردەوام و چەنــدە کاری ڕێکخراوەیــی بە 
نیســبەت ئــەم بابەتانــەوە کــە پێویســتمانە 
و  ئورووپــا  پارلمانــی  چوارچێــوەی  لــە 
یەکیەتی ئورووپاوە بەرجەستەی بکەینەوە. 

بۆیــە جیــا لــەوەی کــە پەیوەندییەکانــی 
ئورووپا بە نیســبەتی کۆماری ئیســالمی 
پەیوەندی بە سیاسەتی نێودەوڵەتییەوە هەیە، 
بــەاڵم لە ئاســتی خوارەوە کــە دێتە کایەوە 
ئــەم کەســانەش هەمووی سیاســەتگوزارن 
و کاریگەرییــان لەســەر بڕیــارەکان هەیــە 
بــۆ  ســەرنجیان  بتوانیــن  ئێمــە  ئەگــەر  و 

تەبیعەتــەن  ڕابکێشــین  خۆمــان  الی 
گەشبینییەکەمان واڵم دەداتەوە، بەگشتی 
ئێمــە تــا ئەمــڕۆ النیکــەم تــا ســاڵێک بە 
شــێوەی بەردەوام لە پێوەندیداین ئاکامێکی 
خراپمــان لێوەرنەگرتــووە و کاری سیاســی 
و پەیوەندییــەکان کارێکــی پڕۆســەییە و 
پێویســتی بە کات و بەردەوام بوون هەیە .

لە ماوەی دەسەاڵتداریی 
ڕێژیمی ئێران، ئەم ڕێژیمە 
سەدان جار بە پێشێلکردنی 

مافی مرۆڤ تۆمەتبار کراوە، ئایا 
تا ئێستا گوشارێکی  کاریگەر 
خراوتە سەر ڕێژیمی ئێران؟

ئەوەی کە تا ئیستا گوشاری کاریگەری 
خراوەتە ســەر، لە الیەن ئامریکاوە بەرچاوە 
و کاریگــەرە، بەاڵم لــە الیەن ئورووپاوە بەم 
ڕادەیــە بەرچــاو و دیــار نیــن بــە جۆرێک 
ئورووپاییەکانــی  حووکمدانــی  کــە 
نییــە.  دیــار  پێــوە  ئێرانــەوە  بەنیســبەت 
بۆیــە لــە قۆناغــی یەکەمــدا دەمێنیتــەوە 
کــە ڕوانگــەی کەالمــی ئورووپاییــەکان 
بە نیســبەتی سیاســەت لەگــەڵ کۆماری 
ئیســالمی ئێــران گۆڕانــی بەســەردا بێت، 
بــە نیســبەتی ئەم بابەتــەوە مــرۆڤ نابێت 
زۆر دڵخــۆش بێــت چوونکــە لــە ئێســتادا 
جۆریــک ئاڵــوزی هەیــە لە نێوان پێناســە 
کــردن و بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ کۆماری 

جــۆری  کاتــدا  لەهەمــان  و  ئیســالمی 
سیاسەتەکانی یەکیەتی ئورووپا بە نیسبەت 
ســەرچاوە  ئێرانــەوە  ئیســالمی  کۆمــاری 
لــە کۆمەڵێــک تــرس دەگرێــت لەوانــەش 
بابەتــی پەنابــەران و مــاددە هۆشــبەرەکان 
و مەســایلی ڕادیکالیــزم لــە ناوچەکــەدا. 
نیســبەت  بــە  نایانهەوێــت  ئورووپاییــەکان 
کۆماری ئیسالمییەوە تووند بن بۆیە هەتا 
ئێستا ئەو گوشارانەی کە لەالیەن ئەوانەوە 
خراوەتــە ســەر ئێران لە ئاســتی پێشــنیار و 
ڕاســپاردندا بــووە هەتــا ئــەوەی حاڵەتێکی 
ئەمــری و ناچارکردنــی پێــوە دیــار بێت و 

لــەم بوارەدا لــە هەنگاوە ســەرەتاییەکاندان، 
بەاڵم بۆ ئێمە گرینگە ئەم پرسە بەرجەستە 
ببێتــەوە و ببێتــە ئاســتێک کــە ببیندرێت 
و پارلمانتارانــی ئورووپــا ئاشــنا بن بەوەی 
پرســی  نــاوی  بــە  هەیــە  پرســێک  کــە 
وە  ڕۆژهــەاڵت،  لــە کوردســتانی  کــورد 

 بۆیە گوشار خستنە سەر ڕێژیمی ئێران بژاردە کۆتاییەکەیە کە ئێمە دەبێت پێی بگەین. 
لە چوارچێوەی گەمارۆ خستنە سەر ئەوانەی کە پێشێلکاری مافی مرۆڤن و ئەمە تەنیا نابێت لە 

مەسەلەی ئێرانییەکاندا بێت بەڵکوو دەبێت لە مەسەلەی کوردستانیشدا بێت 
بەو مانایە کە ئەم گوشارانە ڕووبەرووی کوردستانیش ببێتەوە کەسانێک لە کوردستاندا هەن کە 
بە شێوەی سیستماتیک پێشێلکاری مافەکانی مرۆڤ دەکەن و ئەوانیش ناویان بێتە ئەم ڕیزەوە و 

گەمارۆیان بخرێتە سەر

ئەمــە دەتوانێــت دەروازەیەکــی بــاش بێــت. 
سیاســەتی  ئەوەیکــە  بەنیســبەتی  بــەاڵم 
یەکیەتــی ئورووپا سیاســەتێکی ڕادیکاڵ  
خۆیــەوە ببینــێ هێشــتا زو وە بێتە ئــاراوە.

 
 سەرەڕای ئەوەیکە ناوەندەکانی 
مافی مرۆڤ و کۆمەڵگای جیهانی 
ئەم پێشێلکارییانەی مافی مرۆڤ 
مەحکــووم دەکەن و هۆشــداری 
دەدەن،  ئێــران  ڕێژیمــی  بــە 
گرینگیــی  چەنــدە  تــا  ڕێژیــم 
دەدات؟ هۆشــدارییانە  بــەم 
ئێــران  ئیســالمی  کۆمــاری  کــە  دیــارە 
ئورووپــای وەکوو دوژمن دیاری نەکردووە 
ئورووپاییەکانیــش  کاتیشــدا  هەمــان  لــە 
دوژمــن  وەکــوو  ئیســالمییان  کۆمــاری 
نەناســاندووە و مانا سیاســییەکەی ئەوەیە 
ئەگــەری  و  هەیــە  پەیوەندییــەک  کــە 
هەیــە  بابەتــە  ئــەم  لەســەر  کاریگــەری 
و جــۆری پەیوەندییــەکان دەتوانێــت ئــەم 
کاریگەرییانــە ســاز بــکات، بــەاڵم خاڵــە 
الوازەکــە الی ئێمەیــە چوونکە کوماری 
ئیســالمی توانیویەتی بابەتەکانی خۆیان 
بەرجەســتە بکەنــەوە و ئێمە نەمانتوانیوە و 
تــازە پەیوەندییەکانمــان زینــدوو دەبێتەوە و 
ئەوەیکــە ئــەوان یەک یان دوو هەنگاو لە 
ئێمــە لــە پێشــترن تەبیعەتەن دیــارە کە بە 
شێوەیەک کاریگەری لەسەر ئەوان هەیە، 
بەاڵم ئەم کەیسانەی کە لەسەر ئێران هەیە 
لــە زمانــی ئورووپاییەکانیش کە بەردەوام 
باسی دەکرێت، بۆیە ئەم هۆشدارییانە کە 
گرینگــی پــێ دەدریــت پەیوەندی بــەوەوە 
هەیە کە تا چەندە گوشار و پاڵنەری ئەم 
پرسە بگاتە ئاســتێک کە ئورووپاییەکان 
ناچار بن ڕووبەڕووی پرســێکی ئەخالقی 
و سیاســی و ئەمنیەتی ببنەوە بەم مانایە 
کــە بــۆ نمونــە ئــەوەی کــە لــە ســووریە 
گــوێ  پشــت  ئاکامــی  لــە  دا  ڕووی 
خســتنی مافی مــرۆڤ بوو لــەم واڵتەدا 
کــە ئەم تاوانەی ئەمرۆی لێکەوتووەتەوە. 
بــۆ  بابەتــە  ئــەم  بتوانرێــت  ئەگــەر 
ئورووپاییــەکان شــی بکرێتــەوە بــە پشــت 
گوێ خستنی ئێوە حاڵەتێکی لەم چەشنە 
لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ســاز دەکەن 
تەبیعەتــەن بۆیــان مەنێقــی دەبێتــەوە کــە 
زۆرتر گوشار بۆ سەر ڕێژیمی ئێران بێنن 
و هۆشــدارییەکان بــە جیــدی وەردەگرێت. 
لــە  هۆشــدارییانە  ئــەم  لەئێســتادا  بــەاڵم 
ڕاســتیدا بــە جیــددی وەرنەگیــراوە هــەر 
وەک کــە پێشــتر وتــم پەیوەنــدی بــەوەوە 
هەیــە کــە سیاســەتی گــەورەی ئورووپــا 
گۆڕانــی بەســەردا نەهاتــووە کــە زۆرتــر 
زەخــت بخەنــە ســەر کۆماری ئیســالمی. 
کــە  ئەوەیــە  گرینــگ  بــەاڵم 
ئێمــە،  نــاوی  هۆشــدارییانە  ئــەم 
لــە  ئێمــەی  بابەتەکانــی  و  کەیســەکان 
بێــت.  تێــدا  ڕۆژهەاڵتــی  کوردســتانی 
ئــەو کاتــە یەکێک لــە بابەتــەکان دەبێت 
وەک چۆن پرســی کورد لە کوردســتانی 
ڕۆژئاوا و کوردســتانی باکوور و باشــوور 
لە زمانی سیاسییەکانی ئورووپا و ئەوانی 
دیکەدایە ئەم بابەتانەی ئێمەش پەیوەندی 
بــەوە هەیە بۆیە وەختێک هۆشــدارییەک 
بدەن بە نیسبەتی پێشێلکردنی مافەکانی 
مــرۆڤ لــە کوردســتان دەتوانێــت ببێتــە 
تــری  ڕوانگەیەکــی  کــە  ســەرەتایەک 
بەنیســبەت پرســەکان لــە ئێرانــدا هەیــە. 
ئــەم  ئیســالمی  کۆمــاری  گشــتی  بــە 
هۆشــدارییانە بــە جیــددی وەرناگرێــت لە 
ئەساسدا کێشەیان لەگەڵ ئەو بابەتە هەیە. 
بــەاڵم دەمێنێتەوە کە ئایا چارەنووســێکی 
وەکوو سەدام هەڵدەبژێرن کە هەمووشتێک 
وە پشــت گــوێ بخــەن یــان چارەنووســی 
واڵتانی دیکە هەڵدەبژێرن کە ناچار بوونە 
کە پرســی مافــی مرۆڤ، دێموکراســی 
بگــرن.  بەرچــاو  لــە  و...  ئــازادی  و 
بە گشتی دەمەوێت بڵێم کە هەنگاوەکانی 
مافــی  پرســی  بــە  پەیوەســتە  ئێمــە 
مرۆڤییــەوە و هیــوادارم ئــەم هۆشــدارییانە 
پرســی ئێمــەش لەخۆبگرێــت تــا ئەوەیکــە 
بتوانیــن لــە قۆناغــی دواتــردا چ بکەین.



١١ ژمارە ٧٦١، ٦ی نۆڤامربی ٢٠١٩

جەماڵ فەتحی

ڕۆژهەاڵت

ئێمپرسیۆنیزم )تێگه یشتنی کاتی( و 
ڕه وتی ڕێئالیستی له  هونه ر  و وێژه دا

جەاللی مەلەکشا، خەمهەڵگری کوردۆ

ئێمپرســیۆنیزم  )تێگه یشــتنی کاتــی( لــه  
وشه ی)Imperssion( وه رگیراوه  که  
له  کۆتاییه کانی سه ده ی ١٩ی زایینی له  
هونه ری نیگارکێشــییه وه  سه ری هه ڵداوه . 
ئه م ڕه وته  هونه رییه  که  ئێسته ش درێژه ی 
هه یه  به پێچه وانه ی ڕێئالیزم که  ده یهه وێت 
بدرکێنێــت  ڕاســتییه کان  جه وهــه ری 
ڕه نگدانــه وه ی  کــه   ئه وه یــه   دوای  بــه  
بژوێنێتــه وه .  زەینــدا  لــه   ڕاســتییه کان 
نیگارکێشــه کان کــه  ئیددعــای ئه وه یــان 
ده کرد که  لفە و دووانەی ڕاستییه کانیان 
بــه  ده ســت هێنــاوه  ، زۆربــه  بــه  وه رگرتنی 
پرێســپکتیڤ )وردبینــی( ڕاســته وخۆ له  
ڕواڵه تی بابه تی نیگاره کانیان ده یانڕوانی 
شــته   ده ره کیــی  هێڵــی  بــه  کێشــانی  و 
خه ســتکردنی  و  چه ندڕه هه ندییــه کان 
بــۆ  ڕه نگــه کان هه وڵیــان ده دا هه تاکــوو 
بینــه ران دیمه نه کانیــان خه یااڵویتر بکه ن. 

ڕوانیــن لــه  نیــگاری ڕێئالیســته کان ئــه و 
هه ســته  بــه  بینــه ر ده دات کــه  ته نیــا چاو 
لــه  وێنه یه کــی په تــی ده کات، وێنه یه ک 
بۆچوونێکــی  هیــچ  ئــه وه ی  به بــێ  کــه 
تایبــه ت هاتبێتــه  نێوه ڕۆکییــه وه  و ته نیــا 
ده درکێنێــت،  ڕاســتییه کان  لــه   به شــێک 
لــه  کێشــانی نیگارێکــی ڕێئالیســتی تــا 
ڕاده یــه ک بــه  به شــی ڕواڵه تیی شــته کان 
گرنگــی ده درێــت، که  وا هه ســت ده کرێت 
وێنه یه کــه  که  کامێــرا گرتوویه تی  نه ک 
دیمــه ن و به رهه مــی ده ســت و په نجــه ی 

نیگارکێشێک .  
له گــه ڵ گه شه ســه ندنی  هاتنــی کامێــرا 
ڕه وتــی ڕێئالیــزم لــه  ئورووپــادا هــاوکات 
بــوو، نیگارکێشــانی ڕێئالیزمی له  کاتی 
وردبینییه کــی  بــه   دیمه نێــک  کێشــانی 
زۆره وه   قه ڵه میــان ده جوواڵنــده وه  هه تــا ئــه و 
شــته ی کــه  ده یکێشــن هه ر ئــه وه  بێت که  
ده یبینــن بۆیــه  ئــه م نیگارانــه  لــه  ڕۆمانه  
ڕێئالیستییه کانی سه ده ی نۆزده هه م ده چن، 
ڕۆماننووســێک وه ک »چارلزدیکێنــز« 
شــوێن و که ســایه تییه کانی به شــێوه یه ک 

ئاســانی  بــه   خوێنــه ر  کــه   ده نووســێته وه  
ده توانێ ئه و شــوێن و که سایه تییانه  وه ک 
وێنه یه ک له  به رچاوی خۆی وێنا بکات. 
ڕێئالیســته کان له سه ر ئه و باوەڕه  بوون که  
تــه واوی دیمه ن و مرۆڤه کان له  ڕوانگه ی 
بینــه ران یه کێکــن و ئابژه یــه ک )بابه ت( 
لــه  زه ینــه  جۆراوجۆره کاندا به  شــێوازێکی 

هاوچه شن ده ڕازێته وه .
ڕاده یــه ک  بــه   ڕه وتــه   ئــه م  ڕێره وانــی 
جۆراوجۆریــی  به شــی   بــه   گرنگییــان 
بابه تــه کان ده دا که  مارتینو نیگارکێشــی 
بریتانیایــی دیمه نی »دوایین ڕۆژه کان له  
تــه الری کۆنـ«ـــی به  ١٠ ســاڵ )١٨٥٢ـ 

١٨٦٢( کێشاوه . 
به پێچه وانــه ی  ئێمپرســیۆنیزمه کان 
ڕێئالیســته کان له ســه ر ئــه و بــاوەڕه  بــوون 
کــه  بابه تێک له  زه یندا به  شــێوه گه لێکی 
جیــاواز و جۆراوجۆر خــۆی ده رده خات، لە 
کاتــی ســەیرکردنی دیمه نێــک، ڕه هه نده  
تایبه ته کانــی ئــه و دیمه نــه  بــۆ که ســێک 
بــۆ که ســێکی دیکــه   سه رنجڕاکێشــه   و 
چێژوه رگرتنــی  و  په راوێــزه وه   ده که وێتــه  

بیرکردنــه وه ،  ئاکامــی  بابه تــه کان  لــه  
که شــوهه وا و هه ســتی بینــه ره ، لــه  بــه ر 
ئــه وه ی خۆشه ویســتی و زه ینــی مــرۆڤ 
هه میشه یی نییه  و له  حاڵی گۆڕاندایه . 

پێده چێــت لــه  یــه ک دیمــه ن لــه  قۆناغــه  
جۆراوجــۆر  چێــژی  جیاوازه کانــدا 
وه ربگیردرێت، بینه رێ که  له  دیمه نێک به  
چه ندیــن ڕوانگه وه  ده ڕوانێت له  هه مبه ریدا 
هه ست و کاریگه ریی جیاوازیشی ده بێت.

یارمه تیــده ری  کامێــرا  کــه   هه روه هــا 
ڕه وتــی ڕێئالیــزم بوو، زانســتی فیزیکیش 
لــه  ســه ده ی نۆزده هه مــدا لــه  بیچم گرتنی 
و  ســوودمه ند  ئێمپرســیۆنیزم  بناغــه ی 

کاریگه ر بوو. 
کــه   ڕه هه ندانــه ی  لــه و  یه کێــک 
ئێمپرسیۆنیزمه کان هۆگری بوون ئه وه  بوو 
کاتێک ڕووناکی تیشــکی ده خسته  سه ر 
تیڕێژه کــه ی  ڕاده ی  ،به پێــی  دێمه نێــک 
جیاواز خۆی ده نواند، جووڵه ی ڕووناکایی 
چێــژی  به دیهێنــه ری  شــتێک  له ســه ر 
جۆراوجــۆر بــوو و نێگارکێــش ده بێــت بــه  
ئاوێتەکردنــی ڕه نگه کان ئــه م ده رئه نجامه   

جەاللــی مەلەکشــا، شــاعیر و نووســەری 
٢٩ی  ڕێکەوتــی  لــە  کــورد،  مەزنــی 
ڕەشــەمەی ١٣٣٠ی کۆچیــی هەتاویــدا 
لە گوندی مەلەکشــانی ســەر بە شــاری 
سنە لە دایک بووە. خوێندنی بنەڕەتی تا 
دواناوەندیی لە شــاری ســنە کۆتایی پێ 
دێنێــت و چیتر درێــژە بە خوێندن نادات و 
خاوەنی بڕوانامەی دیپلۆمە. مەلەکشا هەر 
لــە منداڵییەوە لەژێر کاریگەریی کەشــی 
ماڵەوەدا کە هەمیشــە یاگەی پەرتووک 
و پەرتووکخوێنــان بــووە، خولیای شــێعر و 
وێژەی هەبووە و لە مێرمنداڵییەوە دەستی 
بە نووســین و هۆنینەوە کردووە، مەلەکشا 
شــێعرهۆنینەوەی بە زمانی فارسی دەست 
پــێ کــردووە و لە گۆڤار و ڕۆژنامەکاندا 
نووســین و هۆنراوەکانی باڵو کردووەتەوە، 
قەڵەمی مەلەکشــای تــازەالو هێندە بەپێز 
و بەهێــز و پــاراو دەبێــت کــە بەبێ ئەوەی 
بەرهەمێکــی چاپکراوی هەبێت لە یەکەم 
دەرفەتــدا داواکارییەکەی لەســەر بوون بە 
ئەندامــی »کانوونــی نووســەرانی ئێران« 
وەردەگیرێت و ئەمەش دەرفەت و هەلێکی 
زێڕیــن دەبێــت کــە مەلەکشــای تەمــەن 
حەڤدە ســاڵ لەگەڵ نووســەران و شاعیران 
و وەرگێڕانی ناوداری ئێرانی کاتدا وەکوو 
ئەحمــەدی  ســالس،  ئەخەوانــی  مێهــدی 
شاملوو، جەاللی ئالی ئەحمەد، مەحموود 
ئیعتیمادزادە، هووشەنگ گوڵشیری و... 
وێــک کەوێــت، شــایانی باســە کــە ئــەو 
سەردەمە تەنیا دوو کەسی کورد ئەندامی 
کانوونی ناوبراو بوونە، جەاللی مەلەکشــا 
و عومەری فارووقی کە خەڵکی سەقزە.  
پــاش شۆڕشــی گەالنــی  تــا  مەلەکشــا 
ئێــران بــە کــوردی و فارســی دەنووســێت 
و دەهۆنێتــەوە و کاری پرۆفیشــناڵی بــە 
نووســینی فارســی و کارکــردن لەگــەڵ 
عەجەمییەکانــدا  گۆڤــارە  و  ڕۆژنامــە 
وەک کەیهــان و چەنــد ڕۆژنامەیەکــی 
دیکــە دەســت پێ دەکات، پاش شــۆڕش، 
فارسی بەالوە دەنێت و یەکسەر لە دەریای 
ئــەدەب و وێــژەی کوردیــدا نوقــم دەبێت و 
پاشان لەگەڵ مامۆستا هێمن و ئەحمەدی 
چەنــد  و  ئاغایــی  مارفــی  و  قــازی 
خاوەنقەڵەمی کــوردی دیکە لە گۆڤاری 
ســروەدا بــۆ ماوەی پــازدە ســاڵ چاالکی 
گۆڤــاری  ســەردەمەدا  لــەو  کــە  دەکات 
ســروە ڕۆڵێکــی زۆر بــەرز و گرینگی لە 
دنیــای وێــژە و زمانــی کوردیــدا هەبــوو، 
پاشــان لە حەفتاکاندا لەگەڵ ڕۆژنامەی 
جامــی جــەم و بــۆ الپەڕەکانــی تایبــەت 
بــە پارێــزگای ورمــێ هــاوکاری دەکات 

بگۆڕانه   بگوازێته وه  زه ینی بینه ر.
بێــژه ری  ڕێئالیســتیدا  چیرۆکــی  لــه  
هه مــوو  کــه   که ســێکه   چیرۆکه کــه ،  
شــتێک ده زانێــت و نووســه ری چیــرۆک 
کــه  ســێهه مین که ســایه تی داســتانه که یه  
بــه  تێڕوانینێکــی به ربــاڵو و باوەڕپێکــراو 
ڕواڵه تــی  و  شــوێنه کان  کاره ســاته کان، 
و  ده نووســێت  که ســایه تییه کان 
گێڕانه وه کــه ی بنه تــا و بــاوەڕداره ، وه ک 
نووســراوه کانی غواڵمحوســێن ســاعدی و 

مه حموودی ده وڵه تئابادی. 
له  زۆربه ی چیرۆکی  ئێمپرسیۆنیزمه کاندا 
روانگه  و بیرۆکه ی نووسه ر و چێژگرتنی 

له  ده وروبه ر خۆ ده نوێنن. 
نووســین له  ئێمپرســیونیزمدا ڕه نگدانه وه ی 
بیــر و بۆچوونی نووســه ره  هه تا درکاندنی 

ڕاستییه کان. 
یه کێک له  ڕێبازه کانی نووسین له م ڕه وته   
پێداهه ڵگوتــن له  ســه ر خوازه  )ئیســتعاره (  

شوێنییه کانه  . 
لــه   ئیمپرسیۆنیســتیی  پێداهه ڵگوتنــی 
لــه   جۆرێــک  کــه   کورتــدا  چیرۆکــی 

کورتبێژییه  به ته واوی هاوشــێوه ن، به اڵم له  
ڕۆمانه که یــدا ده کرێــت وه ک ئامرازێکی 
کارامــه  بــۆ له به رچاوگرتنی هه ســتێکی 

دیاریکراو وێنا بکرێت. 
ســه رهه ڵدانی  لــه   ده یــه   دوو  النیکــه م 
ئیمپرســیۆنیزم لــه  نیگارکێشــیدا تێپــه ڕی 
بــوو و  ئه م شــێوه  پێداهه ڵگوتنه  له  ڕۆمانه   
مودێڕنه کانی سه ره تای سه ده ی بیسته مدا 
که ڵکی لێوه رگیرا، که  نموونه ی به رچاوی 
ئه م شــێوازه  »گتسبی مه زن« نووسراوه ی 
خــاوه ن شــێوازی ئامریکایــی »ئێســکات 
فیتزجڕاڵده«  و لە نێو کوردیشــدا دەکرێت 
ئامــاژە بــە ڕۆمانەکانــی بەختیــار عەلی 
بکرێت کە دەرخەری ڕاستییە شاراوەکانە 

بە زمانێکی خوازەییەوە.
لــه   به شــێک  ده دات  هــه وڵ  ڕێئالیــزم 
ڕواڵه تــی راســتییه کان بخاته  پێش چاوی 
بینــه ر، به اڵم ئێمپرســیۆنیزم ده یهه وێت ئه و 
به شــه  شاراوه یه که  له  ڕاستییه کاندا هه یه  
ئاشــکرا بــکات و بێگومــان ڕاهێنانێکــه  
نادیــاری  ڕه هه نــدی  دۆزینــه وه ی  بــۆ 

ڕاستییه کانی ده وروبه رمان. 

لــە  ژمارەیــە  ئــەو  ژمــارەی  چــل  تــا  و 
چــاپ دەدرێــت، بــەاڵم پــاش ماوەیــەک 
باڵوکردنــەوەی ڕۆژنامەکــە ڕادەگیرێت. 
مەلەکشا هەروەها لەگەڵ چەند ڕۆژنامە 
و گۆڤــار و حەوتوونامــەی دیکــەدا لــە 
باشــوور و ڕۆژهەاڵتی کوردســتان کاری 
کــردووە. کاتێک لە وتووێژێکدا پرســیار 
لــە مەلەکشــا دەکــەن کــە ئێســتا خــۆی 
دەبینێتــەوە  ئەدەبیــدا  قۆناغێکــی  لــە چ 
ئــەو  وایــە  پێــم  خــۆم  »وەکــوو  دەڵێــت: 
تایبەتمەندییانــەی کــە الوێتــی و هەســت 
و بیــری ئــەو قۆناغــەی تەمــەن هەیەتــی 
و لــە بەرهەمەکانــی ئەدیبێکــدا ڕەنــگ 
دەداتەوە لە ئێســتادا الی من گەیشتووەتە 
دوایین مەنزڵی خۆی و کۆتاییی هاتووە. 
لــە ئێســتادا بــە بیرێکــی زۆر قووڵتــرەوە 
دەنووســم. دنیایەکــی نوێتــرم بــە دەســت 
هێناوە. لەم دنیا نوێیەدا ڕووم لە فەلسەفە 
کــردووە، بیــرم زیاتر بــەرەو واتای مەرگ 
و ژیانە و ڕەنگە ئەمەش بە هۆی تەمەن 
و نەخۆشــییەوە بێــت. هەڵبــەت شــۆڕش و 
خەباتــی کۆمەاڵیەتی و مەدەنی لە پێناو 
یەکســانی و ئازادیــم لــە بیــر نەکــردووە و 
لــە بەرهەمەکانــدا وەکوو خــۆی ماوەتەوە 
و ڕەنگــە ڕواڵەتــی گۆڕابێت، لــەم ڕووەوە 
منداڵــی دەروونــی جــەالل وەکــوو خــۆی 
ماوەتەوە و هێشتاکە گەورە نەبووە و پێشم 

خۆش نییە گەورە بێت. 
لــەو بوارانــەی کــە ئامــاژەم پێ کــرد لە 
و  دەژیــم  گەنجێتیــدا  تەمەنــی  هەمــان 
ئــەو بیــر و باوەڕانــە قــەت ناکەونــە بــەر 
کاریگەرییەکانی بەسااڵچوویی و پیری، 
بەاڵم لە ڕووی ناوەڕۆک و ئینســیجامی 
شــێعرەوە بەرهەمەکانــم پتەوتــر، قووڵتــر و 
واتادارتر بووە.«  مەلەکشــا خاوەنی ســێ 
پەرتووکــی لەچاپــدراوە، کە شــێعرەکانی 
تــا ئەمڕۆکــە بــە زمانەکانــی فارســی، 
عەرەبــی، ئینگلیــزی، لیبیایی، ســوێدی 
لــەو  مەلەکشــا  وەرگێڕدراونەتــەوە.  و... 
ڕێگــەی  قــەت  کــە  مرۆڤەمەزنانەیــە 
نــەداوە قەڵەمەکــەی بفرۆشــرێت یاخود لە 
دۆخی خۆش و ناخۆشــی کوردســتان، چ 
بــە هاندانــی کورد بۆ نیشــتمانپەروەری و 
چ بــۆ ئیدانەکردنی تااڵن و دەســتدرێژی 
لــە  بێگانــە  دەســەاڵتی  قەڵغانەکانــی  و 
خاکــی کوردســتاندا بنوێــت، ئــەو قــەت 
قەڵەمەکەی وەک سەرچاوەیەکی داهات 
و پلــە و پێگــەی فەرمی دانەناوە جگە لە 
ڕێز و حورمەت و خۆشەویســتیی خەڵکی 
شــێعری  بەناوبانگتریــن  نیشــتمانپەروەر. 
مەلەکشــا شیعری »دارەپیرە«یە کە باس 
لە چارەنووســی نیشتمانفرۆشان و نیشتمان 
نیشتمانفرۆشــێک  کاتێــک  دەکات، 
نیشــتمان دەفرۆشێت و پشت لە نیشتمانی 

دایــک دەکات، کــەس نایەوێــت، تەنانەت 
ئاغاکەشــی، بــەاڵم نیشــتمان، ئــەو دارەی 
بــە هــەر تەورێــک بیبڕیــت دیســان  کــە 
هەروەهــا  دەڕوێتــەوە؛   و  دەبێتــەوە  شــین 
شــێعری »تــا لووتکــە چەنــدی مــاوە؟« 
کــە پرســیارێکی فەلســەفییە و چیرۆکی 
ژیانی ســیزێف، ئیالهەیەکی یۆنانی کۆنە 
کە ڕەنجێکی هەتاییی لە ئەســتۆ دەبێت و 
»تــا لووتکە چەندی ماوە؟« پرســیارێکە 
ڕەنجەهەتایییــە.  ئــەو  کۆتاییهاتنــی  لــە 
مامۆســتا جەاللی مەلەکشــا خاوەنی ســێ 
منداڵ بە ناوەکانی کاوە، شــاهۆ و نیمایە 
و لە ئێستادا دانیشتووی شاری سنەیە کە 
بەداخەوە دۆخی تەندرووستیی جێگیر نییە. 

مەلەکشا و خۆشەویستی
شــێعرەکانی  سەرتاســەری  بێگومــان 
مەلەکشــا لەگــەڵ خۆشەویســتیدا ئــااڵون، 
تەنانــەت  نیشــتمان،  بــۆ  خۆشەویســتی 
تووڕەیــی و خەمینــی و  کاتێکیــش کــە 
ڕق و قیــن لــە پیــت و دەنگ و وشــەکانی 
دەردەکــەون،  مەلەکشــادا  شــێعرەکانی 
و  هــاوار  ناخــی  لــە  خۆشەویســتییەک 
هەڕەشــە و زریــان و زریکەکانیــدا هەیــە، 
خۆشەویســتییەک بــۆ کوردســتان. وێڕای 
ئەمــە، مەلەکشــا شــێعری »خۆشەیســتی 
من!«ـــی بۆ ژیانی تایبەتی و ئاشــقانەی 
خــۆی هۆنیوەتەوە کــە وەک خۆی دەڵێت: 
»  شــێعری خۆشەویســتی مــن بەرهەمــی 
تراژیدیایەکی ئاشقانەی ژیانی خۆمە.«

نموونەی شێعری مەلەکشا:
بەرائەت

مامە کوردۆ
یەک نەفەر بوو!

بەاڵم ڕەنجبەری چوار ئاغا!
وەکوو چوار کەس

تەنیا یەک لە ئاغاکانی
سەد و هەشتا و یەکجاران
 لە سێدارەی هەڵکێشابوو
ئەوەندە جاریان کوشتبوو!

عەرزم کردی بێ فریادڕەس؛
بە ئەمری خوا ئەجەل هات

و تەنگی لە ئاغا هەڵچنی؛
ئاغا مرد و مامە کوردۆ 

کردی بە شایی و شایلۆغان!
ئەوسا وتی گەلی دۆست و برادەران

ئێستا وەرن تەماشاکەن
لە دیوانی عەداڵەتی خوداوەندی

چی لێ دەکەن!
کە ئاغا لە دیوانی بەرزی خودا 

ئەهاتە خوار
بەڵگەی بەرائەتی پێ بوو
پێ ئەکەنی و ڕایەشەکاند
بەرەو باخی ئیرەم ئەچوو!
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هێمایــەک لە پێشــێلکردنی 
دوو  لــە  مــرۆڤ  مافەکانــی 

حەوتووی ڕابردوودا

دەسبەسەرکردن:
ڕۆژی شەممە، ٢٠ی ڕەزبەر، هێزە ڕۆژی 
چاالکێکــی  ڕەزبــەر،  ٣٠ی  سێشــەممە، 
کرێــکاری بــە ناوی »ســامان مەلەکی« 
کــوڕی »کەمــاڵ«، خەڵکــی ســنە، لــە 
الیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەســەر 

کرا. 
خەزەڵــوەر،  ٤ی  شــەممە،  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی »حەســەن 
کــوڕی  ســاڵ،   ٢٦ تەمــەن  هاشــمی«، 
»ئیســماعیل«، خەڵکــی کرماشــان، لــە 
الیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەســەر و  

بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا. 
الوێکی کورد بە ناوی »هیوا حوسێنی«، 
»عەزیــز«،  کــوڕی  ســاڵ،   ٢٧ تەمــەن 
خەڵکی شــاری سەردەشــت، لــە الیەن هێزە 
ئیتالعاتییەکانــی ئــەو شــارەوە دەسبەســەر 

کرا. 
شــەوی ٥ی خەزەڵوەر، »سەعید شێرزاد«، 
زیندانیی سیاســی زیندانی ڕەجایی شاری 
کــەرەج، کــە لە ڕێکەوتــی ٨ی ڕەزبەر بۆ 
یەکــەم جــار هاتبــووە مەرەخەســی، دووبارە 

دەسبەسەر کرایەوە. 
ڕۆژی یەکشــەممە، ٥ی خەزەڵــوەر، ســێ 
»ئەبووبەکــر  ناوەکانــی  بــە  هاوواڵتــی 
شــەجیعی« بــاوک، »نەرمیــن« هاوژین 
الیــەن  لــە  کــچ،  شــەجیعی«  »نیــان  و 
ئیتالعاتــەوە  وەزارەتــی  مەئموورانــی 

دەسبەسەر کراون. 
چاالکێکــی  ئیتالعاتییــەکان    هێــزە 
»ســەباح  نــاوی  بــە  ژینگەپارێزییــان 
بــۆ شــوێنێکی  ڕەونەقــی« دەسبەســەر و 
نادیاریــان ڕاگواســتووە. ناوبــراو ئەندامــی 
ئەنجومەنی »پاکۆ«ی شاری سەواڵوایە.

بــۆ  کــردن  بانگهێشــت 
ئیتالعات: 

ڕۆژی پێنجشــەممە، ٢ی ڕەزبــەر، »ئارام 
فەتحــی«، چاالکــی مەدەنیــی کــوردی 
خەڵکی شــاری مەریــوان، لە الیەن پۆلیس 

فەتاوە بانگهێشت کرا. 
ڕۆژی سێشەممە، ٧ی خەزەڵوەر، ئیدارەی 
ئیتالعاتی شــاری بــۆکان، هاوواڵتییەکی 
بــە نــاوی »ســابیر«، تەمــەن ٣٥ ســاڵ، 
خەڵکــی گونــدی »میرئاوا«ی ئەو شــارە 

بانگهێشت و لێپرسینەوەی لەگەڵ کرد. 
نــاوی  بــە  کــورد  هاوواڵتییەکــی 
»ســابیر کاڕەشــی«، تەمــەن ٣٥ ســاڵ، 

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 خوێنەرانی ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی 
سەرەتای مانگی خەزەڵوەری ساڵی  ٩٨ هەتاوی لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی 
ڕۆژهەاڵت دەکات کە بریتین لە حاڵەتەکانی دەستبەسەر کردن، بانگهێشت، ئێعدام، کوژران و 

بریندار بوونی کۆڵبەران، کرێکاران، خۆکوشتن، زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان
 لە کوردستانی ئێران.

گونــدی  خەڵکــی  »کەریــم«،  کــوڕی 
»میرئــاوا«ی شــاری بــۆکان، پــاش ٤٨ 
کاتژمێر لێپرسینەوە لە گرتنگەی ئیدارەی 

ئیتالعاتی ورمێ، ئازاد کرا.

مانگرتن و بێبەری لە مافی 
زیندانییــان،  مورەخەســی 

لێدانی زیندانیی: 
ڕەزبــەر،  ٣٠ی  سێشــەممە،  ڕۆژی 
نــاوی  بــە  کــورد  هاوواڵتییەکــی 
»محەممــەد ئەمیــن )هێــدی( خــزری«، 
کــوڕی »موراد«، بەهۆی ئەوەی کە لە 
گرتنگەی ئیدارەی ئیتالعاتی ورمێ لێی 

دراوە، بۆ نەخۆشخانە ڕاگوێزراوە. 
لقــی  بەرپرســی  »شــاهگڵدی«  دادوەر 
ئینقالبــی  دادگای  لێکۆڵینــەوەی  دووی 
شــاری سنە لەگەڵ ئازادی کاتیی »زارا 
محەممەدی« مامۆستای زمانی کوردی 
فەرهەنگــی  ئەنجومەنــی  ئەندامــی  و 
دژایەتــی  »نۆژیــن«  کۆمەاڵیەتیــی  ـ 
کــرد. بە وتــەی ســەرچاوەیەکی ئاگادار، 
محەممــەدی«  »زارا  ئازادکردنــی  بــۆ 
داوا  تمەنییــان  میلیــۆن   ٧٠٠ وەســیقەی 
ئــەو  کردبــوو و بنەماڵــەی محەممــەدی 
وەســیقە دیــاری کراوەیــان دابیــن کردبوو، 
بەاڵم بەرپرســی لقــی دووی لێکۆڵینەوەی 
لــە  ســنە،  شــاری  ئینقالبــی  دادگای 
وەرگرتنی ئەو وەسیقەیە خۆی دەبوێرێ. 

هاوواڵتییەکــی کــورد بــە ناوی »ســەالم 
مەردانــی«، تەمــەن ٢٨ ســاڵ، کــوڕی 
»خالید«، خەڵکی گوندی »سەوجە«ی 
ناوەندیــی  زیندانــی  لــە  شــنۆ،  شــاری 
ناڕوونــە.  چارەنووســی  ورمێــدا،  شــاری 
ئــاگادار،  ســەرچاوەیەکی  وتــەی  بــە 
هاوواڵتییــە  ئــەو  وەپاڵــدراوی  تۆمەتــی 
کــوردە »ئەمنییەتیـ«ـــیە و هەتــا ئێســتا 
تاوانەکــەی  پێڕاگەیاندنــی  کۆبوونــەوەی 

بەڕێوەنەچووە.
.

مەحکووم کردن 
هاوواڵتییان بە زیندان و 
ڕاگواستن بۆ زیندان: 

لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا، الوێکــی 
ســوورمان«،  »جــەالل  نــاوی  بــە  کــورد 
خەڵکــی ناوچەی »تەرگەوەڕ«ی ورمێ، 
لە الیەن دادگای ئینقالبی ئەو شــارەوە بە 
ســاڵێک زیندانیــی تەعزیــری مەحکــووم 
ئــەم  کــراوە. دادگای ئینقالبــی ورمــێ، 
الوەی بــە »هاوکاری لەگەڵ یەکێک لە 
حیزبە کوردییەکانی دژبەری حکوومەتی 

ئێران«، تۆمەتبار کردووە. 
ڕەزبــەر،  ٢٨ی  یەکشــەممە،  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »ســەید 
»ســەید  کــوڕی  ئەحمــەدی«،  ڕەزا 
عەلــی«، خەڵکــی گونــدی »ترکەش«، 
ســەر بە شــاری پیرانشار، پاش تەواوبوونی 
شــاری  زیندانــی  بــۆ  لێپرســینەوەکەی، 

نەغەدە ڕاگوێزرا. 
ڕەزبــەر،  ٢٨ی  یەکشــەممە،  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »یاســر 
نــووری«، خەڵکی جوانڕۆ، بۆ تێپەڕاندنی 
چــوار مانــگ زیندانیــی تەعزیــری، بــۆ 
زیندانی دیزڵ ئاوای کرماشان ڕاگوێزرا. 
ڕۆژی سێشــەممە، ٣٠ی ڕەزبــەر، چــوار 
هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی: »هێمن 
یــادگار  ناســری،  پووریــا  محەممەدیــان، 
جەعفــەری و یاســین کەریمی«، لە الیەن 

لقی یەکی دادگای ئینقالبی شاری سنە، 
بە چوار ساڵ زیندان مەحکووم کران.

ناوەکانــی  بــە  کــورد  هاوواڵتیــی  دوو   
»کەیــوان زارعــی و ڕەزا ئیســماعیلی«، 
لــە الیــەن لقــی یەکــی دادگای ئینقالبی 
ورمێ، هەر کامیان بە ســاڵێک زیندانیی 

تەعزیری مەحکووم کران.  
ئینقالبــی شــاری  لقــی یەکــی دادگای 
خــۆی، هاوواڵتییەکــی ماکۆیی بە ناوی 
»مێهــرداد عەبدوڵاڵزادە«ی بە ٣٠ ســاڵ 
زیندانــی تەعزیــری مەحکــووم کرد.ئــەو 
هاوواڵتییــە، مانگــی خەرمانــی ئەمســاڵ 
لە الیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر 
و هەنووکــە لــە زیندانــی ناوەندیی شــاری 

ورمێدایە. 
دادگای ئینقالبی شــاری ئیالم، »ئەحمەد 
شوکری« خەڵکی ئەو شارەی بە ساڵێک 
زیندانیــی تەعزیــری مەحکــووم کرد. ئەو 
هاوواڵتییە کوردە، بە تۆمەتی »تێکدانی 
بیــروڕای گشــتی«، ئــەو حوکەمــەی بە 

سەردا سەپاوە. 
خەڵکــی  زادە«،  ئەمیــن   »ئــارام  ســەید 
شــاری بۆکان، لە دادگای پێداچوونەوەی 
شــاری ورمــێ، بــە دوو تۆمەت، ســەرجەم 
تەعزیــری  زیندانیــی  ســاڵ   ١١ بــە 
ئینقالبــی  دادگای  کــرا.  مەحکــووم  
شــاری ورمــێ، ئــەو مامۆســتا کــوردەی 
بــە تۆمەتــی »هەوڵــدان دژی تەناهیــی 
نەتەوەیی لــە ڕێگای گرووپە توندڕەوەکان 
لــە کاناڵــی تێلێگرامــی« بــە ١٠ ســاڵ و 
ســاڵێک زیندانیــی تەعزیــری بە تۆمەتی 
مەحکــووم  نیــزام«  دژی  »پڕوپاگەنــدە 
کردبــوو، بە پشتبەســتن بە مادەی ١٣٤ی 
یاســای ســزای ئیسالمی، دەبێ ١٠ ساڵی 

ئەو حوکمە جێبەجێ بکات. 

ڕۆژی دووشــەممە ٦ی خەزەڵــوەر، چــوار 
چاالکــی ئەدەبیــی کورد خەڵکی شــاری 
بــۆکان، بــە ناوەکانــی »ژاکا ئیســماعیل 
پوور، سمکۆ مەعرووفی، هومن فەیزی و 
شاهۆ خزری« پاش تەواو بوونی قۆناغی 
لێپرســینەوەکەیان لــە گرتنگــەی ئیدارەی 
ئیتالعاتــی شــاری ورمــێ، بــۆ زیندانــی 

شاری بۆکان ڕاگوێزران .
  چارەنووســی هاوواڵتییەکــی کــورد بــە 
نــاوی »فەرهــاد تــاری مــواردی«، پاش 
ئەمــەش  و  ناڕوونــە  دەسبەســەرکرانی 
لێکەوتووەتــەوە  بنەماڵەکــەی  نیگەرانیــی 
دووشــەممە،  ڕۆژی  کــوردە،  الوە  .ئــەو 
٢٢ی ڕەزبــەر، لە کۆبوونەوەی پشــتیوانی 

لــە ڕۆژئــاوا لە شــاری ســنە دەسبەســەر و 
شــوێنی  و  چارەنــووس  لــە  ئێســتا  هەتــا 
ڕاگیرانــی ناوبراو هیچ زانیارییەک لەبەر 

دەستدا نییە. 
ناوەکانــی  بــە  کــورد  زیندانیــی  دوو 
»جەمــاڵ یووســفی«، خەڵکــی گونــدی 
ئیبراهیــم  »حوســێن  و  »موشــیرئاوا« 
حەمــزە«، کــوڕی »عەبدوڵاڵ«، خەڵکی 
گونــدی »قەرەگــۆڵ«، ســەر بــە شــاری 
بــۆکان، ماوەی ســێ ســاڵە چارەنووســیان 

ناڕوونە. 
 »هەیبــەت محەممــەدی« بــرای »زارا 
لەگــەڵ  وتووژێکــدا  لــە  محەممــەدی«، 
ئاژانســی هەواڵدەریی کوردپــا ڕایگەیاند: 
»چارەنووسی زارا محەممەدی زیاتر لە ٥ 
مانگە ناڕوونە و دۆســیەی ناوبراو لە لقی 
ئینقالبــی  دادگای  لێپرســینەوەی  دووی 
شــاری ســنە، لــە حاڵــی تاوتوێکردندایــە. 
خەزەڵــوەر،  ٩ی  پێنجشــەممە،  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کورد بــە ناوی »بەهادین 
عەباســزادە«، تەمــەن ٣٠ ســاڵ، خەڵکــی 

پــاش تەواوبوونــی مــاوەی  بانــە،  شــاری 
لێپرسینەوەکەی، بۆ زیندانی ناوەندیی ئەو 

شارە ڕاگوێزرا«...

برینداربوونــی  و  کــوژران 
کۆڵبەران: 

٢ی  پێنجشــەممە،  ڕۆژی  ئێــوارەی 
خەزەڵــوەر، کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی 
»جەواد ڕۆستەم نژاد«، تەمەن ٣٣ ساڵ، 
گونــدی  خەڵکــی  »کەریــم«،  کــوڕی 
»شمشــێر«ی پاوە، بەهــۆی بەربوونەوە لە 
بەرزاییەکانی »دەڕەی هێراتـ«ـــی شــاری 

نەوسوود، گیانی لەدەست دا. 
خەزەڵــوەر،  ١ی  چوارشــەممە،  ڕۆژی 
ماشــینی کاســبکارێکی کــورد بــە ناوی 
حاجــی  کــوڕی  ســاڵحزادە«،  »نامــدار 
»ئەمیــر«، خەڵکــی جوانــڕۆ، لــە کاتــی 
ڕاودوونانی هێزە نیزامییەکان وەرگەڕا. 

خەزەڵــوەر،  ٥ی  یەکشــەممە،  ڕۆژی 
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی »ئەمیــر 
گونــدی  خەڵکــی   ئەمیــرزادە«، 
»بڵەسەنـ«ـی شاری بانە، بە تەقەی هێزە 
نیزامییەکانی حکوومەت بریندار بوو. 

کاتژمێــر ٤:٣٠ی ســەرلەبەیانیی ڕۆژی 
یەکشەممە، ٥ی خەزەڵوەر، کاسبکارێکی 
کــورد بــە نــاوی »محەممەد میســری«، 
خەڵکــی گونــدی »مەنســوور ئاقایــی«، 

لــە  ماشــینەکەی  وەرگەڕانــی  بەهــۆی 
جادەی »دزئاوەر«، بەسەختی بریندار بوو. 
خەزەڵــوەر،  ٦ی  ڕۆژی  دوانێــوڕۆی 
نیزامییەکانــی  هێــزە  تەتــە  ملــەی  لــە 
حکوومەتــی لــە ئەنجامــی بۆســەدانان لە 
ســەر ڕێگای کاســبکارانی کورد و تەقە 
کاســبکارێکی  کاســبکارانەوە،  لــەو  لــە 
کورد بە ناوی »عوسمان« بریندار دەبێت.
خەزەڵــوەر،  ١٠ی  هەینــی،  ڕۆژی 
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی »پەیمــان 
یووســفی«، خەڵکــی گونــدی »دەرمــان 
ئاوێـ«ـــی شــاری سەردەشــت، لە یەکێک 
لە نەخۆشــخانەکانی شاری ورمێ گیانی 

لەدەست دا.  
خەزەڵــوەر،  ٩ی  پێنجشــەممە،  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بە نــاوی »جەماڵ 
محەممــەدی«، کوڕی حســەین، خەڵکی 
شــاری بانــە، لــە ئەنجامــی تەقــەی هێــزە 
پایــگای  لــە  جێگیــر  نیزامییەکانــی 
»بڕوێشــکانی«، بەســەختی برینــدار بوو. 

 ..

مانگرتنی سیاسی:
ڕۆژی سێشەممە ١٦ی ڕەزبەر، مانگرتنی 
»ئیقبــاڵ زارعــی«، زیندانیــی سیاســی 
کــورد لــە گرتووخانەی شــاری ســەقز، بۆ 
درێــژەی  داخوازییەکانــی  جێبەجێکردنــی 
هەیە. بە وتەی سەرچاوەیەکی ئاگادار لە 
زیندانی شاری سەقز، ئیدارەی ئیتالعاتی 
شــاری ســەقز، گوشــاری خســتووەتە سەر 
ئــەو زیندانییــە سیاســییە کــوردە هەتاکوو 
کۆتایی بە مانگرتنکەی خۆی بهێنێت. 

تەقینەوەی مین: 
خەزەڵــوەر،  ٦ی  دووشــەممە،  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی »ئەرەســتوو 
نیــک  بیــن«، بەهــۆی تەقینــەوەی میــن 
ئــەو  دا.  لەدەســت  القێکــی  و  برینــدار 
گونــدی  خەڵکــی  کــوردە،  هاوواڵتییــە 
»ئیســحاق ئــاوا«ی شــاری ســەقزە و لــە 
کاتی لەوەڕاندنی مەڕ و مااڵت، تووشــی 

ئەو ڕووداوە ببوو. 
ڕۆژی سیشەممە، ١٤ی خەزەڵوەر، الوێکی 
کــورد بــە نــاوی »ئەشــکان فەتاحــی« 

گونــدی  خەڵکــی  »وەهبــی«،  کــوڕی 
»شووشــمێ« لە بەخشی نەوسوودی سەر 
بە شــاری پاوە، بەهۆی تەقینەوەی مینی 

»دژە نەفەر«، بەسەختی بریندار بوو..

خۆکوژی ژنان و پیاوان لە 
کوردستان: 

خەزەڵــوەر،  ١ی  چوارشــەممە،  ڕۆژی 

 ١٣ تەمــەن  ڕەزایــی«،  »پەرەســتوو 
ســاڵ، کچــی »داریــووش«، خەڵکــی 
شــاری کرماشــان، خۆی کوشــت. دوو 
هاوواڵتیی خەڵکی بۆکان بە ناوەکانی 
»نەریمان ئەحمەدی« تەمەن ٣٧ ســاڵ  
کــوڕی حەســەن و »ئەحمــەد باغچە« 
دایــە  دەســتیان  عەبدوڵــال،  کــوڕی 
خۆکوژی و کۆتاییان بە ژیانی خۆیان 
هێنــا. ئــەو دوو هاوواڵتییــە کــوردە، لە 
ڕێــگای خۆهەڵواســینەوە کۆتاییــان بە 

ژیانی خۆیان هێناوە. 
خەزەڵــوەر،  ٦ی  دووشــەممە،  ڕۆژی 
ژنــە هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی 
»فەرزانــە شــەکرە کانــی ســۆهراب«، 
بــە  کچــی »مەحیەدیــن«، کۆتایــی 

ژیانی خۆی هێناوە. 
خەزەڵــوەر،  ٩ی  پێنجشــەممە،  ڕۆژی 
الوێکــی تەمــەن ٢٧ ســاڵ بــە نــاوی 
»میالد گورکی«، کوری »ڕەحمان«، 
خەڵکی شاری بانە، کۆتایی بە ژیانی 
خۆی هێنا. ئەو الوە کوردە، بە چەکی 

تاپڕ خۆی کوشتووە.
لــە الیەکــی دیکــەوە، ڕۆژی هەینــی 
١٠ی خەزەڵــوەر، ژنــە هاوواڵتییەکــی 
کــوردی خەڵکــی گوندی »زالنـ«ـــی 
»ئــارەزوو  نــاوی  بــە  جوانــڕۆ  شــاری 
کەریمی«، کچی »عەلی«، کۆتایی 

بە ژیانی خۆی هێنا. 
ڕۆژی  بەیانیــی  ٦ی  کاتژمێــر 
خەزەڵــوەر،  ١٢ی  یەکشــەممە، 
هاوواڵتییەکــی مەهابــادی بــە نــاوی 
»عومــەر محەممــەد عەلــی پــوور«، 
 ٦٢ تەمــەن  »محەممــەد«،  کــوڕی 
ساڵ، خەڵکی گوندی »ئاڵباڵغـ«ـــی 

ئەو شارە، خۆی کوشت. 
لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــروودا، الوێکــی 
کــوردی خەڵکــی شــاری دێــوالن بــە 
ناوی »کەیوان محەممەدی«، کوڕی 
هــۆکاری  بــە  ئەشــرەف«،  »عەلــی 
ناڕوون، کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
لە الیەکی دیکەوە، ڕۆژی یەکشەممە، 
١٢ی خەزەڵوەز، ژنێکی تەمەن ٤٠ ساڵ 
بــە نــاوی »گەوهــەر«، لــە گەڕەکــی 
نایســەری شــاری ســنە، بــە هــۆکاری 
خۆهەڵواســینەوە،  ڕێــگای  لــە  نادیــار 

خۆی کوشت.
لــەو پەیوەندییــەدا، ڕۆژی دووشــەممە، 
بۆکانــی  الوێکــی  خەزەڵــوەر،  ١٣ی 
بــە نــاوی »ســەید بەهادیــن قوڕەیشــی 
لەنێــو  »حوســێن«،  کــوڕی  ئــازەر«، 
باخەکــەی خۆیــدا، کۆتایی بــە ژیانی 

خۆی هێنا. 
خەزەڵــوەر،  ١٣ی  دووشــەممە،  ڕۆژی 
مامۆستایەکی کورد بە ناوی »نەسرین 
حوســێن پەناهــی« تەمــەن ٣٧ ســاڵ، 
دانیشــتووی گەڕەکــی »بێعسەتـ«ـــی 

شاری سنە، خۆی کوشت..

ئەم ئامار و زانیارییانە  لە ناوەندی 
هەواڵدەریــی  ئاژانســی  ئامــاری 
کوردپــا تۆمار کــراون و ڕەنگە ڕێژەی 
بێــت  زیاتــر  لەوانــەش  ئامــارەکان 
بــەاڵم بەهــۆی نەبوونــی ڕێکخراوێکی 
سەربەخۆی مافی مرۆیی ئاشکراکردنی 
ئــەو ڕاســتییانە لــە ئێرانــدا کارێکی 

ئەستەمە.


