دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

پەیامی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بەبۆنەی ڕۆژی جیهانیی زمانی دایکی
زمانمان شادەماری کوردبوونمانە
کۆماری ئیسالمی ،خوێندن بە زمانی کوردی لە قوتابخانەکانی کوردستان قەدەخە دەکات و هەوڵی تواندنەوەی دەدات،
بەاڵم باکمان نییە .بە بوونی زاراکان ،کۆمەڵگای ڕۆژهەاڵت بووەتە قوتابخانەیەکی گەورە و بەرین بۆ فێربوونی زمانی کوردی.
ڕۆژی ٢١ی فێڤرییه ،ڕۆژی جیهانیی زمانی دایکی لە هەموو نەتەوەی کورد و مامۆستایانی ئەمەگناس و مندااڵنی وریا و
قوتابییانی چاوکراوەی قوتابخانەی گەورەی کوردایەتی پیرۆز بێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی ،مستەفا هیجری
٢ی ڕەشەمەی ١٣٩٩ی هەتاوی
٢٠ی فێڤرییەی ٢٠٢١ی زایینی
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ســەرلەبەیانی ڕۆژی چوارشــەممە
ڕێکەوتــی 13ی ڕەشــەمە بنکــەی
ســەربازی «عەینولئەســەد» لــە
پارێــزگای «ئەنبــار»ی عێــراق کــە
شــوێنی مانەوەی کۆمەڵێــک لە هێزە
ســەربازییەکانی ئامریکایــە ،کرایــە
ئامانجــی  10مووشــەکی جــۆری
«ئارهش» کە بەهۆیەوە پەیمانکارێکی
مەدەنی گیانی لە دەست دا؛
ئەمە ســێهەمین حاڵەتی هاوچەشــن لە
چەند حەوتووی ڕابردوو بوو کە مردنی
کەس یان کەسانێکی لێکەوتەوە.
پێشــتریش لــە ســەرەتاکانی مانگــی
ڕەشــەمە و کۆتاییەکانــی ڕێبەندانــدا
هێرشێکی هاوشێوە کرایە سەر هەولێری
پێتەختی کوردســتانی باشوور .هێرشی
ئەمجــارە لــە واڵمــی کوژرانــی 22
کــەس لــە میلیشــیاکانی «کتائــب
حزباللــە»ی ســەر بــە کۆمــاری
ئیســامی ئەنجــام درا کــە حەوتــووی
ڕابردوو لەالیەن ئامریکاوە کوژران.
ئــەم ڕووداوە هــاوکات بــوو لەگــەڵ
باڵوبوونــەوەی دانپێدانــان و ئێعترافــی
میلیشــیایەکی ســەر بە گوردانەکانی
«کتائب سیدالشــهدا» کە گرووپێکی
میلیشــیایی عێراقی سەر بە کۆماری

ئیســامییە؛ ئــەم کەســە کــە نــاوی
«حەیدەر ئەلبەیاتی»یە ڕایگەیاندووە:
هێــرش بۆ ســەر فڕۆکەخانــەی هەولێر
لــە 27ی ڕێبەنــدان و هەروەهــا هێــرش
بۆ ســەر هیزەکانــی هاوپەیمانان دژ بە
داعــش بــە ســەرکردایەتی ئامریکا لە
عەینولئەســەد لەالیــەن گوردانەکانــی
کەتائــب و بــە پیالنــی تــاران ئەنجــام
دراون .ناوبــراو دانــی بەوەشــدا ناوە کە
باری لۆجســتیکی هێرشــەکان لەالیەن
کۆماری ئیسالمییەوە دابین کراوە.
هاوکات ئەرتەشی ســووریە بەرەبەیانی
ڕۆژی یەکشــەممە 10ی ڕەشــەمە
ڕایگەیاند کە ئیســرائیل چەند شوێنی
لــە باشــووری دیمەشــق کردووەتــە
ئامانجی هێرشی ڕاکێتیی خۆی.
بەپێــی ئــەو بەیاننامەیــەی ئەرتەشــی
ســووریە ،ئەم هێرشــە لــە بەرزاییەکانی
گــواڵن ئەنجــام دراوە و پەدافەنــدی
هەوایی سووریە توانیویەتی واڵمی ئەو
هێرشــە بداتەوە و هێندێکیان لە ئاسمان
بکاتە ئامانج.
لەالیەکــی دیکــەوە ســەرچاوە
ئیسرائیلییەکان باسیان لەوە
کــردووە کــە ئــەم هێرشــانە بنکەکانی
میلیشــیا چەکدارەکانــی ســەر بــە

ڕێژیمــی ئێرانــی کردووەتــە ئامانــج و
ئەمــە بەشــێکە لــە واڵمــی ئیســرائیل
بەنیســبەت هێــرش بــۆ ســەر کشــتییە
ئیسرائیلییەکە.
پێشــتر ئیســرائیل ڕایگەیاندبــوو کــە
بەڵگــەی تــەواوی لەبەر دەســتدایە کە
نیشــان دەدات ئێــران لە هێرش بۆ ســەر
کەشــتیی ئیســرائیلی لــە ئاوەکانــی
دەریای عەمان دەستی هەبووە.
‹›بێنــی گانتــز›› وەزیــری بەرگریــی
ئیسرائیل وتبووی:
بەراوردە سەرەتاییەکان نیشان دەدات کە
ئێران بەرپرســی هێرشــکردنی ســەر ئەو
کەشــتییەیە کە ڕۆژی پێنجشەممەی
ڕابــردوو تووشــی ڕووداوی تەقینــەوە
هات.
لەالیەکــی تــرەوە بێنیامیــن نهتانیاهــوو
ســەرۆکوەزیرانی ئیســراییل لــە
وتووێژێکــدا لەگــەڵ فاکسنیــوز کــە
ڕێکەوتــی 14ی ڕەشــەممە بــاو
کرایەوە ڕایگەیاندووە:
وەک ســەرۆکوەزیرانی تەنیــا واڵتــی
یەهــوود ئیــزن نــادەم تاقمێــک ئاخونــد
ئێمە لە سەر نەخشەی جیهان بسڕنەوە.
قســەکانی ناوبــراو هاوکاتــە لەگــەڵ
باڵوبوونــەوەی هەندێــک ڕاپــۆرت

لەپێوەندی لەگەڵ هەوڵەکانی ئامریکا
بۆ دەسپێکردنەوەی وتووێژەکان لەگەڵ
تاران لەسەر بەرنامەی ناوکی.
هەر لەمبارەوە شــەوی ڕابردوو جێگری
ســەرۆکی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی
ئامریــکا لەگــەڵ ســەرۆکوەزیرانی
ئیســڕاییل لــە پێوەندییەکــی تێلێفۆنیدا
پرســی پێوەندییەکانــی دوو واڵت و
پرســە هەرێمــی و ناوچەییــەکان و
بەرنامەی ناوکی ئێران و هەڕەشەکانی
کۆماری ئیسالمییان تاوتوێ کرد کە
تێیدا کاماال هەریس وێڕای پێشــوازی
کــردن لــە ڕەوتــی ئاســاییکردنەوەی
پێوەندییەکانــی نێــوان ئیســراییل و
واڵتانــی عەرەبــی ،بەڵێنــی واڵتەکەی
لەهەمبــەر پاراســتنی ئەمنیەتــی
ئیسراییل دووپات کردەوە .
ئــەم لێــدوان و هەڵوێســت گرتنانــە
هاوکاتــن لەگــەڵ خۆئامادەکردنــی
زیادتری ئیســراییل بۆ هەر ئەگەرێک
لــە بەرامبەر ئێرانــدا؛ وەزیری بەرگری
ئیســڕاییل وتوویەتــی :ئەرتەشــی ئــەم
واڵتە بەردەوام ســەرقاڵی خۆتەیارکردن
لەبەرامبەر هەڕەشــە و مەترســییەکانی
کۆمــاری ئیســامییە و ئەگــەر بێت و
کۆمەڵــگای نێونەتەوەیی ســەبارەت بە

بەرنامــەی ناوکــی ئێــران هەنگاوێکی
دڵنیاکــەرەوە هەڵنەگرێــت ،ئیســراییل
تاکالیەنــە کاری بــۆ دەکات و
ئەمنیەتی خۆی دەپارێزێ.
بەپێــی ڕاپۆرتێــک کــە فاکسنیــوز
بــاوی کردۆتــەوە ئیســراییل
کۆمەڵێکــی بەرچــاو ئامانجــی لــە
خاکــی ئێرانــدا دیاری کــردووە کە لە
ئەگەری بەردەوامبوونی تاران لەســەر
هەڵوێســتە پێشــووەکانی دەیانکاتــە
ئامانج.
ئەم سەرچاوە خەبەرییە باس لەوە دەکات
کە کۆماری ئیسالمی لە ساڵی نوێدا
و لــە ڕێگــەی هەندێــک گرووپــی
نیابەتییــەوە لە ســووریە و لوبنان دژ بە
ئیسراییل جووڵەی سەربازی دەکات.
ڕاگەیەنــە نێوخۆییەکانی ئیســراییلیش
ڕایانگەیانــدووە کــە ئەگــەر بێــت و
شــەڕ لــە نێــوان ئیســراییل و گرووپــە
میلیشــیاییەکانی ســەر بــە ئێــران لــە
لوبنــان و بــە ڕوونی حیزبــواڵی لوبنان
بێتــە ئــاراوە ڕۆژانــە تێلئاویــو  3هەزار
ئامانــج لە لوبناندا لەنێو دەبات چونکە
هەمــوو پالنەکانی حیزبــواڵ کەوتووەتە
دەســتی هێــزە ئەمنیەتییەکانــی
ئیسراییل.

لــه نێوهڕاســتی هاوینــهوه ئیــدی ناوهنــده
فیكــری و لێكۆڵینــهوهكان بۆیــان ڕوون
ببوویــهوه كه دانڵد ترامپ و كۆمارییهكان
ههڵبژاردنــی ســهرۆكایهتیی ئامریــكا
دهدۆڕێنــن و ســهرۆكی داهاتــوو بایدێــن
دهبــێ .واڵتانــی جیهانیــش خۆیــان بــۆ
دهورهی دوای ترامــپ ئامــاده دهكــرد.
بهتایبــهت ئورووپاییــهكان زۆر گرینگییان
بــه لێــدوان و قســهكانی ترامــپ نــهدهدا و
خهریكــی خۆســازدان بــۆ دوای ترامــپ
بوون.
بــهاڵم كۆمــاری ئیســامی به شــێوهیهكی
دیكــه خــۆی بــۆ دوای ترامــپ ســاز
دهكــرد ،كــه جیاوازه له ههموو سیاســهت و
تێگهیشتنی مرۆڤایهتی!
ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامی دهیزانــی
كــه هاتنــه ســهر كاری هــهر دهوڵهتێكــی
دێموكــرات به واتــای ئهوه نییه كه لهناكاو
ههمــوو دەرگایهكــی بــهڕوودا بكهنــهوه
و ههمــوو گهمــارۆكان الببــهن ،بهڵكــوو
البردنــی گهمارۆكان دهخرێته نێو لیســتی
دانوستانهكانهوه ،بۆیه پێویستی بهوه ههبوو
كه به دهستی پڕهوه!! بڕواته دهورانی دوای
ترامپ و پشــتی مێزی وتووێژ ،ههر بۆیه
ههڕهشــه و گوڕهشــه و ئاژاوهگێڕییهكانــی
له ناوچه زیاد كرد و ههنگاوه دژهیاســایی
و دژهڕێككهوتنهكانــی لــه بــواری
ناوكــی توندتــر كــرد و تهنانــهت فلێــزی
ئۆرانیۆمیشــی بهرهــهم هێنــا كــه تهنیا بۆ
چهكی ناوكی بهكار دێ و هیچی دیكه.
ئهمانه بۆ سهر مێزی وتووێژ و دانوستاندن
بــوون تاكــوو لــه كاتــی تهســلیمبوونی
بــه ئامریــكا و ئورووپــای دووبــاره
لێكنزیكبــووهوهدا ،ههنــدێ ئیمتیازیــش
وهربگرێ.
بــهاڵم هــهم ئورووپــا و ئامریــكا ،مهرجــی
زۆرتری بهسهردا دهسهپێنن و ههم دونیاش
گۆڕاوه .كۆماری ئیسالمی ناچار دهكرێ
لــه ههندێ بهشــی دیكهش پاشهكشــه بكا
و لهڕاســتیدا دهبــێ بڕواتــه پشــت مێــزی
تهســلیمبوون ،بهاڵم ئهم تهســلیمبوونهی به
جیهــان ،لــه كاتێكدایه كه ســهدان میلیارد
دۆالر زهرهری بــه خهڵــك و ئابووریی ئێران
گهیانــدووه و واڵتــی بهتــهواوی وێــران
كــردووه و تهســلیمبوونی درهنگوهختــی،
پرسیاری زۆر له نێوخۆ دروست دهكا .ئهو
پرســیاره گهورانــهی كــه له نێــو خهڵكانی
ئێــران و نهتهوه ســتهملێكراوهكاندا دروســت
دهبــن ،ڕێژیــم دهترســێنێ و بــۆ پێشــگرتن
بــهو پرســیارانه و ترســی لــه وهكوڵهاتنــی
كۆمهڵــگا لــه داهاتوویهكــی نزیكــدا ،لــه
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ڕاگەیەنــدراوی ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران
بەبۆنــەی ڕۆژی جیهانیــی زمانــی دایکــی
کۆڕوکۆمەڵە نێونەتەوەییەکان!
ناوەند و ڕێکخراوە فەرهەنگییەکان !
مامۆســتایانی نیشــتمانپەروەر و ســەرجەم
خەڵکی کوردپەروەری کوردستان!
سەرەتا بەبۆنەی ڕۆژی جێهانیی زمانی
دایــک ئــەو بۆنە فەرهەنگــی و گرینگە
جیهانییە لە ســەرجەم خەمخۆرانی زمانی
نەتەوەیــی و مامۆســتایانی دەروەســت و
فێرخوزانــی تینــووی زمــان و شوناســی
نەتەوەیی پیرۆزبایی دەڵێین.
وەکــوو ئــاگادارن مەبەســت لــە
دیاریکردنــی ڕۆژە جیهانییەکان لە الیەن
نەتەوەیەکگرتووەکانــەوە وەبیرهێنانــەوەو
گرینگــیدان و ئاوڕدانەوەیەکــی ڕژد
و جییدییــە لــەو پرســە گرینگانــە و
یەکێــک لەوانیــش کــە ٢ی ڕەشــەمەی
بــۆ دەستنیشــان کــراوە ڕۆژی جیهانیی
زمانی دایک-ەو هەربۆیەوە ئەمساڵیش بە
ئەرکی خۆمانی دەزانین کە ڕووبەخەڵکی
مافویســتی کوردستان پەیامێکمان هەبێ
و پێکــەوە ئەویــادە پیــرۆزە بەرزڕابگــرن.
ئەمساڵ لە کاتێکدا پێشوازی لەو بۆنە
دەکەیــن کە لە ڕەشــبگیرییەکانی وەرزی
زســتانی ٩٩ی هەتــاوی چەنــد کــەس
لــە مامۆســتایانی فێرگەکوردییــەکان
دەستبەســەر و چارەنووســیان ناڕوونــە و
هەروەهــا یەکێــک لــە کچانــی ئــازای
نیشــتمان تەنیــا بــە تاوانــی فێرکردنــی
زمانــی دایک کــە مافێکــی دانپێنراو و
پەســندکراوە و لەالیــەن دەزگای قەزایی
کۆمــاری ئیســامییەوە بــە تونــدی ســزا
دراوە .کەتمانکــردن و پێشــێلکردنی
زمانــی دایک لە سیســتەمی پەروەردەی
کۆمــاری ئیســامی تەنیــا بــۆ زمانــی
کــوردی ناگەڕێتــەوە و گەالنی دیکەی
نێــو جوغرافیــای ئێــران وەکــو بەلــووچ و
عــەرەب و ئــازەری و لــۆڕ و تورکەمــەن
و ...لەو مافەدا بێبەش و چەوساوەنەتەوە.

حکومەتــی کۆمــاری ئیســامیی ئێران
هــەر لــە ســەرەتای هاتنەســەرکارییەوە
هەمــوو کات هەوڵیــداوە بــە سیاســەتی
هەاڵواردنــی ڕەگــەزی و جێنســیەتی
لــە پرۆســەی خوێنــدن و خۆپێگەیانــدن
قوتابییــان دوور بخاتــەوە .بــەاڵم بــە
هــەوڵ و تێکۆشــانی خەڵکــی خۆڕاگــر
لــە چــوار دەیــەی ڕابــردوودا پێچەوانــەی
هەوڵەکانــی ڕێژیــم بــووە و ئــەم ئاواتــەی
ڕێژیــم کــە ئاســمیلەکردن و تواندنــەوەی
گــەالن دیکــە لــە فەرهەنــگ و زمانــی
زاڵ واتــە فارســییە پووچــەڵ کراوەتەوە و
ڕۆژ بــە ڕۆژ بەتایبەتــی لــە کوردســتان
شــاهیدی ســەرهەڵدان و گەشــەی زمانی
دایک و ویستە نەتەوەییەکانین لەو بارەوە
و نموونەکەشــی ئەوەیــە کــە لــە ڕۆژانی
ڕابــردوو خەڵکــی کوردســتان بەتایبەتــی
ژنــان و کچــان و دایکانــی دڵســۆز و
چاونەترســی کــورد بــە باڵوکردنــەوەی
گرتە ڤیدیۆ و ئامادەکردنی پەیام باسیان
لەوە کردووە کە «خوێندن و نووســین بە
زمانــی دایــک ئەگــەر تــاوان بــێ! ئەوە
ئێمــەش تاوانباریــن و بەتاوانــی پیرۆز».
پاڕاســتن و پشــتیوانیکردن لــە پرســی
زمانی دایک لە کاتێکدایە کە بەپێی
جاڕنامــەی جیهانیی مافی مرۆڤ ،هەر
کەســێک ئــەو مافــەی هەیە بــە زمانی
خــۆی بخوێنێــت و بنووســێت و بە زمانی
خۆی پرۆســەی پەروەردە تێپەڕێنی ،بەاڵم
منااڵنــی کــورد و نەتەوەکانیدیکــەی
ئێــران لەم مافــە بێبەریــن .تەنانەت ڕێژیم
ئامــادە نییــە مــاددەی ١٥ی یاســای
بنەڕەتــی واڵتەکــەی جێبەجــێ بــکات.
هــەر چەند ئەم ماددەیە بەپێی جاڕنامەی
جیهانیــی مافەکانــی ئینســان ،دەرخەری
پێشــێلکردنی مافــە کەلتوورییەکانــی
نەتەوەکانــە لــە ئێــران .لــە ئێــران تەنیــا
زمانــی فارســی بــە فەرمــی ناســراوە و

باقی نەتەوەكانی دیكە جگە لە (فارسە)
كان لــە مافــی خوێنــدن و چاالكــی
كولتــووری و سیاســی و كۆمەاڵیەتــی بە
زمانــی دایــك نــە تەنیــا بێ بــەش كراون،
بەڵكــوو هەر جۆر چاالكییــەك بۆ ئازادی
زمانــی دایــك بــە تــاوان بــە ئەژمــار دێت
و زیندانەكانــی كۆمــاری ئیســامی پــڕن
لــەو كەســانەی تەنیــا تاوانیــان هــەوڵ بۆ
بەرگــری لــە زمانــی دایــك و كولتــووری
خۆیــان بــووە .ئێســتاكە یەكێــك لــە كێشــە
كۆمەاڵیەتییەكانــی نیزامــی پــەروەردە و
راهێنانــی ئێــران دیــاردەی دواكەوتــن لــە
خوێندن و برینی قۆناغەكانی خوێندنە ،بە
پێی ئامارەكان زۆرترین رێژەی دواكەوتنی
خوێندن لە ئێران لەو ناوچانەیە كە زمانی
دایكــی ئــەوان زمانــی فارســی نییــە و
هــەر لە ســەرەتای منداڵی ناچــار دەكرێن
ئەلفوبێــی ئــەوان فێــر بن(فارســی) و لــە
ئاکامــدا ئــەم گرفتە ســااڵنە بە هەزاران
منــداڵ واز لــە خوێنــدن دێنــن .خوێندن و
نووسین بە زمانی دایک مافێکی ڕەوای
هەموو کەســە ســەر بە هەر نەتەوەییەکی
جیــاواز و شــارەزایانی پــەروەردە بــەردەوام
بــاس لــە گرینگــی خوێنــدن دەکەنــەوە بە
زمانــی دایــک ،بــەاڵم خوێنــدکاران و
قوتابیانــی کــورد و نەتەوەکانــی دیکەی
ئێــران لــەم مافــە ســەرەتاییە بێبەریــن .
ســەرەڕای هەمــوو هەوڵــەکان تــا ئێســتە
ڕێژیــم ئامــادە نەبووە بە شــێوەی شایســتە
وەاڵمــی خواســتی خەڵــک بداتــەوەو ئەو
دەرفەتــە بچووکانــەش کــە کراوەتــەوە ،
تەنیــا بــە تێچووی خەڵکی خۆڕســک و
خەمخۆر بووەو جێی پەنجەشیان سەرەڕای
کۆســپ وتەگــەرەکان لەســەر پرســی
گەشــەی زمانی دایک لە کوردســتان بە
بەراوەرد لەگەڵ ناوچەکانی دیکەی نێو
ئێران دیارو زیندووترە.
چەندیــن ســاڵە ڕێژیــم بــە هەمــوو

تواناکانییــەوە هەمــوو کات هەوڵــی بــە
پەراوێزخســتنی هێــزی کۆمەڵــگا دەدا.
ئەرکی مامۆســتایان و وانەبێژانی زمانی
کوردییــە لــە سەرانســەریی کوردســتان
کــە لەگــەڵ جێبەجــێ کردنــی ئەرکــی
راهێنــان و پــەروەردە کــردن و خوێندنــی
بــە زمانــی دایک  ،خۆیان بــۆ ڕووبەڕوو
بوونــەوە لە گــەڵ ڕووداوە کۆمەاڵیەتی و
سیاســیەکان ئامــادە بکــەن .بــە پــەروەردە
کــردن و بــە ڕێکخــراو بــوون شکســت
بــە سیاســەتی دژە زانســتی ڕێژیــم
ببهێندرێــرێ ،واتــە ئــەو سیاســەتەی کــە
دەیهەوێــت هێــزی ئێــوە پرش و بــاو بێت.
بــە پێی پەســەندکراوی یوونســکۆ مافی
خوێنــدن بــە زمانــی نەتــەوەکان مافێکی
سروشــتییەو پێویســتە کاری بــۆ بکرێــت
و حکوومەت و دەوڵەتەکانیش لەســەریانە
هەموو ئامادەکارییەک بکەن بۆ خوێندن
و کارکــردن بــە زمانی دایــک .ناوەندی
هاوكاریــی حیزبەكانــی كوردســتانی ئێران
وێــڕای جەختکردنــەوە بــۆ گەیشــتن بــە
ئامانجمــان لــە داهاتــوودا بــە شــێوەیەکی
دیمۆکراتیکــی فێــدراڵ ئەتوانیــن پێکەوە
بژیــن کــە هــەر نەتــەوەو مافــی ئــەوەی
هەبێــت بــە زمانــی خــۆی بخوێنێــت و
بنووســێت و کار بــکات و هەروەهــا
لەســەر پشــتیوانی کردنی کۆڕوکۆمەڵی
قوتابییان ،خوێندکاران و مامۆســتایان بۆ
گەێشــتن بە خواستەکانیان ،هەموو هەوڵە
ســەرکوتکارییەکانی ڕێژیم لە ســەر ئەو
توێژانــە مەحکووم دەکەیــن و هیواخوازین
خــۆری ڕووناکــی بەخشــی زانســت بــە
ســەر تاریکــی جەهــل و دیکتاتــۆریدا
سەرکەوێ.
ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی
كوردستانی ئێران
٢١ی فێڤرییەی ٢٠٢١ی زایینی
٣ی ڕەشەمەی ١٣٩٩ی هەتاوی

ناوەنــدی هاوکاری
بەنیســبەت ڕەشــبگیرییەکان لــە
کوردســتان نامەیەکــی بــۆ
هەمــوو ڕێکخــراو و
حیزبەکانــی ئاڵمــان نــارد
پاش هەڵکوتانی ناوەندە ئەمنییەتییەکانی
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران بــۆ ســەر
چاالکانــی مەدەنــی ،ژینگەیــی و
سیاســیی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران ،بــە مەبەســتی
ئیدانەکــردن و لەقاودانــی ئــەو هەوڵەی
ناوەنــدە ئەمنییەکانــی ڕێژیمــی ئێــران،
نامەیەکی بە زمانی ئاڵمانی بۆ هەموو
ناوەندەکانــی مافــی مرۆڤ لــە واڵتی
ئاڵمــان ،هەمــوو حیزبــە ئاڵمانییــەکان،
پارلمان و سەرۆک پارلمانی ئاڵمان نارد.
لــەو نامەیەدا ،وێــڕای ناوی هەموو ئەو
چاالکانــە کە لەم دواییانەدا دەسبەســەر
کــراون و وێــڕای مەحکوومکــردن
و لەقاودانــی ئــەو هەوڵــەی ڕێژیمــی
ئیســامیی ئێــران بۆ ســەر کۆمەڵگای
مەدەنی ،ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان داوای لــە
هەمــوو حیزبەکانی ئاڵمان ،ناوەندەکانی
مافــی مــرۆڤ و پارلمانــی ئاڵمــان و
ســەرۆک پارلمان لە واڵتی ئاڵمان کرد
کــە وێــڕای مەحکوومکردنــی
کۆمەڵــگای
میلیتاریزەکردنــەوەی
مەدەنیــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
داوای ئازادیــی بــێ قەیــد و شــەرتی
دەسبەســەرکراوان بکــەن و گوشــار
بخەنــە ســەر ڕێژیمی ئیســامیی ئێران.
نامەکــەی ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران
بــۆ« :وەزارەتــی دەروەی واڵتــی
پارلمانــی
ســەرۆکی
ئاڵمــان،
جێگرەکانــی،
و
ئاڵمــان

کۆمیســیۆنی چاودێریی مافی مرۆڤ
و هاوکارییــە مرۆییەکانــی پارلمــان،
حیزبــی سوســیال مەســیحیی ئاڵمــان
و فڕاکســیۆنی ئــەو حیزبــە لــە
پارلمــان ،حیزبــی سوســیال دێموکــرات
و فڕاکســیۆنی پارلمانــی ئــەو
حیزبــە ،حیزبــی ســەوزی ئاڵمــان و
فڕاکســیۆنی ئــەو حیزبــە لــە پارلمــان،
حیزبــی چەپــی ئاڵمــان و
فڕاکســیۆنی ئــەو حیزبــە لــە پارلمــان،
لیبراڵــی
حیزبــی
ئاڵمــان و فڕاکســیۆنی ئــەو حیزبــە لــە
پارلمــان ،چەندیــن پارلمانتــاری
دۆســتی کــورد لــە هەمــوو
حیزبەکانــی بەشــدار لــە پارلمــان،
هەمــوو ئــەو ئەنیســتیتۆیانەی
کــه چاالکــن لــە واڵتــی ئاڵمــان،
هایــن ڕیــش بــۆل شــتیفتونگ،
فریدریــش ئەبــرت شــتیفتونگ،
کۆردنــاد ئادەنــاوە شــتیفتونگ
و فرێدریش ناومان شتیفتونگ» نێردراوە.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ـ
کۆمیتەی ئاڵمان
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستانی
ئێران ـ کۆمیتەی ئاڵمان
کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی
کوردستانی ئێران ـ کۆمیتەی ئاڵمان
حیزبی دێموکراتی کوردستان ـ
کۆمیتەی ئاڵمان

لــە فێرگــەی ســەروان «چەکــۆ» پۆلێــک لــە الوانــی نیشــتمان پەیوەســت بــە هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتانەوە بــوون
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ١٠ی
ڕەشەمەی ١٣٩٩ی هەتاوی ڕێوڕەسمی
کۆتایــی دەورەی ٢٤٧ی ســەرەتایی
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان لــە
چیاکانی کوردستان بەڕێوە چوو.
لــەو ڕێوڕەســمەدا ژمارەیــەک لــە
ئەندامانــی ڕێبەرایەتــی ،فەرمانــدە
نیزامییــەکان ،کادر ،پێشــمەرگە و
میوانان بەشدار بوون.
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە ســروودی
نەتەوەیــی «ئــەی ڕەقیــب» و ڕاگرتنی
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن
لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و
کوردستان دەستی پێکرد.
دواتر بەشداربووانی دەورە به ئەنجامدانی
ڕژەی نیزامی و پیشاندانی ڕاهێنانەکانی
خۆیان لە ماوەی دەورەکەدا،
ئامادەیــی جەســتەیی و نیزامیی خۆیان
خستە ڕوو.
پاشــان «ســەلیم زەنجیــری» ،بەرپرســی
دەزگای هەڵبژاردنی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران چەنــد وتەیەکی بەم
بۆنەوە پێشکەشی بەشداربووان کرد.
زەنجیــری» لــە قســەکانیدا باســی لەوە
کرد« :ماوەی  ٤٢ســاڵە ئەم ڕێژیمە بە

زۆر و زۆرداریــی خــۆی بە ســەر گەالنی
ئێرانــدا ســەپاندووە .لە ئاســتی نیوخۆییدا
لــە ئەشــکەنجە ،ئێعــدام ،ســەرکوت و
ئاسیمیالسیۆن بەردەوام بووه.
لە ئاستی دەرەوەدا باجگیری،
دەســت بەســەرداگرتن ،پشــتیوانی لــە

تێرۆریزم ،تەقاندنەوە و هەوڵدان بۆ چەکی
ئەتۆمــی لە چاالکییەکانــی ئەو ڕێژیمە
بووە».
ناوبراو باسی لەوەش کرد:
«ڕەنگە ڕێژیمی ئێران لە ئاستی نێوخۆیی
و دەرەوەدا هەندێک ســەرکەوتنی بەدەست

پێشــمەرگەکانی کوردســتان لــە چیاکانــی کوردســتان
بەبۆنــەی ٢١ی فێڤرییــە چاالکییــان بەڕێــوە بــرد

پێشــمەرگەکانی کوردســتان لە چیاکانی
کوردستان بەبۆنەی ٢١ی فێڤرییە ڕۆژی
جیهانیــی زمانیــی دایکی بــە هەڵگرتنی
پــاکارد و دروشــمی تایبــەت بــەو ڕۆژه
چاالکییــان بەڕێــوە برد .لــەو چاالکییەدا
پێشــمەرگەکان جەختیــان کردووەتــەوە کە
خوێنــدن و نووســین بــە زمانــی دایکــی
مافــی نەتــەوەی کــورده .پێشــمەرگەکان
باســیان لــە گرینگیــی زمانــی دایکیــی
کــردووە کــە پاراســتنی زمان ،پاراســتنی
شوناســه و ئەرکی هــەر تاکێکی کوردە.
پێشــمەرگەکان ڕایانگەیانــدووە دوژمــن

دەیهــەوێ ناســنامەی ئێمــە بســڕێتەوە و
مێــژووی ئێمــەش چەواشــە بــکات بــەاڵم
ئێمــە بــە هاوکاریــی یەکتر لە شــاخ و لە
شاردا ئیزن نادەین دوژمن بە ئامانجەکانی

بــگات .لــە کۆتایــی ئــەو چاالکییــەدا
یەکێــک لە پێشــمەرگەکانی کوردســتان
پارچە شێعرێکی لە بارەی زمانی دایکی
پێشکەش کرد.

هێنابێت بەاڵم لە کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا
نەیتوانیــوە ئیرادەی خەبــات و بەرخۆدانی
خەڵکــی کورد شکســت بــدات و هەروەها
نەیتوانیــوە جێگەی خــۆی لە نێو خەڵکی
کوردستاندا بکاتەوە».
لــە درێــژەی مەڕاســمەکەدا پەیامــی

فێرگەی فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی
کوردســتان لەالیــەن «خەلیــل میــان
دودکانلوو» پێشکەش کرا.
پەیامــی دەورەی ٢٤٧ی ســەرەتایی
پێشــمەرگە لەالیــەن بەشــداربووی دەورە
«یەزادن فەرەهمەند»ەوە پێشکەش کرا.

ئەو دەورەیە وەک باقیی دەورەکانی دیکە
دوو بەشــی سیاســی و نیزامیــی لەخــۆوە
گرتبوو.
لــەو دەورەیــەدا کەســانی ســەرکەوتوو لــە
بەشی سیاسی و نیزامیدا خەاڵت کران.
لە بەشی سیاسی و نیزامیدا:
«ئاسۆ ئەسعەدی›› ،پلەی یەکەم
«موعین بازانی» ،پلەی دووەم
«ئاکۆ عەلیزادە» ،پلەی سێیەم
خەاڵتیــان بەدەســت هێنــا و لەالیــەن
«لوقمــان عەبدوڵــازادە» یەکێــک لــە
فەرماندەکانــی هێــزی پێشــمەرگەوە
خەاڵتەکانیان پێشکەش کرا.
لە بەشی نەزم و دیسیپلیندا:
«دیالن کەریمی» ،پلەی یەکەم
«مورتەزا یەگانە» ،پلەی دووەم
«عیسا خالیدی» ,پلەی سێیەم
خەاڵتیــان بەدەســت هێنــا و لەالیــەن
«موختار ســۆهرابی» بەرپرسی فێرگەی
فەرماندەیــی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتانەوە خەاڵتەکانیــان پێشــکەش
کرا.
لە کۆتاییدا بەشــداربووانی دەورە مانۆڕی
نیزامــی و شــەڕی تاکەکەســییان ئەنجام
دا.

ســێمینارێک بەبۆنــەی ٢١ی فێڤرییــە لــە جێژنیــکان بەڕێــوە چــوو
لەالیــەن کۆمیتــەی یەکیەتیــی ژنانــی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە
کەمپی جێژنیکان ڕێوڕەسمێک بەبۆنەی
٢١ی فێڤرییــە ڕۆژی جیهانیــی زمانــی
دایکیی بەڕێوە چوو.
ئەو مەڕاســمە بە بەشــداریی بەشــێک لە
ئەندامانی ڕێبەرایەتی ،کادر ،پێشمەرگە
و بنەماڵەکانــی حیزبــی دێموکــرات
بەڕێــوە چــوو .ســەرەتای ئــەو ڕێوەڕســمە
بــە ســروودی نەتەوەیــی «ئــەی ڕەقیب»
و چەند ســاتێک بە بێدەنگیی ڕاوەســتان
بــۆ گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و
کوردستان دەستی پێکرد.

لــە ســەرەتای ئــەو ڕێوڕەســمەدا «شــەهال
کاوە» چەنــد وتەیەکــی لەبــارەی
مەراســمەکە و زمانی دایکیی پێشــکەش
کــرد .لــە دوای قســەکانی ناوبــراو،
مامۆســتا «بێبــەش» کادری حیزبــی
دێموکــرات لەســەر گرینگیــی زمانــی
دایکیی و هەروەها پەروەردەی مندااڵن بە
زمانی دایکیی قسەی کرد.
لــە بەشــێکی دیکــەی ئــەو ڕێوڕســمەدا
«ئەویــن حەکیــم پــوور» پێشــمەرگەی
حیزبــی دێموکــرات وتارێکــی لەبــارەی
چۆنییەتــی دیاریکردنــی ئــەو ڕۆژە
پێشــکەش کرد .لەو ڕێوڕســمەدا «سروور

ڕێواس» وتارێکی لەسەر زمانی دایکیی
پێشــکەش کرد .لەنێوئاخنی بەرنامەکەدا
«ســیبەل خوبایــی» وتارێکــی لەســەر
بەهــا و گرینگیــی ڕۆژی ٢١ی ڤێڤرییــە
پێشکەش کرد.
لــە درێــژەی بەرنامەکــەدا «ســاحل
خادمی» پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات
شــێعرێکی بــەم بۆنــەوە پێشــکەش بــە
بەشداربووان کرد.
لــە کۆتایــی مەڕاســمەکەدا «عوســمان
ڕەحمانــی» پێشــمەرگەی حیزبــی
دێموکــرات گۆرانییەکــی لەژیــر نــاوی
«دایە مەگری» پێشکەش کرد.

ژمارە ٥ ، ٧٩٤ی مارسی ٢٠٢١

یەکیەتیــی زانایانــی ئایینیــی کوردســتانی ئێــران بەبۆنــەی
ڕۆژی جیهانیــی زمانــی دایکــی پشــتیوانیی
لــە زارا محەممــەدی کــرد

یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لــە ڕاگەیەندراوێکــدا
کوشــتنی هاوواڵتییانــی «بەلووچـ››ـــیان مەحکــووم کــرد
یەکیەتیــی ژنانی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران لــە ڕاگەیەندراوێکــدا کوشــتنی
هاوواڵتیانــی «بەلووچـ››ـــیان محکــووم
کــرد و و داوایان لــە ڕێکخراوەکانی مافی
مــرۆڤ لە جیهــان کردووە کە بەرامبەر بەم
جینایەتە کە زیاتر لە  ٤٠ساڵە ڕێژیم بەسەر
نەتەوەکانــی ئێرانیــدا ســەپاندووە ،هەنــگاو
هەڵبگرێت.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
ڕێژیمــی ئێــران جارێکــی دیکــە ،وەک
هەمیشــە ،دەســتی داوەتە کوشتنی خەڵکی
بێتاوان.
ئــەم ڕێژیمــە مرۆڤکــوژە ئەمجــارە نەتەوەی
بەلووچ و بەلووچســتانی بــە ئامانج گرتووە
و بە بارووت و ئاســن و ئاگری ڕاســتەوخۆ،
کۆمەڵێک الوی بەلووچی کە بۆ بژێویی
ژیان پەنایان بردووە بۆ پیشــەی پڕمەترسیی
«ســووختبەری» ،شــەاڵڵی خوێــن کــردن و
گیان و ژیانیان لێ ئەستاندن.
نەتــەوەی ژێردەســت و هــەژاری بەلووچیش
یەکێــک لــە نەتــەوە بندەســتەکانی ژێــر
دەســەاڵتی نگریســی ئاخوندەکانــە کــە لــە
داهــات و ســامانی نەتەوەکانــی ئێــران،
وەکــوو نەتەوەی کورد و باقیی نەتەوەکانی
دیکەی ئێران ،بەشــی مەینەتی و هەژارییە
و لە ڕێگەی پیشە مەترسیدارەکانی وەکوو
ســووختبەری ،ژیانی پڕ لە هەژاریی خۆیان
هەڵدەسووڕێنن.
ســووختبەریش ڕێگەیەکــی مەترســیدار
و هــات و نەهاتــی وەکــوو کۆڵبەریــی
ڕۆڵەکانی نەتەوەی کوردە و تاکە ڕێگەی
دابینکردنــی بژێویــی ژیانــە کــە تێیــدا
کاتێــک لــە مــاڵ و لــەالی ژن و منــداڵ
دەڕۆیە دەرێ ،یان بژێویی ئەو ڕۆژەی ژیان

ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ٨ی ڕەشــەمە
کێبڕکێــی نێودەوڵەتیــی کیــک
بۆکســینگ لــە شــاری هەولێــر بــە
بەشــداریی چەندین وەرزشــوان لە واڵتانی
ناوچەکە بەڕێوە چوو.
لــەو کێبڕکێیــەدا وەرزشــوانانی واڵتانــی
«عێراق ،تورکیه و ئێران» بەشــدار بوون.
ڕێکخــراوی «کووبــۆ»()KUBO
بەڕێوەبەری ئەو کێبڕکێیە بوو.
لــەو کێبڕکییەدا ئەندامێکــی یەکیەتیی
الوانــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانیش
بەشداریی کردبوو.
«ئەمیــر پوویــا» ئەندامــی یەکیەتیــی
الوانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
و خەڵکــی شــاری ورمــێ لــەو کێبڕکێیە
نێودەوڵەتییــەدا بەشــداریی کــرد و

لەگــەڵ خۆت دەبەیەوە ماڵــەوە ،یاخود پێش
چوونــەدەرەوە ،دوادیــدارت بووە و هەرگیز بە
زیندوویــی ناگەڕێیــەوە باوەشــی بنەماڵــە و
کەسوکار.
ئێستا و لەم چەند ڕۆژەی ڕابردوودا ،دوای
کوشــتنی هۆڤانەی سووختبەرانی بەلووچ،
ناڕەزایەتــی و بێزاریی خەڵکی بلووچســتان
لــە بەرانبەر دڕندەیی ڕێژیم ســەری هەڵداوە
و لــە بــڕی بەدەنگەوەچــوون و هەوڵــدان بــۆ
چارەسەریی کێشەی خەڵکەکە،
بەداخــەوە هەمدیســان وەاڵمــی خەڵکــی
نــاڕازی بــە تەقــەی ڕاســتەوخۆ درایــەوە و
دەدرێتــەوە و هەتــا ئێســتا بــە دەیــان و بگرە
سەدان ژن و پیاوی بەلووچ بوونەتە قوربانی
و بــاس لــە شــەهید و بریندارێکــی زۆر لــە
ئارادایە.

یەکیەتیی ژنانی
دێموکراتی کوردستانی ئێران

پێشگرتن لە پەروەردە و خوێندن بە زمانی
دایــک وەســتان و دژایەتیــی ئایینــی
پیرۆزی ئیسالمە»
خــودای مــەزن بــێ جیاوازیدانان لــە نێوان
نەتــەوە و گــەالن ،تەنیــا بــە تەقــوا نەبێت،
ڕەنگینکەمانێکــی لــە زمــان و ڕەنگ و
ڕەگــەز دروســت کــردووە و مافــی وەک
یەکــی بــۆ دابیــن کــردوون بە مەبەســتی
یەکترناســین و ڕێزدانانــی دووالیەنــەی
مرۆڤانە.
یــا ایهاالناس انا خلقناکم من ذكر وانثی،
وجعلناكــم شــعوبا و قبائــل لتعارفــوا ان
اكرمكم عندالله اتقكم.
واتــە ئــەی مرۆڤایەتــی ئێمــە ئێوەمــان لە
نێرە و مێیەک دروســت کردووە و دابەشــن
کــردوون بــە ســەر گەل و هــۆز و نەتەوەی
جیاواز بۆ ناســینی کلتووری یەکتر ،ئەو
کەسە بەڕێزترە کە لە خوداترستر بێت.
زمان یەکێک لەو نیعمەت و بەخششانەیە
کــە بــە نەتــەوەکان بەخشــتراوە ،دیــارە بە
کەڵکوەرگرتن لە ئامرازی هێز و توواناییە
جۆراوجۆرەکان بۆ پێشگرتن لە پەروەردەیی

کێبڕکێــی نێودەوڵەتیــی «کیــک بۆکســینگ»
لــە هەولێــر بەڕێــوە چوو

سەرکەوتنی بەدەست هێنا.
ناوبراو لە کێشــی  80کیلۆدا بەشــداریی
لــەو کێبڕکێیــەدا کردبــوو .ناوبــراو هەتــا
ئێستا سەرجەم لە  18کێبڕکێ لە ئاستی
کوردســتان ،ئێــران و جیهانــدا بەشــداریی

خەڵــک لــە ئێــران بــە چەک واڵمی
ســەرکوتکارییەکانی ڕێژیــم دەدەنــەوە

چەندیــن کەســی چەکداری نەناســراو لە
پارێزگای ئیالم هێرشــیان کردە ســەر هێزە
سەرکوتکەرەکانی ڕێژیم و چەند کەسیان
لێ کوشتوون و بریندار کردوون.
ئێــوارەی ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٩ی
ڕەشەمە ،کەسانێکی نەناسراوی چەکدار
لەســەر پــردی «گامێشــان» لــە شــاری
«دەڕەشــار» لە پارێزگای ئیالم هێرشــیان
کردە سەر هێزە سەرکوتکەرەکانی ڕێژیم.
بەپێــی زانیاریــی کاناڵــە خۆجێییــەکان
چەندیــن کــەس لــە هێزەکانــی ڕێژیــم
کــوژراون و برینــدار بوونــە ،بــەاڵم
ماڵپەڕەکانی ســەر بە ڕێژیم تەنیا باســی

ئێمــە وەکوو ڕێکخراوەی ژنــان ،هەموو ئەو
جینایــەت و توندوتیژییانــەی کــە بەرامبەر
تاکــی نەتەوەکانــی پێکهێنــەری ئێــران و
لــە ســەرووی هەموویــان خوشــک و بــرا
بەلووچەکانمان ،کە بۆ دابینکردنی بژێویی
ژیــان گیانــی خۆیــان دەخەنە مەترســییەوە،
شەرمەزار دەکەین و داوا لە ڕێکخراوەکانی
مافــی مــرۆڤ لــە جیهــان دەکەیــن کــە
بەرامبــەر ئــەم کوشــت و کوشــتارەی کــە
زیاتر لە  40ساڵە ڕێژیم بەسەر نەتەوەکانی
ئێرانیــدا ســەپاندووە ،بێدەنــگ نەبــن و
هەنگاوی بە کردەوەیی بۆ هەڵبگرن.

کوژرانــی یــەک کــەس و برینداربوونــی
کەسێکی دیکەیان کردووە.
پــردی «گامێشــان» لــە مــەودای نێــوان
دوو پارێــزگای ئیــام و لوڕســتان لــە
شاری «دەڕەشار» لە  ١٣٠کیلۆمەتریی
ناوەندی پارێزگای ئیالمە.
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا خەڵکــی
پارێزگاکانی کرماشــان ،ئیالم و لوڕستان
بــۆ پشــتیوانی لــە خەڵکــی بەلــووچ دژ
بــە کــردەوە ســەرکوتکارانەکانی ڕێژیــم
وەســتاونەتەوە و هەتــا ئێســتاش ئــەو
تێکهەڵچوونانــە لەنێــوان هێزەکانــی ڕێژیم
و خەڵک بەردەوامە.

کردووه کە براوەی سەرجەم کێبڕکێیەکان
بووه« .ئەمیر» ســاڵی  1367لە گوندی
«موانا»ی ورمێ لەدایک بووه.
لــەو کێبڕکێیــەدا چەندیــن یاریــزان لــە
ئێــران و عێــراق لەگــەڵ ڕکەبەرەکانیــان

کێبڕکێیــان ئەنجــام نــەدا .هــەر لــەو
کێبڕکێیــەدا یاریزانێکی عــەرەب بەهۆی
سیاســەتی فاشیســتیی خــۆی لەگــەڵ
بەرانبەرەکــەی خۆیــدا کــە یاریزانێکــی
کورد بوو کێبڕکێی نەکرد.

زگماکی و زمانی خۆجێیی و دایکی لە
ڕاســتیدا دژایەتی ئەو بەخششەی خودای
مەزن دەکردرێت.
هەرچەند لە یاســای کۆماری ئیسالمیی
ئێرانــدا ئامــاژە بــە خوێنــدن و ڕاهێنــان بە
زمانــی دایکی کــراوە بەاڵم لــە کردەوەدا
دژایەتی دەکرێت و چاالکوانانی ئەم بوارە
دەسبەســەر و ســزا دەدرێن ،بۆ وێنە سزای
پێنــج ســاڵ زیندانــی بــۆ خانمــی زمانــی
کــوردی خاتــوو زارا محەممــەدی ئــەو
ڕاســتییەمان بــۆ ڕوون دەکاتــەوە ڕژیمــی
ئێــران لــە دژایەتی تــەواوی گەالنی ئێران
و یــەک لــەوان گەلی کوردە کە بە هیچ
جۆرێــک ڕێــگا نــادات ئــەم نەتەوەیە لەو
بەخششەی خودای مەزن بەهرەمەند بێت.
زیاتــر لــە ٤٢ســاڵ دەســەاڵتی بــە نــاو
ئایینیەکــەی ئێــران بــە کەڵکوەرگرتــن
لــە هەمــوو ئامرازێکــی ســەرکوتکردن،
کۆمەڵــگای کــوردی لــە کوردســتاندا
خاپــوور و لــە ژێر چاوەدێرێکی چڕ و بێ
بەزەیانــە ڕاگرتــووە و بە ڕێگری کردن لە
خوێنــدن بە زمانی کوردی و ســووتاندنی

 ٣٥،٧لە سەد بووە ،واتە  ١،٥لەسەد لە
نێونجیی سااڵنەی ئێران زیاترە.
زۆرتریــن هەاڵوســانی خاڵ بــە خاڵی لە
پارێــزگای ســنە لــە مانگــی ڕێبەنــدان
تایبــەت بــە گرانیــی خۆاردەمەنــی،
خواردنەوە ،تووتن  ،تەنباکۆ و
ســیگار بووە ،هەاڵوسانی خاڵ بە خاڵی
گشــتیی ئێــران لــەم گرووپــەی خــواردن
و خواردنــەوەدا لــە مانگــی ڕێبەندانــی

ژینگــەی کوردســتان و دزیــن و بــە تااڵن
بردنــی کانگا ژێر زەوییەکان و ســەرچاوە
ئاوییەکانــی ئــەم نیشــتیمانە دژایەتــی
خۆی هەم بە ڕووی خودای گەورە و هەم
دانیشــتووانی ئەم جوگڕافیــەی زاکرۆس
نشینەکان نیشان داوە.
یەکیەتیی زانایانی ئایینیی کوردســتانی
ئێــران وێــڕای پشــتیوانی خۆی لــە خاتون
زارا محەممەدی سزای پێنج ساڵ زیندان
بــە ســەر ئەو بەڕێزەدا ئیدانــە دەکات و لە
ڕۆژی زمانــی دایکیــدا داوا لە ســەرجەم
خەڵکی کوردی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و
چاالکوانانی زمانی دایکیی و ڕێکخراوە
مرۆڤدۆستەکان دەکات پشتگیری لە زارا
محەممەدی و هەموو ئەو کەســانە بکەن
کە لەم بوارەدا چاالکن.
یەکیەتیی زانایانی ئایینیی
کوردستانی ئێران
٣ی ڕەشەمەی ١٣٩٩ی هەتاوی

لــە «ســنە» بــۆ پشــتیوانی لــە حیزبــی
دێموکــرات چاالکیــی تەبلیغــی بەڕێــوە چــوو

ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە «ســنە» بــۆ
پشــتیوانی لــە خەباتــی حیزبــی دێموکــرات
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد.
پێشــمەرگەکانی شــار لــە «ســنە»
«ئاویــەر»
بەرزاییەکانــی
لــە
ئارمــی حیزبیــان هــەڵ کــرد.
لــەو چاالکییــەدا تێکۆشــەرانی دێموکــرات

ســنە بــۆ ســێیەمین کــەڕەت لەســەر یەک
وەک گرانتریــن پارێــزگای ئێــران دیــاری کــرا
زۆرتریــن هەاڵوســانی خــاڵ بــە خــاڵ
لــە مانگــی ســەرماوەز هەتــا مانگــی
ڕێبەندان ،تایبەت بە پارێزگای
ســنە بــووە ،کــە نێونجیــی داهاتــی ئــەو
پارێزگایــە نیوەی نێونجیی داهاتی ئێران
بووە.
بەپێــی ڕاپۆرتــی ناوەنــدی ئامــاری
ئێــران ،هەاڵوســانی خــاڵ بــە خــاڵ لــە
مانگــی ڕێبەندانــی ئەمســاڵ بــۆ هــەر
بنەماڵەیەک لە ئێران  ٤٨،٢لەسەد بووە،
بــەاڵم لــە پارێــزگای ســنە ئــەم نرخە لە
ســەدا  ١٠بەرزتر بووەتەوە و گەیشتووەتە
 ٥٨،٣لەســەد ،کــە زۆرتریــن نرخــی
هەاڵوسانی لەو مانگەدا هەبووە.
پارێزگای ســنە لە هەاڵوسانی سااڵنەش
دۆخێکی باشــی نییە و نرخی هەاڵوسان
لەو پارێزگایە هەاڵوسانی نێونجی
ئێــران زیاتــرە ،نێونجیی هەاڵوســانی ١٢
مانگــی ئێران بە گشــتی  ٣٤،٢لەســەد
بووە،
بــەاڵم ئــەم نرخــە لــە پارێــزگای ســنە
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ئەمساڵ ٦٦،٨ ،لەسەد بووە،
بــەاڵم لە کوردســتان ئــەم نرخە  ٧٤،٨لە
سەد بووە.
هەروەها نرخی هەاڵوسانی  ١٢مانگەی
پارێــزگای ســنە لــە گرووپــە خۆراکی،
خواردنەوە ،تووتن و تەنباکۆ لە
مانگی ڕێبەندان  ٣٧،٩لەسەد
بــووە ،ئەمــە لەحاڵێکدایــە کــە نرخــی
هەاڵوسانی ئێران  ٣٤،٧لەسەد بووە.

ڕایانگەیانــدووە« :هەتــا دوایین ســاتەکانی
ژیــان وەفــادار بــە ڕێبــازی حیزبــی
دێموکراتیــن و بــۆ ڕاپەڕاندنــی هــەر
ئەرکێکی حیزبی و نیشــتمانی ئامادەین».
پێشــمەرگەکانی شــار لــە شــار و
گوندەکانــی کوردســتان بــە بەڕێوەبردنــی
چاالکیــی تەبلیغــی پشــتیوانی لــە
خەباتــی حیزبــی دێموکــرات دەکــەن.

درێژەی پەیڤ
چهند مانگ پێشــهوه دهســتی كــردووه ب ه
ســهركوت و دڕندهیــی ڕووتتــر له جاران و
له نێو نهتهوهی عهرهب و له بهلووچستان
و لــه كوردســتان بهوپــهڕی هارییــهوه
ههڵسوكهت دهكا.
كۆمــاری ئیســامی هــهر وهك هاوینــی
 ١٣٦٧كــه تهســلیمی مهرجهكانــی
نهتهوهیهكگرتــووهكان بــوو ،لــه نێوخــۆ
دهســتی كــرد بــه كوشــتاری زیندانیانــی
سیاســی ،لــه ئێستاشــدا كــه خــۆی بــۆ
تهسلیمبوون به دونیای دهرهوه ساز دهكا،
ئامادهســازییهكانی لــه نێوخۆ بهوه دهزانێ
كه ههم خهڵك زیاتر ســهركوت بكا و ههم
خۆی یهكدهستتر بكاتهوه.
بــهاڵم ئــهوهی كۆمــاری ئیســامی لێــی
تێنهگهیشتوه ئهوهیه كه نه جیهان و ناوچه
لــه دۆخــی ســهردهمی ڕێككهوتنامــهی
بهرجامــدان و تهســلیمبوونی دیكهیــان
لێــی دهوێ ،هــهم دۆخــی نێــو ئێــران و له
نێــو نهتهوهكانــی ئێراندا وهكوو ســهردهمی
ســاڵی  ١٣٦٧نییه و كۆمهڵگا به توندی
خهریكه دهكوڵێ!
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شەماڵ تەرغیبی
درۆکــردن لە نێو مرۆڤایەتیدا یەکێکە لەو
تایبەتمەندییانــەی کــە هەر لە دێرزەمانەوە
هەبــووە؛ واتــە درۆ خەســڵەتێکە لــە ناخی
هەمــوو مرۆڤێکــدا هەیــە .مــرۆڤ لــەو
ڕۆژەی ئــاوەز دەکاتــەوە و دەورووبــەری
خــۆی دەناســێت تــا ئــەو ڕۆژەی دەمرێت،
ئامادەیی تێدایە بۆ درۆکردن.
کــەم کــەس هەیــە لــە ژیانیــدا درۆی
نەکردبێت.
ئیدی لە هەر قۆناغێکدا بێت کە مەبەست
لێــی ،خۆدەربازکردنــە لــە حاڵەتێــک
یــان دۆخێــک ،یــان بــۆ دوورکەوتنەوەیــە
لــە ســزا یاخــود بــۆ خۆبردنــە پێشــەوە و
خۆخۆشەویســتکردنە لــە مەســەلەیەکدا
یــان بــۆ فریودانــی کەســێک یــان
کۆمەڵەکەســێک،نەتەوەیەک ،پەیڕەوانی
ئایدۆلۆژیــا و ئایینێــک .بــەاڵم لەگــەڵ
هەمــوو ئەمانەشــدا کاتێــک درۆ لەالیەن
کاربەدەســتێکی حکومەتــی یــان چەنــد
کەســێک لــە ســەرانی دەســەاڵتدارییەک
بێتــە ئــاراوە ڕوونــە کــە درۆکــردن بــۆ
هەڵخەڵەتانــدن و فریودانــی خەڵکــی
واڵتەکەیانــە بــۆ کۆمەڵێــک ئامانجــی
دیاریکــراو بــەاڵم نادیــار کــە ئــەم شــێوازە
لــە درۆکــردن لــە ئێرانــی ژێــر دەســەاڵتی
کۆمــاری ئیســامیدا بــە زۆری بوونــی
هەبووە و وەک دەڵێن کۆماری ئیســامی
لەســەر بنەمــای درۆ (کــە خۆیــان پێــی
دەڵێــن تقیــە) دامــەزراوە ،گیانی گرتووە و
تەمەنی درێژ کردووە.
لێــرەدا چەنــد نموونەیــەک لــە درۆکانــی
ســەرانی کۆمــاری ئیســامی و
دامودەزگاکانــی ســەر بــەو ڕێژیمــە وەبیر
دێنینەوە:
(خومەینــی ،نوفللۆشــاتۆ١٨ ،ی
ســەرماوەزی « :١٣٥٧خەڵک ڕاپەڕینیان
کــرد تاکــوو ئــازاد بن ،نابــێ خامەکانیان
بشکێنین تاکوو نەنووسن!»
خومەینــی ،قــۆم٢٦ ،ی گەالوێــژی
« :١٣٥٨ئەگــەر قەڵەمــی تــەواوی
ڕاگەیەندنەکانمــان شــکاندبوو ئــەم
گرفتانــەی ئێســتە درووســت نەدەبــوون!
دادســتان ئەرکدارە کە تەواوی گۆڤارەکان
دابخات)».
(خومینــی ،نوفللۆشــاتۆ١٤ ،ی
خەزەڵــوەری « :١٣٥٧کابــرای یەهــوودی
چوو لەدژی ئیمام عەلی ســکااڵی کرد،
دادوەرەکــە ئیمامــی بانــگ کــرد و بــە
قازانجــی یەهودییەکــە حوکمــی دا! ئێمە
کــە باســی ئیســام و حکومەتــی ئیســام

دەکەین مەبەستمان وەها حکومەتیکە».
خومەینــی ،قــۆم٢٦ ،ی گەالوێــژی
« :١٣٥٨ئیمــام عەلــی لە یــەک ڕۆژدا
بە شمشێر  ٧٠٠یەهوودی کوشت! ئێمەش
دەبێ ئاوها بین»)
(حەســەن ڕوحانــی١٧ ،ی خاکەلێــوەی
« :١٣٩٩بــارودۆخ لــە سیســتان و
بەلوچســتان ســپییە .هیــچ کیشــەیەک
بوونی نییە و خەلک و بەتایبەت ئیدارەی
پــەروەردە و بارهێنــان دەتوانــن کاروبــاری
ئاسایی خۆیان درێژە پێ بدەن».
قاســم میــری ،جێگــری زانســتە
پزیشــکییەکانی زاهێــدان٢٢ ،ی
خاکەلیــوەی  :١٣٩٩ڕێــژەی تووشــبووان
بــە کۆرۆنــا لــە سیســتان و بەلوچســتان
بەبــەراورد لەگــەڵ ســەرەتای خاکەلیــوە
٣قات و نیو زیادی کردووە)».
(حەســەن ڕوحانــی١٣ ،ی خاکەلیــوەی
 :١٣٩٩بــێ هیــچ دڕدۆنگییــەک
ئاماری تووشبووان بە کۆرۆنا لە تەواوی
پارێزگاکانــی ئێــران ڕەوتــی پێچەوانــەی
هەبووە».
ڕەحمانــی فەزڵــی ،هەمــان ڕێکــەوت:
ڕێــژەی تووشــبووان بــە کۆرۆنــا لــە ٤
پارێــزگای ئێران ڕەوتــی خێرایی دەپێون و
حاڵەتەکە مەترسیدارە)».
(ئاخاوتنی ڕوحانی سەبارەت بە ئەرتەش،
١٦ی ڕێبەندانــی :١٣٩٨دوای شــۆڕش
تونــدرەوەکان درووشــمی هەڵوەشــانەوەیان
دەدا .مــن و ڕێبــەر ئەرتەشــمان ســازمان
دایەوە».
ڕوحانی٢٣ ،ی پووشپەڕی  :١٣٥٩دادگا
دەبێ بڕیار لەســەر ئەرتەشییەکان بدات و
وەک زیناحکارەکان لە پێش چاوی ڕای
گشتی هەڵیانواسێت)».
(دەنگوڕەنگــی ڕێژیم٣١ ،ی پووشــپەڕی
« :١٣٩٩جــەواد زەریــف بــۆ چاوپێکەوتن
لەگەڵ ڤێالدیمێر پووتین چووە ڕووسیە».
دەنگوڕەنگــی ڕێژیــم١ ،ی گەالوێــژی
« :١٣٩٩زەریــف لەڕێگــەی تێلێفۆنــەوە
لەگــەڵ پووتیــن قســەم کــرد و پەیامــی
سەرکۆمارم پێ ڕاگەیاند!»)
(لێدوانــی خامنەیی لەســەر هۆلۆکاســت،
١٨ی ڕێبەندانــی « :١٣٨٤هۆلۆکاســت
ئەفسانەیە».
لێدوانــی زەریــف لەســەر هۆلۆکاســت،
٧ی ڕەزبــەری « :١٣٩٢هۆلۆکاســت
جینایەتێــک دژ بــە مرۆڤایەتــی بــوو و
ئەفسانە نییە!»)
ئەمانە تەنیا چەند نموونەیەکن لە هەموو
ئــەو درۆ و دەلەســانەی کــە ســەرانی
کۆمــاری ئیســامی هــەر لــە ســەرەتای
هاتنــە ســەرکاریانەوە بــۆ خەڵکانــی ئێران
و گەالنــی دیکــەی دنیــا کردوویانــە کە

سەرچاوەکەی بۆ فتوایەکی خومەینی لە
ســەرەتای هاتنە ســەرکاریدا دەگەڕێتەوە؛
ئــەو فتوایــەی کە دەڵــێ« :درۆکردن بۆ
ڕاگرتنی «دین» واجبێکی شــەرعییە»!
کــە بــە وەبیرهێنانــەوەی ئــەم قســەیەی
خومەینی کە دەڵێ« :پاراستنی نیزام لە
هەمــوو شــتێک پێویســتترە» (حفظ نظام
از اوجــب واجبات اســت) ڕوونی دەکاتەوە
بۆمــان کــە «دیــن» لــەالی خومەینی و
باقی شــوێنکەوتووانی هەمان دەســەاڵتی
سیاسی خۆیەتی کە لەژێرناوی ویالیەتی
موتڵەقــەی فەقیــه پێناســەی بــۆ کــراوە.
کەواتــە درۆ زۆر و زەوەندەکانی ســەرانی
ڕێژیــم لــە ئەساســدا بــۆ ئامانجێکــی
دیاریکراو کە هەمان لەدەســەاڵتمانەوەی
خۆیانە دەگەڕێتەوە؛
بــەاڵم لەگەڵ ئەوەشــدا چەندین هۆکاری
سەرەکی بۆ درۆکردنەکان لەنێو سیستمی
سیاســی ئێرانــدا هەیــە کــە بــە کورتــی
دەتوانین ئاماژە بەم  10خاڵە بکەین:
 .1هاندان و جۆشــدانی هەســت و ســۆزی
ئەو بەردەنگانەی کە دەیانهەوێ لەگەڵیان
بکەون؛ لێپرســراوانی کۆماری ئیســامی
لەڕێگــەی ئــاوەز و لۆژیکــەوە ناتوانــن و
نەیانتوانیــوە ڕای گشــتی کۆمەڵــگای
ئێران لەگەڵ خۆیان بخەن بەاڵم لە تەواوی
ئــەم ســااڵنەدا کــە حوکمڕانییــان کردووە
توانیویانــە بــە هەڵخەڵەتانــدن و درۆکــردن
و کەڵکاوەژوووەرگرتــن لــە هەســت و
ســۆزی خەڵــک دنەیــان بــدەن و بیانکەنە
الیەنگــری خۆیــان .نموونــەی بەرچاویش
لــەم پێوەندییــەدا دەتوانــێ درۆکردنــی
بەردەوامیان لەڕاستای بە دوژمنناساندنی
دنیــای ڕۆژاوا بێــت لەحاڵێکدا کە ڕێژیم
بــۆ خــۆی بە ئاکار و هەڵســوکەوتەکانی
«دوژمن»ی بۆ ئێران درووست کردووە.
 .2بێدەنگکردنــی دژبــەران؛ کۆمــاری
ئیســامی جیــا لــە هێــرش و پەالمــاری
فیزیکــی بــۆ ســەر جیابیــر و دژبەرانــی
خــۆی لــە ڕەهەندێکــی تریشــەوە هــەوڵ
دەدات کــە بێدەنگیــان بــکات ،ئەگــەر بۆ
ماوەیەکی کاتیش بووبێ ،ئەویش بریتییە
لە دانی وادەی ناڕاست و درۆ.
 .3وەرگرتنــی پاداشــت و دەسخۆشــانە؛
وردەبەرپرســەکانی ڕێژیــم کــە بــەردەوام
لەژێــر چاودێــری ناوەنــد و دەزگا
ئەمنیەتــی و ســیخوڕییەکانی ڕێژیمــن،
بــۆ خۆشــخزمەتی و وەرگرتنــی پاداشــت
و کەمکردنــەوەی زەختــی ناوەنــدە
ئەمنیەتییــەکان ،کــە ڕوونــە مەبەســت
لــە پاداشــت وەرگرتنــی هێز و دەســەاڵتی
زیادتــرە ،ڕوو لــە خەڵــک درۆ دەکــەن تا
ڕەوایی ،هەرچەند ناڕاست و نێوبەتاڵ ،بە
دەســەاڵتی ناوەندی ببەخشن و بەمشێوەیە

الی بەرپرســانی گەورەتــر جێگەی خۆیان
قایمتر دەکەن.
 .4خۆدوورخســتنەوە لە سزادران؛ بەرپرسە
بچووکــەکان دەزانــن کــە هەمیشــە لەژێر
چاودێریــدان و ئەگەر بێت و ڕاســتییەک
بــاس بکەن کــە لە قازانجی گشــتییەتی
ڕێژیم نەبێ دەکەونە بەر لۆمە و سزادان؛
کەواتــە هــەوڵ دەدەن درۆ بکەن و بە درۆ
ڕاستییەکان پێچەوانە دەکەنەوە.
 .5هەڵسەنگاندنی بەڕێوەبەرە بچووکەکان؛
هەندێــک جــار گەورەلێپرســراوانی ڕێژیــم
بۆ هەڵســەنگاندنی ئاســتی وەفاداربوونی
کەسانی ژێردەستیان درۆ دەکەن و ئەگەر
بزانن کــە بەڕێوەبەرە بچووکەکان وەفادار
نین پێیان بەرەبەرە حەزفیان دەکەن.
 .6ئەندازیــاری کردنــی کۆمەڵــگا؛
ســەرانی کۆمــاری ئیســامی بــۆ
یەکدەســت کردنی کۆمەڵگا هەوڵ دەدەن
لــە ڕێگــەی درۆوە ویســتەکانی خۆیــان
بکەنــە سەرباشــقە و ئۆلگــووی ژیــان و
لــە ڕێگــەی دامــودەزگا پێوەندیدارەکانی
وەک دەنگوڕەنــگ و وەزارەتــی پــەروەردە
هەوڵی تێخزاندنی درۆکانیان لە مێشــکی
تاکەکانــی کۆمەڵــگا دەدەن و بــە
ســازکردنی ئۆلگــووی ڕەفتــاری درۆیین
ئاراســتەی بیرکردنــەوە ژیانیــان دەگۆرن.
هەروەهــا بۆ یەکدەســتکردنی سیســتمی
بەڕێوەبەریــی لــە بەنــاو هەڵبژاردنەکانــدا
درۆ دەبێتــە ڕەمزی مانەوە و بەردەوامییان
و بەردەوام درۆ دەکەن.
 .7دامرکاندنــەوەی هەســت و گــرێ
دەروونییەکانیــان؛ ســەرانی کۆمــاری
ئیسالمی زۆر نەخش و ڕۆڵ لە ژیانیاندا
دەگێڕن و بۆ ئەوەیکە خەنەیان کەمڕەنگ
نەبێتــەوە ناچــارن درۆ بکــەن؛ بــۆ نموونــە
ئەشــکەنجەگەرێکی وەزارەتــی ئیتالعات
دەبــێ کاتێــک دەچێتەوە بــۆ ماڵ ڕۆڵی
ئەشــکەنجەگەربوونەکەی لەبیــر بکات و
ببێتە باوکێکی میهرەبان یان هاوسەرێکی
بەڕێــز! یان ئەو بەڕێوەبــەرەی کە بڕیاری
تااڵنکردنــی ســامانی گشــتی دەدات و
خۆی پێ زل و زلتر دەکات کاتێک دێتە
سەر شاشەی تەلەفزیۆن دەبێتە مامۆستای
ئەخالق و باس لە ڕەوشتپاکی بۆ خەڵک
دەکات! کــە ڕوونــە ئــەم نەخشــگێڕانە لە
ســەرەوەتری خۆیانــەوە فێــر بــوون ،واتــە
فێــر بــوون کــە بــە درۆکــردن ڕواڵەتــی
ڕاستەقینەیان بشارنەوە.
 .8هەوڵــدان بــۆ ســازکردنی ڕێزێکــی
گشــتی و کۆمەاڵیەتی؛ دەســەاڵتدارانی
کۆمــاری ئیســامی هاوشــێوەی هەمــوو
سیســتمێکی دیکتاتــۆری دیکــە لەباری
کەســایەتییەوە خاوەنــی الوازیگەلێکن کە
ڕیشــەی لــە دەورانــی منداڵییــان هەیــە و

ئەویش بریتییە لە نەبوونی کەرامەت و ڕێز
و پێگــەی کۆمەاڵیەتــی؛ بۆیــە کاتێک
دەگەن بە کورسی دەسەاڵت ،هەوڵ دەدەن
کــە ڕێــز و پێگەی بەهێزی کۆمەاڵیەتی
بــۆ خۆیــان دەســتەبەر بکــەن و ئــەم گرێ
ڕۆحییــە لــە ناخییانــدا دامرکێننەوە بەاڵم
چونکــە خاوەنــی ڕاســتەقینەی ئــەم ڕێزە
نیــن و هیــچ بوارێکیــان بــۆ وەرگرتنــی
لەالیــەن کۆمەڵگاوە نییــە پەنا دەبەنە بەر
درۆکردن!
 .9هەوڵــدان بــۆ وەدەستخســتنی
شــوناس؛ بەرپرســانی ڕێژیــم ،هــەر لــە
بچووکترینیانــەوە تاکــوو زەالمترینیــان،
خاوەنــی شوناســێکی تایبــەت بــە خۆیــان
نیــن و لەبــاری کەســێتییەوە زۆر الوازن؛
ئەمــەش وا دەکات کە بەردەوام لە هەوڵدا
بن کە شوناسێکی خەڵکپەسند بۆ خۆیان
دەســتەبەر بکەن بۆیە بە هەڵبەســتنی درۆ
لەسەر ڕابردوویان چەواشەکاری دەکەن.
 .10بێتێچووبوون :درۆکردن تێچوویەکی
ماددی نییە و تا ئەو کاتەی کە ئاشکرا
دەبێــت خاوەنی تێچووی مەعنەویش نییە،
هەر بۆیە ئاســانترین رێگایە بۆ گەیشــتن
بە ئامانج!
بــە لەبەرچاوگرتنی ئــەم کەتوارانەی کە
بــاس کــران دەتوانین بــەو ئەنجامە بگەین
کــە لــە بنەڕەتــڕا «درۆ» بــۆ کۆمــاری
ئیســامی ڕۆڵــی داینەمۆی ژیانی هەیە
و بەبێ درۆ کۆماری ئیســامی ناتوانێ
درێــژە بە ژیانی پڕنەگبەتی خۆی بدات؛
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشــدا پرسێکی گرینگی
دیکــە کــە بوونــی هەیــە و ناکــرێ بــاس
نەکرێــت ئەوەیــە کــە کاریگــەری و
ئاســەوارەکانی ئەم «درۆکردنانە» لەسەر
کۆمەڵگا چییە؟
ئایــا کۆمەڵــگای ئێران بەو فرەچەشــنییە
کــە هەیەتــی کاریگــەری لــە درۆ
سیستماتیکەکانی ڕێژیم وەرگرتووە؟
پێــش لــە واڵمدانــەوە بــەم پرســیارانە
ئاماژەیەکــی کــورت بــە قســەکانی
«والری لێگاســۆف» سەرۆکی هەیئەتی
لێکۆڵینــەوە و توێژینــەوە ســەبارەت بــە
ڕووداوی چێرنۆبیل دەکەین کە لە ســاڵی
2019دا بــاو کرایــەوە؛ ناوبــراو دەڵــێ:
«تێچووی درۆ چییە؟ ئەوە نییە کە درۆ
و ڕاستیمان لێ تێک بچێ.
مەترســی ڕاســتەقینە لە درۆکردن ئەوەیە
کــە ئەگــەر بــە ڕێــژەی پێویســت درۆ
ببیستین ،ئیتر هیچ کاتێک ڕاستییەکان
نابینین! کەواتە چی دەکەین؟
چ ڕێگایــەک دەمینێتــەوە جگە لەوەیکە
هیــوا بــە وەدەستخســتنی ڕاســتییەکان لە
کیــس بدەیــن و دڵمــان بــە چیرۆکــەکان
خۆش بکەین!؟

چیدیکــە بۆمــان گرینــگ نابــێ کــە
قارەمانــی داســتان و چیرۆکــەکان کێن؟
تەنیــا بــە دوای واڵمــی ئــەوەدا دەگەڕین
کە «کێ بەرپرسیارە؟!!»
وەک لــە ســەرەتادا ئامــاژەی پێکــرا
ئامانجێکی سەرەکی کۆماری ئیسالمی
لــە درۆکردنــە بەردەوامەکانــی بریتییــە
لــە «مانــەوە»ی خــۆی لــە دەســەاڵت،
بــەاڵم هاوتەریــب لەگەڵ ئــەم درۆکردنانە
پێویســتە کە کۆمەڵگاش ببێتە بەشــێک
لــەم پڕۆســە! واتــە کۆمــاری ئیســامی
تەنیــا بــە درۆکــردن ناتوانــێ و نەیتوانیوە
خــۆی لەســەر پــێ ڕابگــرێ بەڵکــوو بــە
تێخزاندنی فەرهەنگی درۆکردن لە ناخی
کۆمەڵگا بەســتێنی ئەوەی خۆش کردووە
کە کۆمەڵگاش درۆ بکات و بەمشــێوەیە
ببێتــە بەشــێک یان پاژێک لــەو پازڵەی
کــە سیســتمی سیاســی زاڵ دەپارێــزێ!
کاتێــک دەســەاڵت ،کــە لێرەدا مەبەســت
کۆمــاری ئیســامییە ،لــە ڕێگــەی
ئامرازەکانــی بەردەســتی وەک دەزگای
تەبلیغــات ،دەنگوڕەنــگ ،سیســتمی
پــەروەردە ،بەڕێوەبــەرە وردیلەکانــی نێــو
پارێــزگا و شــارەکان ،بــە بەردەوامی درۆ
دەخزێننــە نێــو مێشــکی بەردەنگەکانیان،
بەرەبــەرە درۆ دەبێتە شــتێکی ئاســایی لە
ژیانــی ڕۆژانــەی ئــەو خەڵکــە و خەڵک
چیدیکــە وەک تاوانێــک یــان الدانێکی
ئەخالقــی ســەیری ناکــەن بەڵکــوو وەک
هەمــوو شــتە ئاســاییەکانی دیکــەی
ژیانیــان لێــی دەروانن کەواتــە بەرەبەرە لە
ئەخــاق و ڕەوشــتپاکیش دوور دەکەونەوە
بێ ئەوەیکە هەست بە تاوانباربوون بکەن.
بەمشێوەیە ،قوتابی لەگەڵ مامۆستاکەی
درۆ دەکات و بــۆ خۆدەربازکــردن
لــە کەمکارییەکانــی درۆ دەکات،
کارمەندێکــی دەوڵــەت بــۆ پاســاوی
نەچوونــە ســەرکارەکەی یــان درەنــگ
چوونەکــەی بەرامبــەر بــە بەڕێوەبــەری
ئیدارەکــەی درۆ دەکات چونکــە پێشــتر
ئــەم بەڕێوەبــەرە درۆی لەگــەڵ کــردووە،
ژنێــک بەرامبــەر بــە هاوســەرەکەی درۆ
دەکات چونکــە پیاوەکــەی ناڕاســت بووە
لەگەڵــی و ....؛ ئــەم درۆکردنانــە لــە
بازنــەی بەرفراوانــی کۆمەڵــگا بــەردەوام
دێن و دەچن و بەردەوامیش خۆیان بەرهەم
دەهێننەوە و لە ئەنجامدا مەیلی دەسەاڵت
بۆ درۆکردن زیادتر دەکەن.
ئەمــەش ئاواتــە لەمێژینەکەی دەســەاڵتە
چونکــە بەو شــێوەیە کۆمەڵــگا بەخۆیەوە
ســەرقاڵ دەبێــت و بیــر لــەوە ناکاتەوە کە
کــێ درۆکان ســازمان دەدات بەڵکــوو
خــۆی ســەرقاڵ دەکات بــەوەوە کــە کــێ
بەرپرسیارە؟ من؟ تۆ؟ ئەو؟ یان .....؟؟؟
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ژیان ل ه تهمدا ،نیعمهت و نیقمهتهکانی سنوورنشینی
مام سەید
هێڵی ســنووری دوو واڵت بۆ دانیشتووانی
ههر دوو بهری واڵتهکه ،هێندێک الیهنی
پۆزەتیــڤ و گهلێــک جــار نیگەتیڤــی
ههیــه که بهســته بــه بارودۆخــی ههرێمی
و ناوچهیــی و واڵت و دهســهاڵتدارانی لــه
ئاڵوگۆڕدایــه ،هێنــدێ جــار دانیشــتووانی
دهتوانــن لــه داهــات و دهســکهوت و
ههلهکانــی بــه شــێوهی گونجــاو کهڵــک
وهربگــرن و لــه بهرهکــهت و نیعمهتهکانــی
بههرهمهند بن بهاڵم زۆر جاریش بوونی ئهو
هێڵــه تووشــی نارهحهتــی و شــهڕ و ئــاژاوه
و ماڵوێرانــی و ئاوارهییــان دهکا .ئهگــهر
بــه تێبینییــهوه چاوی لێ بکهیــن دهبینین
الیهنــی نیقمهتهکانــی زۆر زیاتــر بهســهر
الیهنــی نیعمهتهکانیــدا زاڵــه و ههمــوو
کات تــای تهرازووی نیقمهتــهکان الیهنی
نیعمهتهکانــی وه ههڵاڵژێــن خســتووه و له
ههردی بڕیوه .ههم مهترســی دهرهکی زۆر
بــووه و هــهم بهربهســتی ناوخۆیی به ناوی
مهترســی دهرهکــی لــه ســهر دانیشــتووانی
چهندقــات بووه! ئهو لهمپهڕانهش هێندێک
به یاســا ڕێــک خــراون و هێندێک بهپێی
کهشی ناوچهکه ڕێوشوێنی بۆ دامهزراوه.
هێنــدێ جاریــش ئــهو بهربهســتانه ئــاو و
تامیان لێ زیاد کراوه.
ئــهوهی دهرهکــی پێوهنــدی بــه بــاری
دیپلۆماســی و ڕامیــاری دهرهوهی واڵتــه
لهگهڵ دراوسێیهکان بهاڵم ئهوهی پهیوهندی
به باری یاسایی ههیه یهکهم :بهربهرهکانی
لهگــهڵ هێنان و بردنی کهلوپهلی قاچاخه
له ســهر ســنوورهکان .دووههم :پتهوکردنی
سنوور بۆ ڕێگری کردن له دزهی دوژمن؛
کــه ئــهوه ئهرکهکــهی بــه هێزهکانــی
نیزامــی و ئاســایش و تهناهــی واڵت
ئهســپێردراوه .ســێههم :لهبهر ئهوهی ســنوور
شــوێنێکی نائهمن و ناســهقامگیره ناکرێ
هێندێــک کارخانــه و کارگــهی زهبــهالح
و مامناوهنــدی کــه بــه نــاوی گهاڵڵــهی
نهتهویــی (طــرح ملــی) لــێ دابمــهزرێ.
ههروههــا لهبــهر دووربوونــی ســنوور لــه
ناوهنــدی دهســهاڵت و گرینگینــهدان بــه
ناوچــه ســنوورییهکان لــه زۆریــهک لــه
خزمهتگوزارییــهکان و هــهل و دهرفهتهکان
بێبــهش دهبێ یان هــهر نایگاتێ .بۆنموونه
ئهگــهر چــاو لــه خهریتــهی ڕێگاوبانهکان
لــه ئێــران دهکــهی ههمــوو گهورهڕێیهکان
و ئوتوبــان و شــاڕێ و ئازادڕێیــهکان لــه
ناوهندهوه دهســتیان پێکردووه و پهلوپۆی بۆ
ڕاســت و چهپ و خوار و ژوور هاویشــتووه
و ههتا بۆ الی سنوورهکان دێی ڕێگاکان
باریکتــر و باریکتــر بوونهتهوه و له ســنوور
بۆتــه مــووڕێ! جا بۆخــۆت بێنه بهرچاو،
له زۆر شتدا ههر بهم شێوهیهیه.
ســنووری پیرانشــار یــان خانــێ لهبــاری
جوغرافیایــی ناســراوه و لهبــاری مێژوویی
تهمهنــی بــۆ  100ههتــا 150ســاڵ پێــش
دهگهڕێتهوه  .خانێ به مانای کانی و به
مانای کاروانسهراش هاتووه .له دهوروبهری
کانی کۆنهخانێ شارۆچکهیهک بووه که
پێدهچێ شــوێنی حهســانهوه و ئیســراحهتی
کاروانچیان بووه.
ئێســتاش شــوێنهواری مێژوویــی لــه
دهوروبــهری کانییهکــه لــه دڵــی هــهردی
دێنــهدهر .جــا ئهگــهر بێینــه پێشــتر لــه
کاتــی دهســهاڵتی عوســمانییهکان لــه
موســڵ و دهســهاڵتی میرانی ســۆران سهر
بــهو ئیمپراتۆرییهتــه ئــهم ناوچهیه ســهر به
دهســهاڵتی میرهکانــی موکــری ســهر بــه
ئێــران بــووه .قهت ئهو ســنووره بــهو مانای
ئهوڕۆ حیسابی له سهر دهکرێ نهبووه ،له
ڕابــردوودا ئێره به ناوی کوێســتان و بهری
سهر به دهسهاڵتی عوسمانی به گهرمێن ناو
دهبران .پــاش لهنێوچوونی عوســمانییهکان
و دامهزرانــی واڵتــی عێــراق ئــهو ســنووره
وردهورده بههــۆی کێشــهی نێودهوڵهتــی
تونــد کــراون که لــه زهمانی به دهســهاڵت
گهیشتنی بهعسییهکان گهیشته ئهوپهڕی
خۆی .له کاتی شهڕی یهکهمی جیهانی
عــوروس (تیزار) بهو ناوچهیهدا تێپهڕیوه و
کوشتوکوشــتارێکی زۆری کردووه و پاش
ئهویــش گرانییهکــی ســهخت ناوچهکــهی

گرتۆتــهوه و کاڵهموونــه هاتــوون .لــ ه
شــهڕی دووههمــی جیهانیــدا دیســان
لهالیــهن ڕوســهکان (ســۆڤییەت) دهســتی
بهســهردا گیــراوه و لــه زهمانــی ڕهزاشــا
هێندێــک یهکانــی هێندراونهتــه خانێ له
نێــوان زهرگهتــهن و کۆنهخانێ نیشــتهجێ
کــراون و دوکان و بازاڕیــان کردۆتــهوه و
کاری هــاورده و ههناردهیــان لــهو ســنووره
کــه بــه کــردهوه مانــای هێڵی نێــوان دوو
واڵت بهخــۆوه دهگــرێ ،دهکــهن .هــهم له
زهمانی دهسهاڵتی محهممهدڕهزاپاڵهوی و
ههم پاش ســهرکهوتنی شۆڕشــی گهالنی
ئێران ســهدام دوژمنایهتــی ئێرانی کردووه
ئهو ســنووره بهســتراوه بــهاڵم ههموو کات
بــه شــێوهی نافهرمی بــه قاچاخی کاری
لــێ کراوه و هامووشــۆی پێــدا کراوه .له
کاتــی شــهڕی ئێران و عێراق پیرانشــار و
ناوچهکهی ههموو کات له ژێر ڕههێڵهی
تــۆپ و تهیــارهی ڕێژیمی بهعســدا بوو.
ئهو شــهڕه بۆ خهڵکی ناوچهکه ئاوارهیی
و ماڵوێرانــی و کاولکارییهکی زۆری به
دوای خۆیــدا هێنــا .وهک کورد گوتهنی
دهبــێ بــه داســتان بیگێڕییــەوه .لهگــهڵ
زهبروزهنگــی دهســهاڵتدارانی بهعــس لــهو
دیو ســنوور زۆر کهســی دهکوشــت یان به
دیلــی دهگرتــن .ههمــوو کات ڕێگــر بوو
لهبهرامبــهر کاســبکارانی ئێرانــی (لــهو
دیو دیله کاســبکارهکان وهک دیلهکانی
شــهڕی دههاتنه ئهژمار و حیســابی دیلی
شهڕیان لهسهر دهکرا) بهو حاڵهش ئاڵووێر
و هامووشۆ قهت به تهواوهتی نهبڕاوهتهوه.
ههتــا ســاڵی  1370ههتــاوی؛ ئهو کات
که خهڵکی کوردستانی عێراق ههستانهوه
و پاشــان لــه ترســی دڕندهیــی ڕێژیمــی
بهعس تووشــی ئهو کــۆڕهوه گهوره بوون.
ئــهو کات دهروازهکانــی ســنووری خانــێ
و ههمــوو ســنوورهکانی تریــش بــه ســهر
خهڵکــی لێقهومــاو و ئــاوارهدا کرایــەوه و
پــاش ئــهو کارهســاته هاتووچــۆ و ئاڵووێر
لــهو ســنوور ورده ورده بــڕوهی پهیــدا
کــردەوە و له ســاڵی  1375بازاڕچهیهک
بــه نــاوی ( بازارچــه مبــادالت مــرزی و
پیلــهوری) بــۆ خهڵکــی کهمداهــات و
فهقیــری ســنوورهکه کرایــهوه .گهلێــک
کــهس کارتی پیلهوهرییان پێدراو و کاری
ههنارده و هاورده ڕۆژ لهگهڵ ڕۆژ برهوی
پێــدهدرا و ئهوجــار کارتهکانــی پیلــهوری
لــه قالبــی (تعاونــی مبــادالت مــرزی)
و (تعاونیهــای پیلــهوهری) یاســامهند
کــران .لــه ههوهڵ مانگی بههاری ســاڵی
 1387لــه کۆبوونهوهیهکــی بهربــاوی
بهرپرســانی ناوهنــدی و پارێزگایــی
ئێــران و شــاری پیرانشــار و ههروههــا
کاربهدهســتانی ههرێمــی کوردســتان لــه
خاڵی ســنووری تهمهرچیــان ،فهرمیبوون
و بهنێودهوڵهتیبوونــی ئــهو ســنوورهیان
ڕاگەیانــد و دامــودهزگای گومــروگ
و ورده ورده بنکهکانــی دیکهیــان لــێ
دامەزراند .ههر لهو کۆبوونهوهیهدا بهڵێنی
درا که ڕێگای ههولێر  -حاجی ئۆمهران
بــه دووســاید بکــرێ و شــاڕێی تــاران -
تهورێــز و تهورێــز – ورمــێ  -نهغــهده بۆ
تهمهرچییــان ههتــا زووه دهســت پێبکهن و
پێکهوهی گــرێ بدهنهوه .کارتی تیجاری
کاری پێدهکــرێ و یاســاکانی گومــرگ
بهشــێوهی فهرمــی کاری پێدهکــرێ و
گومــرگ لــه بازارچه جــودا دهکرێتهوه و
پاشــانیش ســایتی هاتوچــۆی موســافر و
میوان به پاســپۆرت دادهمــهزرێ و دوایی
دهکرێتــه  ٢٤کاتژمێــری و گهلێــک
دامــودهزگای پهیوهندیــدار لــهو ســنووره
جێگیر دهکرێن.
ههر له تهنیشت ئهم دامهزراوهیه هێندێک
کهلوپهلــی ڕێگهپێنــهدراو و پێویســت
و ناپێویســت و لوکــس  ...لــه ڕێــگای
نائاسایی و بهشێوهی نایاسایی به پشت و
به یهکسم هاورده و ئاودیو دهکرا که جۆر
و شــێوهی کااڵ و کهلوپهلــهکان بهپێــی
ویســتی خهڵــک و بــازاڕی نوێــی ئێــران
یهکجار زۆر بوو بهاڵم گهلێک مهترســی
دیــار و نادیــار لــه ســهر ڕێــگای ئهوانــه
لهبۆســهدا بوون .ڕێگای سهخت و دژوار،
میــن و کهمیــن ،ســهرما و شــهخته ،دز و
جهرده ببوونه قاتڵی ســهری کاسبکارانی
ســهر ئــهو ســنووره .بــه دهیــان کــهس بــه

گوللــهی هێــزه ئینتیزامییهکان کوژران و
وهســهر میــن پهڕیــن و له کڕێــوه و باراندا
ڕێگایــان لــێ ون بــوو و لــه ســهرما ڕهق
بوونــهوه و ههڵدێــران و وهبن ڕنوو کهوتن و
ماڵیان لێ ئهستێندراو زهوت کرا و خوراو
ئــهوان مافنگــی مانــهوه .بهاڵم دهســتیان
ههڵنهگــرت و دیســان تێههڵبوونــهوه.
هــهر ئــهوه بــووە هــۆی ئهوهیکــە شــورای
دهورهی هــهوهڵ بــۆ سهروســاماندان و
ڕێکوپێککردنــی ئاڵووێــری مــهرزی
ناوهندێکــی بۆ ڕانــان و لێککۆکردنهوهی
کاســبکارانی هاوردهکاری کهلوپهلی ناو
مــاڵ و ئێلێکترۆنــی و دهنگوڕهنــگ و
پۆشــاک و المــپ و  ...دیــاری بــکا.
یهکــهم بازاڕچــهی کهلوپهلــی هــاورده
لــه شــهقامی ئیمــام کــه ماوهیــهک بــوو
بــه تــهواوی چــۆل ببــوو کرایــهوه .توانی
بــه ماوهیهکــی کــهم گهشــهیهکی بــاش
بســتێنێ .بــهو کاره لهالیــهک شــار
گهشــهی ســهند و لــه ههمــوو شــارهکانی
دهوروبــهر بــۆ کار و کاســبی خهڵــک
ڕوویــان تێکــرد ،ههم به هــۆی زیادبوونی
هێنانــی کهلوپهلــی هــاورده و ڕووتێکردن
و پێشــوازی خهڵکــی شــارهکانی دیکهی
ئێران له کڕینی ئهو کهلوپهالنه ،بهرپرسان
بۆ سهروساماندان بهو کاره کهلهبهرێکیان
بــۆ کردنــهوه که هــهم به هاســانی بتوانن
هــاورده بکــهن ،هــهم چاوهدێــری بکــرێ
و هێندێــک کهلوپهلــی دیاریکــراو و
ڕێگهپێــدراو ئیزنــی هاوردهکردنیان ههبێ
و هــهم ئــهم کهلهبهره لــه وهرگرتنی باج و
خهرجی گومرگی مەعاف بوو.
پاشــان ئــهو کهلهبهرهش ڕێوشــوێنێکی بۆ
دیاری کرا و کارتی کۆڵبهری و ســڕه و
نۆبهی بۆ دامهزرا و سهنگ و تهرازوو و
کیلۆ و باتمان هاتنه گۆڕێ و ههرکهس
زیاتــری ههڵبگرتایــە دهســحهقی زیاتــری
وهردهگــرت! ئــهوهش بــووە هــۆی ئهوهیکه
گهلێــک کــهس تووشــی قهوهرێکهوتن و
ســهقهتی و الق شــکان و پشــت وهرگهڕان
بــن .ههتــا ســاڵی ڕابــردوو بــه بیانــووی
بهربهرهکانــی لهگــهڵ قاچاخ و داکۆکی
لــه بهرههمــی ناخۆیــی و وهبهرهێنــهران
ئــهو کهلهبــهره بۆ ماوهیــهک داخرا! پاش
هــهراو کێشــهیهکی زۆر لــه نێــوان نوێنهر
و بهرپرســانی شــار و پارێــزگا و ناوهنــد و
خهڵک دیسان ئهو کهلهبهره کرایهوه بهاڵم
ئــهو جــار زۆر جیاوازتــر بــوو لــه جارانــی
پێشــوو! بهشــێوهیهک که قهت وهک ئهو
ماوهیهی ئاڵۆز و پڕکێشه و به قسهوباس
نهبووه!! ئهوهش لهو کاتهوه سهرههڵدهدا که
هێندێک بهرپرس و ئیدارهی شارستانی و
پارێزگایی کیســهیان بــۆ ههڵدووری! ئهو
کهلهبهره بۆ ههژار و بێدهرهتان و گهشهی
شــار کرابــۆوه ئهگــهر وهک ڕابــردوو بۆ
ئهوانــی بهجێبێڵــن و دهســتی هێندێــک
بهرژهوهندخوازی دهرهکی کورت بکرێتهوه
دهتوانــی دیســان بــۆ خهڵــک و شــارهکه
بهسوود بێ.
ئــهوهی ئهمــڕۆ به نــاوی داهاتی مهرزی
و مجــەوز و پســوله لهگۆڕێدایــه هیــچ
یارمهتییەکی خهڵک و شــار نادا ،نهک
هی خهڵک و شار بگره خهڵکی ئێرانیش

نــادا! چوونکــه لــه نــاو شــار وهک دهڵێن
بــازاڕی ئــازاد و ڕهقابهتی بۆ دۆزینهوهی
بازاڕ و وردکردنهوهی کااڵ و کهلوپهلهکان
زۆر بههێــزه ،کاتێک ئهو ڕهقابهته بههێزه
ههیــه ئیتــر پێویســت به باج خســتنه ســهر
کابرای بازرگان مانای نابێ! له حاڵێکدا
بــاش دهزانیــن ئــهوهی لــه زیادبوونــی ئهو
بــاج و خهراجــه زهرهر دهکا تهنیــا خهڵکی
هــهژار و فهقیــری ههمــوو ئێرانه،تاجــر
یــان مامهڵهچــی لــه پێشــدا ســهرمایه و
پاشــان تێچوو و خهرجــهکان جیا دهکاتهوه
ئهوجــار خێــری خۆی داوێته ســهر کااڵ و
کهلوپهلهکه ،ئهوهی دهوڵهت به ناوی باج
لێیدهســتێنێ ئــهو لــه گیرفانــی خهڵکــی
فهقیر و کهمداهات که له بهر ههرزانییه
دهکــری ،دهیــدا!! زۆر بــاوه و دهگێڕنــهوه
ســااڵنی ســهرهتا که تازه ئهو هاتووچۆیه
ئــهوا گشــتگیر ببــوو ئــهو کات کابــرا
دهچــووه حاجــی ئۆمــهران و تلویزیۆنێکی
به پشــتێ دادهدا و ههزار تمهنی باج دهدا
و ههتا نێو شاری به پێیان دههاتهوه له نێو
شاری دهیفرۆشت ،هی وا ههبوو خۆی له
پێشــمهرگه و ئاســایش دهشــاردهوه و ههزار
تمهنــه باجــهی نــهدهدا ،کــه بــه ماندوو و
شهکهتی دهگهیشتهوه نێو شاری به ههزار
تمــهن کهمتــر له بازاڕ دهیفرۆشــت!! پێیان
دهگــوت بــۆ وا دهکهی دهیگــوت ههرزانم
بــۆ ڕاوهســتاوه!! ئهوهیــه بــازاڕی ڕهقابهت
و کێبهرکێــی زوو وردکردنــهوه .نابــێ
ڕێگه بدرێ ئهو ســنووره به ئینحیســاری
بکرێ ،دهبێت بۆ ئهم ســنووره ڕێکارێکی
گونجــاو بدۆزینــهوه و مۆڵهتیــش نــهدرێ
که سوودی گواســتنهوهی کهلوپهل تهنیا
بچێت ه گیرفانی چهند کهسێکهوه.
لــهم بابهتــهدا دهبێ جهخت لهســهر دۆخی
نالهبــاری ژیانــی سنوورنشــینهکان و
کۆڵبــهران بکرێتهوه .کارێک بکرێ که
هــهم ههلــی کار بڕهخســێ هــهم ڕێــژهی
ههنــارده ببهرێتــه ســهر .هــهر بــه تهنیــا
کۆڵبــهری هیــچ گهرهنتییەکــی نییــه و
نابــێ تهنیــا کۆڵبــهری بهشــی خهڵکــی
بێبهشی سهر سنوور بێ.
بهاڵم ئهوهی بۆ داکۆکی له بازاڕی ناوخۆ
و وهبهرهێنــهران و کارخانه و کارگاکانی
خۆماڵــی بهڕێوه چوو بووە هۆی ئهوهیکە
چهنــد مانــگ ســنووری کۆڵبــهری
ببهســترێ و ئــهو تهوژمــهی بــۆ بــازاڕی
نێوخــۆ بــۆ بازاریانــی شــاره گهورهکانیان
هێنا و پاشــانیش ســاخ بۆوه که ئهو زهخت
و زۆرهی کــه بۆ ناوچه ســنوورییهکانیان
دههێنــا تهنیــا نــان بڕینی خهڵکــی ههژار
و بهشــمهینهت و دهستهوهســتانه ،بۆیــان
دهرکــهوت کــه کهر له کــوێ کهوتووه و
کونــده له کــوێ دڕاوه!! قاچاخچییهکان
ئهوانــن کــه بــه کهشــتی و کانتینێــر و
ماشــێنی گــهوره ترانزیــت دهکــهن ماڵــی
خهڵــک و بهرههمــی ناوخۆیــان خــراپ
کردووه!! گیرفانی خۆیان پێ پڕ کردووه.
لهالیهکــی دیکــهوه بههــۆی نهبوونــی
چاوهدێر و پاشــان لێپێچینهوه و لێپرسینهوه
و بهدواداچــوون بــازاڕی ناوخۆیی بووه به
پاشــاگهردانی و کــهس ســهنهی کــهس
ناخوێنێتــهوه و کااڵکانیــش ههم له بواری

چهندایهتــی و چۆنیایهتــی ،هــهم لــ ه
بــواری ڕانــان (عرضــه) و ههم له بواری
کوالێتــی دابهزینــی زۆری ههبــووه و لــه
بــواری نرخهوه گهلێــک بهرهوژوور چووه.
هــهر لــهو شــاره چکۆلهی خۆمــان چهند
مانگ لهمهوبهر ههموومان دهماندیت که
بــهر دهرگا و جامی فرۆشــگا و کۆگای
فرۆشــتن و نوێنهرایهتــی کهلوپهلــی
بهرههمــی ناوخۆیــی پــڕ ببوو لــه بەنێر و
کاغــهزی ڕهنگاورهنگ که پروپاگهندهی
داشــکانی نرخیان لێ نووســرابوون،%30 .
 ،%40ههتا  50و  %55یشــی لێ درابوو!
ئــهوه لــه حاڵێکدایــه کــه ئهو فرۆشــگا و
ناوهندی فرۆشانه نهک ههر بهرههمهێنهر
نهبــوون بگــره بریــکاری و بریــکاری
بریکاریش نهبوون دهســتی ســێ و چواری
بازار بوون .ئهوانیش پاش دهســتی دووههم
و سێههم که خێری خۆیان دههاویشته سهر
و بههرهی خۆی لێههڵدهگرت به  50ههتا
 %55داشــکان دهیفرۆشــی!!یانی چــی؟
ئــهوه ناراســتی نییــه ،ئهوه پاشــاگهردانی
و ئــهوه ههرجومــهرهج و شــێواوی نییــه!
ئــهوه بێمتمانهیــی و هــهژاری زیادکــردن
نییــه! ئــهوه مــهودای چینایهتــی ڕۆژ
لــه دوای ڕۆژ زیاتــر نــاکا ! داکۆکــی
لــه وهبهرهێنــهری ناخــۆ بهبــێ چاوهدێر و
لێپێچینــهوه و بهدواداچــوون ســهرکهوتوو
نابــێ .بــۆ مهگــهر کابــرای وهبهرهێنــهر
بهپێــی یاســا دهتوانــێ چهنــد بههــرهی
باوێته ســهر کااڵکهی 70یــان  %80زیاد
خســتنه ســهر کااڵ چ مانایهکــی ههیــه!
ئــهو بازاڕییهی دهســتی ســێ و چــواره و
بــهو مهزهندهییــهی داشــکانی دهبــێ دیارە
قازانجــی خۆشــی جیــا کردۆتــهوه که به
النیکهمــی  10ههتا  %20دهبێ قازانجی
دهســتی دوو و ســێ وهرهســهرێ خــۆ لــه
ههشتا نهوهدی دهدا.
ئهدی کهرهستهی ســهرهکی(مواد اولیه)
و تێچووهکانــی! بــۆ ! ئهوهی ڕاســتی بێ
بــار گرانکــردن له ســهر خهڵکــی فهقیر و
ههژار کارهســات و کێشهی کۆمهاڵیهتی
لێدهکهوێتــهوه و ئارامــی و تهناهــی
لــه کۆمهڵــگا بــار دهکا و گۆڕخــهو و
کارتۆنخهو و ســبهی سهدان بهاڵی دیکه
سهر ههڵدهدا.
لهگــهڵ ئــهو ههمــوو هــهوراز و نشــێوهی
تووشی کاسبکارانی سهر سنوور دهبێتهوه
که له ڕێگهی نائاسایی کهلوپهل هاورده
دهکــهن ،قــهت دڵــی پێخۆش نهبــووه قهت
ئهرخهیــان نهبــووه چوونکه نــه قهت تێری
کردووه و نه قهت پێی پشتگهرم بووه و نه
قهت ئهرخهیان بووه؛ نه توانیویەتی وهک
کار و شــوغڵ چــاوی لــێ بــکا ،لهبــهر
ئــهوهی هیــچ داهاتــوو و دڵگهرمییەکــی
بــهو کاره نهبــووە .ههمیشــه لــهڕووی
ناچــاری و لهبرســان و لهبــهر دابینکردنی
بژێــوی ڕۆژانــه و ڕووســپی بــوون لــه نێو
مــاڵ و منداڵی دهســتی داوهته ئهو کاره.
لهگــهڵ ئهوهی تــهواوی مهترســییهکانی
ڕێــگای لــه بــهر چاو بــووه ههمــووی به
گیان له ڕێگهی ژیانێکی ئابڕومهندانهدا
کڕیــوه .ســینگی خــۆی بــه گوللــهوه
نــاوه و بــه شــهوی تاریــک بهفــری ههتا

بهژنێــی بڕیــوه و وهســهر میــن پهڕیــوە و
هــهزاران مهترســی دیکــهی لــه ڕێگــهی
وهدهســتهێنانی نانــی مــاڵ و منــداڵ
بهزاندووه؛ بهاڵم دیســانیش ئهوهی لهگهڵ
کۆڵبهر و کاســبکار لهو ســنووره دهکرێ
بێڕێزییــه بــه ڕێــزی ئینســانییهتی ئــهو
ئینســانه هــهژار و بێودهرهتانه .ئهمڕۆ ئهو
کهلهبهره که کراوهتهوه تا ڕادهیهکی زۆر
ئهو مهترســیانهی له ســهر کهم بوونهتهوه
بــهاڵم کۆتاییــان نههاتــووه! بهشــێوهیهکی
دیکــه و جۆرێکــی دیکــه بهربینگیانــی
گرتۆتــهوه .لهوهتــهی کیلــۆ و باتمــان لهو
سنووره هاتۆته ئاراوه ههموویان زۆر زیاتر
له تاقهت و سهنگایی خۆیان بار ههڵدهگرن
که ئهوه کاریگهری ڕاســتهوخۆی لهسهر
جهســته و لهشــی ئهوان دهبــێ و زۆربهیان
تووشــی الق-شــکان و پشتشــکان و
قهوهرێکهوتــن دهبــن .ئهگــهر ئــهوڕۆش
ههســتی پێنهکهن ســبهی بهسهری پیری
لێیان وهدهردهکهوی.
ئهمــڕۆ کــه توانــای دابینکردنــی بژێوی
ژیانــی خــۆی و مــاڵ و منداڵــی نییــه،
ســبهی که لــه کار کهوت چــۆن توانای
دابینکردنــی تێچــووی داوودهرمانــی
نهخۆشــییهکانی دهبــێ؟! لهحاڵێکدا هیچ
چــاره و فکرێــک بــۆ پاشــهڕۆژی ئــهو
بێدهرهتانــه نهکراوهتــهوه .لهگــهڵ ئهوهشــدا
کۆڵبــهر هیــچ یاســایهکی داڕێــژراو و
پهســندکراوی بۆ کارکردن له سنوورهکان
له دهســهاڵتی یاســادانانی ناوهنــدهوه نییه،
یانــی یاســا ئــهو حهقهی ئهو بــه فهرمی
ناناســێ و چوارچێوهیهکــی دیاریکــراو
کــه بتوانێ لــهم ڕێگهیهوه دابینی بژێوی
ژیانــی خــۆی و بنهماڵــهی بــکا لهئارادا
نییــه .بۆیــه کۆڵبــهری به شــوغڵ نایهته
ئهژمــار و هیــچ گهرهنتی و پشــتیوانێک
نییه بۆ متمانه و پاڵپشــتی بواری ژیانی
ســبهی! ئــهوهی ئێســتا وهک بڕیــارات
و ڕێوشــوێنی کۆڵبــهری لــه ناوچــه
ســنوورییهکان کاری پێدهکــرێ ،هیچــی
له ڕوانگهی یاســاییهوه ڕێگهپێدراو نییه!
لهگــهڵ ئــهوهش ڕاســته یاســا ڕاســتهوخۆ
لــه ڕێــگای دهزگای یاســادانان واتــە
مهجلیــس کۆڵبــهری پێناســه نهکــردووه
بــهاڵم مافــی ئهوان ب ه فهرمی دهناســێ و
بــه هــهر شــێوهیهک بێ ڕێگهیــان پێدراوه
کــه لــه چوارچێــوهی ئــهو ڕێوشــوێنهی
بۆیان دیاری کردووه هامووشــۆی ئهودیو
ســنوور بکــهن و لــهو ڕێگهیــهوه بژیــوی
ژیانــی دابیــن بــکا .کۆڵبــهری کارێکی
کاتییــه .هیــچ گهرهنتــی و متمانهیهک
نییــه بــۆ بــه پیشــهیی بوونــی ئــهم کاره!
کهســیش ناتوانــێ داکۆکــی لێبــکا! جــا
بۆیــه پێویســته گهاڵڵــه و بەرنامهی لهبار
و شــیاوی بــۆ بدۆزرێتــهوه ،کار و پیشــه
بــۆ خهڵکــی ســهر ســنوور ڕهچــاو بکرێ
کــه بتوانێ جێــگای متمانــهی ئهمڕۆ و
ســبهی خهڵکــی ناچهکــ ه بــێ .کارێک
کــه هــهم خهڵــک پێــوەی ســەرقاڵ بێ و
هــهم یارمهتیــدهری پهرهپێدانــی ســنوور و
بردنهسهری ههناردهی بهرههمی ناوخۆیی
بــێ .ههتــا ئــهو خهڵکــهش لــهو ژیــان و
گوزهرانهی لهناو تهمدا هەیانە بێنهدهرێ.
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تابووتی فاشیزم دوابزماری دەوێ
چەکۆ ئەحمەدی
تایبەتمەندیــی هاوبەشــی هەمــوو
فاشیســتەکان گشــتخوازبوون و خــۆ
لەســەروو هەمووانەوە بینینە .فاشیســت لە
ڕوانگــەی خۆیــەوە لــە هەمــوو بوارەکانی
ژیــان و کولتــووردا باشــترینە و ئەوی دی
لەژێر سێبەری ئەواندایە کە دەتوانن وەک
مــرۆڤ ژیــان بکەن؛ کەواتە هەرچی ڕوو
دەدات لەالیەن ئەوانەوە ڕەوایە و یاساییە و
ئــەوی دی دەبێ شــوکرانەبژێری دەرگای
بااڵدەســت بــێ .لێــرەدا و لــە واڵتێکــی
وەک ئێــران کــە دەســەاڵتداران خۆیــان بە
بــان کولتــور لــە ئاســتی جیهانیــدا دەبینن
و میراتگــری «هنــر نــزد ایرانیــان اســت
و بــس»ن ،بــە جۆرێکــی دیکــەش هــزری
فاشیستیی مەزهەبیی لە سیستمەکەیاندا
زاڵ کــردووە .دەســەاڵتدارانی تــاران بــە
درێژایی سەدان ســاڵ لەڕووی نەتەوەییەوە
خۆیان بە بااڵدەست دەزانن و لە ١٩٧٩وە تا
ئێستاش هەموو کردەوەیەکی فاشیستانەی
مەزهەبییــان لە یاســادا گونجانــدووە و ئەو
کردەوانــەی کــە لــە ڕابــردوودا تەنیــا لــە
گوتــار و دەقــی ئەدەبــی و پەرتــووک و
دیوانە شــێعرەکاندا بوو ،ئێســتا بووەتە یاسا
و دەســەاڵتدارانی تاران بەپێی یاسا هەموو
چەمکەکانــی ژیانیــان قەدەغــە کــردووە
چونکــە لــە ڕوانگــەی ئەوانــەوە «ئــەوی
دی» تەنیا دەبێ گوێڕایەڵ بێ.
هەواڵــی دەســتڕێژی چەکدارانــی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران
و کوژرانــی نزیــک بــە چــل کــەس لــە
دانیشــتووانی بەلووچستان ،لە بەشێک لە
ڕاگەیاندنەکاندا باڵو کرایەوە .تاوانی ئەم
مرۆڤانە کاســبییەک بووە کە هەم ڕێژیم
خــۆی دەرفەتــی دابوونــێ و هەم یەکێک
لــەو کارانەیــە کــە کاریگەریــی نەرێنــی
لەســەر کەســایەتیی تاک دادەنێ .ڕێژیم
بەشــێوەی سیســتماتیک لــە دوو ناوچەی
ســەر بە ســنوورەکانی ئێران کە لە ڕووی
نەتەوەییــەوە و خەبــات بــۆ بەدەســتهێنانی
مافەکانیــان چــاالک و زینــدوون ،واتــە
کوردســتان و بەلووچســتان ،بــە زۆر
هۆکار خەڵکی ناچار کردووە پیشــەیەک
هەڵبژێرن کە هەم مەترسیی گیانیی هەیە
و هــەم پیشــەیەکی گونجــاو بــۆ مــرۆڤ
نییــە و کاریگــەری لەســەر کەرامــەت و
کەســایەتیی تــاک دادەنــێ و ڕێژیــم زۆر

زانایانە نزیک بە  ٢٥ساڵە پەرە بەم بەناو
پیشەیە دەدات.
دۆخی ئابووریی ئێران بە هۆی سیاسەتی
زێدەخوازیــی فاشیســتییانە و نەزانــی لــە
بەڕێوەبەریــی واڵتــدا ،لەگــەڵ قەیرانێک
بــەرەوڕووە کــە بینەقاقــای خەڵکی هێندە
گووشــیوە کــە لــە ڕووی ناچارییــەوە
پەنــا بــۆ هەمــوو کارێــک دەبــرێ تاکوو
سەرەتاییترین پێداویستییەکانی ژیان دابین
بکــەن .یەک لەو پیشــانە کۆڵبەرییە کە
لە ناوچەی بەلووچســتان «سوخت بری»
یــا ســووتەمەنی بردنــی پێدەگوتــرێ و
نزیک بە هەموو فاشیستەکانی ناوەندیش
پێــی دەڵێــن قاچاخ .ئەوە لەکاتێکدایە کە
ڕێژیم خۆی ،وەک باس کرا ،بە فەرمی
ئەم کارەی داناوە بۆ ئەو ناوچانە.
لــە هــەردوو ناوچــەی کوردســتان و
بەلووچستاندا ئەم پیشە سەرەڕای نامرۆیی
بوونی ،بەردەوام لەگەڵ مەترسیی کوژران
بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکان
بــەرەوڕووە .ئەگــەر چــاو لــە ئامــاری
ناوەندەکانــی مافەکانی مــرۆڤ بکرێ،
نــاوی ســەدان و بگــرە هــەزاران مرۆڤــی
تێــدا دەبینــرێ کــە تەنیــا بــە «تاوانی»
کۆڵبەری و ڕاگواستنی شمەکی ئاسایی
ژیــان کوژراون .ئــەوە لەکاتێکدایە کە لە

زاری ســەرکۆماری ڕێژیمــەوە زۆرجــار
بیســتراوە کــە تیرۆریســتەکانی ســپای
پاســداران بــە دەیــان ســەکۆی نایاســایی
هێنــان و بردنــی هەموو جــۆرە کااڵیەک
بە کەشتییان هەیە و بەرامبەر هیچ یاسا
و ڕێســایەک وەاڵمدەر نین و ڕاســتەوخۆ
وەک برایانی قاچاخچی ناویانی بردووە.
بەبــەراورد لەگەڵ ئەم ئاســتە لە قاچاخی
تیرۆریســتانی ســپای پاســداران ،دەبــێ
ڕێــژەی ئازوگوێــزی شــمەکی کۆڵبــەران
چەنــدە بــێ کــە تاوانەکــەی کوشــتنی
کۆڵبەر و تااڵنی کۆڵەکەیان بێ؟
پــاش ئەوەی لەم ڕۆژانــەی دواییدا ڕێژیم
لــە بەلووچســتان خەڵکــی کۆڵبــەری
بەلووچــی دایــە بــەر دەســتڕێژی گوللە و
بە واتای ڕاستەقینە کۆمەڵکوژی کردن
و بە گوتەی بەشــداران و چاوەدێرانی ئەو
کارەســاتە نزیک بە  ٤٠کەس (یەکێک
لــە کۆڵبــەرەکان کــە لەو شــوێنەدا بووە و
لەگــەڵ بــی بی ســی وتووێژی کــردووە،
ئــەو ڕێــژە لــە کوژراوانــی باس کــردووە)
کــوژران ،خەڵکــی بەلووچســتان لەســەر
ڕژانی خوێنی ڕۆڵەکانیان هاتنە دەنگ و
ناڕەزایەتییان دەربــڕی .لەو ناڕەزایەتییەدا
چەنــد شــوێنی وەک فەرمانــداری و
بەخشــداریی ڕێژیــم لەالیــەن خەڵکــی

خەباتــکاری بەلووچــەوە داگیــر کــرا و تا
ئێستاشــی لەگــەڵ بێ ئــەو ناڕەزایەتییانە
کەم و زۆر بەردەوامە.
ئــەوە لەکاتێکدایــە کــە جگــە لــە
فاشیســتەکانی گشــتخواز ،هەمــوو
مرۆڤێــک دەزانــێ ئــەوەی ڕێژیــم و هێزە
چەکدارەکانی لەو کارەســاتەدا کردوویانە
نامرۆڤانــە و تاوان بەرامبەر مرۆڤە ،بەاڵم
نەک هیچکام لە ناوەندگەراکان هەستی
هاوســۆزییان بــۆ ئــەو چل مرۆڤــە نەبزوا،
بەڵکــوو بــە جۆرێکیش یا دەستخۆشــییان
لــە تاوانبارانی ڕێژیم کردووە یا بایکۆتی
هەواڵەکەیــان کــردووە و هەوڵیــان دەدا
ڕێــژەی کــوژراوان بــە کــەم پیشــان بــدەن
کــە لە ڕوانگەی ئەوانــەوە تەنیا کاتێک
بایەخــی اللێکردنــەوەی دەبــێ کــە خوێن
الشــە ببــات بەاڵم لــەم نێوەدا دیســان ئەوە
تاکــی کــوردە چ لــە نێوخــۆ (ئیــام و
کرماشــان بــە ئاشــکرا) و چ لــە تاراوگە
هەســت بــە هاوســۆزی دەکات و خــۆی
وەک هاوچارەنــووس پیشــان دەدا و
پشتیوانی لە بزاوتی بەلووچستان دەکات.
نەتــەوە داگیرکراوەکانــی نێو چوارچێوەی
ئێــران پــاش  ٤٣ســاڵ لــە تەمەنــی
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران ،هێشــتاش
هــەر بەردەوامــن لــە خەبــات بۆ گەیشــتن

بــە سەربەســتی .نەتــەوەی کــورد زۆر
پێــش لــەم ڕێژیمــەش بەشــێوەی ڕێکخراو
لــە دژی داگیرکــەر خەباتــی کــردووە و
دانەبــڕاوە لــە گۆڕەپانــی خەبــات .ئێســتا
و پــاش تێپەڕبوونی ســااڵنێک و النیکەم
لــە دوو دەیــەی ڕابــردوودا نەتەوەکانــی
دیکــەی ئــەو ســنوورە ،بەشــێوەیەکی
بەرچاو ئاستی زانیارییان لەهەمبەر مافە
نەتەوەییەکانیــان بەرز بووەتەوە و چیدیکە
وەک ڕابــردوو ملکەچــی ئیــرادەی
فاشیســتییانەی داگیرکەرانی ناوەندگەرا
نابــن .ئــەوەی لە ســەراوانی بەلووچســتان
ڕووی داوە ،تەنیــا داکۆکــی لــە خوێنــی
ڕژاوی ڕۆڵەکانیــان نییــە ،بەڵکــوو
خەڵکــی بەلــووچ و نەتەوەکانــی دیکەش
بــەو ئاکامــە گەیشــتوون کــە ژیانــی
بندەســتی لــە هــەر دۆخێکی ئابووریشــدا
بێ هەر داڕمانی کەسایەتی و داماڵینی
کەرامەتــی مرۆڤــە بۆیــە بــەردەوام لــە
هەمــوو دەرفەتێــک کەڵــک وەردەگیرێ
تاکــوو ڕەوتــی خەباتیــان بــۆ وەدەرنانــی
داگیرکەر درێژ و پوختەتر بکەنەوە .خاڵی
گرنــگ لێــرەدا خوودئاگایــی تاکەکانی
نەتــەوە داگیرکراوەکانــە لــە «ئێــران»دا.
ئــەم نەتەوانــە بــەو ئاســتە لــە تێگەیشــتن
گەیشــتوون کــە :واڵتیــان داگیــر کــراوە،

هیــچ پشــتیوان و یارمەتیدەرێکیــان نییــە
جگــە لە خۆیــان ،ســووکایەتی بە هەموو
ئەو شتانەیان دەکرێ کە هەیانە (مێژوو،
کەرامــەت ،کولتــوور ،زمــان ،ئاییــن،
مەزهــەب و ،)...ڕەمــزی ســەرکەوتن و
ڕزگارییــان یەکگرتوویــی و هاودەنگییــە
و...
تــا ئێســتا و لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا
ئاســتی هاوســۆزیی نەتەوەکان لــە ئێراندا
بە شێوەیەکی بەرین دەرکەوتووە .لە چەند
کارەســاتی سروشــتیی سااڵنی ڕابردوو لە
کوردســتان و ئەحــواز و بەلووچســتان و
لوڕســتاندا بە ئاشــکرا بینیمان کە ڕێژیم
نــەک هیــچ هەنگاوێک بۆ چارەســەری
دۆخــی ژیانــی لێقەومــاوان هەڵناگــرێ،
بەڵکــوو کاتــێ بینیــی نەتــەوەکان خۆیان
دەبنــە پشــتیوانی یەکتــر و بــە هانــای
یەکدییــەوە دەڕۆن ،هەمــوو بەربەســتێکی
بــۆ ســاز کــردن و بــووە گێچــەڵ بۆیــان.
لێرەشــدا ئــەوە نەتــەوەکان بــوون کــە
لێبڕاوانــە پشــتیوانیان لــە یەکــدی کرد و
ســەلماندیان کــە ئــەم نەتەوانــە لــەم واڵتە
وەیشــوومەلێدراوەدا هاوچارەنووسن و تەنیا
بــە هاودەنگــی و یەکگرتوویــی دەتوانــن
داگیرکــەر الواز بکــەن و لــە ئاکامــدا لە
واڵتی خۆیان وەدەریان نێن.
هەمــوو ئەوانــەی چاوەدێــری دۆخــی
سیاســی و ئابــووری و کولتووریــی نێــو
ئێرانــن ،بــە ڕوونــی دەزانــن کــە نەتــەوە
بندەســتەکان بــەردەوام لەالیــەن زلهێــزان
و دەوڵەتانــی ناوچــەوە بوونەتــە قوربانــی
و تەنیــا ڕۆڵــی ئامــرازە ســەوداگەرییان
بۆیــان گێڕاوە ،کەواتــە دەبێ جارێک بۆ
هەمیشــە ئەم نەتەوانــە بەخۆیاندا بێنەوە و
بزانــن لــە دۆخێکی ئــاوا هاوچارەنووســدا
چاوەڕوانــی لــە واڵتــان و هێــزی دەرەکی
نــەک چارەنووســیان بــەرەو باشــە نابــات،
بەڵکــوو ماڵوێرانییەکە درێژتر دەکاتەوە و
پڕۆســەی ڕزگاری درێژتر کەواتە وەک
ئەرکــی ئەو نەتەوانەیە کــە یەکگرتووانە
بەگــژ داگیرکەردا بچنــەوە تاکوو دوایین
بزمــار لە تابووتــی فاشــیزمی داگیرکەر
بــدەن و بــە یەکجــاری نیشــتمانیان لــە
«ئــەوی دی»ی داگیرکــەر داماڵــن
و هەنــگاو بــۆ ئاوەدانیــی واڵتیــان خێراتر
بکەن .نەتەوەی کورد ،وەک هەمووکات
پشــت و پشــتیوانی نەتــەوە بندەســتەکانی
دیکەیــە و بــە دەیــان و ســەدان جــار لــەو
تاقیکارییەدا سەربەرزانە هاتۆتە دەر.

درۆ ئابوورییەکان
لە بەرەبەری ساڵی نوێدا!
جاقل
«ناهێڵیــن لەژێــر گوشــارە ئابوورییەکانــدا
پشــتی خەڵــک بشــکێ!» ئــەم ڕســتە
بەشــێکە لــە وادە و بەڵێنییەکانــی
ئیســحاق جەهانگیــری جێگــری یەکەمی
ســەرکۆماری ئیســامی کــە لــە
دواســەفەری خــۆی بــۆ پارێــزگای ســنە
و لــە نێــو بەشــێک لــە بەنــاو چاالکانــی
فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی ئەم پارێزگایە
کــردی! ناوبــراو وتوویەتــی« :ئەگەرچی
داهاتــە نەوتییەکانمــان کــەم بوونەتــەوە و
دۆخەکە بە گشــتی بــاش نییە بەاڵم ئێمە
بــۆ ئیدارەی دۆخەکــە ئامادەین و بەهۆی
ئەزموونەکانمــان لە ڕابردوو ناهێڵین لەژێر
گوشــارە ئابوورییەکانــدا پشــتی خەڵــک
بشکێ!»
ئەگەرچــی ئەمــە یەکەمجــار نییــە کــە
بەرپرســێکی حکومەتــی وەها بە ئاســانی
قسەیەکی لەو چەشنە دەکات و پێشتریش
زۆر مــۆرەی لــە جەهانگیــری زەالمتــر و
زەبەالحتریش قســەی هاوشێوەیان کردووە و
دواتــر وەک بــەرزی بانــان بــۆی دەرچوون
بــەاڵم ســاتەوەختی دەربڕینــی قســەیەکی
لــەو چەشــنە پێویســتی بــە هەڵوەســتە

لەسەرکردنە و شڕۆڤەکردنی ئیدیعایەکی
لــەو چەشــنەش لــە وەها کاتوســاتێکدا بە
پێویست دەزانرێ.
تەنیــا کەمتــر لــە  4مانگی دیکــە بەناو
هەڵبژاردنــی ســەرکۆماری لــە ئێرانــدا
بەڕێــوە دەچــێ کــە وەک زۆرێــک لــە
شــڕۆڤەکارانی سیاسی دەڵین ئەم نمایشە
دەتوانێ جارێکی تر و بۆ دواجار بە ڕای
گشــتی لــە ئاســتی جیهانیــدا بڵــێ کــە
کۆمــاری ئیســامی خاوەنــی ڕەوایــی و
مەشــروعیەت نییە؛ کەواتە زۆر سروشتی
دێتــە بەرچــاو کــە مۆرەیەکــی وەک
جەهانگیــری و بەدڵنیاییــەوە لە داهاتوودا
مۆرەکانی تری سەر بە دەزگای ویالیەت
لــە شاشــەی تەلەفزیۆنــەکان دەرکــەون و
ئیدیعــای لــەو چەشــنە بخەنــە ڕوو .جیــا
لــەم مەســەلە کەمتــر لــە  20ڕۆژی تــر
خەڵکانــی ئێــران بــە پێی نەریتی ســااڵنە
و دێرینــی خۆیــان پێشــوازی لــە جێژنــی
نــەورۆز دەکــەن و پێ دەنێنە نێو ســاڵێکی
تــر لــە تەمەنیــان؛ بــەاڵم چ ســاڵێک؟
شــێوەکار و کردەوەکانی دەوڵەتی ڕوحانی
لــە دوو خولــی پێشــوودا و هەروەهــا
باقــی دەوڵەتەکانــی پێــش لــە ڕوحانیــش
هــەر لەســەرەتای هاتنــە ســەرکاری
کۆمــاری ئیســامییەوە تاکــوو ئێســتە

بارودۆخێکی خوڵقاندووە کە چین و توێژە
جۆراوجۆرە کۆمەاڵیەتی و سیاســییەکان
ڕۆژانــە گوشــاری ئابــووری ،سیاســی،
کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگــی ئەزمــوون
دەکــەن؛ کەواتــە بــە لەبەرچاوگرتنــی
دۆخــی پێــوەرە ئابوورییــەکان لە ئێســتەی
ئێــران ،بەڵێنــی و وادەی ئیســحاق
جەهانگیری یان هەر بەرپرسێکی دیکەی
ڕێژیــم تەنیا دەچێتە خانــەی ئیدیعایەک
بــۆ سەرلێشــێواندنی ڕای گشــتی و لــە
ئەنجامــدا پێکانــی ئامانجێکــی شــاراوە
کــە لەالیەکــەوە وێنایەکــی هەڵــە و
ناڕاست لە کردارە ئابوورییەکانی دەوڵەت
دەکات و لەالیەکــی تــرەوە دۆخــی ژیانی
هەنووکەیــی خەڵــک بــە ئاســایی و زۆر
نۆرمــاڵ دەنوێنــی؛ وەک بڵێــی خەڵــک
پشــتی لەژێــر بــاری گرانــی و بێکاری و
هەاڵوساندا نەشکاوە!
لێــرەدا بــۆ ڕوونبوونــەوەی باشــتر و
زیاتــری ئەم کەتــوارە چەنــد نموونەیەک
دەهێنینــەوە :یەکێــک لــەو چیــن و
توێژانــەی کۆمەڵــگا کــە لــەم ســااڵنەدا
زۆرتریــن گرفــت و کێشــەی ژیانکردنــی
هەبــووە چینــی کریکارانن کــە بە وتەی
چاالکانــی ئــەم بــوارە تێچووی بەســتەی
مەعیشــەتییان لــە مانگــی بەفرانبــاری

ئەمســاڵ بــە بــەراورد لەگــەڵ ڕێبەندانی
ســاڵی پێشــوو  4میلیۆن تمەن زیادتر بووە
و حەقدەســتیان نیزیــک بــە  ٪40کەمــی
کــردووە واتــە حەقدەســت و مووچــەی
کرێــکاران بەگشــتی  ٪61کەمتــر لــە
تێچــووی مانگانــەی بنەماڵەکانیانە! بەم
پێیــەش زیاتر لــە ٪90ی کرێکاران لەژێر
هێڵی هەژاریدا دەژین.
هــەر لــەم چوارچێوەیــەدا زیاتــر لــە دوو
ســاڵە کــە خانەنشــینکراوان ســەبارەت بــە
کەمیــی موچــە و بەرزبوونــی نرخەکان و
چوونەســەری ڕێــژەی هەاڵوســان ئێعتــراز
دەکەن و ناڕەزایەتی دەردەبڕن بێ ئەوەیکە
هیــچ ئەنجامێکــی بەرهەســتیان دەســت
کەوتبــێ؛ ئــەوان دەڵێــن مووچەکەیــان
النیکەم  ٪50کەمترە لە نرخی هەاڵوسان!
لە جۆزەردانی ســاڵی ڕابردووشدا ناوەندی

لێکۆڵینەوەکانــی مەجلیس ڕایگەیاند کە
«توانــای کڕین» بۆ هەر هاوواڵتییەکی
ئێرانــی بەبــەراورد لەگــەڵ ســاڵی 1390
نیزیــک بــە یــەک لەســەر ســێ کەمــی
کــردووە؛ هەروەهــا ڕایانگەیانــدووە کــە
هەنووکــە ٪35ی خەڵکانــی ئێــران لەژێر
هێڵــی هەژاریــدا دەژیــن .ئامارێــک کــە
کارناســان و ئابوریناسانی سەربەخۆ پێیان
وایــە درۆیــە و ڕێــژە و نرخی هــەژاری لە
ئێران گەلێک لەو ژمارەیە زۆرترە.
گوشــارە ئابوورییــەکان ئەوەنــدە زۆرە کــە
کاریگــەری ڕاســتەوخۆی لەســەر دۆخی
ژیانــی خەڵــک لــە بــاری کەیفــی یــان
چۆنایەتیشــەوە داناوە؛ بەپێی ئامارەکانی
ناوەنــدی ئامــاری خــودی ڕێژیــم نرخــی
هەر کیلۆ گۆشــتی مریشک و گۆشتی
ســوور لە یەک ســاڵی ڕابــردوودا  2قات

و  ٪30زیادی کردووە و لە بەرامبەریشدا
لە ماوەی  8ســاڵدا واتە لە ســاڵی 90ەوە
تاکــوو ســاڵی  98مەســرەفی گۆشــت لە
ئێران  ٪40کەمی کردووە.
بــەم پێیــە و بــە لەبەرچاوگرتنــی
خــودی ئامارەکانــی ڕێژیــم و ناوەنــدە
ســەاڵحیەتدارەکان ،قســەکانی ئیســحاق
جەهانگیری یان هەر بەرپرسێکی دیکەی
ڕێژیــم کــە ئیدیعایەکــی هاوشــێوەی
جەهانگیــری بــکات دوورە لە ڕاســتییەوە
و نەتەنیــا خەڵــک لەژێــر بــاری قورســی
گرانــی ،بێــکاری ،هەاڵوســان و دەیــان
ئــازاری دیکەی ئابووری و کۆمەاڵیەتی
و سیاســیدا پشــتیان شــکاوە بەڵکــوو
شۆڕشــێکی فرەڕەهەنــدی دەوێ تاکــوو
بتوانــن خۆیــان لــەو قەیرانــەی کــە بــە
«ژیان» ناسراوە ڕزگار بکەن!

ژمارە ٥ ، ٧٩٤ی مارسی ٢٠٢١
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نووسین :هێمۆ

بەپێی بەراوردی دەزگای هەواڵگری هێزەکانیی هاوپەیمانان ،بە ڕێبەری ئامریکا ،سپای قودس،
بە مەبەستی ڕاهێنان ،پڕچەککردن و دانی مووچە بە هێزەکانی «فاتمییون» و «زەینەبییون»،
کە شیعەی ئەفغانستان و پاکستانی سەر بە تارانن ،سااڵنە  ٣میلیارد دۆالر تێچووی دەبێت
سندووس
خۆتێهەڵقورتانــدن لــە کێشــە و شــەڕە
ناوخۆییەکانــی واڵتــی ســوورییە ،کە لە
دوای هەڵکردنــی شــنەبای «بەهــاری
عەرەبــی» ،لــە ســاڵی ٢٠١١ی زایینیــدا
گەیشــتە ئــەم واڵتــە ،بــە گەورەتریــن
هەڵــەی سیاســەتی دەرەوەی کۆمــاری
ئاخونــدی دێتــە ئەژمــار  -هــەر چەنــد
ئــەو ،شــەڕانگێزی و کاولکارییانە وەک
قوواڵیی ئیســتڕاتژیکی خۆی دەبینێت و
ماهییەتی ئەم نیزامەش دەخوازێ کە هەر
ئاوا بێت  -ڕاســتەوخۆ ،لە ژێر چاوەدێری
«بەیتی خامنەیی»دا ڕێبەرایەتی کراوە.
هــەر ئێســتا لە نێو باڵەکانــی ڕێژیمدا ئەم
ڕاســتییە هەســتپێکراوە کــە مانــەوەی
هێــزە بەکرێگیراوەکانــی کۆمــاری
ئاخونــدی لە ســوورییەدا ،بۆ ســەرلەبەری

دۆالر دەقەبڵێنــن .هــاوڕێ لەگــەڵ ئــەم
هاوکارییــە مادییانە ،ســپای پاســداران بە
مەبەســتی ســەرکوتی دژبەرانــی بەشــار
ئەســەد ،ســااڵنە بە بڕی  ٨میلیارد دۆالر
هــاوکاری نیزامییان لــە ڕێگەی زەوی و
هەواوە هەناردەی دیمەشق کردووە.
بەپێــی بــەراوردی دەزگای هەواڵگــری
هێزەکانیــی هاوپەیمانــان ،بــە ڕێبــەری
ئامریــکا ،ســپای قــودس ،بــە مەبەســتی
ڕاهێنــان ،پڕچککــردن و دانی مووچە بە
هێزەکانی «فاتمییون» و «زەینەبییون»،
کــە شــیعەی ئەفغانســتان و پاکســتانی
ســەر بە تارانن ،ســااڵنە  ٣میلیارد دۆالر
تێچووی دەبێت.
ڕاگەیەندنەکانی ئەرتەشــی ئیسڕائیلیش
بــاس لــەوە دەکــەن ،کــە لە مــاوەی چەند
ساڵی ڕابردوودا تەنیا لە ڕێگەی بۆردومان
و مووشــەکبارانی پێگــە نیزامییەکانــی
ســەر بە سیســتمی ئاخوندی ،کە ســەدان
جــار گورزی لێوەشــاندوون ،چوار میلیارد

شــەڕ و گەڕانەوەیــان بۆ ئێــران ،دەیانکاتە
خــاوەن مڵــک و زەوی کشــتوکاڵیان
پێدەبەخشرێ تا کاری وەرزێڕی بکەن.
ئێســتا وەک ڕۆژ ڕوونــە کــە
کاربەدەســتانی ئەم ڕێژیمــە ،کە بناخەی
ئایدیۆلۆژییەکەیان لە سەر درۆ دامەزراوە،
بە هیچ شــێوەیەک ئامــادەی بە کردەیی
کردنی وادە و بەڵێنییەکانیان نین و تەنیا
وەک ســەگی هــار و بــە وادەی درۆ ،ئەو
چڵکاوخۆرانەیــان ،لــە الق و لــە ســەری
کۆمەاڵنی خەڵکی سوورییە بەرداوە.
لــە درێــژەی باســەکانی میکانیزمگەلی
دیفاعیدا ،کە بۆچوونێکی «فڕۆید»ییە
و مــرۆڤ بــۆ ڕازیکردنــی دەروونــی
لەهەمبــەر پێشــهاتە نەخوازراوەکانــدا
کەڵکــی لێوەردگــرێ« ،عەلــی
شــەمخانی» ،کارگێڕی بەرزی شۆڕای
تەناهیی سیستمی ئاخوندیی» ،دەڵێ:
«یەکێــک لە بەرژەوەندییەکانی شــەڕی
ســوورییە ،حوزوری ئێمە لە مەدیتەرانەیە،

دەریایەکی دوورەدەستدا ،پێویستی بە توانا
و هۆکارگەلی «لۆجســتیکی»« ،هێڵی
پێوەنــدی» و «ئەمنییەتی زەوی» هەیە،
هۆکارگەلێــک کــە هێزەکانی کۆماری
ئاخوندی لێیبێبەشن و ناتوانن جێبەجێی
بکەن.
ئێســتا وا دابنێین کە هێزەکانی کۆماری
ئاخوندی ،لە دەریای مەدیتەرانەدا بوونیان
هەیــە و خەونەکانــی خۆســرەو پەرویــز،
دیســان وەدیهاتوونەتەوە ،لەو حاڵەتەدا وەها
پرســیارگەلێک ختۆکەی زەینی مرۆڤ
دەدەن:
ئەرێ گەلۆ!
ئێوە دەزانن مەبەســتی ئــەم هێزانە لە وەها
مەودایەکی دووردا چییە؟
ئەرێ ئەو هێزانە توانای جوڵە لە بەرامبەر
«ناوگانــی شــەش»ی ئامریکایــان هەیە
کــە لــە تــەواوی دەریــای مەدیتەرانــەدا
دەغوڕێنێ؟
ئــەو هێزانــە گەرەکیانــە لەگــەڵ هێــزی

وردبوونەوەیەکی سەرەپێیی لە ئامارەکان دەریدەخات کە لە ماوەی ئەو چەند ساڵەدا،
ئاخوندەکان ٢٢٠ ،بۆ  ٢۵٠میلیارد دۆالریان بۆ مانەوەی بەشار ئەسەد ،لە سوورییە ،خەرج کردووە!
دەســەاڵتەکەیان چەنــدە مەترســیدارە و
بــە مانەوەیــان ،زەبــری گورچووبڕتریــان
لێدەوەشــێنن و تێچــووی زیاتریــان دەبێت و
ڕەنگە بە بێ ئابڕوویی زیاترەوە لەم واڵتە،
دەریانپەڕێنــن .ئامــاژە بەم خاڵەش دەکرێ
کــە کاتــی خــۆی «قاســم ســولێمانی»،

دۆالر زیانیــان لە دامەزراوە نیزامییەکانی
ئێران ،لە سوورییە داوە.
وردبوونەوەیەکــی ســەرەپێیی لــەم ئامارانە
دەریدەخــات کــە لــە مــاوەی ئــەو چەنــد
ســاڵەدا ،ئاخونــدەکان ٢٢٠ ،بــۆ ٢۵٠
میلیــارد دۆالریــان بــۆ مانــەوەی بەشــار

حوزورێک کە ئێران لە زەمانی پاشایەتی
«خۆســرەو پەرویــز»ەوە ،لێــی بێبــەش
کراوە».
ئــەم وتەیــە وەکــوو بەشــی هــەرەزۆری
دەســەاڵتدارانی
وردەفەرمایشــەکانی
سیســتمی ئاخوندی ئەوەندە بێبنەمایە کە

دەریایی تورکییە تووشی شەڕ بن؟
ئایــا وا بڕیــارە چەکدارەکانــی کۆمــاری
ئاخونــدی لــە «پــاژی تلئاویــڤ»،
دابەزن؟
واڵمــی تــەواوی پرســیارەکانی ســەروو
«نەرێنییــە» و هیچــکات ئــەو هێــزە

وەک ڕۆژ ڕوونە کە کاربەدەستانی ئەم ڕێژیمە ،کە بناخەی ئایدیۆلۆژییەکەیان لە سەر درۆ دامەزراوە ،بە
هیچ شێوەیەک ئامادەی بە کردەیی کردنی وادە و بەڵێنییەکانیان نین و تەنیا وەک سەگی هار و بە وادەی درۆ،
ئەو چڵکاوخۆرانەیان ،لە الق و لە سەری کۆمەاڵنی خەڵکی سوورییە بەرداوە
بەر لە ڕۆیشــتن ،چووەتە الی «هاشــمی
ڕەفسەنجانی» و ناوبراو کە دەمێک بوو
دژی سیاسەتەکانی خامنەیی وەستابۆوە،
ڕاســتەوخۆ پێــی وتــووە کــە خــۆی لــە
کێشــەکانی ئــەم واڵتــە هەڵنەقورتێنــێ
بەاڵم خامنەیی بەپێی تێفکرینە شەڕانگێز
و پاشــڤەخوازەکانی ،پیالنی بۆ داڕشتووە
و ئەمــری پاراســتنی نیزامــی «بەشــار
ئەسەد»ی پێکردووە.
تێچووی ماڵیی ئەم شــەڕانگێزییە ،بەپێی
درکاندنــی مــۆرە کۆنەپەرســتەکانی
نێوخــۆی نیــزام ،تــا ئێســتا  ٣٠میلیــارد
دۆالر بــووە« .فەالحــەت پیشــە»،
بەرپرســی کۆمیســیۆنی تەناهیی ڕێژیم،
ماوەیــەک بــەر لە ئێســتا ئەم باســەی لە
ژێر پەردەدا درکاند و وتی سوورییە ،دەبێ
قەرزەکانمــان بداتــەوە .دیــارە کارناســانی
ســەربەخۆ ،باســی زۆر زیاتــر لــەم ڕێژەیە
دەکــەن! و تێچــووەکان بــە  ٢٢٠میلیــارد

ئەسەد ،لە سوورییە ،خەرج کردووە!
ڕێــژەی کوژراوەکانیشــی زیاتــر لــە پێنج
هەزار و بریندارەکانیش ،دەیان هەزار کەس
مەزەنــدە کــراوە .تێچــووی دیپلۆماســی
ئــەم شــەڕانگێزییە ،بــە شــێوەی قەیران لە
پێوەندییەکانــی نێــوان ئێــران و واڵتانــی
عەرەبی و تورکییەدا خۆی نیشان داوە.
دیــارە لــە درێژخایەنــدا ،ئاکامــی ئــەم
شــەڕانگێزییانە دەتوانــێ لــە چوارچێوەی
درووســتکردنی هێــزی بەکرێگیــراوی
چەکــداری «عێراقــی»« ،ســووری»،
«ئەفغانــی» و «پاکســتانی»دا خــۆی
ببینێتــەوە .ئەو هێزە چریکە بێڕەوشــتانە،
بــە  ٨٠بــۆ  ١٠٠هــەزار کــەس مەزەنــدە
دەکرێن ،کە زۆربەشــیان بە وادەی پێدانی
مافــی شــارۆمەندیی ئێــران ،لەگەڵیــان
کەوتوون .لەو نێوەدا «قاســم سولێمانی»،
گەورە تیرۆریســت ،وادەی بە «پارێزەرانی
حەرەم» ،دابوو کە دوای کۆتایی هاتنی

پێویست بە بەڵگە ناکات ،چونکە لێواری
سووری دەریای مەدیتەرانە ،ئێستا ،لەژێر
چاوەدێــری هێزی دەریایی ڕووســییەدایە،
کــە بــە ســازکردنی چەندیــن پێگــەی
هەوایــی  -دەریایــی ،لــە ســەر بناخــەی
گرێبەســت لەگەڵ ڕێژیمی بەشــار ئەسەد
بەشێوەی فەرمی دانی پێدا نراوە.
لــە مــاوەی  ١٠ســاڵی ڕابــردوودا ،دوو
پاپــۆڕی شــەڕکەری ئاخونــدەکان ،لــە
چوارچێــوەی دوو ســەفەری ڕواڵەتیــدا،
ســەفەریان بــۆ لێوارەکانــی ســووری
مەدیتەرانــە کــردووە .ئــەوەی شــەمخانی
باســی دەکات ،کــورت دەکرێتــەوە بــۆ
کرانــەوەی نووســینگەیەکی بچووک لە
بەنــدەری «تەرتووس» ،بە پێنج کارمەند
و کامپیۆتێــر و چەنــد مێــز و ســەندەڵی و
تەلەفوونێک!!
وادیــارە دەریادار شــەمخانی ئــاگای لەوە
نییــە کــە حــوزووری هێــزی نیزامــی لــە

بەکرێگیراوانــە توانــای وەهــا کارێکیــان
نییە .ئەوەی بەجوانی دەبیندرێ ئەو وەهمە
خــاو و مندااڵنەیــەی ڕێبــەری کۆماری
ئاخوندییــە کــە کارەســاتبارترینەکەی
لــە دونیــای فانتێــزی قاســم ســولێمانیدا
ڕەنگــی دابــۆوە و واڵتی ئێرانیان تووشــی
ڕووداوگەلی لێڵ و نادیار کردووە و وەک
نەهامەتیــش بەســەر ســەری کۆمەاڵنــی
خەڵکــدا دەبارێــن .ئێــران ،لــە ســوورییەدا
زۆر زیاتــر لــە ڕووســییە ،توورکییــە و
ئامریــکا تێچــووی گیانــی و ماڵــی
هەبــووە ،بــەاڵم پشــکی ئاخونــدەکان ،لــە
داهاتــووی ســوورییەدا ،زۆر کەمتــر لــەم
واڵتانەیــە .ڕووســییە بــە ســێ تــا چــوار
هەزار هێزی شــەڕکەر ،ئێستا بووەتە ئاغا
و کوێخــای ئــەم واڵتــە .ئەوەیــە دەڵێیــن
ســەری ئاخوندەکان بە تایبەت ،شەخســی
خامنەیی لە شــەڕی سوورییەدا ،بێکاڵو
ماوەتەوە.

لــە کاتێکــدا خەریکیــن بەرەوپیریــی ڕۆژی جیهانیــی ژن واتە ڕۆژی ٨ی مارســەوە
دەچیــن کــە لــە زۆربــەی شــوێنەکانی جیهانــدا هێشــتا کێشــە و ئاریشــە سیاســی و
کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکانی ژنان بە چارەسەرنەکراوی و وەک خۆیان ماونەتەوە و
وەکوو یەکێک لە پرسە گرینگەکان دەبێ چاوی لێ بکرێت .ئەمەش بابەتێکە کە
نەتەنیا توێژی ژنان بەڵکوو توێژەکانی دیکەی کۆمەڵگاش دەخاتە ژێر کاریگەریی
خۆیەوە و بەدڵنیاییەوە ئاکامەکەشی بە قازانجی کۆمەڵگای مرۆڤایەتی نابێت.
لــە ســاڵی  ١٨٥٧لــە شــاری نیۆیــۆرک ،ژنــان بــۆ دژایەتیــی بارودۆخێکــی نالەبار
کــە تیایــدا دەژیــان ڕژانــە ســەر شــەقامەکان .هەوڵــی پۆلیــس بۆ ڕێگری کــردن لە
خۆپیشــاندەران بێ ئاکام مایەوە و ئەوان توانیان بەرپرســەکان ناچار بکەن کە لە ســەر
کەیســەکەیان کــە پێوەنــدی بە کارکردن و مافەکانیانــەوە بوو کار بکرێت و ئەمەش
ســەرکەوتنێکی گــەورە بــوو .دواتــر ئــەو ژنانەی کــە لە کارگەی (ڕســتن و چنین)
کاریــان دەکــرد توانییــان یەکەمیــن ســەندیکا لە ئامریکا بۆ پێداگری کردن لە ســەر
مافەکانیــان ڕێکبخــەن .ئــەوان لــە ســەر داخوازییەکانیــان ســوور بــوون ،بۆیە لە ٨ی
مارسی ١٩٠٨دا جارێکی تر لەژێر دروشمی (نان و گوڵ) ڕژانە سەر شەقامەکانی
نیۆیــۆرک و داوای کەمکردنــەوەی کاتــی کارکردنیــان کــرد ،هەروەهــا خوازیــاری
ڕێگریکردن لە کارکردنی مندااڵن بوون و ئەیانویست مافی دەنگدان بە دەست بێنن.
ئاکامــی ئــەم ناڕەزایەتییانه درووســتبوونی چەند بزووتنەوەیەکــی بەهێزی تایبەت بە
ژنــان لــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئامریــکای بەدواوە بــوو کە لە دروشــمەکانیاندا
داوای یەکسانی و مافەکانی ژنان بەتایبەت مافی سیاسی خۆپااڵوتن بەدی دەکرا.
ڕێکخراوی نەتەوە یەگکرتووەکان لە ساڵی  ١٩٧٧داوای لە واڵتانی جیهان کرد کە
ڕۆژێک وەکوو ڕۆژی جیهانی ئافرەتان دەستنیشان بکەن کە زۆربەی واڵتان سوور
بوون لە سەر ئەوەی کە ئەو ڕۆژە ،ڕۆژی ٨ی مارس بێت .بۆیە هەموو ساڵێک ئەم
ڕۆژە وەکوو سیمبۆل و هێمایێک بۆ یادکردنەوە لەو نەهامەتی و ژیانە سەختەی کە
ژنــان تێیایــدا ژیاون ڕێزی لێدەگیردرێت .لەم نێوانەدا دەســەاڵتی کۆماری ئیســامی
یەکێک لەو دەســەاڵتانەیە کە لە چوارچێوەی بەرژەوەندییەکانی نیزامەکەی خۆیدا
هیچــکات ئامــادە نەبــووە کــە دان بــە ڕۆژی جیهانیی ٨ی مارســدا بنێــت و بە هەر
شێوەیەکی نامرۆڤانەش کە بۆی کرابێت ژنانی خستووەتە نێو تەلبەندی باوەڕە هەڵە
و ئیدئۆلۆژیکەکانــی خۆیــەوە ،تاکــوو توێژێکــی ئەســیری خواســتەکانی خــۆی لە
کۆمەڵــگادا جێگیــر بــکات ،بەاڵم جێگای دڵخۆشــییە کە لە ماوەی ئەم ســااڵنەدا و
سەرەڕای هەموو هەوڵە ئیدئۆلۆژیکەکان ،دەسەاڵتی ئاخوندی نەیتوانیوە توێژی ژنان
لــە خواســت و داوا بەرحەقەکانــی خۆیان دوور بکاتــەوە .چاالکییەکانی ژنانی کورد
چ وەکوو پێشــمەرگەکانی مەتەرێزی شــاخ و چ وەکوو چاالکانی مەتەرێزی شــار،
بەتایبــەت لــە ماوەی چەند ســاڵی ڕابردوودا کە ناڕەزایەتییەکان بە دژی دەســەاڵتی
کۆماری ئیســامی و ڕێژیمە ئاخوندییەکەی گەیشــتوونەتە لووتکە ،جێگای هیوا و
دڵخۆشین ،ئەوەش بەو مانایەیە کە ژنان توانیویانە زنجیرەکانی کۆیلەبوون بپسێنن و
لە گرینگترین پرســەکانی کۆمەڵگادا کە پێوەندییان بە بونیاتنانەوەی نیشــتمان هەیە
بەشدار بن ،ئەمەش خۆی لە خۆیدا بە مانای هەنگاوهەڵێنانی ژنان بۆ کاریگەربوون
و ڕۆڵگێڕان لە داهاتووی کۆمەڵگایە .کۆمەڵگایەک کە بەدڵنیاییەوە ئەگەر لەسەر
دەســتی دایکانێکی وشــیار بونیات بنرێت هیچ هێزێک ناتوانێت کاریگەریی نەرێنی
لەســەری هەبێــت .ئاوڕدانەوەیــەک لــە مێژوو دەریدەخات کە ژنــی کورد بە هزرێکی
دەوڵەمەنــدەوە توانیویــە یەکەمیــن هەنگاوی پڕســەروەریی خۆی بنێتــە نێو گۆڕەپانی
پێشــکەوتنی کۆمەڵگاوە .ژنان بە داهێنانەکانی خۆیان وەکوو بەرپرس و کۆڵەکەی
سەرەکیی ژیان ،بوون بە بنیاتنەری بنەماکانی کۆمەڵگای ئەمڕۆ .ئەوان توانیویانە
لێبڕاوانــە قۆناغــە هەســتیار و گرینگەکانــی ژیــان تێپەڕ بکەن و ڕەنگــە لە زۆربەی
بارودۆخەکانیشــدا بەپێــی توانــا و تایبەتمەندییــە لۆژیکییەکانیان ســەرکەوتنەکانیان
زیادتــر و بەرچاوتــر لــە پیــاوان بووبێت .ژنان بە بەشــداریکردن لە ژیانی کۆمەاڵیەتی
و گۆڕەپانــی سیاســەت و دنیــای ئەمــڕۆدا بەپێچەوانــەی ڕوانیــن و بیروبۆچوونەکان
سەلماندوویانە کە ئەگەر بیانهەوێت نە زەعیفەن و نە ڕەگەزی دووهەم.
قۆناغە جۆراوجۆرەکانی ژیان و خەبات لە مێژووی کوردەواریدا ،بەستێنی دەرکەوتن
و سەرکەوتنی بۆ ژنان لە کۆمەڵگادا ڕەخساندووە.
پەیوەســتبوونی ژنــان و کچــان بــە ڕیزی پێشــمەرگەی کوردســتانەوە ،بەتایبەت پاش
دەســتپێکی ڕاســان جیا لەوەیکە ســەلمێنەری هەســتی بەرپرســایەتی ژنان بەرانبەر بە
ڕووداو و پرسە سیاسییەکانی نێو کۆمەڵگایە پیشاندەری قووڵی قەیرانێکە کە ژنان
لەگەڵــی بــەرەوڕوون ،قەیرانێــک کە لە تێکەاڵوی پرســێکی نەتەوایەتی و پرســێکی
مرۆڤانە ڕووی داوە و ژنان دەبێ بۆ دەستەبەرکردنی مافەکانیان وەکوو ژنێکی کورد
هەنــگاوی کردەیــی بــۆ هەڵبگــرن .ژنان دژ به هێزی داگیرکەر ڕاســاون و بە هەموو
ئیرادە و تواناوە پاڵپشتیی شۆڕشێک دەکەن کە ئاکامەکەی سەرکەوتنی هێزی گەل
بە سەر سوپای تاریکیدایە .لە هەر قۆناغێکدا ژنان ڕۆڵی کاریگەر و شوێندانەریان
هەبووە و توانیویانە سەنگی خۆیان لە پرسە نەتەوەیی و کۆمەاڵیەتییەکان و هەروەها
هاوکێشــە سیاسییەکانیشــدا دیــاری بکــەن .هیــچ هێزێک ناتوانێ پێــش بە ئیرادەی
تاکی کورد بگرێت ،بۆیه ژنانی کوردیش وەکوو بەشێکی شوێندانەر لە کۆمەڵگای
کوردســتاندا ،بە وشــیاری تەواوەوە هەوڵی ئەوە دەدەن کە لە هاوکێشــە سیاســییەکاندا
ڕۆڵ بگێڕن و پێگەی شیاوی خۆیان لە کۆمەڵگای جیهانیدا وەدەست بخەنەوە.
کاتی ئەوە هاتووە کە نەتەنیا ڕۆژی ٨ی مارس بەڵکوو هەموو ڕۆژەکان و ساتەکان
ببنــە دەرفــەت بــۆ شــکاندنی تابــۆی نایەکســانی و ژنان و پیــاوان بــە گەڕاندنەوەی
کەرامەتــی مرۆیــی ،هاوهەنــگاو لەگــەڵ یەکتر هــەوڵ بۆ دادپەروەری و یەکســانی
لــە کۆمەڵــگادا بــدەن و هێــزی خۆیــان بــۆ بەرەنگاربوونــەوە لەگــەڵ داگیرکەرانــی
نیشتمانەکەمان یەک بخەن.
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گەلی بەلووچ و
تێکۆشانێک بۆ ئازادی
جەهانبەخش خۆشهەیکەل
واڵتــی ئێــران یەکێــک لــەو واڵتانەیــه
کــه دەتوانیــن وەکــوو واڵتێکــی فرەنەتەوە
پێناســەی بکەین .بۆ ئەو مەبەســته دەبێ
ئامــاژه بــەو جۆراوجۆرییــە کولتــووری و
کۆمەاڵیەتــی و ئایینییــە بکەیــن کــه له
نێو ئەو جوغرافیا سیاسییەدا هەیه .مخابن
دەبێ بڵێین که ئەم نەتەوە ســتەملێکراوانه
کە هەر له کۆنەوه له نێو ئەم جوغرافیایەدا
ژیــاون ،تا ئێســتا نەیانتوانیــوه بەو جۆرەی
که دەیانهەوێ و شــیاوی ژیانێکی تەژی
لــە کەرامــەت و ســەروەری بــۆ هــەر گەل
و مرۆڤێکــە ،لــەو جوغرافیایــه کــه تێیــدا
دەژیــن ،ببنە خاوەنی دەســەاڵتی ڕامیاری
و کۆمەاڵیەتــی و ئابووریــی خۆیــان ،هەر
بۆیــه ئــەم کەمایەســییە وای کــردووه که
لــە واڵتــی خۆیانــدا ببنــە هاوواڵتیــی پلە
دوو و دەســەاڵتی سیاســیی واڵتەکەیان و
خاکەکەیــان وەکوو خاکێکــی داگیرکراو
چــاو لێ بــکات و هاوکاتیش چاوەڕوانیی
ئەوەی هەیە کە ئەوان خۆیان به بەشــێک
لەو واڵته لە قەڵەم بدەن.
لــه ســەدەی ڕابــردووەوە هەتــا ئێســتا
نەتەوەکانــی ئێــران لەگــەڵ نایەکســانی و
زوڵــم و هــەاڵواردن بــەرەوڕوو بوونــە .ئــەم
هەاڵواردنــە یــان ئــەم تێڕوانینــە سیاســی،
کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری و کولتوورییــه
بۆتــه هــۆی ئەوەیکە لێکــدژی و کەلێنی
نەتەوەیــی پێــک بێــت .بێبەشــبوون لــه
دەسەاڵتی ڕامیاری و ئابووری و هەژاری
و ســەرکوتی سیســتماتیک بۆتــه هــوی
ئەوەیکــه هەســتی دەســتکردی سیاســیی
«ئێرانیبوون»ێکی سەپێنراو و بەزۆرەملی
پێناســەکراو لــه کۆمەڵــگادا قــەت نەبێتە
هەستێکی قووڵ و ڕەسەن و بەردەوام بەرەو
کەمڕەنگبوون بڕوات و هەســتی نەتەوەیی
ڕەســەنی هەڵقــواڵوی مێــژوو و کولتوور و

ئیرادەی سیاســیی هەرکام لە نەتەوەکانی
ئێران گەشه بکات .شوناسی نەتەوەیی بۆ
ئەم گەالنه ئێســتا زیاتر لە جاران جێگای
سەرنجه و به بایەخەوه چاوی لێدەکەن.
ئــەو بابەتــە کاتێــک بایەخــدار دەبێــت
و زیاتــر خــۆی دەردەخــات کــه خەڵکــی
نەتەوەیــەک کاتێــک کــە دەبینــن تەنیــا
بەهــۆی ئەوەی کە ســەر بــە نەتەوەیەکی
جیاوازن ،لەگەڵ نەتەوەی بااڵدەست فەرق
و جیاوازیــی بنەڕەتییــان هەیــه و بەهــۆی
ئــەو تایبەتمەندییانــەوه کــە وەک نەتــەوە
هەیانە ،لەژێر گوشاری سەرکوت و ئازار
و هەاڵواردن و پێشێلکردنی مافەکانیاندان
و لــه زۆرێــک لــه مافەکانــی ژیــان
بێبــەش دەکرێــن ،ئــەو شــتانه دەبنه هۆی
ســەرهەڵدانی ناڕەزایەتــی و پێکــەوە
ڕاوێژکــردن بــۆ بەگژداچوونــەوەی
ئــەو دۆخــە پــڕ لــە ســتەمکارییەی کــە
بــە ســەریاندا ســەپێنراوە .بــه بــاوەڕی
کۆمەڵناســان ،هەرچی ڕادەی چەوسانەوە
و بێبەشــکران لــه نەتەوەیەکــدا زۆرتر بێت
ئەو کات بۆی دەردەکەوێت که ســەبارەت
به کولتوور و زمان و تەواوی بایەخەکانی
دراوەته بەر هێرش ،لە وەها بارودۆخێکدایە
که وزە و هێزی شۆڕشــگێڕی له نێویاندا
پــەره دەســتێنێ .لــەم بارەیــەوه دەتوانیــن
هەڵوەســتەیەک لەســەر پرســی شوناســی
نەتەوەیی بکەین.
شوناســی نەتەوەیی بــەو تایبەتمەندییانە
دەگوتــرێ کــه نەتەوەیــەک لــە نەتەوەی
دیکــە جیــا دەکاتــەوه؛ کــه دەبێتــه هــوی
ئەوەی کە هەستی گرێدراوی بە یەکترەوە
دروســت ببێت و ئەمــه دەتوانێ کۆمەڵگا
بۆ گەیشتن به ئامانج ڕێک بخات ،بەاڵم
له هەمان کاتدا دەســەاڵتی بااڵدەســت له
بەشه جیاجیاکان و نەتەوە جۆراوجۆرەکانی
ئێراندا هەمیشــه هەوڵی داوه به دوو شــێوه
لەگــەڵ نەتەوەکانــی دیکــەی بێجگــە لە
فارســەکان هەڵســوکەوت بکات .ئەو دوو
جۆرە لە ســەرکوت بریتین لە :ســەرکوتی

ڕاستەوخۆ و سەرکوتی ناڕاستەوخۆ.
له سەرکوتی ڕاستەوخۆدا دوژمن هەوڵ
ئــەدات له ڕێــگای دەســتوپێوەندییەکانی
خۆیــەوه زەخــت و زۆر بــه کار بهێنێــت
و لــەو باوەڕەدایــە کــه ئەگــەر داخوازیی
نەتــەوەکان بــۆ گەیشــتن بــه فیدرالیزم و
ئــازادی ،کۆنتــرۆڵ نەکــەن ئــەوه دەبێتە
هــۆی یەکڕیزیــی نەتەوەیــی لــه نێــو
ئــەو نەتەوەیــەدا و ئاکامەکــەی دەبێتــه
جیابوونــەوە .بەپێــی ئــەم دۆکتۆرینــه،
نەتــەوەکان بــه زەبروزەنــگ و کوشــتار
دەبێ کونترۆڵ بکرێن .بەشەکەی دیکە
پێــی وایــه کــە دەبــێ لەســەر ســتراتژی
«فرسایشــی» کار بکرێــت ،واتــه بــۆ
لەنێوبردنــی شوناســی کولتووری و زمان
هــەوڵ بدرێــت و لــەو ڕێگەیــەوه لەگــەڵ
یەکدەســتکردنی جلوبــەرگ و زمــان
دەتوانێ به ئامانجی خۆی بگات.
یەکێــک لــەم گەالنــە کــه لــه نێو ئەم
جوغرافیایــەدا دەژین نەتــەوەی بەلووچە.
ئــەو نەتەوەیــە بــە هــۆی دابەشــکرانی
خاکی واڵتەکەیان بە سەر چەند واڵتدا،
لە ئێران و پاکستان و ئەفغانستان دەژین.
لەودیــوی واڵتــی ئێران واته له پاکســتان
ئــەوان ئەگەرچــی دەوڵەتــی ســەربەخۆی
خۆیــان نییــه ،بــەاڵم لــه چوارچێــوەی
پاکســتاندا نیمچــه حکوومەتێکــی
فیدراڵیــان هەیــه .بەلووچســتانی ئێــران
و بەلووچســتانی پاکســتان لــه ســێ
فاکتەری ســەرەکی واتــه نەتەوە و زمان
و ئاییندا خاڵی هاوبەشیان لەگەڵ یەکتر
هەیــه کــە ئــەم ســێ فاکتــەره بوونەتــه
هــۆی پێکهاتنــی جۆرێک لــە یەکبوون
واتــه «همگرایــی» لــەو دوو بەشــەدا.
خەڵکــی بەلــووچ کــە زۆرتــر هەســت
بــه چەوســانەوە و ســتەم بــۆ ســەر خۆیان
لــه دیــوی ئێرانــدا دەکــەن و بــه زمانــی
بەلووچــی لــه نــاو خۆیاندا قســە دەکەن،
زۆربەیان سەر به ئایینی ئیسالم و سوننه
مەزهەبــن ،هــەر بۆیــه ئەگــەر بمانهەوێ

بــاس لــە بەســتێنەکانی هــەاڵواردن دژ بە
ئــەم گەلــه بکەیــن ،دەتوانیــن ئامــاژه بــه
جیاوازیــی ئایینی لەگەڵ دەســەاڵتدارانی
ئیــران و جیاوازیــی فەرهەنگی و هەروەها
ڕاگرتنــی لــه ئاســتێکی دواخــراو و
پێگەیەکــی ئابووریــی زۆر نزمدا بکەین.
بەپێی ئەو ئامارانەی که له بەردەستدایه،
ئــەو خەڵکــەی کــە لــه ناوچــەی
بەلووچســتان دەژیــن ،بەبــەراورد لەگــەڵ
بەشــەکانی دیکــەی ئێــران ،هەژارتریــن
خەڵک لە نێو هەموو ناوچەکانی ئێراندان
و ئاســتی خوێندەوارییــان لــه پلــەی هــەرە
خــوارەوەی هەمــوو ناوچەکانــی ئێراندایە.
هۆکاری ئــەم نەخوێندەوارییە دەگەڕێتەوه
بــو نەبوونی گەشــەی ئابــووری ،الوازیی
ژێرخانــە پەروەردەییــەکان و زاڵبوونــی ئەو
هەژارییــە سیســتماتیکەی کــە بــە ســەر
دانیشتووانی ئەو ناوچەیەدا سەپێنراوە.
لەبــەر هــەژاری و بێداهاتیــی خەڵــک
و ئەوەیکــه بەهــۆی وشــککردنی
ســەرچاوەکانی ئــاوەوە ،ئاوەدانییــەکان و
خانووەکانیــان زور دوور لــه یەکتــر بینــا
کراون و له نزیک یەکتر نین ،ئەمه بۆته
هــوی ئەوەیکە قوتابخانەکانیش له یەکتر
دوور بــن و مــەودای نێوان قوتابخانەکانی
ئــەم ناوچەیــە زۆر لــه یەکتــر دوور بێت و
بەشــێکی زۆر لــە منــدااڵن نەتوانن بڕۆنە
قوتابخانــە .بــاری ژیــان یەکجــار قــورس
تێپــەڕ دەبێــت و بەهــۆی نەبوونی بنەمای
ئابووریــی و نەبوونــی کار و پیشــه بــۆ
دانیشــتووانی ئەم ناوچەیە ،خەڵک ناچار
دەبــن بۆ بژیوی ژیانی ڕۆژانه دەســت بۆ

هێندێــک کاری وەک گواســتنەوەی
بێنزین و شتومەکی دیکە لەم دیوی سنوور
بۆ ئەو دیوی سنوور ببەن و خۆیان بخەنە
مەترســییەوە .لــە چەنــد ڕۆژی ڕابردوودا
به هۆی ئەم کێشــەیەوه و هەروەها کێشــه
کەڵەکەبووەکانی پێشــوو ،دەســەاڵتدارانی
تــاران دیســان دەســتیان بــه کۆمەڵکوژی
کرد که ئەمه بووه هۆی ئەوەیکه خەڵکی
وەزاڵەهاتووی بەلووچ ،بەرگری له خۆیان
و ئــەو ژیانــە پــڕ له مەینەتییــە بکەن که
گیــرۆدەی بوونه و به گژ دەســەاڵتدارانی
تارانــدا چوون و جارێکی دیکە به هەموو
جیهانیــان وت کــه دەســەاڵتدارانی تــاران
بێجگــه لــه ســەرکوت و هــەاڵواردن هیچ
شــتێکی دیکەیــان بو خەڵکــی ئەوێ پێ
نییــه .زاڵبوونــی هــزری کاولکارانــە و
فاشیستی بە سەر دەسەاڵتداران و ئێلیتی
ناوەندخــوازی تاراندا دەبێته هۆی ئەوەیکه
ئــەم گەلــه و هەروەهــا گەالنــی وەکــوو
کــورد و عــەرەب و تورکەمــەن و تــورک
تــا ئێستاشــی لەگەڵــدا بێــت نەیانتوانیــوه
کێشــەکانیان لەگەڵ دەســەاڵتی ناوەندی
چارەســەر بکــەن .هــەروەک هەمــوو
ئاگاداریــن هەوڵی دەســەاڵت لــه تاران له
یــەک ســەدەی ڕابــردووەوە تــا ئێســتا بۆ
پێکهێنانــی یەکدەســتیی دەســەاڵت واتــه
یــەک دەوڵــەت و یــەک نەتــەوە بــووە و
بــۆ گەیشــتن بــەم مەبەســته هەتــا ئــەو
جێگایــەی کــە توانیویــه ،هەوڵــی داوه له
ڕێــگای ســەرکوت و زەبروزەنگ و گرتن
و بەندکردنــی تێکۆشــەرانی نەتەوەکانــی
دیکــەوە ،ئەم گەالنە پاکتاو بکات و پێی

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەرەو ئاڵوگۆڕی گرنگ دەڕوا
میرۆ عەلیار
تەنیــا لــە یــەک مانگــی ڕابــردوودا ،لــە
پێوەندیــی لەگەڵ ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت،
دوو ڕووداو ڕاگەیەنــەرە گشــتییە
جیهانییەکانی بەخۆیەوه خەریک کردووە.
دوو ڕووداو کــە مــرۆڤ بەزەحمــەت
دەیتوانی پێشبینییان بکات.
ئێمانوێل ماکرۆن ،سەرکۆماری فەڕانسە،
ڕۆژی پێنجشــەمە ١٧ی ڕێبەندانــی
 ١٣٩٩پێشــنیاری کــرد کە عەرەبســتانی
ســعوودی و ئیســراییل لــە وتووێژەکانــی
واڵتانــی  ١+٥لەگەڵ ئێران ســەبارەت بە
«برجام»ی نوێ بەشدار بن.
ماکــرۆن گوتــی« :دەبــێ ڕێگایــەک
بدۆزینــەوە هەتــا عەرەبســتانی ســعوودی
و ئیســراییل لــەو وتووێژانــەدا بەشــدار بن،
لەبەرئــەوەی ئــەوان شــەریکانی کلیدیــی
ناوچەیین کە ڕاستەوخۆ لە بەرهەمی ئەو
دەســکەوتانەی کــە لەگەڵ دۆســتەکانی
دیکەمــان لــە ناوچــەدا وەدەســتیان دێنین،
خاوەنبەشن «.
حەوتووتــەک پێشــتر لــە ١٠ی ڕێبەنــدان،
ســەرکۆماری فەڕانســە باســی بەشداریی
عەرەبســتانی ســعوودی کــرد کــە لەگەڵ
دژایەتیــی ئێــران بــەرەوڕوو بــوو« .ســعید
خطیب زادە» قسەکەری وەزارەتی دەرەوەی
ئێــران ڕۆژێــک دواتــر ڕایگەیانــد کــە
«بەرجــام ڕێککەوتنێکــی چەندالیەنــەی
نێونەتەوەییــە کــە شــوورای ئەمنییــەت بە
بڕیارنامــەی  ٢٢٣١پەســندی کــردووە و
بە هیچ شــێوەیەک وتووێژی ســەرلەنوێی
لەســەر ناکــرێ و الیەنەکانــی ئاشــکرا و
نەگۆڕن».
ئیســراییل و عەرەبســتانی ســعوودی

گرنگتریــن هاوپەیمانانــی ئەمریــکا و
ئورووپا لە ناوچەدان و هەموو ڕووداوەکانی
ناوچە ڕاســتەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ ،ئەوان
دەگرێتەوە و پێوەندیی بەوانەوە هەیە.
ئــەو دەستپێشــخەرییەی «ماکــرۆن»
ئەگەر وەڕاست گەڕێ ،دەبێتە ڕووداوێکی
مێژوویــی و گۆڕانێکــی قــووڵ بەســەر
بارودۆخی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا دێنێ،
هاوکێشــە سیاسییەکانی ناوچە دەگۆڕێ
و نەزمێکــی نــوێ لــە هەرێمەکــەدا
دادەمەزرێنێ:
 .١ئێران کە ســەلماندنی بوونی ئیســراییل
بە هێڵی سوور بۆخۆی دەزانێ و بەردەوام
مەوجوودییــەت و مەشــڕووعییەتی ئــەو
واڵتە دەخاتە ژێر پرســیارەوە ،ناڕاســتەوخۆ
دان بــە بوونــی ئیســراییل دادەنــێ و دەبنە
«هاوبەش»!
بــەاڵم کۆمــاری ئیســامی لــە نێوخۆیدا
تووشی قەیرانێکی قووڵی ئیدئۆلۆژیکی و
ڕەوایی دەبێ؛ دوژمنایەتی و نکۆڵیکردن
لــە بوونــی واڵتــی ئیســراییل  ٤٢ســاڵە
یەکێــک لــە کۆڵەکــە ســەرەکییەکانی
سیاسەتی دەرەوەی کۆماری ئیسالمییە.
 .٢دەتوانــێ پرســی فلســتین لــە چنگــی
ئێران دەربێنێ و ڕێگە بۆ چارەسەرکردنی
کێشــەکە هەمــوار بــکات .بــەوە کــە
کۆمــاری ئیســامی لــە ســەرەتای
دامەزرانییــەوە خــۆی کردووە بــە خاوەنی
پرســی فلســتین ،کۆســپێکی گــەورەی
لەســەر ڕێــگای چارەســەرکردنی پرســی
فلستین دروست کردووە.
 .٣ڕاســتە کــە ئیســراییل چــوار دەیەیــە
بــەردەوام لەژێر هەڕەشــەی دەســتێوەردان و
تێرۆری کۆماری ئیسالمیدا بووە و ناچار
بووە دیفاع لە خۆی بکات ،بەاڵم حاشای
لێناکــرێ کــە دەوڵەتــی «نێتانیاهوو»ش
سیاســەتی خۆبــواردن لە چارەســەرکردنی

پرســی فلســتینی بە هەڕەشە و دەخالەتی
کۆماری ئیسالمی پاساو کردووە.
ئەگــەر مەترســیی تێرۆر و هەڕەشــەکانی
کۆماری ئیسالمی بڕەونەوە ،ئیسراییلیش
چیدیکــە ناتوانــێ وا بەهاســانی خــۆی
لــە بەرپرســایەتی و لــە وەدیهاتنــی
«ڕێگاچارەی دوو دەوڵەتی» کە لەالیەن
کۆمەڵــگای نێودەوڵەتییــەوە پشــتیوانیی
لێدەکــرێ ،بدزێتــەوە .لە ڕابــردوودا ،پیالن
و دروشــم و هەڕەشــە بەردەوامەکانــی
کۆمــاری ئیســامی بــەدژی ئیســراییل
لەالیــەک و گــرژی و ئاڵۆزیــی لەگــەڵ
واڵتانی عەرەبی لەالیەکەی دیکەوە ،ئەو
دەرفەتــەی بۆ ئیســراییل ڕەخســاندبوو کە
لــە بەرگــی قوربانیدا خۆی حەشــار بدا و
نەهێڵــێ وەک بەشــێک لــە کێشــەکانی
ناوچــە ســەیر بکــرێ .لێــرەدا مەبەســت
ئــەوە نییە کــە تاوانــی چارەســەرنەبوونی
پرسی فلستین هەمووی بخرێتە ئەستۆی
ئیســراییل! بــەاڵم ئێســتا کــە پێوەندیــی
ئیســراییل لەگــەڵ ژمارەیەکــی بەرچــاو
لــە واڵتــە عەرەبییــەکان ئاســایی بۆتــەوە
و تەنانــەت هاوپەیمانیــی نیزامــی لەگەڵ
چەنــد واڵتی عەرەبی بەدژی پیالنەکانی
کۆمــاری ئیســامی خەریکــە شــکڵ
دەگــرێ ،ئیســراییل بــۆ یەکالکردنــەوەی
پرسی فلستین دەکەوێتە ژێر فشارەوە.
 .٤ئەو پرســە کە بۆچی ئیســراییل وەک
تەنیــا واڵتــی ناوچە مافــی هەیە خاوەنی
چەکی ناوکی بێ (دیارە ئیسراییل قەت
ئەوەی نەســەلماندووە) ،گەرمتر دەکەوێتە
ڕۆژەڤەوە.
زۆر الیەن ،بەتایبەتی واڵتانی ئیسالمی،
ئەوە بە ناتەبا دەزانن لەگەڵ پڕوپاگەندا و
بانگەشــەی ئەمریکا و ئورووپا و تەنانەت
چیــن و ڕووســییەش بــۆ ڕۆژهەاڵتــی
ناوەڕاستی بێ چەکی ناوکی و ئەوە کە

واڵتانــی ناوچە نابێ بکەونــە کێبەرکێوە
بۆ وەدەستهێنانی چەکی ناوکی.
ئەوانــەی بوونــی چەکــی ناوکــی بــۆ
ئیســراییل بــە ڕەوا دەزانــن ،هەمیشــە
ئاماژەیــان بــە بارودۆخــی ئاســتەمی
ژێئۆپۆلیتیکــی و ئەمنییەتــی واڵتــی
ئیســراییل لــە هەرێمەکــەدا کــردووە کــە
دەوری بــە واڵتانــی نەیــار تەنــراوە و
پێیانوابــووە بااڵدەســتی نیزامی ئیســراییل
پارســەنگی هێــز لە ناوچەی هەســتیاری
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا دەپارێزێ؛ بۆیە،
ئەگــەری ئــەوە هەیــە کــە ئیســراییل،
بەپێچەوانــەی واڵتانــی عەرەبــی،
نەخــوازێ وەک الیەنێــک و ڕاســتەوخۆ
لــە وتووێژەکانی ئێــران و واڵتانی ١ +٥
دا بەشــدار بێ و بەشــداریی خۆی لەگەڵ
بەرژەوەندییــە ســتراتێژیکییەکانی ئــەو
واڵتە بە ناتەبا بزانێ.
«نائێــف فــەالح مەبــارەک» ســکرتێری
گشــتیی شــووڕای هاوکاریــی کەنداو لە
ســەردانی ئــەو دواییانەیــدا بــۆ پێتەختــی
عەرەبســتانی ســعوودی ڕایگەیانــد کــە
«لە هەرچەشنە وتووێژێکدا کە پێوەندیی
بــە ئەمنییــەت و ســەقامگیریی ناوچــەوە
هەبێ ،دەبێ واڵتانی شوورای هاوکاریی
کەنــداو بەشــدارییان هەبــێ .ئێــران دەبــێ
دوایی بە ناســەقامگیرکردنی ئەمنیەت و
شێواندنی ئاشتیی ناوچە بهێنێ».
 .٥هاوپەیمانیــی نیزامــی ئــەو واڵتانــە
دەتوانــێ زەبرێکــی قــورس لــە تێرۆریــزم
و فەلســەفەی وجوودیــی تاقمــە
تێرۆریستییەکانی ناوچە بدات.
ڕووداوی دووهــەم هەواڵێــک بــوو کــە
ئێوارەی ڕۆژی ٧ی ڕەشەمەی  ١٣٩٩لە
کاناڵــی تلویزیونی 24ی ئیســراییلییەوە
بــاو بــۆوە کــە ئیســراییل ،عەرەبســتانی
ســعوودی ،بەحرەیــن و ئیماراتــی

یەکگرتــووی عەرەبــی لــە وتووێــژدان
بەمەبەســتی پێکهێنانــی کۆبەندێکــی
(ائتالف) نیزامی چوارالیەنە بەمەبەستی
بەرەنگاربوونــەوەی هەڕەشــەکانی ئێــران
لــەو واڵتانــە و نفووزی ڕێژیمــی ئێران لە
عێراق و سوورییە و لوبنان.
دەوڵەتانــی ئــەو چوار واڵتــە هەواڵەکەیان
بــەاڵم
نەکردۆتــەوە،
پشتڕاســت
دیــاره
بەرپەرچیشــیان نەداوەتــەوە.
پێوەندییەکانــی نێــوان واڵتانــی عەرەبی و
ئیســراییل لە هەموو بوارەکانی سیاســی،
ئابــووری ،تووریســتی و کولتــوری و
نیزامــی و ئەمنییەتــی -ئیتالعاتییــدا
بەئاشــکرا و بەنهێنــی لــە پەرەســەندنی
بــەردەوام دایــە .پێکهێنانــی یەکێتیــی
نیزامی لە الیەن ئەو چوار واڵتەوە ،ئەگەر
بەفەرمــی ڕابگەیەنــدرێ ،بە ڕووداوێکی
مێژوویــی دەژمێــردرێ و دەتوانــێ چەنــد
هۆکاری هەبێ:
یەکــەم :بەهەندگرتنــی هەڕەشــەکانی
کۆمــاری ئیســامی بــە دوای
ڕێککەوتنــی
پێشــێلکارییەکانی
«برجام» .دوور نییە ئەو واڵتانە زانیاری
جێــی متمانەیــان هەبــێ کــە ئێــران لــە
دروســتکردنی بۆمبــی ناوکــی نزیــک
بۆتــەوە و ئــەوان ،بەر لــەوەی درەنگ بێ،
هەنگاوی بەرگریکەر هەڵبگرن.
«بێنیامیــن نێتانیاهــوو» ڕۆژی ٧ی
ڕەشــەمەی  ١٣٩٩لە وتووێژێکدا لەگەڵ
کاناڵــی ١٣ی تلویزیونــی واڵتەکــەی،
لــە واڵمــی پرســیارێکدا کە «ئیســراییل
سەبارەت بە پێشگرتن بە دەستپێڕاگەیشتنی
ئێران بە چەکی ناوکی ،دەتوانێ پشت بە
دەوڵەتــی جەو بایدن ببەســتێ ،گوتی کە
«بــۆ بەرەنگاربوونەوەی بەرنامەی ناوکی
ئێران تەنیا متمانە بە خۆی دەکا»!
دووهــەم :پێوەندییەکانی نێوان ئیســراییل

وا بووه کە ئەم کێشەیە دەتوانێ بەو شێوەیە
کــە ئامــاژەم پێ دا یان لــه ناو ببرێت یان
هــەر نەبێ نەهێڵێ تەشــەنه بــکات ،بەاڵم
تــا ئێســتا دەبــێ بەو ڕاســتییە گەیشــتبن
کــه سیاســەتی حــەزف یــان تێکەڵکــردن
یــان یەکچەشــنکردنی نەتــەوەکان هــی
ســەردەمی ناسیۆنالیســتەکانی کۆن بووه
که توانیویانه به زەبروزەنگ ،نەتەوەکانی
دیکــە ناچــار بکەن مل بۆ ئەو مەبەســته
ڕابکێشــن .بــه هــۆی ئەم باســەوه که له
سەرەوه ئاماژەمان پێ دا خەڵکی بەلووچ
هــەر لــه کۆنــەوه تــا مێــژووی هاوچەرخ
و لــه ســەردەمی «دوســت محمدخان» تا
ئێســتا تا ئەو جێگایەی کە بۆیان لوابێت
بــۆ بەدەســتهێنانی مافــه زەوتکراوەکانیان
به هەموو شــێوەیەک هەوڵــی خۆیان داوه
و جێگــەی ئاماژەیــە کــه گەلــی بەلووچ
توانیویانــه ڕێکخســتنەکانی خۆیــان تــا
ڕادەیەکــی زۆر ببەنــه نێــو جەمــاوەری
خۆیانــەوه و خەڵکــی ئــەو ناوچەیــە بــه
تەواوەتــی لــه ڕێژیمــە یــەک لــه دوای
یەکەکانــی ئێــران بێــزارن بــەاڵم ئەوەیکــه
دەتوانــێ ئــەم گەله و هەمــوو گەالنی ناو
جوغرافیای ئێران به ئازادی و یەکســانی
و ڕزگاری بگەیەنێــت ،هــاوکاری و
هاوخەباتیــی نێــوان گەالنــی بندەســت و
یەکخســتنی هەوڵەکانیــان بۆ ڕووخاندنی
ئــەم ڕێژیمــه کۆنەپەرســتە و خەباتــی
بــۆ دابینکردنــی هەمــوو مافەکانیــان و
گەیشــتن بــه ئــازادی و فیدرالیزمــە کــە
دەتوانێ ساڕێژی بەشێک لە برینەکانیان
بکات.

و واڵتانــی عەرەبــی پێــی ناوەتــە
قۆناخێکی نوێوە و دوژمنایەتی و کێشــە
جێگــەی خــۆی داوە بــە پێداویســتیی
هاوپەیمانــی و هاوکاریــی ســتراتێژیک
بەمەبەســتی بەرنگاربوونــەوەی دوژمنــی
هاوبــەش ،کۆمــاری ئیســامی ،بــە
هێــزی یەکگرتوویــان و پاراســتنی
بەرژەوەندییەکانیان.
ســێهەم :ئاشــکرایە کــە سیاســەت و
هەڵوێســتی دەوڵەتــی «جــەو بایــدن»
بەرامبــەر بــە کۆمــاری ئیســامی ئــەو
واڵتانــەی نیگــەران کــردووە کــە لــە
پشــتیوانیی دەوڵەتــی ئێســتای ئەمریــکا
دڵنیــا نەبن .دەزانن کــە بە یەکگرتوویی،
دەوڵەتــی «بایــدن» ناتوانــێ بەهاســانی
بەسەریاندا باز بدا و بەبێ لەبەرچاوگرتنی
هەڵوێســتی ئــەوان ،لەگــەڵ کۆمــاری
ئیسالمی بکەوێتە ساتوسەوداوە.
چــوارەم :ئــەو واڵتانــە بــەو ئاکامــە
گەیشــتبن کە بۆ مەهاری ئێران پێویســت
بــێ ئیســراییل وەک واڵتێکی مودێڕن و
بەهێــزی نیزامی ،لەبــاری جوغرافیاییەوە
لە ئێران نزیک ببێتەوە و ببێتە «جیرانی»
کۆماری ئیسالمی.
پێنجــەم :ئیســراییل بەڵێنــی دابــێ بــە
واڵتانــی عەرەبــی کــە لــە بەرامبــەر
ئاســاییکردنەوەی پێوەندییەکانیــان ،بــۆ
چارەسەرکردنی پرسی فلستین هەنگاوی
لێبڕاوانــە هەڵبگــرێ .ئێســتا دەرفــەت بۆ
چارەســەرکردنی پرســی فلســتین زۆر
لەبارترە لە چەند مانگ لەوەپێش.
ئیســراییل و واڵتانی عەرەبی بەو ئاکامە
گەیشــتوون کــە پرســی فلســتین بــە
چارەســەرنەکراوی ،وەک «ئێســکی نێــو
برین» هەر دەمێنێتەوە و دەســتی ئێران بۆ
پیالنگێــڕان و کەڵکی نــاڕەوا وەرگرتن لە
مەسەلەی فلستین ،کورت نابێتەوە.
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ڕاهێنهری فێرگەیەک بۆ فێربوون
مریەم عەلیپوور
بەشی بیست و هەشتەم

 7:6سێ کلیلی سەرەکی سەرکەوتن
)1821 – 1769( Napoleon
دەڵێــت:
فەڕانســە
ئیمپڕاتــۆری
‹›ئەوانــەی کــە زوو مانــدوو دەبــن و
واز دەهێنــن قــەت ســەرکەوتوو نابــن،
سەرکەوتووەکان هیچ کات واز ناهێنن››.
یەکێک لە ئامانجەکانی هەر تاکێک لە
ژیانیدا ســەرکەوتنە .سەرکەوتنیش هەروا
لەخۆیــەوە وەدەســت ناکەوێت بەڵکوو دەبێ
هەوڵــی بــۆ بدرێــت .ســەرەڕای هەبوونــی
بەربەســت و ئاســتەنگەکانی ســەر
ڕێــگا مــرۆڤ دەبــێ بــەردەوام لــە
تێکۆشــاندا بــێ تــا ســەرکەوتن.
ڕێگاکانــی ســەرکەوتن زۆرن و بــۆ
کردنــەوەی دەرگای ســەرکەوتن چەندیــن
کلیــل هەن کە مرۆڤ دەبێ بزانێت چۆن
و لەکــوێ کەڵکیــان لێوەرگرێــت؛ بــەاڵم
ســێ کلیلــی ســەرەکی و گشــتی هــەن
کــە دەرگای هەموو ســەرکەوتنێکیان پێ
دەکرێتــەوە وەکوو :خۆناســین ،بیرکردنەوە
و خۆبەڕێوەبــردن ،بڕوانــە وێنــەی خوارەوە.

خۆناسین و بیرکردنەوە

لە بەشــی پێشوودا باسی هەبوونی هۆشی
هەســتیاریم کــرد .بــۆ هەبوونــی هۆشــی
هەســتیاری و خۆبەڕێوەبــردن دەتوانــی
ڕاهێنــان بکــەی ،بــە مەرجێــک بــەر
لەهــەر شــتێک خــۆت بناســی؛ کەوابــوو
پێــش ئــەوەی بچینــە نێــو باســەکە ،دەبێ
بپرســین :مەبەســتمان لە خۆناسین چییە؟
خۆناســین بنچینــەی مرۆڤایەتــی
مرۆڤەکانــە و بابەتێکــی بنەمــای
مەعریفــەی مرۆڤــە ،لــە تیــۆری و
کردەوەدا بە شــێوەیەک دەسەلمێندرێت کە
مرۆڤەکە(تاکەکــە) خــۆی دەبــێ بڕوای
پێــی هەبێــت .خۆناســین ،یانــی هەبوونی
بــاوەڕ بــە توانــا و لێهاتووییەکانــی خــۆت
بــە تایبــەت ئــەو تواناییانــەی شــاراوەن و
دەتوانــی ڕاهێنانیــان لەســەر بکــەی بــۆ
بەکارهێنــان و کەڵــک لێوەرگرتنیــان.
ڕوانگــە و تێڕوانینــی جیاواز هەیە لەســەر
پڕۆسەی خۆناسین .بەگشتی کۆمەڵگەی
ڕۆژهەاڵتــی زیاتــر بایــەخ دەدات بــە
پڕۆســەی ئەویترناســی هەتــا خۆناســی،
هــەر بۆیەشــە کولتوری حوکمدان بەســەر
بەرامبەردا زۆر دەنگدانەوە و ڕەنگدانەوەی
هەیــە .مــن پێــم وایــە ئــەم دوو پرۆســەیە
خۆناســی و ئەویترناسی گرێدراوی یەکن
و مــرۆڤ ناتوانێــت الیەنــی بەرامبــەری
بــاش بناســێت ئەگــەر خــۆی نەناســێت.
ئــەو دەروونناســانەی کــە لێکدانەوەیەکی
مەعریفیــان لەســەر ڕوانیــن و پێکهاتــەی
خۆناسین هەیە هەموو کاتێک بایەخێکی
ســەرەکی دەدەن بــە الیەنــی ناســین و
تێگەیشــتنی هەســتەکان ،هــۆکارەکان،
کــردەوەکان ،بڕیاراتــەکان و بــاوەڕەکان و
هەر لەو ڕوانگەشــەوە دیاردە تاکەکەســی
و کۆمەاڵیەتییــەکان پێناســە دەکــەن و
هەڵدەســەنگێنن .هەروەهــا باوەڕیــان وایــە
هەمــوو ئەوانــە هــۆکاری دروســتبوونی
هەستی خۆڕاگری و پشوودرێژین لە الی
مــرۆڤ .بەپێــی ڕاپۆرتــە توێژێنەرەکانی
دەروونناســان هەندێ لە مرۆڤەکان توانای
خۆناســینیان بەرتەســک یــان ســنووردارە
هەربۆیــە خۆناســین بابەتێکــی گرنگە لە
نــاو ژینگــەی دەروونناســاندا و پرســیاری
ســەرەکی ئەوەیــە ئەو ژینگــەی کە تێیدا
دەژیــن چ ڕۆڵ یــان کارتێکەرییەکــی
لەســەر تاکــەکان هەیــە بۆ خۆناســینیان؟
ســەرکەوتن و بوونەپێشــەنگ کارێکــی
ئاســان نییــە بــەاڵم هەنــگاوی یەکــەم بۆ
ســەرکەوتن و پێشــەن بــوون خۆناســینە.
خۆناســین یارمەتیــت دەدات یــان فێــرت
دەکات کاتێــک ڕووبــەڕووی کێشــە و
گرفــت و بەربەســتەکان بویــەوە ،چــۆن
و بــە چ شــێوەیەک لێیــان دەربــاز بــی و
ڕێگاچــارەی گونجاویــان بــۆ بدۆزییــەوە.

ســوقرات پێیوایــە ژیانێــک کە لە پێشــدا
نەبینرابێت و پێداچوونەوە و لێپرســینەوەی
تێــدا نەکرابێــت و نەکرێــت ،ژیانێک کە
دوور لە پرســیارکردن ،گەڕان و توێژینەوە
بێــت بە ژیان داناندرێت و گرنگی ونرخی
ژیــان کردنــی نییــە هــەر بۆیــە بــەردەوام
پێداگــری لە خۆناســین دەکرد و دەیگوت
« خۆت بناسە›› .سوقرات دەڵێت :مرۆڤ
کــە خۆی ناســی ئــەوکات بیردەکاتەوە و
لــە واڵمــی پرســیارەکان دەکۆڵێتــەوە.
تــەواو
بیرۆکەیەکــی
ئــەوەش
فەلســەفیانەیە ،لەبــەر ئــەوەی فەلســەفە
بــە واتــای بیرکردنــەوە و پرســیارکردن
دێــت .کاتێــک فەیلەســووفێک
پرســیار دەکات ئــەو بــە دوای واڵمێکــدا
ناگەڕێــت بەڵکــوو تاکــەکان بانگهێشــت
دەکات بــۆ بیرکردنــەوە و بەکارهێنانــی
ئاوەز(بیــر و هــۆش) .لێــرەدا مامۆســتا
ئەحمــەد موختــار جافــم وەبیر هاتــەوە کە
لە دنیادا ڕەفیقی
دەڵێت:
پیــاوی کــەر هەرگیــز نەکــەی ئەحمــەد!
لــەدەس ئینســانی بــێ ئــاوەز
ڕاکــە
ســەرا
ئاخــر
هەتــا
Martin
Heidegger
( )1976 -1889بیرمەنــد و
فەیلەســوفی ئاڵمانــی لــە کتێبــی
«?What Is Called Thinking
بەچــی دەگوتــرێ بیرکردنــەوە؟» دەڵێت:
‹›ئێمــە کاتێک لــە بیرکردنەوە تێدەگەین
کــە خۆمــان هەوڵ بدەیــن بیربکەینەوە››.
یانــی گرنگیدان بە بیرکردنەوە بە تایبەت
بیرکردنــەوەی ڕەخنەیی بۆ ئەوەی بتوانین
بیانکەین بە بیرکردنەوەی گۆڕانخوازانە.
لەڕووی فەلسەفەوە مرۆڤ بوونەوەرێکی

باوێــی و فڕێیــان بــدەی؛ یــان بەهەســت
وبیرکردنــەوەی ئەرێنــی جێگۆرکێیان پێ
بکــەی؛ کــە خــۆت ناســی ،واڵمــی ئەو
پرسیارانە و سەدان پرسیاری دیکە دەزانی
ئەگــەر نەشــتزانی بەدوایانــدا دەگەڕێــی
بــۆ وێنــە :بیــر لەچــی دەکەیــەوە؟ بــۆ وا
بیردەکەیەوە؟ چ دەکەی؟ بۆ وا دەکەی؟
قازانــج و زەرەری ئــەو کار و کردەوانــەت
چییــە؟ ئامانجــت چییــە؟ و  ....هتــد.
خۆناســین یان ناســینی کەسایەتی خۆت،
یارمەتیــدەرە بــۆ ئــەوەی فێــر بــی چــۆن
هەســتەکانت بناســی؟ ئێمــە مرۆڤــەکان
جیــاواز بیردەکەینــەوە و تەنانــەت
بیروبۆچوون و ڕوانگەشمان لەسەر خۆمان
جیــاوازە .بــە ئاوڕدانەوەیەک بــە ڕابردوو
دەتوانیــن بزانیــن ئەزموونــەکان چ بوونــە
لــە ژیانــی ئێمــەدا کــە ئێســتای ئێمەیان
دروســت کــردووە .خۆناســین بــۆ ئــەوەی
خاڵــە نەرێنییــەکان ،هەســتە نەرێنییەکان
و بیرکردنەوەکانمــان چ لەســەر
خەڵکانــی دیکــە و چ لەســەر خۆمــان
دەستنیشــان بکەیــن بــۆ گۆڕانــکاری.
خۆناســین بــۆ ئەوەیــە کــە جێپەنجــەی
خۆمــان لــە نــاو کۆمەڵگــەدا بدۆزینەوە،
بــۆ ئەوەیــە باشــتر بتوانیــن ئامانجەکان و
شــێوازی ژیــان کردنمــان دیــاری بکەین.
تایبەتمەندییەکــی دیکــەی خۆناســین
ئەوەیــە کــە فێردەبیــن لەناو ڕابــردوو ،بیر
و هەســتە نەرێنییەکانــدا نەژین .بەداخەوە
کەســانێک هــەن کــە خۆیــان ناناســن و
بــەردەوام چڕبوونەوەیــان لەســەر بیــر و
هەســتە نەرێنییەکان ،ترس و دڵەڕاوکێیە.
هــەر بۆیەشــە ئــەو کەســانە زوو تووشــی
خەمۆکــی دەبــن و بــەردەوام ڕەشــبین و

بیرکەرەوەیە ،ئەوەشە کە مرۆڤ لە ئاژەڵ
جیــا دەکاتــەوە .ئــەوە بیرکردنەوەکانــی
مرۆڤــە کــە دنیایــەک پرســیار دروســت
دەکات و مــرۆڤ دەتوانێــت لــە ڕێــگای
بیرکردنــەوە خــەون و پرۆژەکانــی وەدی
بێنێــت و هــەر لە ڕێگای بیرکردنەوەشــە،
مــرۆڤ دەتوانێــت بــە مەعریفــە بــگات.
کەواتــە بــەو پێیــە دەتوانیــن بڵێیــن« :
بیرکردنەوە» کۆڵەکەیەکی بنەڕەتییە بۆ
ئــەوەی مــرۆڤ بتوانێت خوو و خســڵەتی

دوورەپەرێــزن .لــەو کاتانــەدا باشــترین
ڕێگاچــارە ئەوەیــە کە لەگەڵ کەســێکی
شــارەزا و باوەڕپێکراو قسە بکەن و داوای
یارمەتــی وەرگــرن یــان ڕاهێنــان بکــەن.
ئەگــەر بەڕاســتی و بــە دڵ پێمــان خۆش
بێــت لــە دەســت هەســت و بیرکردنــەوە
نەرێنییــەکان ڕزگارمــان بێــت ،ژیانێکــی
پــڕ لــە خۆشــی و ســەروەریمان هەبێــت،
جێپەنجەمــان لــە کۆمەڵگــەدا دیــار بێــت
بۆ ئەوەش یەکەم هەنگاو خۆناســینە .ئەو

خۆبەڕێوەبــەری تێــدا دروســت بێــت و لــە
هەمــوو بیــر و هەســت و هەڵســوکەوتە
بکەوێتــەوە.
دوور
نەرێنییــەکان
کــە خــۆت ناســی ،دەزانی بــۆ دەژی یان
بۆچــی دەبــێ بــژی و ئــەو کات ژیــان
کــردن مانــا دەدات؛ کــە خــۆت ناســی،
ئاســانتر دەتوانــی هەمــوو ئــەو هەســت
وبیرکردنەوانــەی ئــازارت دەدەن یــان
تــوڕەت دەکەن لە مێشــکی خــۆت دەریان

خۆناسینەش دەبێتە هۆکاری دروست بوون
و واڵمدانــەوە بــەو پرســیارانەی خوارەوە و
هێندێــک پرســیاری دیکــە کــە هــەر
تاکێــک بەپێی بــارودۆخ یان چلۆنایەتی
دەروونــی خــۆی بــۆی دروســت دەبــن
وەکــوو :بۆچــی دهژی و ئامانجی ژیانت
چییــه؟ قۆناغــی ئێســتات چۆنه و لە چ
ئاستێکدای؟ ئەتۆ چیت دەوێ؟ قۆناغی
داهاتــووت چۆن بێــت؟ دەتهەوێت چۆن بە

ئامانجەکەت بگەی؟ چۆن خاڵە الوازەکان
بدۆزیــەوە؟ چــۆن و بــە چ شــێوەیەک
بتوانیــن پێوەندییەکــی دروســت و بــاش
لەگــەڵ خەڵکانی دیکە دروســت بکەین؟
واڵمدانــەوە بەوانــە دەتوانــێ لــە ڕێگای:
ـ ڕاهێنــان کــردن :لــە بەشــەکانی
پێشــوودا زۆر باســی لەســەر کــراوە و
بەتایبــەت شــیوازەکانی ڕاهێنــەری.
ـ تەگبیرکــردن یــان بیروڕاگۆڕینــەوە
لەگــەڵ هاوڕێیــەک :بــۆ ئــهوهی باشــتر
دڵنیابــی ڕاوبۆچوونــی هــاوڕێ یــان
هاوکارێکــت وهرگــره کــە دەزانی شــارەزا
و باوەڕپێکــراوە .کەســێک کە ڕاســتگۆ
و هانــدەر بێــت و ڕاســتییەکانت پــێ بڵێ
نەک تەنیا دڵت خۆش بکات.
ـ خۆتاقیکردنــەوە :لــە ڕێــگای
هەڵســەنگاندنی ژیانی خۆمــان بەتایبەت
ئەو قۆناغەی ئێستا تێیدا دەژین و لەگەڵ
قۆناغی داهاتوو یان قۆناغی مەبەستمان.
دۆزینــەوەی بەربەســتەکان و ترســەکانمان
بەتایبەت ترســی شــکان و سەرنەکەوتن و
تاقیکردنەوەیان.
ـ ڕاوێژکــردن لەگــەڵ کەســێکی کارناس
یان پسپۆڕ
لــە ئاکامــی خســتنەبەرچاو یــان ڕانانــی
ئــەو پێناســەی کــە لــە ســەرەوە ئامــاژەم
پێدا ،دەتوانین بڵێین کە تیۆری خۆناســین
یەکێکە لە بەشە بنەڕەتییەکانی مەعریفی
مــرۆڤ کــە ڕۆڵ و کاریگەرییەکــی
زۆری لەســەر چۆنیەتــی بیرکردنــەوە،
کــردەوە و ســەرکەوتنەکان هەیــە.

ئایا حەز دەکەی دڵخۆشتر بژی ؟

کەواتە تێکۆشە و خۆت بناسە.
هەموو کاتێک هیوا هەیە
دەگێڕنــەوە و دەڵێــن ڕۆژێــک بێچــووە
فیلێــک لــە قــەراغ مەیدانی ســیرکێک
بــە پەتێکــی قایــم بەســترابۆوە .بێچــووە
فیلەکــە زۆری حــەز دەکــرد ڕابــکات و
وەدوای پەپوولــە و باڵــدارەکان بکەوێــت
کە لەســەر دار و گوڵەکان هەڵنیشتبوون.
زۆر حــەزی دەکــرد بــڕوات بــۆ الی

ئــەو مندااڵنــەی کــە لــە مەیدانێکــی
تەنیشــتی ســیرکەکە تۆپێنیــان دەکــرد.
زۆری هــەوڵ دا بــەاڵم بێســوود بــوو
لەبــەر ئــەوەی قایــم بەســترابۆوە.

ڕۆژێک لە ڕۆژان ئێمەش وەک ئەو
بێچوە فیلە پڕ لە وزە و هیوا و
هەبوونی حەز و ئارەزووی ژیانێکی
خۆش و سەربەست بووین.

کەمێــک لەوالتر دایکــی بێچوە فیلەکە
بــە پەتێکــی باریــک لە پچکــە دارێکی
ئیشــک بەســترابۆوە و بەشــێوەیەک
ئەگــەر ئــەو حــەزی کردبــا بــڕوات زۆر
ئاســان دەیتوانی خۆی ڕزگار بکا .بەاڵم
فیلەکــە هیچ هەوڵی نەدەدا لەبەر ئەوەی
کاتێــک ئەویــش بچــوک بــوو بــەو پەتە
ئەســتورە توند و قایم بەســترابۆوە و وا فێر
ببــوو کە هەوڵدانەکەی بێ ئاکام دەبێت.

بەداخەوە پەتی پرەنسیپەکانی
ئایینی ،دابونەریتی کۆن،
بیرتەسکی ،توونێل بینی و
چاویلکەی بە کەم دیتنی خۆمان
وای کردووە باوەڕ بە وزە ،توانا و
لێهاتوویی خۆمان نەکەین .زۆر لە
ئێمە وەک دایکە فیلکە بێ هیوا و
دەستبەردار بووین و وا دەزانین هەر

جموجۆڵێکمان بێ ئاکام دەبێت.
کاتێک تازە هاتبووینە واڵتی نۆروێژ من

تەمەنم  29ســاڵ بوو و خاوەنی هاوژین و
کچێکی تەمەن یەک سااڵنە ،نە زمانی
ئــەو واڵتــەم دەزانــی و نە هیــوا و باوەڕی
ئــەوەم هەبــوو کــە ڕۆژێک لــە ڕۆژەکان
بتوانــم لــە خوێنــدن بــەردەوام بــم .مــن لــە
ڕۆژهەاڵت تا دواناوەندیم (چهارم نظری)
خوێندبوو ئەویش نەک بە زمانی دایکیم
بەڵکــوو بــە زمانــی داگیرکــەر کــە لــە
ڕۆژهەاڵت فارســییە ،تەنانــەت ئەلفوبێی
کوردیشــم نەدەزانــی ،ماوەی دوو ســاڵیش

لــە شــارەداری کارم کردبــوو .بەهــۆی
چاالکی سیاســی ،ســااڵنێک دەربەدەری
و ئاوارەیی و شــەڕی داســەپاوی ڕێژیمی
ئێــران بەســەر کــوردی ڕۆژهــەاڵت،
هەڵوەدابــوون و کەمپنشــینی لــە
ئۆردووگای ئەلتاشــی شــارێک بە ناوی
ڕۆمــادی لــە نزیک بەغدا زۆر ماندووی
کردبووم تەنانەت هیوای فێربوونی زمانی
نۆروێژیشــم نەبــوو .وەک بێچووە فیلەکە
خــۆم بــە پەتێکــی قایم بەســتبۆوە و تەنیا

لەبیــری ئــەوەدا بــووم کارێکــی ئاســایی
بکــەم بــۆ وەدەســتهێنانی بژێــوی ژیان بۆ
ئــەوەی ســەرباری واڵتــی نۆروێــژ نەبــم.
دوو کــەس ڕۆڵــی گرنگیــان لــە ژیانــی
منــدا گێــڕا یەکەمیــان بەرپرســەکەمان
کــە ژنێکــی بــە ڕەچەڵــەک ســوئێدی و
ســااڵنێک بــوو لە نۆروێــژ دەژیا بە ناوی
ڕوونە کە بەداخەوە ساڵێک دوای هاتنی
ئێمــە گــەڕاوە بــۆ ســوئێد و دووهەمیــش
هاوژینەکــەم ســۆران .هەرچەنــد ئەویــش
وەک پیاوێکــی کــورد بــە کلتــوور و
دابونەریتــی کــوردی گــەورە ببــوو بــەاڵم
لــەو بەشــەدا بۆ خوێنــدن و چاالک بوونم
چ چاالکــی سیاســی و چ چاالکــی
کۆمەاڵیەتــی زۆر هانــدەرم بوو ،سپاســی
دەکــەم .بــە هاندانــی هــەر دووکیــان و بە
پێداچوونــەوەی ڕابــردوو بیرکردنەوەکانــم،
نەخشەڕێگایەکی نوێ بۆ ژیانی داهاتووم
وێنــا کرد و توانیــم بەپێچەوانەی فیلەکە
پەتەکــە بپســێنم و ڕزگار بــم .هەرچەنــد
خوێندنــم لەگــەڵ کاری چاالکییەکانــم
لەســەر یەک هێڵ یان هاوتەریب نەبوو و
ڕێگایان بەپێچەوانەی یەکتر بوو و وێڕای
هەبوونــی ماڵ و منــداڵ توانیم خوێندنی
بااڵ لە ئەندازیاری ڕێگاوباندا تەواو بکەم
و لە هەمانکاتیشدا چاالکی سیاسیشم لەو
واڵتــە هەبێت وەکوو :دەورەیەکی  4ســاڵە
بــۆ ئەنجوومەنی شــارەوانی هەڵبژێردرام و
هەروەها لە بەڕێوەبەرایەتی گروپی ژنانی
چــاالک بــۆ حیزبەکەم( )SVلە ئاســت
پارێــزگادا بــۆ چەند ســاڵێک کارم کرد.
مــن لەســەر ئــەو بــاوەڕەم هــەر کەســێک
بەدڵ بیهەوێت ژیانێکی خۆش و دروســت
شــایانی خــۆی هەبێــت ،دەتوانێــت بــۆ
وەدەســتهێنانی هەوڵ بدات .وەدەستهێنانی
ئــەو ژیانــەش تێچوو و نرخی خۆی هەیە،
ماندووبــوون و شــەونخوونی پێویســتە.
هەرتاکێک بۆ خۆی کارگێڕ ،بەڕێوەبەر
و بڕیــاردەرە لەســەر ژیانــی ڕۆژانــەی
خــۆی کەواتــە لــە ڕێــگای ڕاهێنانــەوە
دەتوانــی ڕێــگای ســەرکەوتن و هەبوونی
ژیانێکــی خــۆش بــۆ خــۆت مســۆگەر
بکــەی .چەنــد پرســیارێکی بنەڕەتــی بۆ
دۆزینــەوەی ڕێــگای هەبوونــی ژیانێکی
پــڕ لەســەروەری و شایســتە وەکــوو:
م چــۆن و بــە چ توانــا و هێزێــک بتوانی
خــۆت لــەو زنجیــرەی لــە دەســتوپێی
خــۆت کــردووە ،ڕزگار بکــەی؟
ـ چــۆن هــۆ (ئەنگیــزە) و
بدۆزیــەوە؟
خــۆت
ویســتەکانی
ـ چــت دەوێ؟ چ لــە ژیانــی کەســی
و چ لــە شــوێنی کارکەتــدا.
ـ چــۆن بــەو قۆناغــە بگــەی کــە
مەبەســتتە (قۆناغــی باشــتر)؟
مــرۆڤ بــۆ جارێکیــش بێت لە پرۆســەی
ژیانیــدا دەکەوێتــە نــاو چاڵ یــان تەڵەوە،
مەبەســتم هــەر ئــەو پەتەیــە کــە بێچــووە
فیلەکــەی پــێ بەســترابۆوە .جیــاوازی
نێــوان مرۆڤــەکان ئەوەیــە کــە هێندێکیان
بــە زووتریــن کات هەڵدەســتنەوە و
لــەو چاڵــەی تێکەوتــوون دێنــە دەر
بــەاڵم هێندێــک کەســیش کاتــی
زۆرتــری دەوێــت بــۆ هاتنــەدەر ،لەوانەیــە
هێندێکیــش هــەر هیوابــڕاو بــن و وابزانــن
ئیتــر کۆتایــی ژیانــە و وەک دایکــە
فیلەکــە بــەو چارەنووســەیان ڕازی بــن.
زۆر ڕێــگا هەیــە بــۆ پێشــکەوتن و
ســەرکەوتن بــەاڵم مــن پێموایــە ئەو ســێ
ڕێگایــەی لــە وێنــەی خــوارەوە بەســەر
یەکــەوەن دەتوانــن باشــترین هەڵبــژاردە بن
بــۆ گەیشــتن بــە لووتکــەی ســەرکەوتن
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ژیلەمۆ:

ڕێژیم گرتنی دز و خائین و ئێختالسچیان وەک ئاخرین میتۆد بۆ پێشگرتن لە گەندەڵی
زیاتر بەکار دەهێنێ .لەحاڵێکدا ماڵی وەلی فەقی و تاران چاوانەی گەندەڵییەکەیە و
ئیساڵحکردنی ڕێژیم یان مووچەخۆرانی حکومەتی بە گرتن شتێکی گاڵتەئامێزە.

دیمانە :کوردستان

بارودۆخــی ژیــان لــە ئێــران و
کوردســتان تــا دێــت ئەســتەمتر و
پڕکێشــەتر دەبێــت .ســەرباری وادە
و بەڵێنییەکانــی ســەرانی ڕێژیــم بــۆ
ئاساییکردنەوەی دۆخی ژیان ،ئاکام
و دەرەنجامەکان بۆ خەڵک پێچەوانەیە.
بــازاڕەکان لــە ئێرانــدا هــەر ڕۆژ
بەرەوڕووی قەیرانیکی نوێتر دەبنەوە؛
بەتایبــەت لــە بــازاڕی خانوبــەرەدا.
بــۆ شــڕۆڤەکردنی ئــەم بارودۆخــە
«کوردســتان» وتووێژێکــی لەگەڵ
چاالکێکــی ئابــووری لە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت ئەنجــام داوە کــە لێــرەدا
دەخرێتــە بەر دیدی خوێنەرانی ئازیز:
بارودۆخی ژیان و گوزەرانی خەڵکی
ئێران بە گشــتی و کوردســتان بە
تایبەتــی لــە ئێســتادا چۆنــە ؟
ـ ژیــان و گوزەرانــی خەڵکــی گشــت
جیهــان و ئێران و کوردســتانیش لە چەند
مانگــی ڕابــردوودا بــەرەو قۆناخێکــی
نــوێ و چاوەڕواننەکــراو گوازراوەتــەوە .
نەخۆشــینی کۆڕۆنــا هــۆکاری
ئــەم وەزعییەتــە نوێیــە بــووە.
لــەم نێوانــەدا واڵتــی ئێــران بــە گشــتی
بــە قۆناخێکــی ناخۆشــدا تێپــەڕ دەبێت و
بەداخــەوە هێشــتا ڕوون نییــە کەنگــێ
خەڵــک دەتوانــن ئازادانــە هاتوچۆ بکەن
یــان بــە شــوێن کاروبــاری ڕۆژانەیــان
بکەونەوە .خەڵکی کوردستان بە نیسبەت
ناوچەکانی دیکەی ئێران لە قۆناخێکی
ناخۆشــتردان ،ئەویــش دەگەڕێتــەوە بــۆ
چەندیــن هۆکار کــە گرفتی ئابووری و
کەمی داهاتی خەڵک لەباری ماڵییەوە
دەتوانــێ یەکێــک لــەو هۆکارانە بێت .
ژیانی خەڵک لەم ساڵەدانە بە شێوەیەکی
هەســتپێکراو تووشــی وەرچەرخانی زیاتر
بــووە .گرانــی پەیتاپەیتــا زیاتــر دەبێت و
بێکاری و نەمان و کەمبونەوەی داهاتی
ماددی بەردەوام زیاد دەکات .بە جۆرێک
کــە خەڵــک بــۆ بژیــوی ڕۆژانەیــان
لەگــەڵ گرفــت ڕووبــەڕوو بوونەتــەوە.

ڕادەیێکیــش وەزع لە کوردســتان خراپترە.
گرانــی مڵــک و مــاڵ لــە کوردســتان
لــە ئاســتی شــارە گەورەکانــی ئێرانــدا
و بگــرە زیاتریــش دەچێتــە پێــش .هیــچ
چاوەدێرییەک بە ســەر نرخی خانوبەرەوە
نییــە و هیــچ الیەنێــک بــە نیســبەت
ئــەم گرانیــە لەغاوپچــڕاوە واڵمــدەری
کۆمەاڵنی خەڵک نییە.
ئامارێکی دروســت و جێگای متمانە لە
خەڵکانی بێ ماڵ لە بەردەستدا نییە.
لــە زســتانی ســاڵی ١٣٩٧هەتا زســتانی
ئەمســاڵ واتە ساڵی  ١٣٩٩نرخی خانوو
زیاتر لە چوار هەتا پێنج بەرانبەر گرانتر
بــووە .ئەگەرچی دروســتکردنی ماڵ لە
ئێــران و کوردســتان تــا ڕادەیــەک کــەم
بووەتــەوە بــەاڵم هێشــتا کــەم و زۆر هــەر
خانووی نیشــتەجێبوون دروســت دەکرێ.
لەم نێوانەدا هەتا دێت خەڵکانی کرێنشین
گوشــاری زیاتــر دەکەوێتــە ســەریان،
چونکــە بــە نیســبەت گرانییــەک کــە
لــە بــازاڕدا هەیە خاوەن ماڵــەکان کرێی
ماڵ زیادتر دەکەن .کرێنشــینی ماڵ لە
ئێران و کوردستاندا زۆر سەخت بووەتەوە؛
زۆربەی کرێنشــینەکان ناچارن ماڵەکان
بگــۆڕن و بــە ماڵــی بــێ کەیفییەتتــر و
بچوکتر قەناعەت بکەن.
هەنــدێ بــۆ ئــەوەی بتوانــن کرێــی ماڵ
بدەن ،لە خواردن و پۆشاک و پێداویستییە
ڕۆژانەکانیــان کەم دەکەنەوە یان دەســت
هەڵدەگــرن هەتــا بتوانــن کڕێــی خانــوو
بدەن .سەرەتای بەهار و پاییز گرێبەستی
بەکرێگرتنــی خانوو دەبەســترێ یان تازە
دەکرێتەوە.
لــە ئێســتادا زۆربــەی بونگاکانی کڕین
و فرۆشــتنی خــاک و مــاڵ قەرەباڵغن و
بــەردەوام خەڵک بــۆ بەکرێگرتنی خانوو
ڕوویان تێدەکەن.
کرێــی خانوویێکــی  ٨٠میتــری لــە
شوێنێکی وەک شاری سەقزدا مانگانە
زیاتــر لە  ١میلیــۆن و ٥٠٠هەزارتمەنە .
ئەمــە لــە حاڵێکدایــە کە هەنــدێ خاوەن
ماڵ بێعانەش وەردەگرن و بەپێی بێعانەکە
لە کرێی خانووەکە کەم دەکەنەوە.
بــۆ نموونــە  ٥٠میلیــۆن پوڵــی نەقــد
وەردەگــرن و  ٥٠٠هەتــا  ٨٠٠هــەزار
تمەنیش کرێ دەستێنن .گەڕەکێک کە
ماڵەکــەی لێهەڵکەوتووە یان کەیفییەتی
ماڵەکە ،شــوێندانەریان لــە کەم و زۆری
کرێکــە هەیــە .نرخی هر میتــر ماڵ بۆ
فرۆشتن لە نێوان چوار هەتا چل میلیۆن
تمەندایە.

یەکێــک لــەو بازاڕانــەی کــە لــە
ئێراندا تووشــی خەســار هاتووە و
کاریگــەری لەســەر ژیانــی خەڵک
دانــاوە ،بــازاڕی خانوبەرەیــە.
بەگشــتی دۆخــی ئەم بــازاڕە چۆن
حەقــی ئــاو و بــرق و گاز و ...
هەڵدەسەنگێنن؟
چۆنە ؟
ـ بەشــێکی ســەرەکی ئابــووری ئێــران لە
ســەر بنەمــای دروســتکردنی خانوبــەرە
[ساخت و ساز] بونیات نراوە.
بــەو پێیــەی کــە بــۆ ســازکردنی خانــوو
کەلوپــەل و پێداویســتی تایبەت بە خانوو
ســەرف دەکــرێ جموجۆڵێکــی تایبەتیش
دەکەوێتە بازاڕەوە و دەبێتە هۆی ئەوەیکە
ســینفەکانی دیکــەش بازاڕیــان خــۆش
ببێت.
لــەو کااڵیانــەوە بگرە کە بۆ ســازکردنی
بینایــەک پێویســتە هەتــا دەگاتــە
کەلوپەلــی نێــو ماڵ؛ بــەاڵم لە ئەگەری
کەمبوونــەوەی بیناســازی لــە ئێرانــدا
زۆربەی هەرە زۆری ســینفەکان تووشــی
هەاڵوســان و بێ بازاڕی دەبن .لە ئێراندا
ئــەم وەزعییەتــە ســااڵنێکی زۆرە بــە
شێوەیەکی نەپچڕاو درێژەی هەیە.
زەوی و خانــوو بــەردەوام گــران و گرانتــر
دەبــن بــە جۆرێــک کــە دەتوانــم بڵێــم لە
ئێســتادا ئیــدی گرانــی خانــوو و زەوی
گەییشتووەتە ئاســتێکی چاوەڕواننەکراو
لــە گرانــی  .شــارەکانی کوردســتانیش
لــەم قاعیــدە خراپە بێبــەش نین و بگرە تا

ـ هــەر خــاوەن ماڵێــک دەبــێ لەگــەڵ
کرێــی خانووەکــەدا حەقــی ئــاو و برق و
گاز و تەلەفــوون و مۆبایلیــش بــدات،
ئەمە بەڕواڵەت شتێکی ئاساییە و بەپێی
ئــەو ڕێژەیــە کــە ئــاو یــان گاز ســەرف
دەکــرێ دەبــێ تێچووەکەیشــی بــدرێ.
کێشەکە لەوەدایە کە ساڵێک چەند جار
تەعرەفەی ئەم پێداویســتییانە بە شێوەی
تاکالیەنانــە لەالیــەن حکومــەت یان ئەو
سازمانانەوە گران دەبێ بێ ئەوەیکە ڕای
خەڵک وەربگیرێ.
لــەوە ســەیرتر ئەوەیــە کــە هیــچ
شــەفافییەتێک لــە فیشــەکاندا نییــە و
زۆربــەی کات بــەو نیســبەتە کــە دەبــێ
خــاوەن ماڵێــک حەقــی برق یان ئــاو یان
گاز و تەلەفــوون بــدات هەنــدێ پــارەی
شــتی دیکــەش بــدات کــە ڕێژیــم بــە
فیشەکانییەوە گرێی دەدات.
ڕێژیــم لەم ڕێــگاوە بە نەوعێک دزی لە
خەڵــک دەکات بێ ئــەوە بهێڵێ خەڵک
بە قواڵیی بابەتەکە بزانن.
مــاوەی زیاتــر لە یەکســاڵە بــە بیانووی

دەســتپێوەگرتن بــە کاغــەز و پێشــگیری
لــە بڕینــی دارەکان فیش بۆ بنەماڵەکان
نایەتەوە بەڵکوو بە پەیامەکێک بۆ سەر
مۆبایلەکانیــان پێیــان دەڵێــن کــە دەبــێ
چەندە پوڵ بابەتی فاڵن ئینشعاب بدەن.
لەم پەیامەکەدا هیچ شیکردنەوەیەک بۆ
خــاوەن مــاڵ نادرێ بەڵکوو تەنیا و تەنیا
داوای پوڵی لێدەکرێ .ئەمەش دەســتی
ڕێژیــم بۆ دزی زیاتــر ئاوەاڵ دەکات هەر
بۆیەش بەردەوام خەڵکانی زۆر ســەردانی
ئیــدارەکان دەکــەن و بــەم غــەدر و دزیــە
ناڕەزایەتی دەردەبڕن و زۆربەی کاتەکان
شــەڕ و بەزمــی لێدەکەوێتــەوە .جگە لە
هەمووی ئەمانە شێوەی دابەشکردنی ئاو
و برق و گاز لە گەڕەکەکانی شارەکانی
کوردســتاندا یەکســان نییــە و زۆربــەی
کات گەڕەکــە پەراوێزنشــینەکان لــەم
خزمەتگوزارییانە بێبەش دەکرێن.
ئێــوە زۆر باســی کەیفییەتــی
دەکەن؛لەمبــارەوە
خانــووەکان
ڕوونکردنــەوەی زیاتــر بــدەن:

و خەڵکانــی پەیوەندیــدار بــەم
ناوەندانــەوە لە الیــەن ڕێژیمەوە
گیراون .ئەم بابەتە چۆن دەبینن؟
بەڵــێ لــە زۆربــەی شــارەکان ئــەم بەنــاو
گیرانانــە هەیــە ئــەوەش دوو هــۆکاری
لــە پشــتە یەکــەم :شــەڕی باندەکانــی
دەســەاڵتە .دووهــەم :ڕێــژەی زۆربوونــی
گەندەڵــی ماڵــی و ئیدارییــە کە تەواوی
ئیدارەکانی گرتووەتەوە.
هەوڵــدان بــۆ دەســەاڵتداری شــتێکی
غەریــزی مرۆڤــە بــەاڵم لە ئێراندا ئێســتا
گروپــە جۆراوجــۆرە سیاســییەکان لــە
تارانەوە ئەم ڕەوتە هیدایەت دەکەن.
شــەڕی دەســەاڵت بــە ناوەنــدە
سیاســییەکانەوە نەوەســتاوە و ئێســتا
هەمــوو قوژبن و ســوچێکی ئیدارەکانی
گرتووەتەوە .هەر ئەمەش چەندین جۆری
گەندەڵــی ،کەمکاری و خزم خزمێنێ و
دزی لێکەوتووەتەوە.
شــەڕی دەســەاڵت شــارەدارییەکان و
شۆراکانی شاریشی گرتووەتەوە و الیەنی
دەسەاڵتدار دزی و خەیانەتەکانی الیەنی
کــەم دەســەاڵتتر دەخاتــە ڕوو هەتــا لــە
ساحەکە بیکاتە دەرەوە.
ڕێژیــم گرتنــی ئــەم دز و خائیــن و
ئێختالســچیانە وەک ئاخریــن میتــۆد
بــۆ پێشــگرتن لــە گەندەڵی زیاتــر بەکار
دەهێنێ.
لەحاڵێکــدا ماڵــی وەلــی فەقــی و تــاران
چاوانەی گەندەڵییەکەیە و ئیساڵحکردنی
ڕێژیــم یان مووچەخۆرانی حکومەتی بە
گرتن شتێکی گاڵتەئامێزە.
شــارەدارەکان و شۆرای شارەکان بە دزی
و ڕانــت و هاودەســتی ســەرمایەدارەکان
زەوی و خانویــان بــە چەندین بەرانبەر لە
نرخــی واقعی خۆی ،بــە خەڵک گرانتر
دەفرۆشــتەوە ئاکامەکــەی ئەو بارودۆخە
خراپەیە کە ئێستا خەڵکی تێیدایە.
ئایا لە تەواوی ئەو شــارانەدا کە ئەم دز
و خائینانــە گیــراون نرخی ماڵ و مڵک
یــەک لــە ســەد دابەزیــوە؟ بێگومان نا!
کەوابــوو ئــەم گرتنانــە جگــە لــەو دوو
هــۆکارە کە عەرزم کــردن هیچی دیکە
نییــە و هیچیــش لە گوزەرانی ناخۆشــی
خەڵک لە بابەتی مەسکەنەوە ناگۆڕێ.

ـ لەبــاری ڕفاهیــەوە و بەهۆی زۆربوونی
کەرەســتە و بەرهەمــە نوێکانــی
تیکنۆلــۆژی زۆر سروشــتییە ژیــان و
گوزەرانی ناو ماڵ لە ئێران و جیهانیشدا
هــەم گــۆڕاوە و هــەم ئاســانتر بووەتــەوە.
ئەمــە حیکایــەت لــە وێکچونێکــی
گشــتی و جیهانــی دەکات بــەاڵم لــە
ئێــران و کوردســتاندا بــاری فەرهەنگــی
خەڵکەکــە لــە پێــش چــاو ناگیــرێ و
بەنیســبەت جیــاوازی نەتەوەییــەوە زۆر
ئاســاییە هەنــدێ جیاوازیــش لــە مــاڵ
و شــوێنی ژیانــدا هەبێــت؛ بــۆ نموونــە
شــوێنی ڕابواردنــی گشــتی ،شــوێنی
عیبــادەت ،شــوێنی وەرزشــی گشــتی،
شوێنی کڕینی کااڵ و کەلوپەل و هتد.
بەداخــەوە ئێســتا شــتێک بــە نــاوی
شارســازی لەژێــر کاریگــەری
کەلتــوری ســەرمایەدارانەی مافیــای
ئێرانیــدا کەمڕەنــگ بووەتــەوە.
حکومــەت
خزمەتگوزارییەکانــی
بەتایبــەت لــە شــارەداریدا زۆر کــەم
بووەتــەوە و شــارەدارییەکان زۆرتــر بــەو
گەڕەکانــە ڕادەگــەن کــە کەســانی
بەرپرس و حکومەتییان تێدا نیشــتەجێیە.
باشــگاکانی وەرزشــی لــە ناوەنــدی
شــارەکان یان گەڕەکێکــی دیاریکراودان
کــە دەبێ خەڵکــی گەڕەکەکانی دیکە
خۆیــان و منداڵەکانیــان بــە ســەرفی
کات و پوڵــی زیاتــر ڕوویــان تێبکــەن.
لــە گەڕەکــەکان شــوێنێک بــۆ
خزمەتگــوزاری فەرهەنگــی وەک
فێربوونــی زمانــی دایکــی یــان زمانــی
دیکــە یــان فێربوونــی مۆســیقا و
هتــد تەرخــان نەکــراوە یــان کەمتــر
بوونــی هەیــە و هاوشــێوەی باشــگا
وەرزشــییەکان ئەو شوێنانەش بۆ خەڵک
لــە شــوێنێکی نیزیکەدەســتدا نیــن.
خەڵــک خۆیان زەوی بۆ مزگەوت دابین
دەکەن و دیسان بە هیمەتی خۆیانە مزگەوت
دروســت دەکــەن یــان نۆژەنــی دەکەنەوە.
ســازمانی ئەوقــاف یان ڕێژیــم کە دەبێ
بەرپرســیاری یەکەمــی ئــەم بابەتــە بــن
هیــچ کارێــک لەمبــارەوە ناکــەن .
بــە گشــتی شــارەداری و ئیــدارەی
شارســازی دوو ســازمانن کــە هیــچ
پالنێکــی بەڕۆژیان بۆ ئەم شــتانە نەبووە
و نییە هەر بۆیەش ناو شــارەکان بەردەوام
ناخۆشتر دەبێت و ژاوەژاوەکان و ترافیکی
هاتوچۆ ژیانی خەڵکی ناخۆشتر کردووە.

ـ بە هۆی ئەوە کە لە ئێران و کوردستاندا
بەتایبــەت شــوێنی ســەرمایەگوزاری
ئابــووری و بەرهەمهێنانــی بــاش نییــە
هەرچــی پوڵــە درەنــگ و زوو دەخرێتــە
کاناڵــی مڵکــەوە؛ هــەر ئــەوەش وەهــای
کردووە کە هەرچی ســەرمایە لە مڵکدا
بخــەوێ پــاش چەنــد ســاڵێک ،چەنــد
بەرانبەر دەبێتەوە.
ئەمــە لەواقعدا خێر نییــە بەڵکوو بڵقێکە
کــە بەردەوام گــەورە و گەورەتر دەبێتەوە.
ئــەو خانوانــە بێکەیفیەتتریــن خانویەکــن
کــە لــە ئێراندا دەتوانــم ئاماژەیان پێبکەم
بــەاڵم خەڵــک ناچــارن تێیــدا بژیــن و
کوردگوتەنی خۆیانی تێدا بشارنەوە.
بەنیســبەت ئــەو گرانییــە کــە بــە ســەر
مڵــک و ماڵــدا زاڵ بووە ،ئەو خانوانەش
گــران بــوون بە جۆرێک کە هەر ئێســتا
واحیدێکــی ئاپارتمانــی مێهر لە شــاری
ســەقزدا نرخــی لە نێــوان  ٤٠٠هەتا ٧٠٠
میلیۆن تمەنە.

لــە چەنــد مانگــی ڕابــردوودا لە
زۆربــەی شــارەکانی ئێــران و
کوردســتان چەندیــن کــەس لــە
شــارەدارەکان و شــۆراکانی شــار

الوەکان کــە دەیانهــەوێ
ژیانــی هاوبــەش پێــک بهێنــن
چــۆن لەگــەڵ ئــەم هەمــووە
گرفتــەدا ڕوبــەڕوو دەبنــەوە؟

لە سەردەمی دەسەاڵتداریئەحمەدی
نــژاددا پــڕۆژەی مەســکەنی مێهــر
بەڕێــوە چــوو ،شــوێندانەری
ئــەم کارە چــۆن بــوو؟

ـ بۆ کەســانێک کە لە سااڵنی پێشوودا
پاشــەکەوتێکی ماددیــان هەیە وەزعەکە
بڕێــک باشــترە و دەتوانن یاریدەری کوڕ
و کچەکانیــان بن بــەاڵم بۆ ئەو الوانەی
کــە لەبــاری ماڵییــەوە الوازن وەزعەکــە
زۆر خراپترە بە جۆرێک کە دەتوانم بڵێم
زۆربــەی الوەکان ئێســتا ناتوانــن ژیانــی
هاوبەش پێک بهێنن.
تەنانــەت ئەوانــەش کــە ژیانــی هاوبەش
پێک دەهێنن ناتوانن بە دڵخوازی خۆیان
یــان بەگوێرەی پێویســت منداڵیان ببێت.
تەواوی ئەمانەش لە فەقر و گرانییەکەوە
ســەرچاوە دەگرێ کە ڕێژیمی گەندەڵی
تاران لێی بەرپرسیارە.
دەڵێــن ماڵــە بچــوک و تەنگەالنەکانــی
خەڵــک لــە کاتــی حکومەتی تێــزاری
ڕوســیادا بوونــە هــۆکاری زۆر لــە
ئاڵوگۆڕەکانــی پــاش خۆیــان .ئێرانیــش
لەباری خانووی نیشــتەجێبوونەوە لە وەها
بارودۆخێکدایە.
ئەگەرچــی ئــەم وەزعــە لەوانەیە بڕێک
جیــاوازی لەگــەڵ ڕوســیای ئــەو کاتدا
هەبێــت بــەاڵم گومانــی تێــدا نییــە کــە
نەبوونــی مەســکەنی گونجــاو زۆر
ناهەنجاری کۆمەاڵیەتی دروست کردووە
و لە داهاتووشــدا زیاتر دروســت دەکات.
خۆکوشــتن ،هەاڵتن لە خێزان ،فەســادی
ئەخالقــی ،تەشەنەســەندنی کەلتــورە
خراپەکان وەک مەســرەف کردنی ماددە
هۆشــبەرەکان ،کارتۆنخەوی و لە قەبردا
نوستن و دەیان دیاردەی دیکە دەتوانن لە
نەبوونی مەســکەنی گونجاوەوە سەرچاوە
بگرن.
بــۆ کۆمەڵــگای کوردســتان کــە
کۆمەڵگایەکــی لەحاڵــی شۆڕشــدایە،
نەبوونــی مەســکەن دەتوانێ یەکێک لە
هۆکارەکانــی دوورکەوتنــە لە ئــەدەب و
ئەخالق بێت.
شــیرازەی بنەماڵــەکان بــەم هۆکارانــەوە
دەتوانــێ لــە یــەک بپچــڕێ و
بێســەرەوبەرەیی ڕوو بدات و بە نەوعێک
دەتوانم بڵێم مرۆڤ بە الی بێ شوناسیدا
هان دەدات.
دورکەوتنەوە لە ڕەسەنایەتی و هاوسۆزی
کۆمەاڵیەتــی و یەکگرتوویــی دەتوانــێ
تەئســیری ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ لە
سەر داهاتووی کۆمەڵگاکەمان دابنێ.

مەسکەنی میللی پڕۆسەیەکی نوێ
بــوو کــە لــە ســااڵنی ڕابــردوودا
لەالیــەن دەوڵەتــی ڕوحانییــەوە
نــاوی لێبــرا و هەنــدێ خەڵکــی
بێ خانوو ناونوســیان بۆ کردووە،
ئاکامــی ئەم پڕۆســە پاش زیاتر
لە یەکســاڵ بە کوێ گەییشتووە؟
ـ ئــەوەی ڕاســتی بــێ لە ئێرانــدا هەموو
شــتێک دەگەڕێتــەوە ســەر سیاســەتی
حاکمییــەت بــە مانــا سیاســییەکەی.
مەســکەنی میللی لە واقیعدا بابەتێکی
نوێتــر بوو بــۆ خۆدزینەوەی حکومەت لە
کێشــە و گرفتەکانــی پەیوەندیــدار بــەم
بابەتەوە.
ڕێژیــم وتــی یاریــدەر دەبــێ بــە تــەواوی
ئــەو کەســانە کە بــێ خانــون .ڕێژیم بە
وەرگرتنی پارە لە پێشدا دەیهەویست خۆی
لە دەســت گوشــارە ئابوورییــەکان ڕزگار
بکات و هەناسەیێک هەڵبکێشێ.
ئەگینا هەموو کەسێک دەزانێ بە کردەوە
لەمبارەوە هیچ شتێک جێبەجێ نەکراوە،
تەنانــەت لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانــدا
زۆربــەی ئــەو کەســانە کە ناونووســییان
بۆ مەســکەنی میللی کــردووە خەریکی
فرۆشتنەوەی ئیمتیازەکەیانن.
چونکــە دەزانــن ئاکامــی مەســکەنی
میللــی حەســەن ڕوحانــی هیــچ لــە
مەســکەنی مێهرەکانی ئەحمــەدی نژاد

باشتر نابێ

وەزعییەتــی دێهاتــەکان بــە
گشــتی لەمبــارەوە چۆنــە؟
کۆتــای باســەکەتان لــە
بــارەی خانــووەوە چییــە؟

ـ ژینگــەی دێهاتەکانــی کوردســتان
شــوێنێکی خۆش و ئارامترە بە نیســبەت
شــارەکانەوە .خزمەتگوزاریگەلــی ئــاو،
بــرق ،گاز و تەلەفوون بۆ ئەوان کەمترە.
بــەو حاڵــەش ژیان لــە دێهاتــدا بەردەوامە
و تەنانــەت خەڵکانێکــی زۆر لــەم یەک
دوو ســاڵەی ڕابــردوودا بە هــۆی گرانی
خانووبەرە لە شارەکاندا ڕوویان کردووەتەوە
دێهاتەکان.
دێهاتەکانــی نیزیکــی شــارەکان
ئێســتا حەشــیمەتیان زیاتــر بــووە لەچــاو
ســااڵنی پێشــوو .ڕێژیــم بــە نیســبەت
زیادبوونــی حەشــیمەتی دێهاتەکانــەوە
هیــچ خزمەتگوزارییەکــی [بێهداشــت،
خوێندنگە ،ڕێگاوبان و هتد] زیادتری بۆ
ئەو خەڵکە دابین نەکردووە .
کۆتــا قســەم لەمبــارەوە ئەوەیــە کــە بــە
ئەزمون بۆمان دەرکەوتووە و دڵنیام هیچ
شتێک لە ئێراندا بە خانووبەرەیشەوە بەرەو
باشــی نــاڕوات؛ چونکــە حکومەتێکــی
تیرۆریســت و گەنــدەڵ و دواکەوتــوو
لــە ســەر کارە و ئــەم حکومەتــە هیــچ
گرینگییــەک بــە ژیانــی خەڵکی ئێمە
نــادات .ڕوخانی ئــەم حکومەتە دەتوانێ
دەرگایەک بێت بەرەو ژیانێکی باشتر لە
هەمــوو بوارەکانــدا .لە ســەردەمێکدا کە
تیکنۆلــۆژی بەســتێنێکی دابین کردووە
کە دروستکردنی خانویەک تەنیا چەند
کاتژمێرێک درێژە دەکێشێ.
خەڵکــی ئێــران و کوردســتان کــە
ڕێژەیێکی زۆری زەویان لە بەردەســتدایە
بەهــۆی نامســئولبوونی حکومەتــەوە
لــە ســەرەتاییترین مافــی ژیــان وەک
خانویەکی ئاســایی بێبەهــرە دەکرێن .لە
ئێرانــدا گەندەڵی ئەوەندە پەرەی ســەندووە
کە گەندەڵکاران پوڵی دزییەکانیان دەدەن
بە خانوو و یەک کەس بە تەنیا خاوەنی
هەزاران خانووە بێ ئەوەی کەس ڕاپێچی
دادگای بکات یان لێپرسینەوەی لێبکات
تــەواوی ئــەو خانوانە بە خەڵکــی هەژار
بــە کــرێ دەدات و مانگانــە پارەکانــی
وەردەگرێ.
مۆنوپۆلکردنــی زەوی و مــاڵ لــە هــەر
شــارێکدا لــە دەســت تۆقەنــێ ئینســانی
بێ ڕەوشــتی ســەر بــە حکومەتدایە هەر
ئەمــەش بووەتــە هــۆکاری گرانــی ماڵ
و زەوی .تیکنۆلــۆژی ئێســتا دەتوانــێ
بەشێکی زۆری ئاواتە وەدینەهاتووەکانی
مرۆڤ وەدی بێنێ بۆ نمونە ئینتێرنێت و
کۆدی میللی دەتوانن لە چرکەساتێکدا
ڕونــی بکەنــەوە کــە کەســێک تاپــۆی
چەند خانوی بە ناوەوەیە.
ئایــا حکومــەت ناتوانــێ لــەم ڕێــگاوە
ئامــاری ڕاســتەقینەی ئــەو خەڵکانــە
دەربێنێــت کــە چەشــنی زالــو خوێنــی
کۆمەڵگایــان هەڵمژیــوە و بەشــی زۆری
داهاتە دزییەکەیشیان هەر داوە بە مڵک
و خــاوەن ماڵــە ڕاســتەقینەکانیان تێــدا
کردووە بە کرێچی؟
بێگومان بەڵــێ ،ڕێژیم دەتوانێ لە چەند
چرکــەدا تەواوی ئەو شــتانە بزانێ بەاڵم
لەژێر چەتری مالکییەتی تاکەکەســیدا
بیانوو بۆ بێ عەمەڵی خۆی دەهێنێتەوە.
چون تەواوی ئەو دز و گەندەڵکار و ڕانت
وەرگرانــە ســەر بــە ڕێژیمــن و جەســتە و
ناخی ڕێژیم لە گەندەڵی سیستماتیکەوە
بە تەواوی مانا گالوە بۆیە هەر چەشــنە
ڕونکردنــەوە و شــەفافییەتێک دەبێتــە
هــۆی وشــیاربوونەوەی زیاتدری خەڵک
و لە تەمەنی نگریسی ڕێژیمی ئاخوندی
کەم دەکاتەوە.
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وەخەبەر بێن

چیــرۆک

لهژێر ڕههێڵهی باراندا
عهلی سۆهرابی
نمنــم بــاران دهبــاری .ســێچهرخهکهت الجــهوالج کهوتبووه نــاو جۆگه ئاوهکه و پێشــی ئاوهکهی گرتبــوو .ئاوهکه پنداوی
دابووهوه و وهسهر لێوی جۆگهکه کهوتبوو .جارجار تهوژمی ئاوهکه نهختێک سێچهرخهکهتی دهجوواڵندهوه.
بهســهریدا قیژانــدی :باوکــه ئــهو ژن و منداڵه قوڕوهســهرانه کڵفــهت و نۆکهری تۆ نین .ده لێمــان گهڕێ نهختێکیش بۆ
خۆمان بژین.
ئهوه یهکهم جار نهبوو دڵت دهشــکا .له پاش ڕهحمهتی ،دڵت ههزار جار شــکابوو .ئیتر ههر ڕۆژهو لهتێکی ورد و خاش
دهبــوو .زۆر جــار حــهزت دهکــرد پێــی بڵێــی« :دهســمایهکهت بهرههمــی ڕهنجی چهندین ســاڵهی من و خوێنــی ناوادهی
دایکتــه .دهنــا تــۆ ئــهو کــوڕه نهبــووی و ئێســتاش نی» .بــهاڵم نهتدهگوت ...قــهت نهتدهگوت .که خوێنــی دایکیت بیر
دهکهوتهوه ،کزهت له جهرگی دههات .دیسان ڕووداوهکهت دههاتهوه بهر چاو و دهچوویهوه ناو ئهو تڕومبێله تێکشکاوهی
تهرمی هاوژینهکهت و جهســتهی نیوهگیانی تۆی تێدا بوو .بۆیه بهردهوام پشــووت دهخواردهوه و چهندی دهتکرد بهســهر
زمانتدا نهدههات .چاوت دهبڕییه وێنهی سهر دیوارهکهو دهتنااڵند« :بیری ئێرهمان نهکردبووهوه هاوژین ...بیری ئێرهمان
نهکردبووهوه.»...
 لهم هۆدهیه گهڕێ ...ئهوه هۆدهی من و دایکت بوو... ناکرێ باوکه. ههزار بیرهوهریی خۆش و ناخۆشم لهو هۆدهیه ههیه.هێشتا بۆنی دایکتی لێ دێ .النیکهم تا من ماوم...نهیهێشت قسهکهت تهواو بکهی .گوڕاندی :دهڵێم ناکرێ باوکه .ده واز بێنه.
 باشه کوڕهکهم ...هیچ نهبێ وێنهکهمان...به ئانقهست بهری داوه یان ههر بهڕاست له دهستی بهر بووهوه؟ بووکهکهت دهیگوت له دهستم بهربووهوه .بهاڵم تۆ و هیوا
هیچ کات باوهڕتان پێی نهکرد.
 دڵگیر مهبه باوکه .وێنه کۆنێک ئهوهنده ناهێنێ .بۆتی له قاب دهگرمهوه.دهتزانی ڕاست ناکا .دهتزانی ئیتر ههرگیز چاوت بهم وێنهیه ناکهوێتهوه .ههر واشی لێهات.
دڵ و هۆدهکهتــی پێکــهوه بهســهر یهکــدا ڕووخانــد .له دوورهوه به حهســڕهتهوه چاوت له ڕووخاندنهکهی بوو .فرمێســکی
بێ دهســهاڵتیی تۆ و تۆزی داڕووخانی هۆدهکهت بۆ ســاتێک تێکهڵ بوون .قورســاییهکی تواناپڕووکێن ههموو لهشــی
داگرتی :
 ئاخ که چهنده بهاڵیهکی گهورهی بێ دهسهاڵتی !ئهوهت کهنگێ گوت؟ تۆ گوتت؟ به کێت گوت؟
 هۆدهیهکت بۆ ساز دهکهم تێیدا بحهسێیهوه .ههموو شتی دهناوهخۆی دابێ .زۆر به ساناییش بتوانی به سێچهرخهکهتهاتوچۆی دهر و ژوور بکهی .
ئــهوهی ڕاســت دهرچــوو .لــه پهنا کۆشــکهکهی خــۆی ،هۆدهیهکی بۆ چێ کردی که ههموو شــتی لــه ناوهخۆیدا بوو.
هۆدهیهکی گهوره و ڕووناکیی پڕاوپڕ له تهنیایی .ئیتر وێنهی هاوژینهکهشت نهمابوو لهگهڵی بدوێی .ههر تهنیایی و
ههر تهنیایی و ههر تهنیایی. ...
بووکهکهت دهیگوت :پیره سهگ تۆ چهنده گیان سهختی .ئهدی کهنگێ له کۆڵمان دهبییهوه؟
هیوا دهیگوت :باپیره خهم مهخۆ ...من ههر دێمه الت .دهست و القه سڕهکهتی بۆ دهشێالی .ئاوی بۆ دههێنای و ههوڵی
دهدا دڵت بداتهوه .که تۆ خهمبار دهبووی ،خهمێکی قووڵ و مندااڵنه له چاوهکانی دهخزا.
ئهو ڕۆژه لهگهڵ هیوا تێر بهسهر ئهو وێنهیهدا گریان که هیوا کێشابوویهوه و بۆتی هێنابوو .وێنهی تۆ و هاوژینهکهت له
کاتی بووک و زاوایهتیتاندا .ڕاست وهک ئهو وێنهیهی بووکهکهت بهری داوه و شکاندی .بۆی به دیوارهوه ههڵواسی.
جۆرێک که دهستت بیگاتێ .جۆرێک که لهسهر سێچهرخهکهتهوه له ڕاستی چاوهکانت بێ .که دهستی تهنیایی دڵی
دهگوشی ،له وێنهکه دههاته دهر و دهبووه ئاواڵی تهنیاییت .لهگهڵت دهدوا .لهگهڵت پێدهکهنی و لهگهڵت دهگریا. ...
هیوا ،ئهو منداڵه ژیکهڵهیهی جاروبار کفته و شامی کهبابی بۆ دهدزی و لهسهر ئهوهش لێدانی بهردهکهوت ،توانیبووی
نهختێک سێبهری قورسی ئهو تهنیاییهت کهم بکاتهوه.
 باپیره تۆ لهگهڵ ئێمه نایهی بۆ سهفهری نهورۆزی؟ نا کهسی باپیرهی .من ناتوانم.ئێوارهیهکــی درهنــگ بــوو .نمنــم باران له هێڵی تاریکی دهدا .باران دهباری و باران دهباری .بهســهر ههموو خهم و خهفهت
و ماندوویهتیتــدا بــاران دهبــاری .شــریخهی هــهور و ترپهی بــاران ،ئاوپرژێنی دڵی دهکردی .وهکوو پێشــوو دڵت پێی هێور
دهبووهوه .حهزت دهکرد بچییه ژێر باران .به یادی ئهو سااڵنهی لهگهڵ هاوژینهکهت بهبێ چهتر لهژێر باراندا پیاسهتان
دهکرد ...هاوژینهکهت دهیگوت :چهتر پێوهندیت لهگهڵ باران دهپچڕێنێ .چهتر ناهێڵێ ههست به ڕووحی باران بکهی.
مــژ و بــاران و تاریکــی بهســهر خــۆت و ســێچهرخهکهت و بیرهوهرییهکانتدا دهبــاری .تۆ نوقمــی بیرهوهرییهکانی ڕابردوو،
ڕابردوو نوقمی مژ و تاریکی و مژ و تاریکیش نوقمی خهم و حهسرهت.
 وهره پیاوهکه وهره ...وهره به شوێنمدا...پاڵت به ســێچهرخهکهوه نا .به ههســت و گوڕی الوهتیتهوه شــوێنی کهوتی .لهناو مژ و تاریکیدا جارجاره دهردهکهوت و
بانگی دهکردی .تۆش به ههموو تواناتهوه ،به ناو ئهو قوڕ و زێڵهقهدا پاڵت به سێچهرخهکهتهوه دهنا .ئهو ههر دهڕۆیشت
و تۆش بێ ئهوهی بزانی چهنده له ئاوهدانی دوور کهوتوویهتهوه ،جار بۆ جارێ بهگوڕتر پاڵت به ســێچهرخهکهتهوه دهنا.
ههمیســان کراســێکی ســپی گوڵگوڵی لهبهردا بوو .که شمشیری برووســک تاریکایی ئاسمانی دهقهاڵشت ،گوڵهکانی
ســهر کراســهکهی دهترووســکانهوه .هێندێــک جار ههســتت دهکــرد تهواو لێی نزیــک بوویهتهوه .باران بــه ههموو هێزیهوه
دهباری و دهر و دهشت ئاوی لهبهر دهڕۆیی .ههموو لهشت ئاوی لێ دهچۆڕا .تهنانهت جلهکانی ژێرهوهشت تهڕ ببوون.
 وهره پیاوهکه ...وهره ...شهکهت بووی به دهست ئهم ژیانهوه. ...ههتا هێزت ههبوو پاڵت به سێچهرخهکهوه نا .بهو جووڵهیه ،سێچهرخهکهت سووڕا و به ناو ئهو قوڕ و زێڵهقهدا ڕووی له
جۆگه ئاوهکه کرد .لهسهر تهنیشت چهقی و سهرانگرێ بووی .به سێچهرخهکهتهوه لهسهر تهنیشت کهوتییه ناو جۆگه
ئاوهکه .هاوارت کرد :بمگهنێ ...کوڕه خنکام ...بمگهنێ. ...
له پهستا پهلهقاژهت دهکرد .به ههموو هێزتهوه خۆت دهکوتا و قایشهکه نهیدههێشت له سێچهرخهکهت ببیهوه .نهختێک
ئاوهکهت قووت دا .تام قوڕاو بهر ئهوکی گرتی .ســهرت لهژێر ئاوهکه هێنا دهر .ههناســهیهکی قووڵت ههڵمژی .ئاوهکه
هــهر دههــات و پنــداوی دهداوه و زیاتــر تهوژمــی بــۆ دههێنای .ســهرت بهردهوام له بن ئاو و ســهر ئاودا لــه هاتوچۆدا بوو.
ههســتت به ماندووبوونێكی بێ کۆتایی دهکرد .هاوارهکانت لهســهر ئاوهوه دهبرده ژێر ئاو .دیســان لهو قوڕاوهت قووت دا
و دیسان و دیسان و دیسان...
ههناسه سپییهکانت دهبوونه بوڵق و به بهر چاوتهوه له قوڕاوهکه دهردهچوون .وهک پێی ڕاهاتبی ،ئیتر تام قوڕاوهکهت پێ
ناخۆش نهبوو .ههســتت کرد ســووکتر بوویه .ئیتر هیچ ژان و ئێشــێکت له لهشــتدا ههست پێ نهدهکرد .گوێت له دهنگی
پێی بوو .چاوت ههڵێنان .تهواو لێت نزیک ببووهوه .بزهیهکی نهرمی لهسهر لێوان بوو.
 دهستم بگره ...ههستهوه... ناتوانم .چۆن ههستمهوه؟ ههستهوه پیاوهکه ههستهوه .شهکهت بووی بهسهر ئهم سێچهرخهیهوه.به کراسێکی سپی گوڵگوڵییهوه دهستی بۆ ڕاداشتبووی.
 ههستهوه .ئهم سێچهرخه نهفرهتییه جێ بهێڵه ...تۆ حهزت له پیاسهی ژێر باران نییه؟دهســتیت گرت .ههســتایهوه .چاوت له چاوانی بڕی .شــایی له چاوهکانیدا دهگهڕا .ههســتت به خۆشــییهکی سهیر کرد.
توند له باوهشت گرت .بۆن خاوی پرچهکانی به بهر لووتتدا هات .دیسان چاوت له چاوانی بڕی .قۆڵی له قۆڵت کرد :
 با بڕۆین پیاوهکه ...با بڕۆین.لهناو مژ و تاریکیدا  ،باران بهسهر خۆت و هاوژینهکهت و تهرمی سێچەرخهکهتدا دهباری.

وەخەبەر بێن ،وەخەبەر بێن چرا خامۆشەکانی شەقامە یەخسیرەکان
وەخەبەر بێن ئەویندارە ئەوین کوژراوەکان
شکۆی ئەم جەردە هەناسەکوژانە بشکێنن
وەخەبەر بێن ژنانی نیشتمانی لە خەم مارەکراو
بازنەکانی ناو دەستتان بە فیشەک دروست کەن
گوارەکانتان قەڵەم بێ ،لە دەمتان سروودی ڕزگاری ببارێ!
سەمای ئازادی لە هەنگاوتان هاوار بکات و هەیبەتی
وەک پووشی دوژمن بە هەناسەی تووڕەی ئێوە لەبەر یەک
هەڵبووەشێ .
ڕاپەڕن کچانی پرچ پەخشانی شێوە وەک خۆر
ڕاپەڕن و بازگەکانی زۆرداری بەسەر یەکدا بڕووخێنن
ڕاپەڕن ،بە بااڵی وەک چنارتان پەرچەمی ستەمکاران لەسەر دوند،
لەناو گۆڕەپانەکانی شار هەڵکەنن ،چاوی وشەی خیانەت کوێر
بکەن
بە دەنگی شەرافەت و کەرامەتتان گوێی وشەی کۆیالیەتی
کەڕ بکەن
زیندانەکانی ناهومێدی گەمارۆ بدەن ،کەلپچەی دەستی هیواکان
بکەنەوە
میلی بەندیخانەکان بە بڵێسەی بەتینی ناو دڵتان بتوێننەوە
خەونی پێشینییەکانمان لە خەو هەستێنن و لەگەڵ ڕاستیدا
ئاشتی بکەنەوە
بە حەزرەتی ئازادی بەڵێن بدەن ،تۆڵەی ساڵە شەهیدەکان لە
دوژمنی سەرماپەرست دەکەنەوە
وەخەبەر بێن ،وەخەبەر بێن بارانەکانی سەردەمی وشکەساڵی،
قاقڕستانی نیشتمانم بۆ بژێننەوە
مەرگفرۆشەکان لە بازاڕی ژیان دەر بکەن
بە بزەی سەر لێوتان ڕەحمەتی خوداوەند بەسەر بەیار و کێڵگەی
واڵتی هەژاران ببارێنن !
عەداڵەت لە خەو هەستێنن ،سەربەستی لە سیاچاڵەکانی
هومێدکوژدا بخەنە دەستی ڕزگاری
چەکوچ لە دەست دادوەری زگپەرست بستێنن و ژوورە تاریکەکان
کە دەستکردی خۆیانە بە دیاری پێشکەش بە پاشماوەی ژیانیان
بکەن .
پەنجەرەکان بکەنەوە ،دەرگاکان بکەنەوە ،با بۆن و بەرامەی
وەچەکانی شۆڕش و ڕەهایی بۆگەنیوی دەسەاڵتی ئیزرائیلپەرستانی
بێگانە ڕاو بنێ
وەخەبەر بێن شاژنەکانی داهاتوو ،وەخەبەر بێن ئەندێشە جوانەکانی
ڕابوون ،وەخەبەر بێن و ڕەهایی بە نیشتمان ببەخشن بە پانەوە !
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«ڕۆژنامەی کوردستان» بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ناوچەکانی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر دوایین بارودۆخی مافەکانی مرۆڤ لە
کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەردیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی سەرەتای
مانگی ڕەشەمەی ساڵی ٩٩ی هەتاوی ،لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە
بریتین لە حاڵەتەکانی دەستبەسەر کردن ،بانگهێشت ،ئێعدام ،کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران ،کرێکاران،
خۆکوشتن ،زیندانیان و مەحکوومکردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.
ئەم ڕاپۆرتە لە ناوەندی ئاماری ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا ،تۆمار کراوە.
دەسبەسەر کردنی
هاوواڵتییان:
ڕۆژی سێشــەممە ٥ی ڕەشــەمە،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «بێهزاد
ئەدوایــی» ،خەڵکــی گونــدی «ســلێن»
ســەر بــە شــاری ســەواڵوا ،لەالیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
رۆژی یەکشــەممە ١٠ی ڕەشــەمە ،چوار
هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی «مادێح
مەحیەدینــی»« ،ئارمــان شــێرزاد»،
«ڕۆژگار فەرقیزادە» و «محەممەدساڵح
گــوودەرزی» ،خەڵکــی شــاری مەریــوان،
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر
کران و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزراون.
ڕۆژی سێشــەممە ١٢ی ڕەشــەمە،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «ئیبراهیم
پوورمحەممــەد» ،کــوڕی ڕەزا و خەڵکی
گونــدی «قەرەجەوران» ســەر بە چاڵدران،
بەهۆی ســەرمابردووییەوە لە بەرزاییەکانی
ئەو شارە گیانی لەدەست دا.

بانگهێشت کردنی
هاوواڵتییان بۆ ناوەندە
ئیتالعاتییەکان:
ڕۆژی سێشــەممە ٥ی ڕەشەمە ،جەوانمیر
مورادی ،چاالکی کرێکاری ،بانگهێشتی
لقی ١ی دادگای ئینقالبی کرماشان کرا.
لقی ١ی دادگای ئینقالبی کرماشان ،ئەو
چاالکــە کرێکارییەی بــۆ ئامادەبوونی لە
کۆبوونەوەی پێڕاگەیشتن بە دۆسیەکەی،
بــە تۆمەتــی «پڕۆپاگەنــدە دژی نیــزام»
بانگهێشت کردووە.

ڕاگواستن بۆ زیندان:
ڕۆژی شــەممە ٢ی ڕەشــەمە ،فەرهــاد
مووســاپوور ،خەڵکــی شــاری ڕەبەتــی
سەردەشــت لــە گرتنگەی ئیتالعاتی ســپا
لە ورمێ ،بۆ زیندانی ئەو شارە ڕاگوێزرا.
ڕۆژی دووشــەممە ٤ی ڕەشــەمە،
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی «محەممەد
مەنگــووڕ کوردســتانی» ،کوڕی مامەند
و خەڵکــی گونــدی «کەوپــەڕ» ســەر بە
پیرانشــار ،بۆ جێبەجێکردنی حوکمەکەی،
ڕەوانــەی زیندانــی نەغــەدە کــراوە
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا ،دوو
هاوواڵتیــی کورد بە ناوەکانی «ســیاوەش
عەینــی» و «کەیــوان ئەنــدار»،
خەڵکــی شــاری مەهابــاد ،پــاش کۆتایی
مــاوەی لێپرســینەوەکەیان لــە گرتنگــەی
ئیتالعاتــی ســپا لــە ورمــێ ،بــۆ بەنــدی
دابڕگــەی زیندانی ئەو شــارە ڕاگوێزراون.
ڕۆژی شــەممە ٩ی ڕەشــەمە،
هاوواڵتییەکــی کــورد بە نــاوی «ئەحمەد
عەبدوڵاڵپوور» ،کوڕی عومەر و خەڵکی
شــاری پیرانشــار ،بــۆ جێبەجێکردنــی
حوکمەکەی ڕەوانەی زیندانی نەغەدە کرا.

ڕۆژی شەممە ٩ی ڕەشەمە ،هاوواڵتییەکی
کــورد بە ناوی «کەیوان نژادڕەســووڵ»،
تەمــەن  ٢٨ســاڵ ،کــوڕی محەممــەد و
خەڵکــی گونــدی «شــیناوێ» ســەر بــە
پیرانشــار ،بــۆ جێبەجێکردنی حوکمەکەی
ڕەوانــەی زیندانــی نەغــەدە کــراوە.
ڕۆژی سێشــەممە ١٢ی ڕەشــەمە،
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی «فەرەیدوون
مووســاپوور» ،خەڵکــی شــاری ڕەبەتــی
سەردەشــت ،بــۆ بەنــدی زیندانییانــی
سیاســیی زیندانــی ورمــێ ڕاگوێــزرا.

کرێکارانــی شــارەداریی تیــکاب ،وەبــەر
ماشــین دەکەوێــت و بەهــۆی ســەختیی
برینەکەیــەوە گیانــی لەدەســت دا.
شوناســی ئــەو کرێــکارە «ئیســماعیل
محەممــەدی» کــوڕی محەممــەد»
خەڵکــی شــاری تیــکاب ڕاگەیەنــدراوە.
لــە الیەکی دیکەوە ،ڕۆژی چوارشــەممە
ڕێکەوتــی ١٣ی ڕەشــەمە ،کرێکارێکــی
تەمەن  ٥٤ساڵەی خەڵکی شاری مەهاباد،
لــە کاتــی کارکــردن بەهــۆی بەربوونەوە،
دەکەوێتــە نــاو چاڵــەی ئاسانســووری
بینایەکی نیوەکارە و گیانی لەدەســت دا.
هــاوکات و لــە شــاری «مەریوانـ»ـــدا،
کرێکارێکی «نۆدشــە»یی و دانیشتووی
مەریــوان بە ناوی «عەباس مەســاعید»،
لــە کاتی کارکردن لە بینایەکدا ،بەهۆی
بەربوونــەوە بــە ســەختی برینــدار بــوو.

حوکمــی  ١٥ســاڵ زیندانیــی شــاناز
(بێریوان) ســادقیفەر ،زیندانیی سیاســیی
کــورد لە دادگای پێداچوونــەوەی ورمێ،
بــۆ  ٥ســاڵ و ڕۆژێــک کــەم کرایــەوە.
حوکمــی  ١١مانــگ زیندانــی ســەعید
ســەنگەر ،زیندانیــی سیاســیی بەندکــراو
لــە زیندانی ورمێ بە «تســلیم بە رأی»،
بــۆ  ٩مانــگ زینــدان کــەم کرایــەوە.
لقــی ١ی دادگای ئینقالبــی ورمــێ
بــە پشتبەســتن بــە مــادەی ٤٤٢ی
یاســای ئایینــی دادڕەســیی کەیفــەری
 ٢مانــگ لــە  ١١مانــگ زیندانــی ئــەو
زیندانییــە سیاســییەی کــەم کــردووە.
هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی «فەرشــاد
فەتاحــی» ،خەڵکــی ورمــێ ،لەالیــەن
لقــی ٢ی دادگای ئینقالبــی ئــەو شــارە
بــە ســەرۆکایەتی دادوەر «شــێخلوو»،
بــە ســێ ســاڵ زینــدان مەحکــووم کــرا.

ئێعدام:

مەحکووم کرانی
هاوواڵتییان بە زیندان و
کەمکردنەوەی حوکمی
زیندانی:

دژایەتی لەگەڵ
ئازادکردنی زیندانیی
سیاسی:
بەرپرســانی زیندانــی ورمــێ ،لەگــەڵ
داواکاریــی مەرەخەســیی دەرمانیــی
زیندانییەکی سیاسیی کورد بە ناوی «نایب

حاجیزادە یەنگیجە» ،دژایەتییان کردووە.

گیان لەدەستدان و
برینداربوونی کرێکاران:
ڕۆژی یەکشــەممە ١٠ی ڕەشــەمە،
کرێکارێکــی ئیــدارەی بــەرق لــه
شــاری ســەقز ،بــە نــاوی «ئەحمــەد
ئــەردەاڵن» پــاش  ٢٦ڕۆژ خەوانــدن لــە
نەخۆشــخانەی ســنە ،گیانی لەدەســت دا.
ڕۆژی سیشــەممە ١٢ی ڕەشــەمە ،لــە
ڕووداوێکــی نەخــوازراودا ،یەکێــک لــە

ڕێکخــراوی مافــی مرۆڤــی ئێــران
ڕایگەیانــدووە ،ڕۆژی دووشــەممە ٦ی
ڕێبەنــدان ،حوکمــی لەســێدارەدانی دوو
زیندانیــی تۆمەتبــار بــە «قەتــڵ» ،بــە
ناوەکانــی «هووشــەنگ محەممــەدی»،
کوڕی نەزەرعەلی و «عەلی ئەنگەزی»،
کــوڕی میرزاجــان ،لە زیندانی کرماشــان
جێبەجێ کراوە.
ڕۆژی یەکشــەممە ١٠ی ڕەشــەمە،
حوکمی ئێعدامی زیندانییەک لە زیندانی
دێزاڵوای کرماشان ،جێبەجێ کرا.
هەواڵدەریــی «هێرانــا» ،شوناســی ئــەو
زیندانییــەی «حامیــد مســتەفایی»،
خەڵکی شــاری هەرسین ،ڕاگەیاندووە کە
پێشــتر بــە تۆمەتــی پەیوەندیــدار بــە مــادە
سڕکەرەکان بە ئێعدام مەحکووم کرابوو.

تەقینەوەی مین:
ڕۆژی پێنجشــەممە ٣٠ی ڕێبەنــدان،
تەقینەوەی یەکێک لە مینە بەجێماوەکانی
شــەڕی  ٨ســاڵەی نێوان ئێران و عێراق لە
سنووری شاری مێهران ،دوو کوژراوی لێ
کەوتــەوە .میدیاکانــی حکوومەتی ئێران،
شوناســی کوژراوەکانــی ئــەم ڕووداوەیــان
بــە «عەلیــڕەزا گوڵمحەممــەدی» و
«مەحموود حاجقاسمیـ»ی ،ڕاگەیاندووە.

ڕۆژی سێشــەممە ١٢ی ڕەشــەمە،
وەرزێڕێــک بە ناوی «ســتار ئەزهەری»،
خەڵکــی گونــدی «لکبــن» ســەر بــە
پیرانشــار ،بەهۆی تەقینەوەی مین بریندار
بوو.
هــاوکات لــە هەمــان ڕۆژدا ،فەرمانداری
شــاری قەسرشــیرین ڕایگەیانــدووە کــە
یەکێــک لــە کۆچەرییەکانــی ناوچــەی
«سومار» ،بەهۆی تەقینەوەی یەک تیر
مینــی بەجێمــاو لــە شــەڕی نێــوان ئێران و
عێراقدا ،دەستی بریندار بووە.
هەر لــەو پەیوەندییەدا ،ڕۆژی دووشــەممە
٤ی ڕەشــەمە ،تەقینــەوەی یەکێــک لــە
مینــە بەجێماوەکانی شــەڕی نێوان ئێران و
عێراق لە شــاری قەسرشــیرین ،بوو بەهۆی
ئەوەیکه منداڵێکی تەمەن  ٧ســاڵ دەســت
و القی بریندار بێت.

کوژران و برینداربوونی
کۆڵبەران و کاسبکاران:
ڕۆژی شەممە ٩ی ڕەشەمە ،لە ئەنجامی
تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتی
لــە ژمارەیــەک لــە کۆڵبەرانی کــورد لە
ســنووری شــاری نەوســوود ،کۆڵبەرێکــی
کــورد برینــدار بــووە .هەواڵنێــری کوردپــا
شوناســی ئــەو کۆڵبەرە کــوردەی بە ناوی
«محەممەد» خەڵکی گوندی «داریان»
سەر بە شاری پاوە ڕاگەیاندووە.

کوژرانی هاوواڵتییان:
شــەوی شــەممە ٢ی ڕەشــەمە ،دوو
هاوواڵتیی کورد بە ناوەکانی «ئەبووبەکر
یاهــوو» ،تەمــەن  ٣٦ســاڵ و خەڵکــی
گوندی «گۆڕەشــێر» ســەر بە سەردەشــت
و «ئەســکەندەر محەممــەد» ،تەمــەن
 ٣٥ســاڵ و خەڵکــی «پشــدەر» ســەر
بــە هەرێمــی کوردســتان ،لــە ئەنجامــی
تەقــە و ڕاوەدوونانــی هێــزە نیزامییەکانــی
حکوومەتــی ،گیانیــان لەدەســت داوە.
ڕۆژی چوارشــەممە ٦ی ڕەشــەمە ،دوو
هاوواڵتیــی کورد بە ناوەکانی «عەبدوڵاڵ
نــادری» و «عوســمان نــادری» ،کوڕی
مــارف و خەڵکــی شــاری پیرانشــار،
بەهــۆی تەقــەی ڕاســتەوخۆی هێزەکانــی
ســپای پاســداران ،گیانیــان لەدەســت داوە.

