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ئامریکا دژکردەوەکانی لەدژی ئێران چڕ دەکاتەوە

لە پاش دانانی بەرپرسی نوێ بۆ کاروباری
ئێران لەالیەن دەزگای هەواڵگریی ئامریکا
و هەروەهــا وادە و بەڵێنییەکانــی دۆناڵــد
ترامــپ لەمــەر ئەنجامدانــی هەنــگاوی
بەکردەوە لەمەڕ کورت کردنەوەی دەســتی
کۆماری ئیســامی لە ناوچە ،ڕێکخراوی
ســیای ( )CIAئامریــکا ژوورێکــی
تایبەتــی بــۆ ئەنجامدانــی ئۆپەراســیۆنی
زانیــاری و ســیخوڕی دژی ڕێژیمــی ئێران
دروست کردووە.

و بەپێــی ئــەو ڕاپۆرتــه ئەرکــی ئــەو ژوورە
کۆکردنــەوەی شــرۆڤەکاران ،پێرســۆنێل و
شــارەزایانی ئۆپەراســیۆن بــۆ ئەنجامدانــی
ئۆپەراسیۆنی شاراوە لە بارەی ئێراندایه.
"مایــک پمپئو" بەڕێوەبەری ســیا یەکێک
لــە دژبــەرە ســەرەکییەکانی ڕێكکەوتنــی
ناوکی لەگەڵ ئێرانە.
چەنــد ڕۆژ لەمەوبــەر ڕۆژنامــەی
"نیۆیــۆرک تایمــز" لــە ڕاپۆرتێکدا باڵوی
کــردەوە کە؛ دەزگای هەواڵگریی ناوەندیی
ئامریکا بۆ بەشــی کاروبارە پێوەندیدارەکان
بە ڕێژیمی ئێران بەرپرســێکی نوێی دیاری
کردووە.
"نیۆیۆرک تایمز" شوناســی ئەو بەرپرسەی
بــە "مایــکل دی ئاندرێئــا" ڕاگەیانــدووە
کــە نازنــاوی "شــازادەی تاریــک"ی هەیە
و لــە ســەردەمی ســەرکۆماریی ئۆبامــادا
بەرنامــەی "کوشــتنە ئامانجدارەکانــی" لە
ئەستۆ بووە.
هەروەهــا "بیزێنس ئینســایدێر" یەکێک لە
ماڵپەرەکانی ئامریکا لە ڕاپۆرتێکدا باسی

لەوە کردووە کە؛ "دۆنالد ترامپ لە هەوڵی
ڕێکخســتن و گرێچنــی هەمــوو پارچــە
پێویستەکانە بۆ دژایەتیکردنی ئێران".
ڕێژیمــی ئێــران بــە ســەرەکیترین واڵت بــۆ
پشتیوانی لە تێرۆریزم لە جیهاندا ناسراوە.
لەســەرەتای مانگــی جۆزەردانــدا و
دوابەدوای ســەفەرەکەی دۆناڵد ترامپ بۆ
ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن ،ڕۆژنامەی
"الــرای" کویــت لــە هەواڵێکــدا بــاوی
کــردەوە؛ ئامریکا ڕێژیمــی ئێرانی ئاگادار
کردووەتەوە ،ئەگەر ســەربازانی ئامریکایی
لــە عێراق و ســووریه زیانێکیان پێ بگات،
ئامریــکا هێــرش دەکاتــە ســەر پایــەگا
نیزامییەکانی ئێران لە نێوخۆی ئەو واڵتە.
هــەر لەمبارەوە ژەنەڕاڵ "مارتین دێمپســی"
ســەرۆکی پێشــووی ســتادی هاوبەشــی
ئەرتەشــی ئامریــکا لــە دانیشــتنێکی
کۆنگــرەی ئامریــکادا ڕایگەیاندبــوو؛
ڕێژیمی ئێران بەرپرسیاری کوژرانی هەزار
سەربازی ئامریکایە.
وەزیری بەرگریی ئامریکا ،جەیمز مەتیس،

ڕێکەوتــی ٦ی جــۆزەردان لــە وتووێژێکــدا
لەگــەڵ کاناڵــی تەلەفزیۆنیــی "ســی بــی
ئێــس" وتبــووی :شــوێنپێی ئێران و ســپای
پاســدارانی ئــەم ڕێژیمــە لە هەر شــوێنێکدا
کە بشــێوی و توندوتیژی دەبیندرێت هەیە،
هــەر لــە لوبنانــەوە بگرە تــا دەگاتە یەمەن؛
هەروەهــا لــە ســوریە و عێــراق و بەحرەیــن و
هەموو شوێنێک.
ناوبــراو هەروەهــا وتبــووی :کۆمــاری
ئیســامی تەنانــەت دەس لــە تێــرۆری
کەســایەتییە بیانییەکانیش ناپارێزێ و لەم
ڕاســتایەدا بەتەما بوو باڵوێزی عەرەبســتان
لە واشنگتۆن بکوژێت.
لــە ڕەزبــەری ســاڵی ٩٠ی هەتاویــدا هێــزە
ئامریکاییەکان توانییان "مەنســوور ئەرباب
ســییەر" کــە بــە ڕەچەڵــەک ئێرانییــە
دەستبەســەر بکــەن کــە دەیویســت عــادل
ئەلجۆبەیر باڵوێزی ئەو کاتی ســعوودیە لە
ئامریــکا تێــرۆر بــکات؛ دواتر ئاشــکرا بوو
کــە ئــەم تێرۆریســتە ئێرانییــە لــە ڕێگەی
هێزی قۆدسی سپای پاسدارانەوە دنە دراوە

کوردســتان میدیــا :پڕیشــکەی ئاگــر و
ئاژاوەگێڕییەکانــی تــاران قەتــەری گرتەوە
و لــە ئەنجامــدا بەحرەیــن ،عەرەبســتانی
ســعوودی ،میســر و ئیماراتی یەکگرتووی
عەرەبــی بــۆ پاراســتنی ئەمنیەتــی
واڵتەکانیــان وازیــان لــە پێوەندییەکانیــان
لەگەڵ قەتەر هێنا.
بەپێــی هەواڵــی هەواڵدەرییــەکان،
ســەرلەبەیانیی ئەمــڕۆ ڕێکەوتــی 15ی
جــۆزەردان ،هەریــەک لــە واڵتانــی
بەحرەیــن ،عەرەبســتانی ســعوودی ،میســر

و ئیماراتــی یەکگرتــووی عەرەبــی ،لــە
چەنــد ڕاگەیەنــدراوی هاوشــێوەدا پێوەندییە
دیپلۆماتیکەکانــی خۆیــان لەگــەڵ واڵتی
قەتــەر پچڕانــد و ڕایانگەیانــد :بەهــۆی
پشــتیوانییەکانی قەتــەر لــە تێرۆریــزم و بۆ
پاراســتنی ئەمنیەتــی واڵتەکانمــان واز لە
پێوەندی لەگەڵ قەتەر دەهێنین.
لــە بەیانییەیەکدا کە هەواڵدەریی فەرمیی
بەحرەین باڵوی کردۆتەوە هاتووە :ئەم واڵتە
هەمــوو پێوەندییە دەریایــی و هەواییەکانی
خــۆی لەگەڵ قەتەر پچڕاندووە و  14ڕۆژ

کاتــی داوە بــە شــارۆمەندانی قەتەری کە
بەحرەیــن بەجێ بهێڵن.لە ڕاگەیەندراوەکەی
عەرەبستانیشــدا هاتووە :ئەم واڵتە پێوەندییە
دیپلۆماتیکەکانی خۆی و ســەرجەم ڕێڕەوە
دەریایــی و زەوینی و هەواییەکانی لەگەڵ
قەتــەردا ،لەڕاســتای پاراســتنی ئەمنیەتی
واڵتەکــەی لەبەرانبــەر مەترســییەکانی
تێرۆریزم و بونیادگەرایی ،بەستووە.
ئیماراتــی یەکگرتــووی عەرەبی دیپلۆماتە
قەتەرییەکانی بە پشتیوانی و دابین کردنی
ســەرچاوەی ماڵــی و نیزیکایەتــی لەگەڵ

تێرۆریــزم ،تایفەگــەری و بونیادگەرایــی"
تۆمەتبار کردووە و  48کاتژمێر کاتی بۆ
دیاری کردوون تاکوو ئیمارات بەجێ بێڵن.
هەروەهــا وەزارەتــی دەرەوەی میســر
ڕایگەیانــدووە؛ ســەرجەم ڕێــڕەوە هەوایــی
و دەریاییەکانــی خــۆی بــەڕووی قەتــەردا
دەبەســتێت؛ ئەمەش بەهۆکاری ئەمنیەتی
نەتەوەیــی واڵتەکــەی .دەوڵەتــی قاهێــرە
قەتــەری بــەوە تۆمەتبــار کــردووە کــە
پشــتیوانی لــە تێرۆریســتەکان ،لەوانــەش
ئەندامانــی ڕێکخراوی ئیخوانولموســلێمین

ڕۆژنامــەی "وال ســتریت ژورنــاڵ" لــە
ڕاپۆرتێکــدا باســی لــەوە کــردووە کــە؛
ڕێکخــراوی ســیای ( )CIAئامریــکا
ژوورێکــی تایبەتــی بــۆ ئۆپەراســیۆنی
زانیــاری و ســیخوڕی دژی ڕێژیمــی ئێران
دروســت کردووە و دژی ئەو ڕێژیمە کار و
چاالکی دەکات.
ئــەو ڕۆژنامەیــە باســی لــەوەش کــردووە
کــە؛ دۆناڵــد ترامــپ بەرنامــەی دژی
ئێــران لــە ئەولەویەتــی کاری خــۆی داناوە

تاکوو ئەم ئۆپەراسیۆنە ئەنجام بدات.
کــۆی ئەم ڕووداوانــە لەکاتێکدا ڕوو دەدەن
کــە بەپێــی دوایین هــەواڵ و زانیارییەکان،
کۆمــاری ئیســامی ئێــران بەردەوامــە لــە
تاقیکردنــەوەی مووشــەکی بالێســتیک
کە توانــای هەلگرتنی کاڵوەکی ناوکیی
هەیــە و ئەمــەش بەپێچەوانەی بڕیارنامەی
شــۆرای ئەمنییەتــی ڕێکخــراوی نەتــەوە
یەکگرتووەکانە.
هەروەهــا لەمــاوەی چەنــد حەوتــووی
ڕابــردوودا کۆمەڵێــک بەلگــەی نــوێ
لەمــەڕ دەســتێوەردانەکانی کۆمــاری
ئیســامی لە کاروبــاری نێوخۆیی واڵتانی
ناوچــە و نانــەوەی ئــاژاوە و گێرەشــێوێنی
لــە ڕۆژهەاڵتــی ناڤین بــاو کراوەتەوە کە
دەیســەلمێنن ڕێژیمــی تــاران بــە پڕچــەک
کردنــی گرووپــە توندڕەوەکانــی وەک
تاڵیبــان ،حوســییەکان ،عەلەوییــەکان و
حیزبوڵــا هەوڵــی ناســەقامگیرترکردنی
ناوچە دەدات.

پڕیشــکەی ئاگرەکــەی تــاران واڵتــی قەتــەری گرتــەوە

دەکات.ئــەم هەڵوێســتەی واڵتانــی
ئاماژەبۆکــراو دوابــەدوای ئــەوە هاتە ئاراوە
کــە؛ لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا ئەمیری
قەتــەر ،شــێخ تەمیــم حەمــد ئالــی ســانی،
لــە وتووێژێکــی تێلێفۆنیدا لەگەڵ حەســەن
ڕۆحانــی ســەرکۆماری ڕێژیمــی تــاران،
باســی لــە "بەهێزکردنــی هاوکارییەکانــی
لەگــەڵ ئێــران" کــردووە و وتوویەتی :هیچ
هۆکارێکــی لۆژیکییانــە بــۆ دژایەتــی
کردنی کۆماری ئیسالمی نابیندرێت.

پـەیڤ
تێرۆریزمی دووسەر
كەریم پەرویزی
مەتەڵێکــی کــوردی هەیــە کــە دەڵــێ؛
گــەر مــارت برینــدار کرد و نەتکوشــت،
بــە ڕێبوارانــەوە دەدا و ڕەنگــە ڕۆژێــک
بە خۆتیشەوە بدات .ئەمە چیرۆکی ئەم
سااڵنەی دوایی ئورووپا و ئامریکایە.
لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتی پرکێشــە
و ســتەمکاریدا ،بێــداد و چەوســانەوە و
ســەرەڕۆیی حوکــم دەکا و دەســەاڵتی
هەمــوو کۆمەڵگاکانــی گرتۆتــەوە .لــە
وەها جوغرافیایەکی سیاسیدا ،سەرکوت
و بێــداد هــۆکارن بۆ ناڕەزایی دەربڕین و
لەوالشــەوە ،بڕوا و بیرۆکەی دژەئازادی
و کۆنەپەرســتانە ،هــۆکاری ســەرەکیی
پەرەدان بە ستەم و توند و تیژین.
لــەم گۆمــاوە لێڵــەی ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســتدا تێرۆریــزم ،تێرۆریــزم بەرهــەم
دێنێتــەوە و توندئاژۆیــی دەکــرێ بــە
بیانوویەک بۆ توندئاژۆیی بەرانبەر .بەم
شــێوازە ،ســیمای سیاســیی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاست پڕە لە ئاگر و ئاسن و خوێن!
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامیش
کــە ماکــەی هەمــوو ئیدئۆلۆژیــە
تێرۆریســتییەکانە ،لــە تونــدو تیــژی و
توندئاژۆیــی ســەلەفی جیهادییەکانــی
هەڵقــواڵوی ئەشــکەوتە تاریکەکانــی
دواکەوتوویی ،کەڵکی نابجێ وەردەگرێ
و هەم بە ڕواڵەت دژایەتییان دەکا و هەم
ژێربەژێــر هانــدەر و یارمەتیدەریان دەبێ،
هــەر وەک چۆن لــە پێوەندیی کۆماری
ئیســامی و تاڵیباندا بەڵگە دەرکەوت و
وتەبێــژی تاڵیبان باســی ڕێککەوتنیانی
لەگەڵ تاران کرد.
چەنــد ســاڵێکە لــە ســووریە ،هەمــوو
توندئاژۆیــی وتێرۆریزمێــک بــە ڕواڵەت
جیــاواز ،بــەاڵم بە نێوەڕۆک یەکســان و
هاوشــێوە گێــژاو دەنێنــەوە و گەردەلوولی
دژایەتیــی ژیانــی ئــازاد و بەختەوەرانــە
هــەڵ دەکــەن .کۆمــاری ئیســامی و
کلــک و لــق و دەســکەتەورەکانی،
زۆرانبــازی لەگــەڵ ئەلقاعیــدە و بەرەی
نوســرە و داعــش و  ...دەکــەن و ژێــر
بەژێریــش یارمەتیــی یەکتر دەدەن تاکوو
هیچیــان لــە نێــو نەچــن و بــەم شــێوەیە
بیانووی درێژەدان بن بۆ یەکتری .
لــەم گێــژاوی دژە مرۆییەدا هەڵوێســتی
ئورووپا و ئامریکا ،هەڵوێستێکی ناتەواو
بــووە و هەرچەنــد بۆردومانــی داعشــیان
کردووە و هەڕەشــەیان لە بەشــار ئەســەد
و کۆمــاری ئیســامی و حیزبوڵــا و
دۆستانیان کردوە ،بەاڵم هەڵوێستەکانیان
وەکــوو برینــدار کردنی مــاری مارخۆر
بووە!
جیهانــی ڕۆژئاوایــی وایــان دەزانی گەر
شــەڕی ســووریە گەمــارۆ بــدرێ ،جــار
جارێکیــش الیەنێکیــان الواز بکــرێ،
دەتوانــن بەاڵی تێرۆریــزم لە خۆیان دوور
بخەنــەوە و ئاگــری شــەڕ تەنیا ســووریە
و عێــراق دەگرێتــەوە و لــەو چوارچێــوەدا
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لە سەر پرسی یەکگرتنەوە،
دوو دەفتەری سیاسی کۆبوونەوە

بەڕێ ــز کاک مس ــتەفا مەول ــوودی ،ب ــە
سەرپەرســـتیی هەیئەتێکـــی دەفتـــەری
سیاس ــی ،س ــەردانی حیزب ــی دێموکرات ــی
کوردســتانی ئێرانیــان کــرد و لــەو دیــدارەدا
چۆنیەتیـــی درێژەدانـــی دیالـــۆگ لـــە
پێنـــاوی یەکگرتنـــەوەدا بـــاس کـــرا و
هەیئەتەکانــی هــەردوو الیــەن ڕاســپێردران
ب ــۆ درێ ــژەی دانیش ــتنەکان.
لـــە درێـــژەی دانیشـــتنەکانی هـــەردوو

ڕۆژی
سیاســـیدا،
دەفتـــەری
چوارشـــەممە ڕێکەوتـــی ١٠ی
جۆزەردان ــی ١٣٩٦ی هەت ــاوی بەرانب ــەر
بـــە ٣١ی مـــای ٢٠١٧ی زایینـــی،
بەڕێـــز کاک مســـتەفا مەولـــوودی بـــە
سەرپەرەســـتی هەیئەتێکـــی دەفتـــەری
سیاس ــی س ــەردانی حیزب ــی دێموکرات ــی
کوردس ــتانی ئێرانی ــان ک ــرد و ل ــە الی ــەن
هەیئەتێکـــی دەفتـــەری سیاســـییەوە بـــە

سەرپەرەســـتی بەڕێـــز کاک مســـتەفا
هیجـــری پێشـــوازییان لێکـــرا.
ل ــە دانیش ــتنێکی دۆس ــتانەدا دوو الی ــەن
چۆنیەتـــی بەرەوپێشـــبردنی ئەرکـــی
یەکگرتنـــەوەی ڕیزەکانـــی حیزبـــی
دێموکراتیـــان خســـته بەربـــاس و هـــەر
دوو دەفت ــەری سیاس ــی دوای باس ــێکی
ورد و هەمەالیەنـــە لـــەو پێوەندییـــەدا،
هەیئەتەکانــی هــەردوو الیــان ڕاســپارد بــە

لەبەرچاوگرتن ــی ئ ــەو ڕێوش ــوێنانەی ل ــە
ئاکام ــی باس ــەکانی ئ ــەو کۆبوون ــەوەدا
دیــاری کــران ،هــەوڵ بــدەن بــۆ درێــژەدان
بـــە کۆبوونەوەکانیـــان و گەیشـــتن بـــە
ڕێکەوتنێـــک کـــە هـــەم ئاکامەکـــەی
یەکگرتنـــەوەی حیـــزب بـــێ و هـــەم لـــە
داهات ــوودا ب ــە یەک ــەوە ب ــوون ل ــە پێن ــاو
خەبـــات بـــۆ وەدیهێنانـــی ئامانجەکانـــی
گەلـــی کـــورد لـــە ڕۆژهەاڵتـــی
کوردســـتان دەســـتەبەر بـــکات.

لــەو ڕێوڕەســمەدا هەیئەتــی حیزبــی
دێموکرات هاوخەمیی حیزبی دێموکراتیان
پێشــکەش بــە بنەماڵــەی "نەوشــیروان
مســتەفا" و ئەندامانی بزووتنەوەی گۆڕان
کــرد و خۆیــان بــە بەشــدار و شــەریکی
خەمیان زانی.

وفدێکــی بــااڵی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بە سەرپەرەســتی بەڕێز
مســتەفا هیجــری ســکرتێری گشــتی
حیــزب ،بەشــدارییان لە ڕێوڕەســمی پرســە
و سەرەخۆشــی ســکرتێری پێشــووتری
حیزبــی شــیوعی عێراق ،مامۆســتا عەزیز
محەممەددا کرد.

هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات بەشداریی لە
سەرەخۆشیی نەوشیروان مستەفادا کرد

هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە ڕێوڕەســمی پرســە
و سەرەخۆشــیی "نەوشــیروان مســتەفا"
ڕێکخــەری بزووتنــەوەی گۆڕانــدا
بەشدارییان کرد.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ٣١ی
بانەمەڕی ١٣٩٦ی هەتاوی ،هەیئەتێکی

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بــە سەرپەرەســتیی "مســتەفا هیجــری"
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،لــە شــاری هەولێــر لە
مزگەوتی "ســەواف" ،لە ڕێوڕەســمی پرسە
و سەرەخۆشــیی خوالێخۆشــبوو "نەوشیروان
مستەفا"دا بەشدارییان کرد.

هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرەســتیی
"محەممــەد نەزیــف قــادری" ئەندامــی
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکــرات،
بەشــدارییان لە ڕێوڕەســمی بەخاکسپاردنی
عەزیز محەممەددا کرد.
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی ١١ی
جۆزەردانی ١٣٩٦ی هەتاوی ،هەیئەتێکی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران بە

سەرپەرەســتی "محەممەدنەزیــف قــادری"
ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی حیزبــی
دێموکــرات ،بەشــدارییان لــە ڕێوڕەســمی
بەخاکســپاردنی عەزیــز محەممــەد،
ســكرتێری پێشــووتری حیزبــی شــیوعیی
عێراقدا کرد.
لــه مهراســیمى بهخاکســپاردنی ناوبــراودا
بهرپرســانى بــااڵى ئیــدارى ،سیاســى،
نوێنهرانى حیزب و الیهنهكان ،كهســایهتییە

هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات بەشداریی له
ڕێوڕەسمی بە خاکسپاردنی عەزیز محەممەددا کرد
كوردستانى و عێراقییەکان ئاماده بوون.
لــەو ڕێورەســمەدا هەیئەتــی حیزبــی
دێموکــرات پەیامــی هاوخەمیــی حیزبــی
دێموکراتیــان بــە بەپرســانی ئــەو حیزبــە
گەیاند.
تەرمــی عهزیــز محهممــهد سیاســهتمهدار
و تێكۆشــهرى دێریــن و نــاودارى كــورد لــە
گۆڕســتانی "شــەهیدانی شــیوعی" لــە
شاری هەولێر ئەسپەردەی خاک کرا.

بەشداری وەفدێکی حیزب لە ڕێوڕەسمی سەرەخۆشی
مامۆستا عەزیز محەممەد

ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ١١ی
جۆزەردانــی ١٣٩٦ی هەتاوی هەیئەتێکی
پایەبەرزی حیزبی دێموکراتی کوردستانی

ئێــران بەسەرپەرەســتی بەڕێــز ســکرتێری
گشــتی بەشــدارییان لە ڕێوڕەســمی پرســە
و ماتەمینــی مامۆســتا عەزیــز محەممەد
کەســایەتی ناســراوی کورد و ســکرتێری
پیشــووتری حیزبــی شــیوعی عێــراق،
لــە شــاری هەولێــری پێتەختــی هەرێمــی
کوردســتانی عێراقــدا کــرد و پەیامــی
هاوخەمــی و سەرەخۆشــیی حیزبــی
دێموکراتیــان بــە بنەماڵــەی بەڕێــزی
مامۆســتا عەزیــز و بەڕێــز کاوە مەحموود
ســکرتێری حیزبی شــیوعی کوردســتان و

سەرکردایەتی ئەم حیزبە گەیاند.
لــە میانــەی ئــەم ڕێوڕەســمەدا بەڕێــز
ســکرتێری گشــتی حیزب لــە وتووێژێکی
تایبــەت لەگــەڵ تەلەفزیۆنــی "ڕێــگا"،
تەلەفزیۆنــی فەرمــی حیزبــی شــیوعی،
کۆچــی دوایی بەڕێــز عەزیز محەممەدی
وەکوو کەسایەتییەکی دیاری کوردستان و
دۆستێکی لەمێژینەی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران و هاوڕێیەکی بەوەفای
شــەهیدی نەمــر دوکتــور قاســملوو ،بــە
خەسارێکی گەورە زانی.

ڕێوڕەسمی ڕۆژی مندااڵن لە بنکەی دەفتەری سیاسیی
حیزب بەڕێوەچوو

چاالکیی تەبلیغی بۆ پشتیوانی لە ڕاسان لە
شارەکانی کوردستان بەڕێوەچوو
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
بــۆ پشــتیوانی لــە ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت
چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییــان لــە چەنــد
شاری کوردستان بەڕێوەبرد.
قارەمانانی دێموکرات لە شاری "مەریوان"،
سەر بە پارێزگای سنه ،بۆ بەرز نرخاندنی
وەرزی نوێــی خەباتی حیزبــی دێموکراتی
کوردستانی ئێران و گرێدانی خەباتی شاخ
و شــار ،بــە شــێوەیەکی بەریــن چاالکیــی
تەبلیغییان لەو شارە بەڕێوە برد.
ڕوڵــە چاونەترســەکانی دێموکــرات لــە

گوندەکانــی ''کولیــد و ژرێــژە" ســەر بــە
شاری مەریوان بە نووسینی دروشمی وەک
"ڕاســان بەردەوامە ،بژیحدکا ،مەرگ و
نەمان بۆجاشــی چڵکاوخۆر ،بژی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،جاشــی
خۆفــرۆش دەســت لــە نیشتیمانفرۆشــتن
هەڵگرە ،نیشتیمان وەک دایک وایە نابێ
خەیانەتــی پــێ بکرێ ،خۆ فرۆشــان باش
بزانن کە بە سزای گەل دەگەن" چاالکیی
تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
هەروەها ڕۆڵە چاونەترســەکانی نیشــتمان،

ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ٨ی
جۆزەردانــی ١٣٩٦ی هەتــاوی ،لە شــاری
نەغەدە ،چاالکیی تەبلیغییان بە دروشــمی
"نا بۆ ڕێژێمی ســێدارە ،بژی حدکا ،بژی
ڕاسان" بەڕێوە بردووە.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــار و
گوندەکانــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
بــەردەوام چاالکیی تەبلیغــی بەڕێوە دەبەن
و پشــتیوانی لــە خەباتــی نوێــی حیزبــی
دێموکرات دەکەن.

ڕێوڕەســمی ڕۆژی جیهانیــی منــدااڵن
لــە بنکــەی دەفتــەری سیاســی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،بــە
بەشــداریی مندااڵنی بنەماڵەکانی حیزبی
دێموکرات بەڕێوەچوو.
ئێــوارەی ڕۆژی پێنجشــەممە ١١ی
جــۆزەردان ،بــە بۆنــەی ڕۆژی جیهانیــی
منــدااڵن ،ناوەنــدی نێرگــز مەراســمێکی
بەشکۆی بەڕێوەبرد.
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە خوێندنــی

ســروودی نەتەوایەتــی ئــەی ڕەقیــب و
دواتــر ڕاگرتنــی خۆلەکێــک بێدەنگــی
بــۆ ڕێزگرتــن لــە گیانی پاکی شــەهیدان
دەستی پێکرد.
ڕێورەســمەکە لــە چەندین بڕگــە و بابەتی
جۆراوجــۆر پێکهاتبــوو ،کــە بریتیــی بوون
لــە چەندیــن جــۆر کێبڕکێــی مندااڵنــە
و خوێندنــی شــێعر و گۆرانــی لەالیــەن
مندااڵنی بەشدار لە ڕێوڕەسمەکە.
بەشــێکی دیکــەی ئــەو ڕێوڕەســمە،

هەڵپەڕکێی مندااڵنی ناوەندی نێرگز بوو،
کە ســەرنجی بەشــدارانی ڕێورەســمەکەی
بۆ الی خۆی ڕاکێشا.
پاشــان هونەرمەنــد غــواڵم فاتحــی بــە
هاوڕێیەتی شەپۆل رەحیمی گۆرانییەکیان
پێشکەش بە ڕێوڕەسمەکە کرد.
دواتــر دیاریــی ناوەنــدی نێرگــز بــە ســەر
مندااڵنی "ئازادی"دا دابەش کرا و دوایین
بڕگــەی ڕێوڕەســمەکەش بریتــی بــوو لــە
هەڵپەڕکێی گشتی.
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ڕێژیمی ئێران بڕیارێک بۆ
پەیامــی هاوخەمیی مســتەفا هیجری
مامۆستایانی ئایینی ورمێ دەردەکات
سەبارەت بە
کۆچی دوایی عەزیز محەممەد
بەرپرســانی ئەمنییەتیــی ڕێژیمــی ئێــران
لــە پارێــزگای ورمــێ ،لــە دژی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران ،بڕیارێک
بۆ مامۆستایانی ئایینی دەردەکەن.
بەرپرســان و کاربەدەســتانی ڕێژیمــی
ئیسالمیی ئێران لە بڕیارێکدا بۆ دژایەتی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و
خەباتــی نوێــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت،
هۆشــداریان بــە مامۆســتا ئایینییەکانــی
پارێزگای ورمێ دا.

بەپێــی ئەو هەواڵە "دەفتەری نوێنەرایەتیی
وەلی فەقیهـ بۆ کاروباری ئایینیی ئەهلی
ســووننه" ،ئــەو مامۆســتا ئایینییانەی کە
لــە مزگەوتەکانــدا خوتبــە بــۆ خەڵــک
دەخوێننیــان بانگهێشــت کــردووە و پێیــان
ڕاگەیانــدوون کــە دەبــێ لــە چوارچێــوەی
سیاسەتەکانی ڕێژیمدا وتار بخوێنن.
هــەر بەپێــی ئەو هەواڵــە؛ دەفتــەری وەلی
فەقیهـــ لــەو بارەیــەدا بەڵێننامــەی بــە
مامۆستا ئایینییەکان پڕ کردووەتەوە.

سپای تێرۆریستی پاسدارانی ڕێژیمی ئێران
لە نزیک ناوچە ســنوورییەکانی هەرێمی
کوردستان تۆپخانەیەکی دامەزراند.
ســپای پاســدارانی ڕێژیمــی ئیــران
تۆپخانەیەکی لە ســنووری کێلەشین سەر
بە شاری شنۆ دامەزراندووە.
ڕۆســتەم جەهانگیــری ،بەرپرســی
کۆمیســیۆنی سیاســی ـ نیزامیــی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،وێــڕای
پشتڕاست کردنەوەی ئەو هەواڵە ڕایگەیاند؛
"دامەزراندنــی ئــەو تۆپخانەیــە لــە الیــەن
ســپای پاســدارانەوە بــۆ بەرەنگاربوونەوەی

چاالکیی پێشمەرگەکانی ڕۆژهەاڵته".
سەرەڕای ئەوەش ،ئەو ئەندامەی دەفتەری
سیاســیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران لــە ســەر بەردەوامیــی چاالکیــی
پێشــمەرگەکانی ڕۆژهــەاڵت لــە نێــو
کۆمەاڵنی خەڵکدا پێداگریی کردەوە.
ســاڵی ڕابــردووش تۆپخانــەی ســپای
پاســداران سێ جار ناوچە ســنوورییەکانی
هەرێمی کوردستانی تۆپباران کرد.
شایانی باسە کە یەکێک لە شێوازەکانی
بەربەرەکانێــی ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامیی ئێران لەگەڵ دژبەرانی خۆی،

بەرپرســانی ئیــدارەی ئیتالعاتــی ڕێژیــم
ســەبارەت بە هاوکاری کردنی پێشمەرگە،
هەڕەشــە لــە خەڵکــی کوردســتان دەکەن.
بەرپرســانی ناوەنــدە ئەمنییەتــی و
نیزامییەکانــی ڕێژێمــی ئێــران ،هەڕەشــە
لــە هاواڵتییانــی کوردســتان دەکــەن
کــە هاوکاریــی پێشــمەرگە نەکــەن.
لــەو پێوەندییــەدا لــە گونــد و شــارەکانی
"مەهابــاد ،بــۆكان ،شــنۆ ،پيرانشــار،
سەردەشــت و ورمــێ" بەرپرســانی ئیدارەی
ئیتالعــات ئــەو کەســانەی کە پێشــینەی

پێشــمەرگایەتیان هەیە و تەنانەت بۆ چەند
ڕۆژیش لە ڕیزی هێزەکانی پێشــمەرگەی
"حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران"دا
بوونــه ،بانگهێشــتی کردوون و هەڕەشــەی
لێکــردوون هاوکاریــی پێشــمەرگە
نەکــەن و هاوکاریــی ڕێژیــم بکــەن.
بەرپرســانی ئیتالعــات بــەو کەســانەیان
ڕاگەیانــدووە" ،دەبــێ زوو زوو
ســەردانی ئیتالعــات بکــەن و بوونــی
خۆیــان بــە واژۆ ڕابگەیەنــن".
ڕێژیم هەڕەشە لەو کوێستانچییانە دەکات

ئەو هەوڵەی ڕێژیمی ئێران بۆ ســێ پرسی
"ڕاســان ،هەڵبژاردن و پرســە ئایینییەکانی
سووننه" دەگەڕێتەوە.
لە دوای خەباتی نوێی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،لــە ســاڵی ڕابــردووەوە
گوشــارەکانی بەرپرســانی ڕێژیــم بۆســەر
خەڵــك ،لــە هەمــوو بوارەکانــەوە پــەرەی
سەندووە.

سپای پاسداران بۆ بەرەنگاربوونەی چاالکییەکانی
هێزی پێشمەرگە تۆپخانەیەکی لە سنووری کێلەشین
دامەزراند

کوردســتانی ئێــران دەورێکــی بەرچــاوی
هەبــوو ،پێوەندییــەک کە تاکوو ئێســتاش
هەروا لە گەشە کردندایە.
بــە بۆنــەی ئــەو خەســارە گــەورەوە،
سەرەخۆشــی لــە خۆمــان ،لــە حیزبــی
شیوعیی کوردستان ،ئەندامانی بنەماڵەی
ئەو مامۆستا گەورەیە و هەموو دۆستان و
هاوڕێیانــی دەکەیــن و خۆمان لە پەژارەی
لە دەستدانیدا بەشدار دەزانین.

مســتەفا هیجــری ،ســکرتێری گشــتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران لە
پێوەنــدی لەگــەڵ کۆچــی دوایــی عەزیــز
محەممــەد ،ســکرتێری پێشــووتری حیزبی
شــیوعیی عێــراق پەیامێکــی هاوخەمیــی
باڵوکردەوە.
دەقی پەیامەکە:

بــواری کوردایەتی ،بــۆ هەموو ئەو کەس
و الیەنانــەی ئــەو بەڕێزەیــان دەناســی و
شارەزای ڕابردووی دەیان ساڵەی خەبات و
تێکۆشانی بێوچان و ماندوویی نەناسانەی
بوون ،خەبەری ڕووداوێکی تاڵ بوو.
بەکۆچــی دوایــی ئــەو بەڕێــزە ،کــورد بە
گشــتی خەباتکارێکــی گــەورەی ڕێگای
ئاشــتی و برایەتــی خــۆی لەدەســت دا،
یەکێــک لــەو خەباتکارانەی کە جێگایان
زۆر بەئەستەم پڕ دەبێتەوە ،بەاڵم بۆ ئێمەی
حیزبــی دێموکرات بێجگە لەوە ،خەســاری
لەدەســتچوونی دۆســت و خەمخۆرێکــی
دەیــان ســاڵەمان بــوو کــە لــە پێکهێنانــی
پێوەندێیەکــی قــووڵ و بەردەوامی برایەتی
نێوان حیزبی شیوعی و حیزبی دێموکراتی

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
سکرتێری گشتی
مستەفا هیجری
١١ی جۆزەردانی ١٣٩٦ی هەتاوی
١ی ژوئەنی ٢٠١٧ی زایینی

نوێنــەری حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران لــە ئامریــکا باســی لــەوە کــردووە؛
ئەگەر هێزی پێشــمەرگە چاالکی بکات،
بەرپرســان و سیاســەتمەدارانی ئامریــکا
پێشــوازیی لــێ دەکــەن و نیســبەت بــە
چاالکیی نوێ گومانیان هەیە.
"ئارەش ساڵح" نوێنەری حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە ئامریــکا ،لــە
وتووێــژ لەگــەڵ ماڵپــەڕی کوردســتان
میدیــا ،لەپێوەنــدی لەگــەڵ خەباتــی
نوێــی ڕۆژهــەاڵت ڕوانگــەی بەرپرســان و
سیاسەتمەدارانی ئامریکای خستە ڕوو.
نوێنــەری حیزبــی دێموکــرات لــەو واڵتــە،
لەو وتووێژەدا ســەرەتا باســی لــەوە کردووە
کــە؛ لــە ڕاســتیدا سیاســەتمەداران و
کەســانی دیپلۆمــات و کۆنســێرڤاتیو،
زۆربەیــان الیەنگــری دۆخــی ئێســتان و بە
گشتی نیسبەت بەو چاالکی و حەرەکەتە
نوێیــە شــک و گومانــان هەیــە و ئــەوان
کاتێــک دڵنیــا بــن کــە هــەر چاالکی و
یــان حەرەکەتێــک لــە دۆخی ئێســتادا بە
قازانجــی ئــەوان تــەواو دەبێت ،پشــتیوانیی
لێ دەکەن.
ســاڵح باســی لــەوەش کــرد کــە؛

ئامریکاییــەکان خۆشــحاڵیی خۆیــان
ســەبارەت بە دەســتپێکی خەباتی ئێســتای
حیزبــی دێموکرات لەژێر ناوی "ڕاســان"دا
دەربڕیــوە و خوازیــاری ئەوەن ڕاســان بەهێز
بکرێــت .بەرپرســانی ئــەو واڵتــە زانیاریی
باشــیان لە ســەر ئیرادەی قایمــی ئێمە نیە
و بۆیــە بــە نەرمی هەڵســوکەوتی لەگەڵ
دەکــەن ،بۆیــە ئەگەر پێشــمەرگە ئیرادەی
خــۆی بە جیهان پیشــان بدات بەرپرســان و
سیاســەتمەدارنی ئامریکا پێشــوازیی زیاتر
دەکەن.
ناوبــراو باســی لــەوەش کــرد کــە؛ حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران پێوەندییەکی
زۆر پتــەوی لەگــەڵ "ژوورە فکرییەکانی
ئامریــکا" هەیــە و ڕۆڵــی گاریگــەر و
بەرچاومان تێیدا هەیە.
نوێنــەری حیزبــی دێموکــرات لــە ئامریکا
هەروەها گوتی؛ سیاسەتەکانی ترامپ لە
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت زیاتر ڕۆڵ دان بە
شــەریکەکانی خۆیەتی و کەمتر لە ســەر
ئەمنییەتی ئەو ناوچەیە ســەرمایەگوزاری
دەکات.
ئارەش ســاڵح باســی لەوەش کرد؛ ئەوەیکە
ئێســتا ئاشــکرایە ســپای پاســداران و

خامنەیــی زۆر تونــد ترســاون و لــە دوای
هاتنەسەرکاری ترامپەوە تا ئێستا ،هیچ یا
کەمتر هەڵوێستی توندیان گرتووە.
نوێنــەری حیزبــی دێموکــرات لــە واڵتــی
ئامریــکا لەبــارەی ســعوودی و ڕێژیمــی
ئێــران باســی لــەوەش کــرد کــە؛ ئامانجی
عەرەبســتان پڕکردنــەوەی کەلێنــی نێــوان
ئامریــکا و ســعوودیەیە کــە لە ســەردەمی
ئۆبامــادا دروســت بــووە و لــە الیەکــی
دیکەشــەوە ئێــران کێشــەی ئەساســیی
ناوچەکەیه.
ئــارەش ســاڵح لــە کۆتایــی وتووێژەکــەدا
باســی لەوە کرد کە؛ بــۆ ئەوەیکە بتوانین
لــە گۆڕێنــی هاوکێشــەکانی ناوچەدا ،له
ڕاســتای بەرژەوەندیی خەڵکی ڕۆژهەاڵت
کاریگەریمــان هەبێــت ،ئێمــە تەنیــا یەک
ڕێگەمــان هەیــە ئەویــش بەهێزکردنــی
خۆمانــە .ئێمــە لــە دۆخێکداین کــە دەبێت
دوور لــە هــەر ڕوانگەیەکــی هەســتۆکی؛
گۆڕان لە خۆماندا پێک بێنین .پێشمەرگە
گرینگتریــن ســەرمایەیە کە ئێمە دەبێ لە
بــاری چەندیەتی و چۆنیەتی ئەو هێزەمان
هەبێــت .هەروەها دەبێــت تەمەنی ڕێبەریی
خۆمان بەرەو جەوانگەرایی بەرین.

پەیامی سەرەخۆشــیی ســکرتێری گشتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران بە
بۆنــەی کۆچــی دوایــی هــاوڕێ عەزیــز
محەممەد
کۆچــی دوایــی مامۆســتا عەزیــز
محەممــەد ،ســکرتێری پێشــووتری حیزبی
شــیوعی عێــراق و گەورە پیــاوی ناوداری

نوێنەری حدکا لە ئامریکا :پێشمەرگە ئیرادەی خۆی
بە جیهان پیشان بدات بەرپرسان و سیاسەتمەدارنی
ئامریکا پێشوازیی زیاتر دەکەن

سیاســەتی ســووتاندنی تــەڕ و وشــک
پێکەوەیە .هەرجارە و بە بیانووی هەبوونی
هێزی دژبەری خۆی ،هێرش دەکاتە ســەر
مــاڵ و حــاڵ و زەوی و زاری خەڵکــی
بێتاوانی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت
و تەنانــەت لــە پارچەکانــی دیکــەی
کوردســتانیش ،و زەرەر و زیــان لە خەڵکی
مەدەنــی و ســڤیل دەدات و ئــەوەی بــۆی
گرینــگ نیــە ،گیــان و ماڵــی خەڵکــی
کوردە جا لە هەر پارچەیەکی کوردســتان
بێت.

ڕێژیمی ئێران هەڕەشە لە خەڵکی کوردستان دەکات
کە مەڕ و مااڵتییان دەبەنە کوێستانەکان و
بۆماوەی چەند مانگێک لە کوێستانەکان
دەمێننــەوە ،و ژمــارە تەلەفوونــی هەمــوو
ئەندامانــی ئــەو بنەمااڵنــەی وەرگرتووە و
بەڵێنــی لێوەرگرتــوون هاوکاریــی ڕێژیــم
بکــەن و هاوکاریــی پێشــمەرگە نەکــەن.
هەروەهــا بەرپرســانی ئیــدارەی ئیتالعاتی
کوێســتانچییانەی
بــەو
ڕێژیــم
ڕاگەیانــدووە؛ نــان و پێداویســتی نەدەنــە
پێشــمەرگە و هــەرکات پێشــمەرگەیان
بینیــی بــە ئیتالعــات ڕابگەیەنــن.

ڕێوڕەسمی ڕۆژی جیهانیی مندااڵن
لە ناوەندی ٣ی کوردستان
بەڕێوەچوو

ڕێوڕەســمێکی بەشــکۆ تایبەت بە ڕۆژی
جیهانیــی منــدااڵن لــە ناوەنــدی ٣ی
کوردســتان بــۆ مندااڵنــی ناوەنــدی ٣ی
کوردستان بەڕێوەچوو.
ناوەنــدی ٣ی کوردســتانی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ڕۆژی
پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ١١ی جــۆزەردان
بەرانبــەر بــە ١ی ژوئــەن ڕێوڕەســمێکی
تایبەتیان بــۆ مندااڵنی حیزبی دێموکرات
لــە ناوەنــدی  ٣بــە بەشــداریی چەندیــن
چاالکــی فەرهەنگــی و ڕۆژنامــەوان و
ڕێکخــراوی چاالک لەبــواری کاروباری
منــدااڵن و هەروەهــا ڕیکخــراوی جیهانــی
 UNHCRبەڕێوەبرد.

لــە ســەرەتای ڕێوڕەســمەکەدا و پــاش
بەخێرهاتنی میوانان لەالیەن پێشکەشکاری
ڕێوڕەسمەکە ،هەر کام لە ڕێکخراوەکانی
"هیوای ڕۆژهەاڵت" و " کوردستان فۆتۆ"
پەیامی خۆیان بەم بۆنەوە پێشکەش کرد.
دواتر چەندین سروود و گۆرانی و شێعری
مندااڵنــە لەالیــەن مندااڵنــی بەشــدار لــە
ڕێوڕەســمەکە خوێندرایــەوە کە کەشــێکی
تایبەتیان بە ڕێوڕەسمەکە بەخشی.
لــە بڕگەیەکــی دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا
دیاریــی ڕۆژی جیهانیــی مندااڵن بەســەر
هەموو مندااڵنی بەشدار لە ڕێوڕەسمەکەدا
دابــەش کــرا .مەراســیمەکە بــە شــایی و
هەلپەڕکێی بەشداربووان کۆتایی پێهات.

درێژەی پەیڤ
بەرتەسک دەبێتەوە ،بەاڵم ڕووداوەکانی
فەڕانسە و ئاڵمان و بێلژیک و بریتانیا و
 ...نێشــانیان دا و دووبارە سەلماندیانەوە
کە تێرۆریزم لە ناوچەیەک بەرتەســک
نابێتەوە و ئەم ئاگرە تەشەنە دەستێنێ.
تەنیــا بریندارکردنــی مــاری تێرۆریــزم
وەاڵمدەر نیە و پێویســتە هەردوو ســەری
مارەکــە هــەم لە تاران و هــەم لە ڕەوتی
ســەلەفی جیهــادی پــان بکرێتــەوە ،دەنا
ئــەم دوانــەی ئاشــقە و ماشــقە زاوزێ
دەکــەن و هیــچ گۆشــەیەکی جیهــان
ئارامیی تێدا نامێنێ.
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گرینگیی ڕۆڵی ژنان لە سەرکەوتنی خەباتدا
کەژاڵ حاجی میرزایی
هەر لە سەرەتای دەسپێکی شۆڕش
و خەباتی ئازادیخوازانەی نەتەوەی
کــوردەوە هەتا ئەمڕۆ نەیارانی ئەو
نەتەوەیــە هەمــوو هــەوڵ و هێــزی
خۆیــان بــەکار هێناوە بــۆ خنکاندن
و لەنێوبردنــی ئــەو شۆڕشــە کە بە
مەبەســتی گەیشــتن بە ئــازادی و
دێموکراســی و هەروەهــا بنیاتنانی
کۆمەڵگەیەکــی دێموکــرات و
مرۆڤ¬تــەوەر بە هەموو دەنگ و
ڕەنگێکەوە بووە.
نەیارانــی ئــەو شۆڕشــانە بــۆ
گەیشــتن بەم مەبەســتە لــە هەموو
تاکتیــک و ئیســتراتژییەک
کەڵکیــان وەرگرتــووە و هەروەهــا
لــە قۆناغــە تایبەتیەکانــدا پیالنــە
جۆراوجۆراکانیــان وەگەڕ خســتووە
و خۆیانیــان لــە هیــچ چەشــنە
خراپەکارییــەک بەرانبــەر بــەم
مافخوازییە ئینسانیە نەپاراستووە.
یەکێــک لــەو پیالنگەلــە کــە بــە
درێژایــی دوژمنایەتیــان لــە گــەڵ
نەتــەوەی کــورد بــەردەوام بــووە و
لــەم نووســینە کورتــەدا ئامــاژەی
پێدەکــرێ ،هەوڵدان بۆ ســڕینەوە و
الواز کردنی بیر و هزری نەتەوەیی
و نــەزۆک کردنــی ئــاوەزی
نەتەوەیــی هەمــوو چینەکانــی
کۆمەڵگــەی کــوردەواری و بــە
تایبەتی ژنان بووە.
دوژمنانــی هەمیشــەیی خەباتــی
ڕەوای نەتــەوەی کــورد بەردەوام لە
سیاســەتی ئاسیمیالسیۆنی فکری
و داگیرکردنــی هــزری نیشــتمانی
و نەتەوەیــی کەڵکیان وەرگرتووە و
ئەمەشــیان بە باشی بۆ دەرکەوتووە
کــە نەبوونــی هــزری نەتەوەیــی لە
تاکەکانی کورددا دەبێتە یەکێک
لــەو هۆیانــەی کــە هەســتی بــێ
شوناسیی نەتەوەیی درووست بکات
و مرۆڤــی کــورد تووشــی قەیرانی
شوناســی نەتەوەیــی بێــت وبــەم
شێوەیە خەســارێکی قەرەبوونەکراو
بگەیەندرێــت بــەم نەتەوەیــە و
هەروەهــا بــە بزووتنەوەکــە .دیــارە
مەبەســتی ئــەوان لــەم ســڕینەوەیە
بێهەڵوێســت کردنــی تاکــە لــە
هەمبەر پرسی نەتەوەیی و سیاسی
و کۆمەاڵیەتــی و....هتــد ،لــە
کۆمەڵگــەی کوردەواریــدا و لــە
کۆتاییشدا خەساندنی خەباتەکە.
ئــەم جــۆرە تێگەیشــتنە کــەش و
هەوایەکــی وەهــا ئاڵــۆزی فکری
دەخولقێنێــت تاکــوو وا لــە تــاک
بــکات وردە وردە هێمــا و بایــەخ و
پێــوەرە نەتەوەییەکانــی خۆی لە ال
ســووک ببێت و لــە بەرانبەردا ،لە
کەلتــوور و نەریتــی داگیرکــەردا
"مەســخ" بێــت و ببێتــە بەشــێک
لــە گوتــاری نەتــەوەی سەردەســت
و سیاســەتی داگیرکــەر .لێرەدایــە
کــە زمــان ،پوشــینی جلوبــەرگ،
شــێواز و ئەدەبیاتــی قســە کــردن،
جۆری بیرکردنەوە و هەڵسوکەوتی
دوژمــن بــە ســەر هەڵســوکەوتی
تاکــدا زاڵ دەبێــت و دواجــار
تــاک دەبێتە قوربانیی سیاســەتی
ئاسیمیالسیۆنی دژە کورد.
لــە ئاکامــی ئــەم سیاســەتەدایە
کــە تاکــی مەســخ و ئاســیمیلە
بــوو چیــدی قایــل بــە ســتەم و
ژێرچەپۆکەبوونــی نەتەوەکــەی
لــە الیــەن داگیرکــەر و ڕێژیــم
دەبێــت و ئیتــر ســەربەخۆییخوازی
و ڕزگاریخوازیــی نەتەوەیــی و
نیشــتمانی لــە بیــر و هــزری وەهــا
تاکێکدا مەوزووعییەتی نامێنێت.

هــزری

زەروورەتــی هەبوونــی
نەتەوەیی لە ژنی کورددا
ئــەوەی لــە ســەرەوە بــاس کــرا،
باســێکی گشــتی بــوو لــە ســەر
ڕەوتــی لــە دەســتدانی هەســت و
هۆشــیاریی سیاســی و نەتەوەیــی
هەمــوو تاکــەکان .بــەاڵم ئــەوەی
مەبەســتی ئــەو نووســراوەیە
وردبوونــەوە لەســەر هەســتیاری و
گرینگیی ئەو پرسەیە لە سەر ژنان
و ئەوەیکــە ئەگەر ژنانی نیشــتمان
دەوری خۆیــان ببینــن لــە مەیدانی
کردەوەدا ،تا چ ڕادەیەکی بەرچاو
دەتوانن شــوێندانەر بن و وەاڵمێک
بــۆ ئــەو پرســیارە کــە بۆچی ژنی
کورد پێویســتە پێگەی هەستیاری
خــۆی فرەتــر دەرک بــکات .لــە
میانــەی باســەکەدا بــە هێنانەوەی
چەنــد نموونــە لــە ڕۆڵگێــڕی
ژنــان لــە بزووتنەوەکانــدا هــەوڵ
دەدرێ وێنەیــەک لــە پانتایــی
پراکتیزەکردنــی ئیــدەکان بخرێتــە
ڕوو ،نــەک بــە مەبەســتی
هاندانــی ژنانی کورد بۆ الســایی
کردنەوەیــان ،بەڵکوو بە مەبەســتی
ئاماژەپێــدان بــە کاریگەربوونــی
ئیرادەیــان لــە ســەر بزووتنــەوەی
کورد.
حەوجــە بــە وتــن نــاکات کــە
ئەگــەر بەشــداریی هەمــوو چین و
توێژەکانی کۆمەڵگە لە بزووتنەوە
و خەباتی ڕزگاریخوازیدا دەرگای
ســەرکەوتن و ڕزگاریی نەتەوەکان
بێت ،ئەوە بە دڵنیاییەوە بەشــداریی
ژنانی ئەو کۆمەڵگایانە پاشــنەی
ئاشــیل و ڕەمــزی ســەرەکیی ئــەو
سەرکەوتنانە بەهەژمار دێت ،بۆیە
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ کوردیشــدا،
وشــیاریی نەتەوەیــی ژنــی کــورد
زەروورەتێکــی چارەنووس ســازە کە
دەتوانێ زیاتر لە جاران کارتێکەری
لەســەربزاڤی ڕزگاریخوازانــەی
نەتەوەیی هەبێت.
ئەگــەر ئاوڕێــک لــە مێــژووی
خەباتــی ڕزگاریخوازانە و ئازادیی
ئــەو گەالنــەی کە ســەردەمانێک
لــە الیــەن داگیرکەرانــەوە واڵت و
زێدیان داگیرکرابوو و لە بندەســتی
و چەرمەسەریدا ژیانیان بەسەردەبرد
بدەینــەوە ،ئــەو ڕاســتییە بە ڕوونی
بۆمــان ئاشــکرا دەبێت کــە؛ ژنانی
ئــەو دەڤەرانــە چ ڕۆڵێکیــان لــە
خەبات و ئازاد کردنی واڵتەکەیاندا
گێــڕاوە و چ کاریگەرییەکیــان لە
زینــدوو کردنــەوەی کەرامــەت و
شوناســی نەتەوەیــی گەلەکەیانــدا
هەبــووە .ئــەم ژنگەلــە ،ژنانێکــی
شۆڕشــگێڕ بــوون کــە هەســت و
ســۆزی نەتەوەیــی لــە نێویانــدا
گەشــەی ســەندبوو و زۆر وشیارانە
لــە بارودۆخــی مەترســیداری
واڵتەکەیان تێگەیشتبوون.
بــۆ وێنــە ئامــاژە بــە ســاڵەکانی
١٧٧٠ی زایینی دەکەین لە کاتی
شۆڕشــی ســەربەخۆیی خوازیــی
ئامریــکا کــە ژنــان یەکێــک
لــە کۆڵەکــە ســەرەکییەکانی
ســەرکەوتنی ئــەو شۆڕشــە بــوون.
ژنانــی ئامریــکا چ لــە بــواری
ئابــووری و لۆجێســتیکی شــۆڕش
و چ لــە بەرەکانــی شــەڕدا ڕۆڵــی
گرینگ و چارەنووسسازیان گێڕا.
لە باری ئابووری و لۆجیستیکییەوە
هەوڵیان دا جگە لە کەمکردنەوەی
بەرخۆر(مصــرف) ،بــە بایکــۆت
کردنــی شــتومەکی بریتانیایــی
و خۆپاراســتن لــە بەکارهێنــان و
هاوردەکردنــی بەرهەمی بەریتانیا،
زەربــەی ئابــووری لــە دوژمن بدەن
و لەالیەکــی تــرەوە هەوڵێکــی

نیشــتمانییان وەڕێ خســت بــۆ
شــتومەکی
بەرهەمهێنانــی
خۆجێیــی .ئــەو هەواڵنــە وەک
بەرگــری،
میکانیزمگەلــی
بەگشــتی لــە الیــەن "ژنانــی
نیشــتمانییەوە " پێــڕەو دەکــران.
بــۆ وێنــە ئــەوان بزووتنەوەیەکیــان
وەڕێ خســت بە نــاوی بزووتنەوەی
"دروومانــی نیشــتمانی" و تێیــدا
ژنانــی ئامریکا بۆ پــڕ کردنەوەی
شــوێنی بەرهەمــە بەریتانیاییەکان
دەســتیان بــە ڕێســتن و دروومــان
و چنیــن کــرد و هــەم پەتــوو و
ســەربازەکانیان
جل¬وبەرگــی
دەدوری و هەمیــش پێداویســتیی
نێوخۆییــان دابیــن دەکرد .یان ژنان
پێشــڕەو و داهێنــەری هەڵمەتــی
بایکۆتی چای بریتانیایی بوون.
هەروەهــا لــەو خەباتــەدا ژنانــی
گونــدەکان و الدێــکان کــە پێشــتر
هیــچ ڕۆڵێکیــان لــە جوواڵنــەوە
سیاســییەکاندا نەبوو ،ئێستا ببوون
بە بەشێکی گرینگ لە خەباتێکی
گشتگیری ڕزگاریخوازانە.
جگــە لــە زۆر کاریگــەر بوونــی
ئــەو بایکۆتانــە لــە پێشــگرتن بــە
چوونــەدەرەوەی دراوی ئامریــکا
بــۆ بەریتانیــا ،بەرزبوونــەوەی
و
یەکگرتوویــی
هەســتی
پاڵپشــتیی نیشــتمانیی لێکەوتــەوە
کــە ورەبەخــش و بزوێنــەری
شــۆڕش بــوون .ژنــان هەروەهــا
لــە ڕێــگای ڕێکخســتن¬گەلی
وەک ئەنجوومەنــی خانمانــی
فیالدێلفیــا کــە دواتــر هەمــوو

ئەمریــکای گرتــەوە ،یارمەتیــی
خەباتــی نەتەوەییــان دا .ئــەوان بــە
کۆکردنــەوەی یارمەتیــی ماڵــی
پشــتگیریی شۆڕشــیان دەکرد .بۆ
نموونــە ،تەنیــا لــە ســاڵی ١٧٨٠دا
پتــر لــە ٣٠٠هــەزار دۆاڵر لە الیەن
ڕێکخســتنەکانی ژنان بۆ خەباتی
ڕزگاریخوازانە کۆ کرایەوە.
ڕۆڵــی ژنــان لــە بەرەکانی شــەڕدا
بەرباڵو و جوراوجۆر بوو ،لە کاری
نیزامــی و بەتایبەت جاسووســی و
زانیارییەوە بگرە هەتا پەرەستاری و
جێشت لینان و ...هتد .ژمارەیەکی
بەرچــاو لــە ژنــان بــە دزەکــردن بۆ
نێــو ڕیزەکانــی دوژمــن وەک
ئاشپەز و پەرەستار و...هتد ،وەک
جاســووس ،کۆمەڵێــک زانیاریــی
ســەربازیی گرینــگ لــە ســەر
دوژمــن بــۆ هێــزە ئامریکاییــەکان
دەنێرن و لە بەرەکانی شــەڕێش¬دا
بــە گواســتنەوەی زانیاریــی هــەرە
نهێنــی و هەســتیار ،یارمەتیــی
چارەنووس¬ســازیان داوە بــە
سەرکەوتنە ســەربازییەکان .ژنانی
ئامریــکا لــەم قۆناغــە مێژووییەدا
دەیــان خەباتــی شۆڕشــگێرانەی
دیکەیان هەبــووە کە لێرەدا ناکرێ
ئاماژە بە هەمووی بدرێت.
ڕزگاریــی ئافریقــای باشــوور
نموونەیەکــی تــری ڕۆڵگێــڕی
ژنانــە لــە پرۆســەی خەباتــی
ڕزگاریخوازانــەی نەتەوەیــی کــە
بــە دامەزرانــدن و وەڕێخســتنی
کەمپەین و یەکییەتی جۆربەجۆر،
یارمەتیــی گەورەیــان بە گەشــەی

هۆشــیاریی سیاســی و نەتەوەیــی
ڕزگاریخوازانە دا .یەکێتی ژنانی
کۆنگرەی نەتەوەیی ئافریقا وەک
کۆنتریــن ڕێکخــراوەی ژنانــی ئەو
واڵتە سااڵنێکی دوور بوو سەرقاڵی
ڕێکخستنی ژنان بوو بۆ بەشداری
لــە خەباتــی ڕزگاریــی نەتەوەیی.
بــە دامەزراندنــی فێدێراســیۆنی
ژنانــی ئافریقــای باشــوور لــە
ســاڵی ١٩٥٤دا ،خەباتــی ژنــان
یەکگرتووانەتــر و چڕتر لە پێشــوو
بــە دژی هەاڵواردنــی ڕەگــەزی و
نەتەوەیــی درێژە درا .لە کۆنگرەی
دامەزراندنی فێدێراسیۆنەکەدا کە
 ١٤٦ژن نوێنەرایەتــی ٢٣٠،٠٠٠
ژنیــان دەکــرد گفتوگۆیــان لــە
ســەر ئــەوە دەکــرد کە چــۆن مافە
کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری و
سیاســییەکانیان وەدەســت بخــەن و
چــۆن دەتوانن ڕۆڵێکی گەورەتریان
هەبــێ لــە ئازادیی هەموو خەڵکی
بەگشــتی
نیشــتمانەکەیان.
پاڵپشتیی ژنان بۆ دەستەبەرکردنی
مافەکانیان بەشێک بوو لە سۆز و
بەڵێنەکانیان بۆ خەباتە گشتییەکە
کە بۆ ڕزگاری خەڵکی ئافریقای
باشــوور لە گــەڕدا بــوو و هەروەها
بەڵێن و ســۆزیک بۆ بنیات¬نانی
ئافریقایەکی ڕزگاربوو لە ستەمی
نەتەوەیی و چینایەتی و ڕەگەزی.
ئــەو نموونانــەی ســەرەوە دەرخەری
ئــەو ڕاســتییەن کــە؛ لەگــەڵ
ئەوەیکــە حاشــا لــە نابەرابەریــی
ڕەگــەزی چ لــە مێــژوودا و چ لە
ئێســتادا ناکرێ ،ژنان پێویســتە لە

خەبات بــۆ مافەکانیان شــێلگیرتر
لــە جاران تێبکۆشــن ،بەاڵم خەبات
بــۆ ڕزگاریــی نەتەوەیــی خاوەنــی
تایبەتمەندیــی "بــێ ڕەگەزی"یــە.
واتا ئەو خەباتە وەک سیستمێکی
بــێ ڕەگــەز ،نــە ژنانەیــە و نــە
پیاوانــە؛ تەنانەت هەوڵدان بۆ ژنانە
و پیاوانــە کردنەکەی دەبێتە هۆی
نقوســتان کردنی سیســتمەکە و بە
ئــاکام نەگەیشــتنی .هــەر لــە ژێر
ڕووناکایــی ئەو ئاماژە مێژووییەدا
پێویســتە تیشــکێک بخرێتە ســەر
چاوەڕوانییەکانــی قۆناغی ئێســتا
لە ژنانی کوردســتان و پێویســتیی
ئاڵوگۆڕ پێکهێنان لە تێگەیشتن و
فۆرم و نێوەڕۆکی ڕۆڵی ژنان لەو
خەباتەدا.
"ئەمجارە خەباتێکی نوێ بە نێوی
"ڕاســان" بەرانبەر بــە داگیرکەری
کوردســتان دەســتی پێکــردووە.
ڕاســان خەباتێکــی گشــتگیر و
هەمەالیەنــەی ڕزگاریخوازانەیــە
لــە درێــژەی خەباتــی مۆدێڕنــی
چەندین ساڵەی کورد بە هەندێک
تایبەتمەندیی بەرچاوتر" .یەکێک
لــە تایبەتمەندییەکانــی دەرس
وەرگرتن لە ڕابردوو و خەسارناســی
مێتــۆدەکان و بنەمــا فکرییەکانی
ڕابردوویە .لەگــەڵ ئەوەیکە زەخت
و زۆریــی و ســەرکوت و قەاڵچــۆ
و تیــرۆر و دەیــان سیاســەت و فێل
و تەڵەکــەی دوژمن بۆ لەنێوبردنی
بزووتنــەوەی کــوردی ڕۆژهــەاڵت
بــە ڕواڵــەت هــۆکاری ســەرەکیی
بەئامانج¬نەگەیشــتنی ئەو خەباتە
تــا ئێســتایە ،بــەاڵم لــە ڕاســتیدا
بنەڕەتی¬تــر لــەوە ،کەمایەســییە
نێوخۆییەکانــی شۆڕشــە کــە لــە
پشــت ئــەو ســەرنەکەوتنەوەیە.
یەکێــک لــە کەموکوڕییەکانــی
ڕابردوو -کە چارەســەرکردنەکەی
ســتراتیژیک
قواڵییەکــی
دەبەخشــێتە بزووتنەوە -بەرتەســک
کردنــەوەی پێناســەی خەبــات و
خەباتــکار و مەیدانــی خەبات بووە
کە لێکەوتەیەکی ،پەراوێزخستنی
نیــوەی حەشــیمەتی کۆمــەڵ واتە
ژنــان بــووە .بە پێداچوونەوە بەســەر
بنەما مەعریفیەکانی بزووتنەوەدا و
دۆزینەوەی میکانیزمی ئەکتیڤ
کردنــی بەشــە نائەکتیڤەکانــی
کۆمەڵــگا دەتوانــرێ قۆناغــە
نوێیەکە بەرجەســتەتر وجیاوازتر لە
ڕابردوو پێناســەی خــۆی وەرگرێ
و بە کردەوە ڕاســانی یەکجارەکی
لێ بکەوێتەوە ،کە ئەویش ڕاسان و
ڕابوونی گشت ئەندامانی کۆمەڵ
بە هەموو خواست و پێگەیەکیانەوە
بــە دژی داگیرکاریــی و
دواکەوتوویــی دەبــێ .گەورەتریــن
بەشــی نائەکتیڤــی کۆمەڵــگای
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لــە
بزووتنــەوەدا ،تائێســتا و ئێستاشــی
لەگــەڵ بــێ ،بەشــی ژنانــە .دیارە
لێــرەدا نــە ئەگوونجــێ و نــە لــە
توانــای نووســەری ئــەو دێڕانەدایە
کــە باس لە ســەر میکانیزمگەڵی
ئەکتیڤ کردنی ژنانی کۆمەڵی
کــوردەواری بکــرێ ،بەڵکــوو
تەنیــا مەبەســت زەق کردنــەوەی
دووبــارەی کەموکووڕییــەکان و
کارتێکەریی چارەســەرکردنەکەی
لــە ســەر داهاتــووی بزووتنەوەیــە.
ڕەنگــە بزووتنەوەیــەک بتوانــێ بە
پشــتیوانی دەرەکی بە ســەرکەوتن
بــگات ،بــەاڵم بــە دڵنیاییــەوە بــێ
پاڵپشــتی و هاوهەنگاویــی هەموو
چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵــگا و
بــە تایبــەت ژنــان ،ســەرکەوتنی
درێژخایەن وەدەست ناهێنێت.
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سیاسەتی شەرخوازیی ڕێژیمی ئێران
کەیوان دروودی
پانیکــی ســێبەری شــەڕ،
بەکارهاتــووی
کارتێکــی
خۆسەپاندنی ڕێژیم لەدوای شەڕی
هەشــت ســاڵەی ئێــران ـ عێراق کە
بەپێی ئامارە فەرمییەکان زیاتر لە
نیــو میلیــۆن لە خەڵکــی ئێران لەو
شــەڕەدا کوژراون ،زەبرێکی گەورە
لــەڕووی مرۆیی ،پێشــکەوتوویی،
ئاوەدانــی و ...هتــد ،بــە گەالنــی
نێــو ئــەو جوغرافیایــە گەییشــت،
هــەر لــەو ســەردەمەوە کەڵــکاژۆ
لــە قەیــران و بەکارهێنانــی وەک
ڕمبێــک بەســەر داواکاری و
چاوەڕوانییەکانــی خەڵک ،بوو بە
بەشــێک لــە سیاســەتی نێوخۆیی
ڕێژێمی حوکمڕان.
لە دەیەی حەفتاوە لەژێر دروشمی
لێکەوتەکانــی شــەڕی ســەپێندراو
داخوازیــی کار ،خــۆش بژێــوی
هەتا کرانەوەی گۆڕەپانی سیاسی
لەالی گەالنــی ئێران ،کەوتنە بەر
پاســاوی دەســەاڵتدارانی ڕێژیــم،
هــەر بــەو هۆیەشــەوە بــوو کــە
دەستەواژەی شەڕی سەپێندراو بوو
بــە بنێشتەخۆشــەیەک لــە دەمــی
ڕایەداران تاکوو ئەو شەڕە بڕستبڕە
لە ڕای گشتیدا وەکوو کاردانەوەی
ســوپای پاســداران ڕابگەیەنــن و
وابنوێنــن کــە پێچەوانــەی نیــاز و
خواســت لــە شــەڕێک تێکەوتوون،
لــە کاتێکــدا کە ســەرەتاتکێکانی
خومەینــی لــە عێــراق و بەتایبــەت
هەوڵدان بۆ هەڵخڕاندنی شــەڕێکی
نێوخۆیــی لــە عێــراق لــە ڕێــگای
ئەرتەشــی ئــەو واڵتــەوە بــوو کــە
کەشێکی نەیارانەی خستە نێوان و
لە ئاکامدا گرژی و تێکهەڵچوونی
لێکەوتــەوە .دواتــر هــەر لەژێــر
بنەمــای هەناردەکردنــی شــۆڕش
وەک هێڵێکی پێشەوەی سیاسەتی
فەرمیــی دەرەکــی ،ئــەو ڕێژێمــە
کەوتە دەســتێوەردان لــە کاروباری
عێــراق ،بەحرەین ،ســووریە ،لوبنان،
فلێستین و هتد. ...
لــەو کاتــەوە هەتــا ســەردەمی
دەرکەوتنــی هەڵســووڕانی نهێنیی
ناوکــی و لــە مــەودای شــەڕی
کەنــداو و ســێبەری شــەڕی
ئامریــکا ،ڕێژیمــی ئێــران توانیــی
تۆڕێکــی ســیخوڕیی بەرباڵو هەتا
ئامریکای التین دابنێت.
لــەم مــاوە ڕێژیــم لــە فــازی
پاســاوی پێشــنەکەوتنی گــەالن
لەژێر دروشــمی لێکەوتەی شــەڕدا
بــوو ،بــەاڵم لــە دوای ئــەم بڕگەوە
و بەتایبــەت لــە ســاڵەکانی 2003
بەمالوە و چڕبوونەوەی کاردانەوەی
جیهانی بە سەرکردایەتیی ئامریکا
لــە دژی چاالکیــی ناوکــی،
پروپاگاندای شــەڕ پێی نایە فازی
ســێبەری شــەڕ واتە کەڵــکاژۆ لە
ئاکامــی گرژیــی ئیرادەگەرایــی
خــۆی لە ناوچــە وەک پانیکێک
بەســەر گەالنــی ئێــران .لــەم
سااڵنەی دوایی و پێش ڕێکەوتنی
لەرزۆکــی ناوکــی ،گوتــاری
جۆراوجــۆری وەک نەرمــی
نواندنــی قارەمانانــە ،خۆڕاگریــی
ئابــووری ،گۆڕینــی هەڕەشــە بــۆ
دەرفــەت و ...هتــد ،هەرکامــە و
بــۆ مەبەســتی دیاریکــراو پــەرەی
پێــدرا ،مەبەســتیش لــە هەریــەک
لەمانــە زیاتــر ڕای گشــتی بــوو
هەتــا بەجۆرێــک ئــەو ســێبەری
شــەڕە کــە ســایەی ئەوپەڕخوازیی
و ئیرادەگەرایــی خــودی ڕێژێــم
بوو؛ وەک مەترســییەکی گشــتی
لەالیــەن جیهانــی ئــازادەوە بۆســەر

خەڵکی ئێران نیشان بدرێ.
هــەر لــەو کاتــەوە هەتــا ئیســتە
لەڕێــگای دەزگا پانوبەرینەکانــی
ڕاگەیانــدن و پروپاگانــداوە لــە
نێوخــۆی ئێــران کــە بەگشــتی
لەالی بەیتی ڕێبەریی و شەخســی
خامنەییــەوە کانالیــزە دەکــرێ،
هــەوڵ درا تاوەکــوو بەکارهاتووییە
ئاشــتیخوازانەکانی وزەی ناوکــی
و کەڵکــی گشــتیی بــۆ کەرتــی

دەســپێکی شەڕی گەالنی سووریە
دژی دەســەاڵتی میراتگرانــەی
بنەماڵەی ئەســەد ،گوتاری ڕێژیم
بــۆ بوونــی ڕابوونــی ئیســامی و
ئیلهــام لە شۆڕشــی  57لــە ناکاو
و پێچەوانــەی خۆپیشــاندانەکانی
هــاودەم لە واڵتانیتــری عەرەبی بۆ
پیالنگێــڕی و فیتنــە لــە ســووریە
گــۆڕدران .هەر لەکاتی بادانەوەی
پروپاگانــدای ڕێژیــم وردەوردە

ئەگــەر بەکرێگرتنــی نامرۆیانەی
هاوواڵتیانــی ئەفغان و پاکســتانی
نەبوایــە ڕەنگبــێ کوژرانــی
ئــەو هەمــووە هێــزە ،ناڕەزایەتیــی
سەرشەقامیشــی لێبکەوتایەتــەوە،
بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی زۆرینــەی
کــوژراوان خەڵکــی دەرەکیــن هەتا
ئێستە ئەو گڕە کڵپەی نەسەندووە.
بــەم پێیــە کە بــاس کــرا ،ئەمجارە
ڕێژێــم لــەڕووی ئیســتراتیژی

ئــەوکات دەشــێت ئــەو ڕێژیمــە
وەک خــۆی لــەڕووی دەرەکــی و
نێوخۆیــی و بەپێــی ماهییەتــی،
درێــژە بە کاولکاری و دووبەرەکی
بــدات ،بــەاڵم دواجــار وەک
هاوشێوەکانی خۆی کە هیچکات
دانیان بــە بەهەڵەداچوونی خۆیاندا
نەنــا ،وەک بەعســی عێــراق و
ڕێژیمی قەزافی لەچرکەســاتێکدا
کۆشــکێک کە بە پووش ســەری

دوژمنی گریمانەیی و ئەگەر و لێکەوتەی شەڕ ،وردەوردە ئەو گومانەی
قووڵتر و بەرچاوتر کرد کە شەڕ بەشێک نییە لە چارەنووسی گەالنی ئێران و
دوژمنایەتییش بەشێک نییە لە خواست و ئیرادەی جیهانی دژی ئێران و ئێرانی.
پیشەســازی ،دەرمان ،کشــتوکاڵ،
گەشــتیاری ،پزیشــکی و...هتــد،
وەک مەبەستی ڕێژێم لە تەقاالی
بۆ پیتاندنی ئۆرانیۆم و پەرەپێدانی
ناوەنــدە ناوکییــەکان بنوێنــدرێ.
هــەر لــەو ڕووەوە دەکــرێ بڵێیــن
لــە بەتاڵبوونــی شــوێنی میدیــای

هێزی ســوپای پاسداران بۆ سووریە
بــەڕێ کــران .دوای ماوەیــەک
دەرکــەوت کــە ســوپای پاســداران
لــە ســووریە هەڵســووڕانی بــەدژی
خەڵکــی ڕاپەڕیــوی ئــەو واڵتــە و
بەپشــتیوانیی ڕووســیا و ئەســەد
هەیــە .ئالێرەوە خاڵێکی جەوهەریی

ڕۆژانێکــی ســەخت و تاقــەت
پڕووکێنــی لــە ســووریە لــە پێشــە
کە بتوانێ هەروا پاســاوی شــەڕ و
ســێبەری شــەڕ و دوژمــن و نەیــار
بــۆ داخســتنی تابلــۆی سیاســیی
نێوخۆیــی و تێچــووی دەرەکیــی
بهێنێتــەوە.
دەســتێوەردانەکانی

گیراوە ،بەسەریاندا دەڕووخێت.
دواییــن هەوڵەکانــی پەیوەســت بــە
پڕۆپاگانــدای شــەڕ و ســێبەری
شــەڕ (هەڵبژاردنــی  )٩٦وەک
دەزانیــن لــە دواییــن گــەڕی
هەڵبژاردنــی ســەرۆک کۆماریی
ئێــران ،بابەتــی الدانــی ســێبەری

ئــازاد لــە دەنگوڕەنگــی نێوخۆی
ئێــران ،ئەم پروپاگاندا تا ڕادەیەک
توانیــی کارتێکەریــی لەســەر

جیــاواز لــە فــازی یــەک و دووی
پروپاگانــدا دەرکەوت ،ئەویش ئەوە
بــوو کــە ئەمجــارە ئــەوە ســوپای

هەروەهــا جیاوازییەکــی گــەورە
کــە وادەکات زیاتــر گومــان لــە
درێــژەی نیمچەســەرکەوتووانەی

شــەڕ ئەگەر گرینگترین ســووژەی
داخی مشتومڕەکان نەبووبێت ،ئەوە
بێگومان یەک لە گرینگترینەکان

سەرەتاتکێکانی خومەینی لە عێراق و بەتایبەت هەوڵدان بۆ هەڵخڕاندنی
شەڕێکی نێوخۆیی لە عێراق لە ڕێگای ئەرتەشی ئەو واڵتەوە بوو کە کەشێکی
نەیارانەی خستە نێوان و لە ئاکامدا گرژی و تێکهەڵچوونی لێکەوتەوە.
چەواشــەی ســەرکەوتوانەی ڕای
گشتی هەبێت.
بــەاڵم فــازی ســێهەمی دوژمنی
گریمانەیــی و ئەگەر و لێکەوتەی
شــەڕ ،وردەوردە ئــەو گومانــەی
قووڵتــر و بەرچاوتــر کرد کە شــەڕ
بەشــێک نییــە لــە چارەنووســی
گەالنــی ئێــران و دوژمنایەتییــش
بەشێک نییە لە خواست و ئیرادەی
جیهانی دژی ئێران و ئێرانی.
فازی سێهەم کە دیسان لەسەرەتاوە
هــەر وەک چاالکیــی ناوکــی
حاشای لێدەکرا ،لە دوای سەلمانی
بوونــی لقــی دەرەکیــی ســوپای
پاسداران لە سووریە هاتە ئاراوە .لە

پاســدارانە کە سنووری دوو واڵتی
بڕیوە و لە نزیک دەریای مەدیترانە
خەریکی شــەڕێکی قورس بەدژی
خەڵکــە .ئــەم کــردارە بــوو بەهۆی
ئــەوەی کــە دروشــمەکانی پێشــوو
کــە لەســەر بەرگــری لــە ســنوور
و خەڵکــی نێوخــۆ چڕببوونــەوە،
کاڵ ببنــەوە و ئەمجــار دەربکەوێ
کــە شــەڕ بەشــێکە لــە چییەتــی
ڕایــەداران و پاژێکە لە سیاســەتی
ئیرادەگەرایانــەی دەرەکیــی ئەوان،
هــەر ئەمــەش وای کرد کــە دەیان
کــەس لــە الیەنگران و بەرپرســانی
سیاسەتی خودی ڕێژیم ،دژی ئەم
کردارە هەڵوێست بگرن کە ئەڵبەت

ئــەم دۆکتۆرینــە تەبلیغاتیــە
بکرێت ،پەرەســەندنی ڕۆژ لەدوای
ڕۆژی ڕایەڵــە کۆمەاڵیەتییەکان،
پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییــەکان
و ئاســتی خوێنــدەواری و
تێگەییشــتوویی گەالنــی ئێرانــە
کــە ئیتــر ئیدیۆلــۆژی لەالیــان
کاڵ و کاڵتــر ئەبێتــەوە و دەکــرێ
پێشــبینیی ئــەوە بکــرێ کــە هــەر
ئــەم پەیوەندییانــە لــە کاتی خۆیدا
و لــە بوونــی شــوێنگرەوەیەکی
تەکــووز ،یەکگرتــوو و بڕواپێکراو
و ئەوڕۆیــی بــۆ ڕێژیم ببێتە هۆی
هەڵگیرسانی ڕاپەڕینێکی بەرباڵو
و یەکگرتــووی جەمــاوەری ،تــا

بوو.
ئــەم بابەتــە تــا شــوێنێک چــوو
کــە خامنەیــی وەک خــۆی هاتە
نێــو باســەکەوە و لە هەڵوێســتێکی
دیاریــدا بەرانبــەر بــە قســەکانی
ڕۆحانــی کــە گوایــە ئــەوە باڵــی
ئەو ـ ڕێفۆرمیســت ـ و لەســەرووی
هەموویــەوە تیمــی دانووســتانی
دەستنیشــان کــراوی بوونــە کــە
وا مەترســیی ئەگــەڕی شــەڕیان
البردووە؛ وتی :ئەوە خەڵکی واڵت
بوون کە هەڕەشــەی شەڕیان البرد،
نــەک ئەوانــەی وادەنوێنــن خۆیان
بوونە.
بەســەرنجێکی ســەرپێیی و

بێئــەوەی پێویســت بــکات
تیۆریســیەنی بــواری ئایدیۆلۆژی
بیت ،لەوە تێدەگەی کە ئەم دروشم
و ڕســتەگەلە ئەوپەڕی پۆپۆلیزم و
ئاپۆڕەچییەتیــن .جــا ئەم ڕاســتییە
ئــەودەم زەقتــر ئەبێــت کــە بزانیــن
مەترســیی شــەڕ و ئەگەری شــەڕ
ـ ئەگــەر شــتی وا هەبووبــێ ـ ئەوە
ئاکامــی سیاســەتی ڕایەدارانــی
دەســەاڵت بووە کە ئــەو دیاردەیەی
هێناوەتــە ئــاراوە نــەک ئیــرادە و
بەرژەوەندییە گشتییەکانی گەالنی
ناو ئێران ،لەبەر ئەوەی وزەی ناوکی
لەزۆرێــک لە واڵتان بەکاردەبرێ،
بەاڵم هەســتیارییەکی وای لەالی
کۆمەڵگەی جیهانی لێناکەوێتەوە
و هۆیەکەشــی جــۆری تێڕوانینــی
ڕژێمــی ئێــران و ســەلمێندراویی
پاڵپشــتییەتی لــە گرووپــە پارالێلــە
وردوگەورەکانــی ناوچــە وەکــوو
حیزبوڵاڵ ،حووســییەکان ،حەشــدی
شــەعبی و پەیوەندیــی هەواڵگــری
لەتــەک گرووپــی تاڵەبــان و
تیرۆری کەســایەتییە ناسراوەکانی
گۆڕەپانــی سیاســیی ئێــران
لــەدەرەوەی واڵت ،بارمتەگرتــن،
گڕتێبەردانــی باڵوێزخانــەی واڵتان
لە تاران ،بێڕێزی بە ئااڵ و هێمای
واڵتــان ،هەڕەشــەی ســڕینەوەی
واڵتی ئیســرائیل و دەیان کەیســی
دیکەی هاوشێوە.
هــەر بــەو بۆنــەوە دەکــرێ بڵێیــن،
پانیکــی ســێبەری شــەڕ ،یەکــەم:
هۆکارەکــەی بــۆ کــرداری
ئیدیۆلۆژیکــی خــودی ڕژێــم
دەگەڕێتــەوە لــە سیاســەتیدا و
بەتایبەت سیاســەتی دەرەوە .دووەم،
ئەم سیاسەتە لەڕووی نێوخۆییەوە ـ
هەتا ئیســتە ـ نەک هــەر نەبووەتە
کارتێکــی زەخــت لــەالی خەڵک،
بەڵکــوو بووەتــە ڕمبێکــی ســزا و
هەڕەشــە و لەهەمان کاتــدا هاندان
و ورووژاندنــی گەالنــی ئێــران بــۆ
بێدەنــگ کــردن ،قەبووڵــی بوونــی
هەڕەشــەی جیهانــی ئــازاد دژی
ئێــران و ئێرانی ،هەڵخڕاندنی بیری
ناسیۆنالیســتیی توندئــاژۆ دژی
واڵتــان و بەتایبــەت عەرەبــەکان و
هەوڵــدان بــۆ بەشــداریی زۆرینــە
لــە هەڵبــژاردن بــە مەبەســتی
هێنانەســەرکاری میراتگرانــی
باڵــی ڕەفســەنجانی ـ کە بۆخۆی
داهێنــەری ژووری تیــرۆری
دەرەکــی ـ بــووە و دەرخســتنی
درۆزنانــەی قــەوارەی ڕێژیم وەک
گشــتایەتییەک کــە هەڵگــری
بیروبۆچوونــی جیاواز و فرەچەشــن
بێ لەالی ڕای گشتی.
سێهەم ،ئەوەی کە چییەتی ڕژێمە
دیکتاتۆر و ســەرەڕۆکان و بابەتی
ـ چارەســەریی قەیــران بــە قەیــران ـ
لەم پرســە پڕ بەبــااڵی ڕژێم دیارە،
بــەاڵم ڕەهەنــدی گرینگــی ئەوەیە
کــە لــەم جــۆرە سیاســەتە کەڵکی
زۆر پراکتیکانــە و فێڵبازانــەی
لــەڕووی نێوخۆیــی وەرگرتــووە
هەتــا ڕادەیــەک کــە جۆرێک لە
ئایدێنتیفــای لــە نێــوان ئاپــۆڕەی
خەڵــک و ڕێژیــم شــێوەی گرتــووە
و چوارەم و خاڵی کۆتایی ،ئەوەی
کە شیمانە دەکرێت لەبەر سەرەولێژ
بوونــی گڵۆڵــەی ڕێژیــم لــەڕووی
دەرەکــی و بەتایبــەت ناوچەکــە،
ئەم مەترســییە پــێ بنێتە قۆناغی
جیدیتــر لــە جــاران ،بەتایبــەت
دوای پێکهاتنــی هاوپەیمانیــی
گــەورەی واڵتانی موســڵمان دژی
کردەوەکانی دەسەاڵت لە تاران.
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تاوتوێ کردنی پرســی "بەشداریی خەڵکی
کوردستان لە هەڵبژاردن"دا
ئاگری ئیسماعیل نژاد
پرســی هەڵبــژاردن لــە پێکهاتەی
کۆمــاری ئیســامیدا زۆرجــار
ڕۆژی
بابەتــی
دەبێتــە
نێوگۆڕەپانی سیاسیی کوردستان
و لەگــەڵ ئــەوەی زۆربــەی
ڕەهەندەکانــی پرســی هەڵبژاردن،
لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا،
هەم لە ئاستی کردەوەدا تاوتوێ و
تاقی کراوەتەوە و هەم لە ئاســتی
ڕوانگە و بۆچوون ڕوونکردنەوەی
بەرینیــان بــۆ کراوە؛ بەاڵم بە زۆر
هــۆکار دەکــرێ بڵێیــن بەداخــەوە
"پرســی هەڵبژاردنــی کۆمــاری
ئیســامی" نەتەنیــا بــەردەوام
بۆتــە هــۆی ســازبوونی هێنــدێ
ڕووبەڕووبوونــەوەی ناپێویســت
و تەنانــەت لێکســووربوونەوەی
بێهــۆ ،بەڵکــوو بۆتــە هــۆی
ئــەوەی هێندێ الیــەن و چاالکی
سیاســیی کوردســتان لــە لێــدوان
و کــردەوەی خۆیانــدا ،باســی
ئــەوە دێننــە گــۆڕێ کــە دەبــێ
هەڵسوکەوتی خەڵکی کوردستان
لــە هەڵبژاردنــەکان بکەینــە
بنەمایــەک بــۆ دیاریکردنــی
ســتراتژی و تاکتیکی داهاتووی
خەباتی نەتەوەیی_دێموکراتیکی
کوردستان.
پرسیاری یەکەم
لــەکام بەســتێندا دەبــێ
هەڵسوکەوتی خەڵکی کوردستان
و پرسی بایکۆت تاوتوێ بکرێت؟
ڕەنگــە زۆر دووپــات کرابێتــەوە،
بــەاڵم بــە پێویســتی دەزانــم کــە
دیســان وەبیــری خوێنەری بێنمەوە
کــە پێکهاتــەی دەســەاڵتداریی
ئیســامی
کۆمــاری
پێکهاتەیەکــی "توتالیتێــر"ە کــە
لــەودا هەڵبــژاردن لــە ژێر "نظارت
اســتصوابی"ی شــۆرای نیگابــان
بەڕێــوە دەچێــت؛ گرینگیــی
ئــەو دوو بابەتــە لەوەدایــە کــە
یەکــەم :پێکهاتــەی تۆتالیتێــری
کۆمــاری ئیســامی وا دەکات
کــە هەڵســوکەوتی خەڵکی ئێران
لــە هەڵبژاردنەکانــی کۆمــاری
ئیسالمیدا بە ئاراستەیەکدا بەرێت
کــە دڵخوازی چینی دەســەاڵتدار
بــێ ،ئــەوەش بــەو مانایەیــە کــە
خەڵک لە بەســتنێکی نائاسایی،
نادێموکراتیــک و داخــراودا
هەڵسوکەوت دەکەن و ئەو بەستێنە
نائاســاییەش دەبێتــە هۆی ئەوەی
هەڵسوکەوتی خەڵکیش نائاسایی
و تایبــەت بــەو بەســتێنە بێــت و
نەچێتە چوارچێــوەی ڕوانینێکی
سیاســییەوە ،بەڵکــوو لە باشــترین
دۆخدا بەشــداری لــە هەڵبژاردندا
کردارێکی سیاســی لە دۆخێکی
نائاسایی سیاسیدایە.
دووهــەم :نزارەتــی ئیستســوابیی
شــۆرای نیگهبــان وا دەکات کــە
الیەنــە سیاســییەکانی دەرەوەی
بازنــەی دەســەاڵتداریی کۆماری
ئیســامی لــە "هەڵســووڕی
چاالکەوە" ببن بە "هەڵسووڕێکی
قەدەغەکراو".
هەڵســووڕی قەدەغەکــراو بــەو
مانایــەی کــە شــۆرای نیگابان
هەمــوو ئــەو الیەنە سیاســییانەی
کــە لە قەوارەی سیاســیی ئێراندا
بوونیــان هەیــە و خاوەنــی پێگەی
کۆمەاڵیەتیــن و گوتارەکەیــان
لەنێــو خەڵکــی ئێرانــدا ڕێــزی
هەیــە ،بــەاڵم لــە چوارچێــوەی
قانون و دەســەاڵتداریی کۆماری

ڕێگەپێنــەدراون،
ئیســامیدا
لەکاتــی هەڵبژاردنەکانــدا هــەم
وەک کاندیــدا و هــەم وەک
الیەنێکــی سیاســی کــە بتوانــن
کارتێکەرییان لەســەر ئاراســتەی
هەڵبــژاردن بــێ ،لــە گۆڕەپانــی
سیاســیی ئێرانــدا پەراوێــز دەخات
و شــۆرای نیگابــان هــەوڵ دەدا
لە ڕێگای جۆراوجۆری یاســایی
کارتێکەرییان کەم یان ئاراستەدار
بکات.
دیــارە ســەرەڕای شــۆرای
نیگابان ،کۆی پێهکاتەی ڕێژیم
وەک پێکهاتەیەکی تۆتالیتێر بە
شــێوەی جۆراوجــۆر هــەوڵ دەدا،
کــە کارتێکەریــی هەڵســووڕی
قەدەغەکــراو لــە پێکهاتــەی
کۆمــاری ئیســامی کــەم یــان
ئاراستەدار بکات.
ئێمە لە هەڵبژاردنی ئێراندا لەگەڵ
دیاردەیــەک بەرەوڕوویــن بەناوی
قەدەغەکــراو"،
"هەڵســووڕی
چاالکێــک یــان بکەرێــک کــە
دەتوانــێ کارتێکەریــی لەســەر
ئاراســتەی هەڵبژاردنــەکان بــێ،
بــەاڵم چاالکییەکانی لە ڕێگای
جۆراوجۆری یاســایی و نایاسایی
قەدەغە و سنووردار کراوە.
ئەگــەر پــاش ئــەو ڕوونکردنەوەیە
وەاڵمی پرسیارەکە بدەینەوە دەبێ
بڵێین؛ هەڵبژاردن لە بەســتێنێکی
توتالیتێــر و لــە ژێــر چاوەدێریــی
تــەواوی شــۆرای نیگابانــدا
بەڕێــوە دەچــێ و دەبــێ بایکــۆت
و بەشــداریی هەڵبژاردنیــش لــەو
بەســتێنەدا باســی لێبکرێــت و
تاوتوێ بکرێت.
بــەو مانایــە کــە هەڵبــژاردن لــە
پێکهاتەیەکــی تۆتالیتێردا بەڕێوە
دەچــێ و لــەو نێوانــەدا لەالیــەن
هەڵســووڕێکی ڕێگەپێنــەدراوەوە
بایکــۆت وەک الیەنێکــی
سیاسیی کوردستان دەکرێت.
هەر لەو بەستێنەشدا ،بەشێک لە
خەڵک بەبێ ئەوەی خۆیان وەک
ڕێکخــراو یــان الیەنــی سیاســی
پێناســە بکــەن ،بەپێــی دۆخێــک
کــە تێــدان و بژاردەیــەک کــە
لەبەردەســتیاندایە ،لە هەڵبژاردندا
بەشــداری دەکــەن ،بایکۆتکاران،
لــەو بــاوڕەدان بــۆ گۆڕینــی
دۆخــی هەنووکــە دەبــێ کــۆی
هەڵبــژاردن بایکــۆت بکرێ هەتا
بەو شــێوەیە لــە دژی کردارێکی
نادێموکراتیــک کردەوەیەکــی
مەدەنی بەڕێوەببرێ.
بەشــدار بووانیــش لــەو بــاوڕەدان
کــە لەپێنــاو گۆڕینــی دۆخــی
هەنووکە ،لە چوارچێوەی دۆخی
ڕەخســاودا هەنــگاو بــۆ گۆڕینی
دۆخــی هەنووکــە هەڵبهێنرێتەوە،
دیــارە لێــرەدا بــاس لــەوە نییە کام
بابــەت لەگــەڵ زاتــی پێکهاتەی
کۆمــاری ئیســامی زیاتــر
دەگونجێــت؛ بەڵکــوو بــاس تەنیــا
لەســەر هەبوونــی دوو بۆچوونــە،
خاڵــی گرینگــی هــەردووک
بۆچوونەکەش ئەوەیە کە ئەو دوو
بۆچوونــە لەســەر دڵخوازنەبوونــی
دۆخــی هەنووکــە و بــاوەڕ بــە
گۆڕینــی دۆخــی هەنووکــە
کۆکن.
کەواتــە خاڵــی هاوبەشــی
بەشــداربووان و بایکۆتــکاران
لەوەدایــە کە دۆخــی هەنووکەیی
ئێران دۆخی دڵخواز نییە و دەبێت
بگۆڕدرێت.
پــاش ئــەو بابەتە لــە چوارچێوەی
دوو پرســیاری تــردا تاوتوێــی
هەڵسوکەوتی خەڵکی کوردستان

لــە هەڵبژاردنەکانــی کۆمــاری
ئیسالمیدا دەکەین.
پرسیاری دووهەم:
چــی وا دەکات بەشــێک لــە
خەڵکی کوردستان لە هەڵبژاردندا
بەشداری بکەن؟
ڕوونــە کــە دەبــێ ئــەو پرســیارە
لــە چوارچێــوەی هەڵســوکەوتی
دەســەاڵتێکی
خەڵــک لــە
توتالیتێردا جواب بدرێتەوە ،نەک
بە پێوەر و دانگەی هەڵسوکەوتی
خەڵک لە چوارچێوەی واڵتێکی
دێموکراتیکدا.
یەکێــک لــە تایبەتمەندییە هەرە
گرنگەکانی دەسەاڵتی دیکتاتۆر
و تۆتالیتێــر لەوەدایــە کــە لــە
ڕێــگای ئالییەتــی نائاســایی
و نایاســییەوە خەڵــک پێملــی
خواســت و ئیرادەی دەســەاڵتداران
بکــەن هەتا وای نیشــان بدەن کە
زۆرینــەی کۆمەڵگا لەگەڵیانە و
ئەوان تاقە نوێنەری ڕاستەقینەی
کۆمەڵــگای خۆیانــن ،کــە واتــە
پێــش هەمــوو شــتێک دەبــێ
بگوتــرێ :لــە چوارچێــوەی
توتالیتێــری
دەســەاڵتداریی
کۆمــاری ئیســامیدا ســەیر نییە
کە بەشێک لە خەڵک بەشداریی
هەڵبژاردن بەکات ،بەڵکوو سەیرە
کــە خەڵکێــک نەبــێ بەشــداری
بکات.
لە ڕاســتییدا بەســتێنی سیاســیی
کۆمــاری ئیســامی بەگشــتی
و بەســتێنی سیاســیی "وەرزی
بەتایبەتــی
هەڵبژاردنــەکان"
وا دەخوڵقێــت ،کــە ڕێژەیەکــی
خەڵک ڕاکێشــی سەر سندووقی
دەنگدان بکرێت ،ئەگەر بمانەوێت
هۆکاری بەشــداریی ئەو بەشە لە
خەڵــک لــە هەڵبژاردنــی خولــی
دوازدەهەمی ســەرۆک کۆماری
گردوکــۆ بکەیــن ،دەتوانیــن
لــەو چەنــد خاڵــەی خــوارەوەدا
پۆلێنبەندیــی هــۆکاری ئــەو
بەشدارییە بکەین:
 :١مەترســی لــە شــەری
چاوەڕوانکراو:
لــە هەمــوو پێکهاتەیەکــی
توتالیتێــردا ،ســەرەڕای دەزگا
فەرمییەکان کە بۆ دیپلۆماسیی
گشــتی دیاریکــراوە ،کۆمەڵێک
دەزگا و ناوەنــدی نافەرمی بەاڵم
گرینگ بۆ دیپلۆماسیی گشتی
بوونیــان هەیە و چاالکی دەکەن،
ئــەو ناوەندانــە هەم نایاســایین ،و
هەمیــش هیــچ ناوەندێک کار و
کردەوەیــان وەئەســتۆ ناگرێــت ،لە
ئێســتادا ئــەو ناوەندانــە پێکهاتووە
لە ماڵپەر و ڕایەڵە کۆمەاڵیەتییە
بێناســنامەکان ،ماڵپــەر و
ڕایەڵــە کۆمەاڵیەتییــە زەردەکان
و کەســانی ســەر بــە دەزگا
ئەمنییەکان.
کاری ســەرەکیی ئــەو ناوەندانە،
"دەلەســە
باڵوکردنــەوەی
بنەمــای
هەڵبەســتراوەکانە"،
هەمــوو دەلەســەکانیش لەســەر
قازانجی ڕێژیم دانراوە ،لە وەرزی
هەڵبژاردنــدا ،ئــەو ناوەندانــە بــە
ئاســتێکی بەریــن دەســت دەکــەن
بــە باڵوکردنــەوەی دەلەســەی
جۆراوجۆر و لە هەموو دەلەسەکاندا
جۆرێک هەڕەشــە هەیە .بۆ وێنە
دەگوتــرێ :هەرکــەس دەنــگ
نــەدا یارانــەی نادرێتــێ یا ڕێگە
لــە چوونــی بــۆ زانکــۆ دەگــرن،
لێــرەدا ئەگەر ســەیری بکرێت ،لە
چوارچێوەی بەرژەوەندیی ڕێژیمدا
هەڕەشــەیەک وەک مەترســی_
دەلەسە لە قۆناغێکی کاتی و لە

ئاستێکی بەربەاڵودا باڵو دەبێتەوە،
ئامانج لە داتاشــینی مەترســی_
دەلەسە ئەوەیە خەڵک لە ڕێگای
هێنانــە گۆرێــی مەترســییەک
ناچــار بە کارێک بکەن .بۆ بەو
بابەتــە دەڵێــم مەترسی_دەلەســە،
چونکــوو مەترســییەکە لــە
ڕاســتییدا جۆرێــک دەلەســەیە،
بــەاڵم دەلەســەیەک کــە دەتوانێ
ئامانجــی خــۆی بپێکێــت و
ترســێک لــە دەروونــی تاکــی
کۆمەڵــگادا بنێتــەوە و ناچــاری
بــکات بــە پێچەوانــەی خواســتی
دەروونیــی خــۆی کردەوەیەکــی
دڵخوازی ڕێژیم بەڕێوە ببات.
لــە پرســی مەترسی_دەلەســەدا
کەســانی ســەر بــە بەســیج و
ئەندامانــی ســپای پاســداران
وەک تۆڕێکــی مرۆیــی لــە
باڵوکردنــەوەی دەلەســە و ترســی
پشــت ئــەو دەلەســەیەدا ڕۆڵێکــی
بەرچاو دەگێرن.
 :٢هەڵبــژاردن لــە نێــوان خراپ و
خراپتردا:
دەنــگ لــە کوردســتان بــەردەوام،
دەنگی سەلبییە .بە دوو واتا:
یەکــەم :لــە  ٧هەڵبژاردنــی
پێشــووی ســەرۆک کۆماریــدا،
دەنگــی خەڵکــی کوردســتان بــۆ
پاڵیوراوێــک بــووە کــە لــە ڕای
گشــتیدا وا دەرکەوتــووە ئــەو
پاڵێوراوە کەسی ناکۆک لەگەڵ
سیاســەتەکانی خامنەییــە ،بــۆ
وێنــە لــە هەڵبژاردنــی ســەرۆک
کۆمــاری لــە  ١٣٧٢خەڵــک
دەنــگ بــە ئەحمــەدی تەوکلــی
دەدن لــە بەرانبــەر هاشــمی
ڕەفسنجانی کە بە کەسی نزیک
لە خامنەیی لە قەڵەم دەدرا.
دووهــەم :بــەردەوام دەنــگ
بــە پالێوراوێــک دراوە کــە لــە
ڕووی کــردەوەی سیاســییەوە،
بــە کەســێکی ڕێفۆرمخــواز و
نادەمارگــرژ ناســراوە و وەک
دەبینیــن ،بــۆ وێنە لە هەڵبژاردنی
ســەرۆک کۆمــاری ١٣٩٦دا
پارێزگای ســنە لە ئاستی ئێراندا
بەشــێوەی ڕێژەیــی کەمتریــن
دەنگی داوە بە ئیبراهیم ڕەئیسی.
 :٣دەنــگ بــۆ مافــە نەتەوەییــە
سەرەتاییەکان
هەرچەنــد لــە هەڵبژاردنــی
ســەرۆک کۆماریــی ١٣٩٦دا
جارێــک لەالیــەن حوســێن
زولفەقــاری ،جێگــری ئەمنیــی
وەزیــری نێوخــۆی ئیــران و
جارێــک لەکاتــی بانگەشــەدا
لەالیــان عەلــی خامنەییەوە باس
کــردن لە بابەتی مافی نەتەوەیی
و مافــی کەمینــەی ئایینــی
قەدەغــە کــرا ،بــەاڵم لەگــەڵ
ئەوەشــدا بنەمــای بانگەشــە بــۆ
هەڵبــژاردن لــە کوردســتان لــە ٦
هەڵبژاردنــی ڕابــردوودا ،لەســەر
دابینکردنــی مافــی نەتەوەیــی و
البردنــی هااڵواردنــی نەتەوەیی و
بەڕێوەبردنی ماددەی  ١٥و ١٩ی
دەستووری ئێران بووە.
ڕاســتە هیچ کام لە پاڵێوراوەکان
پــاش ئــەوەی گەیشــتنە پلــەی
سەرکۆماری ،وادە و بەڵێنەکانیان
وەدی نەهێنــاوە ،بــەاڵم لێرەدا باس
لەسەر وەدی هێنانی وادەکان نییە،
پرسەکە ئەوەیە لە چ ڕێگایەکەوە
خەڵک دەکێشــنە سەر سندووقی
دەنگدان ،وەک دەشــزانن بنەمای
پاڵێوراوەکانــی
بانگەشــەی
سەرۆک کۆماری لە کوردستان
بەڕێوەبردنی ماددەی  ١٥و ١٩ی
دەستووری ئێرانە.

 :٤نەبوونــی تریبۆنێــک بــۆ
کوردستان:
چوارەمیــن هــۆکاری ئــەوەی
ڕێژەیەکــی خەڵکــی کوردســتان
لــە دەنگدانــی ڕێژیمدا بەشــداری
دەکــەن ،نەبوونــی تریبۆنێکــی
کوردییــە کــە لــەو تریبۆنــەدا
شــرۆڤەکاران بابەتــی هەڵبــژاردن
لــە ڕوانگــەی بەرژەوەندیــی
کوردســتانەوە ،لێکدانــەوە بــۆ
پێکهاتــەی کۆماری ئیســامی،
گەاڵڵــەی
و
هەڵبــژاردن
پاڵێــوراوەکان بــکات .هەمــوو
تریبۆنەکان کە باس لە هەڵبژاردن
لــە ئێران دەکات ،تاوتوێ کردنی
باســەکەیان لــە ڕوانگــەی قازانج
و بەرژوەندیــی ناوەنــد و نەتــەوەی
فارســەوەیە ،نــەک لــە ڕوانگەی
نەتەوە نافارسەکانی ئێرانەوە.
هــاوکات نەبوونــی تریبۆنــی
کوردســتانیش دەرفەتــی ئــەوە
دەخوڵقێنێــت کــە بــەردەوام
پاڵێوراوەکانی سەرۆک کۆماری
بتوانن بە بەڵێنی دەستەبەرکردنی
مافــی نەتەوەیی بێنە کوردســتان
و بــەاڵم هیچکاتیــش ئــەو
مافانــە تەنانەت لــە چوارچێوەی
دەستووری کۆماری ئیسالمیشدا
جێبەجێ نەکەن.
 :٥هەبوونــی سانســۆر و
حیزبــە
ڕێگەپێنەدراویــی
کوردییەکان:
حیزبە کوردییەکان بەپێی یاسای
کۆمــاری ئیســامی نایاســیی و
ڕێگاپێنەدراون تاکوو بە ڕاشکاوی
بانگەشە بۆ بیروبۆچوونی خۆیان
لــە کۆمەڵــگای کوردســتاندا
بکــەن و تەنانــەت هەمــوو
ڕاگەیاندنەکانیشــان ئەگــەر بــە
شــێوەی ماڵپــەر و لــە ڕێــگای
ئینتێرنێتــەوە بــێ ،فیلتێرکــراوە و
ئەگــەر کاناڵ و ســەتەاڵیت بێت،
پارازیتــی دەخرێتــە ســەر ،ئەوەش
وادەکات پێوەندیــی کارتێکەریــی
نێوان الیەنی سیاســیی کوردستان
و جەمــاوەری کوردســتان الواز و
تەنانەت بپچڕێت.
هــاوکات لەگــەڵ ئــەوە دەرفەت
دەدرێت بە الیەنی الینگری ڕێژیم
کــە تەنانەت بێ لەبەرچاوگرتنی
هێڵــە ســوورەکانی نێوکۆمــاری
ئیســامییش ،بانگەشــە بۆ خۆی
بکات ،باشترین وێنا بۆ ئەو بەشە
ئەوەیە کە لە خاڵی ســێدا باســی
کــرا .لەگەڵ ئەوەی خامنەیی بە
ڕاشــکاوی داوای کرد بانگەشــە
لەســەر مافــی نەتەوەیی نەکرێ،
پاڵێــوراوەکان هەرچەند کەمتر لە
جارانی پێشــوو ،بەاڵم بانگەشەیان
لــە کوردســتان لەســەر مافــی
نەتەوەیــی بــوو ،بــە جۆرێک کە
لە دواییــن دیبەیتی پاڵێوراوەکان،
ئیبراهیم ڕەئیســی ڕوو لە حەسەن
ڕۆحانــی گوتــی :تــۆ زمانــی
کوردیــت ئازاد نەکردووە ،بەڵکوو
خــودا ئــازادی کــردووە و ئــەوە
دەســتووری کۆماری ئیســامییە
کــە ڕێــگا دەدا ئــەو زمانــە
بخوێندرێ.
لــەو ڕســتەیەدا بــە جوانــی
دەردەکەوێت کە بانگەشــە لەسەر
بنەمــای دابینکردنــی مافــی
نەتەوەیــی کارتێکەریــی زۆری
لەســەر کۆکردنــەوەی دەنــگ
بــۆ ڕۆحانــی هەیــە ،بۆیــەش بەو
شــێوەیە ئیبراهیم ڕەئیسی لەدژی
قسەی کرد.
 :٦هــاوکات بوونــی هەڵبژاردنی
ســەرۆک کۆمــاری و شــۆرای
شار و گوند:

لــە دوو خولــی پێشــووی
هەڵبژاردنی ســەرۆک کۆماریدا
ئــەو هەڵبژاردنــە ،هــاوکات بــووە
لەگەڵ هەڵبژاردنی شۆرای شار
و گوندەکان .وەک هەموو دەزانن،
لــە هەڵبژاردنی شــۆرا بەتایبەتی
هەڵبژاردنی شــۆرا خولی پێنجەم،
ڕێژەیەکــی زۆر پاڵێــوراو لــەو
هەڵبژاردنــەدا بەشــدار بــوون و
ئــەوەش وادەکات هەڵبژاردنێکــی
لۆکاڵــی لەگــەڵ هەڵبژاردنێکی
سەرانســەری تێکــەڵ بکرێــت و
بێگومــان هەڵبژاردنــی لۆکاڵــی
کارتێکەری لەســەر بردنە سەرێی
ڕێژەی بەشــداربوو لە هەڵبژاردنی
سەرانسەریدا دەبێت.
 :٧هەڵبژاردنی بێ چاوەدێر:
پــاش هەمــوو ئــەو لێکدانەوانــە
دەبــێ لــە بیرمــان بــێ کــە
ێ
هەڵبژاردنەکانــی ئێــران بــە بــ 
چاوەدێــری بێالیــەن بەڕێــوە
دەچــێ .بەرپرســانی کۆمــاری
ئیســامییش ،بەشــداریی ڕێــژەی
زۆری خەڵــک لــەو هەڵبژاردنــدا
بە ســتراتیژییەکی خۆیان دەزانن،
بۆیــە هــەر توێژەرێــک مافــی
ئــەوەی هەیــە گومان بخاتە ســەر
کۆی ئاماری باڵوکراوە .بۆ ڕوون
بوونــەوەی ئەو بابەتــە دەبێ بڵێین
ئەگــەر وەزارەتــی نێوخــۆی ئێران
ڕازی بــێ ،بــە لەبەرچاوگرتنــی
ڕێــژەی دەنگــی پاڵێــوراوەکان
ڕێــژەی گشــتی بەرێتــە ســەرێ،
هیــچ پاڵێوراوێــک زەرەر ناکات،
بــەاڵم کــۆی گشــتییەکەی
دەتوانــێ وەک زەختێــک بــەکار
بهێنرێ بۆ ســەر بەرەی بایکۆت،
ڕوونــە کە لــە ڕوانگــەی هەموو
پاڵێوراوەکانــەوە پێویســتە بــەرەی
بایکۆت پەراوێز بخرێت.
پرسیاری سێهەم:
ئایا بەشــداری کردنی
خەڵکی کوردســتان لــە دەنگدان
بەمانــای بێمتمانەیــی بــەو
هێزانەیــە کە سیاســەتی بایکۆت
دەگرنەبەر؟
لێرەدا پێویستە شێوازی چاالکیی
الیەنە کوردییەکان لە کوردستان
بێنینــە بەربــاس .الیەنە سیاســییە
کوردییــەکان وەک ڕێکخــراوە،
ڕێگەپێنــەدراون و هەرکــەس
یــا الیەنێکیــش ڕاســتەوخۆ یــا
ناڕاســتەوخۆ لــە چوارچێــوەی
گوتــاری ئەوانــدا ،لــە نێوخــۆی
ئێــران چاالکی بــکات ،دەکەوێتە
ژێــر زەختی دەزگا تەناهییەکانی
ڕێژیمــەوە و هــاوکات لەگــەڵ
ئــەوە هەمــوو ڕاگەیاندنەکانــی
الیەنــە کوردییەکانی ڕۆژهەاڵت
ڕێگاپێنــەدراو و ڕێژیــم بــەردەوام
لــە هەوڵدایــە ڕێگای گەیشــتنی
ڕاوبۆچوونــی الیەنە کوردییەکان
بــە کۆمەڵــگای کوردســتان
بگرێت ،کەواتە جۆری چاالکیی
سیاســیی الیەنــە کوردییــەکان
لــە گۆڕەپانــی سیاســیی ئێرانــدا
"هەڵسووڕی قەدەغەکراوە" و هیچ
الیەنێکــی کــوردی ناتوانــێ لــە
چوارچێوەی کۆماری ئیســامی
و لــە هەڵبژاردنەکانیــدا نوێنەری
هەبێت ،چ نوێنەر وەک هاوپەیمان
و چ وەک کەســی باوەڕپێکــراو،
کەواتــە تەنیا بــژاردەی بەردەمی
الیەنە سیاســییەکانی کوردســتان
بایکۆت کردنە ،بەاڵم ئەو بایکۆت
کردنــە هەرچەنــد داواکارییــەک
لــە خەڵکــی کوردســتانە ،بــەاڵم
ئامانجــی ســەرەکیی ئەوەیــە
بابەتــی هەڵبــژاردن لــە ئێرانــدا
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ئەزموونی دامەزرانی ئیســرائیل و چەند وانەیەک
ئەلبۆرز ڕووئین تەن
کــەس ناتوانــێ نکۆڵــی
لــە هەبوونــی ئیســرائیل وەکــو
واڵتێکــی بەهێــز لــە ڕۆژئــاوای
ئاســیا و ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت
بــکات .ئەو هەبوونــە بە مێژووی
کــورت و هێــزی زۆری ئابــووری
و ســەربازی هەیەتــی زۆر
سەرنجڕاکێشــتر دەبێت .ئیسرائیل
هەشــت میلیۆنونیــو ڕێــژەی
دانیشــتوانیەتی بــە ڕووبەرێکــی
کەمەوە لەگەڵ ئۆردۆن ،سووریە،
لوبنان و میسر دراوسێیە و لە سەر
دەریای مدیترانە هەڵکەوتووە.
ئیســرائیل لەالیــەک بــە هــۆی
نەبوونی ئاشــتی و کێشە لەگەڵ
بەشــێک لــە ڕێکخراوەکانــی
هەبوونــی
و
فەلســتینی
ژمارەیــەک فەلســتینى کــە لــە
فلســتین بــۆ ئــۆردن و ســووریە و
لوبنــان و هەموو دونیا ئاوارە بوون
و چارەســەر نەبوونــی ڕیشــەی
ئــەو گرفتانــە وەک ســەرچاوەی
یەکێــک لــە گرفتەکانــی دونیا
دەناســرێت .لەالیەکــی دیکــەوە
وەک واڵتێکــی پێشــکەوتوی
دونیــا کــە لــە ڕوی ئابــووری و
تێکنۆلــۆژی و هەروەها هەبوونی
چەکــی ناوکــی بــە نمونەیەکــی
نێوخۆیــی
دێموکراتیکــی
بێگرفت لە ناوچەی ئاڵۆز و پڕ
لە قەیرانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست
ناوی دەرکردووە.
ئــەوەی لێــرەدا جێگەی ســەرنجە،
زیاتــر لــە بارودۆخــی سیاســیی
ئێســتا و دروســت یا هەڵــە بوونی
چۆنیەتیــی
سیاســەتەکانی
دروســت بوونــی ئــەو واڵتەیە کە
دەتوانــێ ســەرنج ڕاکێــش بێــت،
بەتایبەتــێ بــۆ ئێمــەی کــورد
کــە خولیــای ســەربەخۆیی و
بەدەســتهێنانی مافــی چارەنووس
و مافــە زەوتکراوەکانمانیــن .هەر
بۆیــەش بــە چــاو خشــاندنێکی
کــورت بــە مێــژووی دامەزاندنی

درێژەی الپەڕه ٦
بەرێتە ژیرپرسیارەوە ،نەک ئەوەی
بەربەســت بۆ خەڵک ساز بکات.
کەواتە لێرەدا دەبێ بڵێین بە هۆی
ئــەوەی الیەنــە سیاســییەکانی
کوردســتان لە کۆی هەڵبژاردندا
قەدەغــە
هەڵســووڕێکی
کــراون ،یەکــەم :ئــەوان ناتوانــن
هەڵبژاردنێــک بە بــاش بزانن یان
داوای بەشداری لەو هەڵبژاردنەدا
بکــەن کــە تێدا قەدەغــە کراون و
دووهــەم :ناکرێت بڵێین دەنگدانی
خەڵــک واتــای ئــەوەی هەیــە
خەڵــک ســتراتژی و ئامانجــی
ئــەو الیەنانەیان قبــووڵ نییە و لە
بەرانبەردا کۆماری ئیســامییان
قبــووڵ کــردووە ،بەڵکــوو لێــرەدا
وەک لە پرســیاری دووهەمیشــدا
ڕوون کرایــەوە ،ئەگــەر هۆکاری
دەنگــدان لەبەرچــاو بگریــن،
بەشــێک لە هۆکارەکان ناچاری
و زۆرەملێیە و بەشی دووهەمیشی
لەڕاســتیدا بەکارهێنانــی دەرفەتە
بچووکەکانــە لــە پێنــاو هەمــان
ئامانــج کــە وەک ئامانجــی
ســتراتیژیی الیەنــە کوردییــەکان
باسی لەسەر دەکرێت.
بــۆ وێنــە هێندێــک لــە خەڵکی
کوردســتان داواکاریــی ڕوونیــان،
بەڕێوەچوونــی مــاددەی  ١٥و
 ١٩دەســتووری ئێرانــە و بنەمای
بانگەشــەی ئــەو الیەنــەی کە لە

ئیســرائیلدا و هەڵســەنگاندنێکی
کــەم لەگــەڵ کوردســتان،
دەتوانین هێندێک خاڵی بەســوود
هەڵێنجێنیــن .بێگومــان مەبەســت
ئــەوە نییــە هەڵســەنگاندنێک
یــا لێکچوانــدن بکەیــن ،بەڵکــوو
مەبەســت خوێندنەوەیەکی ورد بۆ
ڕەخســاندنی دەرفــەت و کەڵــک
وەرگرتــن لە دەرفەتەکانە دەتوانێ
هەندێــک بابەتــی پێویســت
تەنانــەت بــۆ ئــەوڕۆی کــوردی
لێدەربکرێت.
باوکــی ســەهیونیزم و دەوڵەتــی
یەهوود ،تێئۆدۆر هێرتسێل بوو کە
دەرچووی بەشی یاسای زانکۆی
ڤییــەن بــووە و وەکــو ڕۆژنامەوان
کاری دەکــرد .ســەرچاوەی
دروســتبوونی ئــەو بیرۆکەیــە
کــە دەبــێ دەوڵەتــی یەهــوود بــۆ
یەهوودییەکانــی دونیــا دروســت
بکات ،لە نێوئاخنی بەڕێوەچوونی
دادگای ئەفسەرێکی یەهوودی-
فەڕانسەیی لە ساڵى ١٩٨٤کە بە
تۆمەتی سیخوڕی بۆ ئەڵمانەکان
دادگایی دەکرا دروست بوو.
لــەو دادگایەدا تێئۆدۆر هەســتی
بــە ســتەمی ســەر یەهوودییەکان
کــرد و بــە جۆرێــک بــە کــەم
زانینــی یەهوودییــەکان دەبینرێ.
هــەر بۆیــەش ئــەو ســتەم و بــە
کــەم زانینە وایکرد کــە تێئودۆر
هەســت بەوە بکات لە بەر ئەوەی
یەهوودییــەکان دەوڵەتێکیان نییە،
ئاوا دەکەونە ژێر ستەم و بێڕێزی
و بــە کــەم زانین .ئــەو بیرۆکەیە
دواتــر بــە شــێوەی کتێبێــک
لەژێرنــاوی "the jewish
 "stateواتــە دەوڵەتــی یەهوود،
چاپ و باڵو کرایەوە.
بەکورتــی ئــەو کتێبە ئامــاژە بە
نەتەوەیەکــی بــێ واڵت دەکات و
هەروەها شوێنێک کە دانیشتوانی
نییــە ،کەواتــە دەبــێ لەو شــوێنە
واڵتی یەهوود دابمەزرێت بۆ ئەوە
کۆتایی بهێنێ بەو چەوساوەییە.
دوای چاپ و باڵوکردنەوەی ئەو
کتێبــە ،پێشــوازیی زۆری لێکرا،

هــەر بۆیــەش لــە ســاڵی ۱٨۹۷
لــە شــاری پازلــی ســوویس بــە
بەڕێوەبەریــی تێئــودۆر هێرتســێل
کۆنفڕاســێک بــۆ یەهوودییەکان
پێکهێنرا کە دواتر بە دەســتپێکی
ڕێبازی ســەهیونیزم زانرا و لەوێدا
لەســەر بیرۆکــەی تێئــۆدۆر و
دامەزراندنــی دەوڵەتــی یەهــوود
پێکهاتن.
ئــەو بابەتــە لــە نوســینێکی
تێئــۆدۆردا بــاش دەردەکەوێ کە
دوای کۆنفڕانســەکە ئامــاژە
دەکات و دەڵــێ :ئێســتا زۆر
ماندووترم لەوەی شتێک بنووسم،
بــەاڵم لــە هەمــوو کات زیاتــر
پێویستە ،چوونکە ئێستا بناغەی
دەوڵەتــی یەهــوودم دامەزرانــد،
ئەگەر ئەو پرســە بەئاشــکرا بڵێم،
لەوانەیە بە شــێتم بزانن کە دوای
پێنــج یــا پەنجــا ســاڵی دیکە ئەو
دەوڵەتە دادەمەزرێت.
بەڵــێ ئــەو پرســەی کــە تێئۆدۆر
بە ئاشــکرا هاواری نەکرد ،بەاڵم
بــە نووســین ئاماژەی پێکــرد ،لە
ســاڵی  ۱۹٤٨بــە بڕیارێکــی
نەتەوە یەکگرتوەکان لە فلستینی
ئــەو کات و ئیســرائیلی ئێســتا
دامەزرا.
بــەاڵم دوای دروســت بوونــی
بیرۆکــە و کۆکردنــەوەی
یەهوودییــەکان بــەدەوری ئــەو
بیرۆکەیــەدا ،لــە مــاوەی ئــەو
پەنجــا ســاڵەدا تێکۆشــانێکی
زۆر لەالیــەن بەشــێکی بەرچاوی
یەهوودییەکانــی دونیــا کــرا
کــە ئاکامەکــەی دروســتبوونی
ئیســرائیل بــوو .ئــەو تێکۆشــانە
ئەگــەر بەکورتی بخرێتە بەرباس،
لــە ســێ بەشــی پشــتگیری
بەهەمــوو شــێوەیەکی یەهوودییان
و کاریگەرییــان لەســەر واڵتــە
زلهێزەکان لە ڕێگەی لۆبیگەری
و هەروەهــا دامەزراندنی بناغەی
هێزی ئیسرائیل لەالیەن بریتانیاوە
بوو .
پشــتگیرییە
ئــەو
ســەرەتا
لەالیــەن بەشــێکی بەرچــاوی

دونیــا
یەهوودییەکانــی
گرنگییەکــی تایبەتــی هەیــە،
چوونکە ئــەو پەرتەوازەیی یا دور
بــوون یــا هەبوونــی پلــە و پایــە و
بــاری ئابووریــی بــاش ،نابێتــە
هــۆی ئەوەی کــە یەهوودییەکان
دامەزرانــی دەوڵەتــی یەهــوود بــە
پێویست نەزانن ،چوونکە ستەمی
بێئەمالوئەوالی هەندێک واڵت
و بە کەم زانینیان ببووە هۆکاری
ئــەوەی دامەزراندنــی دەوڵــەت بە
تەنیــا ڕێگــەی ڕزگاریــی خۆیان
بزانــن ،بۆیــە بــە شــێوەیەکی
گشــتی ئــەوەی لە دەســتیان دێت
بــۆ خزمەت کردن بــەو بیرۆکەیە
ئەنجامیــان دا ،هــەر بۆیــەش لــە
ماوەیەکــی کەمــدا توانیــان بــە
لۆبی کاریگەری لەسەر واڵتانی
وەکو بریتانیا و ئەمریکا دروســت
بکەن .بۆ خۆشیان ببن بە بەشێک
لــەو هەواڵنــە لــە گواســتنەوەی
یەهوودییەکان بۆ ئیسرائیل .بگرە
تا دروســتکردنی خانــوو و زەویی
جوتیاریــی و زۆر بابەتــی دیکــە،
ئــەو پرســە بووە هــۆکاری ئەوەی
لــە ماوەیەکــی کورتــدا ژمــارەی
دانیشــتوانی یەهوودی بە شێوەی
بەرچاو بەرزبێتەوە.
ڕێکخســتنی یەهوودییەکان لەنێو
ســوپای بریتانیــا وەک تیــم و
دواتر هێزی تایبەت کە تا ســاڵی
 ۱۹٤٨ژمارەیان گەیشتە نزیک
چــل هــەزار کــەس ،هۆکارێکی
دیکــەی ســەرکەوتنی ئیســرائیل
بــوو .لێــرەدا دەبــێ ئــەو خاڵــە
گرنگەی پاراســتن و پێشخستنی
نەتەوەیەکــی ژێر ســتەم بە هێزی
خــۆی نــاو ببەیــن .ئەو هێــزە بەو
ژمــارە کەمــەوە توانیــی تەنیــا
یــەک ڕۆژ دوای دامەزراندنــی
ئیســرائیل لــە بەرانبــەر هەمــوو
هێزەکانــی عــەرەب کە هێرشــیان
کردە سەر ئیسرائیل بە هاوکاریی
بریتانیا و واڵتانی دیکە بەرگری
بــکات و عەرەبــەکان ببەزێنێــت
و بنەڕەتــی حکوومەتــی خۆیــان
دوای ئــەو شــەڕە زۆر پتەوتــر

بکــەن کە لە هەموو شــەڕەکانی
دیکەش دژی عەرەبەکان ،بتوانن
سەرکەوتن بەدەست بێنن.
هەروەهــا لــە ماوەی زیاتــر لە نیو
ســەدەی ڕابــردوودا ،هەبوونــی
دێموکراســییەکی بــاش و
هەبوونی حکوومەتێکی سێکۆالر
توانیویەتی ئیسرائیل لە نێوخۆیدا
بەهێــز بــکات بۆ ئــەوەی بتوانێت
لــە دەروە زۆر بەهێز بێت و ئێســتا
وەک واڵتێکــی بەهێــزی جیهــان
لەسەر پێ ڕابوەستێت.
بــە چاوخشــاندنێکی زۆر کــورت
بــەو مێــژووەدا دەکــرێ بــەراورد
بکــرێ کــە بۆچــی کــورد
نەیتوانیــوە خاوەنــی دەوڵــەت بێ،
بــەاڵم ئیســرائیلییەکان خاوەنــی
دەوڵەتێکی بەهێزن.
ســەرەتای دروستبوونی بیرۆکەی
دەوڵــەت ،بــە هەســت کــردن بــە
چەوســاوەیی و هەبوونــی دەوڵەتە
بــۆ پێشــگیری لــە چەوســاوەیی،
یەهوودییــەکان بە باشــترین شــێوە
کەڵکیــان لــەو بابەتــە وەرگرتووە،
بــەاڵم نەتەوەی کورد بە درێژایی
ســێ ســەدەی دوایــی ،بــەردەوام
کۆمەڵکــوژ کران و بە دڕەندەیی
پاکتاو کران و هەموو مافەکانیان
پێشــێل کــران و تەنانــەت وەک
کوێلــە ســەیر کرایــن ،بــەاڵم
نەمانتوانیــوە ئــەو ســتراتیژییە
بکەینــە بنەمــای خەبــات و
تێکۆشــانمان کــە دەبــێ ئێمــەی
کورد ویســتی هەبوونی دەوڵەت و
مافی چارەنوسی خۆمان بکەینە
هەوێنی کار و تێکۆشانی هەموو
الیەکمان .ڕاستە بەردەوام شۆڕش
و فیداکاری هەبووە ،بەاڵم هەموو
کۆمەڵــگای لەخــۆ نەگرتــووە تا
بتوانیــن خەباتێکی چڕوپڕ بەڕێوە
بەرین بــۆ ڕزگاریی یەکجارەکی
وەک ئــەوەی لــە ئیســرائیل کرا،
ئــەو بیرۆکەیە لە کۆنفڕانســێکدا
و لــە واڵتێکــی دوور بیچمــی
گرت کە تەنانەت لە سەر خاکی
خۆیــان نەبوون ،بەاڵم ئیرادەی ئەو
ویستەیان هەبووە.

بابەتی دووەم دوای دروست بوونی
بیرۆکــەی دەوڵەتــی یەهــوود،
هەمــوو پێکهاتەکانــی یەهوودی
لــە هەر شــوێنێکی دونیــا بن ،بە
هــەر ڕێکارێــک بــە پێویســتی
بزانــن و بتوانــن ،پشــتیوانییان لــە
دۆزەکەیــان کــرد .ئێمــەی کورد
لــەو بوارەشــدا زۆر الوازیــن.
بــە بــەراوردی ژمــارەی ئــەو
کەســانەی خزمەتــی دۆزەکەمان
دەکــەن ،ژمارەیەکــی زۆرمــان
هەیــە کــە بێخەمــن یــا تەنانەت
بۆیــان گرنگ نییە چارەنووســی
نەتەوەکەیان چی بەسەر دێ.
بابەتی سێیەم کە ئیسرائیلییەکان
لەچــاو ئێمــە کاریــان ئاســانترە،
ئەویــش دوژمنانــی ئیســرائیلی
ئــەوکات واتــە ئیمپراتوریــی
عوســمانییە کــە الواز و دواتــر
تــا ســنووری ئێســتای تورکیــە
دەکشــێتەوە .هەروەهــا عەرەبەکان
کــە لــە نێــو خۆیانــدا یەکگرتــوو
نەبــوون .بەپێچەوانە دوژمنەکانی
کــورد لەهەمبەر پرســی نەتەوەی
کــورد هەمــووکات یەکگرتــوو و
بەهێز بوون.
بابەتــی چــوارەم پشــتیوانیی
نێونەتەوەیــی لــە ئیســرائیل بــە
هــۆی هەبوونی یەهوودییەکان لە
هەموو شــوێنێکی کاریگەر ،زۆر
زیاتر بووە لە ئێمەی کورد .بەاڵم
بابەتــی یەکــەم و دووهــەم ئەگەر
لــە نێــو کــورددا هەبــا ،ئێمــەش
دەمانتوانــی ئــەو پشــتگیرییە
بەدەست بێنین.
بێگومــان هەر وەک لە ســەرەتادا
بــاس کــرا ،لێکچواندنــی تــەواو
دروســت نییــە ،بــەاڵم کەڵــک
وەرگرتــن لــە ئەزمونــی گەالن بۆ
سەرخســتنی دۆزی گەلەکەمــان
پێویســتە .لــەو نێــوەدا ئێمــەی
کــورد خاوەنــی توانــای زۆریــن،
ئەگەر ئیرادە و ڕێکاری پێویســت
بگرینەبــەر دەتوانیــن ئێمــەش لــە
ماوەیەکــی کورتــدا دەوڵەتێــک
بــۆ پێشــگیری لــە چەوســاوەیی
بێوێنەمان دروست بکەین.

کوردســتانیش دەنــگ دێنێتــەوە،
بەڕێوەبردنــی هەمــان ماددەیــە.
لەگــەڵ ئــەوەی کــە الیەنــە
کوردییــەکان بــەو دوو ماددەیــە
ڕازی نیــن ،بــەاڵم هــۆکاری
ڕازی نەبوونیــان ئەوەیــە کــە
ئــەوان ئــەو دوو ماددەیــە بــۆ
کوردســتان بەکــەم دەزانن ،نەک
ئــەوەی دژی بەڕێوەچوونــی بــن
یــا بەڕێوەچوونــی بــە قازانجــی
ئامانجە ســتراتیژییەکەی خۆیان
نەزانن.
کەواتــە بەشــێک لــە خەڵکــی
کوردســتان نــەک بــۆ دژایەتــی
کردنــی گوتــاری نەتەوەیــی_
دێموکراتیــک ،بەڵکــوو لەپێنــاو
دەســتەبەرکردنی النیکەمەکانــی
ئــەو گوتــارە لــە چوارچێــوەی
کۆمــاری ئیســامیدا لــە
هەڵبژاردنــدا بەشــداری دەکــەن و
باشــترین بەڵگەش بۆ ئەو قســەیە
ئەوەیــە کــە لــە  ٦هەڵبژاردنــی
پێشــوودا ،زۆرینــەی دەنــگ بــۆ
کەســێک بــووە ،کــە بنەمــای
بانگەشــەکەی لــە کوردســتاندا
لەســەر بەڕێوەچوونــی مــاددەی
 ١٥و ١٩ی دەستووری کۆماری
ئیسالمی بووە.
لــە ڕاســتییدا دیوێــک لــە
بەشــداریی خەڵکــی کوردســتان
هۆکارەکەی ئەوەیە کە گوتاری
نەتەوەیی_دێموکراتیــک کــە لە

چوارچێــوەی الیەنێکــی سیاســی
و ڕێکخراوەیەکــی تایبەت دەرباز
بووە و بە تەواوی شــۆڕبۆتەوە بۆ
نێــو خەڵکی کوردســتان ،خەڵک
لــە دەرەوەی ئیــرادەی ڕێکخــراوە
کوردســتان،
سیاســییەکانی
بــەاڵم بە مەبەســتی دابینکردنی
ستراتیژی هەمان گوتار هەنگاو
هەڵدەهێننــەوە ،هەرچەنــد ئــەو
هەنگاوانە هەتا ئێستاش ئامانجی
خۆیــان نەپێــکاوە .لێــرددا ئــەوە
گرنگــە کە کۆماری ئیســامی
هەتا ئێستا بۆ ڕاکێشانی دەنگی
خەڵکــی کوردســتان ،ناچــارە بــە
درۆش بــێ ،بــاس لەســەر ئــەوە
بــکا کە مافی نەتەوەی کوردی
قەبووڵــە و دابینــی دەکات؛
کەواتــە گوتــاری نەتەوەیــی_
دێموکراتیکی کوردســتان ڕەگی
لــە نێو خەڵکی خۆیــدا داکوتاوە،
بۆیــەش داگیرکــەر بەجێــگای
ئــەوەی بــەرەوڕووی بێتــەوە،
هەوڵــدەدات بــە قازانجــی خــۆی
بەکاری بێنێ.
بەڵگەیەکــی تــر لەســەر ئــەوەی
کــە بەشــداری کردنــی خەڵکــی
کوردســتان بــە واتــای پشــتکردن
لــە گوتــاری نەتەوەیــی_
دێموکراتیکــی کوردســتان نییە،
قسەی "محەمەد باقر قالیباف"ە.
قالیبــاف لە دووهەمیــن دیبەیتی
پاڵێوراوەکانــی هەڵبژاردنی خولی

دوازدەهــەم کــە ڕاســتەوخۆ لــە
کاناڵ یەکــی ئێرانەوە باڵودەبۆوە
گوتی" :من لە ســەردەمێک کە
ســەرۆکی پۆلیســی ئێــران بــووم،
تەنانــەت لــە کوردەکانیش وەک
بەڕێوەبەر کەڵکم وەرگرتووە".
ئــەو قســەیە لــە نێــوان بابەتــی
بەشــداریی نەتــەوەکان لــە
بەڕێوەبەریــی ئێرانــدا و پــاش
تووڕەبوونــی قاڵیبــاف کــرا،
گرنگیــی ئەو قســەیە لە وشــەی
"تەنانەت"دایــە و نزیکتریــن
واتــای ئــەو قســەیە ئەوەیە کە لە
ڕوانگــەی بەرپرســانی کۆمــاری
ئیســامییەوە ،خەڵکی کوردستان
هیــچ کات النیکەمەکانــی
کۆمــاری ئیســامیان نەهێناوەتە
دی و بــۆ کۆمــاری ئیســامی
جێــگای متمانــە و بــاوەڕ نەبــوون
و نییــن ،ئــەوە لەکاتێدایــە کــە
بەپێــی ئامــاری خــودی ڕێژیــم
دەبــێ هەمــوو جارێــک خەڵکــی
کوردســتان لــە نێــوان ٦٠بۆ %٦٥
بەشداری هەڵبژاردن بوبێتن.
ئەگــەر بمانەوێــت هەمــوو
الیەنەکانــی بەشــداریی خەڵکــی
کوردســتان لــە هەڵبــژاردن
تاوتــوێ بکەیــن بــە ئاشــکرا
بۆمــان دەردەکــەوێ یەکــێ لــە
ئامانجەکانــی خەڵکــی بەشــدار
لــە هەڵبژاردنــدا ،گرنگیــدان بــە
دەســتەبەربوونی مافــی نەتەوەییە

و ئــەوەش مانــای ئەوەیــە کــە
خەڵکی بەشداربوو لە هەڵبژاردن،
نــەک باوەڕپێکــراوی کۆمــاری
ئیســامی نین ،بەڵکوو مەترسین
بــۆ ســەر کۆمــاری ئیســامیش،
لــەو ڕوانگەیــەوە کە ئــەو خەڵکە
هــەم دەنگەکەیــان دەنگــی
نەرێ(ســەلبی)یە ،واتە بــەردەوام
ئــەوان "نا"یــان بــە باڵێــک لــە
ڕێژیــم گوتووەکە ئەو باڵە هەموو
دەسەاڵتە ،دانراوەکانی(انتصابی)
لەژێر دەستدایە و عەلی خامنەیی
ســەربەو باڵەیــە ،هــەم یەکــێ لــە
گرنگتریــن هــۆکاری ئــەوەی
دەچنــە ســەر ســندووقی دەنگدان
ئەوەیــە کە دەزگا تەبلیغییەکانی
ڕێژیم تەماحی ئەوە وەبەر خەڵک
دەنێــن کــە النیکەمــی مافــە
نەتەوەییەکانیــان لەالیــەن ڕێژیمە
دەســتەبەر دەکرێــت .ڕەنگە لێرەدا
بگوتــرێ ڕێژیــم هیــچ بەڵێنێکی
ناگەیەنێتــە جێــگا .ئــەو قســەیە
زۆر ڕاســتە ،بــەاڵم ئــەوەی ڕێژیم
ناچــارە بــۆ ڕاکێشــانی دەنگــی
خەڵکــی کوردســتان باس لەســەر
بەڕێوەبردنــی مــاددەی  ١٥و ١٩
دەســتووری خــۆی بــکات ،بــە
واتای ئەوەیــە ڕێژەیەکی کەمی
خەڵــک ئەگەر فریــوی ڕێژیمش
بخــۆن ،تەنیــا لە ڕێــگای بەڵێنی
دەســتبەرکردنی مافــی نەتەوەیی
فریوی ئەو ڕێژیمە دەخۆن.

کۆتایی
هەڵبــژاردن لــە ئێرانــدا لــە
نائاســاییدا
بەســتێنێکی
بەڕێوەدەچــێ و هەڵبژاردنێکــی
نادێموکراتیــک و ناتەندروســتە.
الیەنە سیاســییەکانی کوردســتان
لــە بەســتێنی سیاســیی ئێرانــدا
"هەڵســوڕی ڕێگەپێنــەدراون" و
بژاردەیــەک جیــا لــە بایکۆتــی
لەبەردەســتدا
هەڵبژاردنیــان
نییــە ،بــەاڵم بایکــۆت بــە واتای
ئــەوە نییــە کــە بەربەســت بــۆ
هەڵسوکەوتی خەڵکی کوردستان
ســاز بکرێــت ،بەڵکــوو بــە واتای
ئەوەیــە هەڵبژاردنەکانــی ئێــران
نادێموکراتیک و ناتەندروســتە و
لە ڕێگای ئەو هەڵبژاردنە ناسالم
و نادێموکراتیکــەوە مافــی کورد
و نەتــەوە ژێردەســتەکان دابیــن
ناکرێ و گەر الیەنێک بەڕاســت
و دوور لــە فریــوکاری هــەوڵ بۆ
دابینکردنــی مافــی نەتەوەیــی و
هێنــدێ چاالکیــی ســنوورداری
نەتەوەیــی بــدا ،ئــەوە نــەک لــە
دژی الیەنــی بایکــۆت نییــە،
بەڵکــوو بــە قازانجــی ئەوانیشــە،
بە مەرجێک النیکەمەکان دابین
بکرێــت .بــەاڵم دابین ناکرێت بەو
هۆیــەی کە کۆماری ئیســامی
لــە قۆناغێکدایــە کــە تەنانــەت
بەڕێوەچوونی دەستووری خۆیشی
بەمەترسی لەسەر خۆی دەزانێ.
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دیدار لەگەڵ شەریف فەالح ،نووسەر،
شاعیر و وەرگێڕ
تەوەر :ئەدەبی بەرەنگاری و ڕاپەڕینخوازانە
ئا :شەهرام میرزایی
کوردســتان -ڕوانگــەی ئێــوە ســەبارەت
بــە ئەدەبــی بەرگری چییــه ،ئایا دەبێ
ئەدەب دەروەست و بەرپرسیار بێت؟
ئەدەب لە جەوهەری
خۆیدا گەر واتای خزمەت بە مرۆڤ
و مرۆڤایەتــی و خســتنەڕووی بــرک
و ئێــش و ئازارەکانی کۆمەڵگە بێت،
ناتوانــێ لــە نێوەرۆکــی کۆمەاڵیەتی
دابــڕاو بێــت و ئەرکــی ئــەدەب
هەڵوێســتە لــە هەمبەر نادادپــەروەری
کۆمەاڵیەتــی ،سیاســی و ســەرجەم
کایــە فەرهەنگییەکانــی کۆمــەڵ.
ئەدەبێک لەپێناو کەرامەتی ئینسانی
و بەها مرۆییەکان نەخولقێ ،تەمەنی
کورتــە و مەرگی پێش داهێنەرەکەی
دەکەوێــت .بــەڕای مــن دەبــێ ئەدەب
زادەی واقیــع و ڕاســتییەکانی
کۆمەڵگــە بێــت ،بەاڵم بــە مەرجێک
زمان و دەربڕینی ئەدەبیانە و بەدوور بێت
لە دروشــم و قســەی ڕووت .ئەدەبێک
دەروەســتبوون و خەمــە جڤاتییــەکان
ئاراســتە و ڕاســتەڕێی دیاری نەکەن،
ناتوانــێ ئاوێنــەی بااڵنوێنی کۆمەڵ
بێــت ،واتە ئــەدەب ئەوکاتە بە نەمری
دەمێنێتەوە کە بەرانبەر ئەو کۆمەڵەی
تێــدا دەخولقێ بەرپرســیار بێت و ببێتە
زمــان و دەالقــەی ڕوانینــی تــاک بە
تاکی .بۆ ئێمەی کورد کە دوژمنی
غــەدار و خوێنمــژ چــوار تەنیشــتیان
لــێ تەنیویــن و چنگیــان ناوەتــە
بینەقاقامــان و ناســنامەی بوونمان لە
مەترســی دایــە ،ئــەدەب چەکێکــە بۆ
پێناسەی بوون ،هونەر لەالمان هاواری
ڕاچەنینی نەتەوەیەکە کە مرۆڤایەتی
و ئازادی و ڕزگاری لەدەســت زوڵم و
چەوســانەوە و گەیشتن بە سەربەستی
و پێکەوەژیان ئامانجیەتی.

کوردستان -ڕۆڵی ئەدەبیاتی بەرگری
و شۆڕشــگێڕانه لــه ئەدەبــی کوردیــدا
چــون دەبینــن؟ ئایــا ئەدەبیاتی کوردی
لــه ڕەوتــی خەباتــی گەلــی کــورددا
ڕەنگدانەوەی هەبووه ،یان نا؟
ئەو ڕۆڵ و دەورەی
کــە ئــەدەب و هونــەری بەرگــری و
شۆڕشگێرانەی نەتەوەکەمان بە هەموو
لق و شــاخەکانییەوە لە بەرەوپێشبردنی
خەبــات بۆ ئازادیــدا گێڕوایانە کەمتر
نین لە کاریگەریی خەباتی سیاســیی
و چەکــداری .چونکــە شــیعر و
هونــەری بەرگــری کــە شــادەماری
ڕاچەنین و ڕاسان و ڕابوونی شۆڕشە،
مەتەرێزێکە بۆ ناســنامە و پێناســەی
نەتەوەیــی ،قەڵغانێکــە لــە هەمبــەر
هێرشی داگیرکەر بۆ سڕینەوەی زمان
و کولتــوور .ئەوکاتــەی شــێعرێکی
ئاگراویــی جەاللی مەلەکشــا ،ڕەحیم
لوقمانــی ،ئەحمــەد بازگــر ،فاتێــح
شێخولئیســامی (چــاوە) ،ڕێبــوار
و موســلح شێخولئیســامی تێکــەڵ
بــە ســروودی ناســر و نەجمــە و کاڵێ
و قــادری ئەلیاســی و حمەجــەزای
پێشــمەرگە و قرمــەی چەکــی کــوڕ
و کیــژی پێشــمەرگە دەبێــت ،هیــچ
هێزێــک توانــای بەرەنگاربوونــەوی
نییە .کاتیک چریکەی ســروودێکی
شۆڕشــگێرانە تێکەڵــی هەڵمەتــی
بــەور ئاســای شۆڕشــگێڕێکی بوێری
نێــو ســەنگەری بەرخــودان دەبێــت،
چیرۆکێــک دەخولقــێ کــە هەتایــە
بــە نەمــری دەمێنیتــەوە .کاتێــک
پەیامــی ئــەدەب و جەوهــەری هونــەر
کەرامەتــی مــرۆڤ بێــت ،کاتێــک
چاوگەی چیرۆک و ڕۆمان واقیعی
ڕاســتییەکانی گونــد و شــار بــن،

ئیــدی دروشــمی هونــەر بــۆ هونەر چ
واتایەکــی هەیــە؟ هونەرێک مرۆڤ
نەهەژێنــی ،شــیعرێک ختۆکــەی
هەســت نــەدات ،شــیعرێک ســێاڵوی
فرمێســک نەڕژێنیتــە ســەر گۆنــا،
گۆرانییــەک ڕات نەچڵەکێنــێ،
پەخشــانێک مووچرکــە بــە لەشــتدا
نەهێنــێ و نەتخاتە فکرەوە ،هەر لەناو
النکــەی لەدایکبوونیــدا دەمرێــت.
بێگومــان شــیعر و ســروود و گۆرانــی
و بەگشــتی هونــەری بەرگریی کورد
لەنێــو جەرگــەی شۆڕشــی شــاخ و
شــاردا کاریگەریــی زۆریــان هەبــووە
و کاریگەریــی ڕاســتەوخۆیان لــە
جۆشــدانی شۆڕشــدا هەبووە و حاشای
لێ ناکرێت .بۆیە بەڕای من دەقێک
بەرپرسیار نەبێت و بەگژ نادادپەروەری
و چەوســانەوەدا نەچێــت ،دەقێــک
بــە زمانــی هونــەر نەبێتــە ئاوێنــەی
بااڵنوێنی کۆمەڵ ،ناتوانێ ختۆکەی
مێشــکی تــاک بدات و لــە داهاتوودا
لەبیر دەکرێت.

کوردســتان -ئەگــەر بمانهــەوێ نموونه
بــۆ ئــەم جــۆرە ئەدەبیاتــه بهێنینەوە کام
شاعیر ،یا نووسەری کورد وەک باشقە
و لووتکەی ئەدەبیاتی شۆڕشــگێڕانه و
بەرگری بە ئەژمار دێن؟
باســکردن لــە
مێــژووی ئەدەبــی بەرگــری و
ڕاپەڕینخوازانــە لــە پانتایــی ئــەدەب
و داهێنانــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان ،کات و دەرفەتی تایبەتی
دەوێــت ،چونکــە بەڕای مــن زیاتر لە
ســەدا شەستی شیعر و هونەری کورد
ناڕاســتەخۆ ئەڕواتــە خانــەی ئەدەبــی
بەرگــری و شۆڕشــگێرانەوە بــە قۆناغ
و تایبەتمەندیــی جیــاوازەوە .هــەر
لــە قۆناغــی ئەدەبــی یارســانەوە کــە
بەرەنگاری هێرشــی سوپای عەرەب و
ئیسالم بوونەتەوە و دەقی:
"هورمزگان ڕمان ،ئاتران کوژان
وێشان شاردەوه گەوره ،گەورەکان،
زۆرکاری ئارەب کردنه خاپوور،
گنائی پاڵه هەتا شارەزوور،
شەن و کەنیکا وه دیل بشینا،
مەرد ئازا تلیاوه رووی هوینا
رەوشتی زەردەشت ،مانووه بێکەس،
بزیکا و نیکا هورمزد و هیچ کەس".
خولقــاوە ،هەتــا ســەردەمی خانــای
قوبادی کە خۆشەویســتیی زمان وای
لێ دەکات بڵێ:
ڕاستەن مەواچان فارسی شەکەرەن
کوردی جە فارسی بەڵ شیرینتەرەن
مەعلوومــەن جــە دەور دونیــای بــەد
ئەندێش
مەحــزووزەن هــەر کــەس بــە زوبانــی
وێش.
یان هــاواری فەقێ قادری هەمەوەند،
وەک حەســرەتی پەنــگاوەی جەماوەرە
ستەمدیدەکەی ،دێتە شریخە و ئااڵی
ناڕەزایەتــی بەســەر ترۆپکەکانــی
مێژووە ڕادەوەشێنێ:
بە دام و تەزویر بە حیلە و بە فەن
ها کەفتی نە دام توورکی ئەهریمەن
هەر کەس بە تورکان بکەرۆ باوەڕ
ئەحمــەق ئــەو کەســەن ،جــە مــن
ئەحمەقتەر
ئەمانــە چەند نموونەیەکــن لە ئەدەبی
بەرگری و شۆڕشــگێرانە هەتا دەگاتە
قۆناغێــک کــە کــورد پلەیــەک لــە
وشیاریی نەتەوەیی دەبڕێت و کۆماری
کوردســتان وەک نموونەیــەک لــە
ڕێنێسانســی سیاســی و فەرهەنگــی
دەخولقێــت و شــاعیرانی وەک
"قانــع ،ســەیفولقوزات ،هێمــن و هەژار

شەریف فەالح:
شیعر و هونەری بەرگری شادەماری ڕاسان و ڕابوونی شۆڕشە
لەدایــک دەبــن و بناغــەی ئەدەبێکی
بەرگــری و داهێنەرانــە دادەنێــن کــە
هــاوار و ڕاچەنیــن ڕزگاریــی مرۆڤ
لــە کــۆت و بەنــد و ســتەم جەوهەری
ســەرەکیەتی .گرتنەبــەری ڕێبــازی
کۆمەاڵیەتــی خــەم و ئازارەکانــی
مرۆڤــی هاوچــەرخ لــە چوارچێــوەی
شــیعردا مرۆڤ بــەرەو لووتکەی بوون
و هیــوا پەلکێــش دەکــەن .لە هەرێمی
کرماشــان و ئیالمــی دێرینیــش لــە
ســەردەمی حکوومەتــی پاشــایەتی و
ســەرەتای شۆڕشــی گەالنــی ئێرانــدا
کەســانی وەک "شــامی کرماشانی،
بــە دەقــی (کرانشــینی و چەندیــن
شــیعری بــەرزی کۆمەاڵیەتی) الری
کرماشــانی ،ئەبولقاســم الهووتــی،
عەلیمحمەد ئەفغانی ،عەلی ئەشرەف
دەرویشــیان و مەنســوور یاقووتــی"
بــە خولقانــدی ئەدەبــی داســتانی و
چەپــی بەرگریخوازانــە جۆرێــک و
ڕێچکەیــەک لــە ئەدەبــی بەرگرییان
خولقانــد .هەرچەنــد زمانــی زۆربــەی
بەرهەمــی ئــەم نووســەرانە فارســی
بــوو ،بــەاڵم هەوێــن و نێوەرۆکیان خەم
و ئازارەکانــی کۆمەڵگــەی ئەوکاتی
کوردستان بوو.
لــە قۆناغی شۆڕشــی گەالنی ئێراندا
کــە جۆرێــک لــە کرانەوەی سیاســی
هاتە ئاراوە ،ڕەوت و قۆناغیکی دیکە
لە ئەدەب و تیڕوانینی جیاواز ســەریان
هەڵدا کە تێکەاڵوێک لە ئەدەبی شار
و شــاخ لەدایک بوو کە کەســانێک
وەک "شەریف حوسێن پەناهی ،ڕەحیم
لوقمانــی ،تەوفیــق ئیبراهیمی ،ک.د
ئــازاد "،لەنــاو شــار و لــە شــاخیش لە
بــواری شــیعردا کەســانێکی وەک
"فاتێــح شێخولئیســامی (چــاوە)
عەلــی حەســەنیانی (هــاوار) ،قــادر
لوتفیانــی (ئــازا) موســلێح و ڕێبــوار
شێخولئیســامی ،شــەفەق ،ئەحمــەد
بازگــر ،ناســر حیســامی ،ئەحمــەد
قادری ،مامۆستا بێبەش و..
لــە بــواری گۆرانــی و مۆسیقاشــدا
"ناســر ڕەزازی ،مەرزیــە فەریقــی،
جەماڵ موفتی و نەجمەدین غواڵمی،
قــادر ئەلیاســی ،کاڵــێ ،میکائیــل و
حەمە جەزا ســەرتۆپی ئەم قۆناغە لە
ئەدەبــی بەرگرین .هەرچەند لە ماوی
ســێ دەیەی ڕابردوودا شــیعر و ئەدەب

و گۆرانی لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان
چەنــد قۆناغــی جیاجیــای بڕیوە و بە
دەیــان دەنگ و ســیما و نــاوی جیاواز
هاتوونەتە مەیدانــی داهێنانی ئەدەبی
کوردییەوە .ڕوانگە و تێروانینی جیاواز
و پێکهاتەشــکێن بۆ ئەدەب و شــیعر و
زمــان لەدایــک بــوون ،چەنــد بــەرەی
نــوێ بەناو و ڕەوتی جۆراوجۆر خۆیان
پێناســە دەکەن ،بەاڵم زمان و دەربڕین
و خــەون و ڕوانگەیــان بــۆ کۆمــەڵ و
ســەردەم جیــاوازە .الســایی کردنەوە و
کەوتنــە ژێــر کاریگەریــی ئەدەبــی
بێگانــە و دەوروبــەر و دوورکەتنــەوە
لــە پاشــخانی ڕابــردووی کۆمەڵگە و
جیاوازیــی تێڕوانینــی نێــوان نــەوەکان
و لێــک تێنەگەیشــتن کەلێــن و
بۆشــاییەکی زۆری خولقانــدووە کــە
کات و دەرفەتــی دەوێ هەتــا پێناســە
و مانا بکرێن.

کوردســتان  -ئایــا ئەدەبیاتی ئەمڕۆی
کوردی ڕەنگدانــەوەی بزاڤی نەتەوەیی
کوردی پێوە دیاره؟
 :بەڕای من ئەدەبی
ئەمــڕۆی کــوردی بەگشــتی لەبــەر
ئــەوەی دابــڕاوە لە بزاڤــی نەتەوەیی و
خەبــات و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی،
جۆرێــک لــە نامۆبــوون ،جۆرێک لە
کەلێــن و لێکدابــڕان لــە نێــوان ئەدەب
و بزاڤــی نەتەوەیــی لــە ڕۆژهــەاڵت
دروســت بــووە ،تێکەڵکردنــی بزاوتــی
ڕۆشــنبیری لەگــەڵ جەوهــەری
ئــەدەب و هەڵگرتنــی دروشــم و
بانگەشــەی بێالیەنــی و ســەربەخۆ
بــوون ،بەالڕێــدا بردنــی جەوهــەری
ئــەدەب و دوورکەتنــەوە لــە چەقــی
ئەدەبــی بەرگــری و دەروەســتبوونی
لێ کەتووەتــەوە .پەتای مۆدیڕنبوون،
الســایی کردنەوەی ناشــیانە و بەدوور
لە پاشخانی مێژوویی زمان و ئەدەبی
کالســیک ،کێشــەیەکی گــەورەی
خولقانــدووە .جیاوازیی نێــوان نەوەکان
دابڕانــی شــۆڕش و دوورکەوتنــەوە لە
جوغرافیــای شــۆڕش گرفتێکــە کــە
چارەســەر کردنــی کات و دەرفەتــی
زۆری دەوێــت .زمــان و دەربڕینــی
ئــەدەب و هونــەری بەرگریــی ئەمــڕۆ
لەگــەڵ خــەون و خولیــای ئەدەبــی

بەرگریــی دوو دەیــە لەمەوبــەر
جیــاوازە ،ئەمــڕۆ نەوەیــەک لەدایک
بــووە کــە زادەی مۆدێرنیزاســیۆن و
فرچک گرتــووی دنیــای پەیوەندیی
ئەلکترۆنــی و مەجازییــە و جۆرێــک
لــە نامۆبــوون و ناتێگەیشــتوویی
لەگــەڵ مێــژوو و ڕابــردووی دروســت
بووە ،ڕاگرتنی بااڵنس و هاوسەنگیی
نێــوان نــەوەکان بــۆ لێک تێگەیشــتن،
پێویســتی بە دیالۆگ و ڕەخســاندنی
دەرفەتی لەبارە.
شــەریف فــەالح ،شــاعیر ،وەرگێــڕ
و چاالکوانــی فەرهەنگــی ،ســاڵی
1353ی هەتــاوی لــە گونــدی
(گەزنە)ی ســەر بە چەمشــاری سنە
لەدایک بووە.
لــە ســاڵی ١٣٧٦ی هەتاوییــەوە بۆتــە
ئەندامــی (ئەنجومەنــی ئەدەبیــی
مەولــەوی ســنە) و شــێعر و بابەتــی
ئەدەبــی لــە گۆڤــاری ســروە و زرێبار
و گۆڤــارە خوێندكارییــەكان و
حەفتەنامەكانــی :ئاویەر و ســیروان لە
كوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو بۆتەوە.
لە ساڵی 2002ی زایینەوە لە باشووری
كوردســتان نیشــتەجێیەو ماوەی زیاتر
لە  11ســاڵ پێشــمەرگەی حدکا بووە
و لــە زۆربــەی ڕاگەیەندکانــی حیزب
وەک ڕادیــۆ دەنگــی کوردســتانی
ئێران ،تیشک تیڤی و باڵوکراوەکانی
حیزب چاالک بووە.
لــە باشــووری کوردســتان هاوكاریــی
لەگــەڵ حەفتەنامەكانــی "چاودێــر،
هــەواڵ و ڕۆژنامــەی خەبــات و
کوردســتانی نــوێ و وشــە و بــاس"
و هەروەهــا گۆڤــارە ئەدەبییەكانــی:
"هەنار ،ڕامان و نما" هەیە.
مــاوەی  12ســاڵی بەردەوامــە بــە
شــێوەیەكی جیــدی كاری وەرگێــڕان
لە زمانی فارســییەوە بۆ ســەر زمانی
كــوردی دەكا و هەتــا ئێســتا ئــەم
كتێبانەی وەرگێڕاوە و نووسیوە:
 1ـ لەبــارەی ئەدەبیــات و هونــەرەوە،
چــاپ و باڵوكردنــەوەی ســلێمانی
 2009پڕۆژەی كتێبی هەنار .
2ـ ڕۆچنەیــەک بــۆ ئەدەبــی کوردی
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،بەرگی

یەکەم :زمان و ئەدەبی زارەکی ساڵی
چاپ ٢٠١٢ی زایینی بەڕێوەبەرێتیی
چاپ و باڵوکردنەوەی سلێمانی.
3ـ ڕۆچنەیــەک بــۆ ئەدەبــی کوردی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،بەرگــی
دووەم (لێکۆڵینــەوە و دیــداری
ئەدەبــی لەبارەی شــیعری هاوچەرخی
ڕۆژهــەاڵت) ســاڵی چــاپ ٢٠١٣ی
زایینــی بەڕێوەبەرێتیــی چــاپ و
باڵوکردنەوەی سلێمانی.
4ـ چەنــد تێڕامانێــك لــە حكوومەتــی
هەڵبژێــردراو  ،٢٠١٧ناوەندی چاپ و
باڵوکردنەوەی چوارچرا.
 5ـ مێــژووی نەورۆزو كڕۆنۆلۆژیای
ئێران (مێژوویی) ساڵی چاپ ٢٠١٣
دەزگای موكریانی
6ـ كۆكردنــەوەی دوو بەیتــی
فۆلكلۆریكــی رەســەنی كــوردی بــە
نــاوی ( عەزیــز و كوبــرا و وەنــەوش
و بــەڕەزا) ســاڵی چــاپ ٢٠١٣
ئەنستیتۆی کەلەپووری کورد.
 -7مااڵوا ئیمپراتۆری شیعر ،کۆمەڵە
وتار و پەیام بە بۆنەی کۆچی دوایی
شــیرکۆ بێکەس ســاڵی چاپ ٢٠١٣
دەزای ڕۆشنبیریی جەمال عیرفان.
 -8وەرگێرانی رۆمانی “نەشتەرگەی
شــێت” ســاڵی چــاپ  ٢٠١٣دەزای
چــاپ و باڵو کردنــەوەی چوارچرا -
سلێمانی.

ئەم بەرهەمانشــی ئامادی چاپن:
1ـ حیكایەتەكانی ئەو سااڵنە (چیرۆك
ـ عەلی ئەشرەف دەروێشیان).
2ـ ژیانێكیتــر ،كورتــە چیرۆكــی
ئیتالیایــی (ئەلبێرتــۆ موراڤیــا)
ئامادەی چاپ.
3ـ جــادەکان دەگەنــە دەریــا ،کۆمەڵــە
شیعر ئامادەی چاپ.
4ـ وەرگێڕانــی ڕۆمانــی “دزیــی
ئەدەبی” ئامادەی چاپ.
5ـ ئامادەکردنــی کتێبــی "دیالۆگــی
مانشــت و پــەڕاو" لەبــارەی شــوناس،
ناسنامە و زمان و ئەدەبی کوردی لە
دوو هەرێمی ئیالم و کرماشان.
6ـ (داکار) ئامادەکردنــی کتێبــی
خوێندنــەوەی ڕەخنەگرانــەی پڕۆســە
و ڕەوتــە شــیعرییەکانی هاوچەرخــی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،کۆدیداری
ئەدەبی.
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هەنــگاو بەرەو لووتکەی مافی دیاریکردنی
چارەنووس
عەلی مونەزەمی
لەمێژســاڵە گەلــی کــورد لــە
تێکۆشــانێکی بێوچاندایــە بــۆ
وەدەستهێنانی مافی سەروەری و ژیان
لــە ژێــر ســێبەری ویســت و ئیــرادەی
خۆی ،لە سەر ئەو زەوییەی کە واڵتی
باوک و باپیرانیانە .دوژمنانی گەلی
کورد نیشانیان داوە کە خۆیان لە هیچ
کردەوەیەکــی قیــزەون و دژەمرۆڤــی
لەهەمبــەر گەلی کــورد ناپارێزن و بە
درێژایی مێژوو ئەوەی کە لە دەستیان
هاتــووە ،بــۆ لــە نێــو بــردن و قەاڵچــۆ
کردنــی ئەو گەلە مــاف لێزەوتکراوە
دەســتیان نەپاراســتووە .گەلــی کــورد
بــۆ مــان و مەوجوودیەتــی خــۆی
لــە کۆمەڵکوژکــران ،کیمیابــاران،
زینــدان و ئەشــکەنجە و هەمــوو ئــەو
کردەوانــەی کــە دژی مرۆڤایەتــی
ئەنجــام دەدرێــن و گەف و هەڕەشــەی
ئاشــکرا و ڕۆژانــەی دوژمنــان،
پێویســتە کــە ســەربەخۆیی هەبــێ
تاکــوو ســنوورێک بۆ هەڕەشــەکانی
دوژمنان بە نیسبەت خەڵک و خاکی
کوردســتان دابنرێــت .گەلــی کــورد
لــە باشــووری واڵت بریــاری داوە کــە
ئەمســاڵ لە گشتپرســییەکدا ویســتی
خەڵــک لــەو پارچەیەی کوردســتاندا
بخاتــە بــەر چــاوی خەڵکــی دونیــا و
هیواخــوازە کــە ئەم ئیرادەیــە لە الیەن
کۆمەڵــگای نێونەتەوەییەوە ڕێزی لێ
بگیردرێ .خەڵکی ئێمە لە باشــووری
واڵت کە زیاتر لە دوو دەیەیە خاوەنی
مافــی بڕیاردانی نێوخۆییــە ،دەیەوێ
لــە ڕێــگای گشتپرســییەوە "مافــی
بڕیاردانــی دەرەکــی" کــە مافــی
ڕەوا و دادپەروەرانــەی ئــەم خەڵکەیــە
بچەســپێنێ ،لە بەر ئەوەی کە مافی
بڕیاردانــی نێوخۆیــی هەموو کاتێک
لە الیەن دوژمنــە ڕەنگاوڕەنگەکانەوە
هەڕەشــەی لــە ســەرە .ئــەو مافــە
ئەگەرچی لە مەنشووری ڕێکخراوی
نەتــەوە یەکگرتووەکانــدا بــە ئاشــکرا
ئامــاژەی پێنەکــراوە تاکــوو نەبێتــە
هــۆی ئانارشــیزم لــە جیهانــدا (بــۆ
واڵتانی کۆلۆنی ئەو مافە بە فەرمی
ناســراوە) ،بــەاڵم مافێکە کە گەالنی
چەوســاوە دەتوانــن بــەکاری بێنــن و
بــە دامەزراندنــی واڵتی ســەربەخۆی
خۆیــان بــە بەختیــاری و ســەربەرزی
بژیــن .گــەف و هەڕەشــەکانی
ڕێبــەران و چەکدارانــی عێــراق -بــۆ
نموونــە هەڕەشــەکانی ســوپای دیجلە
و هەڕەشــەکانی مالیکــی لــە چەنــد
ڕۆژی ڕابــردوودا -لــە خەڵــک و
حکوومەتــی باشــووری واڵتەکەمــان،
باشــترین بەڵگــەن بــۆ ئــەوەی کــە
کــورد دەبــێ ســەربەخۆ بــێ و تەنیــا
ســەربەخۆیی دەتوانێ کورد بپارێزێ.
ئێمە پێویستە لە مێژووی سەربەخۆیی
بەنــگالدش و کۆســۆڤۆ و زۆر واڵتی
دیکــە لــەو بــارەوە دەرس وەربگریــن.
کاتێــک کــە حکوومەتەکانــی
ناوەنــدی نەک مافی کورد ناپارێزن،
بەڵکــوو هەڕەشــەن لــە ســەر هەبوون و
ژیــان و مافــی کــورد ،دەبــێ کــورد
ببێتــە خاوەنــی ســەروەریی خۆی ،کە
ئــەو ســەروەرییە هــەم لــە الیــەن یاســا
نێونەتەوەییەکانەوە پارێزراو بێ ،و هەم
کــورد بۆخــۆی دەرفەتــی پاراســتنی
هەبــێ" .لەو جێگایەوە کە ســەروەریی
کوردستان دەستپێبکا ،دەبێ سەروەریی
عێــراق و مالکیــەکان و هەمــوو
داگیرکەرانــی کوردســتان کۆتایــی
پــێ بــێ" .لەو وتــارەدا هــەوڵ دەدرێ
بە کورتی پرسی سەربەخۆیی باشوور

لێکبدرێتــەوە و کارتێکەریــی ئــەو لە
ســەر بەشــەکانی دیکەی کوردســتان
بــە تایبەتــی دەرفەتە بەردەســتەکانی
ڕۆژئــاوای واڵت بخرێتــە بــەر چاوی
خوێنەران.
زانایــان و تئۆریســییەنەکان بــاس لــە
دوو هۆی سەرەکی دەکەن کە مافی
جیابوونەوە بە گرووپێک دەدات تاکوو
لە واڵتی سەرەکیی خۆیان جیا ببنەوە
و واڵتێکــی دیکەی ســەربەخۆ بونیاد
بنێن .ئەو دوو هۆیە ئەوەندە بەهێزن کە
خواســتی "تەواویەتی خاکیی" واڵتان
دەتوانرێ بە خاتریان وەالبنرێت .هۆی
یەکــم ئەوەیــە کــە ئەگــەر واڵتێــک
ڕێگری بکا لە گرووپێکی دیاریکراو
کــە لە بــواری نێوخۆییــدا کە مافی
چارەیخۆنووســینی هەبــێ و خــۆی
بەڕێــوە ببات .دووهەم هــۆ ئەوەیە کە
ئەگــەر واڵتێــک مافەمرۆڤییەکانی
گرووپێــک بــە شــکڵێکی بەهێــز
بنپــێ بــکا .لەو دوو حاڵەتــەدا مافی
جیابوونــەوە بــۆ ســزادانی ئــەو واڵتانە
کــە مافــی خەڵــک پێشــێل دەکــەن،
بــە گرووپەکانــی چەوســاوە دەدرێ.
ئــەو مافــە لــەو فەلســەفە ئەخالقی
و هزرییــەوە ســەرچاوە دەگرێ کە
دەڵــێ؛ "نادادپەروەرییەکان دەبێ
ڕاست بکرێنەوە ".ئەو مافە
بــۆ ســزادان ،لە هیچ

کۆنوانســیۆنێک و
پەیماننەمەیەکــدا ئاماژەی پێنەدراوە،
بــەاڵم لــە نێو ئــەو مافانەدا کە وەک
عــورف و داب و نەریت بوونیان هەیە،
بەپێی ئەزموون سەلمێندراوە و بە کار
هاتــووە .پرەنســیپی پێنجــەم ،بەشــی
حەوتەمــی شــۆرای ئاسایشــی نەتەوە
یەکگرتــووەکان لــە ســەر پەیوەندییــە
دۆســتانەکان ،کە باس لە ســەروەریی
خــاک و یەکپارچەیــی واڵتــان
دەکات ،بــەاڵم لــە هەمانکاتــدا بــاس
لــەوە دەکات کــە؛ حکوومەتــەکان
دەبــێ نوێنەرایەتیــی هەمــوو خەڵکی
خۆیــان بکەن ،بــە بێ جیاوازیی نژاد،
بیــر و بــاوەڕ و ڕەنــگ .یانــی ئەگەر
حکوومەتێــک جیــاوازی دابنــێ لــە
نێــوان خەڵکەکەیــدا و نوێنەرایەتیــی
هەمــوو خەڵکەکــە نــەکات و
بیانچەوســێنێتەوە ،بــەو مانایەیــە کــە
ئیــدی یەکپارچەیــی خاکی واڵتەکە
خــەوش هەڵگــرە و دەتوانــێ دابــەش
بکــرێ .لــەو مافــە عورفییە کەڵک
وەرگیراوە بۆ ســەربەخۆیی بەنگالدش
و جیاکردنــەوەی جەزیــرەی ئۆالنــد لە
فینالنــد و نووســاندنەوەی بە ســوێدەوە
و لە بارەی چارەنووســی زۆر شــوێنی

دیکــە (کۆســۆڤۆ و کووئێبێــک و
.)...
شــەرت و مەرجــی ئــەوەی کە مافی
جیابوونــەوە وەک ســزایەک بــە کار
بگیردرێ ،دەبێ لە پێشدا بە جوانی و
تەواوی ڕوون بکرێنەوە .لە پێشدا دەبێ
بزانــرێ کە ئــەو مافخوازانــە دەتوانن
بێــن
وەک گرووپ بە حیســاب
یــان نە .لە ســەر ئەو
بنەمایە گەلۆ ئەو
گرووپــە پێشــیان
پێگیــراوە کە
نەتوانــن لــە
نێو خــۆ د ا
مافــی

خۆبەڕێوەبــەری
بــە دەســتەوەبگرن و
یان ئەوەی کە تووشــی
پێشــێلکرانی مــاف بــە
شێوازێکی جددی هاتوون
و لــە کۆتاییــدا ،گەلــۆ
ئــەم مافی جیابوونــەوە تەنیا
ڕێگای گونجاوە یان نە (یانی
ئاخریــن ڕێگای چارەســەری) .تا
ڕادەیەکــی زۆر دەبــێ ئــەو مەرجانــە
بــەردەوام و بــەدوای یەکــدا چــاو
لێبکرێن.
بــا لــە پێشــدا ئاورێکــی کورتــی
مێژوویــی لــە پرســی ســەربەخۆیی
کوردســتان بدەینەوە .بۆ ســەربەخۆیی
کوردســتان زۆر جــار دەرفەت هەبووە.
لیــرەدا بە کورتی ئاماژە بە هەندێک
لەو دەرفەتانە لە ســەد ســاڵی بیست و
بیستویەکم دەدرێ و زۆر ناگەڕێینەوە
بۆ دواوە .ئەو دەرفەتانە هەر جارێ بە
جۆرێک بە هۆی الوازیی یەکیەتیی
نێوخۆیــی و کەمترخەمیــی کــورد
لــە الیــەک و گەمــە و بەرژەوەندیــی
زلهێــزەکان لــە الیەکــی دیکــەوە ،لــە
کیسی کورد چوون .لە پەیماننامەی
ســێڤەردا کــە دان بــە مافــی کورددا
نرابــوو ،ئــەو مافــە بــووە قوربانیــی
ساتوســەودای زلهێــزەکان و لــە دوای
تەواوبوونی شەڕی یەکمی جیهانی و
دابەشــبوونی ئیمپراتۆرییەکان ،گەلی
کوردیــش وەک زۆر گەلــی دیکە بە
بــێ ویســت و ئیــرادەی خــۆی دابەش
کــرا .مەخابــن ئــەو فۆرموولــەی کە
ویلسۆن بۆ مافی چارەی خۆ نووسین
دەیویســت لە دوای شــەڕی یەکەمی

جیهانــی لە مەنشــووری کۆمەڵگای
نەتەوەکانــدا بیچەســپینێ کــە بــە
گوێــرەی ئــەو فۆرموولــە ئەگەرچــی
واڵتــان لــە دەســتێوەردانی دەرەکــی
پارێــزراو دەبــوون ،بــەاڵم لــە نێوخــۆی
واڵتانــڕا پێش بە خەڵــک نەدەگیردرا
کــە ســەربەخۆیی ڕانەگەیێنــن و جیا
نەبنــەوە و ســنووری واڵتــان تووشــی
گۆڕانــکاری نەکــەن ،کەچــی ئــەو
یەکە نەچەسپا و کورد ئەو شانسەشی
لە کیس چوو.
لــە ١٩٦٠ەوە نەتــەوە یەکگرتووەکان
بریاریــان دا کــە دەبــێ

سۆسیالیســتی بــۆ ڕزگاریــی گەالن،
ســتراتێژیکیە (بێجگــە لــە هندێــک
ڕێبــەری وەک قاســملوو نەبــێ کــە
زوو بۆی دەرکەوت کە دەبێ ڕێگای
خــۆی لە ئەو ڕێگایــە جیا بکاتەوە)،
بــەاڵم ئــەوە ئامانجێکــی تاکتیکیــی
ڕووســیە بــوو .ئــەوان بــەو کارە تەنیــا
ڕەوایەتیان دەبەخشــی بە ســەرهەڵدانی
نەتەوەکانــی چەوســاوە ،نەک ئەوەی
کــە پشــتیوانی لــە نەتەوەپەرەســتانی
زوڵملێکــراو بکــرێ .بــۆ ئــەوان تەنیــا
ئامانــج ،لکاندنــی هەمــوو نەتەوەکان
بە فدراسیۆنی سۆسیالیستییەوە بوو.
لــە دوای ڕاپەرینــی خەڵکــی
کــورد لــە باشــووری
کوردستان لە ساڵی ،١٩٩١
لــەو بەشــەی کوردســتاندا
تــا ڕادەیەکــی بــاش
کــورد توانیویەتــی
شــکڵی
بــە
ســەربەخۆییەکی
ڕانەگەیەنــدراو
خــۆی بەڕێــوە
بــەرێ .یانی
کــورد لــە
بــو ا ر ی

و اڵ تا نــی

خۆبەڕێوەبەریی نێوخۆییەوە
بووە خاوەنی مافی چارەنووسی خۆی،
بــەاڵم لــە بــواری مافی چارەنووســی
دەرەکییــەوە کــە بتوانــێ بۆخــۆی
بڕیــار لــە ســەر پێگــەی نێونەتەوەیــی
خــۆی بــدات ،بە شــکڵێکی فەرمیی
ناســێندراو ،وەدەســتی نەهێنــاوە .بۆیە
ڕێفراندۆمێک کە ئەمساڵ بڕیارە لە
باشــوور بەڕێوە بچێ ،لە ســەر ئەوەیە
کــە گەلــی کــورد خوازیــارە لە ســەر
پێگــەی نێونەتەوەیــی خــۆی بڕیاردەر
بــێ یــان نــە ،و بەڵکــوو دەیــەوێ بــە
شــەریکایەتی لە گــەڵ دوژمنەکەی
لــە بەغــداد ئــەو کارە بــکات و بــۆ
پێگەی عێراق تێکۆشان بکا.
بــە گوێــرەی ئــەو مافــە عورفیــە
نێونەتەوەییانــە کــە پێشــتر ئامــاژەی
پێکــرا ،کــورد لــە باشــوور دەرفەتی
ئــەوەی هەیــە کــە ســەربەخۆیی
ڕابگەیەنــێ .لــە بــەر ئــەوەی کــە
کــورد هەمــوو کاتێــک لــە الیــەن
کاربەدەســتانی شوینیســتیی بەغــداوە
هەڕەشــەیان لە ســەرە .کاربەدەســتانی
بەغدا لە هەموو دەرفەتێک بۆ پێشێل
کردنــی مافەکانــی گەلــی کــورد
کەڵــک وەردەگــرن و هەڕەشــەن بــۆ
سەر ژیان ،مافی مرۆڤ و ئابووریی
هەرێمــی کوردســتان .بــۆ نموونــە
بڕینــی بوودجــەی هێــزی پێشــمەرگە
کــە بەشــێکە لــە هێــزی بەرگریــی
عێــراق ،بڕینــی قووتــی خەڵکــی
کوردســتان ،هەڕەشــەی چەکداریــی
ســپای دیجلە ،شەڕ و پێکدادانەکانی
خانەقین و کەالر و...هتد ،و هەڕەشە

کۆ لۆ نیز ە کــر ا و
ئازادیــی خۆیان وەدەســت بێنن و نابێ
هیــچ واڵتێکیش لەمــەودوا کۆلۆنیزە
بکــرێ .کوردســتان واڵتێکــی
داگیرکــراو و کۆلۆنیزەکــراوە .بــەاڵم
لە بواری ناســاندنی کوردستان وەک
واڵتێکــی موســتەعمرە ،بــە داخــەوە
کەمتــر هــەوڵ دراوە .بۆیــە بە داخەوە
کــورد نەیتوانیــوە تــا ئێســتاش بــۆ
کومەڵــگای نێونەتەوەیــی بســەلمێنێ
کە کوردســتانی دابەشــکراو و گەلی
کــوردی چەوســاوە خراپتر لە واڵتانی
کۆلۆنیزەکراو بەڕێوە دەبردرێن.
لــە ســەردەمی شــەڕی دووهەمــی
جیهانی و شــەڕی ســارددا ،بە داخەوە
کــورد هیــچ شانســیکی ئەوتــۆی
نەبــوو .کۆمــاری کوردســتانیش کــە
لــە کۆتاییەکانــی شــەڕی دووهەمی
جیهانیــدا پێکهــات لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان ،شانســێکی ئەوتــۆ نەبوو
بــە نەســیبی کــە پایەکانــی ئــەو
ســەربەخۆییە قاییمتــر بکــرێ .لــە
ســەردەمی شــەڕی ساردیشــدا کــورد
لــە بــەر هاوکێشــەکان و پەیوەندییــە
نێونەتەوەییــەکان شانســێکی نەبــوو
و بۆیــە ڕێکخراوەکانــی کــوردی بــە
گشــتی داوای چارەســەریی پرســی
کوردیــان لە نێوخۆی واڵتانی زاڵ بە
ســەر کوردســتاندا دەکرد .ئەگەرچی
ســیمپاتیی کــورد ئــەو کات بــەرەو
ڕووســیەی کۆمۆنیســتی بوو و پێیان
وا بــوو کــە تێزی لێنین و ڕووســیەی

ئاشــکراکانی کاربەدەســتانی عێــراق
وەک مالکی و ...هتد.
کــورد گرووپێکــی جیــاوازی
کولتوورییــە لەگەڵ عــەرەب و یەک
نەتــەوە نیــن .بۆیــە دەتوانــرێ وەک
گــرووپ حیســاب بکــرێ .لــە بواری
مافــی چارەنووســی نێوخۆییەوە هەمو
کاتێک هەڕەشەی لەسەرە و دەوڵەتی
ناوەنــدی ئامــادە نیــە مافــی چــارەی
خۆنووســینی نێوخۆیــی بــۆ زۆرێــک
لــە ناوچەکانــی کوردســتان کــە بــە
ناوچە کێشەلەسەرەکان دەیاناسێنن ،بە
فەرمی بناســێ و لە سەر دەڤەرەکانی
دیکــەش هەمــوو کاتێــک هەڕەشــە
بــووە .حکوومەتــی ناوەندیــی بەغــدا
ســەربەخۆ لــەوەی کــە کــێ حوکمی
کردووە ،هەموو کاتێک بە شکڵێکی
جیددی هەڕەشــە بووە لە سەر کورد و
میژوویەکــی پــڕ لە خوێن و کوشــتن
و بڕیــن لــە نێــوان کــورد و عەرەبــدا
هەیــە .لــە الیەکی دیکــەوە ،کورد بە
هۆی شــەڕ لە بە دژی تیرۆریستان و
داعــش و ئافراندنی ســەدان داســتانی
مێرخاســی ،ســیمپاتیی کۆمەڵگــەی
نێونەتەوەیــی لەگەڵــە و ســەربەخۆیی
کوردستان دەبێتە هۆی سەقامگیریی
ناوچەکە و ئەو ســەربەخۆییە هەڕەشە
لــە مــاف و ئازادیــی هیــچ نەتــەوە و
گرووپێکی دیکە ناکا و سەقامگیری
و ئاسایشی عێراق ناخاتە مەترسییەوە.
بۆیــە دروســت بــەو هۆیانــەی کــە
بەنــگالدش لــە پاکســتان جیا بــووەوە،
کوردیــش دەتوانــێ لــە باشــوور ببێتــە
خاوەنی سەربەخۆیی و مافی بڕیاردان
لە سەر چارەنووسی دەرەکیی خۆی.
ئەگــەر کوردســتانی باشــوور
سەربەخۆیی خۆی وەدەست بێنێ ،هەر
دروســت بــەو هۆیانەی کە لــە بواری
چەوســاندن و پێشــێل کردنــی مافــی
مرۆڤ و مافی چارەی خۆنووسینیەوە
لە ســەر باشــوور باس کرا ،بەشەکانی
دیکەی کوردســتانیش دەتوانن داوای
ســەربەخۆیی بکــەن .بــەاڵم ئێمــەش
دەتوانیــن وەک چۆن جەزیرەی ئۆالند
داوایان کرد کە بخرێنە ســەر ســۆئێد،
پارچەکانــی دیکــەش دەتوانــن داوا
بکــەن کــە بخرێنــە ســەر باشــووری
کوردســتانی ســەربەخۆ (ئیرێدێنتیزم)
و بــەو شــکڵە کوردســتانی یەکپارچە
دروست بکرێ(ئەوە بەو مانایە نیە کە
باشووری واڵت وەک ڕێبەر و بڕیاردەر
لــە ســەر چارەنووســی هەمــوو کــورد
لێکبدرێتــەوە .بەاڵم لە بەر ئەوەی کە
ئەوان هەنگاوێک لە پێشــن لە بواری
وەدەســتهێنانی مافــی چارەنووســەوە،
بۆیە ئەو یەکە دەنووســرێت و شتێکی
ڕئالیســتانەیە و هیــوادارام کــەس بــە
خراپ لێکی نەداتەوە).
ئەگــەر چــی ئــەو ئامانجــە کاتــی
زۆری دەوێ ،بــەاڵم ڕۆژئــاوای
کوردســتان لە ئێســتاوە ئەو دەرفەتەی
لە بەردەســتدا هەیە .بــا هەموومان بۆ
یەکپارچەیــی کوردســتان ،بــە کردەوە
هــەوڵ بدەیــن .هیــوادارم کــە ڕێبەران
و پارتــە سیاســییەکان و خەڵکــی
ڕۆژئــاوا بە گشــتی ئــەو ڕێگاچارەیە
بۆ کۆکردنەوەی خاکی دابەشکراوی
کوردستان لە بیر نەکەنەوە.

ژێدەرەکان:
http://munin.uit.no/bitstream/handle/8406/10037/thesis.
pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://snl.no/kolonialisme
https://no.wikipedia.org/wiki/Irredentisme
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د .عەبدولحەکیم خوسرەو:

ئێــران بــە نیســبەت هەرێمــی کوردســتان و پرســی
سەربەخۆییەکەی بە شێوازێکی سلبی مامەڵەی کردووە
وتووێژی ڕۆژنامەی کوردستان لەگەڵ
د.عەبدولحەکیم خوســرەو ،مامۆســتای
زانســتە سیاســییەکانی زانکــۆی
ســەالحەدین لە پێوەندی لەگەڵ پرســی
ڕێفرانــدۆم بــۆ ســەربەخۆیی هەرێمــی
کورســتان و مەترســی و هەڕەشــەکانی
حەشــدی شــەعبی بــۆ ســەر شــنگال
و ناوچەکانــی دیکــەی هەرێمــی
کوردستان.
کوردســتان :هێشــتا شــەڕی داعــش
کۆتایی نەهاتووە کە کێشەیەکی دیکە
خەریکــە بەرۆکی هەرێمی کوردســتان
دەگرێتــەوە کــە خــۆی لــە هەڕەشــە و
مەترســییەکانی حەشــدی شــەعبی بۆ
ســەر شــنگال و ناوچەکانــی دیکــەی
هەرێمــی کوردســتانیدا دەبێنێتەوە .ئێوە
چۆنی لێدەڕوانن؟
و :ئــەوەی کــە دیــارە بــە پێــی
لێدوانەکانــی ســەرۆکی حکوومەتــی
عێــراق و ســەرۆکی ئەنجومەنــی
نوێنەرانــی عێــراق ،داڕشــتنی ئــەو
پالن و ئۆپەراســیۆنە سەربازییە بەپێی
فەرمانــی حکوومەتی عێــراق بووە ،و
ئێمــە دەزانیــن کــە هاوئاهەنگییەکی
تــەواو لــە نێــوان قیــادەی سیاســی بە
تایبەت سەرۆکایەتی هەرێم و وەزارەتی
پێشــمەرگە و حکوومەتــی عێراقــدا
هەبووە ،بۆیە ئێستا لە قۆناغی شەری
داعشــدا ئەم جۆرە تەنسیقاتە دەبێت ،و
لەو پەیوەندییەدا کۆمەڵێک ڕێکەوین
و تەفاهوومنامە لە نێوان حکوومەتی
هەرێمی کوردستان و بەغدا ساز دەبێت
کــە هەتــا ئێســتا هێــزی پێشــمەرگە
و حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان
پابەنــدی ڕێکەوتننامــەکان بوونــە،
بــەاڵم تێبینی هەیە لە ســەر شــێوازی
بەڕێوەبردنــی شــەر لــەو ناوچانــە بــە
تایبەتــی کە نزیک دەبنەوە لە ناوچە
کوردســتانییەکانی دەرەوەی هەرێمــی
کوردســتان و بــە بــڕوای مــن ،ئێســتا
قیادەی سیاســی هەرێمی کوردســتان
بــە وردی ســەیری بارودۆخــە دەکات،
بــەاڵم بــە هەر حاڵ ئیتر لە بەر ئەوەی
بەشــێک لــە پالنە ســەربازییەکە و بە
تەنسیق لەگەڵ هاوپەیمانان ،ئامانجی
یەکــەم لــە نێوبردنــی داعــش لــەو
ناوچانــە و ئینجــا جێبەجــی کردنــی
ڕێکەوتنــەکان و دوای ئــەوە هەمــوو
الیەک دەبــێ پابەندی ڕێکەوتنەکان
بن.
کوردســتان :بــە بــڕوای ئێــوە ئــەو

هەڕەشــانەی حەشــدی شــەعبی و
ســەنگەرلێدانانەی لــە بەرانبــەر هێــزی
پێشــمەرگە لــە ناوچەکانــی شــنگال و
دەوروبەریدا ،چەندە لە ڕاســتای دروست
بوونــی ئــەو پالنە(هیاللــی شــیعی)
ی ئێــران دایــە کــە ماوەیەکــی زۆرە
کارناسانی سیاسی باسی لیوە دەکەن؟
و :بەڵــێ ئێمــە دەزانیــن ،ڕاســتە هێزە
عێراقییــەکان ئێســتا لــە چوارچێوەی
هەماهەنگــی لەگــەڵ هاوپەیمانــان
بــە تایبــەت واڵتــە یەکگرتووەکانــی
ئامریــکا ،پرۆســە ســەربازییەکان
بەڕێــوە دەبــەن ،بەاڵم لــە هەمان کاتدا
ئەجیندای دیکە هەیە ،ئەجیندای کە
دەیەوێت هێزە عێراقییەکان بگەنە سەر
ســنووری ســووریە و لە هەمــان کاتدا
هێزە ســووریەکان بە تایبــەت ئەوانەی
کە سەر بە ڕێژیمی ئەسەدن ،ئەوانیش
یەک بگرنەوە لەو ناوچە و بە تایبەت
کۆنتڕۆڵــی ئەو ناوچانــە بکەنەوە کە
لــە ژێــر دەســەاڵتی داعشــدایە ،واتــە
ناوچەکانــی دیــوی ســووریا و ئــەو
ناوچانــەی لەو دیوی عیراقدان ،ئەمە
بەشــێک لەو پالنەیە و کاریگەریشی
هەیــە .لەســەر کاریگەرییەکانــی
دەتوانــم بڵێم کە ســتراتیژیەتی والیەتە
یەکگرتووەکانی ئامریکا بۆ ڕووبەروو
بوونــەوەی داعــش و تێرۆر و بە هەمان
شێوە ستراتیژیەتی ڕووسیا ،وا دەکات
کــە هیندێــک لــە گۆڕانکارییــەکان
یــان گۆڕانــکاری بــە خێرایــی ڕوو
بــدەن لە ماوەی داهاتووەدا بە تایبەتی
کــە بارودۆخــی ســووریا لــە ڕووی
ســەربازییەوە ،ئــەوەش دەمێنێتەوە هەتا
چەنــد زلهێزەکانیــش لــە چوارچێوەی
هاوئاهەنگــی تــەواو ئــەم کارە دەکەن
یــان ئەوەتــە خەریکــی ســەپاندنی
هەژموونــی خۆیانــن بــۆ ســەر ناوچــە
جیاجیاکان بــە تایبەت ئەو ناوچانەی
ئیستا لە ژیر دەسەاڵتی داعش دایە.
کوردســتان :گەیشــتنی ئێــران بــەو
ئامانجــە تــا چەنــدە ئیمکانــی هەیــە و
پیتان وایە کە ئامریکا و ڕۆژئاوا بهێڵن
ئەو خەونەی ئێران بێتە دی؟
و :ســەرەکی لەم پرۆســەیە پەیوەندیی
بــە زلهێزەکانــەوە هەیــە ،بــە تایبــەت
ڕووســیە و والیەتــە یەکگرتووەکانــی
ئامریــکا .بێگومــان ئێرانیــش ئــەو
پالنــەی هەیە کــە هەژموونی خۆی
بــە ســەر عێراقدا بــەردەوام بکات و بە
هەمان شــێوە لە ســووریە و ئەم پالنەی

ئێستا کە خەریکە لە ڕووی سەربازی
و دوای داعش و لە ڕووی سەربازییەوە
خەریکــە جێبەجی دەبێت .بەاڵم وەکوو
ئاماژەمان پێکرد حەتمەن ستراتیژیەتی
والیەتــە یەکگرتووەکانــی ئامریکا بۆ
ســنووردار کردنــی هەژموونــی ئێــران
بــەردەوام دەبێــت و بــە تایبەتــی لــە
قۆناغی داهاتوودا ،چ لە چوارچێوەی
حکوومەتــی عێراقــی و هەژموونــی
بــە ســەر حکوومەتــی عێراقــیدا بــە
شــێوازێکی گشــتی و هەروەهــا لــە
ڕووی سەربازی و شێوازی چارەسەر
کردنــی گرفتــەکان .چوونکــە ئــەو
گرفتانــەی بوونــە هــۆکاری دروســت
بوونی داعش پێم وایە بیرێک جیددی
لــێ دەکەنــەوە کە هەمــان گرفتەکان
هەمــان ســەبەبەکان چارەســەر بکرێن،
ئەویش ئەوەیە کە بارودۆخی سوننە و
وەزعی ســوننە لە ناوچەکانی سووریە
و ناوچەکانی ســوننی عێراقی باشــتر
بکرێن .بە گشــتی پێم وایە کە واڵتە
یەکگرتووەکانــی ئامریــکا پالنــی
تایبەتــی خــۆی دەبــێ لــە قۆناغــی
داهاتــوودا و ئەمــەش هەمــووی
لــەو چوارچێــوەی ســنوودار کردنــی
هەژموونــی ئێران لەالیەک و تەنانەت
ڕێگەگرتن لە پەل هاویشتنی ئێران بۆ
ناوچە جیاجیاکانی دیکەدایە.
کوردستان :لە الیەکی دیکەوە هەرێمی
کوردســتان هەنگاوەکانی بۆ ڕیفراندۆم
و ســەربەخۆیی توندتــر کــردووە ،پێتــان
وانیە کە جێگرکردنی حەشدی شەعبی
لە شــنگال و سنوورەکانی کەرکووک
پیالنێکــی ئیقلیمی بــێ بۆ پێش گرتن
لە سەربەخۆیی کوردستان؟
و :بە شێوازێکی بە گشتی مەسەلەی
ســەربەخۆی کوردســتان پەیوەندیی بە
ئیرادەی خەڵکی کوردستانەوە هەیە و
بێگومان هەموو واڵتە هەرێمییەکانیش
پــان و هەوڵــی تایبەتی خۆیان هەیە
بــۆ پاراســتنی بەرژەوەندییــە بــااڵ و
تایبەتیەکانــی خۆیــان ،لەو پێناوەشــدا
ســتراتیژیەتی تایبەتیــان هەیــە بــۆ
ڕووبەڕووبونەوەی هەر پرســێک ،وەها
هەســت دەکــەن کــە کاریگەریــان بە
ســەر دەبێــت .مەســەلەی دەوڵەتــی
کوردی یان بڵین سەربەخۆی هەرێمی
کوردســتان ،هەتا ئێســتا بەشــێک لە
ناوەندەکانــی ئێــران دەبێتە هەڕەشــە لە
ســەریان ،بەاڵم بە شــێوازێکی گشتی
پەیامی هەرێمی کوردستان ئەوەیە کە
سەربەخۆی هەرێمی کوردستان دەبێتە

مایەی ئاشــتی و ئاسایشــی ئیقلیمی
و نێودەوڵەتــی ،و لــە هەمــان کاتــدا
هەرێمــی کوردســتان بەشــێک نیە لە
هێــج مێحوەربەندییەک کــە دەکرێت،
بەاڵم ئێمــە دەزانین ئەم مێحوەربەندییە
قووڵتر بووتەوە لەنێوان سوننە و شێعەدا
و لەوانەیــە شــەڕی تایفــی بەردەوامی
هەبێــت لــە قۆناغــی داهاتــوودا .بۆیە
ئەمــەش وا دەکات کــە هــەر پــان و
ستراتیژیەک کە هەبێت ئەولەوییەتی
ئێــران لەو چوارچێوەیــە دایە ،واتە لە
چوارچێــوەی شــەڕی تایفــی دا .لــە
هەمان کاتدا ئێران لە ســەر مەسەلەی
پەیوندیی لەگەڵ هەرێمی کوردســتان
و پرســی ســەربەخۆی هەرێمــی
کوردســتانیش دا تا ئێســتا بەشێوازی
ســلبی مامەلەیــان لەگــەڵ کــردووە،
بــەاڵم پێم وایە لە داهاتوودا هەوڵێکی
جیــددی و شــێلگیرتری نێودەوڵەتــی
دەخرێتــە گــەڕ بۆ پێشــگرتن لە هێز و
تواناکانــی ئێران لە مەڕ پەلهاویشــتن
بــۆ ناوچــەکان و دەســتتێوەردان لــە
کاروبــاری واڵتــان و بــە تایبەتــی
لــە کاروبــاری هەرێمی کوردســتان،
پێــم وابێــت لەگــەڵ نەمانــی قودرەتی
ئێــران ،ئەم هەوڵــەی ئێرانیش پووچەڵ
دەبێتەوە.
کوردســتان :هەرێمــی کوردســتان
دەبــێ چ ڕێگاگەلێــک بگرێتــە بــەر
تاکــو بتوانــێ هەم خۆی لــەم ئالۆزیی
و هەڕەشــە مەترســیدارە بپارێزێــت و
هاوکات ئامانجەکەیشی بێنێتە دی؟
و :پەیامــی هەرێمــی کوردســتان،
پەیامی ئاشــتییە لەگەڵ حکوومەتی
عێراقــی هەروەها لەگەڵ کۆمەڵگای
نێودەوڵەتــی و واڵتــە یەکگرتووەکانی
ئامریــکا و یەکیەتــی ئورووپــا و
نەتەوەیەکگرتــووەکان ،بۆیــە دەبینیــن
کە لە هەموو ئاستەکان دا بەم جۆرە
پێوەندیــی لــە گــەل قیــادەی سیاســی
کوردی دەکرێت و تا ئێستا جۆرێک
تەفاهــووم هەیــە لەوەیکە چارەســەری
کێشــەکان و مەســەلەی ڕێفرانــدوم و
ئینجا ســەربەخۆیی هەرێمی کورستان
لە پرۆسەیەکی ئاشتییانەی دانوستان
لەگــەڵ الیەنــە عیراقییــەکان دا
دەکرێت ،واتە ئەمە پرســی سەرەکیە.
بــەاڵم پرســی دووهــەم ئەوەیــە کــە
ئێمــە دوژمنــی هاوبەشــمان هەیــە کە
ئەویــش تیــرۆرە ،بۆیــە هەماهەنگــی
بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ تیــرۆر،
ئەولەوییەتــی کارکردنی لە داهاتوودا

دەبێــت ،ئەمــەش یەکێــک لــەو
هۆکارانەیە کە تا ئێســتا کاریگەریی
هەبــووە ،واتــە هەرێمــی کوردســتان
یەکێک لەو هێزە سەرەکیانە بووە کە
شــەڕی تیرۆری کردووە ،و تا ئیســتا
دەورێکــی بااڵی هەبووە لەم پرســەدا.
ئەمــەش خاڵێکــە کــە کۆمەڵــگای
نێودەوڵەتــی زۆر بــە گرینگییــەوە
ســەیری دەکــەن ،ئەمــەش وادەکات
کــە هەرێمی کوردســتان بپارێزریت لە
هــەر ڕووبەرووبوونەوەیــەک لــە گــەڵ
ئــەو هێزانەیتــر کە بە یەکــەوە کاریان
کــردووە بــە دژی تیــرۆر و لــە هەمان
کاتیشــدا حەتمەن دەکرێت ئەم پرســە،
واتــە پرســی ســەربەخۆیی هەرێمــی
کوردستان و هەموو پرسەکانی تر کە
پرســی سیاســین ،دەکرێــت بە ڕێگای
سیاســییەوە چارەســەر بکرێــن نــەک
سەربازی.
کوردستان :یەکیەتی نێوماڵی کورد لە
بەرانبــەر ئەم هەڕەشــە و مەترســیانە دا
چۆن دەبینن؟
و :ئێمە دەزانین هەوڵێک لە ئارا دایە،
ئێســتا پەیوەندیــی نێوان هێزە سیاســیە
کوردســتانیەکان هەیــە و هەمــوو
الیەنێــک هەســت بــە هەڕەشــەکان
و هەســت بــەم قۆناغــە دەکــەن ،و
ئــەم هەســت کردنــە ،خۆی لــە خۆیدا
فاکتەرێکــی پۆزەتیــڤ و ئیجابیــە
و لــە داهاتــوودا دەبێــت ئــەو ڕوانگــە
جیاوازانــە یــەک بگرنــەوە و بە یەک
پــان و یەک ئیســتراتیژییەت لەگەڵ
ئــەو مەیدانخوازی و ئەو پێشــهاتانەی
کــە ڕووبــەڕووی هەرێمی کوردســتان
دەبنــەوە چ لــە چوارچێــوەی شــەڕی
دژی تیــرۆر دا و چ لــە ســەر پرســی
دانوســتان لەگــەڵ بەغــدا و پەیوەندی
لەگــەڵ کۆمەڵــگای نێودەوڵەتیــدا.
بۆیــە پرســی نێوماڵی کــوردی و ئەو
پەیوەندییانەی کە ئێستا هەن ،خاڵ و
فاکتەرێکــی ئیجابیــن و لە داهاتوودا
تەســوور دەکەین کە دەرئەنجامەکانی
لــەم پێنــاوە دا بــاش دەبێــت .چوونکــە
وەکــوو باســم کــرد هەســت کردنێکی
هاوبــەش هەیــە لــە نێــوان هەمــوو
الیەنــەکان و ئــەم هەســت کردنــەش
دەبێتە سەبەبی چارەسەر کردنی پرسە
سیاســیە الوەکییەکان کــە بە باوەڕی
مــن پرســی زۆر الوەکیــن بەرامبەر بە
پرســە چارەنوسســازەکان کــە ئێســتا
ڕووبــەرووی هەرێمــی کوردســتان
دەبتەوە.

کوردســتان :لــەم قۆنــاغ و دووڕێیانــە
مێژوویــی یــەدا ،ئەرکــی هێــز و الیەنە
کوردییەکان چییە؟
و :دەبینم کە ئێستا هەموو الیەنەکان
بە دەرەجەی یەک پارتی و یەکیەتی
ڕوڵ و ئەرکــی خۆیــان بینیــووە لــە
ســەقامگیری هەرێمــی کوردســتان
و لــە ڕووبەڕووبوونــەوەی تیــرۆر دا،
و هەروەهــا هێــزە سیاســییەکانی
تریــش بەراســتی هەماهەنــگ بوونــە
لــەم قۆناغــە هەســتیارەدا ،کێشــە
سیاســیەکانیش چارەســەر دەبــن و
ئەرکی الیەنە سیاســیەکان ئەوە دەبێت
کــەوا لە داهاتوودا بەو هەســت کردنە
کــە ئێســتا هەیانــە بتوانن بــە یەکەوە
ســتراتیژییەتی هاوبــەش دابنێــن بــۆ
ڕووبەروونــەوەی ئەو پیشــهاتانەی کە
لــە داهاتــوودا ڕووبــەرووی هەرێمــی
کوردستان دەبێتەوە.
کوردســتان :پێوەندیــدار بــەو مــژارەوە
ئاینــدی شــەنگال لــە نێــوان ملمالنێــی
الیەنەکان دا بەرەو کوێ دەچێت؟
و :ئایندەی شــنگاڵ سەر بە هەرێمی
کوردســتانە و هێــزی پێشــمەرگە
دەبێــت هەموو ناوچەکانی کوردســتان
کونترۆل بکات و ئەمەش ئیرادەیەکی
جیــددی هەرێمــی کوردســتانە و هەر
هێــزی پێشــمەرگە ناوچەکانــی ئازاد
و ڕزگار کــردووە ،ئــەوەی کــە دیــارە
کۆمەڵــگای نێودوڵەتیــش بــە هەمــان
بۆچوون و بە هەمان ئاســتدا ســەیری
بارودۆخەکە دەکات کە سەقامگیری
لــە شــنگال دروســت بێت و لــە هەمان
کاتیــش دا ئــەم ســەقامگیریە ببێتــە
ســەبەبی گەڕانــەوەی ئــاوارەکان بــۆ
ناوچەکانیــان و دروســت کــردن و
دووبــارە بونیادنانەوەی ئــەو ناوچانەی
کــە زەرەرمەند بوون لە شــەڕی داعش
و دەرئەنجامی شەڕی داعش ،بۆیە بە
تەسووری من ئەم لێک تێگەیشتنە،
لێک تێگەیشتنی هەرێمی کوردستان
و خەڵکــی ناوچــەی شــنگاڵە،
لــە هەمــان کاتیشــدا کۆمەڵــگای
نێودەوڵەتی بە هەمان پالن و بە هەمان
شــعوور ســەیری بارودۆخەکــە دەکەن
بــۆ ئەوەیکــە لە داهاتوودا پشــتگیری
هەوڵەکانی هەرێمی کوردستان بکەن
بــۆ ســەقامگیری ناوچەکــە هەروەهــا
دووبارە بونیادنانی ناوچەی شەنگال.
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خوێندنهوهیهکی ناتهواو له "باڵندهکانی دهم با"
شەهال دەباغی

سێ پیاو و سهرنوشتێک
سێ ژن و کارهساتێک
پهنجهرهیهک و گوڵه ههناڕیک...
نووسهرێک بهسهرهاتی نهسلێک یان
باشــتره بڵێین هی خۆی دهنووســێتهوه.
بهاڵم ئهو خوده ،یهک ڕوخسار نییه و
نووسهر دابهش دهبێ به نووسهر ،فهرهاد
و مێهربــان .مێهربــان که نووســهره ،له
ههوڵــی نووســینی چیرۆکــی فهرهاد
و یــان شــایهد خــۆی و هاودهمانــی
خۆی بێ و داوا له نووســهر دهکا که
فهرهادی پێ بناسێنێ .سهردهمانێک
فهرهــاد بــه نهقاشــی گوزارشــتی
ژیانهکانی دهکرد و له ئاخرسهردا ئهو
گوزارشــتانه به نیوهچڵی دهمێنهوه .له
یــهک پهنجــهرهوه ئــهو پیاوانه چاو له
خۆشهویســتهکهیان دهکــهن .ســێ ژن
که لهڕاستیدا ههر یهک سهرنوشتیان
بۆ دهنووســرێ" :خۆسووتاندن و یان له
چاوهڕوانیدامانهوه".
باڵندهکانــی دهم بــا بــه زمانێکی زۆر
شــاعیرانه و تهكنیکێکــی تێکــهاڵوی
گێرانــهوه ،باســی وشــکبوونی
ئارهزەووهکانــی پیــاو لــه شــۆرهکاتی
زینــدان و مهنفــا و ئاوارهییــدا دهکا.
باســی خهمێــک که له ناخــی پیاودا
ســهرههڵدهدا و بــهدوای وەاڵمــی
پرســیارێکدا دهگــهڕێ ،ئــهوه کــه:
"لهپێنــاوی کام تاوانــدا ســزا دراوه ئهم
پیــاوه؟ لهپێنــاوی کام تاوانــدا ســزا
دهدرێیــن؟ لــه ئاگــری کام تۆڵــهدا
دهسووتێن؟" (ل)29 .
ڕاســته کــه تهقدیــری ههمــوو ئێمــه
لهژێر کاریگهریی سیستمێکی زاڵم و
بهدمۆرالــی بااڵدهســت فۆڕم دهگرێ،
بــهاڵم گرفــت تهنیا ڕێژیمــهکان نین.
کۆمهڵــی ئێمــه هێشــتا نهیتوانیــوه
غهیــری پیــاو بــه ســهرچاوهی
گۆڕانــکاری ببینــێ .ژنانێــک کــه
لــه شۆڕشــدا بهشــدار دهبــن ،چــاو لــه
دهســتی نووســهر و پیــاو دهمێنــهوه و
کاتێک ههموو دهرگاکان دهبهسترێن،
ناچــار بــه خۆســووتان دهبــن و پیــاوی
بهرههڵســتکار کــه پێیوایــه جیهــان
دهگۆڕێ ،ســهرئهنجام ســهرخورده یان
پهنــا بــۆ مهشــروب دهبــا یــان تووشــی
فهرامۆشــی دهبێ و یان دهستهوئهژنۆ
دهمێنێتهوه:
" ...مــن تهنهــا بــووم .تهنهــا لــه بــهر
ڕۆشنایی کزی پهنجهرهکه دانیشتبووم
و دهســته باریــکو ئێســکنهکانم لــه
دهوری ئهژنۆم ئااڵندبوو( ".ل)219 .
ســهرهڕای زمانــی پڕههســت و
شــاعیرانهی ڕۆمــان و تهکنیکێکــی
تێکهاڵوی گێڕانهوه ،بهاڵم دهســهاڵتی
زمانی پیاوساالر به زۆرینه ،بڕیاردهری
گوزارشــتی ژیانــی قارهمانهکانــه و
گوزارشــت لــه ســهربردهی پیاوانێــک
دهکا کــه لــه نۆســتالۆژیدا دهژیــن و
ڕهوهنــدی زهمان نابینــن و یان بهدوای
سهرنوشــتێکی نادیــاردا وێڵــن .ئــهو
نۆســتالۆژییه تهنانــهت جێگایهک به
ژن /دایــک نــادا و ماڵه باب تهنیا به
ناوی باوک پێناسه دهکا:
"دیوهخانــی میــرزا ســهعید وێــران
بــووه و ســاڵههایه کــهس له حهســار و
حهوشــی میرزا ســهعیددا هاتووچۆی

نهکــردووه ".ئهوه پیاوه که بڕیاردهره و
پێیوایــه تهنیــا ئهوه که دهتوانێ جیهان
بگۆڕێ ،کهچی نهتهنیا ناتوانێ ئهوه
بــکا کــه دهبێته هۆی سهرنوشــتێکی
شــووم بۆ خۆشهویســتهکهی و خۆی.
ئــهو پیاوانــه که "شــتێکی ســهمیمی
لــه دونیای ئــهو کچانهدا دهبینن" (ل.
 )16حازر نابن گوێیان لێ بگرن و بۆ
نهجاتــی جیهان له ڕوانگهی سیاســی
خۆیانــهوه ناچــار دهبن ژنــان لهژێر پێ
بنێن.
پیاوانــی ڕۆمــان بــاوهڕ بــه لهیــا و
کاڵــێ و ئهفســانه ناکــهن .فهرهــاد
کــه خوێنــدکاره و ڕای کــردووه و
خــۆی حهشــارداوه ،له ئەشــقی كاڵێدا
دهســووتێ .ماڵی کاڵی ڕوو به ماڵی
فهرهــاده و فهرهــاد ههمــوو ڕۆژێک
دهســتێک دهبینــێ که لــه پهنجهرهی
بهرانبــهری گوڵدانــی ههنارێــک
ئــاودهدا .کاڵــێ ههموو ڕۆژێک دێت
و ماڵــی فهرهــاد خاوێــن دهکاتــهوه.
فهرهــاد دهگیرێــت .کاتێــک فهرهاد
لــه زینــدان دێتــه دهر ،کاڵێ لهدهســت
فهقیــری و هــهژاری و برای قومارباز
و نهبوونــی هیــچ دهرهتانێــک خــۆی
ســووتاندووه و نهماوه .فهرهاد دهچێته
نێــو دونیــای فهرامۆشــی .ئهفســانه،
کچێکــی ســاده ،کــه ڕۆژنامــهی
سیاســی دهفرۆشــت و مێهربــان
خۆشیویســتووه ،دواتــر کــه مێهربــان
شــار بهجێدههێڵــی ناچــار دهبــێ مێرد
به ناســری کــوڕی دهوڵهمهندی شــار
بــکا ،کهچی ئهویش له بهردهم دادگا
تاوانــی بۆ ههڵدهپێچێ و ئهفســانهیش
به سهرنوشــتی کاڵێ گرفتار دهبێ و
ناســریش شــێت دهبــێ و دواتــر کــه له
تــاران ڕا دهگهڕێتهوه بۆ زێدی خۆی،
داوای ســیگار لــه خهڵکــی کوچــه و
بازاڕ دهکا .نووســهر لــه هاتوچۆدایه،
لــه نێــوان بــاوهڕ بــه ژن و کولتــوور و
هێشتا بهتهواوی باوهڕی به هێزی ژن
بــۆ گۆڕانــی جیهــان نههێنــاوه .لهیال
کچێکــی شــاعیر ،که تــازه زانکۆی
تــهواو کردووه ،عاشــقی مێهربان دهبێ
کــه نووســهرێکی چل ،پهنجا ســاڵهیه
و لــه ههندهران گهڕاوهتهوه یان باشــتره
بڵێیــن که پێش گهڕانهوهی لهڕێگهی
نووســینهکانی خۆشیویســتووه .لهیال
کــه شــیعرهکانی پێشــتر پێشکهشــی
بابــی کــردووه ،ئــهم جاره پێشکهشــی
مێهربانیان دهکا:
"قامووسهکان بدڕێنه
وشه سارد و مردووهکان دهم با بده،
من جوانترین شیعری بوونت
له دێرێکدا دهنووسمهوه.
ڕابردوو بسڕهوه و
ڕۆژه تاریکهکانی فهرامۆش که،
ههمیشهییترین خهونت
له ساتێکدا دههێنمه دی( ".ل)50.
شــایهد "باوهڕکردن به ژن" ڕێگایهک
بێ بۆ نهجاتی جیهانی شێواوی پیاو.
بۆیــه ڕهوانی بــاو و ههڵگری الیهنی
جیــاوازی نووســهر لــه گۆشــهیهکی
تێکستدا باوهڕ به ژن دێنێ:
"لهیــا ( )...تێدهکۆشــێ ڕێگــهی
خــۆی لــه ڕێگــهی خهڵکیتــر و
زمانــی خــۆی له زمانــی خهڵكیتر و
تهنانهت بۆچوونی خۆی له بۆچوونی
خهڵكیتــر جیابکاتــهوه( ".ل)67 .
بــهاڵم دیســان ،لهیــا وهکــو کاڵــێ و
ئهفســانه چاولهدهســتی ڕێنوێنــی و
ئەشــقی پیــاو دهمێنێتــهوه .لهیــا بــه
ئهفسووســهوه بــه مونیــره ،خوشــکی
فهرهــاد ،دهڵــێ کــه مێهربــان ژن
ناهێنــێ .هــاوکات نووســهر و مێهربان
دهزانــن کــه بێــژهرهی چیرۆکهکانــی
مێهربان هێندێک جار ڕاســتگۆ نییه.
مێهربــان کــه چیرۆکێکــی دهربــارهی
ئهشــقی نێــوان کچێــک و کوڕێکــی
سیاســی نووســیبوو ،گوتبــووی کــه
کچهکــه ئامــاده نهبــووه لــه خهباتــدا
هــاوکاری کوڕهکــه بێ .بــهاڵم بێژهر

ڕاستگۆ نییه .بۆیه مێهربان دهڵێ:
"ئهو چیرۆکه چیرۆکی کچێک بوو
ئهگهرچی ئاشــقی دهســتگیرانهکهی
بــوو ،بــهاڵم حــازر نهبــوو لــه خهبــات
بــۆ ڕزگاریــدا هاوڕێیــی بــکا ...ئهو
گوتبــووی 'بێــژهری ئــهو چیرۆکــه
ڕاستگۆ نییه'( ".ل)36 .
ڕاســته .بێــژهری زۆر چیــرۆک
ڕاســتگۆ نیــن .کچــان و ژنانێــک
کــه ســاڵههای ســاڵ چاوهڕێــی
خۆشهویســتانیان ماونــهوه تــا له شــاخ
و زینــدان بگهڕێنــهوه و یان خۆیشــیان
کهوتوونهتــه زینــدان و شــاخ ،جێگایان
بــه ناهومێــدی و خۆســووتاندن پــڕ
دهبێتــهوه .کــوا حاســڵی ڕهنجــی ژنی
کورد له ڕۆمانی کوردیدا؟
شــایهد ئــهوه که کچانــی باڵندهکانی
دهم بــا سهرنوشــتێکی وههــا شــوومیان
تــووش دهبــێ زۆر دوور نهبــێ لــه
حهقیقــهت کــه ڕۆژانــه دهیــان کچ و
ژن خۆدهدهنــه دهســت ســهمای ئاگــر.
کاتێک پیاوانی ئێمه نه له سیاسهتدا
باوهڕیــان پێدهکــهن و نه ژنــی ئێمه له
ئهشقدا ئازادن و نه سیستهم داکۆکی
دهکا لــه مافهکانــی ژن بــۆ بڕیاردان
لهســهر ژیانــی خــۆی و منداڵــی.
شــایهد "نههایی" ڕاســتییهکان دێنێته
نــاو ڕۆمــان و چیرۆکهکانــی .بــهاڵم
ئهوه کافی نییه .نووســهر گلهیی لهو
تهقدیــره دهکا کــه نهســڵێک تووشــی
بوون:
"لــهو واڵتــه چیرۆکــی زۆر کــهس
نهنووســراوه .وا چاکــه بڵێــم لهم واڵته
چیرۆکــی کــهس نهنووســراوه( ".ل.
)28
لــهو واڵتــهدا ئهگهر چیرۆکــی پیاوان
و خهمهکانیان خهریکه دهنووســرێتهوه،
ئــهوه هێشــتا چیرۆکــی ژنــان تهنیــا
بهشێکی به دهست ئهو پیاوانه که تازه
خهرێکــن خــۆ له دهســتی نۆرمهکانی
پیاوســاالر نهجات دهدهن ،نووسراوهتهوه.
چیرۆکــی بــه ئاخــر خهت گهیشــتنی
ژنــان لهدهســت نۆرمــی تــا ئێســتا
نهگۆڕاوی دهسهاڵتهکان ،بهاڵم بهشی
زۆری ڕاســتییهکانی ژیانی ژن ماوه
که بنووسرێتهوه .له ههموان گرینگتر
ئهوهیــە کــه ژنانــی نهســڵی مێهربــان
ڕاستگۆیانه ههم دههاتنه نێو سیاسهت
و هــهم ئاشــق دهبــوون ،بــهاڵم لهژێــر
پهراوێــزی پیاوانــدا دهمانــهوه .کــێ
فرمێســکی ئهو دایک و خوشکانهی
کــه ســاڵههای ســاڵ چاوهڕوانــی
گهڕوانــهوهی ئازیزانیــان بوونــی ،لــه
یاده؟ بارامی برای گوتبووی:
"کــه تــۆ ڕۆشــتی باوکــم ههمــوو
کتێبهکانی کۆ کردهوه و بۆ شــهوێدا
له حهســار ،لهســهر یهک ههڵیڕشــتن
و سووتاندنی ".گوتبووی" :ئاگرێکی
گهورهیــان لــێ ســاز بــوو .جگــه لــه
حهســار ،گهڕهکهکهیشــی ڕوونــاک
کردبــۆوه ".به پێکهنینــهوه گوتبووی.
بــهاڵم مونیــرهی خوشــکی دهیگــوت:
"مــن و ڕوونــاک تا بهرهبهیــان بهدیار
ئاگرهکــهوه دانیشــتین و فرمێســکمان
ههڵڕشت( ".ل)8 .
ئاخــۆ ژنانــی ئێمــه ئاخــر قســهکانی
خۆیــان کــردووه؟ لهیــا سهرکهشــه
و دهنووســێ .یــان بــه وتــهی نووســهر
ههڵچوونێکــی ئافرهتانــه له ســهرهتای
ئازادی و سهربهخۆییدا:
"مــار نهبــوو کــه فریــوی دایت ســێوه
الســووره و ئیشــتیای گهنــم و داری
تێگهیشــته ههمــووی بههانــه بــوون.
مــار نهبوو که فریوی دایت من بووم،
من بووم ویســتم تۆ دابهزیت ،من بووم
ویســتم تــاوان بکهیــت ،تــاوان بکهیــت
و تۆبــه بکهیــت ،تــاوان ،تۆبــه تــاوان،
تۆبه ،حهوا تۆبه له تاوانهکانی خۆی
ناکات( ".ل)69 .
ئــهوه کــه نووســهر "نههایــی" چ
دهخوازێ  ،ئایا دهخوازێ واقیعهکانی
کۆمهڵگــه نیشــان بدا و یان خۆیشــی

وهک زۆربــهی ئێمــه هێشــتا لــه
ههوهڵــی ڕێیــه بــۆ خۆدربازکــردن لــه
نۆرمهکانــی پیاوســاالر ،پرســیارێکی
ئاوااڵیــه .ههر کــهس خوێندنهوهیهکی
لــهو ڕۆمانــه دهتوانــێ ببــێ .ئهوه که
گرینگــه ڕهوانی ئینســان دهقێکه باڵو
و پڕ له دژایهتیو ناتهبایی .شاعیر/
ســابجێکت لــه ههموو کــهس زیاتر له
نهبوونی ئازادی و ئهشقدا شێواوه و له
گهرمــای دایکانــه /ژن دهگهڕێ که
سهرچاوهیهکه بۆ خوڵقاندن و له ساتی
قهیراندا ،شاعیر /نووسهر و هونهرمهند
له سنوورهکانی نێوان ڕهمز /سروشت و
سیســتم  /کولتووردا ،خۆ دهبینێتهوهو
بهم جۆره "دیسکۆرسی مێژوویی" دهق

لهقــاودهدا .شــایهد تهنیــا ڕۆمانــهکان
بتوانــن مێــژووی  30ســاڵی ڕابــردوو
لهقاوبــدهن کــه ئینســانهکان چــۆن
بهدوای ژیانی باشتر گهڕاون ،بهاڵم به
واتــای خۆیان ناچار بوون بۆ گۆڕانی
جیهــان ژنــان لهژێــر پێ بنێــن کهچی
دڵتهنگــی بــۆ قاڕهی ژن له تێکســتدا
خــۆی لهقــاودهدا و لــهو جێگایــهی
کــه مانــا له دهقــدا بێدهنــگ دهکرێ
و یــان قــهت نهبــووه ،مانا دهبهخشــێ.
دهقــی شــاعیرانه که بالقــوه ههڵگری
جهســتهیهکی دایکانه (سێمیۆتیک/
ڕهمزی)یــه ،بهرامبهری دهکا لهگهڵ
زمان /سیســتمی نیشانهیی .ههر بۆیه
لهیــا واڵمێــک دهدا بــه جهاللیــی

ڕهفیقی مێهربان ،بهرپرســی سازمانی
میراتــی فهرههنگــی کــه نیگهرانــی
لهنێوچوونــی میراتــی فهرههنگــی
و ســووتانی قامووســهکانه":جهاللی
گوتــی :مــرۆڤ بهبێ زمــان و بهبێ
ڕابــوردوو چــی ههیــه؟ لهیــا گوتی:
شــیعرێکی کــورت و ســاتێکی
ههتاههتایی( "...ل)70 .
ههموومــان چاوهڕوانــی ســاتێکی
ههتاههتاییــن کــه لهوێنــدهرێ لهیال و
ئهفســانه ئیتر چــاوهڕوان نین .لهالیهن
هیچ کاممان ،ئاخر وتهکانی نههایی
هێشتا نهگوتراون.
ناوی ڕۆمان :باڵندهکانی دهم با
نووسهر :عهتا نههایی

لە تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا:

pdkiran@club-internet.fr

www.kurdistanmedia.com
info@kurdistanmedia.com

No:702 5 June 2017

telegram.me/PDKImedia

Organ of the Central Committee of Democratic Party of Iranian Kurdistan

هەڕەشــە کردن لە چاالکانی مافی مرۆڤ
جێگای قبوول کردن نیە
ڕێکخــراوی داکۆکــی لــە مافــی
مرۆڤــی کوردســتانی ئێــران ،داوای
کۆتایــی هێنانــی دەســتبەجێی هەوڵــە
نایاســاییەکانی وەزارەتــی ئیتالعات لە
نێوخۆ و دەرەوەی واڵتی کرد.
ڕێکخــراوی داکۆکــی لــە مافــی
مرۆڤی کوردســتان بــە باڵو کردنەوەی
بەیاننامەیــەک ،هــەر جــۆرە هەوڵێک
وەکوو هەڕەشــە و تۆقاندنی چاالکانی
مافــی مــرۆڤ و میدیایــی لەالیــەن
ناوەنــدە ئەمنیەتــی و ئیتالعاتییەکانی
حکوومەتــی ئیســامیی ئێرانــی بــە
ناڕەوا زانی.
دەقی بەیاننامەکە:
لە مــاوەی ڕۆژانی ڕابردوودا وەزارەتی
ئیتالعاتــی حکوومەتــی ئیســامیی
ئێــران لە پەیوەندیــی تەلەفۆنی لەگەڵ
چاالکانــی مافــی مــرۆڤ و هەروەها
چاالکانی سیاسی و مەدەنی لە نێوخۆ
و دەرەوەی ئێرانــدا ،هەڕەشــەی لــەو

چاالکانە کردووە.
ڕۆژانی چوارشەممە و پێنجشەممە ١٠
و١١ی جۆزەردانــی ١٣٩٦ی هەتاوی،
وەزارەتــی ئیتالعــات لــە پەیوەندیــی
تەلەفۆنــی لەگــەڵ بنەماڵــەی "مادیح
نــەزەری" و هاوژینەکــەی "شــیوا
گەنجــی" لــە داکۆکیکارانــی مافــی
مــرۆڤ ،هەوڵــی هەڕەشــە و توقاندنی
ناوبراوانی داوە.
هەر لەو پەیوەندییەدا ،مەئموورانی سەر
بــە وەزارەتــی ئیتالعــات لــە پەیوەندی
تەلەفۆنیــدا هەڕەشــەیان لــە "مەحموود
ســاڵحی" و "بێهنــام ئیبراهیــمزادە"
لــە چاالکانــی ناســراوی کرێــکاری
کردووە.
هەوڵــە نایاســاییەکانی وەزارەتــی
ئیتالعــات لــە ڕاســتای ڕاگرتنی کار
و چاالکییــە مافــی مرۆییــەکان،
بووەتــە هــۆی تــرس و دڵەڕاوکــێ ،و
ناڕەزایەتــی بنەماڵــە و الیەنگــران و

هەروەهــا چاالکانــی دیکــەی مافــی
مرۆڤ و ڕۆژنامەوانانی ســەربەخۆی
لێ کەوتووەتەوە.
ڕێکخــراوی داکۆکــی لــە مافــی
مرۆڤی کوردســتان هەر جۆرە هەڕەشە
و ترســاندنی چاالکانی مافی مرۆڤ
و میدیایــی لە الیەن ناوەندە ئەمنیەتی
و ئیتالعاتییەکانــی حکوومەتــی
ئیســامیی ئێرانــەوە بــە جێــگای
قبــووڵ کــردن نازانێــت و داواکاری
کۆتایــی هێنانــی دەســتبەجێی هەوڵــە
نایاســایەکانی وەزارەتــی ئیتالعات لە
نێوخۆ و دەرەوەی واڵتە.
بەڕێوەبەری ڕێکخراوی داکۆکی لە
مافی مرۆڤی کوردستان
پێنجشەممە ١١ی جۆزەردان١ /ی
ژوئەنی ٢٠١٧

محەممەد نەزەری  ٢٤ساڵ زیندانی بە بێ مورەخەسی
تێپەڕاند

ئیتالعات لە کوردستان ئەندامانی پێشووی حیزبە
کوردییەکان بانگهشت دەکات
کوردســتان میدیا :وەزارەتی ئیتالعات
لــە کوردســتان ،ئەندامانــی پێشــووی
حیزبــە کوردییەکانــی دژبــەری ئــەو
حکوومەتە بانگهێشــت و لێپرسینەوەیان
لەگەڵ دەکاتەوە.
لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا،
وەزارەتــی ئیتالعــات ،بانگهێشــت
کردنــی ئەندامانــی پێشــووی حیزبــە
حکوومەتــی
ئۆپوزیســیونەکانی
ئیسالمیی ئێرانی دەستپێکردۆتەوە.

بــە وتــەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار،
هێــزە ئیتالعاتییــەکان لــە کوردســتان،
حیزبــە
پێشــووی
ئەندامانــی
کوردییەکانی خســتووەتە ژیر گوشار،
بــە شــێوەی فەرمــی بەڵیننامــەی لێ
وەرگرتــوون کە خۆیان لە هەر چەشــنە
چاالکییەکی سیاسی بەدوور بگرن.
ئەندامانــی پێشــووی ئــەو حیزبانــە
لــە شــارەکانی مەهابــاد ،بــۆکان،
سەردەشــت ،پیرانشــار و ورمــێ،

ســەربازێکی کــورد ،خەڵکی شــاری
شــنۆ لــە الیــەن حیفــازەت ئیتالعاتی
ســپای پاســدارانەوە دەستبەســەر و بۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
چەند ڕۆژ پێش ،هێزە ئیتالعاتییەکانی
ســەر بــە ســپای پاســداران لە شــاری
شــنۆ ،ســەربازێکی کوردی خەڵکی
ئەو شارەیان دەستبەسەر کرد.
شوناسی ئەو سەربازە کوردە بە "تاهیر

چوار کۆڵبەر لە گەردەنەی تەتەی ناوچەی
هەورامان کوژران و بریندار بوون

بانگهێشــتی ئیدارەکانــی ئیتالعاتــی
ئەو شارانە کراون.
پێشــترێش ،ئیــدارەی ئیتالعاتــی
شــارەکانی کامیاران و پاوە ئەندامانی
بنەماڵــەی چاالکانــی سیاســییان
بانگهێشت و دەستبەسەریان کردوون.
هێــزە ئیتالعاتییــەکان داوا لــە
کەسوکاری چاالکانی سیاسی دەکەن
کــە منداڵەکانیــان واز لــە چاالکیــی
سیاسی بێنن.

شنۆ /سەربازێکی کورد دەستبەسەر کرا
خۆرشــیدی" تەمەن  ٢١ســاڵ خەڵکی
گەڕەکی"ســەیدئاوای" شــاری شــنۆ
ڕاگەیەندراوە.
بە وتەی سەرچاوەیەکی ئاگادار ،هێزە
ئیتالعاتییەکان ئەو ســەربازە کوردەیان
بــە تۆمەتــی "ســیخۆری و ئاشــکرا
کردنی نهێنیەکانی ســپای پاســداران"
دەستبەسەر کردووە.
دەوترێ ،ئەو ســەربازە کوردە لە بەشی

ئاژانسی کوردپا :یەکێک لە کۆنترین
زیندانیانــی سیاســیی کوردســتان،
ماوەی  ٢٤ســاڵە لە زینداندایە و هەتا
ئێســتا ئیزنــی ســەردانی بنەماڵەکەیان
پێنەداوە.
محەممەد نەزەری ،زیندانیی سیاســیی
کــورد ،خەڵکی شــاری "ســاین قەاڵ"،
ڕۆژی ٩ی جۆزەردانــی ســاڵی ٧٣ی
هەتــاوی ،لــە الیــەن مەئموورانــی
ئەمنیەتیــی ســپای ئەبــووزەی شــاری
بۆکانەوە دەستبەسەر کرا و هەتا ئێستا
لــە مافی هەرجــۆرە مورەخەســییەکی
یاسایی بێبەرییە.
ناوبراو یەکێک لە کۆنترین زیندانیانی
سیاسی کوردستان و ئێرانە و بە تاوانی
هاوکاری لەگەڵ حیزبە کوردییەکانی
دژبەری حکوومەتی ئیســامیی ئێران
و چاالکیــی تەبلیغــی بۆ ئــەو حیزبانە
دەستبەســەر کــرا و دادگا بەبێ بوونی
پارێــزەر و بــە ســەرۆکایەتی دادوەر
"جەلیــل زادە" ،بەرپرســی دادگای
ئینقالبــی شــاری ورمێ ،ناوبــراوی بە
ئێعدام مەحکووم کرد.

کامپیوتێــری حیفــازەت ئیتالعاتــی
ســپای پاســداران لــە شــاری شــنۆ
کاری کردووە.سەرەڕای بەدواچوونی
بنەماڵــەی ئــەو ســەربازە کــوردە لــە
چارەنووســی کوڕەکەیــان ،هێــزە
ئیتالعاتییــەکان لــە دانــی هەر جۆرە
زانیارییــەک ســەبارەت بە چارەنووس
و شــوێنی ڕاگیرانــی ئــەو ســەربازە
کوردە خۆیان بواردووە.

ئەو هاوواڵتییە سەرئەنجام ساڵی ١٣٧٨
حوکمی لەسێدارەدانەکەی بۆ زیندانی
هەتاهەتایــی گــۆڕدرا و هەتــا ئێســتا
لــە زیندانەکانــی "ورمــێ" و "ڕەجایی
شــاری" کەرەج ،لە دەستبەســەریدایە و
لە مافی چوونە مەرەخەسی بێبەرییە.
محەممــەد نــەزەری ،کۆتاییەکانــی
مانگــی خەرمانانــی ســاڵی ١٣٩١
بــە نێشــانەی ناڕەزایەتــی دەربڕیــن لــە
مانەوەی دوو دەیە لە زیندان ،لێوەکانی
خــۆی دووری و هــاوکات بــۆ مــاوەی
 ٤٠ڕۆژ مانی لە خواردن گرت.
محەممــەد نــەزەری لــە نامەیەکــدا بۆ
وتەبێــژی دەســەاڵتی دادوەری ،داوای
کرد بە دۆسیەکەیدا بچنەوە.
هەروەهــا دۆســیەی قەزایــی ئــەو
زیندانییــە چووەتــە کۆمیســیۆنی
لێبووردنی ســەر بە دەزگای دادوەری،
کــە تاکوو ئێســتە وەاڵمێکــی ڕوون و
ڕاستیان پێ نەدراوەتەوە.
ئــەو زیندانییــە سیاســییە کــوردە،
گەاڵوێــژی ســاڵی ٩٤ی هەتــاوی لە
نامەیەکــدا بــۆ ئەحمەد شــەهید داوای

یارمەتیی لە ناوبراو کردبوو.
ڕۆژی سێشــەممە ســێی ڕەشــەمەی
ساڵی ڕابردوو ،دۆزگەری حکوومەتی
ئێران لە نامەیەکدا ناڕەزایەتی خۆی لە
هەمبەر لێبووردنی ناوبراو دەربڕیبوو.
ئــەو زیندانییــە سیاســییە وێــڕای
پشتڕاســت کردنــەوەی ئــەم هەواڵــە بە
هەواڵدەریــی کوردپــای ڕاگەیانــد:
ڕۆژی سێشــەممە ٣ی ڕەشــەمە،
نامەیەکــم لــە الیــەن دادســتانەوە
پێگەیشت کە تێدا نووسرابوو ،بە هۆی
ناڕوونیی شــیاو بوونت ،ئــەم لێبووردنه
تۆ ناگرێتەوە.
محەممەد نــەزەری ڕایگەیاند :ماوەی
چەنــد مانگ پێــش له نامەیەکدا هەر
بــەو نێوەرۆکەەوە و لە الیەن ئیتالعاتی
شــاری "ورمــێ"وە ،پێــم ڕاگەیەنــدرا
کە؛ ســەرەڕای ئــازاد نەکردنی من لە
زینــدان ،دژایەتــی خۆیان ســەبارەت بە
گواستنەوەی من بۆ زیندانی ناوەندیی
شاری ورمێ دەربڕیبوو.

ئاژانسی کوردپا :تەقەی ڕاستەوخۆی
هێــزە ئینتزامییەکانــی حکوومەتــی
ئێــران لە ناوچەی هەورامان ،کوژرانی
کۆڵبەرێــک و برینــدار بوونــی ســێ
کۆڵبەری دیکەی لێ کەوتەوە.
ئێــوارەی ڕۆژی پێنجشــەممە ٤ی
جــۆزەردان ،هێــزە ئینتزامییەکانــی
حکوومــەت لــە ناوچــەی هەورامــان
تەقەیان لە کۆڵبەرانی کورد کرد.
کۆڵبەرەکان لە نزیک گوندی"دەرکێ"

کەوتوونەتــە بــەر دەســتڕێژی
ڕاستەوخۆیهێزە ئینتزامییەکان.
بەپێــی ئــەم هەواڵــە لــە ئەنجامی ئەو
دەســتڕێژەدا ،کۆڵبەریــک کــوژراوە و
سێ کۆڵبەری دیکە بریندار بوون.
ئەو کۆڵبەرە کوژراوە خەڵکی گوندی
"ولەژێری" شاری مەریوانە ،بەاڵم هەتا
ئێســتا شوناســی بۆ ئاژانســی کوردپا
ڕوون نەبووەتەوە.
شوناســی
ســەرچاوەیە،
ئــەو
کۆڵبــەرە بریندارەکانــی بــە "تەوفیــق
مســتەفایی" تەمەن  ٤٥ســاڵ خەڵکی
گوندی"پیلــە"ی شــاری مەریــوان و
عەدنــان شــەهیدی خەڵکــی گونــدی
بندۆڵی مەریوان و هۆشــیار ســەحرایی
خەڵکــی گوندی"وەلێنــە"ی ئــەو شــارە
ڕاگەیاندووە.
بەوتــەی ئــەو ســەرچاوەیە ،کۆڵبــەرە
برینــدارەکان بۆ چارەســەری پزیشــکی
ڕەوانــەی نەخۆشــخانەی شــاری پــاوە
کراون.
ئــەو ســەرچاوەیە ئەوەشــی خســتەڕوو؛

بەرپرســانی ناوەنــدە ئەمنیەتییەکانــی
حکوومەت بە بەرپرسانی نەخۆشخانەی
شــاری پاوەیــان ڕاگەیانــدووە کــە؛
بــە هێــچ شــێوەیەک نابێــت ســەبارەت
بــە دۆخــی کۆڵبــەرەکان زانیــاری بــە
ڕاگەیەنەکان بدەن.
بەپێی ئامــاری کوردپا ١٥٤ ،کۆڵبەر
لــە ســاڵی ڕابــردوودا لــە ڕووداوەکانی
تەقەکردن ،تەقینەوەی مین ،ســەرما و
 ...کوژراو یان بریندار بوونە.
بەهــۆی نەبوونــی ژێرخانی ئابووری و
ســەرمایەگوزاریی حکوومی لە ناوچە
کوردنشینەکانی ئێــران ،هاوواڵتییانی
کورد بۆ دابین کردنی بژیوی ژیانیان
ڕوو لــە کۆڵبــەری و کاســبی کردنی
سەرســنوورەکان دەکــەن و زۆر جاریــش
بەرەوڕووی مەرگ دەبنەوە.
کارناســان و مافپــەروەران ڕوانگەیــان
ئەوەیــە کــە؛ هــەر بەپێــی یاســای
بەکاربردنــی چــەک ،تەقــەی ڕوو
لــە کۆڵبــەران ،پێشــل کردنــی خــودی
یاساکەیە.

