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و
پڕکێشــمەکێش
بەرنامــەی
تێچووهەڵگــری کۆمــاری ئیســامی
بــۆ ســازکردنی بۆمبــی ناوکــی تــا
دێــت زیادتــر و زیادتــر دەبێتە هۆکاری
لەپەراوێزکەوتنــی کۆمەڵگای ئێران و
ئەمــەش وادەکات کــە بــە خێراییەکی
زیادتــرەوە بڕیــاری یەکالکــەرەوەی
جیهانــی لــەم پێوەندییــەدا بــدرێ؛
چونکــە وەک زۆرێــک لــە چاودێــران
و سیاســەتڤانانی جیهانــی دەڵێــن
نەگرتنەبــەری هەڵوێســتێکی شــیاو لە
ئێســتەدا دەبێتــە هۆکار و خۆشــبوونی
بەســتێنی لەبــار بــۆ وەدەستخســتنی
چەکــی ناوکــی لەالیــەن ڕێژیمــی
تارانــەوە کــە ئــەودەم ئیتــر کار لە کار
ترازاوە.
«لیــز تراس» وەزیری دەرەوەی بریتانیا
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی 29ی
ڕەزبــەر لــە دیــدار لەگــەڵ ڕۆژنامەی
«الشــرق االوســط» ڕایگەیانــدووە
بەرنامــەی ناوکــی ئێــران بەرێژەیەکی
بەرچــاو پێشــکەوتنی بەخــۆوە بینیــوە
و ئەمــەش وای کــردووە کــە کەیســی
ناوکــی تــاران بچێتــە قۆناغێکــی زۆر
هەستیار و ئاڵۆزەوە کە کاریگەری ئەم
مەسەلە لەسەر گەڕانەوە بۆ سەر مێزی
وتووێــژ بەرچاوە؛ بــەاڵم لەگەڵ هەموو
ئەمانەشــدا جیهــان ناتوانــێ بینــەری
دەسپێڕاگەیشــتنی کۆماری ئیسالمی
بە چەکی ناوکی بێت!
کۆمــاری ئیســامی لــە مانگــی
جۆزەردانــەوە ئامــادەی دانیشــتن و
دانوســتان لەگــەڵ دنیــای ڕۆژاوا
نەبــووە و تەنیــا لەســەر زاری وەزیــری

دەرەوەی ڕێژیمــەوە ناوەبەنــاوە دەوتــرێ:
«تــاران پاش تاوتوێ کردنی پێویســت
دەگەڕێتــەوە بۆ وتووێژەکان» .ئەمەش
لەحاڵێکدایە کــە الیەنەکانی بەرجام و
ئامریــکا بــەردەوام ڕایانگەیانــدووە کە
کات بــۆ ئێــران ســنووردار و کەمــە و
ئەگــەر تــاران ئامــادە نەبــێ درێــژە بــە
وتووێــژەکان بــدات ،بژاردەکانــی دیکە
بــۆ تاوتوێ کردنــی بەرنامەی ناوکی
ئێــران ،بــە بــژاردەی سەربازیشــەوە،
لەبەرچاو گیراون.
لەمبــارەوە «ئاویگــدۆر لیبێرمــەن»
وەزیــری دارایــی ئیســڕاییل ڕێکەوتــی
29ی ڕەزبەر بە ماڵپەڕی ئیســڕاییلیی
ڕاگەیانــدووە:
«واالنیــوز»ی
«لەپێوەنــدی لەگــەڵ ڕووبەڕووبوونەوە
لەگــەڵ ئێــران تەنیــا پرســی «کات»
لەبەرچــاو گیــراوە و ئــەم «کات»ەش
زۆر دوور نییە و دواجار پێی دەگەین!»
لیبێرمــەن وتوویەتــی« :هیــچ
هەنگاوێکــی دیپلۆماتیــک ناتوانــێ
پێش بە کۆماری ئیســامی بگرێت و
ئێمەش ناتوانین شــاهێدی سەرهەڵدانی
کــۆرەی باکورێکی تر بین کە نیازی
لەنێوبردنــی ئیســڕاییلی هەیــە».
پێداگریشــی کــردەوە کــە «خەڵکــی
ئیســڕاییل نابــێ لــە نێــو «وەهــم و
ترس»دا بژین!»
لێدوانەکانی وەزیری دارایی ئیســڕاییل
لەکاتێکدایــە کــە کاناڵــی 12ی
ئیســڕاییل لــە ڕاپۆرتێکــدا باســی لەوە
کــردووە کــە هێزی هەوایی ئیســڕاییل
پــاش دوو ســاڵ ســڕکردن و وازهێنــان
لــە فێــرکاری هێزەکانیــان بــۆ لێدانــی

بنکــە ناوکییەکانــی ئێران جارێکی تر
ئەم تاقیکاری و فێرکارییانەی دەســت
پێکردووەتــەوە« .ئاویــۆ کوخــاوی»
سەرۆکی ســتادی هاوبەشی ئەرتەشی
ئیســڕاییلیش بڕیــاری دابینکردنــی
بودجەی ئەم فێرکارییانەی دەرکردووە.
لەالیەکــی دیکەشــەوە «مارکــۆ
ڕۆبیــۆ» ســێناتۆری کۆماریخــوازی
ئامریکایی لە تویتێکدا وێڕای ئەوەیکە
بەرپرســایەتی هێــرش و پەالمــارەکان
بۆسەر هێزە ئامریکاییەکان لە بارەگای
«التنــف»ی ســووریەی خســتە پــاڵ
کۆماری ئیسالمی ڕایگەیاند« :تەنیا
لە پێناو ڕزگارکردنی ڕێکەوتننامەی
ناوکی لەگەڵ ئێران ،نابێ چاوپۆشــی
لە دەسدرێژییەکانی تاران بکرێت».
هــەر لەمبــارەوە ئاسۆشــیتێدپرێس
ئاشکرای کردووە کە دوالێکۆڵینەوەکان
ســەبارەت بــە ســەرچاوە و بڕیاردەرانــی
ئــەم هێرشــانە دەریــان خســتووە کــە
کۆمــاری ئیســامی لەڕێگــەی هێــزە
نیابەتییەکانییــەوە ئــەم کارەی ئەنجــام
داوە .لەحاڵێکــدا ناڕەزایەتــی واڵتانــی
ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن بەرامبــەر بــە
پەرەسەندنی دزە و هەڕەشەی کۆماری
ئیســامی لە ناوچــەدا درێژەیان هەیە،
وەزیــری زانیــاری دەوڵەتــی یەمــەن،
«مەعمــەر ڕیانی»لە زنجیرە تویتێکدا
باســی لــە پێداگــری حووســییەکان
بــۆ درێژەکێشــانی ناســەقامگیری
لــەم واڵتــەدا کــردووە و وتوویەتــی:
«ئامادەنەبوونــی حووســییەکان بــۆ
هــاوکاری کردنــی کۆمەڵــگای
جیهانــی بــە بڕیــاری ڕاســتەوخۆی

کۆمــاری ئیســامی و بــۆ تێکدانــی
زیادتری ئەمنیەت و ئاشــتی ناوچەیی
و جیهانییە».
ئــەم نیگەرانییانــەی کۆمەڵــگای
جیهانــی ئــەو کاتــە زیادتــر بوویــەوە
کــە کۆمــاری ئیســامی ڕێگــەی
نــەدا کارناس و لێکۆڵەرانی ئاژانســی
نێونەتەوەیــی وزەی ناوکــی ســەردانی
بنکــە ناوکییەکانــی ئێــران بکــەن؛
هــەر لەمبارەشــەوە چەنــد کاتژمێر بەر
لــە ئێســتە «ڕافائیــل گەڕووســی»
ســەرۆکی گشــتیی ئــەم ئاژانســە
ڕایگەیاند کە زلهێزان دەبێ بەم هۆکارە
دژ بە کۆماری ئیســامی هەڵوێستی
شــیاو بنوێنــن و مەحکومــی بکــەن؛
بەوتــەی گەڕووســی کەیســی ناوکی
ئێران لە قۆناغێکی زۆر سەختدایە.
لەســەر ئەم ئەساسەش وەزیری دەرەوەی
عەرەبســتان لــە چاوپێکەوتنــی لەگەڵ
جێگری بەرپرســی سیاســەتی دەرەکی
یەکیەتیــی ئورووپــا ســەبارەت بــە
بەرنامەی ناوکی ئێران قســەیان کرد و
باسیان لە پێویستیی بەهێزکردنی بەرەی
هاوکارییەکانیــان بــۆ ڕووبەڕووبوونەوە
لەگــەڵ پشــتیوانییەکانی تــاران لــە
چاالکییــە تێرۆریســتییەکان لە ناوچە
و جیهاندا کرد.
کۆمــاری ئیســامی ئێــران بــە
سەرەکیترین پاڵپشتی جیهانیی تێرۆریزم
دەناســرێ کە بەهۆی پشتیوانییەکانی
تارانــەوە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن
زیادتــر لــە  15ســاڵە ڕووی ئارامــی
بەخــۆوە نەبینیــوە .هــەر لەمبارەشــەوە
گرووپــی تایبەتیــی هەنــگاوی ماڵــی

دژ بــە ســپیکردنەوەی پــارە ناســراو بــە
 FATFلــە نوێتریــن ڕاپۆرتــی خۆیدا
وێــڕای ئەوەیکــە تورکیــە ،ئــۆردۆن و
ماڵی لە لیســتی ڕەشــی خۆی هێنایە
دەر ،جارێکــی تــر پێداگــر بوویــەوە
لەســەر ئەوەیکە کۆماری ئیســامی و
کۆرەی باکور وەک ڕابردوو سەرقاڵی
ســپیکردنەوەی پــارەن و دەبــێ هــەر لە
لیستی ڕەشدا بمێننەوە.
ســەرباری هەبوونــی ئــەم گوشــار و
نیگەرانییــە نێونەتەوەییانــە دەبینیــن
کــە کۆمــاری ئیســامی بڕیــاری
بەڕێوەبردنــی مانۆڕێکــی ســەربازی
بــۆ هێــزی هەوایــی داوە کــە وەک
حەمیــد واحێــدی فەرمانــدەی هێــزی
هەوایــی ئەرتــەش دەڵێ تێیــدا کەڵک
لــە بۆمبهاوێــژ ،فڕۆکــەی شــەڕکەر،
فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و مووشــەکی
هیدایەتی وەردەگیرێ.
دیمهنــه سیاســییهكه وههــا نیشــان
دهدات كــه ڕێژیمــی ئێــران دهیههوێ به
قهولــی خامنهیی هێــزی چهنهلێدانیان
ببهنــه ســهر و ئهمــه وای كــردووه كــه
لــه دانیشــتنهكان دوور بكهونــهوه و
پهنــا ببهنــه بــهر ههندێــک مانــۆڕ كه
لهڕاســتیدا تهنیــا زۆرتــر لــهجــاران له
پهراوێزیــان دهخــات و كۆمهڵــگای
ئێــران بــهرهو نههامهتیــی زیادتــر
دهبــهن و چ بهناچــاری لهســهر مێــزی
تهســلیمبوونی دابنێــن ،لــه ناوچهشــدا
دهســتوپێوهندییهكانی دهبــڕن و چ
لهئهگــهری تهسلیمنهبوونیشــی دۆخی
شــڕتر دهكات و بــه هــهردوو حاڵهتدا له
لێواری ههڵدێرێكی تونددایه.

وهلیــی فهقیــه دهیهــهوێ بهغــدا
ئاڵــۆز بــێ تاكــوو بــهردهوام گوێــی له
ئاخوندهكانــی قــوم و جهمــاران بێ .له
كهشێكی ساردوسڕ و پڕ له بێهیواییدا،
ڕۆژی ١٠ی ئۆكتۆبــری  ،٢٠٢١واته
١٨ی ڕهزبــهری  ،١٤٠٠ههڵبژاردنــی
پێشــوهختهی پارلمانــی عێــراق بهڕێــوه
چــوو .كهشــی ههڵبژاردنهكــهش بۆیــه
ساردوســڕی و بێهیوایــی پێــوه دیــار
بــوو ،چوونكــه دوای چهندیــن دهور
ههڵبــژاردن له عێــراق و چهند قۆناخی
جیــاوازی شــهڕی نێوخویــی و ڕووداوه
گــهورهكان ،خهڵــك بــه خۆپیشــاندان و
ناڕهزایــی دهربڕیــن خوازیاری ئاڵوگۆڕ
بــوون و هیوایهكیــان بــه پارلمــان و
ههڵبــژاردن نهمابــوو .بهتایبهت ههموو
خهڵــك چاوهڕوانــی ئهوهیــان دهكــرد كه
ئهمجــارهش وهكــوو جارهكانــی دیكــه
ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامی لــه
ڕێگــهی گــرووپ و باندهكانــی نزیــك
لهخۆیــهوه بــه گــزه و دهســكاریكردن
ئاكامــی ههڵبژاردنــی پارلمانــی
عێــراق بــه قازانجــی خۆی لــێ بكا و
گرووپهكانی ســهر به سوپای پاسداران
و ئاخوندهكانــی قــوم دهســهاڵتداری
بهغدا بن.
ههرچهنــد بهرهیهكــی زۆری خهڵكانــی
عێراق ههڵبژاردنیان بایكۆت كرد و نزیك
به شهست لهسهدی خهڵك نهچوونه سهر
ســندووق ،بهاڵم چوونكه ههڵبژاردنهكه
ڕێگــهی گــزه و دهســكاریكردنیان لــێ
گرتبوو و چاوهدێری نێودهوڵهتی ههبوو
و ئیــدارهی بهغــدا و بهتایبهت كازمی
دهیانویســت ههڵبژاردنهكــه ببێتــه جێی
متمانــهی خهڵــك ،ئاكامــی ههڵبژاردن
بــوو بــه دهرخســتنی تاڕادهیەكــی
نهخشــهی واقیعیــی هێــز بــه شــێوهی
گشــتی له عێراقــدا ،ههڵبهت ئهوانهی
بهشــدارییان لــه ههڵبــژاردن نهكــرد،
بهرهیهكی زۆرتر بوون.
جگــه لــه ههڵبژاردنهكانــی ئیســراییل،
ئهمــه له دهگمهن جارهكانه له مێژووی
ڕۆژههاڵتی نێوهڕاســتدا كه ههڵبژاردن
لــه ئاســتی واڵتێكی پڕكێشــهی وهكوو
عێراقــدا بهڕێوه بچێ و ههڵبژاردنێكی
بهتهواوی ئازاد و ههروهها دادپهروهرانه
و بــێ گــزی و دهســكارییهكی
چارهنووسساز بێ!
هــهر بۆیــه دهبینیــن كــه كۆمــاری
ئهسالمیی ئێران لهم ههڵبژاردنه تووڕهیه
و دهســتوپێوهندهكانی دۆڕاندوویانــه
چوونكه دهرهتانی گزهیان نهبوو!
دۆڕاندنــی كۆمــاری ئیســامی و
درێژە لە الپەڕەی ٣
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کۆڕێکــی گرینگیــدان بــە
پێگەیانــدن لــە بلژیــک بەڕێــوە
بەشــی ڕێکخســتنی کۆمیتــەی حیزبــی
دێموکــرات لە واڵتی بلژیک بۆ زانیاری
و پێگەیاندنــی ئەندامــان و الیەنگرانــی
حیزبی دێموکرات لەو واڵتە بەڕێوە چوو.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ١٧ی ڕەزبــەر
بەشــی رێکخســتنی کۆمیتــەی حیزبــی
دێموکــرات لــە واڵتــی بلژیــک بــە
مەبەســتی بردنەســەری ئاســتی زانیــاری
و گرینگیــدان بــە بــواری پێگەیاندنــی
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزب لە واڵتی
بلژیــک کۆڕێکــی بــۆ بەڕێــز کاک
«عەلــی نیکــڕەوش» چاالکی سیاســی
و تێکۆشــەری بواری مافەکانی مرۆڤ
و ئەندامــی چاالکــی بیــرۆی کــورد لــە
بلژیــک ،لــە ڕێگای تــۆڕی زووم بەڕێوە
برد .سەرەتای کۆڕەکە لەالیەن بەڕێوەبەری
کۆڕ «هەژیر نادری» بەرپرسی گشتیی
ڕێکخستنی کۆمیتەی حیزب لە بلژیک
وێــڕای بەخێرهاتنکردنــی بەشــداربووان
سپاســی «عەلــی نیکڕەوشـ»ـــی کــرد
بــۆ بەڕێوەبردنی کۆڕەکــە و کورتەیەک
لــە ژیــان و بەســەرهاتی ناوبــراوی بــۆ
بەشداربووان باس کرد.
«عەلــی نیکــڕوش» باســەکەی تەرخــان
کردبــوو بــۆ باســکردن لەســەر ئاپارتاید و
هــەاڵواردن لــە سیســتمە ئاپارتایدەکان و
بەتایبەتــی هەاڵواردنی نەتەوەیی ،ئایینی

و زمانەوانییەکان.
ناوبــراو لــە درێژەی باســەکەیدا باســی لە
سیســتمی ئاپارتایــدی واڵتــی ئیســپانیا،
فەرانســە ،بریتانیا و تورکیە کرد کە تا
پێش شۆڕشــی گەورەی فەرانسە چەندین
نەتەوە لە فەرانســە دەژیان بەاڵم ئێســتە بە
دەگمەن ماون یان لە واڵتی ئیســپانیا کە
چەندین نەتەوە ژیاون بەاڵم ئێســتا لەوێش
بە کەمی ماون و خۆیان پێناسە دەکەن.
هەروەهــا باســی لــەوە کــرد کــە دەوڵەتــە
ئاپارتایــدەکان هــەوڵ دەدەن کــە کەمینــە
نەتەوەیــی و ئایینییــەکان لەنێوبــەرن کــە
بەشــێوەی جۆراوجــۆر ئــەو هەواڵنە بەڕێوە
دەبەن بۆ نموونە لە واڵتێکی وەک تورکیە
بــە ئاشــکرا دەڵێــن ئــەوە واڵتــی تورکە وا
نیشــان دەدەن کــە لەو واڵتــە تەنیا تورک
دەژی .لــە واڵتێکــی وەک ئێــران جیاواز
لــە تورکیە ،لەوێ نــاوی واڵتەکەیان ناوە
ئێــران و دەیانهــەوێ لــەو ڕێگایــەوە هەوڵ
بــدەن باقــی نەتەوەکانی نێــو جۆغرافیای
ئێــران بتوێننــەوە بــێ ئەوەیکە بە ئاشــکرا
بڵێن لەو واڵتە تەنیا فارس دەژی؛ بەڵکوو
بە فەرمیکردنی زمانی فارسی و ناونانی
بــو زمانی میللی و لــە بواری پەروەردە و
خوێندن و نووســین کە تەنیا بە فارســییە
و باقــی زمانەکانــی دیکــە لەبــواری
پەروەردەوە گرینگیی پێ نادرێ .

ڕێوڕەســمی یــاد و بیرەوەریــی دوکتــور «نورەدیــن زازا»
لــە واڵتــی «ســویس» بەڕێوە چوو

شــاندێکی حیزبــی دێموکراتــی
کـــــــــــــوردستانی ئێــران لەســەر
بانگهێشــتی فەرمیــی پارتــی
سوسیالیســتی کوردســتانی ســووریە
بەشــدارییان لــە ڕێورەســمی یــاد و
بیـــــــــــرەوەریی دوکتور «نورەدین زازا»
لە واڵتی سوئیس کردووە.
شــاندێکی حیزبــی دێموکــرات بــە
ســـــــــــــــەرپەرەستیی «ھەڵمــەت حاجــی

خۆپێشــاندانێک لـه واڵتــی «هۆلهنــد» بهڕێــوه چــوو
بــە مەبەســتی پشــتیوانیکردن لــە
زیندانییانی سیاسی لهواڵتی «هۆلهند»
خۆپێشاندانێک بهڕێوهچوو.
ڕۆژی یەکشــەممە ١٨ی ڕەزبــەر
لــه گۆڕهپانــی «دام» لــه شــاری
«ئامێســتردام» بــۆ پشــتیوانی لــه
زیندانییانــی «سیاســی وعهقیدهتــی» به
بهشــداریی كوردســتانیان و ئێرانیانیانــی
دانیشــتووی واڵتــی «هۆلەنــد»
خۆپیشاندانێک لهو واڵتە بهڕێوهچوو.
لــهو خۆپیشــاندانهدا نوێنهرانــی حیــزب و
الیهنــهسیاســییهكانی كــورد و ئێرانی ،به
وتار و پهیام باســیان له دۆخی زیندانییان
لەنێــو بەندیخانەکانــی ڕێژیمــدا كــرد كــه
چهنــدە بێبهزهییانه ههڵســوكهوتیان لهگهڵ
دهكرێت.
پاشــان «حهســهن مهجیــدی» بــه
نوێنهرایهتیــی ناوهنــدی هاوكاریــی
حیزبهكانــی كوردســتانی ئێران لــههولهند
پهیامێكی پێشكهشیبهشداربووان كرد.

«مەجیــدی» لــە قســەکانیدا ئامــاژەی
بــەوە کــرد کــە زۆربــەی ئازادیخــوازان
کەوتوونەتــە بــەر هێــرش و ئەشــکەنجەی
ڕێـــــــــــــژیمی ئیسالمیی ئێران و گیانیان
بەخت کردووە.
ناوبــراو لــە دریــژەدا وتــی لــهكوردســتان
ڕادهی لهســێدارهدان بــە ڕێــژەی ههمــوو
ئێران تۆمار كراوه.
لــ ه بهشــێكیتری باســهكهیدا ئامــاژهی
بــه شــههید «عوســمان موســتهفاپوور»

وهک زیندانییەكــی قارهمــان كــرد كــ ه
چۆن خۆڕاگرانە زیاتر له  ٢٧ســاڵ لەنێو
بهندیخانهكانــی ڕێژیمــی ئێرانــدا لهژێــر
ئهشــكهنجهدا بوێرانــهلهســهر ڕێبازهكــهی
سوور بووه.
لــه كۆتاییــدا وێــڕای هــاودهردی لهگــهڵ
بنهماڵــهی قوربانییــان ئاواتــی خواســت
كــهبــهنهمانــی كۆمــاری پــهت وســێداره
بهندییهكان ئازاد و بهبنهماڵهو زێدهكهیان
شاد ببنهوه.

عەباســی» بـــــــــەرپرسی کۆمیتــە
ناوچــەی «لــۆزان» لە ڕێــــــــــوڕەسمی
یــادی  ٣٣ســاڵەی کۆچــی دوایــی
دکتــور «نورەدیــن زازا» دامەزرێنەری
پارتــی ســــــــــوسیالیستی کوردســتانی
ســووریە کە لەســەر گــــــــڵکۆی ناوبراو
لــە شـــــــاری «لــۆزان» بەڕێــوە چــوو،
بەشدارییان کرد.
«حاجــی عەباســی» نوێنــەری حیزبی

دێــــــــــــــموکرات لــە وتارێکــدا وێــڕای
بەرزنرخاندنــی ئــەرک و تێـــــــکۆشانی
دکتــور «زازا» و ھەمــوو شــەھیدانی
کــــــــوردستانی لە خەبات بۆ ڕزگاریی
نەتـــــەوەی کورد؛
پەیامــی ھاوخەمیــی حیــــــــــــزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــی بــۆ
ئــەو پارتــە و بـــــــــــنەماڵەی ناوبــراو
ڕاگەیانــد و ھەر بەو مەبەســتەش پارچە

ھـــــــۆنراوەیەکی پێشــکەش بــە ڕووحی
دوکتــور «زازا» و ئامادەبووانــی ئــەو
کۆبوونەوەیە کرد.
شاندی حیزبی دێموکرات پێـــــــــکھاتوو
لــە بەڕێــــــــــــــــزان «ســەباح ئایینەپوور،
ســــــــــــــۆران محەممــەدی و جــەواد
فــەرزاد» بــە گەرمــی لەالیــەن پارتــی
ســــــــــــوسیالیستی کوردســتانی سوریه
لە واڵتی «سویس» پێشوازیان لێکرا.

کۆڕێــک لەســەر مێــژووی کــورد و دۆخــی ئێســتای کوردســتان
لــە دانمــارک بەڕێــوە چوو
ڕۆژی شــهممە ڕێکەوتــی ٢٦ی ڕەزبــەر
ڕێکخــراوی هاوکاریــی نێونەتەوەیــی بــە
هاوبەشــی لەگــەڵ یەکیەتیــی الوانــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران لە شــاری
«ئاغوسـ»ـــی دانمــارک کۆڕێکــی
بــۆ «جــەالل قــادری» بەرپرســی ئــەو
کۆمیتەیە ســەبارەت بە مێژووی کورد و
دۆخی ئێستای کوردستان پێک هێنا.
«جــەالل قــادری» باســی لــە دۆخــی
«کوردســتان ،مێــژووی کــورد ،دۆخــی
ئێســتای کورد و شۆڕشەکانی هەر چوار
بەشی کوردستان» کرد.
«قــادری» لە باســەکەیدا ئامــاژەی بەوە
کــرد کــە گەلی کورد بۆ بەدەســتهێنانی

ئامانجەڕەواکــەی بــەردەوام قوربانیی داوە
و دونیا دەبێت پشتیوانی لەو خەباتە ڕەوایە
بکات.
لــە کۆتاییدا ئامادەبوان پرســیاری خۆیان

لەســەر کــورد و ڕێکخــراوی یەکیەتیــی
الوان لــە دانمــارک ئاراســتەی کۆڕگێــر
کــرد و لەالیــەن «جــال قــادری» واڵم
دراوە.

ڕێكخــراوی «جیهانــی كــورد»
كۆڕیادێکــی بــۆ پێگـهى بـهرزی
«ئهحمـهد كاكهمهمــی» لــە ســتۆکهۆڵم بهڕێــو ه بــرد

ژنان ــی مەریوانی
خوازیــاری پێکهێنانــی کۆمیتەیــەک دژی توندوتیــژی ژنانــن

ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ١٥ی
ڕەزبــەر بەشــێک لــە ژنانی دانیشــتووی
«مــــەریوان» لــە پارێــزگای «ســنە»
لەهەرمبــەر توندوتیــژی دژی ژنــان
کـــــــــــۆبوونەوەی ناڕەزایەتییــان بەڕێــوە
بردووە.

ناڕازییــان بــە هەڵگرتنــی پــاکاردی
پێوەندیــدار وێــڕای مەحکوومکردنــی
کوشــــــــــتنی «فایــزە مەلەکینیــا»
داخــوازی پێکهێنانــی کۆمیتەیەکــی
ناوچەیــی بۆ ڕاگرتنــی توندوتیژی دژی
ژنانیان کردووە.

«فایـــزە مەلەکینیــا» کچێکــی تەمەن
 ٢٢ســااڵنە و دانیشــتووی گونــدی
دەوڵەتئــاوا (کوڕکــوڕە) ســەربە شــاری
«ســنە»یە کە لــە مــاوەی چەند ڕۆژی
ڕابــردوودا لەالیــەن باوکــی ســووتێنراوە و
گیانی لەدەست داوە.

ڕۆژی شەممە ٢٤ی ڕەزبەر ،کۆڕیادێک
لەالیــەن ڕێکخــراوی «جیهانــی کــورد»
و «کۆمەڵــەی گــواڵن» لــە شــاری
ســتۆکهۆڵم بــۆ بەرزڕاگرتنــی یــادی
تێکۆشــەری دێرينــی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران کۆچکردوو «ئەحمەد
کاکەمەمی» بەڕێوە چوو.
لــەو کۆڕیــادەدا کــە حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران بانگهێشــت کرابــوو،
«چیــا عەلیــار» بەرپرســی پەیوەندیيــە
کوردســتانییەکان لــە ســوئێد بــه
نوێنەرایەتیی حیزب بەشدار بوو.
«عەلیــار» لــە قســەکانیدا وێــڕای
بەرزنرخاندنــی خەبــات و تێکۆشــانی
کاک «ئەحمــەد کاکەمەمــی» لــە
حیزبــی دێموکراتــدا ئامــاژەی بــەوە کرد
کــە ڕێچکــەی نەتەوەیــی کــە حیزبــی
دێموکراتی لەســەر دامــەزراوە بەو ئامانج

و مەبەســتەی کــە هەرچی لــە تواناماندا
هەیــە بــۆ خزمەتــی کــورد و کوردســتان
دەبــێ ئەنجامــی بدەیــن« ،ئەحمــەدی
کاکەمەمــی» ئەو ئەرکەی بە باشــترین
شــێوە بەڕێــوە دەبــرد ،ناوبــراو لەگــەڵ
ئــەوەی وەک بەرپرســێکی دیاری حیزبی
دێموکرات لە ســوئێد کاری دەکرد ،بەاڵم
هاوکات هەموو هەوڵی لە پێناو یەکیەتی
و نزیکایەتیی هەموو الیەنەکاندا دەدا.
نوێنــەری حیــزب بــە کورتــی باســی
لەســەر ســێ تــەوەری ژیانــی سیاســی و
کۆمەاڵیەتــی و تاکەکەســیی کاک
ئەحمەد کرد ،پاشــان سپاســی ڕێکخراوی
جیهانــی کــورد و کۆمەڵــەی گۆاڵنــی
کرد کە ئەو دەرفەتەیان ڕەخساندووە هەتا
یــادی تێکۆشــەرێکی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران بکەنەوە .لەو کۆڕیادەدا
«کاوە ڕەحیمــی›› لەالیــەن بنەماڵــەی

کاک ئەحمەد سپاسی بەشداربووانی کرد
و پەیامــی بنەماڵــەی ناوبراوی خوێندەوە،
هەروەهــا خاتــوو «ناهیــد حوســێنی» دوو
پارچــە هۆنــراوەی لەگــەڵ موزیکــی
‹›قەمبــەر خوســرەوی» خوێنــدەوە .دواتــر
«تاهیر عەلیار»باسێکی مێژوویی لەسەر
دوایین کتێبی کۆچکردوو کاک ئەحمەد
پێشــکەش کــرد .هەروەها لــەو کۆڕیادەدا
«عەزیــز ئالیــس» بەرپرســی ڕێکخراوی
جیهانی کورد چەند وتەیەکی پێشــکەش
کــرد ،پاشــان هــەر یــەک لــە بەڕێــزان
«حەسەن قارەمانی ،سەید برایم حوسێنی،
حافزوڵاڵ نێروەیی ،ئەحمەد بەهرام ،ســەالم
جەزیــری و شــەریف قادر›› لــەو بوارەدا و
لەســەر الیەنی جۆراوجۆری ژیانی کاک
ئەحمەد کاکەمەمی دوان.
ئــهم كۆڕیــاده بــە پارچــه مۆســیقایهكى
‹›قەمبەر خوسرەوی›› کۆتایی پێهات.

ژمارە ٢٢ ، ٨٠٩ی ئۆکتۆبری ٢٠٢١

ڕێژیمــی ئێــران لــە کوردســتان بە
ئاشــکرا مــادەی هۆشــبەر بــاو دەکاتەوە

ڕێژیمی ئێران لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت
بە شــێوەیەکی بەرنامەدارێژڕاو و ئاشکرا
کار بــۆ فرۆشــتن و باڵوکردنــەوەی مادە
هۆشبەرەکان دەکات.
فرۆشــتن و باڵوکردنــەوەی ئــەو مــادە
هۆشــبەرانە لەالیەن دەستوپێوەندییەکانیی
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێرانــەوە جێبەجــێ
دەکرێت.
هەروەهــا بــاری نالەبــاری ئابــووری و
بێکاریــی لەڕادەبەدەر بواری بۆ هێندێک
الوانی کوردی کەم ئەزموون ڕەخساندووە
کە بە فریودانیان و بە بیانووی ســەروەت
و ســامان بێ ماندووبــوون پەنا بۆ کاری

قێــزەون و فرۆشــتنی مــادە هۆشــبەرەکان
ببــەن .ئامانجــی رێژیمــی ئێــران لــە
پەرەپێدانی فرۆشــتنی مادە هۆشــبەرەکان
لــە کوردســتان ئەوەیــە کــە لەالیــەک
هەســتی نەتەوایەتیی الوەکان الواز بکات
و لەالیەکــی دیکــەوە دووریــان بخاتەوە لە
بزووتنــەوەی شــاخ و شــار و شــارەکانی
کوردســتان تووشی قەیرانی کۆمەاڵیەتی
و سەرلێشــێواوی بــکات .هــاوکات هێزی
ئینتیزامــی و ئیتالعاتیــی ڕێژیمــی
ئێــران لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت تەنیا
موعتادەکان دەسبەسەر دەکەن و کارێکان
بە فرۆشیارانی مادە هۆشبەرەکان نییە.

مۆرەکانــی ڕێژیــم بــە پشــتیوانی ســپا
لــە کوردســتان «ماریجوانــا» دەچێنــن
ماڵپــەڕی «کوردســتان میدیــا» بــاوی
کردۆتــەوە لــە گونــدی «گۆگجــە»
ســەر بە ناوچەی «سەرشــیوی» شــاری
«مەریــوان» چەنــد کەســی ئــەو گونــدە
لەگــەڵ ســێ کەســی دیکــە خەڵکــی
«دیواندەرە» پێکەوە بە هاوبەشــی گیای
ماریجوانایان چاندووە.
ئەو چەند کەســەی خەڵکی «دیواندەرە»
هەوڵیان دابوو کە بەشێک لە ماریجواناکە
بــدزن کــە ئــەو چەنــد کەســەی گوندی
«گۆگجه» پێیان دەزانن و دوو کەســیان
دەگــرن و پــاش لێدان و ئەشــکەنجەیەکی
زۆر و ڕاگرتنیــان لــە ماڵــەوە بــۆ مــاوەی

دوو ڕۆژ ،دواتــر کاغەزێکیــان پــێ واژۆ
دەکــەن کــە گوایــە بــۆ دزینــی مــەڕ و
مــااڵت هاتــوون  .هەروەهــا کاتێــک کە
هەســتیان کــردووە کارەکەیــان ئاشــکرا
بــووە و خەڵک پێی زانـــــــــــــیون شــوێنی
چاندنــی ماریجواناکەیــان کێــاوە بــۆ
ئــەوەی ئاســەواری دیار نەمێنێــت .ناوەنده
ئەمنییەتــی و ئینتزامییەکانی ڕێژیم لەم
کارە ئاگادارن و خۆیان لە کوردســتان بە
هاوکاریــی مۆرەکانــی خۆیــان ماریجوانا
دەچێنن .شــــــــــــوناسی ئەو چەند کەســە
لەالیەن ماڵپەڕی «کـــــــوردستان میدیا»
پارێزراوە.

کۆبوونــەوەی ناڕەزایەتیــی مامۆســتایان
لــە  ٤٠شــاری ئێــران و کوردســتان

ڕێژەیەکــی زۆر لــە مامۆســتایان
ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٢ی ڕەزبــەر،
لــە شــارەکانی کوردســتان و ئێــران لــە
ناڕەزایەتی بەنیســبەت پەســەندنەکردنی
گەاڵڵــەی پلەبەنــدی و ئازادنەکردنــی
مامۆســتایانی زیندانــی خۆپیشــاندانیان
بەڕێوە برد.
ئــەو خۆپیشــاندانە سەراســەرییە
دوای بانگهێشــتی یەکیەتییەکانــی
مامۆســتایان بەڕێــوە چــوو و لــە تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان ڤیدیۆیەکــی زۆر
لــەو خۆپیشــاندانانە لــە پارێزگاکانــی
«کرماشــان ،ســنە ،تــاران ،فــارس،
قەزویــن ،هەمەدان ،ئەردەبیل ،لوڕســتان،
ئیســفەهان ،بوشــێهر و مازەندەران و››...
باڵو بووەتەوە.
خۆپیشاندانی مامۆستایان لە شارەکانی
پارێــزگای کرماشــان ،ســنە و ورمێ لە
حاڵێکدا بەڕێوە چووە کە شەوی ڕابردوو
ناوەنــدە ئەمنییەکانــی ڕێژیم لە ڕێگای
تەلەفۆنەوە هەڕەشــەیان لە مامۆســتایان
کردبــوو کــە نابێ لــە خۆپیشــاندانەکان
بەشداری بکەن.
مامۆستایانی لەسەر کار و خانەنشینکراو

لــە مــاوەی دوو مانگــی ڕابــردوودا لــە
ناڕەزایەتی بە بەڕێوەنەچوونی گەاڵڵەی
پلەبەنــدی کــە مانگــی جۆزەردانــی
ئەمساڵ لە کۆمــــــــیسیۆنی پەروەردە و
لێکۆڵینەوەی مەجلیس پەســەند کرابوو،
دەیان جار خۆپیشاندانیان ئەنجام داوە.
بەپێــی ئــەو گەاڵڵەیــە مووچــەی
مامۆســتایان دەبــێ  ٨٠لەســەدی
مووچــەی مامۆســتایانی زانکــۆ بێــت.
مامۆســتایان هەڕەشــەیان کردووە کە لە
ئەگەری وەدینەهاتنی داواکارییەکانیان
مان دەگرن و وانە ناڵێنەوە.
بــە پەرەگرتنــی قەیرانــی ئابــووری و
هــەژاری لــە ئێــران تەنیــا مامۆســتایان
نیــن کە ناڕازین ،توێـــــــژە جیاوازەکانی
کـــــــۆمەڵگە بەردەوام بەنیسبەت گرانی
و هــەژاری و دەیــان گرفتــی دیکــە کە
بەهــۆی سیاســەتەکانی ڕێژیمــی ئێــران
برۆکیانی گرتووە ،لەســەر شــەقامەکان
داواکاری و مافەکانــی خۆیــان هــاوار
دەکــەن ،بــەاڵم لەالیــەن ڕێژیمــەوە بــە
جێــــگای گرینگیدان بە داواکارییەکان،
واڵمــی خەڵکــی نــاڕازی ســەرکوت و
دەسبەسەری بووە.
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پیالنگێڕیــی نوێــی ســپای پاســداران لــە کوردســتان
ماوەیەکــە لــە کوردســتانێ ڕۆژهــەاڵت
لەالیــەن کەســانێکی هەلپەرەســتەوە بــە
هاندانــی ســپای تێرۆریســتی پاســداران
دەســت کــراوە بــە زیندووکردنــەوەی
نــاوی
لەژێــر
عەشــیرەگەرایی
ڕەچەڵەکناســی و هــەوڵ دەدرێ خەڵک
لەم پیالنەوە بگلێنن.
بەو مەبەســتە ڕێژیم لە هەوڵی شەقکردن
و لەتلەتکردن و پەراوێزخســتنی خەڵکی
کوردستاندایە کە ئامانج لێی شکستهێنان
و کەمکردنــەوە و نەزۆککردنــی بیــری
نەتەوایەتــی خەڵکــی کــوردە .ســەرەتای
ئەم کارە دەست کراوە بە زیندووکرنەوەی
عەشــیرەکانی کوردستان کە پێشتر لەنێو
خەڵکــدا باو بووە .لەم بەستێنەشــدا ڕێژیم
بــۆ مەبەســتی تایبەتــی خــۆی کەڵکی
لە کەســانی نزیکی خــۆی وەرگرتووە بە
نــاوی مێژوونووس تا بتوانن خەڵکانێکی
زیاتر لە دەوری ئەم بیرۆکە کۆ بکەنەوە.

بــۆ وێنــە زینددووکردنــەوەی هۆزەکانــی
«مامــەش ،بڵبــاس ،مەنگــووڕ ،باریک،
موکــری ،دێبوکــری ،مەڕنەکەنــە ،ئاڵی
سێمانە و بابڕەسوو» و هەته دوایی.
ڕێژیــم بــەم کارەش نەوەســتاوە و دەســتیان
کردووە بە دابەشــکردنی ناوچە و گوند و
شارەکان سەربەم هۆزانە.
بــۆ نموونــە لــە ئێســتادا هــۆزی باریــک
خەریکــی خۆڕێکخســتنەوەیە .هــۆزی
باریک کە لە شــارەکانی پیرانشار ،شنۆ

و نەغــەدە ،مەهابــاد ،بــۆکان خەریکــی
چاالکیــن و کەســێک بە نــاوی «ئومید
ئاریامەنێــش» کــە گوایــە مێژوونووســە
و خەڵکــی شــاری شــنۆیە هــاوکات
لەگــەڵ ســەرهەنگێکی خانەنشــینکراو
لــە تــاران کە خەڵکی شــاری «ســنە»یە
دەســتیان داوەتــە ئــەم کارە کــە خۆیان بە
بنەماڵــەی گــەورەی باریــک دەناســێنن.
کارەکانــی کــە بەڕێوەیــان بــودووە بریتین
لــە هەڵبژاردنــی نوێنەرانــی شــارەکان و

ناوچەکان و دانانی ســندووقی خێرخوازی
بە مەبەستی خێرخوازیی نێو بنەماڵەکان،
دانانی بوودجەی چەندین ملیۆنی بۆ ئەم
کارە و نووســینی کتێبی ڕەچەڵەکناســی
نێــو بنەماڵــەکان .لەالیەن هەڵســووڕاوانی
ئــەم بیرۆکەیــە داواکــراوە بۆ خۆپاراســتن
و بــاری ئەمنــی خەڵک و ســەرۆکەکان
بنەماڵــەکان چــەک هەڵگــرن کــە خۆی
لەخۆیدا جێی شک و گومانە.
ئامانجــی ڕێژیمــی ئێــران لــەم پیالنــە
لــە ڕاســتیدا ئەوەیــە کــە تاقمگەلێــک
لــە کوردســتان ســاز بکرێــن کــە لەژێــر
چاودێــری و کۆنترۆڵــی ســپادا بــن و
لــە کاتــی پێویســتی وەک ســەردەمی
هەڵبژاردنەکان کەڵکاوەژوویان لێوەربگرن.
ســپا بۆ ڕازیکردنی خەڵک ئەوانی وەبەر
تەمــاح نــاوە و بەدانــی پــارە و پۆســتی
ئیــداری و چــەک ئــەم کارانــە ئەنجــام
دەدات.

ڕووبــەری گۆلــی ورمــێ  ١٤هــەزار و  ٢٣کیلۆمیتــری چوارگۆشــە دابەزیــوە
‹›مێهران نەزەری›› بەرپرســی پاراستنی
ژینگــەی پارێــزگای ورمــێ ،ڕۆژی
شــەممە ٢٤ی ڕەزبــەر ،باســی لــەوە
کــردووە کــە لــە مــاوەی یــەک ســاڵی
ڕابــردوودا نزیکــەی  ٢میلیــارد میتــری
ســێجا لــە ئــاوی گۆلــی ورمــێ کەمی
کــردووە و ئەمە مەترســیی تۆزی خوێی
لــەو ناوچەیــە پەرە پێــداوە›‹ .نــەزەری››
قەیرانــی ئــاو و دابەزینــی بەرچــاوی

ئاســتی گۆلی ورمێی وەکوو گرینگترین
قەیرانــی ژینگەیی پارێــزگای ورمێ ناو
لــێ بــردووە و وتوویەتــی›‹ :لــە ئێســتادا
بەهــۆی دابەزینــی ئــاوی گۆلــی ورمێ
دوورگەکانــی ئــەو گۆلە پێکــەوە لکاون،
ڕێگاکان بەهۆی باتاڵقیبوونیان کێشەی
بــۆ هاتوچــۆی مەئموورانــی پارکــی
میللیــی گۆلــی ورمــێ هێناوەتــە پێش و
مەترســیی بــۆ ئاژەڵەکانی ئــەو دوورگانە

دروســت کــردووە» .بــە وتــەی ناوبــراو لە
ئێســتادا ئاســتی بەرزایــی گۆلــی ورمێ
بەنیســبەت ســاڵی ڕابردوو  ٦١ســانتیمیتر
دابەزیــوە و ئەمــە دەتوانێــت ببێتــە هــۆی
سەرهەڵدانی تۆفانی خوێ و کاریگەریی
مرۆیــی و ژینگەیــی لــێ دەکەوێتــەوە.
گۆلــی ورمــێ بــە ڕووبــەری  ٤٨٣هەزار
هێكتــار ،یەكێــک لــە گرینگتریــن و
پڕبایەختریــن ژینگــە ئاوییەكانــی جیهانە

كــە هەنووكــە نزیکــەی  ١٤هــەزار و ٢٣
کیلۆمیتری چوارگۆشــە لە ڕووبەرەکەی
بووەتە خوێجاڕ .چەندین ســاڵە بەرپرسانی
ڕێژیمــی ئێــران وادە و دروشــم دەدەن کــە
هەمــوو هەوڵــەکان بــۆ ژیانــەوەی گۆلی
ورمــێ دەخەنــە گــەڕ و هەتا ئێســتا دەیان
پرۆژەیان پێشــنیار کــردووە کە هەندێکیان
بە نیوەچڵی و ناسەرکەوتوویی ماوەتەوە و
پرۆژەکانی دیکەش بە کردەیی نەکراون.

گۆلــی «زرێبــار» بەرەبــەرە بــەرەو وشــکبوون دەچێت
ئاوی زرێبار لە ماوەی  ۵مانگدا تەنیا لە
پاکاوی شــەروان  ٤٠هێکتار پاشەکشەی
کــردووە و لــە دەورانــدەوری زرێبــار ،لەنێو
قامیشەاڵن ،پەاڵســە ،لەبان و سنووەکاندا
نزیکــەی  ١٣٠٠هێکتــار کەمی کردووە.
کەمکردنــی ئــاوی زرێبار لــە  ٥٠ملیۆن
میتــری ســێجا بــۆ نزیکــەی  ١٩ملیــۆن

میتــری ســێجا کەمــی کــردووە .بەهۆی
کوێربوونــەوەی کانییەکانــی هەڵقوڵــی
بــن دەریاچەکــە و وشکەســاڵی ،بەهــاری
ئەمســاڵ ئاســتی زرێبــار نەگەیشــتووەتە
 ٥٠ملیــۆن میتــری ســێجا؛ دیــارە بەپێی
نیشــانەکانی بەرچــاو ،بــڕی زیاتر لە ٣٠
ملیــۆن میتــری ســێجا ئــاو لــە بەریانــی

گۆلــی زرێبــار کــەم بووەتــەوە .قوواڵیــی
ئاوی زرێبار لە خودی پاناوە ئاوییەکەیدا
کــە  ٩٦٠هێکتــارە نزیکــەی  ٢میتــرە.
تەنیــا ئــاوی بەرچــاوی زرێبــار ئێســتا لە
پانایییە ئاوییەکەیدا دەبینرێت؛ هەر چەند
بڕێــک ئــاو لــە زرێبــارە چکۆلــەی بــەر
«کانیسانان و گۆمەخرت و گۆمەکانی

درێژەی پەیڤ

چاالکــی تەبلیغــی
لــە کوردســتان چاالکیــی تەبلیغــی بەڕێــوە چــوو

ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ١٧ی ڕەزبــەر
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
بەبۆنــەی ســاڵڕۆژی ئاگرتێبەردانــی
گوندی نییەر لەالیەن ســپای تێرۆریســتی
پاسدارانی ڕێژیمەوە ،چاالکیی تەبلیغییان
بەڕێوە برد.
ئەو ڕۆڵە تێکۆشــەرانە پوســتێر و تراکتی
تایبــەت بە ١٨ی ڕەزبەریان لەنێو گوندی
نییــەر بــاو کردووەتــەوە ،هەروەهــا ئااڵی
کوردســتانیان بــە نیشــانەی خۆڕاگریــی
خەڵکــی نییەر و بەردەوامبوون لە خەباتی
ڕزگاریخــوازی ،لــە بەرانبــەر ئــەو گوندە
هەڵ کردووە.
لە دوای لەســێدارەدانی  ٥٩الوی شــاری
«مەهابــاد» لــە مانگــی بانەمــەڕی
ســاڵی ٦٢ی هەتاوی ،هێزی بێســتوون بە
فەرماندەیی شەهید «شاپوور فیرووزی»
بڕیــاری دا  ٥٩عەمەلیــات دژی ڕێژیــم
ئەنجام بدات.
بەشــێکی ئــەو عەمەلیاتانــە بــە گرتنــی
پایگاکانــی ڕێژیم لە گوندەکانی «نییەر
و تەنگیسەر» بەڕێوە چوو.
ڕێژیــم بــۆ تۆڵەئەســتاندنەوە ،لــە ١٨ی
ڕەزبەری هەمان ســاڵدا هێرشی کردە سەر
گوندەکانی «نییەر و تەنگیسەر» و ماڵ
و حاڵی خەڵکی ئاگر تێبەردا کە چەندین
کەس شەهید و بریندار کران.

لەالیەکی ترەوە ڕۆژی دووشــەممە ١٩ی
ڕەزبــەر پێشــمەرگەکانی شــار لــە شــاری
«بۆکان» بە مەبەستی پشتیوانیکردن لە
هێــزی پێشــمەرگە و ڕاســانی ڕۆرهەاڵت
چاالکیی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لەو چاالکییەدا لە چەند شوێنی جیاوازی
وەک ڕێــگای «بــۆکان  -میانــدواو» و
«بۆکان  -ســایین قەاڵ» ئااڵی پیرۆزی
کوردستان هەڵکرا.
هەروەهــا پێشــمەرگەکانی شــار لەســەر
ڕێــگای گوندەکانــی «گۆگتەپــەی
قەرەمووســاڵی ،ئەرمەنی باڵغی ،سەراو،
ڕەحیــم خان ،ئوزنقشــاق ،کانــی کوزەڵە،
قانزالــی ،ڕێــگای کورەخانەکانــی
«ســاروقامیش» و لەســەر زۆربــەی
تابلۆکانــی ڕێــگای گوندەکانی دیکەی
ئەو ناوچانە ،چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە
برد.
لــەو چاالکییــەدا تراکتــی «پشــتیوانیی
پێشــمەرگەی شــار لــە ڕاســانی
خۆرهەاڵتـ»ـییان باڵو کردووەتەوە.
هەروەهــا ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبی
دێموکرات لە سنە بۆ پشتیوانی لە حیزب
و بەرزڕاگرتنــی یــاد و نــاوی شــەهیدانی
گەلەکەمــان چاالکی تەبلیغییــان بەڕێوە
برد.
ئەو شــوێنانەی کە چاالکیــی تەبلیغییان

کانیگــەور»دا ماون.مــاوەی چەندیــن
ســاڵە کە خەڵک و چاالکانی ژینگەیی
بەتایبــەت ئەنجومەنــی ســەوزی چیــای
مەریــوان ،هۆشــدارییان داوە کە زرێبار لە
مەترســیی لەنێوچووندایە ،بەاڵم هەمیشــە
لەگەڵ بێهەڵوێســتیی نابەرپرســانی ڕێژیم
ڕووبەڕوو بوونەتەوە.

لــێ بەڕێــوە چــووە بریتیــن لــە« :بلواری
کوردســتان ،قەتارچیــان ،گەڕەکــی
نەمەکــی ،ئاغــا زەمــان ،بەهــاران و ویــا
شار».
لــەو چاالکییــەدا بە نووســینی دروشــمی
تایبــەت وەک« :قاســملوو ڕێــگات
درێژەی هەیە ،بژ دێموکرات و سەرکەوێ
ڕاســان» پشــتیوانیی خۆیــان لــە حیزبــی
دێموکرات دووپات کردەوە.
هەروەهــا ئەندامــان و الیەنگرانــی
حیزبــی دێموکــرات ئامادەیــی خۆیــان بۆ
بەڕێوەبردنــی هەرجــۆرە ئەرکێکی حیزب
ڕاگەیاندووە.
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
لــە گونــدی «میراوێـ»ـــی شــنۆش بــۆ
پشــتیوانی لــە حیــزب و درێژەپێدانــی
ڕێــگای شــەهیدان چاالکیــی تەبلیغییان
بەڕێوە برد.
ڕۆڵەکانــی دێموکــرات بــە نووســینی
دروشــمی« :قاســملوو ڕێــگات درێــژەی
هەیە ،ســەرکەوێ ڕاســان و بژی حدکا»
بــۆ جارێکــی دیکــە لەگــەڵ حیــزب و
گەلەکەیان پەیمانیان نوێ کردەوە.
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
بــەردەوام ئامادەیــی خۆیــان بۆ پشــتیوانی
لــە حیــزب و بەجێهێنانــی ئەرکــی حیزبی
دووپات دەکەنەوە.

دهســتوپێوهندییهكانی لــه ههڵبژاردنی
ئــازاد و دادپهروهرانــه ههقیقهتێكــی
بنهماییــه كــه هــهردهم ئهگــهری
ڕوودانــی ههیــه؛ ههربۆیــه كۆمــاری
ئیســامی لــه ســندووقی ئــازاد و
دادپهروهرانه بێزاره و حهزی زۆری له
سندووقی پڕ له گزه و شانۆكارانهیه.
گرووپهكانی سهر به ڕێژیم لهم ڕووداوه
مێژووییــهی عێراقــدا ســندووقەكانی
ئــازادی و دادپهروهرییان دۆڕاندووه و
ههڕهشــەی بهكاربردنــی چــهك دهكهن
بــۆ گۆڕینــی ئاكامــی ههڵبــژاردن!
ئهمــه دووبــاره گهڕانــهوهی ڕووداو و
كردهوهكانــه بــۆ خانــهی پیالنهكانــی
كۆمــاری ئیســامی .بهرهیهكــی
زۆری خهڵك له عێراقدا متمانهیان به
ههڵبــژاردن نهمابوو و ئهم ههڵبژاردنه
دهتوانــێ متمانــه الی خهڵك دروســت
بــكات ،بــهاڵم كۆمــاری ئیســامی
نایهــهوێ ســندووقی دهنگدان پێوهر و
پێوانه بێ.
كۆمــاری ئیســامی و هــهر
بیركردنهوهیهكی هاوشێوهی كه بڕوایان
بــه ئــازادی و دادپــهروهری نییــه ،له
ڕێگــهی ســندووقی دهنگدانــهوه كــه
یهكێك لــه پێوهرهكانــی دێموكراتبوونه
نادوێــن ،بهڵكــوو دهیانهــهوێ ههمــوو
كات دۆخهكــه ئاڵــۆز و ئاورتــه بــێ
تاكــوو ســندووقی دهنگــی ئــازادی
خهڵك بێ ئێعتبار بكهن و ههڕهشــه و
گرووپی فشار و میلیشیا دیاریكهری
ئاكامی كێشهكان بێ.
دووڕێیانییەكــی قــورس لهبــهردهم
بهغدایــه ،یــان ســندووقی ئــازاد و
دادپهروهرانــهی دهنگــی خهڵك دهكاته
پێــوهر و كێشــهكان دهباتــهوه نێــو
پارلمانێكــی نوێنــهری ڕاســتهقینهی
خهڵــك بــۆ چارهســهری ،یان میلیشــا
و گوشــاری الوهكــی بــراوه دهبــێ و
لــهو حاڵهتــهدا بهغــدا داهاتوویهكــی
ههمیشــه ئاڵــۆز و له دۆخی ئاورتهدا
دهبێ.
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دوکتور شەڕەفکەندی :ئینتلێکتوێلێکی خەباتگێڕ
ئیبراهیم الجانی
بەشی سێهەم
دوکتــور ســەعید یەکێــک لەبەوەجترین
و لێوەشــاوەترین ڕێبەرانــی حیــزب و
بزووتنەوەی کوردســتان بــوو کە هەموو
وجودی خۆی بۆ خزمەت و بردنەپێشــی
ئامانجەکانــی بزووتنــەوەی میللــی -
دێموکراتیکــی خەڵکــی کوردســتانی
تەرخان کردبوو.
ئــەو کادر و پێشــمەرگەکانی
حیزبــی خــۆش دەویســتن ،بــەاڵم ئــەو
خۆشەویســتییە هەرگیــز شــوێنی
لەســەر هەڵســەنگاندنی واقعبینانــەی
کاروتێکۆشانی ئەوان دانەدەنا .زۆربەی
پێشــمەرگە و کادرەکانی حیزبی بە ناو
و موشەخەســاتەوە دەناســین و کەموزۆر
ئــاگای لــە ژیــان و کار و خەبــات و
تێکۆشــانی ئــەوان بــوو .ڕێــزی هەمــوو
ئەو کەسانەی دەگرت کە خزمەتیان بە
حیــزب و شــۆڕش و خەبــات دەکرد .ئەو
پێشــمەرگانەی لە ڕادیۆ ،نەخۆشــخانە،
تــەدارووکات ،پێوەندییەکانــی دەرەوە،
بنکەکانــی دیکــەی شۆڕشــدا کار
و تێکۆشــانیان هەبــوو ،بــۆ ئــەو وەک
پێشمەرگەکانی دیکەی سەنگەرەکانی
شــەڕ و بەربەرەکانــی بایــەخ و ڕێــز و
حورمەتیــان هەبــوو .خەبــات و کار
و ماندووبوونــی هەمووانــی دەبینــی
و بایەخــی بــۆ دادەنــان و پشــتیوانی
لێدەکردن.
دڵپــاک و بێغــەرەز بــوو .هــەر بۆیــە
ئامۆژگارییەکانــی وەردەگیــران و
ڕێنوێنییەکانــی کاریــان لــە هاوڕێیــان
دەکــرد و ئینێرژیــان دەدا بە کادرەکانی
حیــزب .زۆر لەســەر ئوســول و
پڕەنسیپەکانی حیزبی جیددی و پێداگر
بــوو بەاڵم ئــەو ئۆتۆریتە و دیســیپلین و
ئوســوولی حیزبــی هــەر لەســەر کادر و
پێشــمەرگەکانی حیزبی پیادە نەدەکرد،
لە پێوەنــدی لەگەڵ ئەندامانی ڕێبەری
و دەفتەری سیاسیشدا هەروابوو.
لــە پلینۆمەکانــدا ،بەرەنگاری نەزەراتی
ئەندامانی دەفتەری سیاســی دەبوویەوە،
بە گژ نەزەراتی کاک دوکتور قاسملوو
و ئەندامانــی دیکــەی ڕێبــەری حیزبدا
دەچــوو .بــێ پێچوپەنــا و ڕاشــکاوانە
نەزەراتی خۆی دەخستە ڕوو .ئەو کاتەم
لەبیــرە کــە لەپێوەندی لەگــەڵ وتووێژدا
باســمان دەکــرد ،کــە چۆن بــەدژی ئەو
پێشنیارەی کاک دوکتور ڕاوەستا.
یەکپارچەیی ئەخالقی خۆی لە دەســت
نــەدەدا .حیزبــی دێموکراتــی خــۆش
دەویســت ،بــەاڵم حیزبــی دێموکراتی بۆ
خزمــەت و ڕێبەرایەتیکردنــی شــۆڕش
و بزووتنــەوەی کوردســتان دەویســت.
پێــی وانەبــوو کــە کادر دەتوانــێ
جێــگای تەشــکیالت و تەشــکیالت
جێــگای خەڵک بگرنــەوە .ئەو حیزب و
تەشکیالت و تێکۆشەرانی حیزبیشی بۆ
خزمــەت و بردنەپێشــی خەباتی خەڵکی
کوردستان دەویستن.
قسەی ئەوەبوو کە ئێمە ڕەنگە نەمێنین،
بــەاڵم ئــەو حیزبــە دەمێنــێ و نابێــت
بێئیعتیبار بکرێت .ئەوە کە ئێمە لە نێو
خەڵکــدا ئێعتیبارمان هەیــە ،ئێعتیباری
حیزبــە و حیزبیــش ئامرازی بردنەپێشــی
ئــەو خەبــات و بزووتنەوەیەیە بۆیە نابێت
بێئیعتیبار بکرێ.
هەرکەس و بە کاروکردەوەکانی زیان بە
پڕەســتیژ و ئێعتیبــاری حیزب بگەیەنێ
لــە هــەر پلەوپایەیەکــی حیزبــی دابێت،
دەبێــت ســزا بدرێت و لــە حیزبدا جێگای
نەبێت.
لــە ســکتاریزم و دەســتەبەندی بــە دوور
بــوو .بــڕوای بــە ســداقەت و کار و
تواناکانی خۆی هەبوو ،ماندوو و پڕکار
بــوو ،کاری ڕادیــۆ ،ڕۆژنامــە ،کاری
ئیجرایــی ،مودیریەتــی ئۆرگانــەکان،
هیدایەتــی تەشــکیالتەکان ،ســەرەڕای

هەمــوو ئەوانــەش وتــار و بابەتــی بــۆ
ڕۆژنامە و ڕادیۆ و تێکۆشەر دەنووسی
و شــەوانەش تــا درەنــگ دەیخوێنــدەوە و
فێری شتی تازە دەبوو .ئەو شەو و رۆژ
لــە خزمــەت حیزبدا بوو ،ژیانی تایبەتی
و بنەماڵەیی نەبوو .خەبات و تێکۆشــان
ژیانی ئەو بوو.
ســادەوخاکی دەژیــا .بــە نــان و ئاوێک
بەڕێ دەچوو ،هیچ ئیمتیاز و شتێکی
تایبەتــی زیادتــر لــە پێشــمەرگەکانی
حیزبــی نەبــوو .دەیگــووت ئێمــە
پێشــمەرگەین ،هەربۆیــە نــاز بەســەر
خەڵکــدا دەکەیــن ،جــا ئەگــەر ژیــان و
بەڕێچــوون و گوزەرانمان وەک خەڵکی
ئاسایی بوو ،یا لە هی ئەوان باشتر بوو،
جــێ و بــان و پاروومــان وەک خەڵکــی
شــاروگوندەکان گــەرم و نــەرم و چــەور
بوو ،باشــە ئەدی ئەو نازونوزەمان بەسەر
خەڵکدا چییە؟ پێشــمەرگە پێشمەرگەیە
و دەبێ پێشمەرگانەش بژی.
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ شــۆڕش و
ئیدامەکاریــدا دەیگــووت ئێمــە
کادروپێشــمەرگەکان و تێکۆشــەرانی
حیــزب نابــێ و ناکــرێ مەیدانەکــە
چــۆڵ بکەیــن ،منداڵــی شــەهیدان،
کەمئەندامــان ،برینــدارەکان ،ئەگــەر
ئیمکانمــان هەبێــت ڕەوانــەی دەرەوەیــان
بکەیــن ،خەڵکــی دیکەش کە لە نێوخۆ
لــە پێوەندی لەگــەڵ بزووتنــەوەدا ناچار
دەبــن بێنــەدەر ،دەکــرێ پشــتیوانییان
لێبکەین تا بڕۆنەدەر ،بەاڵم تێکۆشەرانی
حیزب دەبێ ئەو خەباتە بەرنە پێش ،ئێمە
شۆڕشــمان هەڵگیرســاندووە و خەڵــک
ماڵــی وێران بووە و کوڕی شــەهید بووە
و دەبێ ئەو خەباتە درێژە بدەین .حەقمان
نییــە لێدەیــن و بڕۆین و مەســئولیەت بە
جێبێڵین .هەر بۆیە کاک سەعید دژی
هاتنەدەرەوەی ئەو تێکۆشــەرانەی حیزب
بوو کە توانای کار و خەباتیان هەبوو.
ئەو بەڕاستی ڕووناکبیرێکی خەباتگێڕ
بــوو .ئــەو یەکپارچەییــە ئەخالقــی و
تێمپرێمێنتــەی ئارلیەتەی کە بۆ کاری
ڕێبــەری و ڕووناکبیــری خەباتگێــڕ
پێویســتە بــە باشــترین شــێوە لــە کاک
ســەعیددا هەبوو .ئەو قســە و کردەوەی
یەک بوون.
ئــەو بــە تــەوازووع بــوو .خاکی بــوو ،لە
ڕاســت هاوڕێ و کادروپێشمەرگەکانی

تەواو بێــت .ئەندامی حیزبی دێموکرات
دەبێ کەســێکی شۆڕشــگێڕ و ئامادەی
فیــداکاری بێــت .ئاخــر دەیزانــی ڕێــی
خەبــات ســەخت و درێــژە و پێویســتی
بــە کار و تێکۆشــانی لەڕادەبــەدەری
هەمووان هەیە.
خاوەنــی شــەممی سیاســی بــوو .پــاش
شــەهیدبوونی کاک دوکتور قاســملوو،
کاتێــک بە ســکرتێری هەڵبژێــردرا ،لە
پلینۆمــدا چەنــد قســەیەکی کــردن کە
بەڕاســتی مێژوویــی بــوون .وتــی ئــەوە
کــە دەنگــی متمانەتــان داوە بــە مــن
سوپاســتان دەکەم .دانیشــتن لە جێگای
پێشــەوا و قاســملوو بۆ من شانازییەکی
گەورەیــە بــەاڵم دەبێ بزانیــن کە من لە
هەلومەرجێکدا ســوککانی ڕێبەرایەتی
حیــزب بەدەســتەوە دەگــرم کــە ئاســتی
کاروچاالکــی حیــزب ڕوو لــە دابەزینــە
بەرەوخــوار .دەزانم ئەوە لە مێژوودا گران
لەســەر مــن دەکەوێــت ،بــەاڵم چوونکە
ڕەوتی خەبات ئەوەی خســتۆتە سەرشانم
بە هاوکاری ئێوە و خەڵکی کوردســتان
ئەو مەسئولیەتە قبووڵ دەکەم و هەموو
توانــای خــۆم بــەکار دێنم ڕووســوور لە
بنــی بێمــە دەر واتــە ئــەو لــە دوورەوەڕا
وەزعی دەدیت و دەوخوێندەوە.
پێوانــەی هــەر کــردەوەو حەرەکەتێکــی
شۆڕشــگێڕانە لــە کوردســتاندا بــۆ
کاک ســەعید ،بریتی بوو لە تێکۆشان
بــۆ ســەقامگیرکردنی ئــازادی و
دێموکراســی و ســڕینەوەی ســتەمی
نەتەوایەتــی .سیاســەت و تاکتیــک بۆ
کاک ســادق دەســتەواژەی ئەبستراکت
و زێهنــی نەبــوون ،لــە ڕوانگــەی ئەوەوە
سیاســەت کــردەوەی خەباتگێڕانــە بــوو
بــۆ باشــترکردنی وەزعــی میللەتــی
کورد ،بــۆ ڕزگاری کوردوکوردســتان،
سیاســەت الی کاک ســەعید خەبــات
بــوو .هــەر بۆیەش بە حــەق و بە کردەوە
ببــووە ئاوێنــەی بااڵنوێنــی سیاســەت و
هەڵوێســتەکانی حیــزب و بزووتنــەوەی
میللــی  -دێموکراتیکــی گەلــی کورد
لە کوردستانی ئێران.
کاک دوکتــور کوردســتان و میللەتــی
کوردی خۆش دەویستن و هەموو ژیان و
لێوەشاوەییەکانی خۆی بۆ خزمەت بەوان
تەرخان کردبوو .ئەو لەو سیاسەتمەدارانە
نەبــوو کــە خەڵکیــان وەک ئامــرازی

مەســەلەیەکی
کۆمەاڵیەتییــەکان
گرنــگ بــووە و مــرۆڤ کاری بــۆ
کردووە .
ئێســتا پــاش تێپەرێنــی چەندیــن
هــەزار ســاڵ بەســەر ئەزموونــی ژیانــی
کۆمەاڵیەتیــدا ،شــكڵ و نیوەرۆکــی
ئیدارەکردنــی سیســتەمی کۆمەاڵیەتی
کۆمەڵگا ئینســانیەکان پەرەی ســەندوە
و زۆر چۆتە پێش.
لــەو پێوەندییــەدا گرنگترین مەســەلە،

جەوهــەری دێموکراســی بریتییــە لــە
و
()participationبەشــداری
موشــارەکەتی خەڵــک لــە کاروبــاری
کۆمەڵ و دەوڵەت و حکوومەتدا.
ئەســڵێکی دیکــە لــە دێموکراســیدا،
بریتییە لە قبووڵکردن و وەبەرچاوگرتنی
نەزەر و بیروبۆچوونی زۆرایەتی خەڵک
لــە کۆمەڵــدا؛ بــەاڵم ســەرەڕای ئــەوە،
کۆمــەڵ دەســتەوتاقم و چیــن و توێــژ و
گرووپــی جۆراوجــۆری دیکەشــی تێدان

بردنەپێشی مەبەستەکانی خۆیان دەوێت.
ئەو جگە لە قازانج و بەرژەوەندییەکانی
کــورد و کوردســتان و گەالنی دیکەی
واڵتەکەمــان ،هیــچ بەرژەوەندییەکــی
دیکــە و هیــچ ئەجێندایەکی شــاراوەی
نەبوو بەاڵم شــانازی دەکرد کە جێگای
ئومێدی گەل و حیزب و نەتەوەکەیەتی.
ئەوەی بە شانازی و ئیفتیخار دەزانی و
ئــەوەش بەنــۆرەی خــۆی وزەوتوانای بۆ
کاروخەبات پێ دەدا.
خەبــات بــە دژی ســتەمی نەتەوایەتی،
ڕیســالەتی ئەســڵی کاک دوکتــور
شەرەفکەندی
مــرۆڤ بوونەوەرێکــی کۆمەاڵیەتییە
و بەکۆمــەڵ دەژی .ئــەوەش لــە

مەســەلەی بەشــداری خەڵکــە لــە
ئیدارەکــردن و بەڕێوەبردنــی کاروبــاری
خۆیانــدا .ڕادەی بەشــداری خەڵــک لە
کاروبــاری سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و
ئیداری کۆمەڵگادا ،شكڵ و نێوەڕۆکی
دەســەاڵت ،دەوڵــەت و حکومەت دیاری
دەکات.
لێرەوەیــە کــە حکوومەتــەکان،
تایبەتمەندی ســەرەڕۆ و دیکتاتۆری یا
دێموکراتیک بەخۆوە دەگرن.
لــە ســەردەمی ئێســتادا ،چڵەپۆپــەی
گەشــەکردنی ئەزموونــی مرۆڤایەتــی
بــۆ ئیدارەکردنــی کۆمــەڵ ،بریتییــە لە
دێموکراسی .مێژووی مرۆڤ تەجرووبە
و ئەزموونێکــی باشــتر لە دێموکراســی

کــە پێیــان دەوتــرێ کەمایەتــی ،وەک
کەمایەتییــە نەتەوەییەکان ،کەمایەتییە
زمانییــەکان ،کەمایەتییــە ئایینــی و
مەزهەبییــەکان و هتــد ،کەمایەتــی
ژمارەییشمان هەیە.
ئەوە کە دەوڵەت ،یا سیستمیکی سیاسی
چــۆن لەگەڵ ئــەو کەمایەتییانە ڕەفتار
و هەڵســوکەوت دەکات ،ماهیەتــی ئــەو
سیستەمە سیاسییە دەسنیشان دەکات.
مەبەســت لە بەشــداری و موشــارەکەت،
بریتییە لە بەشداری خەڵک لە کاروباری
سیاســی و ئیــداری و کۆمەاڵیەتــی و
فەرهەنگــی کۆمەڵگاکانیانــدا بــەاڵم
بەشداری سیاسی لە هەموو الیەنەکانی
دیکــە گرنگترە و مەبەســتی ئێمەش لە

حیزبی دێموکراتی خۆش دەویست ،بەاڵم حیزبی دێموکراتی بۆ خزمەت و ڕێبەرایەتیکردنی شۆڕش و بزووتنەوەی
کوردستان دەویست .پێی وانەبوو کە کادر دەتوانێ جێگای تەشکیالت و تەشکیالت جێگای خەڵک بگرنەوە .ئەو حیزب
و تەشکیالت و تێکۆشەرانی حیزبیشی بۆ خزمەت و بردنەپێشی خەباتی خەڵکی کوردستان دەویستن
حیزبــدا ســنگفراوان و بەگوزەشــت بــوو،
بەتایبــەت لــە بەرانبەر پێشــمەرگەکاندا
زۆر نــەرم و لەســەرەخۆ بــوو ،بەاڵم قەت
لە ئوسوول الی نەدەدا.
لەبەرانبەر دوژمنان و ناحەزانی حیزب و
گەلدا سەخت و بەهێز و پتەو بوو .دیفاع
لــە حیــزب و سیاســەتەکانی حیــزب بۆ
ئەو ئەرکی هەرەئەســڵی تێکۆشەرێکی
حیزبی بوو.
کاک ســەعید بۆ کادروپێشمەرگەکان
هــەر ڕێبــەری حیــزب و ســکرتێر نەبوو،
بــرا و پشــت و پەنایــان بــوو .براگەورە و
مامۆستا و ڕێنوێنیکەریان بوو .ئێمپاتی
بــۆ پێشــمەرگەکان و ژیــان و گوزەرانی
بنەماڵەکانیــان هەبــوو .مامۆســتا بــوو،

سیاسەت و تاکتیک بۆ کاک سادق دەستەواژەی ئەبستراکت و زێهنی نەبوون ،لە ڕوانگەی ئەوەوە سیاسەت
کردەوەی خەباتگێڕانە بوو بۆ باشترکردنی وەزعی میللەتی کورد ،بۆ ڕزگاری کوردوکوردستان ،سیاسەت الی کاک
سەعید خەبات بوو .هەر بۆیەش بە حەق و بە کردەوە ببووە ئاوێنەی بااڵنوێنی سیاسەت و هەڵوێستەکانی حیزب
و بزووتنەوەی میللی  -دێموکراتیکی گەلی کورد لە کوردستانی ئێران
بــەاڵم ســەختگیر و پڕچاوەڕوانــی بــوو،
کارو خۆماندووکردنــی لــە قوتابــی و
هاوڕێکانــی دەویســت .جارێــک وتــی
ئەندامــی حیزبی دێموکرات کاری ئەوە
نییــە وەک ئەندامــی حیزبە لیبڕالەکان
چەندســاڵ جارێــک لــە هەڵبژاردنــدا
دەنــگ بداتــە حیــزب و ئیــدی کاری

نیــاز و پێداویســتییە سروشــتی و
کۆمەاڵیەتییەکانــی ئینســان و
ڕاســتییەکانی ژیانــەوە ســەرچاوە
دەگــرێ بۆیــە هــەر لــە ســەرەتای
مێژووەوە چۆنیەتی ئیدارە و ڕێکخســتن
و ئۆرگانیزەکردنــی کۆمەڵــگا
ئینسانییەکان ،و تەنزیمکردنی پێوەندییە

بەخــۆوە نەدیــوە .هەرچەند دێموکراســی
ڕەنگــە کەموکــوڕی تایبــەت بەخــۆی
هەبێــت ،بەاڵم لە هەموو سیســتمەکانی
دیکــە باشــترە و بــواری هەڵــدان و
گەشــەکردنی کۆمــەڵ و فــەردی
ئینســانی لە هەموو بوارێکەوە دەستەبەر
دەکا.

بەشــداری زۆرتــر بەشــداری سیاســییە.
لــە دێموکراســیدا خەڵــک دەتوانــن لــە
ئیدارەکردنی کاروباری سیاســی خۆیان
و حکومەت و دەوڵەتدا بەشدار بن.
یانی موشــارەکەتی خەڵک ،بەســتێنی
هەڵــدان و پەرەســەندن و پێشــکەوتنی
ئینســانەکان و کۆمــەڵ و سیســتمی

سیاسی و حکوومی پێک دێنێ.
کۆمەڵناســەکان ئەمــڕۆ لەســەر
ئــەو بــاوەڕەن کــە مەبەســت لــە
پەرەســەندن( )Deelopment
بریتییــە لــە بەشــداری هەرچی زۆرتری
خەڵــک لــە پڕۆســەی سیاســی و
کاروباری واڵتەکەیاندا.
ڕادەی بەشــداری خەڵــک و چۆنیەتــی
ڕێــگا و میکانیــزم و ئالیاتەکانــی
بەشــداری خەڵــک ،ڕەوایــی و
لیگیتیمەیشــن ،بــە دەوڵەت و سیســتمی
سیاسی زاڵ بەسەر کۆمەڵدا دەدەن.
گرنگی و بایەخی موشارەکەتی خەڵک
لە کاروباری سیاســیدا هێندە پڕبایەخە،
کە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان و
ناوەندە ئەکادیمییەکان ،وەک ڕێگاچارە
و ســتراتیژی هەڵــدان و گەشــەکردنی
کۆمەڵ حیسابی بۆ دەکەن .
لەڕاســتدا دێموکراســی و پێشــکەوتن
و پەرەســەندن ،بــە بــێ بەشــداری و
موشــارەکەتی خەڵــک لــە کاروبــاری
سیاســی و ئیــداری و کۆمەاڵیەتــی
خۆیــان و واڵتەکەیانــدا ،مومکیــن
نییــە .مەبەســتمان لــە موشــارەکەت،
بریتییە لە موشــارەکەتی خەڵک وەک
تــاک ،وەک گــرووپ ،وەک نیهــاد و
ڕێکخــراوی سیاســی و کۆمەاڵیەتی و
دامودەزگاکانی کۆمەڵگای مەدەنی و
ئەحزابــی سیاســی و ڕەوتە جیاجیاکانی
نێو کۆمەڵ واتە بەتەنیا و بەکۆمەڵ.
لــە دێموکراســیدا الیەنــی جۆراوجۆر
هــەن .بەشــداری ئاگاهانــەی خەڵــک
و حیــزب و ڕێکخــراوە سیاســی و
جەماوەرییــەکان ،ڕادەی کەیفیەتــی
بەشــداربووان دەردەخــا .جیــا لــەوە
موشــارەکەت دەبــێ ڕۆڵــی هەبــێ و
تەئسیری هەبێ و نەزەرو بیروبۆچوون و
ویست و داخوازەکانی خەڵک وەبەرچاو
بگیــردرێ  .دەنگــی خەڵــک دەبــێ
لەبەرچــاو بگیــردرێ ،ئــەوە جەوهــەری
دێموکراســییە .بەوپێیــە دەگەینــە ئــەو
ئاکامــە کــە ڕادەی بەشــداری و
میکانیزمەکانــی بەشــداری خەڵک لە
کاروباری سیاســی خۆیانــدا جەوهەری
دێموکراسی و ئازادی و عەداڵەتە.
درێژەی هەیە....
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زەنگی مەترسیداری گۆڕینی دێمۆگرافیای کوردستان
شەماڵ تەرغیبی
پێــــشەکی
هەوڵدان بۆ گۆڕینی دێموگرافیا یەکێک
لەو سیاســەتە دژەمرۆڤانــە و تۆقینەرانەیە
کــە بەشــێک لە دەســەاڵتە نــاڕەواکان بۆ
ئامانجی تایبەتی خۆیان لە دژی کەمینە
ئیتنیکییەکانی ژێر دەســەاڵتیان کەڵکی
لێوەردەگــرن کــە بــە ئاوڕدانەوەیەکی خێرا
لــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن و ئــەو
حوکمڕانییانــەی کــە بوونیــان هەیــە ئــەم
ڕاســتییەمان زیادتــر بــۆ دەردەکــەوێ.
سیاســەتی تەعریب ،تەتریــک و تەفریس
واتــە بەعەرەبکــردن ،بەتورککــردن و
بەفارسکــردن النیکــەم لــەو واڵتانــەدا
کــە کــوردی بەســەردا دابــەش کــراوە
سااڵنێکی دوور و درێژە کە بونیان هەیە.
بەو مانایە کە دەســەاڵتە داگیرکەرەکانی
کوردســتان بــۆ ئەوەیکــە کــورد لــە هــەر
کام لــەم پارچانــە بتوێننەوە و خاشــەبڕی
بکــەن کەڵکیــان لە هەموو جۆرە مێتۆد و
مۆدێلێکــی ئاســمیلەکردن و پاکتاوکردن
وەرگرتــووە؛ لەوانــەش شــەڕی زبــر و
هەوڵــدان بــۆ ملکەچکــردن و کوشــتن
و بڕیــن و گرتــن و ئێعــدام و حەزفــی
فیزیکــی و شــەڕی نــەرم و هەوڵــدان بــۆ
ســەپاندنی ئەدەبیــات و فەرهەنگــی
نەتــەوەی بااڵدەســت و بەکەمزانینــی
کلتــووری کەمینــە نەتەوەییەکان و . ...
لــە ماوەکانــی ڕابــردوودا و لــە ماڵپەڕی
«کوردســتان میدیــا» هەواڵێــک بــاو
کرایــەوە کــە بەپێی ئەم هەواڵە لە ســاڵی
١٣٩٦ی هەتاوییەوە سااڵنە ڕێژیمی ئێران
 ١٢بنەماڵــەی کۆچــەری «تورکـ»ـــی
بەشــێوەی بەرنامەداڕێــژراو لــە شــاری
«مەهابــاد» جێگیــر کــردووە ،ئــەوە لــە
حاڵێکدایــە کــە پیشــتریش لە شــارەکانی
ســەڵماس ،خــۆی ،ماکــۆ ،ورمــێ،
میاندواو ،نەغەدە و تەنانەت لە پارێزگای
ســنەش ئــەم سیاســەتە پەیــڕەو کــراوە.
هەروەهــا ئــەم سیاســەتە لــە باشــوری
زاگڕۆســیش واتــە لــە پارێزگاکانی ئیالم
و کرماشــان بەشــێوەیەکی جیــددی چ
لــە ســەردەمی ڕەزاشــای پاڵــەوی و چ
لــە دوای شۆڕشــی گەالنی ئێــران ڕەچاو
کــراوە و بــەردەوام هــەوڵ دراوە کــە باری
حەشــیمەتی پارێزگاکانــی کوردســتان
و گرێچنــی کۆمەاڵیەتــی شــارەکانی
کوردســتان و تەنانــەت ئەگــەر بلــوێ
گوندەکانــی ئــەم هەرێمــەش بگــۆڕدرێ.
دیــارە ئەمــە نموونەیەکــی بچــووک لــە
کــۆی ئــەو هەواڵنەیــە کــە وەک بــاس
کــرا تەمەنەکــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ پێــش
لــە شۆڕشــی گەالنــی ئێران و ســەردەمی
دەســەاڵتدارێتی حەمەڕەزاشــای پاڵەوی و
ڕەزاشــای باوکی کــە ئەوانیش بە میرات
لــە دەســەاڵتدارییەکانی پێــش لــە خۆیــان
بۆیان بەجێ مابوو؛ ئەوەیکە لێرەدا بۆ ئێمە
جێگەی باسە نەک الیەنە مێژووییەکانی
ئــەم دیــاردە و هەڵدانــەوەی دیرۆکــی ئەم
سیاســەتە بەڵکــوو زیادتــر ئامانجەکانــی
پشــتی پەردە و کاریگەرییەکانی لەســەر
داهاتووی واڵتەکەمان و ئەرکی نەســڵی
ئێســتەیە کــە دەبــێ بزانــن چۆناوچــۆن
بەرامبــەر بــەم پیالنــە نگریســە بجوڵێنەوە
بــەاڵم بــەو حاڵەشــەوە ناکــرێ بــاس لــە
چەنــد نموونەیەکــی مێژوویــی نەکــرێ:
سیاســەتی تەعریــب لــە کوردســتانی
باشوور وەک نموونە
لە ســەرەتای دروســتبوونی دەوڵەتی نوێی
عێراقــەوە لە ســەردەمی کابینەی یاســین
ئەلهاشــمی ،یەکەمیــن هەنگاوەکانــی
تەعریــب بــە نیشــتەجێکردنی هــۆزی
عوبێدیــی عەرەبــی لــە ناوچــەی حەویجە
دەســتی پێکــرد .پاشــان لــە ســەردەمی
پاشایەتی و کۆماری ئەم هەواڵنە بەردەوام
بوون ،هەتا لە سەردەمی بەعس ،پرۆسەی
تەعریــب گەیشــتە چڵەپۆپــەی خــۆی
و بــووە بەشــێک لــە سیاســەتی فەرمیی
حکومەتــی عێــراق کــە ئــەو سیاســەتە
تەعریبــەی کە پەیڕەو دەکــرا هەڵقواڵوی
بیر و تێڕوانین و بەرژەوەندی شۆڤینیزمی
عەرەبیــی عێراقــی بــوو .بیرێــک کــە

ئێســتەش لــەم واڵتــەدا هــەر بوونــی هەیە
بــەاڵم بــە هەنــدێ هــۆکاری ناوچەیــی
و جیهانــی ئیمکانــی جێبەجێکردنــی
وەک ڕابــردوو ئاســان و ســادە نییــە.
تەعریب ،سیاســەتو پڕۆســەیەکی ورد و
لەپێشداداڕێژراو بوو و لە چەند قۆناغێکدا
جێبەجــێ کــرا؛ قۆناغی یەکەم لە ١٩٦٣
تــا  ،١٩٦٨قۆناغــی دووهەم لە  ١٩٦٨تا
 ،١٩٧٥قۆناغی سێهەم لە  ١٩٧٥تا ،١٩٨٧
قۆناغــی چــوارەم لــە  ١٩٨٧تــا .١٩٩١
قۆناغەکانــی یەکــەم و دووهــەم لەچــاو
قۆناغەکانــی ســێهەم و چــوارەم زۆر
ســەختگیر نەبــوون .لــە قۆناغــی یەکــەم
نزیکــەی  ٧٠گوند لە دەوروبەری شــاری
کەرکــوک و قــەزای دوبــز و ناوچــەی
کەندێنــاوە تەعریــب کــران .سیاســەتی
تەعریــب لــە قۆناغــی دووهەمــدا زۆر
پچڕپچــڕ و بەنهێنییــەوە ئەنجــام دەدرا
چونکــە دانوســتان لــە نێــوان حکومەتو
ســەرکردایەتی بزوتنــەوەی کــوردی ،لــە
 ،١٩٧٤-١٩٧٠لەئارادا بوو .ئیتر لە ١٩٧٥

هەوڵو ئاسانکارییەکانی حکومەت هێندە
بۆ عەرەبەکان تەماحگیر بوون کە سااڵنە
بــە هــەزاران کەس دەهاتــن بۆ کەرکوک
و دەوروبــەریو ناوچــە تەعریبکــراوەکان
کوردســتان.
سەرتاســەری
لــە
بۆ جێکردنەوە و حەوانەوەشیان ،حکومەتی
عێراقی ســەدان شوێنی نیشتەجێبوونی لە
پارێــزگای کەرکــوک و ناوچەکانــی
دیکەی کوردســتان لە ڕێگەی کۆمپانیا
بیناســازییەکانەوە درووســت کرد کە هەر
یەکێکیــان ســەدان خانــوی لەخۆدەگــرت.
حکومــەت ســڵی لــە هیــچ شــتێک
نەدەکــردوە بــۆ ســڕینەوەی ئاســەواری
کوردبــوون لــە کوردســتان لەوانــەش
گۆڕینــی نــاوە کوردییەکانــی ناوچەکە؛
بۆنمونــە ،پارێــزگای کەرکــوک کــرا
بــە پارێــزگای تەئمیــم؛ قوتابخانــەی
ئامادەیی کوردســتان لــە کەرکوک کرا
بە قوتابخانــەی ئامادەیی عەبدولمەلیک
بــن مــەروان؛ قوتابخانــەی ســەرەتایی
پیرەمێــرد گــۆڕدرا بــۆ قوتابخانــەی

مۆدێڕنیزەکردنــی ئێران نــاوی لێ دەبرێت
کــە گوایــە شــاکانی ئێــران ویســتوویانە
بەبــێ جیــاوازی ئێــران بگەشــێننەوە؛
جــا چ لــەڕووی ئابوورییــەوە بــێ چ
فەرهەنگــی و چ کۆمەاڵیەتــی و هتــد.
بەاڵم کاتێک باس هاتە ســەر کوردســتان
دیتمــان کــە گوندەکانــی ئــەم هەرێمــە
خرانــە پەراوێــزەوە و لــە ڕووی ئابوورییەوە
نەتەنیــا هــەوڵ بــۆ گەشــەکردنیان نــەدرا
بەڵکــوو لەمپــەڕی جۆراوجۆریــش خرایــە
بەردەمیان و النیکەم کەرتی جوتیاری لە
کوردستان (کە ســەرەکیترین سەرچاوەی
بژێــوی و داهاتــی ئــەم کۆمەڵــگا بــوو)
هەروا بەشــێوەی نەریتی مایەوە؛ هاوکات
شــارەکانی کوردستان بەخێرایی گەشەیان
دەکــرد و چینــی مامناوەنــدی کۆمەڵگا
زیادتــر گــەورە دەبوویــەوە و النیکــەم
نەســڵێک توانیبووی دنیای نوێ ببینێت
و خولیــای گەشەســەندنی واڵتەکەیان لە
مێشکدا بۆ درووست ببێ بەاڵم لەکاتێکدا
دەسەاڵتی ناوەند ســەرقاڵی خۆفەڕزکردن

هەروەهــا بــە کــەم لەقەڵەمدانــی زمــان و
ئەدەبیات و کلتور و وردەکلتوورەکانی گەل
لــەم ناوچانە و بەپێچەوانەوە بەرزنرخاندنی
زمــان و دابونەریتی قەومی بااڵدەســت لە
چوارچێــوەی سیاســەتی کۆلۆنیالیســتی
تاران هەوڵیان داوە و دەدەن کە گەل لە خۆ
نامۆ بکەن .هاوتەریب لەگەڵ ئەم کردارە،
دەســەاڵت بە ناردنی کەســانی ناخۆجێیی
لــە قەومــی فــارس و گەلــی تــورک و
جێگیرکردنیــان لە شــارەکانی کوردســتان
و ســڕینەوەی هێمــا و نــاوە کوردییــەکان
و جێگوڕکــێ پێکردنیــان لەگــەڵ نــاوی
پەســندکراوی دەزگای ویالیەت ،ویســتی
شۆڤینیســتی خۆیــان تا لێــواری مەرگی
گەلێــک و نیشــتمانێک بردووەتــە پێــش.
ئــەم پرســە لــە ســااڵنی ڕابردووشــدا
بەبیانــووی هەبوونــی هەلــی کار لە شــار
و ناوچــە ســنوورییەکانی کوردســتان
لەوانــەش پیرانشــار ،بانــە ،مەریــوان،
سەردەشــت ،ســەقز و  ...ئەنجــام دراوە و
ڕێژیمــی تــاران بــە ناردنــی کەســانێک

بە کەم لەقەڵەمدانی زمان و ئەدەبیات و کلتور و وردەکلتوورەکانی گەل لەم ناوچانە و بەپێچەوانەوە بەرزنرخاندنی
زمان و دابونەریتی قەومی بااڵدەست لە چوارچێوەی سیاسەتی کۆلۆنیالیستی تاران هەوڵیان داوە و دەدەن کە گەل لە
خۆ نامۆ بکەن .هاوتەریب لەگەڵ ئەم کردارە ،دەسەاڵت بە ناردنی کەسانی ناخۆجێیی لە قەومی فارس و گەلی تورک
و جێگیرکردنیان لە شارەکانی کوردستان و سڕینەوەی هێما و ناوە کوردییەکان و جێگوڕکێ پێکردنیان لەگەڵ ناوی
پەسندکراوی دەزگای ویالیەت ،ویستی شۆڤینیستی خۆیان تا لێواری مەرگی گەلێک و نیشتمانێک بردووەتە پێش
بەمالوە قۆناغی ســێهەم لە تەعریبکردنی
کوردســتان بەچــڕی دەســتیپێکرد .لــەم
قۆناغــەدا نزیک بە  ٦٦٠گوند لە ناوچە
جیاجیاکانــی کوردســتان تەعریــب کــران
و ژمارەیەکــی زۆر گەڕەکیــش لــە نێــو
شــاری کەرکــوکو دەوروبەری دروســت
کــران بــۆ حەوانەوەی ئــەو عەرەبانەی لەو
ســەردەمە بە لێشــاو دەهێنران بۆ شــارەکە.
ئەم پڕۆسە دواجار بەمشێوەیە بە ئەنجامی
کۆتایی گەیشت کە لەکاتێکدا کە کورد
هەزارهــەزار لــە کەرکــوک دەردەکــران،
لەهەمانکاتــدا عــەرەب بەهەزارهــەزار
هــاوردە دەکــران .لەکاتێکــدا کە هاتوچۆ
و کۆچکــردنو کارکردنــی کــوردان لــە
کەرکــوک دەیــان تەگــەرە و کۆســپی

سەرەتایی ئەلبەکر ،گوندی ترکاشان کرا
بــە قەعقــاع ،قەرەهەنجیــر ناونــرا ئەلرەبیع
و دەیــان نموونــەی تــری لــەو چەشــنە.
تەفریــس و تەتریــک لــە کوردســتانی
ڕۆژهەاڵت
ئەوەیکە وەک نموونە لەســەر کوردستانی
باشوور باس کرا بەشێوازێکی تر و ڕەنگە
زۆر جیددیتر و مەترسیدارتر لە ڕۆژهەاڵت
بەڕێوە چووە و ئێستەشی لەگەڵدا بێ هەر
پەرەی پــێ دەدرێت؛ ناوچەکانی باشــوور
و باکــووری زاگــرۆس یــان بەڕوونــی
پارێزگاکانــی ئیالم و کرماشــان و ورمێ
ســێ ئامانجــی ســەرەکی داگیرکەرانــی
کوردســتانی ئێــران بــوون کــە هــەوڵ بــۆ

و خۆســەپاندنی زیادتر بەسەر کوردستاندا
بــوو ،هەوڵــی چینــە ڕووناکبیرەکانــی
کوردســتان (لەوانــەش پێشــەوا قــازی
محەممــەد ،ســماییل شــەریفزادە و
هاوڕێیانــی ،د.قاســملوو و  )...بــۆ
چەســپاندنی مافــە پێشــێلکراوەکانی ئەم
گەلە کرانە بیانوو لە دەســتی دەســەاڵتی
ناوەنــد بــۆ زیاتــر چەوســاندنەوەی گــەل!
و بێبەشــکردنی هەرێمــی کوردســتان
لــەڕووی ئابــووری و دواتریــش
فەرهەنگــی و سیاســی و کۆمەاڵیەتــی.
ئــەم تێڕوانینــەی ناوەند بــۆ ئەویترەکان لە
کوردســتان لەســەر باشــووری زاگــرۆس،
کە وەک قواڵیی ســتراتێژی کورد دەبێ
سەیری بکرێت ،زیادتر و زیادتر بوویەوە و

کــە دیــارە پشــتگیری حکومەتیشــیان
هەیــە دەســتیان کــردوە بە کڕینــی خانوو
و زەوی و بــاخ و ویــا و بەگشــتی مڵک
لــە شــارەکانی کوردســتان و بــەو هۆیەوە
کە دۆخی ژیانی خەڵکی هاوردەکراو بۆ
کوردســتان لە هەموو بوارێکەوە باشــتر لە
خەڵکــی کوردســتانە و ڕێژیــم بــە هەموو
توانــاوە پشــتیوانیان لێــدەکات؛ تەنانــەت
هانی بەناو بازرگانە تورک و فارسەکان
دەدرێ کــە بــە کڕینــی موڵکی تیجاری
یــان خانوبــەرە و باخ و ویال لە کوردســتان
شــارەکانی ئــەم نیشــتمانە لــە بــاری
جوغڕافیــای ئینســانییەوە بگــۆڕدرێ.
لەم نێوانەدا نابێ نەخش و دەوری نێگەتیڤی
هەنــدێ کــەس لەبەرچــاو نەگیــرێ کــە

کاتێ داگیرکەر هەوڵ ئەدات لە قوواڵیی کۆمەڵگای بندەستدا ڕۆ بچێت و بە خۆی جێبەجێ نابێ ،تاقمێک لە
کۆمەڵگای ژێردەست پەروەردە دەکات کە دەوری «سووپاپ ئیتمینان» دەگێڕن و ڕەوایی دەبەخشنە گوتار و ئیدیۆلۆژی و
کۆلۆنیالیزمی داگیرکەر؛ واتە لەالیەکەوە چەمک و بایەخ و نۆڕمەکان دەشێوێنن و لەوالشەوە باوەشی داگیرکەر بە تاقانە
شوێنی ئارام و دوور لە ژاوەژاو و تاقە ڕێگای بەختەوەری بۆ گەل وێنا دەکەن
لەپێــش دروســت دەکــرا و ئــەوان ناچــار
دەبوون بۆ درێژەی ژیان زێدی خۆیان جێ
بهێڵــن و ڕوو لــە شــار و ناوچەکانی تری
کوردستان و عێراق بکەن ،لەهەمانکاتدا،
حکومــەت نــەک هــەر ئاســانکاری
بەڵکــو پــارەی بــێ بەرامبــەر و پــارەی
وەک قــەرز و زەوی و خانوبــەرەی دەدا
بــەو عەرەبانــەی لــە شــارەکانی باشــور و
ڕۆژاوای عێراقەوە دەهاتن بۆ کەرکوک.

دابڕاندنیان لە کوردســتان و کوردایەتییان
دراوە و لــە مێتــۆدی گۆڕینــی
دێموگرافیاکەیــان کەڵــک وەرگیــراوە.
هەوڵێــک کــە نرخەکــەی خەڵــک و
بزووتنــەوەی ڕەوای گەلی کورد داویەتی
و قازانجەکــەی حکومــەت بردوویەتــی!
لە ســەردەمی پاڵەوی یەکەم و دووهەمدا
ڕەوتێک لە ئێران سەری هەڵدا کە ئێستە
بە ڕەوتی گەشــەکردن یان بەڕۆژبوون یان

هەوڵێکی جیددی بۆ سڕینەوەی شوناسی
نەتەوەیــی لەم پارێزگایانە دەســتیان پێکرد
و هاوشــێوەی دەوڵەتــی عێــراق (وەک لــە
نموونەکە باســی لێوە کرا) هەوڵ درا کە
بــە گۆڕینــی نــاوە کوردییــەکان (بۆوێنە
کەڵکوەرگرتــن لــە نــاوی «باختــران» و
«کرمانشــاه» و دواتریش «قهرمانشهر»
لــە باتــی کرماشــان) ئــەم ناوچەیــە لــە
ڕەســەنایەتی خــۆی دوور بخەنــەوە.

هاوشــێوەی جاشــە چەکدارەکانــی ڕێژیــم
لــە کوردســتان کــە دەبنــە چاوســاخ بــۆ
داپڵۆســینی الوانــی ئــەم نیشــتمانە،
ئەوانیــش ڕێگــە (هــەم لەبــاری زەینــی و
هــەم لەبــاری کــرداری) بــۆ داگیرکــەر
خــۆش دەکەن تاکوو زیادتر خۆی بەســەر
ئــەم میللەتــەدا زاڵ و فــەڕز بــکات.
کاتــێ داگیرکــەر هــەوڵ ئــەدات لــە
قوواڵیــی کۆمەڵــگای بندەســتدا ڕۆ

بچێــت و بــە خــۆی جێبەجــێ نابــێ،
تاقمێــک لــە کۆمەڵــگای ژێردەســت
پــەروەردە دەکات کــە دەوری «ســووپاپ
ئیتمینــان» دەگێــڕن و ڕەوایی دەبەخشــنە
گوتــار و ئیدیۆلــۆژی و کۆلۆنیالیزمــی
داگیرکــەر؛ واتــە لەالیەکــەوە چەمــک
و بایــەخ و نۆڕمــەکان دەشــێوێنن و
لەوالشــەوە باوەشــی داگیرکەر بــە تاقانە
شــوێنی ئــارام و دوور لــە ژاوەژاو و تاقــە
ڕێــگای بەختەوەری بۆ گەل وێنا دەکەن.
ئــەوەی ڕوونــە ئیدئۆلۆژیــی ڕەهــای
دەســەاڵتی ناوەنــد چ لــە ســەردەمی
پاشــایەتی و چ لــە دوای شۆڕشــی ٥٧
و هاتنــە ســەرکاری کۆماری ئیســامی
لــە کوردســتاندا جێگەیەکــی نەبــووە
و کوردســتان تەنیــا بــەرەی شــەڕ دژ
بــە تاریکــی زاڵ بــوو؛ بۆیــە ڕێژیــم لــە
دوای کۆتاییهاتنــی شــەڕی  ٨ســاڵە و
بەبیانــووی هەوڵــدان بــۆ ســەقامگیری و
ئاشــتەوایی گشــتی لە ئێــران و بەتایبەت
کوردســتان تاقمێکی هەڵخەڵەتاند و ناوی
ئیســاحخوازانی لــێ نــان کــە یەکێــک
لــە کارەکانــی ئــەم کەســانە لەڕاســتیدا
ڕەوایی بەخشــین بوو بە کاروکردارەکانی
دەســەاڵت و هەروەهــا ڕەوایــی بەخشــین
بــە گشــتییەتی نیزامــی حاکــم.
کۆبەند و ئاکامگیری
لــە دواڕســتەکانی ئەم وتــارەدا دەمهەوێ
بپڕژێمە سەر ئەو خاڵە جەوهەرییە کە ڕێژیم
بــە چ ئامانجێــک کار لەســەر گۆڕینی
دێموگرافیــای کوردســتان دەکات و
کاریگەرییەکانی ئەم سیاسەتە چی دەبن
و ئەرکی نەسڵی نوێ لەم بیاڤەدا چییە؟
ڕەنگــە واڵمدانەوە بۆ هەرکام لەم پرســانە
هەڵگــری چەندیــن وتــاری لێکۆڵینەوەیی
بێــت بــەاڵم بەشــێوەی کۆنکرێتــی ئەگەر
بمانهــەوێ ئــەم باســە بە ئــاکام بگەیەنین
دەتوانیــن بڵێیــن ئامانجەکانــی پشــتی
پــەردەی ڕێژیمــە زاڵەکانــی کوردســتان
بریتییــە لــە داماڵینــی بەرگــی شوناســی
نەتەوەیــی لــە گەلــە ژێرچەپۆکەکانیان و
زاڵبوونی زیادتر لەباری زەینی و کردەیی
بۆ ڕێگەخۆشــکردن لەمەڕ هەڵلووشــین و
بەتااڵنبردنی زیاتری هەموو سامانەکانی
ئــەم واڵتــە کــە ڕوونە ئەگەر لە ئێســتەدا
بەرپــەرچ نەدرێنــەوە و ڕێگرییــان لــێ
نەکرێــت پرســێک بەنــاوی نیشــتمان
و ســامانە نیشــتمانییەکان بــۆ نەســڵی
داهاتوو بوونی نامێنێت تاکوو ڕۆڵەکانی
ئــەم گەلــە لــە دواڕۆژدا بتوانــن کەڵكــی
لێــوەر بگــرن و لــە حەنایــا بحەســێنەوە؛
کەواتــە ئەرکێکــی قــورس دەکەوێتــە
ســەر شــانی نەســڵی ئێســتەی کوردستان
کــە بــە نەفرۆشــتنی خاکەکەیــان بــە
نرخــی زۆروزەوەنــد بە ئەویتــرەکان و بەناو
بازرگانــەکان ڕێگــری لــەم تراژێدیــا
بکــەن کــە بڕیــارە لــە داهاتــوودا یەخەی
گــەل دابگــرێ .بــا لە ئێســتەوە بیری لێ
بکەینــەوە کە وەک باشــوری کوردســتان
تووشی گرفتەکانی «کەرکوک» نەبین
و ئەم سەرێشــە لێــرەوە لە کۆڵ بکەینەوە.
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داڕمانی ئهخالقی کۆمهڵگا
له سایهی نەگبهتییهکانی کۆماری ئیسالمیدا!

و دهوڵهتــی کاتــی؛ لــهم قۆناغــهدا نــهک بــۆ لیبڕاڵی بهڵکوو بۆ ئابووریی دهکا .ئێســتا ســهردهمێکه کــه وهک ئاسایشــی خهڵکی خــۆی دابین بکات ،و بهڕاددهیــهک زۆر بــووه کــە شــهرم
هیوا خانی
کهســایهتی غهیــره مــهال بهتایبهتی له ڕانتــی لهســهر بنهمــای ئایدئۆلــۆژی دهڵێــن« :دواییــن گهلــهی لــه تابووتــی ههروهها سیستمێکی ئابووری ساڵمهت ههڵگیراوه و بهرپرس بۆ کاری ئاســایی
ڕێکخراوهکانــی بهرهی نهتهوهیی (جبهه تونــدی ئیســامی بــه چاوچنۆکــی خهڵکــی ئێــران دا « ئابلۆقهکانــی و تهندروستی ههبێ ،ههبوونی ئهخالقی داوای بەرتیــل دهکات! دهوڵهمهنــدی
بێچــاوهڕوو و خۆبهزلــزان دەســتدرێژی
لــه ئێرانــدا کــهم کــهس ههســتی بــهوه ملــی) و بزوتنــهوهی ئــازادی (نهضــت ئاخونــدی چاوبرســی و دڕنــده! ئــهو ئامریــکا و ههاڵوســان و نارهزایهتــی ئابووری مهرجی سهرهکییه.
دهکــرد کــه کۆمــاری ئیســامی بــه آزادی) ڕۆڵــی بهرچاویــان ههبــوو و ئاڵوگــۆڕه به کــردهوه بووه هۆی گرژی خهڵــک و خهزێنــهی بهتــاڵ وای ئهویــش ویــژدان و ئینســاف و ڕهحــم و و زوڵــم لــه بێدهســهاڵت و فهقیــر و
دامــاوان دهکــهن و بــه پــووڵ ههمــوو
دروشمی داشداری له «مستضعفین» و ئــازادی ههڵســوڕانی سیاســی ئهحــزاب بــواری پرســه ئابوورییهکان لــه ئێران به کــردووه کــه کۆمهڵــگا بــه دوو توێژی بهزهیی و داد و دادپهروهرییه.
ئهو ههمــووه واده و بهڵێنییه بریقهدارانه ،و ڕێکخــراوهکان (هــهر چهنــد ئیدەئــاڵ چهشنێک که زۆرێک له گرفتهکانی هــەژار و دهوڵهمهنــد دابهش بێ ،توێژی کێشــهی ســهرهکی بــواری ئابــووری کارێکیــان بــۆ دهچێته ســهر و به دهمی
ڕۆژێک ئاوا پۆپۆلیستییانه بۆ مهرامه نهبوو) بهاڵم لهبهر چاو گیرابوو.
ئهمــڕۆی خهڵکــی ئێــران لهو سیاســهته ســێههمێک بوونــی نییــه .ئابووریــی ئهمڕۆی ئێران له دهرهوه سیاســییه بهاڵم بۆگهنــهوه پێیــان پێدهکهنــن! نهبوونــی و
پیســهکانی خــۆی قووتــی ڕۆژانــه لــه دووههم :قۆناغی سهردهمی شهڕی ئێران ئابوورییــهی ڕهفســهنجانییەوە ســهرچاوه ئــازاد و خهزێنــهی بهتــاڵ و خهڵکــی له ناوخۆ ساڵیانێکه تووشی کێشهی بێ هــەژاری بۆته هــۆی دزی ،بۆته هۆی
خهڵکی ئێران درێغ بکا!
و عێراق؛ لهگهڵ ئهوهی شــهڕ له کوێ دهگرێ.
مافخــوراو هــاوکات ڕۆژ لهگــهڵ ڕۆژ ئهخالقی له دهروونهوه بووه بەچەشنێک درۆزنــی ،بۆتــه هــۆی گــزی و فزی و
ههرچهند گهلێک له سیاســهتمهداران و دهســتی پێکــرد هــهر لهوێــش کۆتایــی چــوارم :ســهردهمی ڕێفۆرمخوازی؛ لهم قایشی ئابلۆقهکان له سهر ئێران توند و کە کۆمهڵگایشی گیرۆده کردووه! کە دهستبڕی ،بۆته هۆی ئهوهی که کابرا
لێزانانی نێو کۆمهڵگا زهنگی مهترســی هــات! جیــا له زهرهر هیــچ ڕوفایهتێکی قۆناغهدا ههر چهند هێندێ له سهر ئهو توندتــر دهبن و دهربازبــوون لهم بارودۆخه وێنا ڕاســتەقینەکەی لە نــان به ههموو دهســت بۆ تــاوان و تهنانــهت جینایهتیش
دهســهاڵتی دین له سیاســهتیاندا لێدابوو ،بــۆ خهڵکــی ئێــران نهبــوو .تێچوویەکی بڕوایــه بوون کــه لهم قۆناغــهدا هێندێ دوو ڕێــگای ههیــه ،ههڵگهڕانــهوه و نرخێــک خواردن و پووڵ پهیدا کردن له بــهرێ ،دهاڵڵ بــازاری بــڕهوی پهیــدا
کــردووه ،دیتنــی ڕۆژانهی ئــهو ههموو
بهاڵم خهڵکی ئێمه ههتا بۆخۆی سهری ئێگجــار زۆر و بــه میلیــۆن کــوژراو و درز بۆ بواری سیاسی کرانهوه  -کهچی حاشــاکردن له دروشــمی ئهو چوار دهیه ههر ڕێگایهک ،دەردەکەوێ.
وهبهردی نهکهوێ بڕوا ناهێنێ!
بریندار و کهمئهندام و مهوجی و ههتیو نهکرانــهوه  -لــه بــواری ئابووریــش ههر و تهسلیمبوون و نیشاندانی (نرمش فوق
هــهر وهک له ســهرهوه ئامــاژهی پێکرا ناڕاســتی و خــواری و کاره نالهبارانــه
ئــهوهی کــه ئاخونــدهكان چهنــد ســهد و بێــوهژن و ئاواره و ماڵوێرانییهکی زۆر درێــژهدهری گهاڵڵــهی پێنج ســاڵه بوون قهرمانانــه) یــان بهجێێ بێڵــن و خهڵک ڕێژیم لهوهتهی هاتۆته سهر حوکم ڕۆژ لــه شــار و بــازاڕ و باڵوکردنهوهیــان لــه
ســاڵ بــوو به نــاوی پــهروهردهی ئایینی له پێناو وهدهســتهێنانی هیچ! بۆ ژیانی بهاڵم تاڕادهیهک دهستی بناژۆخوازانی سهرلهنوێ چێی بکهنهوه.
لــه دوای ڕۆژ زهخــت و فشــارهکانی تــۆڕه کۆمهاڵیهتییهکان کارێکی وای
و مێژووی کهســایهتییه ئیســامییەکان خهڵــک دیســان بــه کۆپیــن ئــهزراق و کورت کردبۆوه.
ئاڵوگۆڕیــی ئابــووری لــه دهوڵهتییــەوە لــه ههمــوو بوارێکــدا کــه بــۆی لوابێ کردووه بڕوا و متمانهکردن له کۆمهڵگا
و بههــا و بایەخــی کردهکانــی دیــن ســوتهمهنی جیرهبهنــدی و دانی کااڵی پێنجــهم :ســهردهمی بناژۆخــوازان؛ بــۆ لیبراڵییهكی ڕانتی ،بهبێ ســازدانی زیــاد کــردووه .بهتایبــهت لــه بــواری بــار بــکا .کابــرا کاتێک دهبینێ یاســا
و یهکســانی و
پێشێل دهکرێ و نهماوه،
داد و بەرایــی کــه
به پووڵ جێگۆڕکێ به
کێشهی سهرهکی بواری ئابووری ئهمڕۆی ئێران له دهرهوه سیاسییه بهاڵم له ناوخۆ ساڵیانێکه تووشی کێشهی بێ ئهخالقی له دهروونهوه
کۆمهڵــگای
لــه
حــهق و ناحــهق دهکرێ
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بوو
ئیســامیدا تهبلیغیــان
و کــهس واڵمدهر نییه،
بــۆ کردبــوو خهڵــک
وهزعهکــه گهیشــتۆته
خواردن و پووڵ پهیدا کردن له ههر ڕێگایهک ،دەردەکەوێ
لهگــهڵ ههموویــان
ئاســتێک کــه هیــچ
ئاشنا بوو و له ههموو میمبهر و کۆڕی ئهساسی درێژهی ههبوو.
بهپێچهوانــهی ســهردهمی (ســازندگی) بنهماکانــی پێویســت بۆته هۆی ئهوهی ئــازادی و ئابــووری .هێنانــهوهی ئــهو شــتێک لــه جێگــهی خۆیــدا نهمــاوه.
وهعــز و تــازی و جێــژن و بۆنهکانــی سێههم :قۆناغی پاش شهڕ یان سهردهمی کــه زۆر نــهرم دهســتی بــۆ گیرفانــی ئابووریــی ئێــران به تــهواوی لهبهریهک ههمــووه ســوغرا و کوبڕایــه بــۆ ئــهوه دهســهاڵتی ئێران که له ههموو بارێکهوه
ئیســامی باســی دهكرایهوه بۆیه ههموو چاککردنــهوه و نــۆژهن (ســازندگی)؛ خهڵــک و ســهرمایه و داهاتی گشــتی ههڵبوهشــێتەوە .ههاڵوهســان لهوپــهڕی بــوو کــه بڵێــم ،ئهگهر چاوێــک به ئهو بههــۆی ناڕاســتی و بهرژهوهندخوازی و
کــهس تهنانهت چهپییهکانیش( ههڵبهت خومهینی پاش ئهوهی جامی ژههری فڕ دهبــرد ،لــه دهوڵهتــی ئهحمهدینــژاد لــه بــهرزی خۆیدایــه و گهمارۆکانــی وهرچهرخانه ئابوورییانهدا بگێڕین کە لە خۆویســتی فهشهلی هێناوه ،خهڵکی له
ئــهوان بــۆ مهرامێکــی تــر) ســهری کرد و کۆتایی به شــهڕ هات! دهمرێ .بواری ئابووری ،زهربهیهکی گرچووبڕی ئامریــکاش بــه یهکجــاری چهرخــی ئێرانــدا ڕوویــان داوە بۆمــان دهردهکهوی بیــر نییــه و لهگهڵ ئهوهی دهزانێ باری
تهســلیمیان بــۆ خومهینــی و تاقمهكهی بــه دههــۆی ڕهفســهنجانی ،خامنهیــی له داهاتی سهرانهی خهڵکی ئێران دا.
ئابووری له کار خستووه!.
کــه ههاڵوســان ،بێــکاری ،قــهرزداری ،تهندروســتی و ژیــان و بهڕێوەچوونیــان
دانهواند! و له بهرهوپێشــبردنی مهرامیان دهکــرێ بــه ڕێبــهر و ڕهفســهنجانی ئهو لهگــهڵ ئــهوهی نرخــی نهوت لــه بازاڕه ئهو بواره ئابوورییه گهیشتۆته قۆناغێک هــهژاری و نــهداری  ...دهســکهوت و چۆنه ،مووشی لێنابزوێ.
و ئێعدامــی (مفســدین فــی االرض) و کات کــه ســهرۆکی مەجلیــس دهبــێ ،جیهانییهکانــدا بــه  150دۆالر بــوو ،ئاداری بهسهر پادارەوه نهماوه ،ڕهشمهی ئاکامــی ڕاســتهوخۆی ئــهو ئاڵوگــۆڕه هــهر ئــهو ســیفهته دزێــو و ئــاکاره
کوشــتاری خهڵکی کورد و ســهرکوتی خــۆی بــۆ ســهرکۆمار بوون لهدهســک بــه یارانــهی  45500تمهنــی ههمــوو له سهری داماڵدراوه و به کهس دهگیران و بــێ چاوهڕوویی ،خۆبهزلزانی،نهمانی نالهبارانــهی دهســهاڵت ،کاریگــهری
«غائیلــه»ی کوردســتان و تورکهمــهن دهنــێ و پهڵــپ دهگــرێ دهبــێ یاســای نرخهکانــی ئــازاد کــرد که به ئاشــکرا نایــه ،بــازاڕ بــه ڕاددهیــهک ئاڵــۆز و بــڕوا و متمانــه ،پهرهئهســتاندنی درۆ و لهســهر خهڵکیــش ههبــووه و ئــهوڕۆ که
ســهحرا و بهڕێوهبردنــی ئهمــری خــودا بنهڕهتی چاوی بهســهردا بخشــێندرێتهوه خهڵکــی مایهپــووچ کــرد و کهســیش شــپرزهیه کــه نــه قانوون لــه کاردا ماوه دزی و دهســتبڕی و تــاوان و جینایــت و ئاوســان ئەگەر بڵێین ســی له ســهد بێ،
هاوکارییان کردن!
بۆیــە پۆســتی ســهرۆکوهزیرانی وهدهنگ نههات.
و نــه ڕهحــم و بهزهیــی و نــه ئینســاف و دهاڵڵ بازاری،پێشــێلکردنی بنهماکانی بــازاری و ســهرمایهدار و خاوهن کااڵش
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نــ
ئهخالقــی ،پهرهئهســتاندنی بهرتیــل ،بهزهییــان بــه خهڵکــدا نایــه و ئهوانیــش
ســاڵهدا بگێڕیــن ،بۆمــان دەردەکــەوێ دهسهاڵتی ســهرکۆماری ههڵدهچندرێ .بــوون؛ ئــهوه ســهردهمی ئاشــکرابوونی تاقمێــک گــورگ بــه مێگهلێک مهڕ فهســاد و بێنامووســی و بەدڕەوشتی له ســی له سهدی بەســەردا دەکێشن و بەو
کــە کۆمــاری ئیســامی تــا ئێســتا
هۆیەوە کە لێپرســینهوه
بهدواداچــوون
و
چهنــد قۆناغــی تێپــهر ئهگهر چاوێک به ئهو وهرچهرخانه ئابوورییانهدا بگێڕین کە لە ئێراندا ڕوویان داوە بۆمان دهردهکهوی که ههاڵوسان ،بێکاری ،قهرزداری،
کــردووه کــه ئهگهر به
نییــه بــۆ موحتــاج و
وردی خوێندنــهوهی بۆ ههژاری و نهداری  ...دهسکهوت و ئاکامی ڕاستهوخۆی ئهو ئاڵوگۆڕه و بێ چاوهڕوویی ،خۆبهزلزانی،نهمانی بڕوا و متمانه ،پهرهئهستاندنی هــهژار النیکــهم ٪٦٠
یــان
بکــرێ دهبینیــن قۆناغ درۆ و دزی و دهستبڕی و تاوان و جینایت و دهاڵڵ بازاری،پێشێلکردنی بنهماکانی ئهخالقی ،پهرهئهستاندنی بهرتیل ،فهساد و بێنامووسی و ڕادهوهســتێ.
لــه دوای قۆنــاغ بــار
کابــرای بــازاری و
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ل
بەدڕەوشتی
لهســهر خهڵــک گــران
مامهڵهچــی زۆر بــه
کــراوه و ئــازادی و
ڕووههڵمــااڵوی بــێ
ههڵســوکهوتی لێ بهرتهسک کراوهتهوه ڕهفســهنجانی دهبێتــه ســهرکۆمار و دههــۆی دووجهمســهری دهســهاڵت وهربووبن!
ئاکامی ناڕاســتهوخۆی ئهو سیاسهتهی ئــهوهی ئارهقــهی بــکا بــه پێکهنینــهوه
دهڵــێ« :جــا خــۆ نــان دهراســتییهدا
و بــواری بژیــوی ژیانــی لــێ ســهخت قۆناغی (سازندگی) دهست پێدهکات و لهالیــهن خهڵکهوهیــه ،ئێســتا دوو بهرهی ئــهوهی ڕاســتی بێ له ئێــران ئهخالق له ڕێژیمی تاران دێنه ئهژمار.
کراوه! قۆناغهکانی دهتوانین بهمشێوهیه ئاڵوگۆڕێــک له بواری ئابووری دێنێته خهڵــک و دهســهاڵت هاتۆتــه ئــاراوه ،ئابووری جیا کراوهتهوه.
زۆر له مێژه گەندەڵی ئیداری و بهرتیل نهمــاوه!» ئــهوه ئەوپــەڕی داڕمانــی
دابهش بکهین:
ئــاراوه! ئــهو ئاڵوگــۆڕه وهرچهرخانێــک ههمــوو دههۆکانی ڕێژیم کهشــف بوونه زۆرێــک لــه ئابووریناســان لهســهر ئــهو لــه دامودهزگاکانــی ئێــران تهنانــهت له ئهخالقــی کۆمهڵگایــە لــه ســێبەری
یــهک :قۆناغــی پــاش ڕووخانــی شــا دهبــێ له ئابــووری كۆپینی و دهوڵەتی و دهســهاڵت بــه کهڵــهزهڕڕی حکومهت بڕوایــهن که بۆ ئهوهی واڵتێک بتوانێ مهحکهمهکانیــش ڕیشــهی داکوتــاوه نەگبهتییهکانی کۆماری ئیسالمی.

ژمارە ٢٢ ، ٨٠٩ی ئۆکتۆبری ٢٠٢١

پێویستیی کاریگەریدانان
لە سەر دنیای ڕۆژاوا
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وێــــــــــستگە
ژنــان زۆرتر دەچەوســێنەوە

نووسین :هێمۆ

زاگڕۆس

شۆڕشــی بەتااڵنبــراوی گەالنــی
نیشــتەجێی جوغڕافیای بەناو ئێران،
ئەزمونێکی مەزنە بۆ شۆڕشــگێڕان!
ئــەو کەســانەی باوڕیــان وایــە تەنیــا
ڕێگــەی دەربازبــوون لــە ســتەم و
کۆلۆنالیــزم و چەوســانەوە باهــۆزی
شۆڕشــێکی مەزنــە کــە تەخــت و
بەختــی ئاخوندەکانــی جەمــاران
و شــوێنکەوتووانیان لــە بناخــەوە
هەڵتەکێنــێ و الپەڕەیەکــی زێڕیــن
و بەختەوەرانــە لــە ژیانی ئەم خەڵکە
مافخوراوە دەس پێ بکات.
ئەگەرچــی لــە پڕۆســەی شۆڕشــی

یەکــەم :خەباتــی نەتەوەیــی
کــورد و ســەرجەم هێــزە سیاســییە
شۆڕشــگێڕەکانی ئــەو ســەردەمە،
هەمــوو هێز و وزەی خۆیان تەرخانی
خەباتــی ناوخۆیــی کردبــوو و
بایەخێکــی ئەوتۆیــان بــە سیاســەتی
زلهێــزان لەهەمبــەر دواڕۆژی پــاش
ســەرکەوتنی شــۆڕش نەئــەدا؛ لــە
حاڵێکــدا خومەینــی بــە گوێزانەوەی
ناوەنــدی خەباتــی خــۆی بــۆ پاریس
توانــی کەڵــک لــەم بۆشــاییە
وەربگرێ.
دووهەم :ناتەبایی و ڕێک نەکەوتنی
هێــزی ئۆپۆزســیۆنی ڕاســتەقینە و
شۆڕشــگێڕ لە سەر ئەو بابەتەی کە
چیان دەوێ و لە سەر چ خاڵگەلێک
پێکەوە تەبان.

ڕێژیمی کولۆنیالیســتی ئاخوندەکان
جیــاواز لەوەیکە لە ناوخۆ بە پانتایی
زاگــڕۆس خەباتی شــاخ و شــار پەرە
پێبــدات و بە ڕێکخســتنی زیادتری
خەڵک لــە تەشــکیالتێکی بەهێزدا،
قۆناغــی ڕووخانــی ڕێژیــم کورتتــر
بکاتەوە ســەرنجی زیادتر بە بیروڕای
گشتی خەڵکی رۆژاوا و ناوەندەکانی
بڕیاری جیهانیش پیویسته.
ێ خاڵــەی
بەســەرنجدان بــەو ســ 
لــە ســەرەوە بــاس کــرا ،هەنووکــە
کەمایەســی ڕاگەیاندنــی ئــازاد،
وەک ســەردەمی دەیــەی حەفتــای
زایینــی نەماوە بەاڵم بــە تێکچوونی
دنیــای دوو جەمســەری گرینگــی
ناوەندەکانــی بڕیار لــە ڕۆژاوا زیادتر
هەســت پــێ دەکرێــت و لــە پێوەندی

کە لە ڕەوتی دادگای میکۆنۆســدا
مەزنتریــن شکســتی سیاســەتی
دەرەکی بەســەر کۆماری ئیسالمیدا
دەسەپێنێ و لە میدیا جەهانییەکاندا
خــۆی و کەیســە بەرحەقەکــەی
دەکاتــە ڕۆژەڤــی ســەرەکی بــەاڵم
ئەگــەر وەک ڕەخنــەش لــە خۆمــان
ناوزەدی بکەین ،خەباتی سیاســیمان
لــە دنیــای ڕۆژاوا وەک پێویســت
پــاش دادگای میکۆنۆس نەیتوانیوە
ســەرنج و فۆکووســی ناوەندگەلــی
ئاماژەپێکــراو بــۆ الی خــۆی
ڕابکێشــێت و تــا ڕادەیەکیش لە دوو
کەیســی گرینگــی دادگاییکردنی
حەمیــد نوریــی گەورەجــەالد و
ڕێکخســتن و تۆمارکردنــی ســکااڵ
بــۆ دادگاییکردنــی رئیســی وەک

ئەگەر لە ڕوانگەیەکی ڕێئالیستییەوە بڕوانینە سیاسەتی زلهێزان ،بێگومان بەو ئاکامە واقعبینانە دەگەین کە
مادام هێزت نەبێت هیچ ناوەندێکی بڕیاردەریش گوێت لێ ناگرێت بەاڵم گرینگە هێز جگە لە ناوخۆی واڵت،
لە ناوەندەکانی ڕۆژاواش خۆی بنوێنێت
گەالنــی ئێرانــدا هــەزاران ڕۆڵــەی
گیانفیدای خەڵکویست و خۆنەویست
لــە ڕێگــەی گەیشــتن بــە ئــازادی،
مافــی نەتەوایەتــی و دادپــەروەری
کۆمەاڵیەتیــدا گیانــی خۆیــان
پێشــکەش بــە بــارەگای ئــازادی
کــرد و لــەم نێوەشــدا نەتــەوەی ئێمــە
لــە ســەردەمی دیکتاتــۆری پاڵەویدا
بەبەراورد بە ڕێژەی حەشــیمەتەکەی
بۆ گەیشــتن بە مافەکانی زیادترین

ئەمــە لــە حاڵێکــدا بــوو کــە
ئاخونــدەکان لــە نێــو خۆیاندا لەســەر
دامەزراندنی دەسەاڵتی ئیسالمی بە
ڕێککەوتنێکی ڕێژەیی گەیشتبوون.
سێهەم :نەبوونی میدیا و ڕاگەیاندنی
ئەوتــۆ کــە دەنگــی ڕاســتەقینەی
خەڵــک و هێــزە شۆڕشــگێڕ و
ئازادیخــوازەکان بێــت .لــەم بوارەشــدا
بیبیســی لــە ڕێــڕەوی سیاســەتی
بەدەســەاڵت گەیاندنــی مــەالکان،

لەگــەڵ داخــوازی پۆلینبەندیکراوی
هێــز و ڕێکخراوەکانیشــدا بەبــەراورد
لەگەڵ ســاڵی  ،٥٧هەنگاوی گەورە
و هەوڵــی مــەزن بــۆ پێکهێنانــی
هاوپەیمانــی -هەرچەنــد ناتــەواو-
لەســەر پالنــی دواڕۆژی پــاش
کۆماری ئیسالمی دراوە.
لــە ڕووداوی هێــرش بــۆ ســەر
مەتەرێــزی شــاخدا دیتمان بــە خاوەن
بوونــی هێــز لەڕاســتیدا زۆربــەی

قــازی مەرگ لە ئەگــەری چوونی
بۆ ســکاتلەند ئێمــە کاریگەرییەکی
ئەوتۆمــان نەبووە لەکاتێکــدا دەبوایە
و دەمانتوانــی ڕۆڵ و دەورێکــی
کاریگەرتر ببینین.
لــە کۆتاییــدا دەبــێ بڵێیــن وەک
کەتوارێــک حاشــای لــێ ناکرێــت
یەکــەم هەنــگاوی خەباتمــان
بــۆ ڕزگاری لــە کۆلۆنیالیــزم،
بەهێزبوونمانــە لــە شــاخ و لــە شــار

ئامادەبوونمان لە ناوەندەکانی بڕیاردەر لە ڕۆژاوا و ڕێکخستنی کۆبوونەوەی بەردەوام
بە حەشیمەتێکی زۆرەوە و کەڵکوەرگرتن لەو ئازادییەی لە ڕۆژاوا هەیە بۆ پشتیوانی لە
گیراوانی سیاسی و گەیاندنی دەنگی خەڵکی ناوخۆ بە سیاسەتڤانان و میدیا جهانییەکان
دەتوانێ ڕۆڵێکی گرینگ لە پشتیوانی بۆ سەرکەوتنمان بەسەر دەسەاڵتی ئاخوندەکاندا بگێڕێت
و لە دواڕۆژی سەرکەوتندا النیکەم پشتیوانی پێویستی ڕۆژاوا مسۆگەر بکات
خوێن و فرمێسکی لەبەر ڕۆیشتووە.
هەروەها ڕێکخــراوە ئازادیخوازەکانی
دیکــەی سەرانســەری واڵتیــش لــەم
ڕێبــازەدا ســەدان کــوژراو و هــەزاران
بەنــدی سیاســییان هاوتەریب لەگەڵ
نەتــەوەی ئێمــە لــە ســیاچاڵەکانی
ڕێژیمــی دیکتاتۆریــدا هەبــوو بەاڵم
چ هۆکارێــک بــووە هــۆی ئــەوەی
ئاخونــدەکان بتوانــن ئــەم شۆڕشــە
بەتااڵن بەرن و خەڵک و ژیانی ئێمە
و گشت گەالنی دیکە بۆ دۆخێکی
خراپتر پاڵ تێوە نێن؟
بــۆ واڵم بــەم پرســیارە لەم نووســراوە
کورتــەدا ســێ هــۆکار زیادتــر
بەرجەستە دەکەین.

خومەینــی وەک ڕێبــەری شــۆڕش
بەسەر خەڵکی وەزاڵەهاتوودا سەپاند.
لــە ئێســتەدا ،کــە وەک لێپرســراوی
گشــتی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ئامــاژەی
پێکــردووە ،کۆمــاری ئیســامی
کەوتووەتــە قۆناغــی لەناوچــوون
و ئەرکــی ئێمەیــە کــە بــە ئەزمــوون
وەرگرتن لە ڕابردوو هەوڵی ئەوە بدەین
کە دیســانەوە شــۆڕش وەک هەرەس
نەیێــت بەســەرماندا و شۆڕشــمان لێ
بەتااڵن نەبرێت.
وەک نەتــەوەی کولۆنیکــراوی
زاگــرۆس و ڕاســان بــە وێنــەی
پێشەنگی هەنووکەیی خەبات دژ بە

هێــزەکان تەنانــەت ئــەو الیەنانەش بە
خۆیــان دەڵێــن سەرانســەری ،لەژێــر
چەترێکی خەباتگێڕانەدا کۆ بوونەوە
بەاڵم هاوکات پێویستیی گرینگیدان
بــە خەبات لــە ڕۆژاوا بەزەقی زیادتر
خۆی نواند.
ئەگــەر لــە ڕوانگەیەکــی
ڕێئالیســتییەوە بڕوانینــە سیاســەتی
زلهێــزان ،بێگومــان بــەو ئاکامــە
واقعبینانــە دەگەین کــە مادام هێزت
نەبێــت هیچ ناوەندێکــی بڕیاردەریش
گوێــت لــێ ناگرێــت بــەاڵم گرینگە
هێــز جگــە لــە ناوخــۆی واڵت،
لــە ناوەندەکانــی ڕۆژاواش خــۆی
بنوێنێــت .بــۆ نموونــە ئــەوە حدکایــە

بــە پانتایــی گشــت زاگــڕۆس بەاڵم
ئامادەبوونمــان لــە ناوەندەکانــی
بڕیــاردەر لــە ڕۆژاوا و ڕێکخســتنی
بــە
بــەردەوام
کۆبوونــەوەی
حەشیمەتێکی زۆرەوە و کەڵکوەرگرتن
لــەو ئازادییــەی لــە ڕۆژاوا هەیە بۆ
پشــتیوانی لــە گیراوانــی سیاســی و
گەیاندنــی دەنگی خەڵکی ناوخۆ بە
سیاســەتڤانان و میدیــا جهانییــەکان
دەتوانــێ ڕۆڵێکــی گرینــگ لــە
پشــتیوانی بۆ ســەرکەوتنمان بەســەر
دەســەاڵتی ئاخوندەکانــدا بگێڕێــت و
لــە دواڕۆژی ســەرکەوتندا النیکــەم
پشتیوانی پێویستی ڕۆژاوا مسۆگەر
بکات.

لــە ســاڵی ١٣٧٢ی هەتاویــدا ،کۆمــاری ئیســامی هەوڵی دا بــە دامەزراندنی
ســتادێکی تایبــەت لــە ژێر نــاوی «امر بە معروف و نهــی از منکر» و وەکوو
فەرزێکی دینی ،بە شــێوەی بەرنامەبۆدارێژراو بۆ پەرەپێدانی ئیدئۆلۆژییەکەی
خۆی چاالکی بکات.
لەڕاستیدا لە چوارچێوەی ئەم ستادەدا کەسانێک وەکوو فەرماندەران بە چاکە
و ڕێگریکار لە خراپە دیاری دەکرێن ،بەپێی سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمیی
ئێــران ،چاکــە و خراپــە ئەو شــتانەن کە لەالیــەن خودی ڕێژیمەوە پێناســەیان بۆ
کــراوە کە بەدڵنیاییەوە هەمووشــیان دەچنە چوارچێوەی تەعلیماتی ئیســامیی
ویالیهتی فهقیهییهوە ،کەوایە ئەمە ســتانداردێکی گشــتی نییە کە هەموو ئەو
شــتانەی کــە لــەم چوارچێوەیــەدا بــە چاکە و خراپە پێناســە دەکرێــن لە دنیای
واقعیشدا هەر بەم شێوازە بن.
لەڕاســتیدا دامەزراندنــی ئــەم ســتادە ،گەرەنتییــەک بــۆ پاراســتنی ڕێژیمــی
ئیســامیی ئێرانــە کــە لە هەموو شــێوازێکیش بۆ بەرەوپێشــبردنی ئــەم ئامانجە
کەڵک وەردەگرێت.
ئەم بیرە کە وەکوو فەرزێکی دینی لەالیەن دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمییەوە
پێناســەی بۆ دەکرێت ،بەبەردەوامی و لە ســەکۆگەلی جیاوازەوە پڕوپاگەندەشی
بۆ کراوە ،هەر ئاخوندێکی ڕێژیم کە دەگاتە ســەر هەر مینبەرێک ،ئەم بابەتە
باس دەکات و هەرکامەیان بەجۆرێک لە هەوڵی پەرەپێدانیدان.
بــەاڵم ئــەوەی کــە لــە چوارچێــوەی ئــەم نووســینەدا گرینگیــی پــێ دەدرێــت،
هێنانەئارای بوارێکی خوێندن لەژێر ئەم ناوە بۆ قۆناغەکانی کارناســی بااڵ و
دوکتورا لە ئێرانە.
کۆمــاری ئیســامی دەیهەوێ بــە هێنانی ئەم بوارە و پەروەردەکردنی کەســانی
تایبەت بەم بوارە هەنگاوەکانی خۆی لەم پێناوەدا جیدیتر بکاتەوە .ئەگەر پێشتر
لە کۆمەڵگادا تەنیا ڕێژەیەکی کەم ئەویش ئەوانەی کە ســەر بە دەســەاڵت و
گوێڕایەڵــی بیرۆکــەی کۆماری ئیســامی بوون پێشــیان بــە خەڵک دەگرت و
ئازادیی خەڵکیان زەوت دەکرد ،ئەوە ئێســتا پاســاوی زانستیشــی بۆ دەهێننەوە و
بە سەدان کەس لەم جۆرە ناوەندانەدا و بەو شێوازەی کە بۆ ئێستای کۆمەڵگای
بەپێویســت دەزانــن پــەروەردە دەکــەن و لــه جــاران زیادتــر ،کۆمەڵــگا دەخەنە ژێر
گوشارەوە.
ئــەوەی کــە لــەم نێوانــەدا گرینگە ،دۆخی ژنانــە .بەدڵنیاییەوە پەرەســەندنی ئەم
کردارە و پەروەردەی ئیدئۆلۆژیکی تاکەکان لە چوارچێوەی ئەم بوارە لە خوێندن
و ئەویــش لــە قۆناغــە بااڵکانــی زانکــۆدا ،دەتوانــێ زیادتر لە جاران خەســار بە
دۆخی ژنان بگەیێنێ.
ژنــان ئێســتاش لــە کۆمەڵــگای ئێرانــدا لە ژێــر دەســەاڵتی ئاخوندیــدا دەناڵێنن،
حیجابــی زۆرەملــێ تەنگی پــێ هەڵچنیون ،ئازادییە تاکەکەســییەکانیان زەوت
کــراون و بــە هیــچ شــێوەیەک وەکــوو مرۆڤگەلێکــی ســەردەمیانە ناتوانــن بــە
دڵخوازی خۆیان ژیانیان بەرەوپێش ببەن .ژنان بە بێ ئەوەی کە خۆیان بیانهەوێ
و بــە بــێ ئــەوەی کــە خواســتی خۆیان بــێ ،کەتوونەتە ژێر ســێبەری ژیانێکی
ئیســامیی زۆرەملێوە و زۆر بێڕەحمانە دەچەوســێنەوە ،یاســاکان پشتیان ناگرن و
مافە ئینســانییەکانیان پێشــێل دەکرێن ،ڕۆژانە بە بیانووی پاراســتنی شــەرەف
دەیانکــوژن و زۆرجــار تەرمەکانیشــیان دەســووتێنن و کۆمــاری ئیســامیش لــە
دوورەوە چاویان لێ دەکات.
ئەمانــە هەمــوو ئاکامــی ئەو بیــرە تۆندئاژۆیانەیە کە کۆماری ئیســامی هەر
لە سەرەتای هاتنە سەرکارییەوە بۆ ژنان بە ڕەوای زانیوە ،ساڵ لە دوای ساڵ،
کۆماری ئیسالمی لەم بوارەدا چەقبەستووتر بووەتەوە ،فەرماندەران بە چاکە و
ڕێگریکاران لە خراپە ئیزن بە خۆیان دەدەن کە لە شەقام و کۆاڵنەکاندا ئازاری
ژنان بدەن و پاساوی ئەوە بهێننەوە کە ئیسالمتان خستووەتە مەترسییەوە.
هەمــوو ئەمانــەش لەحاڵێکــدان کــە خودی بەرپرســانی کۆماری ئیســامی ،بە
دوور لــە چــاوی خەڵــک و لە واڵتانی دیکەدا ،ژیانێکی ڕۆژاوایی و بەدوور لە
چەشــنە ئیســامیبوونێک بە ســەر دەبەن و نە دەزانن حیجاب چییە و نە فەرزی
دینیش دەناسن!
بــەاڵم بــە پەروەردەیەکــی ئیدئۆلۆژیــک کەســانێکیان بارهێنــاون تاکــوو بــە
درووســتکردنی تــرس و دڵەڕاوکــێ ،بەتایبــەت لەنێــو توێژی ژنانــدا ،کۆمەڵگا
تووشــی تــرس و دڵەڕاوکێــی زیادتر بکــەن ،تاکوو بە ســەرگەرمکردنی ژنان بە
بابەتگەلی وەکوو حیجاب و دوورکەوتنەوە لە چاوی نامەحرەم ،لە بیرکردنەوە لە
گرینگترین پرسەکانی کۆمەڵگا وەک بێکاری ،هەژاری ،لەشفرۆشی ،قەتڵی
نامووسی ،نەخوێندەواری و بە سەدان کێشەی دیکە دووریان بخەنەوە.
لە کۆتاییدا ژنان دەبنە کابانی ماڵ و ئەوەی کە بیری لێ ناکەنەوە ئازادبوون
لــە چوارچێوەیەکــە کە کۆماری ئیســامی بۆی پێناســە کــردوون و کۆمەڵگا
بەرەو نەهامەتییەک دەچێت کە لە  ٤٣ساڵی ڕابردووشدا ئەزموونی نەکردووە.
لەڕاســتیدا هــەر ئێســتاش ژنــان لــە چنگــی «خاهەرانــی زەینەب» و گەشــتی
ئیرشــاد و کۆمیتــە ئینزباتــی و حەراســەتییەکانی زانکۆکانــدا ،ئۆقرەیــان لــێ
بــڕاوە و بەدڵنیاییــەوە هێنانــە مەیدانــی ئەم بــوارەش بۆ خوێنــدن دۆخەکە خراپتر
دەکات ،مەگــەر ئەوەیکــە هەموومــان پێکــەوە هەنگاوێکــی بــاش و جیددی بۆ
ڕووبەڕووبوونــەوەی زیادتــر و کاریگەرتــر لەگــەڵ کۆمــاری ئیســامی و بیــرە
چەقبەستووەکەی هەڵبگرین.
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ئەم گەلە قەت نانەوێ
ئاسۆ مێنبەری
ســااڵنێکی زۆرە کە ئێمــە وەک نەتەوەی
بەشــخوراوی کورد ،دەچەوســێینەوە ،ئازار
دەچێژیــن و ژیانمــان بــە تاڵــی و زۆر جار
بــە دووری لە ئازیزانمــان تێدەپەڕێت ،تاڵی
و ســوێری ژیانمــان زۆر چێشــتووە بــەاڵم
هیچــکام لــە لەمپەڕەکانــی ســەر ڕێــگا
نەیانتوانیوە ،چۆکمان پێ دابدەن.
مێــژووی ئێمــەی کــورد پــڕە لــە هــەوراز
و نشــێو ،پــڕە لــە نموونــەی ڕاســتەقینەی
نیشتمانپەروەری و خۆڕاگری ،بۆیە لە نێو
هەمــوو میللەتانی جیهانــدا دەتوانین بڵێین
دەگمەن نەتەوەیەکین کە سەرەڕای هەموو
کەندوکۆسپەکان هێشتا هەر بەپێوەین.
مەگــەر جگــە لەوەیــە کــە بــە هــەزاران
ڕۆڵــەی تێکۆشــەری ئــەم خاکە لــە پێناو
بونیاتنانــەوەی نیشــتمانێکی ئــازاددا
گیانیان بەختی بارەگای ئازادی کردووە؟
مەگــەر کــەم دایکــی جەرگســووتاومان
هەیــە کــە لــە پێــش چــاوی دوژمــن بــە
خوێنــی ڕۆڵــە شــەهیدەکەی ســەرگۆنای
خــۆی ســوور کــردووە تاکــوو دوژمــن بــە
ڕەنگزەردبوونی شاگەشــگە نەبێ؟ مەگەر
کــەم ژنمان هەن کە پاش ســااڵنێکی زۆر
و بە بێ ئەوەی کە بەقەولی مەلەکشــای
نەمــر ،خاکێکــی مەیلبــڕ تەرمــی لــە
خوێنگــەوزاوی هاوســەرەکەیانی لــە ئامێز
گرتبــێ ،ژیــان و الویەتیــی خۆیــان بــۆ
پــەروەردەی منداڵەکانیــان دانــا؟ مەگــەر
کەم باوکی دڵ پڕ لە ناسۆرمان هەیە کە
ئێســتاش بێسەروشــوێنبوونی منداڵەکــەی
ئــازاری دڵ و دەروونــی دەدات بــەاڵم هەر
چۆکی دانەداوە و دوژمنی بە خۆی شاد
نەکردووە؟
بــەاڵم هەمــوو ئەمانە لە پێنــاو چیدا و بۆ
گەیشتن بە کام ئامانج؟
ئەگــەر پێشــتر لــەم نیشــتمانەدا
پێشــمەرگایەتی وەکــوو تەنیــا پێــوەر بــۆ
نیشتماندۆســتی دەناســرا ،ئێســتا هــەر
کردەوەیەکــی شۆڕشــگێڕانە دەچێتــە
چوارچێــوەی یاســای نیشــتمانپارێزییەوە و
هەرکەس بە چەشــنێک هەوڵی بۆ دەدات
و هەنگاوی بۆ هەڵدەگرێ.
ئەگەر شەریف باجوەر ،ئومید کۆنەپۆشی،
یاسین کەریمی و بیالل ئەمینی لە ئاگری

دارستانەکاندا گیانیان بەخت کرد ،ئەگەر
موختــار خەندانــی لە ئاخریــن وتەیدا وتی
با منداڵەکانم شــانازیم پێوە بکەن ،ئەگەر
ئەبووبەکــر مەعرووفــی لــە ڕێــگای
گەیاندنی یارمەتی بە بوومەلەرزەلێدراوانی
سەرپێڵدا چووە کاروانی نەمرانەوە ،ئەگەر
دواییــن یادگارییەکانــی شــەهید «خالید
عەبدوڵاڵهــی» وەک ســەر گیرفانــەی
جلــە پێشــمەرگانەکانی و تــارای ســوور
و چەنــد تاڵێــک لــە قژەکانــی لــە ســەر
وەســیەتی دایکــی لەگــەڵ تەرمەکــەی

دایکــی دەنێژرێــن ،ئەگــەر دایکــی
شــەهیدان مەولوود و ســەعید ڕۆســتەمی
وەســیەت دەکات کــە جــل و جامانــەی
کــوڕە شــەهیدەکانی لەگەڵــی بنێژرێــن،
ئەگەرعوســمان مســتەفاپوور و والــی
دروودی باشــترین ســاڵەکانی تەمەنــی
خۆیــان لــە چاڵەڕەشــەکانی کۆمــاری
ئیســامیدا تێپەڕانــد ،ئەگــەر هیدایــەت
عەبدوڵاڵپــوور وتــی« :نرخــی ئــازادی
بــە گیانــم دەدەم تاکــوو یــادم لــە دڵــی
ئازادیخــوازان و نەتەوەکەمدا بمێنێتەوە»،

بەدڵنیاییــەوە ئامانجــی هەموویــان
بەپێوەڕاگرتنــی خەبــات و پیرۆزترکردنــی
ڕێگا و ئامانجی گەلەکەمان بووە.
ئــەم نموونانە هەموویان بە تێکڕا ،ڕەمزی
مانــەوەی ئێمــەن ،ئەمانــە هەموویــان
نیشــانەیەکی ئێجــگار بەرچــاو لــەو
کەتــوارەن کــە ئــەم گەلە قــەت نانەوێ و
هەن تێکۆشەرانێک کە ئەم شۆڕشە نەوە
لە دوای نەوە بەپێوە ڕابگرن.
کوردســتانی زاملێــدراوی ئێمــە پــڕە
لــە نموونەگەلــی شۆڕشــگێڕانەی لــەم

چەشــنە ،نموونەگەلێکــی بەرچــاو و
هەســتپێکراو کــە تێڕامــان و بیرکردنــەوە
لێیــان ،زیادتــر گەورەیــی ئــەو کەســانە و
گرینگیــی هەســتی نیشــتمانپەروەریمان
بــۆ ڕوون دەکاتــەوە .ئــەم نموونانــە و بــە
ســەدان نموونەی دیاری دیکــە هەموویان
نیشــاندەری ئەمەگناسیی ڕۆڵەکانی ئەم
نیشــتمانە بە شــەهیدان و بە ئاو و خاکی
کوردســتانن .نموونەگەلێکــی لێوڕێــژ
لــە وەفــا و خۆڕاگــری ،نموونەگەلێــک
بــۆ پێناســەی ژیانــی ســەربەرزانە و

شۆڕشــگێڕانە؛ ئەمــە ڕێکاوڕێــک ئــەو
خاڵە گرینگەیە کە دەســەاڵتی خوێنمژی
ئیســامیی ئێــران بــە درێژایــی زیادتر لە
چــوار دەیــە نەیتوانی نە لێی تێ بگات و
نە لە دڵ و مێشــکی خەڵکدا بیســڕێتەوە،
بۆیــە بــە دڵنیاییەوە بــراوەی ئــەم مەیدانە
لێوڕێــژ لــە نادادپەروەرییــە هــەر خەڵکــن
و دۆڕاویــش هــەر کۆمــاری ئیســامییە
و وەک شــێرکۆ بێکەســی مــەزن دەڵــێ:
«ئــەوەی هەرگیــز پێتــان ناکــرێ،
سڕینەوەی ئازادییە لە ڕۆحمانا».

ڕووناکبیریی ئێرانی و دیكتاتۆرهكان
بێستوون
ئاوڕێــک لە مێژووی ســەد ســاڵەی ئێران
بدەینــەوە دەتوانیــن ســێ قۆناغــی تایبەت
دەستنیشــان بکەیــن کــە ڕووناکبیرانــی
ئێرانــی تووشــی هەڵــەی قــورس هاتــوون
و هیــچ کــە خۆیــان دۆڕاون بوونــە هــۆی
خهســاری گــهوره بــه نەتەوەکانی دیكه له
ئێرانیشــدا .لە ســەرەتاوە ئەگەر شۆڕشــی
مەشــرووتە بخەینــە بــەر شــڕۆڤە دەبینیــن
کــە ڕووناکبیرانــی ناوەندگــەرای فــارس
پشــتیان لــە ئامانجەکانــی مەشــرووتە
کــرد و بــە ڕێکخســتنی بارودۆخێکــی
تایبــەت هەلێکیــان ڕەخســاند بــۆ ڕەزاخان
تا دەســەاڵتی نیزامی و سیاســی بهدەســت
بگرێــت .ئــەو پشــتیوانیکردنە یەکــەم
هەڵــەی مێژوویــی ڕووناکبیرانی فارســە،
کەســانی وەک ،عەلیئەکبــەر داوەر،
حوســێن تەیمورتــاش ،محەممــەد تەدەیون،
ســولەیمان ئەســکەندەری ،زیــا تەباتەبایی
و محەممەدعەلــی فروغــی و  ...بــەو
پشــتیوانییه ،بناغەکانی پێکەوەحاوانەوە و
فرەڕەنگــی نەتەوەیــی لــە ئێرانیان تووشــی
داڕمانێکی مێژوویی کرد .ئەو پشتیوانی
کردنــە دەســتکەوتە سیاســییەکانی
مەشــڕووتەی خســتە پەراوێــزەوە و بــوو بــە
هۆی ڕێکخستنی دەسەاڵتی یاخی لەالیهن
ڕەزاشــاوە کە ســەرەکیترین قوربانییەکانی
ئەو دەسەاڵتە یاخییه خودی ڕووناکبیرانی

فارس بوون و زۆرێک لەو ڕوناکبیرانەی
بوونــە هــۆی هاتنــە ســەرکاری ڕەزاخــان
دواتــر یــان ئێعــدام کــران یــان هەاڵتن یان
لە زینداندا گیانیان لە دەســت دا .هەڵەی
دووهەمــی مێژوویی ڕووناکبیرانی فارس
و ناوەندگــەرا دەگەڕێتــەوە بۆ ســاڵەکانی
 ٣٠تا ٣٢ی هەتاوی؛ ئەو چەند ســاڵەی
کــە محەممــەد موســەدیق پێویســتی بــە
پشــتیوانییەکی هەمەالیەنــە هەبــوو تــا
بتوانێــت لــە بەرامبــەر هێــزی نایاســایی
حەمەڕەزا پاڵەوی بەرگری لە دەســەاڵتی
یاسایی خۆی بکات ،لەو سەردەمەدا و لە
پانتایــی سیاســی ئێران و لــە حەڤدەیەمین
خولــی پارلەمــان چەندیــن جەریانگەلــی
وەک :حیزبــی زەحمەتکێشــان ،حیزبــی
ئێــران ،حیزبــی میللی و نیروی ســێهەم و
موجاهیدەکانــی ئیســام ،حزوریــان هەبوو
کــه لە کاتــی کودتــای ئەرتەش بەســەر
دەوڵەتی موسەدیقدا بێدەنگیان نواند.
لــەو نێــوەدا ڕۆڵــی حیزبــی تــوده و
ڕوناکبیرانــی چەپ بەرچاوتــره چوونکە
تــودە هەم هێزێکی جەوماوەری هەبوو کە
دەیتوانی بیانکێشــێتە ســەر شەقامەکان و
هەم لە نێو ئەرتەشدا هێزێکی نهێنی هەبوو
کە دەیتوانی پێش بە کودتا بگرێ ،بەاڵم
چــوون حیزبــی کۆمۆنیســتی شــۆڕەوی
ڕازی نەبــوو ،حیزبی توده بێدەنگی نواند.
ئەو هەڵەیەی ڕووناکبیرانی ئەو سەردەمە
بــوو بــە هــۆکاری لەنێوچوونــی ئــەو
دێموکراســییە کــزەی کە دوای الچوونی

ڕەزاشــا پێکهاتبــوو و دیســان پاڵەوییەکان
توانیــان بناغەکانــی دیکتاتــۆری و
دەسەاڵتی سەرەڕۆی خۆیان پتەو بکەن.
ســێهەم قۆناغــی هەڵــەی مێژوویــی و
دۆڕانــی ڕووناکبیرانی ناوەند دەگەڕێتەوە
بــۆ دوای شۆڕشــی  .٥٧ڕووناکبیرانــی
فارس دوابەدوای ســەرکەوتنی شۆڕشــی
گەالنــی ئێــران ،پشــتیوانی خۆیــان بــۆ
خومەینــی دەربــڕی و هەوڵیــان دا کــە
ئــەو ئاخونــده کۆنەپەرەســتە دەســەاڵت
بگرێتــە دەســت و لــەو ڕێیــەدا کەنــد و
کۆســپەکانیان بــۆ خومەینــی وەال نــا و
بوونە هۆی پتەوبوونی دەسەاڵتی ڕێژیمی
کۆماری ئیســامی .لە شۆڕشــی ٥٧دا
ســەرەتا بــەرەی میللــی (جبهــه ملــی)
هاتنە پشــت خومەینی ،دواتــر چریكهكان
و موجاهیدینــی خەلــق و حیزبــی تــوده و
بهتایبــەت ڕێبەری ســەرەکیان کیانووری
پشــتیوانی خۆیان بۆ دەسەاڵتی کۆماری
ئیســامی بــە ڕێبەرایەتــی ئاخوندێكــی
کۆنەپەرەســتی دانیشــتووی قۆم دەربڕی،
لــەو نێــوەدا چاالکانێکــی سیاســی و
تێکنۆکڕاتی وەک بەنیسەدر ،بازەرگان،
ســەنجابی ،قووتبــزادە ،ڕەجــەوی ،فروهەر
بــۆ پتەوبوونــی دەســەاڵتی خومەینــی و
هەروەهــا ویالیەتــی فەقیــه زۆر چاالکانە
لــە مەیداندا بــوون ،بەاڵم لە کۆتاییدا ئەو
ڕووناکبیــرە مەزهەبــی و چەپانــە بوونــە
قوربانی سیاســەتی مەالکانی قووم و یان
دەسبەســەر کــران ،یــان لــەدار دران و یــان

وەک بەنیسەدر ڕوویان کردە تاراوگەوە.
ئــەو هەڵــە مێژووییــەی کــە بەنیســەدر
و ڕووناکبیرانــی هوچاخــی کردیــان،

بــوو بــە هــۆی خهســار و تاوانــی گــهوره
بــه دژی نەتەوەکانــی ئێــران کــە ئێســتا
دوای تێپەڕبوونــی چل ســاڵیش خەڵکانی

ئێــران نەیانتوانیوە خۆیان لــە دەرئەنجامی
بڕیــاری هەڵــەی ڕووناکبیرانــی ناوەنــد
ڕزگار بکەن.
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چۆنییەتی ژیان لە ئێستای ئێران و کوردستاندا
جاقل
هــەر نەتــەوە و هــەر جوغڕافیایــەک
جیاوازیگەلێکــی لەگــەڵ شــوێن و
نەتەوەکانــی دیکــە هەیــە کــە هەنــدێ
تایبەتمەندی بە ئەو پێکهاتانە دەبەخشێ.
لــەو ڕووەوە کــە ئــەو نەتەوانــە خاوەنــی
ئــازادی بــۆ چۆنیەتــی ژیــان نیــن ئــەم
تایبەتمەندییانــە دەتوانــن ببنــە هۆکار بۆ
تێپەڕکردنــی دژوار یــان ئاســانی ژیــان.
لەگــەڵ هەمووی ئەمانەشــدا دەســەاڵتی
زاڵ و خۆســەپێنی ناوەنــد کــە بەردەوام لە
هەوڵدایــە ڕێــژەی هێژمۆنــی ئابــووری و
سیاســی و کەلتــووری خــۆی لــە هەموو
ســوچ و قوژبنێکــی جوغڕافیــای ئێراندا
بەرفراوانتــر بــکات بــە هەمــوو توانایــەوە
هەوڵــی یەکدەســت کردنێــک دەدات کــە
لــە قازانجــی دەســەاڵتە ناڕەواکەیدا بێت.
ئــەو دەســەاڵتە تۆتالیتێرە بەرنامەکانی بە
قازانجــی ناوەند دادەڕێژێ و لە ڕوانگەی
ڕێژیمەوە ئەوە پەراوێزەکانن کە دەبێ باجی
بەهێزبوونــی ناوەنــد بــدەن؛ بــە واتایەکــی
دیکــە ئــەوە ئــاو و کانــگا و کەلتــوور و
باشــترین دەســکەوت و داهاتەکانــی
کوردســتان و بەرهەمــی ژینگــەی نەتەوە
بندەستەکانی دیکەیە کە تاران بە شێوەی
سیســتماتیک دەســتی بەسەردا دەگرێ و
بــۆ بەهێزکردنــی خــۆی کەڵــکاوەژووی
لێوەردەگرێ .لە پاش فاکتەری نەتەوەیی،
هەڵکەوتەی جوغڕافیایی و حەشــیمەتیی
خەڵــک و تەنانــەت ئاووهــەوای ئــەو
ناوچــە شــوێندانەرییان لەســەر ژیانــی
خەڵکێکــی تایبــەت لــە جوغڕافیایەکــی
دیاریکــراودا هەیــە .بەپێچەوانــەی
ئیدیعاکانــی بەرپرســانی ڕێژیم چۆنیەتی
ژیــان لــە جوغڕافیای ئێــران وەک یەک
نییــە و هــەروەک پێشــتر باســی لێوەکــرا
فاکتەرگەلــی نەتەوە و دیــن و جوغڕافیا
و کەلتوور هەر کامەیان بە نۆرەی خۆیان

هەنــدێ جیــاوازی ژیان بــۆ خەڵکێک لە
ناوچەیەکی دیاریکراو دروست دەکەن.
ئەوەی لە ئێستادا کە لە هەمووی ئەمانە
زیادتــر دەتوانــێ شــوێندانەری چاک یان
خراپی لە ســەر ژیانــی ڕۆژانەی خەڵک
هەبێت ئەو پالن و کارانەیە کە حکومەتی
تاران بە ســەر ئەو نەتەوانەدا دەیســەپێنێ؛
بۆوێنــە خەڵکــی پارێزگاکانــی باشــوری
ئێران بەهۆی نیزیکی بە ئاوەکانی کەنداو
و ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی لــەو ناوچانــەدا
لەبــاری ماڵییەوە تــا ڕادەیەک بەتواناترن
لە ناوچەکانی دیکەی ئێران بەاڵم لەباری
حکومەتییەکانــەوە
خزمەتگوزارییــە
هاوشــێوەی زۆربــەی خەڵکانــی ئێرانــن و
لە گەرمای تاقەتپڕوکێنی ئەو ناوچانەدا
ژیــان پــڕ زەحمــەت و دژوارە .ئەگــەر هەر
ئەم ناوچە یان پارێزگایانە لەگەڵ خەڵکی
ئەوبەر ئاوەکانی کەنداوەوە بەراورد بکرێ

دەبینین کە خەڵکی شــارەکانی باشــوری
ئێــران لەبــاری داهــات و گــوزەران و
ئازادییــەوە چەنــدە لــە دواوەتــرن و توانای
خەڵکــی ئــەم ناوچانــە چەنــدە کەمتــرە
هەتــا خەڵکــی واڵتانی کەنــداو .زۆربەی
کارخانەکانی ماشــێن سازی و پۆاڵ و بە
گشــتی ناوەندە گەورەکانــی بەرهەمهێنان
لە شــارەکانی ســەر بە نەتەوەی بااڵدەست
دامەزرابوون کە ئەوانیش بەهۆی گەندەڵی
و بێکیفایەتی کاربەدەســتانی حکومەتی
بــە نیســبەت ئــەو ســەرمایەگوزارییە
بێســنورانە کەمتریــن قازانجیــان بــۆ
خەڵکــی ئاســایی ئــەو ناوچانەیــە .بــەم
حاڵــەش هێشــتا بارودۆخــی کار و داهات
لــەو شــارانە لــە پارێزگاکانــی نەتــەوە
جیــاوازەکان باشــترە .بێگومــان ڕێژیمــی
ئاخونــدی یەکــەم هــۆکار و بەرپرســیاری
ســەرەکی ئــەم دواکەوتووییەیــە .قەیرانی

ئــاو یەکێک لــە گەورەتریــن قەیرانەکانە
کە خەڵکی ناوچەکانی باشور و باشوری
ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژاوا و ناوەنــدی ئێران بە
دەســتیەوە دەناڵێنن .ئاژەڵداری و باخداری
و جوتیاری لەم ناوچانە توشــی شکســتی
جیددی بووە هەر بۆیەش زۆربەی خەڵکی
ئــەم ناوچانــە بــۆ داهاتــی ژیــان ڕوویــان
کردوەتە ئاڵوگۆڕی بازرگانی .ســنوری
پارێزگاکانــی کوردســتان لەگــەڵ واڵتی
عێــراق کــە دەبــوو ببێتــە ســەرچاوەیەک
بــۆ داهاتــی خەڵکــی ئــەم ناوچەیــە ،لــە
چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا و بەپێــی پالنــی
حکومــەت بــووە بــە قەتڵــگای خەڵکــی
هەژار و دەســکورتی کوردســتان .ڕێژەی
بێــکاری و کەمداهاتی لە کوردســتان لە
ئاســتی مەترســیدار تێپەڕیــوە و چەندیــن
ســاڵە بەشــێک لە خەڵکی کوردستان بۆ
ژیانێکی باشــتر ڕێگای هەندەران دەگرنە

بــەر .گرانــی لەڕادەبــەدەر بووەتــە هۆکار
هەتا بەشــێک لە خەڵــک ،کرێکاری لە
باشــوری کوردســتان وەک دەرفەتێــک
بــۆ ژیان ســەیر بکــەن و بــەردەوام ڕێژەی
کرێــکاری ڕۆژهەاڵتــی لــە باشــوری
کوردســتان ڕووی لــە زیادبوونــە .بــە
هۆکارگەلێکــی جیــاواز نرخــی مڵــک و
ماڵ لە کوردستاندا بەردەوام گرانتر دەبێ
هــەر ئەمــەش وایکــردووە کــە خەڵکێکی
زیادتر تووشی ناهومێدی ببن و لە ڕووی
ناچارییــەوە ژیــان و زاوزێ لە کوردســتان
کــەم ببێتــەوە .هاوردەکردنــی خەڵکانــی
غەیری کورد بۆ کوردســتان ،مافیاکانی
«زەمینخــاری» کــە هاودەســتن لەگــەڵ
شــارەداری و شــۆرای شــارەکان و
دابەزینــی بەهــای تمەنــی ئێرانــی و بــێ
مودیرییەتــی و گەندەڵــی کاربەدەســتانی
مەسکەن و شارسازی هۆکارە دیارەکانی

گرانبوونی مڵک و ماڵن لە کوردستاندا.
خزمەتگــوزاری شــاری لــە ئاســتێکی
نزمدایــە و بــە دەگمــەن دەبینــدرێ کــە
ڕێگا و شەقامێکی نوێ دروست بکرێ.
چاکســازی لــە بینــا و ســاختمانەکانی
پزیشــکی و پــەروەردە و فێرکردنــدا بەدی
ناکرێ .دەزگا و ئامێری نەخۆشخانەکان
و تاقیگە پزیشــکییەکان کۆنن و خەڵک
بــۆ چارەســەری نەخۆشــینەکانیان ڕوو
لــە شــارە گەورەکانــی ئێــران دەکــەن .
کوردســتان کــە لە بــاری جوغڕافیاوە بۆ
ژیان بە یەکێک لە پڕپیت و بەرەکەتترین
ناوچــەکان دێتــە ئەژمــار بــەاڵم بەهــۆی
ئــەو کەتوارانــەوە کــە باســی لێوەکرا بووە
بــە ناوچەیــەک کــە لــە ئێســتادا ژیانی
خەڵکەکەی زۆر لە ناخۆشیدایە .خەڵکی
کوردســتان لەگەڵ ئەوەیکە وەک هەموو
نەتەوەکانی دیکەی جوغڕافیای ئێران لە
سیاســەتەکانی ڕێژیمی ناوەنــد زەرەرمەند
دەبــن ،بەهــۆی ئــەوەش کــە کوردســتان
ســەنگەری ئازادیخــوازی و دەنگهەڵبڕین
بــەدژی زاڵمانی زێدەخوازی ناوەندە زیادتر
لــە هەمــوو شــوێنێکی دیکــە لەالیــەن
ڕێژیمــەوە گەمــارۆی خراوەتــە ســەر .لەو
ڕووەوە کــە باســکردن لــە نرخــی گرانــی
کااڵکان یــان ئامارەکانــی ماڵوێرانــی
و نەخۆشــی و بێخانویــی و بەدخۆراکــی
و هتــد ئەوەنــدە خێــرا هەڵدەکشــێن کــە
چیــدی ئومێدێــک بــۆ دابەزاندنیــان لــەم
حکومەتــەدا بەدی ناکــرێ زۆر گونجاوە
کــە بڵێیــن خەڵکــی شــار و دێهاتەکانــی
کوردســتان بۆ ژیانێکی باشــتر و البردنی
هەر چەشــنە ســتەم و هەاڵواردنێک دەبێ
زیادتر تێکەڵ بە خەباتی شاخ و شار ببن
و بۆ ڕوخانی ئەو ڕێژیمە کە سەرچاوەی
هەموو نەهامەتییەکانە بە شــێوەی نهێنی
و ئاشکرا و لە سەنگەرەکانی شەڕی نەرم
و زبــردا بــە دژی ڕێژیمــی ئاخوندی بێنە
مەیدانەوە .

لە پەراوێزی دوو هەوڵی چەواشەکارانەی ڕەییسی لە کوردستان
دااڵنپەڕ
لەگــەڵ ســەرهەڵدانی چەمکــی
ناســیۆنالیزمی ئێرانی ،بە پێشــەنگایەتی
ڕوناکبیرانــی فارس ،دەبینین کە ناوەندی
ئێــران واتــە تــاران ،بــە ڕوانگەیەکــی
نابەرامبەرانــە دەڕوانێتــە نەتەوەکانی تری
ئێرانــی و ئەو جۆرە ڕوانینە بە تێپەربوونی
کات بووەتــە نەریتێــک و باوەڕێک الی
ناوەندگەراکان و فارســەکان ،و لەڕاستیدا
پێیــان وایــه کە ئــەوان لــە نەتەوەکانی تر
جیــاوازن و بــە مافــی خۆیــان دەزانــن کە
بڕیــار بــۆ نەتەوەکانی تر بدەن و بەخێرایی
خۆیــان ئەگــەر بــە گونجاو و بە پێویســت
بزانــن ئیمکانــات بدەن بــە نەتەوەکانی تر،
ئــەوە بــە منەتەوە ئەو کردەوەیان بە چاوی
نەتەوەکانــی تــر دادەدەنــەوە و وا ڕەفتــار
دەکەن دەڵەی خێریان کردووە بەو نەتەوانە.
ئــەو ڕەفتــارە شۆوێنیســتییانەی تــاران
بەنیســبەت نەتەوەکانــی تــر ،دوای
ڕووخانــی حکومەتــی حەمــەڕەزای
پاڵهویــش درێــژەی هەبووه و تا ئێستاشــی
لەگــەڵ بــێ ،ناوەندگــەراکان بەمجــۆرە
دەڕواننە نەتەوەکانی تر.
لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا دوو هــەواڵ
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــاو بــۆوە
کــە کەســانێک پێــی دڵخــۆش بــوون
و کەســانێکیش کردیانــە دەســتمایەی
پڕوپاگانــدا بــۆ حکومەتــی ڕەییســی.
هەڵبژاردنی کوردێک وەک ڕاوێژکاری
ڕەییسی یەکێک لەو هەوااڵنە بوو .ئەوەی
جێگای سەرنجە هەڵبژاردنی عەبدولسەالم
کەریمــی وەک ڕاوێــژکاری ڕەییســی
لــە کاتێکدابــوو کــە چەنــد ڕۆژ دوای
ئــەو هەڵبژاردنــە ،ڕۆژی لەدایکبوونــی
پێغەمبەری ئیســام لــە ڕوانگەی ئەهلی
سووننەتەوە بوو ،کە حکومەتی کۆماری
ئیسالمی باوەڕی بەو ڕۆژانە نییه و هەر
بۆیەش لە ڕۆژژمێری سااڵنەدا ئەو ڕۆژە

پشــوو ڕاناگەیەنێ؛ ســەرەڕای ئەوەیە کە
سااڵنێکی زۆرە خەڵکی سووننە مەزهەبی
ئێران داوا دەکەن کە ڕێز لە باوەڕی ئەوان
بگیرێت و ئەو ڕۆژە بۆ سووننیەکان وەک
پشــوو ڕابگەیەنــن .ههرچهنــد مۆرهیهكــی
خودی ڕێژیم كه ســااڵنێكی زۆره خزمهت
بــه سیاســهتهكانی ئــهو دهســهاڵته دهكات،
گهر بۆ ههر كارێك دیاری بكرێ ،نیشــان
ل ه گۆڕینی سیاســهت نییه بهڵكوو نیشان
لــه چهواشــهكارییهكی دیكــه و خــۆڵ لــه
چاوكردنێكی دیكهیه.
باســکردنی ئــەو بابەتــە بــۆ ئــەوە بوو کە
بڵێیــن ،ڕێزگرتــن لــە مافــی کەمینــە
ئایینییــەکان بــە ڕواڵەت ناکــرێ بەڵکوو
دەبــێ بــە کــردەوە بێــت .لــە چوارچێوەی
کۆمــاری ئیســامی ئێرانــدا دوای
تێپەڕبوونــی چــل ســاڵ لــە ســەرکوت و
کوشــتن و زیندانیکردنــی چاالکانــی
مەزهەبــی ســووننە دوای ئەوەیکە هێشــتا

ســووننی مەزهەبــەکان لــە تــاران مافــی
بەڕێوەبردنــی نوێــژی «هەینی»یان نییه،
لەکاتێکــدا کــە کاناڵەکانــی تلویزیونــی
کۆمــاری ئیســامی ڕاســتەوخۆ بێڕێزی
بــه ئیمامــی عومەر و حەزرەتی عایشــێ
دەکــەن ،لەکاتێکــدا کــە تــەواو ناوچــە
ســووننی مەزهەبــەکان لــە دۆخێکــی
خراپــی ئابووری و لە نەبوونی ئیمکاناتدا
دەژیــن ،لەکاتێکدا کە ئاخوندێكی شــیعە
چەندیــن قــات پتــر لــە مامۆســتایەکی
ســووننی مەزهــەب مەعــاش و ئیمکانات
وەردەگرێت ،بوونە ڕاوێژکاری کەســێکی
ســووننی مەزهــەب چ خزمەتێک دەکات
بــە شــوێنکەوتووانی ئــەو مەزهەبــە؟
ئــەوەی وەک ڕاســتی دەچێــت ئەوەیــە
کــە حکومەتــی کۆماری ئیســامی بەو
کردەوانــە دەیهەوێــت خــۆی لــە ژێر باری
ڕەخنــە و گازنــدەی واڵتانی دەرەوە ڕزگار
بــکات .شــایانی باســه کــە لە ســااڵنی

ڕابــردوودا ،کۆماری ئیســامی به پشــت
بەســتن بــە جەریانــی ئیخوانولموســلیمین،
هەوڵــی داوە گوتــاری نەتەوەیی و پرســی
نەتەوەیــی لــە ڕۆژهــەاڵت کەمڕەنــگ
بکاتەوە .حکومەت ئەو جەریانە ئیخوانییە
وەک بەشــێک لــە کۆمەڵــگای مەدەنی
کــورد ســاپۆڕت دەکات و یارمەتــی
ماڵیــان دەداتــێ و هــەوڵ دەدات ئەوانــە
وەک پێشــەنگی کۆمەڵــگای مەدەنــی
کوردســتان بناســێنێت ،بــە واتەیەکــی تر
خەریکە ئادرەســێک بە حەزی خۆی ساز
دەکات بــۆ کۆمەڵــگای مەدەنــی کــورد
و بهو شــێوه پرســی نەتەوەیــی کەمڕەنگ
دەکاتــەوە .ئــەو جەریانــە خەریکــە
سیاســەتەکانی کۆمــاری ئیســامی لــە
کوردســتان بــە نــاوی بەرگری لــە مافی
کوردە سووننیەکان پیادە دەکەن ،کەسانی
وەک عەبدولســەالم کەریمیــش دەچــن لە
خانــەی ئــەو جەریانــە دارەدەســتانە کــە

خەریکــن بەپێــی ویســت و حەزی ســپای
پاســداران و کۆمــاری ئیســامی هەنگاو
دەنێنەوە.
هەواڵــی دووهــەم کــە پێویســتی بــە
ئاوڕلێدانەوەیــە ،دانانــی بەنــاو کوردێکی
کرماشــانی وەک پارێــزگاری ورمێیــه.
چاالکانــی ڕێفۆرمخــوار و ناوەندگــەرای
کــورد ئــەوە وەک دەســتکەوتێک دەزانن
کــە کوردێــک بووبێتە پارێــزگای ورمێ
کە ئەو بابەتە دەکرێ لە چەند سۆنگەوە
شڕۆڤە و لێکدانەوەی بۆ بکرێ.
یــەک :دەکرێــت بگووترێ کــە کۆماری
ئیســامی دوای تێکهەڵچوونەکانــی
لەگــەڵ واڵتــی ئازەربایجــان بــە دانانــی
پارێزگارێکــی کورد لــە ورمێ ،بیهەوێت
هۆشــدارییەک بداتــە ئازەرییەکانــی نێــو
ئێران.
دوو :دانانــی كهســێكی کــورد وەک
پارێــزگاری پارێــزگای ورمــێ،

خۆیلەخۆیــدا هیــچ جێی بایــەخ نییه بۆ
کــورد ،هــەروەک پێشــتر بــاس کــرا ،ئەو
هەڵبژاردنــە هیــچ لە کێشــەی کورد و لە
زووڵــموزۆر و لە ســەرکوتی کــوردان کەم
ناکاتەوە.
ســێ :ئەگــەر ئــەو پارێــزگارە کــوردە لــە
پارێــزگای ورمــێ بتوانێــت لــە خزمــەت
بــە مافــی کــوردەکان هەنــگاو بنێتــەوە
ئــەو کات پێویســتە ڕوانینێکــی ترمــان
هەبێــت بــۆ ئەو باســه ،بەاڵم ئــەوەی جێی
ئاماژەیــە ئەوەیە کە پارێزگاری پێشــووی
ئــەو پارێزگایــه ،تورک نەبــوو بەاڵم هەر
لەو چەند ســاڵەی ڕابردوودا مافی کورد
لــەو پارێزگایــە زیادتــر پێشــێل کــراوە و
پــڕۆژەی بهتورککردنی شــارێکی وەک
مەهابــاد دەســتی پێکردووە ،چــون ئەوەی
لــەو پارێزگایە بڕیار دەدات پارێزگار نییه
بەڵکــوو ســپای پاســدارانە و پارێزگاریــش
مۆرهیهكــه لــه خزمــهت سیاســهتهكانی
ڕێژیمدا.
چــوار :کۆمــاری ئیســامی ئەگــەر
بهتەمایــە ئــاوڕ لە مافی نەتــەوەی کورد
بداتەوە ،پێویســتە کێشــەکان لــە بنەڕەتڕا
چارەســەر بــکات .پێویســته كــه دان
بــهوهدا بنــێ كه كوردی وهكــوو نهتهوهیهك
چهوســاندووهتهوه و هــهوڵ بۆ چارهســهری
كێشــهی نهتهوهیــی دهدا .كێشــهی كــورد
كێشــهی پۆســتێك و بهرپرســێك نییــه،
بهڵكــوو كێشــهیهكی نهتهوهییــه كــه ئــهم
نهتــهوه دهیهــهوێ لــه ســهر خاكــی خــۆی
بڕیار لهسهر چارهنووسی خۆی بدا.
لــە کۆتاییدا پێویســتە ئاماژە بەوە بکەین
کــە حکومەتــی ڕەییســی بــەو شــێوە
کردەوانە دەیهەوێت چەواشەکاری بکات،
بــەاڵم خەڵکی کورد دەزانن کە کێشــەی
ئەوان بوون یان نەبوونی ئەو کەسانە وەک
ڕاوێژکار و پارێزگار نییه ،بەڵکوو پرسی
کورد پرســێکی نەتەوەیی و پرسێکی زۆر
گهورهتر له بهرپرسایهتیی نێو دهزگایهكی
سهركوتكهره .
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دیالن هەردی:

وشیاریی سیاسی خەڵکی کوردستان بەنیسبەت بەشەکانی دیکەی ئێران زۆر لەسەرترە و بە ڕوونیش دیارە،
بەاڵم ئەوە بەس نییە ،خەڵک پێویستی بە وشیاریی نەتەوەیی و هەست بە بەرپرسیارییەتیی نەتەوەییە

وتووێژ :ڕەحمان سەلیمی

بەرپرســی کۆمیتەی هەڵســەنگاندنی
پســپۆڕانەی الفاو ســەر بــە کۆمیتەی
میللــی بەنداوەکانــی ڕێژیمی ئێران
باســی لــەوە کــردووە کــە دیــاردەی
ڕۆچوونــی زەوی کــە بەهــۆی
بەکارهێنانــی لەڕادەبــەدەری ئــاوە
ژێرزەوییەکان ڕووی داوە دەبێتە هۆی
کۆچکردنــی زیاتــر لــە  ٣٧میلیــۆن
کەس بۆ باکوور و ڕۆژاوای ئێران.
قســەکانی ئــەم بەرپرســەی ڕێژیــم
زەنگــی مەترســییەکە بــۆ گۆڕینــی
دێموگرافیــای کوردســتان کــە لەمێژە
ئەم پرۆسەیە دەستی پێ کردووە.
بابەتــی گۆڕێنــی دێموگرافییــای
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت کــە بــە
شــێوازێکی نــەرم لەالیــەن ڕێژیمــی
ئیسالمیی ئێرانەوە بەڕێوە دەچێت؛ لەم
ژمــارەی ڕۆژنامەی «کوردســتان»دا
لەگــەڵ بەڕێــز «دیــان هــەردی»
نووســەر و چاالکیی سیاســیی تیشکی
دەخرێتە سەر.

ئاڵوگۆڕی دێموگرافیی کوردستانلــە چ ئاســتێکدایە؟ چوارچێــوەی
جوغرافیایــی کوردســتان تــا چ
ڕادەیــەک کاریگــەر بــووە لەســەر
ئەم گۆڕانە دێموگرافییە؟

ئاڵوگــۆڕی دێموگرافیــی بابەتێکــی
جیهانییــە و بەهــۆی بەرەوەپێشــچوونی
پڕۆســەی بەجیهانیبــوون و هاتوچــۆی
خەڵــک بــە مەبەســتی کار ،ڕۆژ لــە
دوای ڕۆژ خێراتــر دەبێ ،کە ئەویش دوو
جــۆری هەیــە :کۆچکردنــی نێوخۆیــی
و کۆچکردنــی نێونەتەوەیــی بــەاڵم لــە
کوردستان بابەتەکە ڕەهەندێکی دیکەی
هەیــە .لــە واڵتانــی دیکــە دەوڵەتــەکان
ڕێکخــەری هاتوچــۆ و نیشــتەجێکردنی
خەڵکــن و ڕێگــە نــادەن ئاڵوگــۆڕی
دێموگرافــی بــە شــێوەیەک ڕوو بــدات
کە ببێتە هۆی مەترســی بۆ سەر سنوور
و خــاک و نەتــەوە و زمانەکەیــان؛ لــە
کوردســتانی داگیرکــراودا ،دەوڵەتێــک
یــان دەســەاڵتێکی هەرێمــی بوونــی نییە
کــە بتوانــێ ڕێگــر بــێ لــە گۆڕانــی
دێموگرافــی .لەالیەکــی دیکەشــەوە
داگیرکــەر بەئەنقەســت هەوڵی گۆڕینی
دێموگرافــی کوردســتان دەدات؛ بــە
تایبەت ئەو گۆڕینە بەئەنقەســتە لەدوای
دروســتبوونی دەوڵەتی ئێران لە سەردەمی
پاڵەویــدا ڕەوتێکی خێــرا و چەندالیەنەی
بەخۆیــەوە گرتــووە .دیــارە هەڵکەوتــەی
جوگرافیایــی کوردســتان لــەڕووی
ژینگەیــی و نزیکایەتــی نەتەوەکانــی
دیکــە لــە کوردســتان بە شــێوەیەکە کە
دەوڵەتــی داگیرکەر لــە هەندێک ناوچە
هەوڵــی داوە کەڵکــی لێوەربگرێــت؛ بــۆ
نموونــە هاوســنووریی کــورد و تورک و
نزیکایەتــی تــورک لــە دەســەاڵت .یــان
هەبوونی ژینگە و سەرچاوە سروشتییەکان
لــەو دواییانــەدا بووەتە هۆی ڕاکێشــانی
خەڵکــی غەیرەکورد بۆ کوردســتان ،کە
بەشێکی بە پیالنی دەوڵەتە.

زۆرێک لە ناوچە فارسنشــینەکانوشــک و بیاوانــە و کەڵکــی ژیانی
نەمــاوە ،ڕاگواســتنی خەڵکــی ئەو
ناوچانــە بۆ کوردســتان زیادتر بۆ
مانــەوەی نەتەوەی فارســە یان بۆ
سڕینەوەی نەتەوەی کوردە؟

هــەروەک چەنــد ڕۆژ لەمەوبــەر
بەرپرســێکی ئێــران ئاشــکرای کــرد کــە
بەهۆی تێکچوونــی ژینگەی هەندێک
ناوچــە ،نزیکــەی  ٣٧میلیــۆن کــەس
ڕادەگوێزرێــن بــۆ ڕۆژاوا و باکــووری
ئێران .بەهۆی ئەوەیکە نەتەوەی فارس لە
ئێران دەســەاڵتدارە و هەموو ئامرازەکانی
کۆنتڕۆڵــی دەســەاڵتی لــە دەســتدایە،

ئــەو ئاڵوگــۆڕە لــە قازانجــی فــارس و
لەڕاستای ســڕینەوەی کورددایە .لە بەر
ئــەوەی هەمــوو شــتێک پێشــتر بــۆ ئەو
کەســانە ئامادەیــە کە کــۆچ دەکەن بۆ
کوردســتان :دەسەاڵتی سیاسی و پۆستە
سیاســییەکان ،بــواری دارایی بۆ دەســت
بەســەرداگرتنی زەوی و مڵــک و ماڵی
کورد ،کار ،زمانی فارسی و کولتووری
فارســی کە پێشــتر لە کوردستان کاری
لەســەر کــراوە .لــە هەمووشــی گرنگتــر
سیســتمی پەروەردەی داگیرکەرە .ئەگەر
لەبیرتــان مابــێ چەند ســاڵ لەمەوبەر لە
هەندێک لە شارە کوردییەکان بڕیارێک
لەالیەن بەشــی پــەروەردەوە دەرکرابوو کە
داوای لــە قوتابخانــەکان کردبــوو دەبــێ
منــدااڵن لە نێو قوتابخانە لەگەڵ یەکتر
بە زمانی فارسی قسە بکەن .بە گوتەی
بەرپرســەکان ،ئــەو بڕیارە بۆ پشــتگیریی
لــە منداڵــە غەیرە کــوردەکان دەرکرابوو.
کەوابــوو مەبەســتەکە دوو الیەنــی
هەیــە :الیەنێکــی ڕزگارکردنی خەڵکی
ناوچەکانــی خۆیــان و الیەنێکیشــی
تواندنەوەی خەڵکی کوردە لەنێو نەتەوەی
فارسدا .هەڵبەت ئەوە پڕۆسەیەکی نەرمە
کــە لەوانەیە چەندین دەیە بخایەنێ و بە
شــێوەیەک نییە کە خەڵکی کوردســتان
هەســتی پێ بکەن و ڕووبەڕووی ببنەوە.
بــۆ نموونــە ئەگەر لە هــەر حەوتوویەکدا
یەک یان دوو بنەماڵە لە هەر شــارێکی
کوردستان نیشتەجێ بن ،چ خۆیان هاتبن
چ پیالنــی حکوومــەت بێ ،بــێ ئەوەی
خەڵکــی کوردســتان هەســتی پێ بکات
لــە چەنــد دەیــەی داهاتــوودا ئامارێکی
مەترســیدار دەبــێ .ئــەو نموونەیەمــان لە
کۆچی جووەکانی ئورووپا بۆ فەلەستین

هۆکار کۆچ دەکەن :خوێندن و ئابووری.
هۆکاری خوێندن :لەبەر ئەوەی سیستمی
سیاسیی ئێران سیستمێکی ناوەندگەرایە
و گرنگتریــن زانکــۆ و ســەرچاوەکانی
زانست وەک هەموو بوارەکانی دیکە لە
ناوەنــد کۆبوونەتەوە و خوێندکاری کورد
بۆ وەدەســتهێنانی زانستی باشتر و پلەی
باشــتر ناچــارە کــۆچ بــکات بــۆ ناوەند.
دوای تەواوکردنــی خوێندنیــش ،ئــەو
بــوارە و ئەو پلەیەی خوێندکار وەدەســتی
دێنێ ،ناچــاری دەکا بیخاتەوە خزمەتی
ناوەنــد ،چونکــە لــە بــوارە گرنگەکانــدا
بــە زەحمــەت لە کوردســتان دەتوانێ کار
بدۆزێتــەوە .زۆرێک لە کەســانی خاوەن
پلــەی زانســتی ناچــارن لــە کوردســتان
لەبــواری دیکــەدا کار بکــەن کــە هیچ
پەیوەنــدی بــە خوێندنەکەیانــەوە نییــە.
هــۆکاری ئابــووری :پێویســتە لە پێشــدا
ئــەو پرســیارە بکەیــن کــە ســەرەڕای
ئەوەی کوردســتان یەکێک لە باشــترین
ژینگەکانــی ئاووهــەوا و ســەرچاوە
سروشــتییەکانی هەیــە ،چــۆن بــووە بــە
یەکێــک لە هەژارتریــن ناوچەکانی نێو
جوغرافیــای ئێــران؟ واڵمەکــەی ئەوەیە
کــە لــە مــاوەی دەیەکانــی ڕابــردوودا،
دەســەاڵتی ئێران بۆ ڕاگرتنی دەسەاڵتی
سیاســیی خــۆی بــە پیالنــی جۆراوجــۆر
هەوڵــی هەژارکردنی کوردســتانی داوە،
لەبــەر ئــەوەی جەمســەری ئابــووری
ڕۆڵی ســەرەکیی لە ڕاگرتنی دەسەاڵتدا
دەگێــڕێ .ئەوەش بووەتــە هۆی ئەوەیکە
ڕێژەیەکی بەرچاو لە خەڵکی کوردستان
بــە ناچــار بۆ دەرەوەی کوردســتان کۆچ
بکــەن ،چ بــۆ پارێزگاکانــی دیکــەی
ئێــران ،چ بــۆ باشــووری کوردســتان و

هەیە.

دەرەوەی واڵت .بەشــێک لــەو خەڵکــەی
کــە لــە کوردســتانەوە کــۆچ دەکەن ،بۆ
زیندوومانــەوە و بژێوی ژیانی ڕۆژانەیە.
بــۆ نموونــە کرێکاریی لــە پارێزگاکانی
ناوەند .بەشــەکەی دیکە لەو کەســانەی
کــە کــۆچ دەکــەن ،بــە مەبەســتی
وەبەرهێنانە لە ناوەند .لە هەر دوو حاڵەتدا
دەســەاڵت ڕۆڵــی ســەرەکیی دەگێــڕێ.
یەکــەم ئــەوەی هێــزی کاری ناوەنــد
لــە بــواری وەبەرهێنــان لــە کــورد دابیــن
دەکات و دووهــەم ئەوەیکــە ســەرمایە و
ســەرمایەدارەکان ڕاکێشی ناوەند دەکات
تــا نەتوانــن لــە کوردســتان وەبەرهێنــان
بکــەن .هەروەهــا ،ئــەو ســەرمایەش
کــە لــە کوردســتان بەرهــەم دێ ،بــە
شــێوەی جۆراوجــۆر دەگوازرێتــەوە بــۆ
ناوەنــد .ئەنجامەکــەش ڕێــژەی زۆری
بێــکار و کۆڵبــەرە لــە کوردســتاندا.

تــا چەنــدە کۆچــی کــورد بــۆناوچەکانــی دیکــەی ئێــران
کاریگەریــی لەســەر کەمبوونەوەی
پێگــەی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان هەبووە؟ بە سەرنجدان
بــە ڕێــژەی بەرچــاوی بێــکاری و
پاوانــی بەشــی ئابووریــی ئێــران
لەالیــەن ســپای پاســدارانەوە،
ڕۆڵــی ئابــووری لــە کوێــی ئــەو
هاوکێشەیەدا دەبینن؟
گۆڕینــی دێمۆگرافــی دوو ڕەهەنــدی
هەیە :یەکەم ڕێژەی ئەو کەســانەی کە
کــۆچ دێنــن (واتــە دێنە کوردســتان) و
مــاوەی مانەوەیــان ،دووهــەم ڕێــژەی ئەو
کەســانەی کە کۆچ دەکەن و هۆکاری
کۆچ کردنیــان .ڕەهەندی یەکەممان تا
ڕادەیەک باس کرد کە هەم لەڕووی ڕێژە
و هەم لەڕووی ماوەی مانەوە ،کۆچهێنان
بۆ کوردســتان مەترســیدارە .سەبارەت بە
ڕەهەندەکــەی دیکە ،واتــە کۆچکردنی
خەڵکــی کوردســتان ،پیالنــی دەســەاڵت
ڕوونتر دیارە .خەڵکی کوردســتان بە دوو

 تێکدانــی ژینگــەی کوردســتان ولەنێوبردن و ســووتاندنی دارستانەکان
و ڕاگواســتنی ئــاوی کوردســتان تــا
چ ڕادەیــەک دەتوانــێ کاریگــەر بێــت
لەسەر تێکدانی دێموگرافیی ناوچەکە؟

خــۆی لــە هەمــوو شــوێنێکی جیهــان
تێکچوونــی ژینگە و گۆڕینی ئاووهەوا
کۆچــی خەڵکــی بــەدوادا دێ و زیانــی
ئابــووری لــە خەڵــک دەدا .گۆڕینــی
ڕێــڕەوی ڕووبــارەکان و ڕاگواســتنی ئاو
بــۆ ناوەنــد هاوکاتــە لەگــەڵ ســووتانی
دارســتانەکان .هەمــووی ئەوانەش دەبێتە
هــۆی کۆچکــردن یان فرۆشــتنی زەوی
لەالیەن خەڵکــی ئەو ناوچانەوە .هەروەها
بەشێک لە سەرمایەدارە غەیرەکوردەکان
لــە چەنــد دەیــەی ڕابــردوودا هاتــوون لە
کوردســتان زەوی و مڵــک دەکــڕن.
هەندێــک خەڵکیــش زەوییەکانیــان
دەفرۆشــن و خۆیــان وەکــوو کرێــکار
لەســەر زەوییەکــە دەمێننەوە .فرۆشــتنی
زەوی زۆر لــە کۆچکردن مەترســیدارترە
بــۆ گۆڕینــی دێموگرافیی کوردســتان.

هەر وەک لە پێشــوودا ئاماژەم پێ کرد،
کوردســتان خاوەن دەوڵەت یان دەســەاڵتی
سیاســی نییــە کــە کۆنتڕۆڵــی کڕین و
فرۆشــتنی زەوی بــکا و ڕێگــر بــێ لــە
پێدانــی مافی خاوەندارێتی بۆ کەســانی
بیانــی ،بۆیە لە هەموو حاڵەتەکاندا هەر
کورد زەرەرمەندی سەرەکییە.

خەڵکی کوردستان بەگشتی هەتائەو ئاســتە بە وشــیاریی سیاسیی
گەیشــتووە کــە زەوی و مڵکی خۆی
بە داگیرکەر نەفرۆشێت؟

وشــیاریی سیاســی خەڵکــی کوردســتان
بەنیســبەت بەشــەکانی دیکــەی ئێــران
زۆر لەســەرترە و بە ڕوونیش دیارە ،بەاڵم
ئــەوە بەس نییە .پێویســتی بە وشــیاریی
نەتەوەیی و هەســت بە بەرپرســیارییەتیی
نەتەوەییە .پێویستی بەو هزرەیە کە تێیدا
کوردبــوون و ئێرانیبــوون دوو چەمکــی
جیــاواز بــن ،کوردســتان و ئێــران دوو
ناوچــەی جیاواز بــن .کاتێک لە هزری
خەڵکــی کــورددا کــورد وەکــوو ئێرانــی
پێناســە بکــرێ ،لــەالی ئاســاییە کــە
زەوییەکانی بفرۆشێتە ئێرانییەکی دیکە.

لەگەڵ هەمووی ئەوانەشــدا ،ئەوە بواری
ئابوورییە کــە یەکالکەرەوەیە .هەروەک
پێشــتر باســم کــرد ،پیالنــی داگیرکــەر
لــەڕووی ئابوورییەوە لەمێژە دەســتی پێ
کــردووە و ئەنجامــە نەرێنییەکانــی بــۆ
کوردســتان ئێســتا دەردەکــەون .بــواری
ئابــووری دەتوانــێ وشــیاریی نەتەوەییش
ســڕ بکات یــان بەالڕێیدا بەرێ .مرۆڤ
هەرچەندیــش نەتەوەیــی بــێ ،ژیانــی
ڕۆژانــەی و پەیداکردنی بژێویی ژیانی
لە سەرووی هەموو شتێکەوەیە.

گۆڕانــی دێموگرافیــی کوردســتانلــە داهاتــوودا نەتــەوەی کورد بە
دیاریکراویــی بــەرەو چ ئاقارێــک
دەبات؟

هەرچەنــدە پێشــبینی کــردن زەحمەتــە،
بــەاڵم بــە ڕوانیــن لــە شــوێنەکانی
دیکــەی جیهــان ،ئــەو ئەگــەرە هەیە کە
بــەرەو هەمــان ئاقــار بــڕوا کــە زۆر لــە
نەتــەوەکان لــە جیهان تووشــی بوونە و لە
واڵتــی خۆیــان بوونــە بــە کەمینەیەکی
بچووک .هەرچەندە کوردستان هێندە بە
ئاســانی نابێ بە کەمینــە ،بەاڵم ئەگەر
پڕۆســەکە درێــژە بکێشــێ ،ئەنجامــی
خراپــی قەرەبوونەکــراوەی بــۆ کــورد لێ
دەکەوێتــەوە .زۆربوونــی ڕێــژەی غەیــرە
کــورد و کەمبوونــی ڕێــژەی کــورد،
هاوتەریــب لەگەڵ دەســەاڵتی داگیرکەر
و سیســتمی پــەروەردە و ڕاگەیاندن دەبنە
هــۆی زاڵبوونــی زمــان و کولتــوور و
ئایینــی داگیرکەر .بەتایبــەت زاڵبوونی
غەیرەکــورد لــە ڕووی ئابوورییــەوە
لــە ناوچــە کوردییــەکان .چونکــە
کۆچکردنی چینی ســەرەوە و ناوەڕاست
بــۆ دەرەوەی کوردســتان و هاتنی چینی
سەرەوەی غەیرە کورد و بوونیان بە خاوەن
زەوی ،دەبێتە هۆی ئەوەی ڕێژەی چینی
خوارەوە ڕوو لە زیادبوون بکات و ڕێژەی
چینی ناوەڕاست دابەزێ.
ئــەوەش دەبێتــە هــۆی ئــەوەی کــە

کۆمەڵگای کوردی لەڕووی وشیارییەوە
الواز ببێ .نموونەکەشــی هەر ئێســتا لە
زیادبوونــی ڕێژەی کرێــکار و کۆڵبەردا
دەبینیــن .بــە دەیان نموونەی هاوشــێوە لە
مێژووی چەند سەدەی ڕابردوودا هەن.

ڕۆڵــی خەڵکــی کوردســتان،ڕێکخــراوە
و
ئەنجومــەن
مەدەنییــەکان بــۆ ڕێگریکــردن لــە
گۆڕانــی دێموگرافیــی کوردســتان
لەڕووی نەتەوەییەوە چییە؟
کێشــەکە لەوەدایــە کــە ئــەو گۆڕینــە
بەشــێوەیەک نییــە کــە بــە ڕوونــی دیار
بــێ و خەڵکــی کــورد و ڕێکخــراوەکان
دژکردەوە نیشان بدەن ،بەڵکوو بە پڕۆسەیە
و بەشــێوەیەکی زۆر نــەرم ڕوو دەدات.
بۆیــەش بــە پڕۆســەیە ،تاکــوو گەڕانەوە
بــۆ دواوەی نەبــێ .بۆیــەش بــە نەرمــی
بەڕێــوە دەچێ ،تاکــوو خەڵکی کورد لە
ژیانی ڕۆژانەیدا هەســتی پێ نەکا واتە
پیالنێــک کە لە ڕێگەی پڕۆســەیەکی
درێژخایەنەوە جێبەجێ دەکرێ ،گەڕانەوە
بــۆ دواوەی نییــە و ئەگەریــش هەیبــێ،
دەبــێ بــە پرۆســەیەکی درێژخایەنتــردا
تێپەڕێ ،کە ئەویش ئەستەمە .بۆ نموونە
فەلەستینییەکان چۆن دەتوانن بگەڕێنەوە
بۆ سەرەتای سەدەی ڕابردوو ،ئەو کاتەی
کە زۆرینە بوون؟ ئەستەمە .لێرەدا ڕۆڵی
کۆمەڵــگای مەدەنــی و ڕاگەیاندنــی
کــوردی زۆر گرینگــە .کۆمەڵگــەی
مەدەنی و ڕاگەیاندن دەتوانن کۆمەڵگای
کــوردی لــە مەترســییەکانی داهاتووی
ئــەو پیالنە ئــاگادار بکەنــەوە ،بۆ ئەوەی
تاکــی کــورد تاکێکــی بەرپرســیار بــێ
لەبەرامبەر نیشتمانەکەی و شار و گوند
و خەڵکەکەی خۆی.

بزووتنەوەی کوردی لە ڕۆژهەاڵتیکوردســتان بــۆ ڕووبەڕووبوونەوەی
ئــەو پیالنــەی داگیرکــەر چــی
لەدەست دێت و دەبێ چی بکات؟
بزووتنــەوەی کــوردی لــە ناوخــۆوە لــە
ڕێگــەی چاالکانی خۆیەوە دەتوانێ ڕوو
لە ڕای گشــتی ،خەڵکی کوردســتان لە
گۆڕینی دێمۆگرافی ئاگادار بکاتەوە و
هۆشــداریش بداتە هەر کەس و الیەنێک
کە کارئاسانی بۆ ئەو پیالنە دەکەن .لە
هەمان کاتدا دەتوانێ ئەو کەســانەش بە
جۆرێک ئاگادار بکاتەوە کە لە دەرەوەی
کوردســتانەوە دێــن زەوی دەکڕن یان ئەو
کەســانەی زەوی بــە کەســانی بیانــی
دەفرۆشن .دەبێ خەڵک لە بێنرخبوون و
بەتاڵبوونی ڕێککەوتنەکان لە داهاتووی
دوای کۆمــاری ئیســامی ئــاگادار
بکاتــەوە ،بــەو شــێوەی لــە کەرکووکــی
دوای ڕێژیمــی بەعــس ڕوویــدا واتــە
لــە ڕێگــەی ڕاگەیانــدن و چاالکیــی
نهێنــی و کەســانی ناســراوی کۆمەڵگا
و مامۆســتایانی ئایینــی و بــە شــێوەی
جۆراوجــۆر هــەر دوو الیەنــی ڕێککەوتن
دەبــێ لــەوە ئاگادار بن کە لــە داهاتوودا
ئــەو ڕێککەوتنانــە هەڵدەوەشــێندرێنەوە.
هەروەهــا دەبــێ لــە ئاســتی
نێونەتەوەییشــدا کاری لەســەر بکرێــت.

ژمارە ٢٢ ، ٨٠٩ی ئۆکتۆبری ٢٠٢١

"چەند کۆپلەشێعر و نەرمەلێزمەی شاعیری تاراوگە ،
نادر ئەڵاڵیاری بۆ پێشمەرگە "
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هەرگیز جێتان ناهێڵین
یەکەم بەڵێنی یەکەم ساڵی سەدە
یەکەم یادگاری کۆمار
بە خاک و خەڵکی بدا
خاک ئەوێتە سەنگەری
خەڵک بۆی پشتوێنی نێو قەدە
خۆشمان دەوێی
وەکوو هیوا و ئاوات
چەشنی باران
کە دائەکا
لەسەر بااڵت
وەک ئەو مناڵەی
لە سروودا ناوت ئەبات
پێشمەرگە
تاقە هیوای واڵت

بەسیجی
یەک لەسەر سێی خەڵکی شار ڕژابوونە سەر شەقام و دروشمیان دەدا.
هێزەکانی ڕێژیم بێبەزەییانە پەالماریان دان؛ بڕێک بریندار بوون و
چەند سەد کەسیش گیران و کۆتایی بە خۆپیشاندانەکە هێنرا!
ڕۆژی دواتــر هەمــوو بــە مەرج ئازاد کران جگە لە حەفتا کەســێ کە
بەسیجی نەبوون!

تا بە ئێستاش کەس نازانێ
دڵی کوردستان لە کوێیە
هەرجارەو لە شوێنێ لێدەدا
بۆ داگیرکەر سکڵی سوورە
هەوێنی بوونی من و تۆیە
ئەپرسێ هی کام واڵتە
جوانترین دیمەن؟
دەڵێم :کوردستان ،واڵتی من
دەمەو تاریکان
کە خۆر هەڵدێ!
دەڵێ :گاڵتەم پێ مەکە  ....بەکام بەڵگە؟
وێنەیەکی پیشان دەدەم
لە تەنیشت شاخێکەوە پێشمەرگە دەردەکەوێ!!!
تۆ ببینە ڕیزەماڵ
ئەز ئەبینم زنجیرەشاخ
کۆاڵن و شەقام ببینە
من ئەبینم ،جۆگە و ڕووبار
مەکتەب و مزگەوت و سینەمات بێتە بەرچاو
من ئەبینم ،مەتەرێز ،گاشەبەرد ،گوێزەبانان
هەر بە هێالنەی تەیر و چۆلەکە بدە لەقاو
من ئەبینم
کەمینگەی هەڵۆ و تەوار
بڕوام پێ دێنی
ئەو دەمەی لە سووچەبانی تۆڵەوە دەدەن لە شەقەی باڵ
داگیرکەر بێ یاکوو تۆ جاش!
سزا دەدرێن بە دەس پێشمەرگەی شار

فەرموو بینووسە...
دوێکــە ئێــوارە چاوم پێت کــەوت .نایێژم نەگۆڕابــووی ...نا! هەر ئەو چکە
گۆڕانەش بووە هۆی ئەوەی دوای ئەو هەموو دڵئێشانە ساڵوێکت ڕەوانە بکەم.
ئەزانم نەتبیست چون من لە وێنەکەت ڕامابووم .وێنەی ژێر پۆستەکەتم دی،
زەمــەن ڕواڵەتی گشــت کەس ئەگۆڕێ بــەاڵم ناتوانێ گۆڕان لە بیری هەموو
کەسا بەدی بێنێ .لە خوێندنەوەی نووسینەکەت بوومەوە ،دەسخۆشانەشم بۆ
بەڕێ کردی .هیوادارم ئەو پیتانەی لە وشەدا یەکیان گرتەوە چینچین ببنە
پاکڵ بۆ کردەوەش!
......................................................................
هاوڕێی خۆشەویست ،ئەم نووسراوە ناتەواوە و نیو دێڕی ماوە!
بەڕێزت چۆنی تەواو دەکەیت ،فەرموو بینووسە!
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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 مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی سەرەتای
مانگی ڕەزبەری ساڵی  ١٤٠٠هەتاوی ،لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە
بریتین لە حاڵەتەکانی دەستبەسەرکردن ،بانگهێشت ،ئێعدام ،کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران ،کرێکاران،
خۆکوشتن ،زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران .
ئەم ڕاپۆرتە لە ناوەندی ئاماری ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا ،تۆمار کراوە.
دەسبەسەرکردنی هاوواڵتییان:

ڕۆژی شــەممە ١٧ی ڕەزبــەر٥ ،
هاوواڵتــی بــە ناوەکانــی «فــاروق
ســلێمانپوور» کــوڕی ســلێمان،
«مەســعوود ســلێمانپوور» کــوڕی
ســەلیم« ،موحسێن ســلێمانی» کوڕی
قــادر« ،دیــار ســلێمانپوور» کــوڕی
خــزر خەڵکی گونــدی «خوڕخوڕە» و
«ئــارش فەرشــادفەڕ» کــوڕی فەتاح
خەڵکی شــاری مەهابــاد ،لەالیەن هێزە
ئەمنییەکانەوە دەسبەسەر کران.
ڕۆژی شــەممە ١٧ی ڕەزبــەر،
هاوواڵتییــەک بــە نــاوی «ســامان
محەممــەدی» ،خەڵکــی کامیــاران،
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە لە بانە
دەسبەسەر کرا.
مرۆیــی
مافــی
هەواڵدەریــی
«هێرانــا» ڕۆژی یەکشــەممە ١٨ی
ڕەزبــەر ،باســی لــە دەسبەســەرکردنی
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
«خەدیجــە مێهدیپــوور» ،تەمــەن ٣٤
ســاڵ و خەڵکی شــاری ئیالم ،لەالیەن
هێزە ئەمنییەکانەوە ،کرد.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٢ی ڕەزبــەر،
ژنێک بە ناوی «سۆعدا خەدیرزادە»،
کچــی ڕەحیــم و خەڵکــی پیرانشــار،
لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە
دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی سێشــەممە ٢٠ی ڕەزبــەر،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
«شەریف ئەمینی» ،تەمەن  ٣٧ساڵ،
کــوڕی ئەحمــەد و خەڵکــی گونــدی
«شــوێ» ســەر بــە بانە ،لەالیــەن هێزە
ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر و
ڕەوانەی شوێنێکی نادیار کراوە.
ڕۆژی سێشــەممە ٢٧ی ڕەزبــەر ،دوو
هاوواڵتیــی خەڵکــی بانــە ،لەالیــەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر و
ڕەوانەی شوێنێکی نادیار کران.
هەواڵنێــری کوردپا ،شوناســی ئەو دوو
کەســە دەسبەســەرکراوەی بە ناوەکانی
«موتەلیب فەرەجی» ،تەمەن  ٣٨ساڵ
و «دانــا فەرەجی» ،تەمەن  ٢٠ســاڵ،
ڕاگەیاندووە.
هەواڵدەریی مافی مرۆیی «هێرانا» لە
هەواڵێکدا ،باســی لە دەسبەسەرکردنی
هاوواڵتییەکــی خەڵکــی شــاری
دێهلــۆڕان ســەر بــە پارێــزگای ئیــام،
لەالیەن هێزە ئینتزامییەکانەوە لەو شارە

کرد.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٨ی ڕەزبــەر،
عوســمان ئیســماعیلی ،چاالکــی
کرێــکاری و خەڵکــی ســەقز ،لەالیــەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە لەبــەردەم
ماڵەکەیدا دەسبەسەر کرا.
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــروودا،
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی «دیاکۆ
لوتفی» کوڕی کەریم خەڵکی شاری
بــۆکان ،لــە الیەن هێــزە ئەمنییەکانەوە
دەسبەســەر و بــۆ شــوێنێکی نادیــار
ڕاگوێزرا.

بانگهێشتکردنی هاوواڵتییان بۆ
ناوەندە ئیتالعاتییەکان:

ڕۆژی شــەممە ١٧ی ڕەزبــەر ،ســێ
کاســبکاری ســەقزی بــە ناوەکانــی
«فاتێح و فەرهاد ســۆهرابی و ئەحمەد
شــێخ ڕەحیمــی» ،لەالیــەن ئیتالعاتــی
شــاری سەقزەوە بانگهێشتی ئەو ناوەندە
حکوومەتییــە کــران و لێپرســینەوەیان
لەگەڵ کرا.
ڕۆژی دووشــەممە ٢٦ی ڕەزبــەر،
ڕۆژنامەوانێکــی کــورد بــە نــاوی
«جەبــار دەســتباز» ،بانگهێشــتی
ســتادی خەبەریی ئیــدارەی ئیتالعاتی
سنە و لێپرسینەوەی لێ کراوە.

ڕەوانەکردنی هاوواڵتییان و
داسەپاندنی سزای زیندان:

ڕێکەوتــی ٢٩ی خەرمانــان ،دوکتــور
«ناســر هیمەتی» دەروونناس ،نووسەر
و شــاعیری خەڵکــی شــاری ئابدانانی
ئیــام ،بــە ســاڵێک زینــدان مەحکووم
کرا.
حوکمی زیندانیی هاوواڵتییەکی کورد
بە ناوی «سەعید تابناک» ،خەڵکی
شــنۆ لە دادگای پێداچوونەوەدا ،بۆ ٤
ساڵ و  ٢مانگ کەم کرایەوە.
دوو هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی
«ئەنــوەر چالشــی» ،خەڵکی گوندی
«لۆرزنــە» و «کامیــل ســەیدان
مەســکەن (جەباروەنــد)» ،خەڵکــی
گونــدی «چریاوا» ســەر بــە ناوچەی
مەرگــەوەڕ ،لەالیەن لقی ١ی دادگای
ئینقالبی ورمێ ،هەر کامەیان  ٧ساڵ
زیندانی تەعزیرییان بەسەردا سەپاوە.
ڕۆژی یەکشــەممە ٢٥ی ڕەزبــەر،
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی «عەلی

زولفــی» کــوڕی حەمــزە و خەڵکــی
شــاری بــۆکان ،بــۆ جێبەجێکردنــی
حوکمەکــەی ،ڕەوانــەی زیندانــی ئەو
شارە کرا.
ئیبراهیــم (شــۆڕش) شــووریانی،
چاالکــی میدیایــی و بەڕێوەبــەری
کاناڵــی تێلێگرامیــی «پرســە و
سەرەخۆشــییەکانی بانــە» ،بەبــێ
ئامادەبوونــی لــە دادگا ،لەالیــەن
دادســەرای گشــتی و ئینقالبــی بانــە،
 ٧مانــگ زیندانی تەعزیری بەســەردا
سەپا.
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــروودا،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
«حەسەن فەرەجی» ،تەمەن  ٤٤ساڵ،
کــوڕی محەممــەد و خەڵکی گوندی
«لەنجاوا»ی شــاری مەریوان ،لەالیەن
دادگای ئینقالبــی ئــەو شــارەوە١٠ ،
مانــگ زیندانــی تەعزیــری بەســەردا
سەپا.
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
«محەممەدتاهیر حوسێنپوور» ،تەمەن
 ٢٦ســاڵ ،کــوڕی ڕەزا و خەڵکــی
نەغــەدە ،لەالیــەن دادگای ئینقالبــی
ئــەو شــارەوە ،بــە  ١٥مانــگ زینــدان
مەحکووم کرا.

کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران
و کاسبکاران:

ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٢ی ڕەزبــەر،
کۆڵبەرێک بە ناوی «ژیان عەلیپور»،
خەڵکــی گونــدی «بێــژوێ» ســەر بە
سەردەشــت ،لــە ئەنجامــی تەقەی هێزە
نیزامییەکانی حکوومەتی کوژرا.
شــەوی ڕابــردوو بەهــۆی پێکدادانــی
دوو ماشــین لــە جــۆری «ســەمەند
و ئیستەیشــن» کــە ژمارەیــەک
کۆڵبەریان ســوار کردبوو ،دوو کۆڵبەر
گیانیان لەدەســت دا و سێ کۆڵبەریش
بریندار بوون.
شوناسی ئەو دوو کۆڵبەرە کە گیانیان
لەدەســت داوە بریتییــە لــە «ســامان
مەحمــوودی» ،خەڵکــی گونــدی
«سوێرو» و «جەماڵ محەممەدی»،
خەڵکی گوندی «کۆخەمامۆ» ،سەر
بە شاری بانە ،ڕاگەیەندراوە.
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا،
کۆڵبەرێــک بــە نــاوی «حامیــد
فەقیهــی» ،بەهــۆی بەربوونــەوە لــە

بەرزایــی لــە ســنووری نەوســوود ،بــە
توندی بریندار بووە.

تەقینەوەی مین:

ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٢ی ڕەزبــەر،
ئەندامێکی هێزە نیزامییەکان لە ناوچە
ســنوورییەکانی نەوســوود ،بەهــۆی
تەقینــەوەی میــن بریندار بــووە و القی
چەپی لەدەست داوە.
بەخشــداری نەوســوود شوناســی ئــەو
ئەندامەی هێزە نیزامییەکانی بە ناوی
«ڕەســووڵ ڕەحمانــی» ،تەمــەن ٣٥
ســاڵ ،ڕاگەیانــدووە کــە لــە ســنووری
«تاقــە دار»ی نەوســوود کەوتــووە
بەسەر یەکێک لە مینە بەجێماوەکانی
شــەڕی نێوان ئێران و عێراق و تووشــی
ئەو ڕووداوە بووە.
ڕۆژی سێشــەممە ٢٧ی ڕەزبــەر،
هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی «ئارام
ئەحمــەدی» ،کــوڕی والی و خەڵکی
گونــدی «زمــکان» ســەر بــە شــاری
سەالسی باوەجانی ،بەهۆی تەقینەوەی
مین لە شــاری بێســتوون ،القی بریندار
بوو.
ســەر لــە بەیانیــی ڕۆژی پێنجشــەممە
٢٩ی ڕەزبــەر ،تەقینــەوەی میــن لــە
یەکێــک لــە پایــگا چۆڵکراوەکانــی
گوندی «جانداران» ســەر بە مەهاباد،
برینداربوونــی القــی هاوواڵتییــەک
بــە نــاوی «زانیــار عەبدوڵاڵهی» لێ
کەوتەوە.

برینداربوون و گیان لە
دەستدانی کرێکاران:

ڕۆژی چوارشــەممە ٢٠ی ڕەزبــەر،
کرێکارێکی تەمەن  ٢٠ساڵ ،خەڵکی
شــاری قــوروە ،لە کاتــی کارکردن لە
بینایەکی چــوار نهۆمیدا بەربوویەوە و
بە سەختی بریندار بوو.
لــە الیەکــی دیکــەوە ،هەواڵدەریــی
«ئیلنــا» باســی لــە گیانلەدەســتدانی
کرێکارێکــی ســەقزی بــە نــاوی
«ئومیــد شــافێعی» کــردووە کــە
بەهــۆی بەربوونــەوەی دەزگای بااڵبەر
لــە بینایەکەی ســێ نهۆمیــدا ،بریندار
ببوو.

لە سێدارەدانی هاوواڵتییان:

ڕێکخــراوی مافــی مرۆڤی ئێران کە

هەواڵــی لەســێدارەدانی هاوواڵتییــان لە
کوردســتان و ئێــران ڕوومــاڵ دەکات،
باســی لــە لەســێدارەدانی دوو زیندانــی
بە تۆمەتی «کوشــتنی بەئەنقەســت»
کە بە «قیســاس» مەحکووم کرابوون
لە زیندانی دێزاڵوای شاری کرماشان،
کرد.
ئــەو ســەرچاوە مافــی مرۆییــە،
شوناســی یەکێــک لــەو دوو زیندانییە
لەســێدارەدراوەی بە نــاوی «محەممەد
لەتیفــی» ،تەمــەن  ٢٣ســاڵ،
ڕاگەیاندووە.
لە الیەکی دیکەوە هەمان سەرچاوە لە
هەواڵێکی دیکەدا ،باسی لە مەترسیی
لەسێدارەدانی هاوواڵتییەکی مەریوانی
بــە نــاوی «تالیــب هیجرەتیپــوور»،
تەمــەن  ٣٣ســاڵ ،کــوڕی محەممــەد
و خەڵکــی گوندی «بەردەڕەشانـ»ـــی
مەریــوان لــە زیندانی ناوەندیی شــاری
سنە ،کرد.

خۆکوژی ژنان و پیاوان و
کوژرانی ژنان:

ڕۆژی هەینــی ٢٣ی ڕەزبــەر ،ژنێک
بــە نــاوی «لەیــا شــەکیبا» ،کچــی
فەتحوڵــا و خەڵکــی ســنە ،بەدەســت
هاوسەرەکەی لە یەکێک لە ماڵەکانی
هەڵکەوتوو لە شــەقامی «ڕۆکنا»ی
هەمەدان کوژرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٨ی ڕەزبــەر،
مێرمنداڵێــک بــە نــاوی «مەتیــن
عوسمانی» ،کوڕی کامیل و خەڵکی
گوندی «خۆشــاالن» ســەر بە ورمێ،
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٩ی ڕەزبــەر،
الوێــک بــە نــاوی «ماشــائەڵاڵ
ئازەرەخــش» ،تەمــەن  ١٨ســاڵ،
کــوڕی گرمــان و خەڵکــی گونــدی
«ڕەشگونــد» ســەر بــە ناوچــەی
دەشــتەبێڵی شــنۆ ،کۆتایی بــە ژیانی
خۆی هێنا.

