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دۆستی خەباتێک

لــە ڕۆژانــی رابــردوودا، رۆژنامەنووس و 
لێکۆڵــەری بەناوبانگــی مێــژوو ، کریس 
کوچــرا کۆچــی دوایی کــرد کە نەک 
تەنیــا بنەماڵەکــەی، بەڵکــوو بەهۆیــەوە 
ژمارەیەکــی یەکجــار زۆر لــە کەســانی 
نەتەوەی دیکە جیا لە نەتەوەکەی خۆی 
بــۆ مەرگــی ئــەو کەســایەتییە داخــدار 

بوون.
تەمــەن  تێپەڕاندنــی  رەوڕەوەی  و  ژیــان 
بــۆ هەمــوو کەســێک لــەم دونیایــە بــە 
هــەر شــێوازێک بــێ دەچێتــە پێــش و بە 
میلیۆنــان کــەس لەدایــک دەبــن و بــە 
میلۆنان کەســیش دەمرن. هەر تاکێکیش 
لــە ژیانی خۆیــدا بە ئاوات و خولیاکانی 
تایبەت بە خۆی دەژی و وەکوو تاکێک 
رەنگــە جیاوازییــەک لــە نێــوان ژیانــی 
کەســەکاندا نەبینــرێ و هەمــوو وەکــوو 
یــەک چــاو لــێ بکرێــن، بــەو مانایــە 
کــە بگوتــرێ ژیانــی هەمــوو کــەس لە 
خاڵێکەوە دەســت پێ دەکات و هەندێک 
رووداوی بــەرەوڕوو دەبێتــەوە و هەندێــک 
شــت لــە ژیانــی دێنە پێــش و دوایەش لە 

خاڵێکدا ژیانی بە کۆتایی دەگات.
بــەاڵم لــەو نێــوەدا هەندێــک کــەس هەن 
کــە ژیانەکانیــان تایبەتی دەبێتــەوە و لە 
نێــو ملیۆنــان ژیانــدا، ئــەوان نــاودار دەبن 
و خەڵــک یادیــان دەکاتــەوە، ئــەوان ئــەو 
کەســانەن کە ژیانیان بە رەوتی ئاســایی 
تێ ناپەڕێنن و لە ژیاندا ریســک دەکەن 
یــان بــە داهێنانیــان رەنگێکــی تایبەتــی 
بــە ژیانــی خۆیــان و رەنگــە بــە ژیانــی 

هەزارانی دیکەش ببەخشن.
لە نێو ئەوانەشــدا هەن کەســانێک وەکوو 
کریــس کۆچێــرا کــە ســنووری ژیانیان، 
بەرتەســکی تێدەپەڕێنێ و سنووری نێوان 
نەتەوەکانیــش دەبەزێنــێ. لــە کۆتاییــدا 
نەتەوەیەکــی دیکــە بەداخــەوە دەڵــێ کە 
دۆســتێکی نەتەوەکەمــان کۆچی دوایی 
کــرد. ژیانی کۆچێرای دۆســتی کورد، 
ئــەو ژیانــە بــوو کــە دەنگــی نەتــەوەی 
کــوردی بــە گوێــی جیهــان گەیاند و لە 
الپەڕەکانــی مێژووشــدا تۆمــاری کــرد 
بۆیــە کــورد بــۆ کۆتایی وەهــا ژیانێک 

خەمبارە.
لەالیەکــی دیکــەوە ژیــان و دۆســتایەتی 
کریــس کۆچێــرا رەهەندێکــی گرنگــی 
دیکــەی هەیــە کــە ناکــرێ ئامــاژەی 
پــێ نەکــرێ؛ ئەویش ئــەو رەهەندەیە کە 
نێــو نەتــەوەی کــورددا  لــە  کەســانێک 
وەکــوو  کەســێکی  کــە  داوە  هەوڵیــان 
نەتــەوەی  بــە دۆســتی  بکــەن  کۆچێــرا 

کورد.
لــە ئاســت پێوەندیــی نێــوان نەتەوەکانــی 
دونیادا رەنگە بە هەزاران نموونە بووبێ و 
دووبارەش پێش بێتەوە کە کەســێک ببێ 
بە دۆســتی نەتەوەیەکــی دیکە؛ هەروەها 
بــە ســەدان و هــەزاران رۆژنامەنــووس و 
راپورتنێــری میدیایی ســەردانی واڵتانی 

پاش په سندکردنی گه اڵڵه ی گه مارۆکانی 
لــه کۆنگــره ی ئامریــکا، دۆناڵــد  ئێــران 
و  کــرد  واژۆ  گەاڵڵــەی  ئــەم  ترامــپ 
بەمشــێوەیە گەاڵڵــەی ئاماژەبۆکراو چووە 

بواری جێبەجێ کردنەوە.
بەپێــی هەواڵی هەواڵدەرییــەکان؛ گه مارۆ 
تازەکانی دژ بە کۆماری ئیسالمی ئێران 
دوای تاوتوێکردنــی لەالیــەن کۆماریخواز 
و دێموکراتــه کان لــه کۆنگــره ی ئامریکا 
به زۆرترین ده نگ په سه ند کرا و به واژۆ 
کردنــی ترامپ، ســەرکۆماری ئەم واڵتە 

گه یشته قۆناغی کۆتایی.
٢ی  رێکه وتــی  چوارشــه مه  رۆژی 
دۆناڵــد  زایینــی  ٢٠١٧ی  ئاگوســتی 
له بــه ر  ئامریــکا،  ترامــپ ســه رکۆماری 
ئامریــکا  نه ته وه یــی"  "یه کگرتوویــی 
ڕووســیە  ئێــران،  گەمــارۆی  گەاڵڵــەی 
و کــۆرەی باکــوری واژۆی کــرد و بــەم 
چەشــنە گەاڵڵــەی ئاماژەبۆکــراو چــووه 

قوناغی کردەکییە وه.
لەم گەاڵڵەدا کە هەنووکە باری یاســایی 
کــە  نیهادانــەی  و  کــەس  ئــەو  هەیــە، 

تۆمەتبارن بە پێشــێل کردنی گەمارۆکان 
وچۆڵــی  چــەک  فرۆشــی  بەتایبــەت 
ســەربازی بــە ئێــران یــان لەبواری پێشــێل 
کردنی مافەکانی مرۆڤ و ســەرکووتی 
چاالکانــی سیاســی و کەمینە مەزهەبی 
و نەتەوەییەکاندا چاالکن دەکەونە خانەی 

تەحریمەکانەوە.
واژۆکــردن  پــاش  زانیارییــەکان  بەپێــی 
ده بــێ  یاســایە  ئــه م  ئیجراکردنــی  و 
ســەرکۆماری ئامریــکا لــه مــاوه ی ٩٠ 
رۆژدا هەندێک تەحریم و گەمارۆ لەدژی 

سپای پاسداران، به رپرسان، نوێنه ران و ئه و 
که ســایه تیانه ی که له ده ره وه ی ئێران سه ر 

به سپای پاسدارانن دیاری بکات.
بــەم پێیەش هەنووکە دادگاکانی ئامریکا 
دەتوانــن مڵــک و دارایــی ئــەو کەســانە 
زەوت بکــەن کــە پێوەندییان بــە بەرنامەی 
هەیــە  پاســدارانەوە  ســپای  مووشــەکی 
یــان دەســتیان هەیــە لــە پێشــێل کردنــی 

مافەکانی مرۆڤ.
ئه مــه لــه حاڵێکدایــه کــه رێژیمــی ئێــران 
دژکــرده وه ی  گه مــارۆکان  بــه  ســه باره ت 
زۆری نیشان داوه و هه ڕه شه ی له ئامریکا 
کــردووه، بــۆ نمونــه فه رمانــده ی ســپای 
تێرۆریســتی پاســداران و به رپرسی گشتی 
هێزه چه کداره کانی ئێران هوشداریان دابوو 
کــه ئەگــەر گه مــارۆکان په ســند بکرێن، 
ئامریــکا بنکــه نیزامیه کانــی خــۆی لــه 
رۆژهه اڵتی ناوڕاستدا دەخاتە مه ترسییەوە 
و ده بــێ تــا قوواڵیــی هــەزار کیلۆمێتری 
بنکه کانــی خۆی لــه ســنووره کانی ئێران 

دوور بخاته وه.

هه روه هــا حه ســه ن روحانــی ســه رکوماری 
ڕێژیم باسی له وه کردبوو که گه مارۆکان 
ده ســه اڵتی  و  هێــز  په ره ســه ندنی  بــەدژی 

کۆماری ئیسالمی له ناوچه که دایه.
لەالیەکی دیکەشــەوە عەبــاس عێراقچی، 
کۆمــاری  دەرەوەی  وەزیــری  جێگــری 
ڕێکەوتــی  ٥شــەممە  ڕۆژی  ئیســالمی 
١٢ی گەالوێــژ، پــاش واژۆکردنــی ئــەم 
گەاڵڵــە لەالیــەن ترامپــەوە، ئامریکای بە 
پێشــێل کردنــی بەرجــام تۆمەتبــار کرد و 
ڕایگەیانــد: کۆمــاری ئیســالمی تۆڵەی 

خۆی لە ئامریکا دەکاتەوە.
عێراقچــی وتوویەتی: بە باوەڕی ئێمە ئەم 
هەوڵــەی ئامریــکا واتــە تەحریــم کردنــی 
بەرنامەی مووشــەکی سپا پیشێل کردنی 
ڕێککەوتنــە نێونەتەوەییەکانــە و لەتۆڵەی 
ئەم کارە لە کاتی خۆیدا تۆڵە دەکەینەوە.

لەبەرامبــەر ئــەم قســانەدا، کاتریــن ڕێــی 
وتەبێــژی بەرپرســی سیاســەتی دەرەکــی 
کــە  ڕایگەیانــدووە  ئۆرووپــا  یەکیەتــی 
هیــچ  ئامریــکا  نوێیەکانــی  تەحریمــە 
پیوەندییەکیان بە دۆســیەی ئەتۆمی ئێران 
و ڕیککەوتــن نامــەی بەرجامــەوە نییــە و 
ئامانجەکەی مووشــەکە بالێستیکەکانی 
ســپای پاســدارانی کۆمــاری ئیســالمی 
سیســتماتیکی  کردنــی  پێشــێل  و  ئێــران 
مافەکانــی مــرۆڤ و پشــتیوانییەکانی 

تاران لە گرووپە تێرۆریستییەکانە.
بــە وتــەی عەبــاس عێراقچــی لــە چەنــد 
ڕۆژی داهاتــوودا مەجلیســی رێژیم وەک 
دژکــردەوە بەرامبــەر بــەم یاســا نوێیــەی 
دانــی  لەمــەڕ  گەاڵڵەیــەک  ئامریــکا 
ســپای  دەستڕۆیشــتوویی  و  ســەاڵحیەت 

پاسداران پەسند دەکات.
هــەر لــەو کاتــەدا چــوار زلهێــزی جیهــان 
لــە نامەیەکــدا بــۆ نەتــەوە یەکگرتووەکان 
سیاســەتەکانی  لــە  خۆیــان  نیگەرانــی 
کۆمــاری ئیســالمی و نەخشــی نەرێنــی 

ئێران لە ناوچە و جیهان دەربڕی.
ئامریــکا، ئاڵمــان، بریتانیا و فەڕانســە لە 
نامەیەکــدا بــۆ شــۆرای ئاسایشــی نەتەوە 
یەکگرتــووەکان ڕایانگەیانــد: تاقیــکاری 
مووشەکی سیمۆرغی ئێران بەپێچەوانەی 
کردنــی  پێشــێل  و  ڕێککەوتنــەکان 
بڕیارنامەکانی شۆرای ئەمنیەتە و دەبێتە 

هۆی ناسەقامگیرکردنی ناوچە.
لــەم نامەیەدا کە نیکــی هیلی، نوێنەری 
ئامریــکا لــە نەتــەوە یەکگرتــووەکان بــە 
نوێنەرایەتــی لەالیــەن ئــەم چەنــد واڵتــەوە 
سیاســەتی  هاتــووە:  کــردووە  واژۆی 
کۆمــاری ئیســالمی لە پێوەنــدی لەگەڵ 
هەوڵێکــی  مووشــەکی  تاقیــکاری 

هەڕەشەئامێز و دنەدەرانەیە.
کــە  کــراوە  پێداگــری  نامەیــەدا  لــەم 
توانــای  ئێــران  نوێیــەی  مووشــەکە  ئــەم 
هەڵگرتنــی کاڵوەی ناوکــی هەیــە، هــەر 
بەم هۆیەشەوە دژ بە بڕیارنامەی ٢٢٣١ی 
شــۆرای ئەمنیەتە کە ٢ ســاڵ لەمەوپێش 
بــۆ تەئیــدی کۆتایــی ڕێککەوتن نامەی 

ناوکی پەسند کرابوو.
کۆمــاری  گەالوێــژ  ٥ی  ڕێکەوتــی 
ئیسالمی ڕایگەیاند: لە بنکەی سەربازی 
خومەینییەوە مووشەکی سەتەالیتهەڵگری 
ســیمۆرغی بــۆ بۆشــایی فــەزا نــاردووە؛ 
هەواڵــە  ئــەم  باڵوبوونــەوەی  دوابــەدوای 
دەوڵەتــی ئامریــکا دژکردەوەی پیشــان دا 
و ٦ کۆمپانیــای بەســتراوە بــە گرووپــی 
لیســتەی  خســتە  "هێمەتــی"  ســەنعەتی 

تەحریمەکانییەوە.
هــەر لەو کاتەشــدا وەزارەتــی خەزێنەداری 
ئامریــکا لە ڕاگەیەندراوێکدا بەڕێکەوتی 
٦ی گەالوێــژ خولێکــی نــوێ لە گەمارۆ 
ئابوورییەکانــی، لە چوارچێــوەی بەرنامە 
مووشەکییەکانی ئێران، لەدژی کۆماری 

ئیسالمی پەسندکرد.

سپای پاسداران لە
 لووتکەی ناوەندە تێرۆریستییەکانی 

جیهانە

پەیامی مستەفا هیجری بە بۆنەی کۆچی دوایی کریس کوچرا

پەیامی پیرۆزبایی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات بۆ ڕێکخەری گشتیی بزووتنەوەی گۆڕان

کریس کوچرا ڕۆژنامەوان و دۆستی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران کۆچی دوایی کرد

    ٢

    ٢

    ٢

    ٢

پێشمەرگەکانی نێو شار بەرەوڕووی سپای پاسداران بوونەوە



ژمارە٧٠٦، ١٥ی گەالوێژی ٢١٣٩٦

پەیامی مستەفا هیجری بە بۆنەی 
کۆچی دوایی کریس کوچرا

گشــتیی  ســکرتێری  هیجــری  مســتەفا 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئیــران 
بــە بۆنەی کۆچی دوایی کریس کۆچرا 

پەیامێکی هاوخەمی باڵو کردەوە.
دەقی پەیامەکە:

یــادی کریس کوچــرا لە دڵمانــدا زیندوو 
دەمێنێتەوە

بەناوبانــگ  ڕۆژنامەنووســی  و  نووســەر 
کریس کوچرا کۆچی دوایی کرد.

کوچــرا تەمەنێکــی زۆری لــە ڕێــگای 
ســەفەر بــۆ کوردســتان و مانــەوە لــە ناو 
خەڵکــی کوردســتاندا تێپــەڕ کــرد ولــەو 
ســەفەرانەدا لەگــەڵ ڕێبــەری نــاوداری 
کورد د. عبدوالرحمن قاسملوو سکرتێری 
گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێــران ئاشــنا دەبــێ، و ئــەو ئاشــنایەتییە 

شوێندانەری قووڵ لە سەر کوچرا دادەنێ 
بۆ ناســینی کورد، نووســین لەسەر کورد 
و ئەوجارە ناســاندنی کورد و خەباتەکەی 
بــە خۆرئاواییــەکان لەو ســەردەمانەدا کە 
نەتەوەیەکــی  لــە جیهانــدا وەک  کــورد 

نەناسراو و پەراوێز خراو بوو.
ئاشنا بوونی کوچێرا لەگەڵ د. قاسملوو 
ئۆگرێکــی  کــە  ئــەوەی  بەهــۆی  بــوو 
تایبەتــی بــە خۆرهەاڵتــی کوردســتان و 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
پەیــدا بــکا. ناوبــراو بێجگــە لــە وتــار و 
بابەتەکانی لــە رۆژنامە بەناوبانگەکانی 
ئامــادە  و،  بەتایبــەت فەرانســە  ئورووپــا 
بوونــی لەدەیــان کۆڕ و ســیمینار لەســەر 
کــورد، چەندیــن کتێبــی لــەو پێوەندییەدا 
خزمەتێکــی  شــێوەیە  بــەم  و  نووســیوە 

گەورەی بە دۆزی کورد کردووە.
بــە کۆچــی دوایــی کوچێــرا کــورد بــە 
گشــتی و حیزبــی دێموکرات دۆســتێکی 
لەدەســتدا،  وەفــاداری  خۆرئاوایــی 
بــەاڵم یــادی ئــەم پیــاوە کورد دۆســتە و 
هیــچ  لەبیــر  کــورد  بــە  خزمەتەکانــی 

کوردێکی نیشتمانپەروەر ناچێتەوە.
بــەم بۆنەوە سەرەخۆشــی لــە بنەماڵەکەی 
بەتایبــەت " ئیدیت" ی هاوســەری دەکەم 
کــە لــە کارەکانیــدا یارمەتیدەرێکــی بــە 

توانای کوچرا بوو.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

سکرتێری گشتی
مستەفا هیجری

پەیامی پیرۆزبایی سکرتێری گشتیی 
حیزبی دێموکرات بۆ 

ڕێکخەری گشتیی بزووتنەوەی گۆڕان

گشــتیی  ســکرتێری  هیجــری  مســتەفا 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
ڕێکخــەری  بــۆ  پیرۆزبایــی  پەیامــی 
گشتیی بزووتنەوەی گۆڕان بەڕێ کرد.

دەقی په یامه که: 
بەڕێز / کاک عومەر سەید عەلی

رێکخەری گشتی بزووتنەوەی گۆڕان
وێڕای ساڵو و حورمەت

بــە بۆنــەی هەڵبژاردنتــان بــە رێکخــەری 
گشــتی بزووتنــەوەی گــۆڕان پیرۆزبایــی 
گەرمتــان پێشــکەش دەکەین و هیوادارین 
ئەرکەکانتانــدا  بەڕێوەبردنــی  لــە  کــە 

سەرکەوتوو و سەربەرز بن.

خەڵکــی  باقــی  وەک  ئێمــەش 
نیشــتمانپەروەری کوردستان چاوەڕوانیمان 
گرنگــەدا  بەرپرســایەتییە  لــەو  ئەوەیــە 
وەک دەرفەتێــک کەڵــک وەربگــرن بــۆ 
پێکهێنانــی یەکریزی کورد لە باشــوور و 
یارمەتیدان بۆ چارەسەری ئەو قەیرانانەی 
بەرەڕوویــان  کوردســتاندا  بەشــەی  لــەو 

بووەتەوە، بە تایبەت قەیرانی سیاسی.
باشــووری  کــە  هەلومەرجــەدا  لــەم 
کوردســتان بەرەو گشتپرســی بەمەبەستی 
خــۆی  چارەنووســی  کردنــی  دیــاری 
لــە  نەتەوەکەمــان  دوژمنانــی  و  دەچــێ 
پیالنــی لەباربردنی ئــەو هەنگاوە گرنگ 

گــۆڕان  بزووتنــەوەی  مێژووییــەدان،  و 
باقــی  و  بەڕێزتــان  بەرپرســایەتی  بــە 
هاوڕێیانتــان دەتوانــێ دەوری گرنگ لەم 
راســتایەدا بگێــڕێ، هیوادارین لەو بڕگە 
وشــیاری  بــە  هەســتیارەدا  و  مێژوویــی 
نیشــتماندا  بەرژەوەندییەکانــی  پێنــاو  لــە 

هەنگاو هەڵبگرن.
جارێکــی دیکەش پیرۆزبایی لە بەڕێزتان 

و بزووتنەوەی گۆڕان دەکەین.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

سکرتێری گشتی
مستەفا هیجری

٤ی گەالوێژی ١٣٩٦ی هەتاوی

پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردستان بە 
بەشداری شاندێکی حیزبی دێموکرات کۆنگرەی 

دووهەمی خۆی دەست پێکرد

دێموکڕاتــی  حیزبــی  شــاندێکی 
هەولێــر  شــاری  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
گۆنگــرەی  ڕێوڕەســمی  لــه  بەشــداری 
دووهەمی پاڕتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی 

کوردستانی کرد.
١٢ی  ڕێکەوتــی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
گەالوێــژی ١٣٩٦ی هەتــاوی لــە ســەر 
بانگێشــتی فەرمیــی پارتــی کرێــکاران 
شــاندێکی  کوردســتان،  ڕەنجدەرانــی  و 
حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتانی ئێــران 
ســاڵح  "محەممــەد  بەسەرپەرەســتیی 

قــادری" ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
کۆنگــرەی  کردنــەوەی  ڕێوڕەســمی  لــە 
دووهەمی پاڕتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی 
کوردســتان لەژێر دروشــمی "سەربەخۆیی 
دادی  بەدیهێنانــی  و  کوردســتان  بــۆ 
کۆمەاڵیەتــی" ئامادە بــوون و پیرۆزبایی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانیان 
بــەو بۆنــەوە بە ســکرتێر و ســەرکردایەتی 
ئەم پارتە گەیاند و هیوای ســەرکەوتنیان 
و  کرێــکاران  پاڕتــی  کۆنگــرەی  بــۆ 

ڕەنجدەرانی کوردستان خواست.
هەروەها لەو مەڕاســمەدا، دەســتپێکی ئەو 
کۆنگرەیە بە بەشــداری بەشێکی بەرچاو 
لــە نوێنەرایەتی وشــاندی حیزب و الیەنە 
و  کوردســتان  باشــووری  سیاســیەکانی 
بەشەکانی دیکەی کوردستان بەڕێوەچوو 
و نوێنەری حیزب لەم ڕێوڕەســمەدا، دیدار 
لــە  بەشــێک  لەگــەل  چاوپێکەوتنــی  و 
هەیئەتــی حیــزب و الیەنە سیاســیەکانی 
بەشــداری کۆنگرە و کەسایەتی نیشتمان 

پەروەرەکان کرد.

پێشمەرگەکانی نێو شار بەرەوڕووی سپای پاسداران 
بوونەوە

کریس کوچرا ڕۆژنامەوان و دۆستی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران کۆچی دوایی کرد
ڕۆژنامــەوان، نووســەر و دۆســتی گەلــی 
کــورد و حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
 ٧٩ تەمەنــی  لــە  کوچــرا  ئێران،کریــس 

ساڵیدا ماڵ ئاوایی لە ژیان کرد.
دوایــی  کۆچــی  لــە  ڕۆژ  ســێ  دوای 
دەســتدانی  لــە  گیــان  کوچــرا،  کریــس 
ئــەو رۆژنامەنــووس و کــورد دۆســتە لــە 
الیــەن "ئێدیت کۆچــەرا"ی هاوســەرییەوە 

پشتڕاست کرایەوە.
لــه   زۆر  به شــێکی  کۆچــەرا  کریــس 
ژیانــی خۆی بــۆ لێکۆڵینەوە له  مێژووی 
گه لــی کــورد و خستنه به رباســی گرفتــه  
سیاســی و کۆمه اڵیه تییه کانــی نه ته وه ی 
له وبــاره وه   و  بــوو  کــرد  تەرخــان  کــورد 
کۆمه ڵێک به رهه می به نرخی پێشــکه ش 
بــه  کتێبخانــه ی مێژووی جیهان و گه لی 

کورد کردووه .
ئەو رۆژنامە نووســە فەرانســییە، دۆستی 

گەڵی کورد بە گشتی و دوکتور قاسملوو 
و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران 

بە تایبەتی بووە.
بەپێی نووســیەنەکانی خــۆی، تێفکرینی 
قاســملوو هێنــدە کاری لــێ کــردووە کــە 
ڕۆژنامەنووســێک  وەک  هــەر  نــەک 
بــۆ گەیاندنــی دۆزی کورد بــە بێروڕای 
جیهان کار بکات، بەڵکوو هەوڵیشی داوە 
لــە بــواری مێــژووی کوردیشــەوە بابــەت 
بنووســێ و بەهۆیەشــەوە زیاتــر لــە پێنــج 
کتێبی لە ســەر مێژووی کورد نووســیووە 

کە بریتین لە:
بزوتنەوەی نەتەوەیی کورد، ســاڵی چاپ 

١٩٧٩
خەونــی  و  کــورد  ئالەنــگاری   -

سەربەخۆیی، ١٩٩٧
- کوردستان، رێبەری ئەدەبیات، ١٩٩٨
- کتێبی رەشی سەدام حسێن، ٢٠٠٥

- چیرۆکی مێژووی کوردستان، ٢٠٠٧
ئــه و نووســه ره  به ناوبانگه  ســاڵی ١٩٣٨ی 
زایینــی لــه  دایک بــووە و یه کێکــه  لــه  
توێژه رانی ناوداری رۆژهه اڵتی ناوه ڕاست 

و به تایبه تی پرسی کورد. 
کوچرا له  سه ر مه سه له ی بزاڤی میللی- 
دێموکراتیکــی گه لــی کــورد بێجگــە له 
نووســینی چه ندین کتێب، ده یان ســیمینار 

و رێپورتاژ و ڕاپۆرتی ساز کردووه .

تیمێک لە "هێزی پێشــمەرگەی نێوشــار" 
حیزبــی  پێشــمەرگەی  هێــزی  ســەربە 
هێزەکانــی  بۆســەیەکی  لــە  دێموکــرات 
ســەر بە ســپای پاســداراندا کەوتن و لەو 

دەرگیرییەدا زەربەیان لە هێزی رژیم دا.

لــە ســەر یەکشــەممە،  شــەوی شــەممە 
هەتــاوی،  ١٣٩٦ی  گەالوێــژی  ١٤ی 
لــە  تیمێــک  شــەو  ١١ی  کاتژمێــر 
ســەربە  نێوشــار"  پێشــمەرگەی  "هێــزی 

هێــزی پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران لــە کاتی ئەنجامدانی 
حیزبیــدا،  مەئمووریەتێکــی  و  گەشــت 
کەوتنە نێو بۆســەیەکی هێزەکانی سپای 
بــەو  ســەر  بەکرێگیراوانــی  و  پاســداران 
ســوپایە و لــە نێــوان هێــزی پێشــمەرگەی  
پاســداراندا  ســوپای  و  کوردســتان 

تێکهەڵچون رووی دا.
لەو تێکهەڵچوونەدا کە لە شاری پیرانشار 
ڕووی دا، تیمی پێشــمەرگەکانی نێوشار 

هێزەکانــی  لــە  بەرچاویــان  زەربەیەکــی 
ڕێژیم دا. 

بــە  دوایــە  لەوبارەیــەوە  وردتــر  زانیاریــی 
ئاگاداریی ڕای گشتی دەگەیەندرێ



٣ ژمارە ٧٠٦، ٦ی ئوتی ٢٠١٧

درێژەی پەیڤ

دیکــە بکــەن و زانیــاری کۆبکەنــەوە و 
بکــەن؛  لەســەر  رۆژنامەوانییــان  کاری 
بەاڵم ئەو کەســانەی کە دەبنە دۆســتی 
نەتەوەیەکــی دیکــە، رەنگە بە هۆکاری 
شەخســی یــان لــە بــەر بەرژەوەندییەکی 
دەکــرێ  دابیــن  بۆیــان  کــە  تایبەتــی 
ئــەو پێوەندییانــە چــڕ بکەنــەوە، کــە لــە 
بەرزترین ئاستی خۆیدا بۆ نموونە لە نێو 
کۆنگــرەی ئامریــکادا ئەندام کۆنگرە و 
ســەنای وا هەبــێ کــە کاری لۆبــی بۆ 

واڵت و نەتەوەیەکی دیکە بکا.
بــەاڵم ئەوەیکە کاری کەســێکی وەکوو 
دوکتۆر قاســملوو زۆر گرنگتر و جیاواز 
دەکاتــەوە ئەوەیە کە رۆژنامەنووســێکی 
وەکوو کوچرا دەبینێ و وەها کاریگەری 
لەســەر دادەنــێ کــە ئەو کەســە دەکات 
بــە دۆســتی خەباتێــک! دۆســتایەتیی 
رۆژئاوایــی  کەســێکی  بــۆ  خەباتێــک 
کــە لــە واڵتــی خــۆی ژیــان و دەرەتانی 
باشــی هەیــە، لــەو بــارەوە گرنگــە کــە 
بەرژەوەندییەکی ماددی و شەخسیی بۆ 
دابیــن ناکا، بەڵکوو رێبەرێکی بلیمەتی 
وەک دوکتۆر قاسملوو بە بەیان کردنی 
نەتــەوەی  خەباتــی  و  خولیــا  و  ئــاوات 
کــورد بــۆ کوچــرا، کەســێکی دیکە لە 
قاڕەیەکــی دیکــە و بەتوانــای تایبەتەوە 
رادەکێشێ بۆ الی ئەو خەون و خولیایانە 
و لــە راســتیدا خــەون و خولیای خەباتی 
کــورد بە زمانێکــی ســەردەمیانە دەباتە 

نێو بیر و هزرێکی رۆژئاواییەوە.
گەورەیــی کارەکــەی دوکتۆر قاســملوو 
لەوەدایە کە کەسایەتییەکی رۆژئاوایی 
دەکا بــە دۆســتی خەباتــی نەتەوەیــەک 

کە لە نێوخۆیدا دوژمنی زۆرە!

کەسایەتییەکی ناسراو لە ناوچەی پاوە کۆچی دوایی کرد
دایه "ئامینه محەمەدی" کەسایەتییەکی 
ناسراو و خۆشناوی ناوچەی پاوه کۆچی 

دوایی کرد.
ڕێکەوتــی  شــەممە  پێنــج  ڕۆژی 
هەتــاوی،  ١٣٩٦ی  گەالوێــژی  ١٢ی 
خەڵکــی  محەممــەدی"  "ئامینــه  دایــه 

گونــدی "بنــدەرە" ســەر بــە شــاری پــاوە، 
بــە هــۆی نەخۆشــییەوە لــە یەکێــک لــە 
کرماشــان  شــاری  نەخۆشــخانەکانی 

کۆچی دوایی کرد.
و  خۆشــناو  کەســایەتیەکی  ناوبــراو 
متمانــەی  جێــگای  و  نیشــتمانپەروەر 

خەڵکی ناوچەکه بوو.
تەرمــی ناوبــراو لە نێو ئاپــۆرای خەڵکی 

ناوچەکە بە خاک سپێردرا.
دایە ئامینە دایکی کاک "جەزا ساڵحی" 
بەرپرســی کۆمیتەی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران لە واڵتی ئۆتریشە.

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
پرســه و ســه رەخۆشــی خۆی ئاڕاســتەی 
بنەماڵــه و کــەس و کاری ناوبراو دەکات 

و خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانیت.

باوکی شەهیدێکی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان کۆچی دوایی کرد
باوکــی  ئیســماعیلی"  "ئەحمــەد  مــام 
دێموکراتــی  حیزبــی  شــەهیدێکی 
کوردســتانی ئێــران ماڵئاوایــی لــە ژیــان 

کرد.
٤ی  ڕێکەوتــی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
لــە  هەتــاوی،  ١٣٩٦ی  گەالوێــژی 
ڕێــگای  لــە  هاتووچــودا  ڕووداوێکــی 
"ئەحمــەد  مــام  بنــاوێ  ـ  سەردەشــت 

"ئــااڵی  کاک  کــوڕی  ئیســماعیلی" 
"حوســێن  شــەهید  باوکــی  و  بنــاوێ" 
کاکــە" پێشــمەرگەی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران گیانی لە دەست دا.
مــام ئەحمەد کەســایەتیەکی خۆشــناو و 
جێــگای متمانەی خەڵکی ناوچەکە بوو 
و تەرمی ناوبراو لە نێو ئاپۆرای خەڵکی 

ناوچەکەدا بە خاک سپێردرا.

شــەهید حۆسێن ســاڵی ١٣٤٢ی هەتاوی 
بەشــاری  ســەر  "بنــاوێ"  گونــدی  لــە 
ناوبــراو  بــوو،  دایــک  لــە  سەردەشــت 
پێشــمەرگەیەکی ئــازا و قارەمان بوو کە 
لــە ڕێکەوتــی ٣ی خەرمانانــی ١٣٦٤ی 
هەتــاوی لە شــەڕێکی قارەمانانەدا دژی 
داگیرکەرانی کوردســتان لە زێوە شــەهید 

بوو.

هاتووچــوودا  ڕووداوەی  لــەو  هەروەهــا 
نــاوی  بــە  حۆســێن  شــەهید  برایەکــی 

"کەماڵ" گیانی لە دەست دا.
حیزبــی دێمۆکراتــی کوردســتانی ئێــران 
وخــزم  بنەماڵــە  لــە  خــۆی  سەرەخۆشــی 
وکــەس وکاری ناوبــراو دەکات وخــۆی 

بەشەریکی خەمیان دەزانێت.

دایکی شەهیدێکی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان لە شنۆ کۆچی دوایی کرد

دایــە "مەعســوومە عەزیــز زادە" دایکــی 
دێموکراتــی  حیزبــی  شــەهیدێکی 
کوردســتانی ئێــران ماڵئاوایــی لــە ژیــان 

کرد.
٢٤ی  ڕێکەوتــی  شــەممە  ڕۆژی 
دایــە  هەتــاوی،  ١٣٩٦ی  پووشــپەڕی 

"مەعســوومە عەزیززادە" دایکی شــەهید 
"ئیدریــس ڕەســووڵی" شــەهیدی حیزبــی 
دێموکــرات لــە گونــدی "نەرزیوێ" ســەر 
بــە شــاری شــنۆ لــە تەمەنــی٧٠ ســاڵیدا 

کۆچی دوایی کرد.
تەرمی دایە مەعســوومە لە نێو ئاپۆرای 

خەڵکی ناوچەکەدا بە خاک سپێردرا.
شەهید ئێدریس ڕەسووڵی ساڵی ١٣٧٥ی 
هەتــاوی لە شــەڕێکی قارەمانانەدا دژی 
گونــدی  لــە  کوردســتان  داگیرکەرانــی 
نەرزیــوێ لە شــاری شــنۆ لەگــەڵ چوار 
پێشــمەرگەی دێکەی حیزب بە ناوەکانی 

"میــرزا محەممەد، مــەال مەجید، ڕەحمان 
وەلیانی وهەمزە شاهی" شەهید بوون.

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە، خــزم وکەس و 
کاری ناوبراو دەکات وخۆی بە شەریکی 

خەمیان دەزانێت.

ئەندامێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران کۆچی دوایی کرد
حیزبــی  ئەندامــی  ئەمیــری  کەریــم 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران کۆچــی 

دوایی کرد.
بەپێــی هەواڵــی گەیشــتوو بــە ماڵپــەری 
کوردستان میدیا، کەریم ئەمیری شەوی 
شەممە ڕێکەوتی ١٤گەالوێژی ١٣٩٦ی 
هەتــاوی لە کوردســتانی باشــور کۆچی 

دوایی کرد.
ناوبراو ساڵی ١٩٥٦ی زایینی لە گوندی 
"بانــەدار" لە نزیک کێوی بەمۆ ســەر بە 

سەالسی باوەجانی لە دایک بووە

دوو  شــەڕی  بەهــۆی   ١٩٧٩ ســاڵی 
ڕێژیمی داگیرکەری ســەدام و خومەینی 
ئــاوارەی باشــوری کوردســتان دەبێــت و 
دواتــر لــە ســاڵی ١٩٨٢ لەالیــەن ڕێژیمی 
بەعســی ڕووخــاو، بە زۆرە ملــی لەگەڵ 
هەمــوو  و  بنەماڵەکەیــان  ئەندامانــی 
پارێــزگای  بــۆ  دەنێردرێــن  خزمانییــەوە 
ڕومــادی لــە خــوارووی شــاری بەغــدا و 
لــە ئۆردوگایــەک بــە ناوی ئــۆردوگای 
ڕومــادی "الطــاش" نیشــتەجێ دەکرێن و  
بۆ ماوەی زیاتر لە ٢٠ ســاڵ لەو شــوێنە 

دەمێنێتەوە.
لــە مــاوەی مانــەوەی لــەو ئۆردوگایــەدا 
بــەاڵم  ســوێری زۆری چێشــت  و  تاڵــی 
کۆڵــی نــەدا و شــانی دایە بەرکاســبی و 
توانــی ســەربەرزانە بژێــوی منداڵەکانــی 

پەیدا بکات و بەسەر بەرزییەوە بژیت.
کاک کەریــم لــە کاتــی ئــاوارە بوونــی 
ئەندامێکــی چاالکــی حیــزب  دا وەک 
ئەرکەکانــی رادەپەڕانــد، کاک کەریــم 
ئەمیری برایەکی بە ناوی شەهید ئەکرەم 
ئەمیــری لە ڕیزەکانی حیزبی دیموکرات 

دا شەهید بووە.
 UNHCR  ساڵی ٢٠٠٣ بە هاوکاری
لەگــەڵ بنەماڵەکــەی دەچــن بــۆ واڵتی 
دڵســۆزێکی  وەک  لەوێشــدا  و  کەنــەدا 
جوواڵنەوە درێــژەی بە چاالکییەکانی دا 
و تــا دواهەناســەکانی ژیانــی وەفادار بە 

ڕێبازی شەهیدان مایەوە.
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێــران سەرخۆشــی لــە بنەماڵــەو خــزم و 
کەســوکاری ناوبــراو دەکات و خــۆی بە 

شەریکی خەمیان دەزانێ.

الوێکی تێگەیشتوو و بلیمەت 
کۆچی دوایی کرد

ئاسۆ نادری الوی تێگەیشتووی کورد و 
هاوکارێکــی وریــای راگەیاندنی حیزبی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران  لە واڵتی 
سوید بەهۆی نەخۆشی درێژماوە کۆچی 

دوایی کرد.
لــە   ،٢٠١٧ ئووتــی  ٦ی  رۆژی 
نەخۆشخانەیەک لە واڵتی سوید ، الوی 
تێگەیشتوو و بلیمەتی کورد ئاسۆ نادری 
کــە  درێژمــاوە  نەخۆشــییەکی  بەهــۆی 
چەنــد ســاڵێک بوو ژیانی تووشــی ئازار 
کردبوو کۆچی دوایی کرد. ئاسۆ نادری 
کوڕی ئیبراهیم نادری، لە بنەماڵەیەکی 
نیشــتمانپەروەر و خــاوەن رابــردوو بــوو کە 
ســەرەڕای ئەندامەتیــی چەند ســاڵەی لە 
یەکیەتیــی الوانــی دێموکراتــدا، خــۆی 
وەکــوو کەســێکی وریــا و بلیمــەت، بــە 
تێکۆشــانی بێوێنــە خــۆی پێگەیاندبوو و 
بەتایبــەت لــە بــواری ئایتــی و دیزایــن و 
ئیدارەکردنی ماڵپەڕی ئینتێرنێتیدا خاوەن 

بیر و جێگا پەنجەی دیار بوو.
ئاســۆ نــادری بــۆ مــاوەی چەنــد ســاڵ 
هــاوکاری نزیکــی راگەیاندنــی حیزبــی 
و  بــوو  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
بــە شــێوەی خۆبەخشــانە کاری دیزایــن 
و  حیزبــی  ماڵپەڕەکانــی  مودیریەتــی  و 
حیــزب،  ناوەندیــی  ماڵپــەڕی  بەتایبــەت 

کوردستان میدیای دەکرد. 
لــەو چەنــد ســاڵەدا وێــڕای نەخۆشــی و 

ئازاری درێژماوە، بە شەو و بە ڕۆژ بەدەم 
راگەیاندنــی حیزبــەوە بوو و بــە وریاییەوە 
حیزبــی  ماڵپەڕەکانــی  لەســەر  کاری 

دێموکرات دەکرد.
رۆژی  نــادری  ئاســۆ  کاک  بەداخــەوە 
بەربەرەکانێــی چەنــد  ئــووت دوای  ٥ی 
چــاوی  نەخۆشــیەکەی،  لەگــەڵ  ســاڵە 
هەتاهەتایــە  بــۆ  و  دانــا  لەســەریەک 

ماڵئاوایی لێ کردین. 
وەکــوو کومیســیۆنی راگەیاندنی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران، بەبۆنەی 
کۆچــی ناوەختــی الوی وشــیاری کورد 
کاک ئاســۆ نادریــەوە سەرەخۆشــی لــە 
الوانــی  هەمــوو  و  بەڕێــزی  بنەماڵــەی 
خەباتــی  خەمخــۆری  کــە  پێگەیشــتوو 
هاوخەمیــی  و  دەکەیــن  نەتەوەکەیانــن 
خۆمــان بۆ بنەماڵەی بەڕێزی دەردەبڕین. 
رۆحی شــاد و نموونەی پێگەیشــتووی و 
فیداکاری و تێگەیشــتووی وەها الوێکی 

خەباتکار فراوان بێ.

مۆرەیەکی باڵوکەرەوەی مادده سڕکەران لە شنۆ کوژرا

داگیرکــەری  ڕێژیمــی  مۆرەیەکــی 
ئێــران کــە کاری باڵوکردنــەوەی مــاددە 
سڕکەرەکان لە کوردستان بووه، سزا درا.

شەوی ڕابردوو ڕێکەوتی ٩ی گەالوێژی 
کــە  پۆتــک"  "ســدیق  ١٣٩٦هەتــاوی، 
کاری باڵوکردنەوە و فرۆشــتنی ماددەی 
ســڕکەر و ڕەوان گەردانــەکان بــووە، لــە 
الیــەن کەســانێکی نــە ناســراو بە ســزای 

کردەوەکانی خۆی گەیشت.
بەپێی ئەم هەواڵە سدیق لە باڵوکردنەوە و 
فرۆشــتنی ماددەی سڕکەر وەک شیشە 
و هێرۆئین و ڕەوان گەردانەکان دەستێکی 
بااڵی هەبووە و هەروەها ناوبراو کەسێک 
بووە کە بە پشــتیوانی هێزە ئەمنییەتی و 

ئیتالعاتییەکانــی ڕێژیم کاری فرۆشــتن 
ســڕکەرەکانی  مــاددە  باڵکردنــەوەی  و 

کردووە.
ئەو ڕووداوە لە گەڕەکی تاچیناوێ ســەر 

بە شاری شنۆ ڕووی داوە.
ئەو کەسە نەناسراوانە تەقە له ماشێنێک 
دەکــەن کــە کاری باڵوکردنــەوەی ماددە 
ســڕکەرەکانی کــردووە و لــە ئەنجامــی 
ئــەو تەقەیــەدا کەســێک دەکوژرێــت کە 
خەڵکــی پیرانشــار بــووە، یــەک کەســی 
دیکە بریندار دەبێت و هەروەها کەســێکی 
دیکەش بە ناوی "مهاجر موخەلدی فەر" 
کــە دانیشــتووی گەڕەکــی تاچیناوێیــە 

دەستبەسەر دەکرێت.

دوای ئەو ڕووداوە ڕێژیم لە لە شارەکانی 
ورمــێ و نەغــەدە هێزی لە شــاری شــنۆ 
جێگیــر کــردووە و بــە لیباس سەخشــی و 
ماتۆرسیکلێت لەناو شاردا دەسووڕێنەوە.

هەروەهــا شــەوی هەینــی ڕێکەوتی ٥ی 
گەالوێژی ١٣٩٦ی هەتاوی کەسانێکی 
نەناســراو لــە گەڕەکــی "تاچیناوێ"ـــی 
شــنۆ، دەســتڕێژی گولـــلە دەکەنــە ســەر 
کەســێک بە نــاوی "محەممەد ناســرزاده 
" تەمەن ٤٥ ســاڵ، کە کەســێکی خۆش 
خزمەت بە ڕێژیم و هەروەها مەواد فرۆش 

بووە.

ڕێژیمی ئێران سامانەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت بە 
تااڵن دەبات

تااڵنکردنــی  ســەرەڕای  ئێــران  ڕێژێمــی 
هیــچ  کوردســتان  ســەروەتی  و  ســامان 
خزمەتگوزارییــەک لــە لــە کوردســتانی 

رۆژهەاڵت ئەنجام نادات.
کانــزای ئاســنی "یاپــش خــان" کــه لــە 
١٠ کیلۆمیتــری شــاری ســاحب و ٢٥ 

کیلۆمیتــری ســەقز هەڵکەوتــووە ماوەی 
ســێ مانگە کە ڕێژیم دەستی کردووە بە 
دەرهێنــان و ڕاگواســتنی ئــەو کانزایە بۆ 

بەندەری خومەینی لە باشووری ئێران.
کانــزای ئاســنی یاپــش خــان گەورەتریــن 
و  ئێــران  ڕۆژئــاوای  ئاســنی  کانــزای 
ســاڵی ١٣٩٠ی هەتــاوی بڕیــار درابــوو 
کــە کارخانــەی پااڵوتــن و قاڵکردنەوەی 
ئاســن لــە ٢٥ کلۆمیتریی شــاری ســەقز 
و لــە گونــدی "کیســەاڵن" دابمەزرێــت و 
هــەر بــۆ ئەو مەبەســتە ١٥ هێکتار زەوی 
کــرا کــە هەتــا ئێســتا ئــەو زەویــە هیــچ 

ئامادەکارییەکی بۆ نەکراوە.
هــەر بەپێــی ئەو راپۆرتە لە ئێســتا بەپێی 
ئاماری فەرمییەکانی ڕێژیمی ئێران ١٦ 
کانــزای ئاســن لە پارێزگای ســنە هەیە، 

پااڵوتــن و  بــەاڵم هیــچ کارخانەیەکــی 
قاڵکردنــەوەی ئاســن لــەو پارێزگایە نییە 
و هەمــوو بــۆ شــارە ناوەندییەکانــی ئێران 

ڕادەگوازری. 
بەهــۆی ڕاگواســتنی بەرهەمی کانزایی 
یاپــش خان جاددەی هاتوچــۆی ناوچەی 
بــە  بەگــی(  )فەزیوڵــاڵ  ســەقز  زێــوەی 
تەواوی خرا بووە و خەڵکی ٧٠ گوند ئەو 
شارە بۆ هاتوچۆ بۆ شاری سەقز و شاری 

ساحب تووشی کێشەی ڕۆژانە دەبن.
بەپێی ئامارەکان ســەقز هەژارترین شاری 

ئێرانە و ٢٢% خەڵکەکەی بێکارە.

سپای پاسداران لەڕێگەی 
مزگەوتەکانەوە هەوڵی درووست 
کردنی ناوەندی سیخوڕی دەدات

لەدرێــژەی هەوڵــە نەزۆکەکانی ڕێژیمی 
تــاران بــۆ زیادکردنی بنکەی ســیخوڕی 
لــە شــارەکانی کوردســتان و پــەرەدان بــە 
کلتوری ســواوی ســیخوڕی کردن سپای 
شــوێن  زیادکردنــی  لەهەوڵــی  پاســداران 
لــە  بەســیج  جاسووســییەکانی  بنکــە  و 

مزگەوتەکانی کوردستانە.
لــەم چەند مانگەی ڕابــردوودا مزگەوتی 
شــار ودێهاتەکانی کوردســتان بە گشتی 
کــە لە الیەن خەڵکەوە نــۆژەن کراونەتەوە 
بوونەتە ئامانجێکی نوێی سپای پاسداران 
بــۆ پەلهاویشــتنی زیاتــری ئــەم ناوەنــدە 

ئەمنیەتییە داپڵۆسێنەرە.
تێچووی ماددی زۆربەی ئەم مزگەوتانە 
و  ونــەدار  دارا  خەڵکــی  گیرفانــی  لــە 
خێرخوازیــی گــەڕەک ودێهاتــەکان بووە، 
خەڵــک  مەبەســتە  ئــەم  بــۆ  جــار  زۆر 
مەجبــوور بــوون شــارە و شــار ودێ بەدێ 
بۆ کۆکردنەوەی پــارەی نۆژەنکردنەوەی 

مزگەوتەکان سەفەر بکەن.
ســپای  هەواڵــەکان  دواییــن  بەپێــی 
بێدەرەتانــی  لــە  پاســداران  تێرۆریســتی 
ماڵــی خەڵــک کەڵــکاژۆ وەردەگــرێ و 
بــێ شــەرمانە، بە مامۆســتایانی ئایینی 
ئومەنــای  وهەیئــەت  مزگەوتــەکان 
ئەگــەر  ڕادەگەیێنێــت  مزگەوتــەکان 
شوێنێکمان لە مزگەوتە نوێیەکەدا پێبدەن 
هەتــا ئێمــە بیکەیــن بــە بنکــەی بەســیج 

یارمەتی ماڵی بەرچاوتان دەکەین.

ڕێپۆرتێــری کوردســتان میدیا لە درێژەی 
هەواڵەکەیــدا بــاس لــەوە دەکات کــە بــۆ 
وێنــە لــە شــاری ســەقز و لــە مزگەوتــی 
فــاروق لــە گەڕەکــی حەمــااڵوای ئــەم 
شــارە خەڵک ئیزنیان نەداوە ســپا بنکەی 
سیخوڕی بکاتەوە و پێشنیارەکەی سپایان 

ڕەد کردۆتەوە.
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پێکهێنانــی  لەگــەڵ  لەپێوەنــدی 
حەســەن  دووهەمــی  کابینــەی 
ڕوحانــی، ســەرکۆماری ڕێژیمی 
ئەمســاڵدا  هاوینــی  لــە  ئێــران، 
کــوردی  ڕاگەیاندنێکــی  چەنــد 
وەزیــری  "دیاریکردنــی  بابەتــی 
ورووژانــد.  ســووننەیان"  کــوردی 
گــەڵ  لــە  لــە چاوپێکەوتنێکــدا 
ســادق  "زەیتــون"،  مالپــەڕی 
ئاکادێمیســییەنی  زیباکــەالم، 
بــۆ  خــۆی  پشــتیوانی  فــارس، 
دیاریکردنــی وەزیــری ژن، کــورد 
و هەروەهــا پەیڕەوانیــی مەزهەبی 
ســووننە لە کۆماری ئیسالمیدا، 
زیباکــەالم  هــاوکات،  دەربــڕی. 
گومانی خــۆی دەربڕی لەوەیکە 
بــکات،  وا  کارێکــی  ڕوحانــی 
لــە  بــەاڵم پێــی وایــە دواجــار و 
ژن،  گوشــارهێنانەوە،  ڕێــگای 
کــورد و پەیڕەوانیــی مەزهەبــی 
ســووننە بتوانــن بگەنــە پۆســتی 
کۆمــاری  چوارچێــوەی  لــە  وا 
ئیســالمیدا. لــە کاتی نووســینی 
ئــەم وتارەدا، دواهــەواڵ لەو بارەوە 
ئــەو بوو کە ڕوحانی یەکێک لە 
بەڵێنییەکانــی خــۆی شــکاندووە 
و تەنیــا باســی لــەوە کــردووە کە 
ڕەنــگ بــێ "کــوردی ســووننە" 
وەک جێگری وەزیر دیاری بکا.

لەگەڵ ئەوەیکــە ورووژاندنی ئەم 
مەسەلەیە، کە لە تیۆری سیاسیدا 
پرســی"نوێنەرایەتیی"  وەک 
وەک  ڕواڵــەت  بــە  ناســراوە، 
کرانەوەیــەک ڕوو بــە کورد دێتە 
بەرچــاو بــەاڵم دانانــی کــورد لە 
پۆستی وەزارەتدا، لە بەرژەوەندیی 

کۆماری ئیسالمیدا دەبێ.
راســتییەکەی، وەزیری کوردمان 
لــە ئێرانــدا هەیــە. بیــژەن نامــدار 
زەنگەنە لە سەرەتای دامەزراندنی 
وەک  ئیســالمییەوە  کۆمــاری 
جێگــری وەزیــر، دواتــر لە ســاڵی 
چەندیــن  لــە  دواوە  بــە   ١٩٨٣
کابینــەدا وەزیــر بــووە. هەڵبــەت 
کوردبوونــی ناوبراو کەمتر کراوە 
بــە بابەتی تەبلیغات بۆ کۆماری 
ئیسالمی. رەنگ بێ کەسانێک 
شــیعەبوونی  بــۆ  ئەمــە  هەبــن 
هەڵبــەت  بگەڕێننــەوە.  ناوبــراو 
دەیســەلمێنێ  زەنگەنــە  کەیســی 
کە؛ یەکەم، ناوبــراو نوێنەرایەتی 
کورد ناکات؛ دووهەم، وەفاداری 
ئیســالمییە،  کۆمــاری  بــە  وی 
یــان  کــورد  گەلــی  بــە  نــەک 

پەیڕەوانــی مەزهەبــی شــیعە لــە 
کوردســتان؛ سێهەم و لە هەمووان 
ناوبــراو  شــیعەبوونی  گرینگتــر، 
ئــەوە ناگەیەنــێ کــە کۆمــاری 
ئیســالمی تەنیا کێشــەی لەگەڵ 
"کوردی سووننەدا" هەیە، بەڵکوو 
لــە بنەڕەتدا ئەوە دەســەلمێنێ کە 
ئیســالمی  کۆمــاری  کێشــەی 
بــە  کورددایــە،  گشــت  لەگــەڵ 
یارســانەوە.  و  شــیعە  و  ســوونی 
دۆزی  نەبایــە،  وا  ئەگــەر 
باشــتر  دەبــوا  شــیعە"  "کــوردی 
بوایــە لە دۆزی باقی کوردەکان. 
کەوابــوو، دیاریکردنــی "کوردی 
ســووننە" وەک وەزیر یان جێگری 
نــەک هێــچ گۆڕانێــک  وەزیــر 
پێــک ناهێنــێ، بەڵکــوو دەبێتــە 
خۆراکی تەبلیغاتی بۆ کۆماری 

ئیسالمی.  
کۆمــاری  چــۆن  هــەروەک 
ئیســالمی کەڵک لــە هەڵبژاردن 
بڵــێ  ئــەوەی  بــۆ  وەردەگــرێ 
پشــتیوانیی خەڵکی کوردستانی 
هەیــە، بــە دیاریکردنــی کــوردی 
نوێنــەر لــە ئاســت وەزارەتەکانــدا، 
دەتوانــێ الفــی ئــەوە لــێ بدا کە 
لــە ئێراندا، نوێنەری کورد بوونی 
هەیە. لــە حاڵەتێکی وادا، بوونی 
کــوردی نوێنــەر بــە شــێوەیەکی 
دزێــو نەبوونیــی نوێنــەری کــورد 

دادەپۆشێ.
ئــەو  تەنیــا  ڕاســتییەکەی، 
کەسانەی کە دەیانهەوێ لەگەڵ 
کۆمــاری ئیســالمیدا بگــەن بــە 
بــن  "رێفۆرمیســت"  چ  ســازان، 
خولیــای  "پراگماتیســت"،  یــان 
ئەوەیــان هەیــە کــە لــە کۆماری 
بتوانــێ  کــورد  ئیســالمیدا 
نوێنــەری هەبــێ. نێوهاوێشــتنی 
هــاوکات  و  نوێنــەر  کــوردی 
دەرهاوێشــتنی نوێنــەری کورد لە 
قــەوارەی کۆمــاری ئیســالمیدا، 
دەرکەوتێکــی کاتی و ســنووردار 
نییە، بەڵکوو بــێ ئەمالوئەوالیە. 
ئەمــەش بەنــد نییە بە سیاســەتی 
ئــەم باڵ یان ئــەو باڵی کۆماری 
ئیســالمییەوە، یــان ناکامڵبوونــی 
یــان  "رێفۆرمــەوە"  پڕۆســەی 
لــە  "رێفۆرمیســتەکان"  ئــەوەی 
نەوێــرن  "توونــدڕەوەکان"  ترســی 
خۆیان لە مەســەلەی کورد بدەن، 
بەڵکــوو لــە بنەڕەتــدا دەگەڕێتەوە 
ناســیۆنالیزمی  جەوهــەری  بــۆ 
فارس/ئێرانــی. تاکوو ئەوکاتەی 
فــارس  نەتــەوەی  بەرژەوەنــدی 
پێناســە نەکرێتــەوە و سیاســەتی 
ناســنامەی  کردنــی  نکۆڵــی 
نەتەوەیی و بەرژەوەندی نەتەوەیی 
کــورد کۆتایــی پــێ نەهێندرێ، 

کــورد لــە فۆڕمی جیــاوازدا هەر 
ژێردەســت و چەوساوە دەمێنێتەوە. 
خــۆ بــە گۆڕانی ڕێژیم لــە ئێران 
پاش شۆڕشــی لە ســاڵی ١٩٧٩، 
ســتراتێژیی دەوڵــەت بەرانبــەر بــە 

کورد نەگۆڕاوە. 
لــە گەڵ ئــەوەش، ئەم مەســەلەیە 
بــدرێ.  پــێ  گرنگــی  دەبــێ 
ســەرباری بەکاربردنی هەڵبژاردن 
وەک کەرەســتەیەکی تەبلیغاتی 
کــورد،  بزووتنــەوەی  بــە  دژ 
لەمەوبــەدوا کۆماری ئیســالمی 
بــە  دەکات  نوێنەریــش  کــوردی 
بۆیــە  پڕوپاگەنــدە،  کەرەســتەی 
پێویســتە ئــەو سیاســەتە هــەر لــە 

ئێستاوە لەقاو بدرێ.
روخســاربەندیی  بــە  ســەبارەت 
وەک  دەربڕینێــک  مەســەلەکە، 
"وەزیریــی کــوردی ســووننە"، کە 
لەالیەن هێندێک چاالکی سیاسی 
و رۆژنامەوانــی کــوردەوە بــەکار 
دەبــرێ، لــە ڕاســتای پاراســتنی 
و  ناسیۆنالیســتیی  بەرژەوەندییــە 
کۆمــاری  تایەفەگەرییەکانــی 
ئیســالمیدایە. ئەمــەش بە نۆرەی 
بەرژەوەندییــە  زەرەری  بــە  خــۆی 
نەتەوایەتییەکانــی گەلی کوردە. 
ئــەوەی  لەبەرچاوگرتنــی  بــە 
دانیشــتوانی  زۆرینــەی  کــە 
ســەر  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
بــە مەزهەبی شــیعە و ســووننەن، 
بــەردەوام  ئیســالمی  کۆمــاری 
کاری بــۆ پێکهێنانــی بۆشــایی 
و ناکۆکیــی لــە نێــوان کــوردی 
کــردووە.  شــیعەدا  و  ســووننە 
ئیســالمی،  گوتــاری کۆمــاری 
تایەفەگەریــی دەکات بــە بنەمــا 
بۆ ناســنامەی کورد، لەکاتێکدا 
بــێ،  مەزهەبێکــی  هــەر  کــورد 
ئێــران  لــە  کوردبوونــی  بــەر  لــە 
گریمانەیەکی  دەچەوسێندرێتەوە. 
دیکــەی جێــگای پرســیار ئەوەیە 
کــە ئاییــن بە ســەر کوردســتاندا 
زاڵ بــێ، لــە کاتێکــدا دەزانیــن 
و  سیاســی  زاڵــی  ڕەوتــی  کــە 
کۆمەاڵیەتی لە کوردســتان، هەم 
لــە مێــژوودا و هــەم لــە ئێســتادا، 
لەگــەڵ جیاکردنــەوەی دیــن لــە 
دەســەاڵتی سیاســی و هــاوکات 
لەگەڵ ئــازادی دینداران گونجاو 
بــووە. ئــەو کوردانــەی بــەو جۆرە 
مەسەلەکە روخساربەندی دەکەن، 
بــە مەرجــی گوتاریــی کۆماری 

ئیسالمی دەجووڵنەوە. 
هەڵبــەت ڕەنگ بێ کەســانێک 
کــورد  دیاریکردنــی  کــە  هەبــن 
وەک وەزیــر یــان جێگــری وەزیــر 
ئیســالمیدا،  کۆمــاری  لــە 
پێشــکەوتنێک  وەک  دیســان 

زیباکــەالم  نموونــە،  بــۆ  ببینــن؛ 
وەزیــری ژن، کــورد و  نەبوونــی 
پەیڕەوانــی مەزهەبــی ســووننە بە 
"کەمووکوڕییەکــی مەدەنیــی و 
نزم بوونیی ئاستی گەشەسەندنی 
سیاســی" لە کۆماری ئیسالمیدا 
ئــەو  ناوبــراو  دەدات.  قەڵــەم  لــە 
بــە  دەداتــەوە  گــرێ  مەســەلەیە 
لــە  سیاســی  گەشەســەندنی 
بــە  یــان  ئیســالمیدا،  کۆمــاری 
واتایەکــی دیکــە، دواکەوتوویــی 
سیاســیی ئەو ڕێژیمە. زیباکەالم 
هــۆکار  هــەم  پەیوەندییــەدا  لــەو 
دەکات،  تێکــەڵ  دەرکــەوت  و 
بابەتــی  لــە  خــۆی  هەمیــش 
ڕاســتەوخۆ  کــە  نوێنەرایەتــی، 
پەیوەندی بەو مەسەلەوە هەیە کە 

ورووژاندویەتی، دەدزێتەوە. 
و  کــورد  ژن،  نەبوونــی 
ســووننە  مەزهەبــی  پەیڕەوانیــی 
دەکــرێ  وەزیــردا  پۆســتی  لــە 
ئاکامــی دواکەوتوویــی سیاســی 
کۆمــاری ئیســالمی بــێ، بەاڵم 
"گەشەســەندنی سیاســی" - کــە 
و  دەکا  پێناســەی  نــە  ناوبــراو 
مەبەســتی  بــۆ  ڕادەکەیــی  نــە 
دیاریکراو دیاری دەکا - لەخۆیدا 
چارەســەرکردنی  هــۆی  نابێتــە 
مەســەلەیەکی وا. ئەگەر ســویس 
وەک نموونە بێنینەوە، پێش ئەوەی 
ببێ بە واڵتێكــی دێموکراتیک، 
لە لە چوارچێوەیی سیستەمێکی 
فێدراڵــدا، مەســەلەی تایەفەیــی 
و نەتەوایەتییــان چارســەرکردووە، 
کەچــی دانــی مافــی دەنگــدان 
بــە ژن لەو واڵتەدا، تاکوو ســاڵی 
١٩٧١ی خایانــد. واڵتی واشــمان 
هەیــە کــە لــە ڕووی ئابوورییــەوە 
نموونــە  بــۆ  گەشــەی ســەندووە، 
ســەنگاپور، بــەاڵم دێموکراتیک 
نییە. یان ئەگەر خودی ئێران وەک 
نموونــە بێنینیــەوە، دەکــرێ بڵێین 
ئێرانی سەردەمی شا لە کۆماری 
ئیســالمی "گەشەســەندووتر" بوو، 
چوونکــە ئەو زوڵمەی کە ئێســتا 
لــە کۆمــاری ئیســالمیدا لــە ژن 
بــەراوەرد  بــە  ئــەوکات  دەکــرێ، 
بــووە.  کەمتــر  ئێســتا  لەگــەڵ 
هەڵبــەت وەک پێشــتر ئامــاژەی 
پێــدرا، ســتراتێژی دەوڵەتــی ئێران 
و نەتــەوەی فــارس بەرانبــەر بــە 
گۆڕینــی  بــە  کــورد،  نەتــەوەی 
ڕێژیــم نەگــۆڕدراوە، بەڵکوو هەر 
لەالیەکــی  جێــی خۆیەتــی.  لــە 
ئەنجامدانــی  ئەگــەر  دیکــەوە، 
هەڵبــژاردن بکــرێ بــە پێــوەر بــۆ 
سیاســیی"،  "گەشەســەندنی 
کۆمــاری  بڵێیــن  دەبــێ  ئەوجــا 
ئیســالمی "گەشەســەندووترە" لــە 

ئێرانی پاشــایەتی. ئەم تێبینییانە 
نیشانی دەدەن کە "گەشەسەندنی 
سیاســی" لــە پەیوەندیــی لەگــەڵ 
ئــەو مەســەلەیەدا، باســی جیدی 
هەڵدەگــرێ و ناکــرێ بکــرێ بە 
تیۆرییــەوە  لــەڕووی  نــە  بنەمــا، 
سیاســییەوە،  لــەڕووی  نــە  و 
تــەوەری  چارەســەرکردنی.  بــۆ 
نوێنەرایەتی، بنەمایەکی باشــترە 
بۆ ڕوونکردنەوەی ئەو مەســەلەیە 
سیاســەتەکانی  لەقاودانــی  و 

کۆماری ئیسالمی.
لــە تیــۆری سیاســی و زانســتی 
سیاســیدا، خاڵــی دەســپێکی ئــەو 
باسانەی کە لەسەر نوێنەرایەتیی 
کــە  جیاکارییەکــە  دەکرێــن، 
"هانــا پیتکیــن" لــە بەرهەمێکــی 
گرنگدا لە ســاڵی ١٩٦٧، هێنایە 
ئــاراوە. پیتکیــن چــوار جــۆر لــە 
نوێنەرایەتیی لێک جیا دەکاتەوە؛ 
نوێنەرایەتی فەرمی، نوێنەرایەتی 
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یــان  هێمایــی  نوێنەرایەتــی  و 

سیمبۆلیک.
پەیوەســتە  یەکەمیــان  جــۆری   
و  دەســتووری  بنەمــا  بــە 
نوێنەرایەتــی  دامەزراوەییەکانــی 
لــە هــەر سیســتەمێکی سیاســی 
کۆمــاری  لــە  دیاریکــراودا. 
و  دەســتوور  ئیســالمیدا، 
تەنیــا  نــەک  دامــەزراوەکان 
سیســتەماتیک  بەشــێوەیەکی 
 - ئێــران  دانیشــتوانی  زۆرینــەی 
ژنان، گەلی کورد، ئازەربایجانی، 
تورکەمــەن  عــەرەب،  بەلــووچ، 
مەزهەبیــی  پەیڕەوانــی  و 
ســووننە - دەردەهاوێــژن، بەڵکــوو 
وەلــی  دەســتی  لــە  دەســەاڵتیان 
بــەو  کۆکردووەتــەوە.  فەقیهــدا 
بۆنەوە، لەو سیستمەدا، دامەزراوە 
کۆمارییــەکان ڕووکەشــن تاکوو 
واقیعــی بــن. کەوابوو، لــە پلەی 
یەکەمــدا، نوێنەرایەتــی گەلێک 
ژنــان  یــان  وەک گەلــی کــورد 
بەربەســتی  ئێرانــدا، لەگــەڵ  لــە 
دامەزراوەیــی  و  دەســتووری 

ڕووبەڕوو دەبێتەوە. 
جــۆری  لەگــەڵ  پەیوەنــدی  لــە 
نوێنەرایەتــی  واتــە  دووهەمیــان، 
پێکهاتەیــی، دەکــرێ ئــاوا شــی 
بکرێتەوە کە ئایا ڕادەی نوێنەری 
توێژێکی دیاریکراوی کۆمەڵگا 
لــە پارلمــان یــان لــە حکومەتــدا، 
لــە  بەڕێــژەی پشــکی خۆیەتــی 
دانیشــتوانی واڵت یــان نــا؟ بــەو 
پێیــە، جێــگای ئاماژەیــە کــە لە 
ئێراندا، نوێنەرایەتیی ژنان، کورد 
دیکــەی  نەتەوەکانــی  باقــی  و 
غەیرەفــارس و هەروەها پەیڕەوانی 
مەزهەبی ســووننە، لە مەجلیس و 
دامەزراوەکانی دیکەی کۆماری 
حکوومەتــدا،  لــە  و  ئیســالمی 
یەکجــار کەمــە یــان هــەر نییــە. 
ئەمەش دەگەڕێتەوە سەر بەربەستە 
دەستووریی و دامەزراوەییەکان لە 
شــکڵی نوێنەرایەتیــی فەرمیــدا، 
کــە بەنۆرەی خۆی ڕەنگدانەوەی 
پێناسەی باوە لە بەرژەوەندییەکانی 
نەتەوەی فارس و لە تایفەگەرایی 

کۆماری ئیسالمیدا. 
پیتکیــن،  هانــا  بۆچوونــی  بــە 
گرینگترین شێوە لە نوێنەرایەتیی، 
جەوهەرییــە،  نوێنەرایەتیــی 
چوونکــە ئەگەر بێتو، بۆ نموونە، 
پەسەندکردنی قانوون لە پەرلەمان 
یــان سیاســەتەکانی حکوومــەت 
لــە  دیاریکــرداودا  واڵتێکــی  لــە 
بەرژەوەندیــی ژنانــی ئــەو واڵتەدا 
بێ، ئەوا لە نوێنەرایەتی لە شکڵی 
پێکهاتەییــدا گرنگتــرە. دەکــرێ 
توێژێــک لە کۆمەڵگا لە ڕووی 
پێکهاتەییــەوە نوێنەرایەتی بکرێ 
لــە پەرلەمان و حکوومەتدا، بەاڵم 
ئەگــەر نوێنەرانــی نەتوانــن یــان 
ڕێگایــان پــێ نــەدرێ کار بکەن 

بــۆ دانانــی قانــوون و سیاســەت 
بــە پێــی بەرژەوەنــدی ئــەو توێژە، 
ئــەوا ســنوورداربوون یــان تەنانەت 
بــێ ســوودبوونی ئــەو شــێوە لــە 

نوێنەرایەتی ڕوونە.
الوزتریــن یــان تەنانــەت خراپتریــن 
شــێوە لە نوێنەرایەتــی دەتوانێ لە 
شــکڵی هێماییدا بێ. بۆ نموونە، 
لــە واڵتانی فرەنەتــەوەدا، دەکرێ 
ڕەنگدانــەوەی  واڵت  ئــااڵی 
هێمــای ئــەو نەتەوانە بــێ کە لە 
چوارچێــوەی واڵتدا دەژین، بەاڵم 
هەروهــا دەکرێ ئەنــدام پەرلەمان 
یــان وەزیرێــک بگرێتــەوە کــە بە 
نوێنەرایەتــی  هێمایــی  شــێوەی 
توێــژی خۆی یان خۆیان دەکەن. 
واڵتــی  لــە  ئــااڵ  نموونــەی  لــە 
فرەنەتەوە بەدەر، کە نموونەیەکی 
ئەرێنییە، نوێنەرایەتیی لە شکڵی 
هێماییــدا دەتوانــێ بەکارببــردرێ 
نایەکســانی  داپۆشــانی  بــۆ 
سیاســیی، پەیوەندی بااڵدەســت و 
ژێردەســت، یــان ئــەوەی بکرێ بە 
خۆراکی تەبلیغات بۆ خۆدزینەوە 
نوێنەرایەتــی  دابینکردنــی  لــە 

پێکهاتەیی و جەوهەری. 
پێشــنیارەکەی  لــە  وردبوونــەوە   
زیباکەالم نیشانی دەدا کە ناوبراو 
لــە گــەڵ ئەوەی خۆی لە باســی 
بــەاڵم  دەدزێتــەوە،  نوێنەرایەتیــی 
خوازیاریــی نوێنەرایەتــی هێماییە 
بــۆ ژنــان، کــورد و ســووننە لــە 
سیستەمی کۆماری ئیسالمیدا. 
هاوکات نوێنەرایەتی پێکهاتەیی 
رەت دەکاتەوە و لەو بارەوە دەبێژێ: 
"مــن ناڵێــم چوونکــە ژمارەیەکی 
پەیڕەوانــی  و  ژنــان  لــە  زۆر 
مەزهەبــی ســووننە و کــوردەکان  
دەنگیان بە ڕوحانی داوە، کەوابوو 
دەبــێ لــە حکوومەتــدا پشــکیان 
هەبــێ، بەڵکو نەبوونــی حزووری 
وەزارەتەکانــی  لــە  توێژانــە  ئــەم 
حکوومەتی ڕوحانیدا، دەرخەریی 
مەدەنــی  کەمووکۆڕییەکــی 
گەشــەی  ئاســتی  نزمبوونــی  و 

سیاسییە."
کەســێک  تەنانــەت  کەوابــوو، 
لــە  کــە  زیباکەالمیــش،  وەک 
حکوومەتــدا نییــە، ڕوانگەیەکی 
ئامرازیــی بۆ مەســەلەکەیە هەیە 
و پێشنیارەکەی دواجار بێجگە لە 
نوێنەرایەتیی هێمایی، کە ئەویش 
بە قازانجی کۆماری ئیسالمییە، 
هێچــی دیکــە لــە خــۆ ناگــرێ. 
ســەرباری ئــەو تەزادانــەی کە لە 
سەرەوە باس کران، ناکۆکییەکی 
دیکەی پێشــنیارەکەی زیباکەالم 
بــەوەدا دەنــێ  لەوەدایــە کــە دان 
لــە کۆمــاری ئیســالمیدا کــورد 
"زووڵمی ساختاریی" لێ دەکرێ، 
کــە چی خــۆی لــە نوێنەرایەتی 

پێکهاتەیی و جەوهەریی نادا.
ئەگــەر کــورد بیەوێت لــە ئێراندا 
نوێنەرایەتــی بۆ خۆی مســۆگەر 
بــۆ  تێبکۆشــێ  دەبــێ  بــکا، 
و  پێکهاتەیــی  نوێنەرایەتــی 
پێویســت  ئــەوەش  جەوهەریــی. 
بــە زەمینــەی لەبــارە لــە ئاســت 
کــە  فەرمیــدا،  نوێنەرایەتیــی 
بــە نــۆرەی خــۆی پێویســتی بــە 
گۆڕینی ڕێژیم و کۆتایی هێنان 
ناســنامەی  نکۆڵیکردنــی  بــە 
بەرژەوەندییــە  و  نەتەوەیــی 
بــۆ  کــوردە.  نەتەوەییەکانــی 
نەتــەوە  باقــی  و  کــورد  ئــەوەی 
ئێرانــدا  لــە  غەیرەفارســەکان 
بــۆ  جەوهەریــی  نوێنەرایەتیــی 
خۆیان مســۆگەر بکەن، پێویســت 
سیســتەمێکی  جێکەوتنــی  بــە 
فێدراڵی دێموکراتیکی فرەنەتەوە 

دەکا.
تاکــوو ئــەوکات، گرنگــە کــورد 
یارەمەتیدەری کۆماری ئیسالمی 
ڕێــگای  لــە  ئــەوەی  بــۆ  نەبــێ 
غایبوونــی  نوێنــەرەوە،  کــوردی 
نوێنــەری کــورد بشــارێتەوە یــان 
ئــەوەی خەڵکی نێوخۆ و دەرەوەی 

ئێرانی پێ فریو بدا.

کوردی نوێنەر، نوێنەری کورد

ڕۆژهەاڵت
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لە بابەتە هەرە ئاڵۆزەکانی پرسی 
کۆمەڵگــە ـ سیاســەتی ســەردەم، 
بەرژەوەندیــی  نێــوان  پەیوەندیــی 
گشــتی )میللــی( و ناوەڕۆکــی 
حکوومەتــەکان  سیاســەتی 
دەرەکــی  لــەرووی  بەتایبــەت 
واڵتانــی  پانتایــی  لــە  بــووە 
جیهــان و بەتایبــەت رۆژهەاڵتــی 
گرینگتریــن  رەنگــە  ناوینــدا. 
پارادایمــی  بابەتــە  ئــەم  الیەنــی 
هاوچەرخــی بەرژەوەندیــی میللی 
 )national interest(
بێــت. لە ئێســتادا کــە گلۆبالیزم 
پەیوەندیــی  و  ســەندووە  پــەرەی 
رۆژ  رۆژلــەدوای  نێونەتەوەیــی 
دەوڵەتــەکان  دەبێتــەوە،  چڕتــر 
لــە  لەوەیکــە  بەرپرســیارن 
پێخواســتەکانی  سیاســەتیاندا 
بەرژەوەندیــی گشــتی لــە بەرچاو 
بگرن. پێش لە ســاڵی ١٩٩٠ کە 
گشــتیی  سیاســیی  گۆڕەپانــی 
جیهــان کەوتبــووە نێــو کێبڕکێی 
هێشــتا  و  دووجەمســەری 
باڵــی  ئەوتــۆ  ســەقامگیرییەکی 
بەسەر جیهاندا و بەپێڕەوی ئەوەش 
سیاســەتی  نەکێشــابوو،  واڵتــدا 
دەرەکــی زیاتر لەژێر کاریگەریی 
گەمەکەرانــی مەزنــدا بوو و هەر 
بەو بۆنەشــەوە بەشێکی سەرەکی 
لــە روانین و داڕشــتنی سیاســەت 
دۆخێکــی  ســەر  دەگەڕایــەوە 
جەبریی سەپێندراو. بەاڵم وردەوردە 
بــە کۆتاییهاتنــی ئــەو دۆخــە و 
جێگیــر بوونی ســەقامگیرییەکی 
ئەوتــۆ، واڵتــان لــە سیاســەتیاندا 
دەســت ئاوەاڵتــر بــوون و گەڕانەوە 
و  ناوخۆیــی  گشــتیی  رای  بــۆ 
و  گرینــگ  داواکارییــە  بەپێــی 
حەیاتییەکان نێوئاخنی سیاسەتی 
خۆیــان دیــاری کــرد. لێــرە جێــی 
خۆیەتــی کــە گرینگیــی ئەوەش 
شــێوازی  کــە  نەکــرێ  لەبیــر 
مامەڵــەی خەڵــک و دەســەاڵت 
چۆنییەتــی  لەســەر  ناوخــۆ  لــە 
کــردارە  ئــەم  چەندایەتیــی  و 
شــوێندانەر بــووە. بــەر لــە گشــت 
جیاوازییەکــی  دەبــێ  شــتێک، 
گــەورە دابنیــن لە نێــوان واڵتانی 
پێشــکەوتوو و واڵتانی دواکەوتوو 
بەتایبەت رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت. 
ئورووپاییــەکان کــە لــە ســەدەی 
شۆڕشــی  بــە  بەمــالوە  پانــزدە 
پیشەســازی، جیاکردنەوەی ئایین 
)ســێکۆالریزم(،  سیاســەت  و 
دەوڵەتــی  بــەرەو  هەنگاونــان 
خۆشــبژێوی، هەڵبژاردنــی ئــازاد 
لــە  توانییــان  دێمۆکراســی  و 
ماکزیمۆمــی  ناوخۆیــی  رووی 
تەعامولــی تەندروســت لــە نێــوان 
جێگیــر  دەســەاڵت  و  خەڵــک 
بکەن، دەوڵەت ســنووردار کرایەوە 

و چەمکــی دەوڵەتــی یاســا هاتە 
کایەوە. هێزی دادوەری سەربەخۆ 
کــرا و پارلەمان بوو بە نوێنگەی 
ئیرادەی خەڵک. بەاڵم لەمالتر و 
لە ئاسیا جگە لە هەندێک واڵتی 
هەڵکەوتوو وەک ژاپۆن و کورەی 
لــەرووی  تــر  واڵتانــی  باشــوور، 
مێژوویــی ئەم بڕگە گرینگانەیان 
نەپێواوە. هەر بۆیەش سیاســەت و 
کۆمەڵگــە بەردەوام لە ناکۆکی، 
دژبەیەکبــوون و پێکدادان بەســەر 
دەبــەن. بەاڵم ئاخــۆ جیاوازییەکان 
لە چیدان و خاڵە جەوهەرییەکانی 
بــە  پشتبەســتوو  حاکمییەتــی 
ئیدئۆلــۆژی چیــن کــە وادەکــەن 
هەوڵی یەکخســتنی کۆمەڵگە و 
دەســەاڵت نــەزۆک و پەککەوتە 

بمێنێت؟ 
ئەنجامگیرییەکــی  بــە  گەیشــتن  بــۆ 
خاڵــی  چەنــد  بەرهەســت  و  بابەتــی 
ســەرەکی هــەن کــە بریتیــن لەمانــەی 

خوارەوە:
  لــە سیاســەتی ئیدئۆلۆژیکــدا 
دەستەی حوکمڕان لەبەر چییەتی 
و ماهییەتــی، واڵتانی تر بەســەر 
دوو دەســتەی نەگۆڕی دۆست و 
دوژمــن دابــەش دەکات، ئەمــەش 
گرتنەبــەری  لــە  کــە  وادەکات 
تێلۆرانــس  خــاوەن  سیاســەتێکی 
و ســەیال لەســەر بنەمــای رێــزی 

بەرامبەر، خۆ ببوێرێ.
ئیدئۆلــۆژی  نێوئاخنــی      
بەجۆرێکــە کە توانــای گۆڕینی 
بــەو  هــەر  نییــە،  هەڵوێســتی 
لەگــەڵ  ناتوانــێ  بۆنەشــەوە 
تێپەڕینــی کات و هاتنــە ئــارای 
رووداو و گۆڕانی بارودۆخ خۆی 
بگونجێنــێ. بــۆ نموونــە لــە پاش 
دووهەمــەوە  جیهانیــی  شــەڕی 
دۆســتەکانی  باکــوور  کــورەی 
لــە رووســیە و چیــن تێنەپەڕیــون 
ئیزۆلــە  بــەرەو  رۆژبــەرۆژ  و 
لەبــەر  ئەویــش  رۆشــتووە،  بــوون 
ئیدئۆلۆژیــی کۆمۆنیزم بووە کە 
لەخۆیدا هەڵگــری پەیوەندییەکی 

بەرتەسکی سنووردارە.
   ئیدیۆلۆژیــی لەبــەر ئەوەی لە 
بنەڕەتــدا چەمــک هەڵگــر نییــە 
ناتوانــێ  ناوخۆییــەوە  لــەرووی 
یــەک  پێکهاتــەکان  ســەرجەم 
بخــا، یــان ئەوەیکــە داخــوازی و 
خواســتەکانی کۆمەڵگــە بەپێــی 
کۆمەاڵیەتــی،  هەڵکەوتــەی 
لــە  فەرهەنگــی  و  سیاســی 
سیاسەتیدا بگونجێنێ، بۆ نموونە 
رێژیمــی ئێــران تەنیــا خــۆی بــە 
نوێنــەری شــیعەی اثنی عشــری 
دەزانێت و بەو هۆیەشــەوە لەرووی 
دەرەکیــش بەرژەوەندییەکانــی بەو 

پێیە دەدۆزێتەوە.
ئیدئۆلۆژیــک  بیــری   
تایبەتمەندییەکانــی،  لەبــەر 
و  دەمارگرژانــە  خویەکــی 

بەریەککەوتنخــوازی هەیــە، ئــەم 
بیــرە لــە کــرداردا وادەکات کــە 
قەیرانــی دەرەکی ببێتە بەشــێکی 
دانەبــڕاو لــە گۆڕەپانی سیاســی 
لێکەوتــەی  دیــاردەش  ئــەم  کــە 
تەکووزیــی  رەهەنــدی  لەســەر 
لەبەرئەوەیکــە  هەیــە  نێوخۆیــی 
شــێوە  ئــەم  خەڵــک  زۆرینــەی 
کــردارە نــەک بە پێویســت نازانن 
بەڵکــوو بەپێچەوانەی ویســتیانی 

لەقەڵەم دەدەن.
رەهەنــدی  بڕێــک  هەروەهــا 
وادەکات  کــە  هــەن  ناوخۆیــی 
هەســتی ئینتیمــای گشــتی بــە 
واڵت روو لــە الواز بــوون بــکات، 

لەوانە: 
سیاسەتی نکۆڵی لێکردن:

رێژیمــی ئیســالمی بــە درێژایــی 
نزیــک بە چــوار دەیە نەک هەر 
نەیتوانیوە کۆمبوونێکی گشــتی 
پێــک بێنــێ، بەڵکوو بڕگەیاســا 
کاڵ و رووەکییەکانــی خۆیشــی 
خســتنەوەی  لەســەریەک  بــۆ 
جوغرافیــا  ئــەم  پێکهاتەکانــی 
جێبەجێ نەکردووە، لەوانە: مافی 
خوێنــدن بەزمانی دایکی، مافی 
بەڕێوەبەریــی  بەدەســتەوەگرتنی 
و  خۆجێیــی  کەســانی  لەالیــەن 
زمــان  مێــژوو،  وەالنانــی  هتــد.. 
لــە  پێکهاتــەکان  فەرهەنگــی  و 
سیســتمی پــەروەردە و فێرکاری، 
راگەیانــدن، هەاڵواردنی ئابووری 
و هەاڵواردنی نژادیـ  مەزهەبی.

کارنامــەی  بەســەر  چاوخشــاندنێک   
چــوار دەیــە حوکمڕانی رەهای رێژیمی 

ئێران
 

ســەرەتای  لــە  هــەر    
هاتنەسەرکاری رێژیمەوە، شەڕی 
پرۆپاگانــدا لــەالی خومەینییــەوە 
بــەدژی واڵت و نەتەوەکانــی تــر 
گرینگترینیــان  پێکــرد.  دەســتی 
هەڵخڕاندنــی شــێعەکانی عێــراق 
واڵتــە  ئــەو  دەســەاڵتی  بــەدژی 
بــوو کە بــە لەداردانی "محمدباقر 
صدر" گەیشــتە ترۆپکی خۆی و 
لەئەنجامدا شــەڕێکی پڕووکێنەر 
دەســتی پێکــرد. ســادق قوتبزادە، 
ئەوســای  دەرەوەی  وەزیــری 
رێژیــم لــە راگەیەندراوێــک روو 
دەڵێــت:  موســڵمان  واڵتانــی  بــە 
کۆمــاری ئیســالمی بەهۆی ئەم 
کــردەوە لەمەبــەدوا ئیتر ســازان و 
هەڵکــردن لەتــەک ئــەم رێژیمــە 
)بەعــس عێراقی( بە رەوا نازانێت 
و بەرەوڕووبوونــەوی ئــەم رێژیمــە 
بــە بەشــێک لە سیاســەتی خۆی 
دژی ئیمپێریالیزم و سەهیۆنیزمی 
پێیــە  بــەم  دادەنێــت.  جیهانیــی 
دەســپێکردنی شــەڕێکی هەشــت 
ســاڵەی کاولکــەر، تەنیــا لەبــەر 
تاقەهۆکاری شیعەگەرایی بووە. 

ئەمــە بەروونــی ئــەوە دەردەخــات 
دەرەکیــی  سیاســەتی  کــە 
رێژیــم، رەنگدانــەوەی سیاســەتی 
کەمینەی خاوەن دەســەاڵت بووە. 
سیاسەتی هەناردە کردنی شۆڕش 
رووداو  بــح  تاکتیکێــک  ئەمــە 
بەڵکــوو  نەبــووە،  شــەڕێک  یــان 
هێرشــبەرانە  ئیســتراتیژییەکی 
و ئیرادەگــەرا بــووە کــە ســەرجەم 
رەهەندەکانی ئابووری، سیاســی، 
کولتــووری و هتد خســتووەتە ژێر 
خــۆی.  نەرێنیــی  کاریگەریــی 
لــە  رســتەیەکدا  لــە  خومەینــی 
ســەروبەندی شــەڕەکەدا چییەتی 
رێژیمەکــەی دەرخســت و وتــی: 

"شەڕ نیعمەتێکی خوداییە"
   روانینــی رێژیــم بۆ پێکهاتەی 

قەوارەی گشتیی کۆمەڵگە 
   کۆماری ئیسالمی لە یاسای 
شــێوازێک  بەهیــچ  بنەڕەتیــدا 
فرەچەشــنیی  بــە  ئامــاژەی 
نێــو  کۆمەاڵیەتیــی  پێکهاتــەی 

ئێران نەکردووە. 
دوکتــۆر عەبدولڕەحمان قاســملوو 
لە دیمانەیەکیدا لەســەر گەیشتن 
بە ئەنجام لە دانوستان لەگەڵ ئەو 
رێژیمە بە راشکاوی دەڵێ: "رێژیم 
لەبەر سێ هۆکار ئامادەی ئاشتی 
و رێککەوتــن نەبوو: یەک، ئێمە 
بــوو  گــەرەک  دێموکراســیمان 
کــە خومەینــی دەیــوت ئەمــە لە 
رۆژئــاواوە هاتووە و بەالی ئێمەوە 
جێــی قەبــووڵ کــردن نییــە، دوو، 
ئێمــە ئۆتۆنۆمیمــان دەویســت کە 
لــە فەلســەفەی بەناوئیســالمیی 
جێگەیەکــی  نەتــەوە  خومەینیــدا 
مافــی  بــە  دان  هەتــا  نەبــوو 
ســێهەم  و  بنــێ  خودموختاریــدا 
خەباتــی  و  مەزهەبــی  کێشــەی 
ئامــادە  کــە  ئێمــە  چەکداریــی 
نەبوویــن بچینــە ژێــر دەســەاڵتی 

زاڵی رێژیم."
 لێــرە ئــەو پرســیارە دێتــە ئــاراوە 
کــە دەســەاڵتێک کــە ئامــادەی 
مەوجوودیەتیــی  بــە  دانپێدانــان 
پێکهاتەکانی نییە، چۆن دەتوانێ 
لــە رووی رەوایــی و کردارییــەوە 
بــکات؟   نوێنەرایەتیــی گشــتیی 
ســەرەکی  کێشــەی  لەراســتیدا 
هــەر لەوێوە دەســت پێــدەکات کە 
سەرجەم پێکهاتەکان کە بەشێکی 
ئۆبژەکتیڤــن لە ئــەرزی واقیع بۆ 
چەمکــی ئۆبژەکتیڤی ئۆممەت 
دەســوێن. هەر لێرەشــەوەیە کە ئەو 
ژیربێژییــە وەراســت دەگەڕێ کە 
نەبوونــی کۆبەنــد و ئیجماعێکی 
سیاســەتی  وادەکات  ناوخۆیــی 
رەنگدانەوەیەکــی  دەرەکیــش 
نەبێــت لــە بەرژەوەندیی گشــتی. 
بیردۆزان لەســەر ئــەو بڕوایەن کە 
سیاســەتی دەرەکــی رەنگدانەوەی 
بەرژەوەندییە ناوخۆییەکانن. بەاڵم 
کەمینەیــەک  لەناوخــۆ  کاتــێ 

بــن  دەســەاڵت  لووتکــەی  لــە 
بێــت،  زاڵ  تۆتالیتاریــزم  و 
ئەوەیکــە  پێشــبینیی  لەراســتیدا 
سیاســەتی دەرەکیــش نوێنگــەی 
نکۆڵــی  و  تۆتالیتاریــزم  ئــەم 
دوور  و  ئەســتەم  بێــت،  لێکردنــە 
لــە چاوەڕوانــی نییــە. هــەروەک 
ئیدئۆلــۆژی  کــرد  باســمان 
ناچەمکهەڵگــر،  خۆیــدا،  لــە 
و  ســەرەڕۆ  بەریەککەوتنخــواز، 

یەک هەناسە. 
لەم ریزبەندەی خوارەوە دەرهاویشتەکانی 
ئــەم بنەمــا تیۆریکانە لەســەر کرداری 

رێژیمی ئێران، دەخەینەڕوو:
ســەرجەم  بــەدژی  شــەڕ     
الیــەن و رەوتــە نێوخۆییــەکان بــە 
پاســاوی موحاریبە، پیالنگێڕی، 

دابەشکاری و کوفر
دوای  ســاڵە  هەشــت  شــەڕی    
شــیعە  رۆحانییەکــی  کوژرانــی 

لەگەڵ عێراق 
لــەو  دەســتێوەردان  هەوڵــی   
واڵتانــەی کــە لــە خانــی دوژمن 
پێناســە کراون، وەکــوو: بەحرەین، 
کووەیــت، عەرەبســتان، ئیســراییل 
هەرێمــی  دانــەش  دواییــن  لــە  و 

کوردستان 
   بەرەوگــرژی بردنی پەیوەندیی 
دوای  عەرەبســتان  لەگــەڵ 

کوژرانی شێخێکی شیعە
دەســەاڵتی  لــە  پشــتیوانی   
عەلەوییەکانــی ســووریە بــەدژی 

خەڵکی راپەڕیوی ئەو واڵتە 
     تەیار کردنی شیعەکانی یەمەن 
)حووســییەکان( بۆ هەڵگیرسانی 
الواز  بەمەبەســتی  تەنیــا  شــەڕ 

کردنی سوننەکان
کەمینــەی  پشــتیوانیی   
دوای  کەشــمیر  موســوڵمانی 
چوار دەیە بە مەبەســتی بەرەوڕوو 
بوونەوەی دەسپێکردنی پەیوەندیی 

ئاستبەرزی هیند و ئیسراییل
تێچــووی  کردنــی  دابیــن   
رێکخــراوەی حیزبــواڵ بــۆ برەودان 
بــە هەنــاردەی شــۆڕش و هیاللی 

شیعی
حیزبــی  لــە  پشــتگیری   
"الدعوە"ـی عێراقی بۆ کزکردنی 
رێککەوتنی نیشــتمانیی عێراق و 

وەالنانی پێکهاتەی سوننە
   دژایەتــی وپیالنگێــڕی دژ بــە 
نیشــتمانیی  هاوبەشــیی  حیزبــی 
ئەفغانســتان بــۆ کــەرت کردنــی 
بــرەودان  و  سیاســی  گۆڕەپانــی 
ملکەچەکانــی  گرووپــە  بــە 
بەشــێکن  تەنیــا  ئەمانــە  ئێــران. 
لــەو کەیســانەی کــە دەرخــەری 
سیاســەتی  چییەتــی  راســتیی 
لــە  ئێرانــن.  رێژیمــی  دەرەکیــی 
ســەرجەم ئــەم خااڵنــەدا شــیعیزم 
و  بەرچــاو  بەرژەوەندییەکانــی  و 
دیارن، کەوایە ئەنجامگیرییەکی 
کــە  دەردەخــات  ئــەوە  ســاکار 

ئــەم رێژیمــە بەهیــچ چەشــنێک 
بەرژەوەندییــە  دەرەکــی  لــەڕووی 
ئێرانــی  گەالنــی  گشــتییەکانی 
نەکــردووە  رەچــاو  هــەر  نــەک 

بەڵکوو بەدژیان وەستاوەتەوە.

      کۆبەند
ئیدئۆلۆژیکــەکان  رێژیمــە 
لەبەرهــۆکاری وجوودیی خۆیان، 
کپکــردن،  رێگــەی  لەناوخــۆوە 
نکۆڵی و پەراوێزخســتنی دەنگی 
هەروەهــا  دەگرنەبــەر.  جیــاواز 
لــەرووی دەرەکــی بــۆ مانــەوەی 
خۆیــان ناچارن تەنیــا لەگەڵ ئەو 
الیــەن، گــرووپ یــان واڵتانــەی 
ئیدئۆلۆژییــەوە  لــەرووی  کــە 
ئــەم  رابگــرن.  نزیکــن،  پێیانــەوە 
دوو فاکتــە گرینگە وادەکەن کە 
ناوخۆیــی  سیاســیی  گۆڕەپانــی 
کەلێنــی  و  بمێنێتــەوە  ناتــەواو 
داخوازیــی  پێکهاتــە،  وەالنانــی 
و دەنگــی جیــاواز کــە زۆرجــار 
بەســەر  هــەروا  زۆرینــەدان  لــە 
ناوخــۆوە  سیاســەتی  جەســتەی 
دیــار بێــت و لــەرووی دەرەکیــش 
زۆرینەی واڵتــان بەپێی چییەتی 
رێژیمــە ئیعتقادییەکان، لە خانی 
دوو  دابندرێن.ئــەم  نەیار/دوژمــن 
پەیوەندییەکــی  کەمایەســییە 
هەیــە.  بەیەکــەوە  راســتەوخۆیان 
بۆیەش لە درێژخایەندا لە ناوخۆوە 
تووشــی قەیرانــی رەوایــی دەبن و 
تەریکخراوەیــی  بــە  دەرەوەش  لــە 
وەک  ئێــران  دەمێننــەوە. 
یەکەیەکی هەڵگــری پێکهاتەی 
جیــاواز و فرەچەشــنی نەتەوەیی، 
کۆمەاڵیەتــی،  سیاســی، 
کولتــووری و هتــد نــەک هــەر 
نێوخۆیــی  کۆبەندێکــی  دەبــێ 
کۆکردنــەوەی  بنەمــای  لەســەر 
ئــەم فرەچەشــنییە لــە ســەحنەی 
سیاســیدا پێــک بێنــێ، بەڵکــوو 
دەبــێ ئیــرادەی ســەرجەم چیــن و 
توێــژەکان و پێکهاتــە نەتەوەیــیـ  
کۆمەاڵیەتییــەکان لە داڕشــتنی 
سیاســەتی دەرەکیدا جــێ بخات. 
هەتــا ئــەم کەلێنە پــڕ نەکرێتەوە، 
هیچ ئیدیۆلۆژییەک نە دەتوانێ 
دۆکتۆرینــە  ئــەم  شــوێنگرەوەی 
زانستیـ  کردەکییە لە ناوخۆ بێت 
و نە دەشــتوانێ بێ ئەم چارەسەرە 
بەدوای دەسخســتنی بەرژەوەندیی 
گشــتی بێت. بەم پێیە هەتا کات 
بەرەوپێــش دەچێــت تەریکخرانــی 
ناڕەزایەتــی،  و  دەرەکــی 
دژبەیەک وەســتانەوەی ناوخۆیی 
بەرامبــەر  رقــی  پەرەســەندنی  و 
لەنێــوان پێکهاتــەکان زیاتــر زەربە 
و  دەدات  گشــتی  قــەوارەی  لــە 
ئەگــەری ناســەقامگیری زیاتر و 

زیاتر دەبێت.

ئیدئۆلۆژیی تاکڕەوانە و بەرژەوەندیی گشتی 
لە ئێران

کەیوان درودی

ئێران



ژمارە٧٠٦، ١٥ی گەالوێژی ٦١٣٩٦

لێکۆڵینەوەکانــی  درێــژەی  لــە 
ڕێپۆرتێری "کوردســتان" لــەم ژمارەدا 
کوردســتان  ڕۆژنامــەی  ڕێپۆرتێــری 
ئۆرگانی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی 
دێموکراتی کوردســتان ڕاپۆرتێکی لە 
سەر بارودۆخی ئابووریی ڕێژیم ئامادە 

کردووە.
ڕێپۆرتێــری کوردســتان له درێژەى ئەو 
لێكۆڵینەوانەدا كه له زۆربەى بەرپرسه 
حكومەتییــەكان و ڕەئيســى ئيــدارەكان 
و هەروەهــا بەرپرســه بااڵكانــى ڕێژيــم 
لــه  ئاکادیمیکــەکان  وکەســایەتییە 
مەهاباد و بۆكان  كه كاربەدســتن  يا 
لەگەڵیــان  چاوپێکەوتنــی  حــوزووری 
هەبووە یان بە تێلێفۆن وتووێژی لەگەڵ 
كردوون بەو ئەنجامە گەیشتووه و بۆی 
دەرکەوتــووە كــه ڕێژيــم گەيشــتووەته 
ئاســتێک كــه تەنانــەت نــەدارى ئــەو 
گەيشــتووەته كه موچەى فەرمانبرانى 

حكومەتيش نەدات.
ڕێپۆرتێــری "کوردســتان" باســی لــەوە 
کــردووە، هــۆکاری باس نەکردنی ئەو 
بابەتــە لــه ميديــاكان نازانێــت و بۆی  
بــاڵو  هــۆکاری  کــە  دەرنەکەوتــووە 
نەبوونــەوەی ئەو بابەتــە کە بابەتێکی 
زۆر هەستياره و دەکرێ ببێته خوراكى 
ميديايى ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی و كورد 

به تايبەتى بۆ چی دەگەڕێتەوه. 
لــەوە  باســی  ڕێپۆرتێــری کوردســتان 
کــردووە کــە ماوەی چەنــد ڕۆژ پێش 
ئێستا ڕۆژنامەى "ئيشپيگل" بابەتێكى 
زۆر  كــه  كردووەتــەوە  بــاڵو  لەوبــارەوه 
گشتی و بێ لێوردبوونەوە بووە و تەنیا 
لە ئاستی هەواڵێکدا باڵوی کردبۆوە.  
لەگــەڵ  وتووێــژ  ڕۆژنامەیــەدا  لــەو 
ڕاوێــژكارى ئابووریــی وەزارەتى دارايى 
ئاڵمــان كرابوو كه ئەويش هەر له ســەر 
ئــەو بابەتــه مانــۆڕى دابوو كه ئێســتا 
لۆبى نێودەوڵەتى متمانەيان به ئابوورى 

ئێران نەماوه. 
جەختــی  کوردســتان  ڕێپۆرتێــری 
کردووتــەوە لــەو بابەتــەدا مــن زۆر لە 
سەر میدیاکان جەخت ناکەمەوە بەاڵم 
بــه ڕوونــى و لەبــارى پراكتيــک دا ئەو 
شــتەى كــه خــۆم لێکۆڵینەوەم لە ســەر 
كاريگــەرى  و  لەبەرچــاوە  و  کــردووە 
هەبــووە لــه ســەر ژيانــى خەڵــک لــەو 

ڕاپۆرتەدا باسی لێوە دەکەم.
ســەرەتا لــه شــارى مەهابــاد لەگــەڵ 
فەرمانداریــى  ئابووریــی  بەرپرســى 
مەهاباد وتووێژم كرد، ئەو  بەرپرسەی 

ڕێژیــم  لــه واڵمــى پرســيارێک کــە 
بۆچى حكوومه ت مووچه و جێژنانەى 
هەندێــک له دەزگاكانــى فەرمانبەران 

وەدوا دەخات؟  
شــاری  لــە  ڕێژیــم  فەرمانداریــی 
کــە  کــردووە  لــەوە  باســی  مەهەبــاد 
ڕێژیــم تووشــى كورت هێنانــى بوودجــه 
بــووه و لــه بوودجــەی ســاڵی ١٣٩٥دا 
كه پێشكەشــى مەجليس كراوه  بڕێکى 
خزمەتگوزارىیــەکان  لــه  بەرچــاو 
كــەم كراوەتــەوه و خراوەته ســەر پرســى 

ئەمنییەتی. 
ڕێپۆرتێری کوردستان  لە وتووێژێکی 
٣٠ خولەکیــدا لەگــەڵ چاالكوانێكــى 
حكوومــەت  فەرمانبــەرى  و  سياســى 
لــه فەرمانداریــى مەهابــاد كــه ســەر 
كۆمــارى  گۆڕانخــوازى  ڕەوتــى  بــه 
ئیسالمییە له وەاڵمى پرسيارى من كه 
لێــم پرســى هــۆكارى چیيه كــه پڕۆژه 
ئاوەدانيیەكان ڕاگيراون و هۆكار چيیه 
كه بێ پارەیی ڕێژیم له ژيانى خەڵكدا 
ڕەنگــى داوەتەوه و بۆچى دەوڵەت ئیزن 
دەدات کــە خەڵــک بــەو الوازییــەی 

بزانێت؟
ئــەو چاالکوانە سیاســییە لــە وەاڵمدا 
باســی لەوە کــرد: "حكومەت لە مێژه 
تووشــى كورتهێنانــى بوودجه بــووه؛ له 
حكومەتى پێشــوودا )ئەحمــەدى نژاد( 
میلیــارد   ١٨ بــە  زۆر)کــە  بڕێکــى 
بوودجــەی  لــه  خەمڵێنــدراوە(  دۆالر 
"ذخيــره ارزى" واڵت كــه تەنيا دەبێ له 
كاتــى هەســتيار وەكــوو دۆخى شــەڕ و 
لــە حاڵەتی قەیراندا لێــی هەڵبگیرێت 
ســەرف  کــوێ  لــە  نازانێــت  وکــەس 
کــراوە  لــە واڵت چووەتە دەرەوە.  ئەو 
چاالکوانە سیاسییە باسی لەوەش کرد 
کــە ئەگەر ئــەو پارەیە لە واڵت خەرج 
کرابا یان له واڵتێكى بيانیدا سەرمايه 
گــوزارى كرابــا ئێســتا داهاتەكــەى لــه 

نەوت كەمتر نەدەبوو. 
ناوبــراو لــەو وتووێــژەدا باســی لــەوەش 
کــرد، مــاوەى شــەش مانگــه حقووقى 
فەرمانبــەران   زۆربــەى  ئیزافــه كارى 
نــەدراوه کــە ئــەم پرســە بووەتــه هــۆى 
ئەوەیكــه  زۆر کــەس لــە فەرمانبەران 
ئیزافــەکاری نەکــەن و وەدواى كارى 
ديكــه بكــەون و ئــەوەش کێشــەیەکی 
و  کــردن  جێبەجــێ  بــۆ  گــەورەی 
تەواوکردنــی کاروبــاری هاوواڵتییــان 

پێکهێناوە. 
ئــەو چاالکــە سیاســییە لــە درێــژەی 
ئــەو وتووێــژەدا باســی لــەوە کــردووە 
بوونــەوەى  كــەم  ســەرەكیی  هــۆكارى 

داهــات، نەبوونى موديریەتى ئابووریی 
و كۆنتــڕۆڵ كردنــى پڕۆژه گەورەکانە 
لەالیــەن الیەنێکــی دیاریکــراو وەک 
ســپای  ســازەندگیی  قــەرارگای 
سیاســییە  چاالکــە  ئــەو  پاســداران. 
باسی لەوە کردووە کاتێک پڕۆژەيەك 
ئەنجام دەدرێت کە بوودجەيەى ســەرف 
دەكرێــت دەبێ لــه نێوخــۆدا بمێنێتەوه. 
بــۆ نموونه دبێ له كرێکاری ئێرانى و 
ئەندازیاری ئێرانى کەڵک وەربگیرێت 
ســەرەتایی  کەرەســتەی  و  مــەواد  و 
پڕۆژەكه له نێوخۆ بكڕدرێت بۆ ئەوەی 
ئــەو پارەیە لــە واڵت نەڕواەتــە دەرەوە، 
پــڕۆژە  ئــەو  بــەاڵم ســپای پاســداران 
مەزنانــه  دەداته کۆمپانیا بیانییەکان 
كــه ئەوانيش بــه كرێکارى خۆيان و به 
کەرەستەی خۆيانەوە ئەو كارانه بەڕێوه 
دەبــەن کە ئەوە هۆكارێكى گرينگه له 
ديارنەمانــى پارە و باڵو نەبوونەوەی له 

نێو چينەكانى كۆمەڵگادا.
گوتيشــى  سیاســییە  چاالکــە  ئــەو 
كــه كورتهێنانــى بوودجــه كاتێــک لــه 
بڕينــى موچــەى فەرمانبەراندا ڕەنگ 
ئــەوه نيشــانەى ئەوەيــه كــه  دەداتــەوه 
خزمەتگــوزارى  پڕۆژەیەكــى  هيــچ 
ئیــدی بەڕێوه ناچێت؛ هەروەها گوتی 
کە  لە ســااڵنی ڕابــردوودا مووچەی 
کرێکاران زیاد دەکرا بەاڵم لە ماوەی 
زيــاد  نەتەنیــا  ڕابــردوودا  ســاڵی  دوو 
نەكــراوه بەڵکوو باس له كەم بوونەوەی 
دەکات. ناوبــراو هۆکارەکــەی بۆ زۆر 
پــرس گەڕانــدەوە و باســی لــەوە کــرد 
ئــەو هۆکارەی من دەیبینم ئەوەیە کە 
هیچ بەرنامەیەک و پالنداڕێژێک له 
نێوخــۆى واڵتدا نیيه و ماوەیەک لەوە 
پێــش حكوومــەت چەند موستەشــارى 
ئابوریناســى بەناوبانگــى جيهانــى لــه 
واڵتانــى چيــن و ڕووســيه و ئافريقاى 
باشــوور وهەروەهــا واڵتــی ســوئێد بــه 
كــرێ گرتبوو كــه هۆكارەكەى نەبوونى 
پالندارێژ لە ئێران بوو. بەاڵم دواى دوو 
ســاڵ كاركــردن يەكێكيــان بــه تومەتى 
ســیخوڕی دەركــرا لــه واڵت و ســێ 
کەسەکەی ديكەش لە بەياننامەيەكى 
هاوبەش دا ڕایانگەیاندبوو: هيچمان له 

دست نايه له درێژخايەندا.
زیاتــر  بــۆ  کوردســتان  ڕێپۆرتێــری 
بابەتــە  ئــەو  لەبــارەی  ڕوونکردنــەوە 
مەســەلەکە  دروســتیی  و  ڕاســتی  و 
لێکۆڵینــەوەی زیاتری کرد و ســەرەتا 
لە ئیدارەی بەرقی مەهابادەوە دەســتی 
پێکــرد؛ ناوبــراو لــەو بارەیــەوە باســی 
لــەوە کردووە کە لــە گفتوگۆ لەگەڵ 

یەکێک له فەرمانبەرانى ئەو ئیدارەیە 
و لــه واڵمى پرســيارێکی هاوشــێوەی 
ئــەو ئیدارەیــە  ســەروو، فەرمانبــەری 
باســی لــەوە کــردووە که مــاوەی دوو 
ســاڵه كارى نۆژنكردنــەوەى هێڵەكانــى 
كارەبــا لەالیــەن ئەو ئیدارەیــەوە ئەنجام 
تازەمــان  شــتێكى  هيــچ  و  نــەدراوە 
ڕاگرتنــى  بــۆ  تەنانــەت  و  نەكــردووه 
ڕووناكی نێو شــار و كارەباى هێندێک 
له كارگه حكومەتییەكانيش کێشەمان 

هەيه.  
ئــەو فەرمانبــەرەی ئیــدارەی بــەرق لە 
وتووێژ لەگەڵ ڕێپۆرتێری کوردســتان 
باسی لەوە کردووە كه ئێستا مووچەی 
ئێمــه وەدوانەكەوتــووه بــەاڵم له ســاڵی 
ڕابــردووەوە هیــچ ئیزافەکاریمــان پــێ 
نادرێــت؛ هەروەهــا گوتویەتى به هۆى 
ئەوەیكــه كارەبــا پرســێكى ســتراتيژيك 
و هەســتياره ئێمــه لــه الى حكومــەت 
حيســابى تايبەتمــان هەيــه بــەاڵم هەر 
وەک ئامــاژەم پێکــرد پێشــکەوتن و 

بەرەو پێشچوونمان ڕاوەستاوه. 
ئــەو فەرمانبەرە لە بەشــێکی دیکەی 
قســەکانیدا باسی لەوە کردووە ئەگەر 
خەڵــک بيانهــەوێ كارەبا بۆ ماڵ يان 
و  ســەنعەتى  مەســرەفى  يــان  كارگــه 
جوتیــاری بــەكار بهێنن  ئەوه تەقريبەن 
پــارە و  پێشــوو  قاتــى ســااڵنی  ســێ 
"خوديارى" له خەڵكى داخوازدەســتێنين 
ئــەوەش بەهــۆى ئەوەیكــه له ســەرووى 

خۆمانەوه ڕێنمايیمان پێدراوه.
ئــەو بەرپەرســەى ئیــدارەى بــەرق  لــە 
وتووێژ لەگەڵ ڕێپۆرتێری کوردســتان 
كارەبــا  جــاران  ئەگــەر  ڕايگەيانــد، 
بــۆ نەفەرێــک ديــارى دەكــرا ٨٠ی%  
تێچوکــەی حكومــەت دەیــدا و ٢٠%  
خەڵــک؛ بەاڵم ئێســتا ٤٠% حكومەت 
دەیــدا و ئەوەی دیکەش خوازيار دەبێ 
بــكات.  دابيــن  تێچووکــەی  خــۆی 
ئەوەش بووەتــه هۆى ئەوەیكه داواكارى 
لــه ســەر كارەبا بــه ڕادەيەكــى بەرچاو 
و ســێ قــات و چوار قات له ســااڵنى 
ئەوەیكــه  و  ببێتــەوه  كەمتــر  ڕابــردوو 
كارەباش بەكار دێنێ به دزى حكومەت 
هێڵى ناياسايى به كار دێنێت كه بووەته 
نەخــوازراوو  ڕووداوى  چەنديــن  هــۆى 
ئاگركەوتنــەوە و تەنانــەت گيــان لــه 
دەســتدانيش. ئــەو بەرپرســەی ڕێژیــم 
نەتەنيــا  كــه  ڕایگەیانــدووە  هەروەهــا 
زیــان له بەرەوپێشــچوونى خەڵک دەدا 
بەڵكــوو خەڵــک دڵســارد دەبنــەوه لــە 
ســازكردنى كارگــه بەرهەم هێنەرەكان و 

ئەمەش دبێته هۆى بێكارى خەڵک.

وتووێــژ  لــە  کوردســتان  ڕێپۆرتێــری 
بانکــی  کارمەندێکــی  لەگــەڵ 
"کشــاوەرزی" كــه کارناســی بــااڵی 
لــە ڕشــتەی ئابووریــدا لــە زانکــۆی 
تــاران هەیــە لــه واڵمــى پرســيارێکدا 
لەبــارەى الوازیــی ئابووریــی ڕێژیــم دا 
و کاریگەریــی كــەم بوونــەوەى پارە له 
ســەر بانكەكان باسی لەوە کرد؛ "ئێمه 
لەمێژه دركمان بەو شــته كردووه و ئەو 
کارمەنــدەی بانکی کشــاوەرزی هەر 
لەبەر دستى خۆیدا ڕێنمايیەكى بانكى 
ناوەندى پيشــان دام كــه ڕێکەوتەکەی 
تــازه بــوو و بەكورتــى نوســرابوو وامى 
زياتر له ١٠ميليۆن تمەن دەبێ بدرێته 
خاوەن سەرمايەى زياتر له ١٠ ميليۆن 
تمــەن ئەویــش دەبــێ لەو بانکــەدا ئەو 
ســەرمایەیەی هەبێــت. ئــەو کارمەندە 
لــەوە کــردووە ڕۆژانــه دەيــان  باســی 
رێنمايــى نــوێ و تازەمان بــۆ دێت كه 
باس لەوه دەكات دەبێت ڕادەى وام دان به 
خەڵک بەشــێوەی ڕێژەیــی ڕابگيرێت 
ســنووردار  بەشــێوەی  النیکــەم   يــان 
بدرێتــه ئــەو كەســانەى كــه بارمتــەى 
و  دادەنێــن  حقووقــى  باوەڕپێكــراوی 
ئەوەش بووەته هۆى ئەوەیکە ئیدى كەم 

كەس داواى قەرزدانەوە بكەن.  
ئەو کارمەندەی بانک هەروەها گوتى 
كه خەڵک توانــاى دانەوەى قەرزەكانى 
پێشووى خۆيان نيیه و ڕۆژانه داوامان 
لــێ دەكــەن كــه دەبــێ بۆيــان درێــژ 
بكەينــەوه يــان النیكــەم ســووديان لــێ 
نەستێندرێ يان سووددانەوەکەیان کەم 

بکرێتەوە.
واڵمــى  لــه  ڕێژیــم  بەرپرســەی  ئــەو 
پرســياری ڕێپۆرتێری کوردســتان کە 
ئایــا مەجليــس تەرحــى كــم كردنــەوەى 
ڕادەى ســوودى بانكى پەســند كردووه؟ 
ئايا ئەوه نابێته هۆى وەرشكســتەگى و 
داڕمانــى سيســتمى بانكــدارى؟ گوتى 
پەســندى  شــتەى مەجليــس  ئــەو  كــه 
كردووه تەنيا  شــتێک بووه بو دڵگەرم 
و  خافاڵندنيــان  و  خەڵــک  كردنــى 
بچێتــه  ناتوانێــت  و  بەالڕێدابردنيــان 

بوارى کردەیی. 
ئەو بەرپرســەی ڕێژیم هەروەها باســی 
لــەوە کــردووە مــاوەى يــەک مانگــه 
بازاڕى بورســى تاران وەرشكەست بووه؛ 
بــەاڵم هــەر دەيشــارنەوه، بــۆ ئەوەیكــه 
خاوەن پشــک و ســەرمايەدانەرانى ئەو 
بورســه نەيكەنــه هــەاڵ و بــەزم ونەبێته 
خوراكــى ميديا جيهانيیــەكان و بانكى 
ناوەندى له ســەر حيســابى خۆى  وادەى 

قەرەبووكردنەوەى پێداون.

ڕێپۆرتێــری کوردســتان هەروەهــا لێی 
پرســیوە ئایا ئەو بێ پارەییەی دەوڵەت 
کاریگەری له سەر حقووق و موچەى 
ئێــوە هەبووە؟ لە واڵمــدا ڕایگەیاندووە 
بــەاڵم  هەبــووه  زۆری  کاریگــەری 
چەنــد بانــک زۆر حەساســن له ســەر 
كــەم  موچەمــان  و  گەندەڵــى  پرســى 
نەكراوەتــەوه، بــەاڵم  وەکوو ســااڵن كه 
بۆيــان زيــاد دەكرديــن زيــاد ناكــرێ و 
دەرســەدى ماڵيات و ســەرانه و عەوارز 
به چەند قات زيادى كردووه و زۆرمان 
لــێ دەســتێنن. به ڕادەیــەک كه ئێمه 
نێــو  بانكەكانــى  كارمەندانــى  وەكــوو 
شارحيســابێكمان بۆخۆمان کردووەتەوه 
كــه پــارەی عــەوارز و ماڵيــات و ... 
كــەم  داواى  و  بدەيــن  هاوبەشــى  بــه 

بوونەوەمان كردووه.
لێکۆڵینــەوەدا  ئــەو  درێــژەی  لــە 
وتووێــژ  لــە  کوردســتان  ڕێپۆرتێــری 
لەگەڵ فەرمانبەرێكى ئيدارەى "ثبت و 
اسناد" كه سەرۆکی ئیدارەیە و هاوكات 
له زانكۆ وانه دەڵیتەوه هەر لەسەر ئەو 
بابەتــە ڕایگەیانــدووە کە کارمەندانی 
كــەم  موچەکانیــان  ئیدارەیــەش  ئــەو 
و  نەمــاوه  ئیزافەكاریــان  و  كراوەتــەوه 
كورتهێنانــى بوودجــەى پارێــزگا بووەتە 
هــۆی ئەوەیکە زۆربــەى ئەو مڵكانەى 
كــه دادگا حوكمــى "توقيفــى" داوەتــە 
ئێمە و ئێمەش به هۆكارى جۆراوجۆرو 
گرتبــوو،  ڕامــان  خەڵــک  لەبەردڵــى 
ئیجــرا  حوکمــەکان  بوويــن  ناچــار 
بكەيــن و زۆربــەى ئەو مڵكانەى كه له 
دەستمان دابوو به "مزايده" بيانفرۆشين 
كــه ئــەوەش بووەتــه هــۆى ناڕەزایەتــی 

خەڵک.
ئــەو بەرپرســەی ڕێژیــم باســی لەوەش 
یارمەتیمــان  ئێمــه  ســااڵن  کــردووە 
و  خێرخوازییــەکان  ئەنجوومەنــه  بــه 
قوتابخانەو مزگەوت ســازەكان دەكرد و 
مڵكى دەوڵەتيمان به هەرجۆرێک بایە 
پێدەدان بۆ ئەوەیكه خزمەت به خەڵک 
بكــەن بەاڵم ئێســتا بۆخۆمــان خێرمان 

پێ دەشێت.
لەو پێوەندییەدا فەرمانبەرێكى ئيدارەى 
پەروەردە و بارهێنان كه له بەشى دارايى 
ئــەو ئيدارەيــەدا كار دەکات هــەر لــەو 
بابەتــەوه گوتى، ئێمه یەکەمین ئيداره 
بوويــن كــه كێشــەى ئابووریــی دەوڵەت 
بەسەرماندا شكاوەتەوه و گوتى ماوەى 
چەنــد ســاڵه هيــچ قوتابخانەیەكمــان 
ســاز نەكردووه و ئەوەیكه سازيش كراوه 
ڕێکخــراوه مەدەنــى و خێرخوازيیەكانى 
ناوچەكــه و بەتایبەتــى خێرخوازێکــى                             

الوازیی ئابووریی و
 کەم بوونەوەی داهاتەکانی ڕێژیمی ئێران

ئابووری



٧ ژمارە ٧٠٦، ٦ی ئوتی ٢٠١٧

ا      »صفهانی« كه ژن و مێردێكى 

شــنۆ،  شــارەكانى  لــه  ســەرمايەدارن 
پيرانشــار، مەهابــاد، نەغــەده، بۆكان، 
ســاين قــەاڵ و تيــكاب لــه گوندەكاندا 
زياتر له ٥٠٠ مەدرەســەيان سازكردووه 
ســاڵيش  ســێ  بۆخۆمــان  ئێمــه  دەنــا 
دەبــێ نەتەنيا كــه هيچمان نەكردووه و 
تەنانــەت ئــەو بينايانەى كــه كۆن بوون 
يا خەساريان پێگەیوە ناتوانين نوژەنيان 

بکەينەوه.
ئــەو بەرپرســەی ڕێژیــم باســی لەوەش 
هیــچ  زۆره  ماوەیەکــی  کــە  کــرد 
فەرمانبەرێكى نوێمــان دانەمەزراندووە 
زۆرمــان  كێشــەیەکی  ئێســتا  و 
هەيــه لەبــوارى پــەروردەدا بــۆ نموونــه 
هــاوكات  دەبــێ  شــيمى  مامۆســتاى 
دەرســى فيزيک و عەرەبيشــى بدەينێ 
كــه بيڵێتەوه و هێــزی مرۆییمان كەمه 
و ناشــتوانين كەس ئیســتخدام بكەين؛ 
هــۆى  بووەتــه  ئــەوه  گوتــى  هەروهــا 
ئەوەیكه ئاســتى خوێندن بــه ڕادەيەكى 
بەرچاو داببەزێت. مامۆستای نەشياو 
"غيــر  بابەتــى  ســەر  لــه  ناشــارەزا  و 

اختصاصى" خۆى دابندرێت.
ئــەو مامۆســتایەی قوتابخانــە باســی 
لــەوەش کردووە ماوەيەكه هەوڵ دەدەين 
كه ڕادەى تەمەنى "بازنشستگى" ببەینە 
ســەركەوتوو  تاڕادەيــەک  و  ســەرێ 
بوويــن و ئەوەش دەبێتــه هۆى ئەوەیکە 
ڕەوتی كەمبوونەوەى مامۆســتاکانمان 
ڕابگرين؛ هەروەهــا گوتی: "ماوەيەكه 
دســە وداوێنى ئەو مامۆســتایانە بووين 
داوامــان  و  کــراون  خانەنشــین  كــه 
لێكــردوون كــه بگەڕێنــەوه خزمــەت و 
موچەيەكــى كەميــان دەدينيێ ئەوەش 
بووەتــه هۆى ناڕازیبوونــى خوێندكار و 

دايک و باوكەکان."
ڕادەى  كــه  كوتــى  هەروەهــا  ناوبــراو 
خۆدياريمــان لــه خەڵــک زيــاد كردووه 
ڕادەى  پێــی  بــه  دەبــێ  كــەس  هــەر 
توانایى خۆى یارمەتی  به ئاموزش و 
مەدرەســەكان بــكات کە ئەوەش بووەته 
هــۆى ناڕازیبوونــى دايــک و باوکــى 
خوێندكارانــى كــەم داهــات و جــارى وا 
هەبووه ئێمه له ســەر حيســابى خۆمان 

بۆمان جێبەجێ کردوون.  
ئەو بەرپرســەی ڕێژیم هەروەها باســی 
لــەوە کــرد ســااڵنی پێشــوو یارمەتیی 
خوێندكارانــى كــەم داهاتمــان دەكــرد و 
تەقريبەن به خۆڕایی دەرسيان دەخوێند 
بــەاڵم ئێســتا ناتوانيــن تەنانــەت دەبێ 
بکــەن.  یارمەتیشــمان  خوێنــدكاران 
ئــەوەش بووەتــه هــۆى ئەوەیکــە ڕادەى 

مندااڵنــى نەخوێنــدوار لــه پارێــزگادا 
بــکات  زيــاد  ترســێنەر  بەڕێژەيەكــى 
و ڕۆژانــه لــه شــەقام و کۆاڵنــەکان 
خەريكــى دەستفرۆشــى و کاری لــەم 
چەشــنەن و بوونەتــه هــۆى زيادبوونــى 

كێشەی ئەمنییەتی.
ڕێپۆرتێــری کوردســتان هەروەهــا لــە 
لەگــەڵ  تەلەفوونیــدا  وتووێژێکــی 
دەرمانیــی  بەشــى  فەرمانبەرێكــى 
لەوبارەیــەوە  مەهابــاد  نەخۆشــخانەی 
باســی لــەوە كــرد کە ئــەو فەرمانبەرە 
ڕایگەیانــدووە، كــەم داهاتــی دەوڵــەت 
لەســەر  ڕاســتەوخۆى  کاریگــەری 
نەخۆشــخانە حكومەتییــەكان هەبــووه 
بەڕادەيــەک كه لــەم دوايیانەدا چەند 
وئــەو  دەرکــردووە  فەرمانبەرێكمــان 
بوودجەيەى كه دەوڵەت وەكوو سەرانەى 
ســااڵنه بۆمان دەنێرن بەشــی خواردنى 
بەشــى دەرمان، حقووقى پەرســتارەكان 
و دوكتــورەكان نــاكات هەربۆيــه چەند 

ڕێكارێكمان گرتووەته بەر.
يەكــەم: دانانى ســندووقى یارمەتی بە 
نەخۆشخانە لە نێو خودی نەخۆشخانە 

و شوێنه قەرەباڵغەكانى شار.
دووهــەم: زيــاد كردنــى ڕادەى بليتــى 
و  نەخۆشــخانه  نێوخــۆى  دوكتورانــى 

زيادكردنى كڕين و دابين كردنى دەرمان 
كه دەبێ نەخۆشــەكان بۆ مانەوەيان له 
نەخۆشــخانە ئــەو هەزينەيــه بۆ خۆيان 

پەرداخت بكەن. 
شــيفتى  كردنــەوەى  كــەم  ســێهەم: 
و  ڕاگرتــن  و  پەرەســتاران  زيــادی 
ڕاگرتنــى دوكتورو پرســتار لــه زانكۆ 

پزيشكیيەكان.
هەروەهــا  ڕێژیــم  فەرمانبــەری  ئــەو 
باســی لەوە کردووە ئەو كارانه بوونەتە 
هۆی ئەوەیکە قورسايى بكەوێته سەر 
شــانى خەڵک كه بەهۆى نەخۆشيیەوه 
و  دەوڵەتــى  نەخۆشــخانەی  دەڕۆنــە 
كوالێتــى  خــوارەوەى  هاتنــه  هەروەهــا 
خزمەتگوزارى بۆ نەخۆشــەكان ئەوەش 
دەبێته هــۆى ئەوەیكه خەڵک بەناچار 
بڕۆنــە نەخۆشــخانه ئەهلییــەکان كــه 
زۆره  يەكجــار  هەزينەيــان  ئەوانيــش 
ســازبوونى چەنديــن  هــۆى  بووەتــه  و 

دادگاكان.  لــه  قەزايــى  پەروەنــدەى 
هەروەها باســی لەوەش کرد من وەک 
کەســێک كــه لــه بەشــى دەرمانیــى 
نەخۆشــخانەم مــاوەى شــەش مانگــه 
كــه پارەی دەرمانمــان به دەرمانخانەى 
ناوەندیــى لــه ورمــێ نــەداوه كــه ئــەوه 
بووەته هۆى ئەوەیكه ئەو دەرمانخانەيه 
ناردنــى دەرمــان ڕابگــرێ و ئێمــەش 
ناچــار بوويــن كــه لــه شــاره دوورەكان 
هەروەهــا  بێنيــن.  قــەرز  بــه  دەرمــان 
گوتــى ئێســتا تەنيــا بەشــى دەرمانیی 
نەخۆشخانه زیاتر له چوارسەد ميليۆن 

تمەن قەرزداره.
هــەر له ســەر ئــەو بابەتــه ڕێپۆرتێری 
لەگــەڵ  گفتوگــۆ  لــە  کوردســتان 
فەرمانبەرێکــی شــیرکەتی بیمــە کە 
شیركەتێكی شەخسییە ڕایگەیاند کە: 
"ســااڵنی پێشــوو دەوڵەت به ڕادەيەكى 
بەرچــاو خۆديــارى دەدا بــە شــیركەته 
ئەهليەكان بۆ ئەوەى ڕقابەت ساز بێت 
تــا كەيفيەتــى كارەكانيــان ببەنــە ســەر 
بــەاڵم دووســاڵ دەبێــت ئــەو خۆدياريه 
ڕاگيــراوه و ئێمــه لــه ســەر حيســابى 
خۆمــان ناچاريــن بۆ مانەوەمان له نێو 
بازاڕدا و نەدۆڕانمان ڕادەیەكى بەرچاو 
لــه هەزينەكان كەم بكەينــەوه تەنانەت 

ئێمــه ســاڵی ڕابردوو به دوو مۆنشــی 
كردنــى  تەكميــل  و  كارەكان  فريــاى 
پەروەنــدەكان نەدەكەوتين. بەاڵم ئێســتا 
ناچار بوم هەر دوو مۆنشــی له ســەر 
كارەكانيــان البــەرم و خــۆم كارەكانیــان 
بەڕێــوه دەبــەم؛ هەرچەنــد ڕادەى ئــەو 
کەســانەی کاریان هەیە تا ڕادەیەک 
كەم بووەتەوه كه له حەوتوویەکدا تەنيا 
چــوار كــەس پێوەنديان كــردووه كه لەو 
چوار كەســه دوو کەسیان بۆ فەسخ و 
تەواوكردنى قەراردادەکانيان هاتوونە."

هەروەهــا  بیمــە  فەرمانبــەری  ئــەو 
باســی لــەوە کــرد؛ "نەمانــى بيمــه و 
كــەم بوونــەوەى هیــوای خەڵــک بــۆ 
داهاتــووى كارى خۆيــان دەبێتــە هــۆى 
ســاردبوونەوەى خەڵک له كارى خۆيان 
و نەمانــى هەلــى كار." لــە درێــژەی 
قسەکانیشیدا وتى: "ئەگەر كارگەكان 
يان شــيركەتەكان يان خەڵكى ئاســایی 

قەرارداديــان  ســەرمايەكان  خــاوەن  و 
لەگــەڵ بيمــه نەبێت دەبێتــه هۆى بێ 
متمانه بــوون يــان لەاليەن شــیركەتەكان 
و فەشــەل بوونــى بازرگانــى له نێوخۆ 
ئــەوەش بووەته هۆى ئەوەیکە چیديكه 
خەڵــک و خــاوەن ســەرمايەکان پارەى 
خۆيان له بازار نەكەن و له بانكەكان دا 

هەڵيبگرن و هەلى كار نەمێنێت."
مەیدانییــەدا،  لێکۆڵینــەوە  لــەم  هــەر 
لەبــارەی  کوردســتان   ڕێپۆرتێــری 
هۆكارەكانــى كــەم بوونــەوەى داهاتــى 
مامۆســتایەکی  لەگــەڵ  دەوڵــەت 
ورمــێ  نازلــوى  زانكــۆى  ئابووریــی 
وتووێــژی کــردووە؛ ئــەو مامۆســتایە 
باســی لەوە کردووە کــە هۆكارەکانی 
كورت هێنانــى بوودجــەى میللى بۆ ئەم 

چەند خاڵە دەگەڕیتەوە:
نێودەوڵەتيیــەكان  گەمــارۆ   -١
دواى  لــه  تەنانــەت  كــه  دەگەڕێتــەوە 
هاتنــه  بــه  ئەتۆميــش  ڕێكکەوتنــى 
بــێ  ترامــپ  حكومەتــى  ســەركارى 
متمانەيــى نیســبەت به بــازاڕى ئێرانى 
شــیركەتانە  ئــەو  تەنيــا  و  ســازبووه 
سەرمايەگوزارى دەرەکی دەهێنه نێوخۆ 
کە شــیركەته ڕووســى و چينيیەكانن. 
ئەوانيــش وەكــوو پيشــەى هەميشــەيى 

خۆيــان  بەرژەوەندیــى  تەنيــا  خۆيــان 
لەبەرچــاوه و بــە وەرگرتنــی ئیمتيازى 
ئابووری گەوره له گرێبەســتەكانياندا 
و بــه بيانــووى پشــتيوانى له ســەحنی 
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتووەکان و 
لۆبــى نێودەوڵەتــى گەورەترين زەربەيان 

له ئابوورى ئێران داوه.
كێشــەى  لــه  ئێــران  تێوەگالنــى   -٢
ناوخۆيــى ســووريه و عێــراق  كــه بــه 
قسەى خۆى ئەو كاره له درێژەى پالنى 
ژووره داخراوەكانــى واڵتــى ئامريــكا و 
ئیســرائيله كه پالنيان هەيه به كێشانى 
ئێران بۆ نێو ئەو شــەڕانه ئێران تووشى 

خەرجى زۆرى شەڕ بكەن.   
بــه وتــەى ئــەو مامۆســتایەی زانکــۆ 
شــەڕى ســووريە و يەمــەن بيانوويەكن 
مەبەســتى  و  ئێــران  تێوەگالنــى  بــۆ 
ســەرەكى ئێرانــه كــه هــەر چەنــد ئــەو 
شــەڕانه زۆر بخایەنێــت خەرجــى ئێران 

زيــاد دەبــێ و دەبێتــە هۆى فەشــەل له 
لەگــەڵ  وهاوكاتيــش  واڵت  نێوخــۆى 
ئابلۆقــه نێودەوڵەتيیــەكان دەبێتــه هۆى 
گوشــارێكى ئابــوورى يەكجــار زۆر و 
ئێــران ناچــار دەبێــت لــه درێژخایەنــدا 
لــه  خــۆى  شــەڕئەنگێزى  ســتراتيژى 
دەرەوەى سنوورەكانى خۆى بگۆڕێ بۆ 

سازان لەگەڵ واڵتانى ڕۆژئاوایی.
٣-نەبوونی پالن و بەرنامه له نێوخۆى 
واڵت هۆکارێکــی دیکەیــە كــه ئێران 
دروســتبوونییەوە  ســەرەتاى  لــه  هــەر 
هيــچ پالنێكــى ئابوورى دیــار و خاوەن 
ســەبکی نيیــه، دروســته حكومەت به 
نــاو کۆماریيه و ماركى ئيسالميشــى 
ئابوورییەكــەى  بــەاڵم  داوه  خــۆى  لــه 
زياتر له ئابوورى واڵتانى كۆمۆنيستى 
دەچێــت و هەمــوو ئامرازەكانــى بژيوى 
خەڵــک بەســراوەتەوه بــه حكوومــەت 
بــه جورێــک كــه کەڵــک لــەو پالنە 
وەردەگرێت بۆ كۆنتڕۆڵكردنى خەڵک 
و مانەوەى دەسەاڵت، بەاڵم نازانێ كه 
وەكــوو زۆربەى واڵته كۆمۆنيســتەكان 
ئــەو پالنــەى بۆ ناچێتەســەر يان دەبێ 
سياســى  ئابــوورى  ڕووخانــى  تووشــى 
ببێــت يــان وەكــوو چين به زەبــرى زۆر 
وەك  يــان  ڕابگرێــت  دەســەاڵتەکەی 

خــۆى  ئابــوورى  سياســەتى  ڕووســيە 
بگۆڕێ.

٤-به هۆی داكشــانى لەنــاكاوى نرخى 
نەوت له سااڵنى ڕابردوودا واڵتانێکی 
وەكــوو ئێــران كــه ئابورییەکەیان ٨٠% 
ئەوانيــش  بەســتراوەتەوە  نــەوت   بــه 
تووشــى داكشــان دەبن و ئەوه نيشانەى 
گەورەيــه؛  ئابووریــی  الوازییەکــی 
كاتێــک  ئامريــكا  وەكــوو  واڵتێکــی 
ئــەو الوازییە لــه واڵتەکانــدا دەبینێت 
کەڵکــی لێوەردەگرێــت و هــەوڵ دەدا 
يــان  بســتێنێت  ئابــوورى  ئیمتيــازى 
حكومەتــەكان ناچاربــه گۆڕين بكات 
بۆ نموونە ئاماژەى به بەهارى عەرەبى 
و بەتايبەتــى میســر كــرد كــه ئەويــش 
تووشى هەمان كێشه بوو و كۆتايیەكى 
ناخۆش چاوەڕوانى وەها دەســەاڵتێک 

دەكات.
ســتراتيژيکى  هــۆكاری   -٥

ئيدئۆلۆژيكــى واڵتانــى وەكــوو ئێــران؛ 
بەرژەوەنــدى  لــه  ئــەوان  ســتراتيژيى 
خەڵکــدا نيیــه و تەنيــا بــۆ مانــەوەى 
خۆيان له دەســەاڵتدایه. ئەم واڵتانە به 
نائەمن كردن و دەســتێوەردانى چەكدارى 
و خراپەكارى له مەجلیس و ئابوورى و 
واڵتەكانى دراوســێ، بۆخۆیان تووشی 
كــه  سەرســوڕهێنەردەبنەوه  خەرجێكــى 
مانەوەیــان  تێچــووە  ئــەو  وایــە  پێیــان 
بەپێچەوانــەوه  بــەاڵم  دەكات  تەزميــن 
بە زیانى خۆيان دەشــكێتەوه و تووشــى 
ئابڕووچوونى نێودەوڵەتى و گەمارۆی 

ئابوورى و دەيان خەرجى ديكه دەبن.
هەر لە ســەر ئەو بابەته دوكتورایەکی 
لــه  لــه تــاران  سياســەتى نێودەوڵەتــى 
وەاڵمــى پرســيارى ئەوەیکــە ئەو دۆخه 
هەتا كەی دەخايەنێت و کۆتاییەکەی 

چى لێ دێتەوه؟ وتی:
لەمێژه داوێنى واڵتى ئێرانى گرتووەتەوه 
و چەنــد ســێناريۆى پێش بينــى كرد كه 
له داهاتوويەكى نیزیکدا تووشى واڵتى 

ئێران دەبێت.  
١- بــه ڕووخانــى ئابوورى، ئێــران ئیتر 
واڵتانــى  لــه  دەســتێوەردان  ناتوانێــت 
دراوســێ دا بــكا و ئــەو كارەش دەبێتــە 

هۆى شەڕ له سنوورەكانى خۆى.
 ٢- ئێــران لــەو ســیناريۆيەدا دەبێ به 
تەواوەتــى ســەروەرى خۆى بداته دەســت 
دوو واڵتى ڕووسيه و چين و ئەوانيش 
به دڵی خۆيان نەوت و گاز و سەرچاوه 
سروشــتيیەكانى ئێــران لەژێرچەپۆكــى 
خۆيان دەنين و لەو دۆخەشــدا نێوخۆى 
زۆر  ناڕەزایەتییەکــی  تووشــى  ئێــران 
دەبێتەوه و دەســەاڵت ناتوانێت دۆخەكە 
كۆنتــڕۆڵ بــکات و واڵتى ڕووســيەش 
نيشــانى داوه كــه ئیتــر پشــتى واڵتانى 

بێ كەڵک.
٣- ئێــران دەبــێ له نێوخۆدا دەســەاڵت 
بكاتــەوه، كه هەر چەنــد ئەو دۆخه له 
واڵتێــک وەكــوو ئێــران زۆر دوره بەاڵم 
ئەگــەر مەجبــوور بكرێــت لــه دەروەى 
واڵت بــێ گومان بۆ ئەوەیكه خەڵک 
لەگەڵــى بن دەبێ گۆڕانكارى له هەر 
ســێ ســەرۆكايەتيیەكەیدا بــكا  و بەو 
كارەشى دروسته خۆى له دەستێوەردانى 
سەربازى واڵتانى بيانى به دووردەگرێت 
بــەاڵم بــه نزيکبوونــەوەى خەڵــک لــه 
گلۆباليزمــى  ڕەوتــى  و  دەســەاڵت 
نێودەوڵەتــى و ســازبوونى جەمســەر و 
ئەحزابى جيا جيا له نێوخۆدا حكومەت 
بــه تــەواوى ماهيەتــى دەگۆڕدرێــت و 

دێته سەر ڕێگای راست.

ئێران هەر له سەرەتاى دروستبوونییەوە هيچ پالنێكى ئابوورى دیار و خاوەن سەبکی نيیه، 
دروســته حكومــەت بــه نــاو کۆماریيه و ماركى ئيسالميشــى له خۆى داوه بــەاڵم ئابوورییەكەى 

زياتر له ئابوورى واڵتانى كۆمۆنيستى دەچێت. 

سیاسەتی چەوتی حکوومەتی ناوەندیی ئێران 
کوردەکان زیاتر بەرە و سەربەخۆیی خوازی 

هان دەدات

جیاخــوازی یــا ســەربەخۆیی خــوازی 
چەمکێکــە کــە بەدرێــژای مێــژووی 
بــۆ  بیانوویــەک  وەک  هاوچــەرخ 
سەرکوت و پێشێل کردنی مافەکانی 
بەکارهێنــراوە.  کــورد  نەتــەوەی 
تەنانەت لە زۆر مافی ســەرەتایی بێ 
بــەش کــراون چونکــە هــەر مافێکــی 
ســەرەتایی بە بەستێنێک بۆ گەیشتن 
بــەو ئامانجــە دەزانــن. لێرەدایە کە بۆ 
پێش گرتن بە ڕزگار بوونی کوردستان 
داگیرکــەری  چەمکــی  کــورد  و 
دەوڵەتەکانی ناوەند لە سەر کوردستان 
بۆیــەش  هــەر  دەکات.  پەیــدا  مانــا 

دەســەاڵتی خــۆی لــە ســەر بنەمــای 
هێــز و بــە تێڕوانینــی ئەمنیەتــی لــە 
ســەر کوردستان بەرقەرار کردووە. بەو 
شــێوەیە پێشــی بە گەشــەی ئابوری و 
کەلتوری و کوردستانیش دەگیردرێت 
چونکە مەبەستی حکومەتی ناوەندی 
داگیرکــردن و پێــش گرتــن بە ئازادی 
نــەک  کوردســتانە  خاکــی  و  گــەل 
بەڕێوەبــردن یان باشــتر کــردن یا بەرەو 
پێشبردن. هەرلەم ڕاستایەشدایە کە لە 
مێــژوو و بیرەوەریمان لە گەڵ دەوڵەتی 
ناوەندی جیا لە خوێن و ستەم شتێکی 
تــر جێگــەی نابێتــەوە. لــە هەمــووی 
ســەرنج ڕاکێشــتر ئەوەیــە کــە کــورد 
زۆر جــار بــە مافی زۆر کەم لە پێناو 

نەمانی شــەڕ و نەهامەتی و گەیشتن 
بــە کەمترین مافەکانی خۆی ئامادە 
بووە کە لە چوارچێوەی ئەو سنورانەدا 
داواکانی خــۆی هێناوەتە ئاراوە. واتە 
کورد قەڵەمبازی داوە بە ســەر ویست 
و مافــی جیاخوازی لە پێناو دروســت 
کردنــی کۆمەڵگایەکی پێشــکەوتوو 
کــە نەک لەالیــەن دەوڵەتــی ناوەندەوە 
پێشــوازی لــێ نەکــراوە بەڵکــوو هــەر 
هەڵســوکەوتی  هەمــان  ڕووی  بــەرەو 
بۆتــەوە.  داگیرکەرانــە  و  دژبەرانــە 
مافــی  دژایەتــی  ئاســتی  تەنانــەت 
کوردان تەنیا بۆ دەســەاڵتدارانی تاران 
نەماوە بەڵکوو بە دەگمەن هەڵکەوتووە 
بــە  دان  خوازترینیشــیان  دێموکــرات 

کەمتریــن مافــی ڕەوای کورددا بنێن 
ترســی  لــە  ئەوانیــش  بەپێچەوانــەوە 
بــە  دەســکردی  یەکێتــی  داڕوخانــی 
جەبــر و زۆر هــەر وەک داگیرکــەران 
تێڕوانینــەوە  لەبــاری  و  بیردەکەنــەوە 

جیاوازییەکیان نییە 
. دوای ئــەو هەمــوو ســاڵە ئێســتا لــە 
هەمــوو کاتێــک زیاتــر ئــەو پرســیارە 
دێتــە پێــش کــە تــا کــەی بــەردەوام 
بیــن لــە ســەر داوای مافەکانمــان لــە 
دەســکردە  ســنورە  ئــەو  چوارچێــوەی 
کــە تەعبیر لــە گەوهــەری نەتەوەیی 
ئێمــە نــاکات. یا بۆچی لــە کاتێک 
دا کــورد هەمیشــە ئـــامادە بــووە بــۆ 
دانوســتان و چارەســەری بــەاڵم هــەر 
بــە خوێــن و خەنجــەر وەاڵم دراوەتــەوە 
بەردەوام بێت لەســەرداخوازی بۆ چارە 
ســەری و دانوســتاندن. یــا چەنــد جار 
ئامادە بین بۆ سەلماندنی نیەت پاکی 
لە ســەر مێز دابنشــین ئەوان تیرۆرمان 
بکــەن؟ یــا تــا کەی ئامــادە بین ئێمە 
بۆ بەرچاو گرتنی حەساسیەتی ئەوان 
بــە دڵیــش نەبێت بە گوتار لە ڕەواترین 
مافــی خۆمان دەســت هەڵگرین ئەوان 
تەنانــەت ئامــادە نەبن بۆ چارەســەری 
گرفتەکان دانوستاندنیشــمان لە گەڵ 

ئــەو  هەمــوو  پێشــی  هاتنــە  بکــەن. 
پرسیارانە لە ناخی خۆیدا خوێندنەوەی 
ســەرۆک  دانیشــتنەکانی  مێــژووی 
عەشــیرەتەکان و نوێنەرانــی کــورد و 
ڕێبەرانــی وەک ســمکۆ و پێشــەوا و 
هەیئەتی کورد و قاسملوو وەبیردێنێتەوە 
؛ وەاڵمەکانیشــی لە الی جیلی نوێ 
بــە ئیدی بەســە دەســت پێــکات. ناڵێم 
ئەوانــەی پێش ئێمە هەڵــە بوون بەڵکو 
بناغەی ئەو ئیدی بەسەی جیلی نوێ 
بەرهەمــی خەبات و تێکۆشــانی ئەوان 
و ســەردەمی ئێستای گەشەی بواری 
جیا جیای دۆزی کوردە. هەر بۆیەش 
کاتــی ئــەوە هاتــووە لــە بەر ســێبەری 
ســتراتیژی  مێــژووە  ئــەو  قورســی 
نوێــی گــەل و خەبــات و تێکۆشــان لە 
لــە چوارچێــوەی ســنوری  داخــوازی 
دەســکرد بگۆڕیــن بۆ داخــوازی گەل 
جا هەرچی بێت واتە بڕیاردان لە سەر 
چارەنوســی خۆمان بکەینە مانشــێتی 
داخوازییەکانمــان. بۆســەلماندنی ئــەو 
داخــوازە ڕەوایــەش مێــژووی ســتەمی 
چەندین ســاڵە بە بەڵگە بهێنینەوە کە 
پڕە لە داســتانی داپڵوســین و قڕکردن 
و  گوللــە  و  زینــدان  و  ژینۆســاید  و 
تفەنــگ؛ واتــە سیاســەتی چــەوت و 

دژبەرانــەی ناوەنــدی تــاران زیاتــر لــە 
هەموو بیانویەک ئێمە هان دەدات کە 
سەرلەنوێ ریشەی ستەمکاریی ناوەند 
بەنیســبەت کوردەوە پێناســە بکەینەوە 
و ســتراتیژیی دیکەمــان بەرامبــەری 
هەبــێ.  پێــم وایە لێرەدا هێزی ڕاســان 
و داینەمــۆی شــۆڕش واتــە حیزبــی 
دێموکرات دەبێت بۆ ئاراســتە کردن و 
بەرجەستە کردنی ئەو داوایە ڕۆلێکی 
کاریگــەر بگرێــت چونکــە داینەمــۆ 
بــوون و قوربانــی و خەباتــی نزیکــەی 
یەک ســەدەی ڕابردوو ئــەو ئەرکەش 
لــە ئەســتۆی ئــەو هێــزە دادەنێــت. بێ 
گومــان بــاش دەزانــم بــۆ ئــەوەی ئــەو 
داوایــە لــە دروشــمێکی زرق و بــەرق 
دار بگوڕێت بۆ ســتراتیژێکی بەرنامە 
داڕێــژراو، ســەرەتا پێویســتە زەمینەی 
تیئــوری ئــەو چەندە لەبەر ڕۆشــنایی 
نەهامەتییەکانی مێژووی ڕابردوومان 
دابڕێژرێت و بکرێتە ئامانجی شۆڕش 
و دواتر بۆ جێبەجێ کردن و پڕاکتیزە 
کردنــی ڕاســان بیگەیێنینــە لوتکەی 
بەهێزی بەاڵم تەنیا هێنانە بەر باســی 
ئەو بابەتە ئەو چەندە بە دوژمن نیشان 
دەدات کە بە هەڵگرتنی وانەی مێژوو 

درێژە بە خەباتمان دەدەین .

کۆمەڵگا
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پیالنی 
دابڕان لە 

زمانی کوردی 
پـــــووچـــەڵــە!

زمانــی کــوردی وەک یەکێــک لــە 
دەوڵەمەندترین زمانەکانی رۆژهەاڵتی 
ناویــن، لــە بــواری زمانەوانییــەوە  لــە 
ئــەم  زمانەکانــی  کۆنتریــن  ریــزی 
زمانــی  کــە  دەبیندرێــت  ناوچەیــە 
ملیــۆن   ٥٠ بــە  نزیــک  ئاخاوتنــی 
کەســە و پێشــینەی کۆن و کەونارای 
زمانێــک  هەیــە.  مزۆپۆتامیــادا  لــە 
بــە شــێوەزارە رەنگاورەنگــە پڕ وشــە و 
پیتــە زارەکییــەکان کــە بۆ نووســین، 
رەنــگ، شــێوە و جوانییەکــی بەرچاو 
بــە ئەدەبیــات و دیالێکتی ئاخاوتنانی 

ئەدات .
زیاتــر  کوردســتاندا  رۆژهەاڵتــی  لــە 
ئــەم  بەرفراوانــی  و  رەنگاورەنگــی 
شێوەزارانە  بەرچاو دەکەوێت کە رەنگە 
لــە پارچەکانــی دیکــەی کوردســتان 
زمانــی  بــۆ  ئەگــەر  نەبێــت.  ئاوەهــا 
کــوردی و بگــرە هــەر شــێوەزارێک 
هەتــا رێــژەی ئاخێوەرانــی ئــەم زمانــە 
ئاســاییە  زۆر  نەکرێــن   هەژمــار 
دەوڵەمەنــدی  و  بەرفراوانــی  بــەاڵم 
وشــە و تەنانــەت پیتیــش لــە زۆربەی 
شــێوەزارەکان، رێــژەی ئاخێوەرانی ئەو 
شێوەزارەشــی تیپەڕانــدووە و خــۆی لە 
زۆر بوون و دەوڵەمەندی وشە و پڕمانا 
و فۆنۆتیــک و بگــرە مانادارکردنــی 

دەســتەواژەکان وای کــردووە کــە ئــەو 
زمانــی  دەوڵەمەنــدی  لــە  شــێوەزارە  
کــوردی زیاتــر خــۆی بنوێنــێ و بــۆ 
چوارچێــوە و روو لــە زیاد بوونی وشــە 
ئەدەبی و بە نرخەکان  لە کێبڕکێیەکی 
زارێکــی  شــێوە  لــە  گــران  و  بەهێــز 
دیکەی کوردی پیشــان بدرێت. لێرەدا 
دەچمــە ســەر باســی شــێوەزارێک لــە 
زمانــی کوردی کە رەنگە کەمتر بۆ 
بواری زمانەوانی و ئەدەب و نووسینی 
کــوردی بایەخــی پێدرابێت بــەاڵم ئەو 
کاتە کە ئاخێوەر، دیالێکت، نووســین، 
نۆرم، فۆرم و فۆنەتیکی ئەم شێوەزارە 
دەبیندرێــت نرخــی ئەدەبــی و دەنــگ 
و ســازی وشــەی شــێوەزاری لەکــی 
چەنــدە بەرفراوان بێت خۆی لە قەرەی 
دەوڵەمەنــدی زمانێک وەک کوردی 
ئــەدات هەتــا بــە بەرفراوانــی زوانــی 
کوردیــش رەنگینییەکــی دیارئــەدات 
کە هێشــتا ســتاندارد نەبووە و خاوەنی 
چوارچێــوەی  و  ســەرا  فەرهەنــگ 
دیاریکــراو نییــە و ئــەوەش وا دەکات 
کە نەیاری ئەم زمانە رۆژبەرۆژ زیاتر 
دەرفــەت بۆ لــە نێوبــردن و وردکردنی 

ببینێتەوە!
وەک دەســەاڵتی زمانــی فارســی و 
ســتاندارد بوونــی ئــەم زمانە، شــەڕی 
لــە نێوبردنــی زوانــی دیکــە لــە ژێــر 
ســێبەری تــەک زمانــی و فەرمــی 
بوونــی تاکە زمانێک )فارســی( کە 

خــۆی پڕ لە وشــەی بێگانە و ناتەواو 
لە بــواری دەوڵەمەند بوونی زمانیدایە 
هــەوڵ و تەقــەالی بــۆ پاکتاو کردنی 
زمانــی دیکــە کــە الی الیەنگرانــی 
زمانی فەرمــی واڵتێکی وەک ئێران 
بــە شــێوە زاری خۆجێیــی )بوومــی( 
ناودێڕ کراوه و تا ئێســتاش بی ئاکام 
مــاوە. ئــەم هەوڵــە ســااڵنیکی دوور و 
درێژە بەردەوامە  و دیارە بێ بەرهەم و 

نەزوک دەمێنێت! بۆ؟ 
چوونکــە شــێوەزاری لەکــی هــەر لــە 
زمانــی  ئســتراکچێری  و  چوارچێــوە 
خــۆی  بەئاشــکرایی  دا  کــوردی 
وەک  ئاخاوتــن  شــێوەی  و  دەنوێنــێ 
دیالێکتیکیــش  بگــرە  و  فۆنۆتیــک 
بــۆ بێــژە کــردن ناتوانێــت خــۆی بــە 
زمانێکــی غەیــری کــوردی نزیــک 
بکاتەوە. وشــەکانی شێوەزاری لەکی  
لــە الیــەن زۆرینــەی ئاخێوەرانــی ئــەم 
شێوەزارە لە جوگرافیایەکی دیاریکراو 
ئیــالم  کرماشــان،  پارێــزگای  وەک 
و بەشــێکی زۆر لــە لوڕســتان هەتــا 
هەروەهــا  و  نوورئابــاد  و  خۆڕەم ئــاوا 
بەشێک لە پارێزگای هەمەدان وەک 
ئەســەدئاباد، نەهاوەند و تویسرکان کە 
بە  لەک نشین ناسراون و زۆر جیگەی 
جیــاواز و پــرش و بــاڵوی دیکه، هەر 
لــە چوارچێوەی زمانی کــوردی بێژە 
دەکرێــت و تەنانــەت پیتەکانــی ئــەم 
شــێوەزارە لــە فۆنۆتیــک و گوتــاردا 
ناتوانــن لــە بواری ئاوایی و هەتا مانا 
و هاوتادا لە زمانێکی وەک فارســی 
خۆیــان ببیننەوە. لــە زماندا ئەو کات 
پیــت، وشــە، زار و بــن زار خــۆی لــە 
زمانێکی دیاری کراودا ببینێتەوە دیتر 
دەرفەتــی البــردن و ورد کردنــی ئــەو 
شــێوەزارە زۆر ئاســتەمە کە پیالنی لە 
پێشــداداڕێژراویش بــۆی هــەوڵ بدات 
کــە بــۆ خۆی ببات یــان خاونداریەتی 
لــە بڕین و دورخســتنەوەی لــە زمانی 
دایــک بــکات. زمانــی دایکــی لــە 
کوردیــدا شــێوەزارە دوور و نزیــک لــە 
یەکەکانــە کــە لێرە شــێوەزاری لەکی 
زیاتــر بــە هەورامی، گۆرانــی و بگرە 
کرمانجــی نزیک دەبێــت کە دوور لە 
ناســینی ســتاندارد بــوون یان زانســتی 
بوونی زمانێک، هەر بە ئاشکرایی لە 
گوتار، دیالێکت و شێوەی بێژەکردنی 

ئاخێوەررانــی بە دەرئەکەوێت کە ســەر 
بە چ زمان و ساختارێک بێت.

فکریەتی پان ئیرانیســتی- فارسیزم و 
ئاســمیلەگەری رێژیمــی ناوەندگەرای 
لــە ســێ قۆناغــی جیاجیــای  ئێــران 
هەمــوو  خــۆی  ســەرای  فەرهەنــگ 
کــە  بــووە  ئــەوە  تەقــەالی  و  هــەوڵ 
نێــو  یەکــی زمانەکانــی  بــە  یــەک 
بچــووک  بــە  و  بــکات  ورد  ئێــران 
کردنەوەیــان هەوڵــی زەق کردنــەوه و 
گــەورە نیشــان دانــی زمانی فارســی 
بــدات و لــە الیەکــی دیکەشــەوە هەتا 
ئیمکانــی هەبێــت پیالنــی نگریســی 
دژە زمــان و فەرهەنگــی نەتەوەکانــی 
نێــو  بخزێنێتــە  ئێــران  بندەســتی 
شــێوەزارەکان و هەوڵــی دووبەرەکــی و 
جیاکردنەوەیان بدات کەچی لە گەورە 
شــارێکی وەک کرماشــان بــە هەموو 
رەنگاورەنگی شێوەزارە کوردییەکانەوە 
پیالنڕێژانــی فارسیســتی ناوەندگەرا، 
بــە دروســت کردنی زمانی دەســتکرد 
و بازاڕیی ''فارســی کرماشانی'' کە 
ئــەوەش لــە هیــچ قامووســی زمانیــدا 
چوارچێــوە و جێگــە و پێگــەی نییــە، 
لەنێوبردنــی شــێوەزارەکانی  تەقــەالی 
داوە و بە وردکردنی وشــە جوانەکانی  
زمانی کوردی و فارسیزمە کردنیان، 
ســەرنەکەوتوون و ئێستاش بە  پیالنی 
رەنگینــی  شــێوەزاری  جیاکردنــەوەی 
لەکــی لە زمانــی کوردیــدا خوازیارن 
وەک زمانێکــی جــودا پێناســەی بــۆ 
بکەن کەچی هەرچەندە لە فارسیزمە 
کردنیدا ســەرکەوتوو نەبوونە ئێستاش 
لــە  ناتوانــن  پێوەرێــک  هیــچ  بــە 
جیاکردنەوەی ئەم شــێوەزارە لە زمانی 
کــوردی ســەرکەون یــان قازانجێــک 

بکەن.
پیالنــە یــەک لــە دوای یەکەکانــی 
رێژیمــی ناوەندگەرای ئێرانی و دژ بە 
زمانــە دەوڵەمەندە مەترســیدارەکان لە 
بەرانبەری زمانی فەرمی و داسەپاوی 
فارســی بە ســەر گشت زمانەکاندا بە 
یەک ریزی و نزیک کردنەوەی پیت 
بــە پیــت و وشــە بــە وشــەی شــێوەزارە 
بــە زمانــی یەکریــز و  کوردییــەکان 
ســتانداردی کوردی بە پرۆســەیەکی 
پووچــەڵ  درێژخایــەن،  و  تۆکمــە 
دەکرێــت و بــە ئاشــکرا کردنــی زۆر 

وشەی کوردی لە هەموو شێوەزارەکان 
کــە دزراون و لــە چوارچێوەی زمانی 
بــە  کــراون  فارســیزمە  فارســیدا 
شــێوەیەکی دیکــە دەســتی نگریســی 
وەک  زمانێــک  ئاســێمیلەکردنی 
کــوردی، لە الیەنی ناوەندخوازەکانەوە 
روو دەبێت و دوورخســتنەوەی هەرچی 
و  کــوردی  زمانــی  تــری  زانســتی 
هەمــوو شــێوەزارەکانی ئــەم زمانــە لە 
زمانــی  فارســی و هاوشــێوە نەبوونی 
لــە زمانــی داگیرکــەر و زۆر وام و 
قەرزبــاری  فارســی، تەنیا و تەریک 
خســتنەوەی زمانی داسەپاوی فارسی 
وەک  دەوروبــەر  زمانەکانــی  لــە 
زمانــی دەوڵەمەنــدی کــوردی خــۆی 
بەڵگــەو  بــە  و  زانســتی  بــواری  لــە 
دەستنیشان کردنی جیاوازییە زەقەکان 
و کەمرەنــگ کردنــەوەی هاوشــێوە و 
نزیکییــە الوازەکان بــە یــەک لە دوو 
دەبێــت  فارســی  و  کــوردی  زمانــی 
پــەرە بســتێنێت و بکرێتــە بەرنامــەی 
تۆکمەی پاراســتنی زمانــی کوردی 
و  دەوڵەمەنــدی  بــە  پالنــە  ئــەم  کــە 
بەرفراوانی وشــەی کوردی و دیوانی 
زانســتی و زوانی  کوردی زیادە و بە 

نرخ دەکات.
لە ناوچەی ئاخێوەری زمانی کوردی 
بەتایبەت ئاخێوەری شــیوەزاری لەکی 
ئــەوەش لــە جوگرافیایەک کە داب و 
نەریــت، فەرهەنــگ، پووشــین، دەم و 
چاوەکان زۆر لە یەک ئەچن تەنانەت 
ژێنێتیکــی دیاریش خــۆی یارمەتیدەر 
و نیشــانەیەک دەبێــت کــە زمانێــک 
جیاواز لە زمانی ئەسڵی ئەو ناوچەیە 
کــە کوردی بێت قەت ناتوانێت دوای 
لــە  بــۆ  ســااڵنیک پیــالن داڕێــژڕاو 
نێوبردنــی شــێوەزارێک وەک لەکــی 
یان جیا کردنەوەی لە زمانی  کوردی 

سەرکەوتوو بێت. 
لێرە دا پیالنی لەمێژینەی سیســتەمی 
ناوەندخــواز بــۆ یــەک زمانــی واتــە 
فارســی کــە خــۆی پــڕە لە کێشــە و 
بێگانەکانــی  وشــە  بەرفراوانــی  بــە 
لــە وامگیــری و قەرزیــش دەرچــووە 
و رۆژبــەرۆژ بــەرەو شــێوەزارێک لــە 
زمانێکــی دیکــە دەڕوات، پەلەقاژەی 
لــە نێوبردنــی  بــۆ  ئــەوە دەکات کــە 
زمانێــک وەک کــوردی هەوڵی ورد 

کردن یان بەالڕیدابردنی  شێوەزارێک 
لــە زمانی کوردی  وەک شــێوەزاری 
لەکــی بــدات و رۆژیک بە بەشــێک 
لــە زمانی فارســی پێناســەی دەکات 
بــە  ناتوانێــت  چــون  رۆژیکیــش  و 
پیالنیــش بە هــی خۆی بزانێت هەوڵی 
بڕینــی لــە زمانــی دایکــی ئــەدات و 
بــە زمانێکــی ســەربەخۆ و جیــاواز لە 
زمانــی کــوردی  ناودێــری دەکات. 
شــێوەزاری لەکــی بــەش و پەلێکــی 
دیاری زمانی کوردییە و لەک وەک 
قەومیکــی  دیــار لە نەتــەوەی کورد، 
خاڵــی زەق و قووڵــی وای نییــە کــە  
لــە زمــان و نەتەوەی کــورد جیاوازی 
بکاتــەوە هەتاکوو دوژمن بتوانێت ئەم 
خاڵــە بــەرز بکاتــەوە و پیالنــی خۆی 

سەربخات. 
نەبوونــی  جیــا  بــۆ  دا  کۆتایــی  لــە 
شــێوەزاری لەکــی لە زمانــی کورد و 
دوور نەبوونــی لــە زۆربــەی شــێوەزار،  
زار و بــن زارەکانــی  کــوردی ئاماژە 
بــە خاڵیــک دەکــەم  کە گشــتگیر و 
ڕێ پیشــاندەرە بــۆ پێوەنــدی پتــەوی 
شــێوەزاری لەکــی لەگــەڵ شــێوەزارە 
کوردییەکان و بە گشتی دەیسەلمێنێ 
کــە لــە خانــە و چوارچێــوەی زمانی 
کــوردی دەرنەچــووە و هەروەهــا دوور 
زمانــی غەیــری کــوردی  لــە  بــوون 
بەتایبــەت فارســییە ئــەوەش ئەمەیە : 
لــە شــێوەزاری لەکــی هیچ وشــە یان 
دەســتە واژەی بنە ڕەتی و ســاختاری 
وەک رێچکە دار نابیندریت کە دوور 
لــە شــێوەزاری دیکــەی کــوردی یــان 
دوور لــە بێــژەی وشــەیەک لە زمانی 
کــوردی بێــت و ئــەم وشــە بنەوایی و 
رێچکەدارانــە  هــەم لــە بناغــە و هەم 
لــە گۆڕانکاریــدا کــە بــە درێژایــی 
بــوون و بێژەیانــدا گــۆڕان بەســەریان 
هاتبێــت هێشــتا بــە زمانــی فارســی 
نزیک نەبوون و جیاوازیان لە بەرچاوە 
و هیــچ کاتیــش ناتوانــن لــە زمانــی 
کــوردی دوور بکەونــەوە و خۆیــان لــە 
ساختارێک جیاواز لە زمانی کوردیدا 
تەقــەالی  بۆیــە هــەوڵ و  ببیننــەوە  
شــێوەزارە  و  زمــان  الڕێدابەرانــی  بــە 
کوردییــەکان لــە مێــژە  پووچەڵــە و 

قەتیش سەرناکەوێت.

ئاگر دەست لە داوێنی دارستانەکانی کرماشان هەڵناگرێت
تەنیــا لــە ماوەی حەوتــووی ڕابردوودا 
و  دارســتان  لــە  هێکتــار  هــەزاران 
لێڕەوارەکانی جوانڕۆ، ســەرپێڵی زەهاو 
پارێــزگای  بــە  ســەر  گیالنغــەرب  و 

کرماشان لە ئاگردا سووتان.
ئاگرکەوتنــەوەی  کۆنتڕۆڵــی  دوای 
ســەرپێڵی  و  جوانــڕۆ  دارســتانەکانی 
زەهــاو، جارێکــی دیکــە دارســتان و 
ڕۆژی  گیالنغــەرب،  لێڕەوارەکانــی 
چوارشەممە ١١ی گەالوێژ لە ئاگردا 

سووتان .

ئــەو ئاگرکەوتنەوەیــە کــە لــە ناوچــە 
و  مەیــان  "بــان  دارســتانییەکانی 
ملیەنــی" دەســتی پێکــردووە ئەوەنــدە 
شــاری  خەڵکــی  کــە  بــووە  بەهێــز 
گیالنغــەرب بڵێســەی ئاگرەکەیــان لە 

نێو شاردا بینیوە.

هەمــوو ســاڵێک لــە وەرزی گەرمادا 

و  دەبــن  ئاگرکەوتنــەوە  تووشــی 
حکومەتی ئێران هیچ هەنگاوێک بۆ 
چارەسەری ئەو قەیرانە ناگرێتە بەر. 

هــاوکات لەگــەڵ ئاگرکەوتنــەوە لــە 
ڕۆژی  گیالنغــەرب  دارســتانەکانی 
چوارشــەمه دارســتان و لێڕەوارەکانــی 

سەرپێڵی زەهاویش ئاگریان گرت.

لە ماوەی سااڵنی ڕابردوودا بەرپرسانی 

حکومەتــی ئێران هیــچ هەنگاوێکیان 
ئاگرگرتنــی  لــە  پێشــگرتن  بــۆ 
دارســتانەکانی کوردستان و زاگرۆس 
نەگرتۆتــە بــەر. لــە الیەکــی دیکەوە 
کەرەســتەی پێویســت بــۆ کوژاندنــەوە 
و کۆنتڕۆڵکردنــی ئاگرکەوتنــەوەکان 
لە بەردەســتدا نییــە و حکومەت هیچ 

کەرەستەیەک دابین ناکات.
گەالوێژیــش  ٧ی  شــەممە  ڕۆژی 
دارســتانەکانی دەورووبــەری شــاری 

پــاوە ئاگریــان گرت و دواتر بڵێســەی 
ئاگرەکە دارســتانەکانی جوانڕۆشــی 

گرتەوە .
کەوتنەوانــە  ئاگــر  ئــەو  زۆربــەی 
بەشێوەی خۆڕسک لە الیەن خەڵکی 
و  دەکرێــت  کۆنتــڕۆڵ  خۆجێیــی 
هەروەهــا خەڵــك لــەو بــاوەڕەدان کــە 
بەرپرســانی حکومەتــی بــە شــێوەی 
ئەنقەســت دارســتانەکانی زاگرۆس و 

کوردستان لە نێو دەبەن.

باشووری زاگرۆس



٩ ژمارە ٧٠٦، ٦ی ئوتی ٢٠١٧

ژێدەرەکان:

بەستێن:
ئیمپراتووریــی  روخانــی  دوای  لــە 
عوســمانی )پیاوی نەخۆشی ئورووپا( 
و ســەربەخۆبوونی عێــراق لــە بریتانیــا 
کــە  درا  هــەول  ســاڵی ١٩٣٢ەوە  لــە 
کــورد لــە باشــووری واڵتەکەمــان بە 
زۆرەملی وەک بەشــێک لە نەتەوەی 
چرووک و دەســتکردی عێراق پێناسە 
بکــرێ. بــەاڵم کــورد هیــچ کاتێک 
بــەو ناســنامەیە رازی نەبــوو و کۆڵی 
نەدا.  بۆ پاراســتنی ناســنامە، خاک 
و مافەکانی تێکۆشــا و لەو رێگایەدا 
بە ســەدان نەهامەتی و ڕۆژی رەشــی 
بــە ســەر هاتــن بــەاڵم هیــچ کاتێک 
نەســرەوتن تا بە ســەرکەوتن و ئازادی 
گەیشــتن.  هــەر لــە دوای ڕاپەرینــی 
١٩٩١ەوە تا ئێستا، کوردستانی باشوور 
بە شــێوازێک لــە شــێوازەکان لەالیەن 
پــارت و الیەنەکانــی کوردســتانییەوە 
بەڕێوە دەچێ. دوای روخانی رێژیمی 
بەعس لە ساڵی ٢٠٠٣ەوە و چەسپانی 
عێراقــدا،  لــە  فیدراڵــی  دەســتووری 
حکوومەتــی ناوەنــدی و الیەنەکانــی 
کوردســتانی لــە ســەر بەرێوەچوونــی 
عێــراق بــە شــکڵی فیدراڵــی، پێکەوە 
رێککەوتن و بڕیار درا کە ئەو ناوچە 
کوردســتانییانەی کە تا ساڵی ٢٠٠٣ 
لە ژێر دەســتی حکوومەتــی ناوەندیدا 
گوێــرەی  بــە  چارەنووســیان  بــوون، 
یاســای نــوێ، چارەســەر بکــرێ. بۆ 
ئــەم مەبەســتە بەندێکــی یاســایی لــە 
یاســای بنەڕەتیی عێراقدا چەســپێندرا 
کــە بەهۆیەوەئەو ناوچانــەی بە ناوی 
ناوچــە  یــان  جێناکۆکــەکان  ناوچــە 
کوردســتانییەکانی دەرەوەی سنووری 
هەرێمــی  حکوومەتــی  دەســەاڵتی 
پێشــدا  لــە  دەناســران،  کوردســتان 
رەوشــی دانیشــتوانیان ئاســایی بکرێ 
و لــە دواییــدا لــە رێــگای دەنگدانــی 
دانیشــتوانەوە روون بکرێتــەوە کــە ئەم 
ناوچانە پێیان خۆشــە بگەڕێنەوە ســەر 

هەرێمی کوردستان یان نا. 
دوای ئەوەیکــە شــیعەکان لە بەغدا و 
حکوومەتــی ناوەندیدا بەهێز بوون و لە 
رێگای ئەوانیشەوە، ئێران دەرفەتی باش 
و زیاتری بۆ رەخســا کە دەســتێوەردان 
لە کاروباری عێراقدا بکا، شــیعەکان 
بــە فیتــی ئێــران کەوتنــە دژایەتیــی 
بۆیــە  دەســکەوتەکانی؛  و  کــورد 
حکوومەتــی ناوەنــدی هیــچ کاتێک 
١٤٠ی  مــادەی  کــە  نەبــوو  ئامــادە 
یاســای بنەڕەتیــی جێبەجــێ بــکات. 
لە الیەکی دیکەشــەوە، ئەوان کەوتنە 
هەڕەشــە و گۆڕەشــە لــە حکوومەتــی 
هەرێــم، زمانــی زبریــان لــە بەرامبــەر 
گەل و حکوومەتی کوردستان بە کار 
هێنــا، بڕینــی بوودجــەی حکوومەتی 
هەرێــم و موچــەی هێــزی پێشــمەرگە 
نەدانــی  و  یاســایی  هێزێکــی  وەک 
چــەک بــە پێشــمەرگە، دامەزراندنی 
هێزێکــی چەکــداری نادەســتووری و 
ســەرەڕۆی وەک حەشــدی شــەعبی 
کــە لــە بەرامبــەر هیــچ یاســایەکدا 
بەرپرســیار نییــە و پڕچــەک کردنیان 
و بەکارهێنانیــان وەک هەڕەشــە بــە 
دژی گەلــی کــورد و .... یــان کردە 

سیاسەتی فەرمی خۆیان.
کوردســتان  هەرێمــی  حکوومەتــی 
هەروەهــا لــە دوای پەیدابوونی داعش 
کوردســتان،  ســەر  بــۆ  هێرشــیان  و 
حکوومەتی ناوەندیی عێراق تۆمەتبار 
دەکا بــە نەدانــی چەکی پێشــکەوتوو 
بە پێشــمەرگە بــۆ ئەوەیکــە بتوانن لە 

بەرامبەر هێرشەکانی داعشدا بۆ سەر 
شەنگال بەرگری لە شەنگال بکەن کە 
لە ئاکامدا ئەوە بۆ خۆی کارەســاتی 
گــەورەی لێکەوەتەوە و خەڵکی کورد 

لە شەنگال کۆمەڵکوژ کران.
هەرێمــی  بۆســەر  داعــش  هێرشــی   
کارەســاتی  ئەگەرچــی  کوردســتان 
زۆری بــۆ کــورد بــەدواوە بــوو، بــەاڵم 
لــە هەمــان کاتدا بووە هــۆی ئەوەیکە 
ناوچــە  هەمــوو  پێشــمەرگە  هێــزی 
کوردســتانییەکانی دەرەوەی سنووری 
کوردســتان  هەرێمــی  دەســەاڵتی 
کونتــڕۆڵ بکات و بــە خوێنی خۆیان 
بکــەن؛  جێبەجــێ   ١٤٠ مــاددەی 
شــتێک کــە بــووە هــۆی تووڕەبوونی 
کاربەدەستانی حکوومەتی ناوەندی و 

شوینیستەکان.
ئێستا حکوومەتی هەرێمی کوردستان 
بــەو ئاکامــە گەیشــتووە کــە رێگای 
خۆیان لە رێگای حکوومەتی ناوەندیی 
بەغدا جیاکەنەوە و بۆ ئەم مەبەستەش 

پالنیــان دانــاوە کە لە بــەرواری ٢٥ی 
ســێپتامبری ٢٠١٧ لــە هەموو شــار و 
ناوچــە کوردســتانییەکانی باشــووری 
واڵتەکەمــان گشتپرســی بەڕێــوە ببەن 
بۆ دۆزی ســەربەخۆی کوردستان کە 
بەفەرمــی لەالیەن دوژمنانی کوردەوە 
دژایەتــی دەکــرێ. لــەم وتــارەدا هەول 
دەدرێ کە ئەو دژایەتی و ئاڵۆزیانەی 
دەرحــەق بــە گشتپرســی لە باشــووری 
کوردستان بەهۆی لە بەریەککەوتنی 
دوو هێــزی جیــاوازی ناسیۆنالیســتی 
شــڕۆڤە  ناوەندڕەتێــن  و  ناوەندگــەرا  

بکرێ.
    پەیڤە سەرەکییەکان:

وتــارە  ئــەو  ســەرەکییەکانی  پەیڤــە 
ئەمانــەن: گشتپرســی، ســەربەخۆیی، 
ناوەندگــەرا،  نەتەوەپەرەســتی، 

ناوەندڕەتێن.
بــەو  رێفرانــدۆم  یــان  گشتپرســی    
یــان  واڵتێــک  لــە  کــە  مانایەیــە 
هەرێمێکی دیاریکراو لە ســەر دۆزێك 
پــرس بــە خەڵــک بکــرێ و ئــەوان بە 
یــان  رەد  دۆزە  ئــەو  خۆیــان  دەنگــی 

پەسەند بکەن.
و  گرێــدراو  یانــی  ســەربەخۆیی     
بەســتراو نەبــوون بــە الیەنێــک و  لــە 
خــۆی   چارەنووســی  و  ســەرخۆی 
بڕیاردان. حاڵەتێک کە تێیدا مرۆڤ 
و  بکاتــەوە  بیــر  خــۆی  بــۆ  بتوانــێ 
عەمەل بکا بە بێ ئەوەیکە پێویســتی 
بــە رێنوێنی یان هاوکاری کەســێک 

یــان الیەنێــک هەبــێ. بــە گوێــرەی 
ویدێئــو"،  "مونتــێ  کۆنوانســیۆنی 
واڵتێــک بــە ســەربەخۆ دێتــە ئەژمار 
کە رێژەیەک دانیشتوانی هەمیشەیی 
دیاریکــراوی  هەرێمێکــی  هەبــێ، 
)قلمرو( هەبێ و دەوڵەتێکی بەتوانای 
هەبێ کە زاڵ بێ و کونترۆڵی هەبێ 
لە ســەر هەرێمەکەی و شــیانی هەبێ 
لەگــەڵ  پێوەنــدی  دامەزراندنــی  بــۆ 

واڵتانی دیکە.
    نەتــەوە بــە جەلەبێکــی مرۆڤەکان 
دەوتــرێ کــە خاوەنی نرخی هاوبەشــن 
هاوبەشــیان  واڵتێکــی  دەیانهــەوێ  و 
ســێ  بــە  نەتەوەپەرەســتی  هەبــێ. 
شێوازی نەرێنی، بێالیەن و ئەرێنی بە 
کار دەبرێت. نەتەوەپەرەســتی بەمانای 
نەرێنییەکەی یانی رق و قین بەدژی 
غەیــری  یــان  بیانــی  کــە  ئەوانــەی 
خودیــن؛ بــە مانــای بێالیەنییەکــەی 
یانی هەر واڵتێک یەک نەتەوە دێتە 
ئەژمــار و بــە مانــای ئەرێنییەکەی، 

کۆمەڵــە  یانــی  نەتەوەپەرەســتی 
خەڵکێــک کــە بــە هــۆی شــتێکەوە 
پێکەوە گرێدراون. لە ســەدەی نۆزدەوە 
و  تەڤگــەر  وەک  نەتەوەپەرەســتی 
ئایدۆلۆژییەکی سیاســی بەکاردێت و 
تێدەکۆشێ کە لەنێوان سنووری واڵت 

و نەتەوەدا گونجاندن هەبێ.
کــوردی  بــە  کــە  ســەنتریپێتال     
پێــی دەوتــرێ ناوەندگەرایــی )ناوەنــد 
التینیــی  پەیڤــی  لــە  رەکێشــەر(، 
ســەنترۆم بــە مانای ناوەنــد و پێتال بە 
مانــای لێگەران وەرگیراوە. بە کورتی 
یانــی خووالنــەوە بــە دەوری ناوەنددا و 

سەرنجدان بە ناوەند.
ناوەندڕەتێــن  یــان  ســەنتریفوگال    
کــە ئەویــش لــە دوو پەیڤــی التینــی 
ســەنترۆم و فــووگال پێک دێ، یانی 
دوورکەوتنــەوە و دەرچــوون لــە ناوەند؛  
ئازادکردنــی لــەش یــان شــتێک لــە 

بازنەی خووالنەوەیدا.
و  ناوەندگــەرا  هێــزە    
ناوەندڕەتێنە ناسیۆنالیستەکان و 

پرسی سەربەخۆیی کوردستان:
نەتەوەپەرەســتییەوە  بەهــۆی  واڵتــان 
یــەک  بــەر  لــە  یــان  بونیــاد دەنرێــن 
چارەنووســی  هەڵدەوەشــێندرێن. 
لــەو  واڵتەکەمــان  باشــووری 
بــە  رێگاچارەیــە  لــەو  هاوکێشــەیەدا 
کــورد  هۆکارەکانــی  نییــە.  دوور 
لــە  ســەربەخۆیی  بەدەســتهێنانی  بــۆ 
ئوســوولی  هۆکارگەلێکــی  باشــوور، 

هەمــوو  دەبــێ  پرەنســیپن.  بــە  و 
سیاســی  گۆڕەپانــی  الیەنەکانــی 
لــە عێــراق بۆیــان ســەلمێنراو بــێ کە 
ناســیۆنالیزمی عێراقــی بــۆ ئەوەیکــە 
عێــراق وەک دەوڵەت-نەتەوە بناســێنێ 
تووشــی شکەســت و داڕمــان هاتووە. 
جیهانــی،  یەکەمــی  شــەڕی  دوای 
عێــراق درووســت کــرا و لــە ١٩٣٢ەوە 
کاتێــک  هیــچ  بــەاڵم  ســەربەخۆیە. 
کاربەدەســتانی عێــراق هەولیــان نــەدا 
کــە عێراقــی راســتەقینەش درووســت 
خەڵکەکــەی  کــە  واڵتێــک  بکــەن. 
خــۆی تێدا بە هاوواڵتی نەزانن، هیچ 
کاتێــک نابێتــە واڵت. بــۆ ئەوەیکــە 
واڵتێک درێژە بە ژیانی خۆی بدات، 
پێویستە کە بە شکڵێکی دادپەروەرانە 
نەتەوەســازی تێــدا بکــرێ. پڕۆســەی 
نەتەوەســازی لــە عێراقدا بــە کۆتایی 
گەییشــتووە و کاربەدەســتانی بەغــدا 
لــە هــەر دوو جــۆری عەرەبــی شــیعە 
و عەرەبی ســوننە لــە بەرنامەکانیاندا 

عێــراق  لــە  نەتەوەســازی  رەوتــی  لــە 
ســەرکەوتوو نەبوون. هەر دوو جەلەبی 
لەهەوڵــی  لەالیــەک  ئاماژەپێکــراو 
وەالنانی یەکتر و سەپاندنی خۆیان بە 
سەر یەکترەوەن و لەالیەکی دیکەشەوە 
هەمــوو کاتێــک گەلی کــورد و نرخ 
و کولتــووری کوردیــان لە پڕۆســەی 
دەســتپێکەوە  لــە  هــەر  نەتەوەســازیدا 
وەالنــاوە و قــەت گرینگیــان پێنەداوە و 
نایدەن. لێرەدا بە پێویست دەزانم کە بۆ 
روونبوونەوەی باشــتری باســەکە، هەر 
یــەک لە فاکتۆرەکانی نەتەوەســازی 
و هێــزی ئــەو فاکتۆرانە بۆ راکێشــان 
یــان پاڵپێوەنانــی خەڵــک لــە رەوتــی 
نەتەوەســازی لە عێــراق و کاریگەریان 
لەســەر پرســی ســەربەخۆیی باشــوور 

بخەمە بەر باس. 
لــە  نەتــەوە  کــە  کــرا  بــاس  پێشــتر 
گرووپێکــی مرۆڤــەکان پێکــدێ کــە 
خاوەنــی نرخی هاوبەشــن و خوازیاری 
ژیــان لــە واڵتێکــی هاوبەشــدان. ئــەو 
نرخانــەی ئاماژەیــان پێکــرا دەتوانــێ 

نرخــە کولتوورییەکان بن وەک زمان، 
ئێتنیــک، ئــۆل، مێژوو، داب و نەریت 
و ... و یــان نرخ و ئیدئالی سیاســیی 
وەک ئــازادی، یەکســانی، برایەتی و 

...بن.
دوو نەتــەوەی کــورد و عــەرەب هیــچ 
کاتێــک لــە عێراقــدا خاوەنــی نرخــی 
هاوبــەش نیــن کە نەتەوەیــەک پێک 
بێنن. کورد و عەرەب لە بواری ئیدئالە 
سیاسییەکاندا، خاوەنی نرخی هاوبەش 
نیــن و قەت لە الیەن عەرەبەوە قەبووڵ 
نەکراوە کە لەگەڵ کورد یەکسان بن، 
کــورد خاوەنــی ئــەو ئازادییــە بێ کە 
عەرەب هەیەتی و یان کورد و عەرەب 
سیاســیی  ئایدۆلۆژیەکــی  خاوەنــی 
هاوبــەش بــن کــە وەک بــرای هاوبیر 
ســەیری یەکتر بکەن. کەواتە ئیدئالە 
سیاسییەکان هەموو کاتێک بۆ کورد 
پاڵپێوەنــەر بوون هەتاکوو راکێشــەر بن 

بۆ الی ناسیۆنالیزمی عێراقی.
نرخــە  و  فاکتــۆر  بــواری  لــە 

هــەر  هاوبەشــیش  کولتووریەکانــی 
وایــە؛ کــورد خاوەنی زمانی نەتەوەیی 
خۆیەتــی و ئــەو زمانە نــەک لەالیەن 
ناوەنــدی  کاربەدەســتانی  و  عــەرەب 
وەک زمانــی عەرەبــی بــە گوێــرەی 
یاســا رێــزێ لــێ ناگیــرێ تەنانــەت 
قەبــوول  رەســمیش  زمانــی  وەک 
نەکــراوە و کــراوە بە زمانــی دووهەم؛ 
لــە الیەکــی دیکەشــەوە ئەگەرچــی 
زمانــی کــوردی هەندێــک ئازادیــی 
هەبووە بۆ گەشەکردن، بەاڵم قەت ئەو 
ئازادییــە تــا ئــەو کاتەی کــە عەرەب 
زاڵ بوون بە ســەر کوردســتاندا، وەک 
ئەو ئازادییەی کە بۆ زمانی عەرەبی 

هەبووە، نەبوو.
لــە بواری مێژووییــەوە، کورد خاوەنی 
مێــژووی هاوبــەش لەگــەڵ نەتــەوەی 
بااڵدەســت لــە عێراقــدا نییــە. لــە بەر 
بــۆ  کــە  کەســانەی  ئــەو  ئەوەیکــە 
کــورد قارەمانــی مێژووییــن، هــەر بە 
دەســتی ئــەو کاربەدەســتانە کــوژراون 
کــورد  بــۆ  ئەوەیکــە  لەنێوچــوون.  و 

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/9953/15145/10852.pdf?sequence=1
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/EXFAC03EURA/h14/timeplan/
exfactredje.pdf
 https://no.wiktionary.org/wiki/selvstendighet
http://www.ovs0.com/01/2015/8/sentripetal20%sentrifugalkraft.html
http://kommunal-rapport.no/artikkel/hva_er_en_folkeavstemning

تێکشــکانە لــە مێژوودا، بــۆ ئەوان بە 
سەرکەوتن دەژمێردرێ. بۆیە مێژووش 
وەک فاکتــۆر ناتوانــێ هاندەر بێ بۆ 
کورد کە بەرەو ناوەند رەکێش بکرێ.
خاوەنــی  عــەرەب  و  کــورد  هەروەهــا 
داب و نەریتــی بــە تــەواوی جیــاوازن. 
ئەگــەر لە هەندێک بــواری بچووکدا 
ئەویــش  هەبــێ،  لەیەکچوونێــک 

ناتوانێ زۆر کاریگەر بێ.
دەســتی  لــە  کەرەســتە  باشــترین 
نەتەوەســازی،  بــۆ  حکوومەتەکانــدا 
بەداخــەوە  پەروەردەیــە.  سیســتمی 
لــەو  ناوەنــدی  حکوومەتەکانــی 
سیســتمە بــۆ چەوســاندنەوەی گەلــی 
کورد کەڵکی وەرگرتووە تا درووســت 
کردنی نرخە هاوبەشەکان. لە الیەکی 
ئــەوان  کاتێــک  هیــچ  دیکەشــەوە، 
هەوڵیان نەداوە کە یەک نرخی کورد 
بکەن بە نرخی هاوبەش و تەنیا هەولی 
سەپاندنی نرخەکانی خۆیانیان داوە بە 
ســەر کــورددا. یانی هــەر تاکێک بە 
لەبەرچاوگرتنــی ئەم راســتییە زۆر بە 
ســانایی دەتوانــێ بــەو ئاکامــە بگات 
کــە ناســیۆنالیزمی عێراقی-عەرەبــی 
کــە خاوەنــی هێــز بــوو لــە عێراقــی 
یەکگرتوودا، هەموو هێزەکانی کاریان 
کردووە بۆ بەهێزترکردنی سەنتریفوگال 
بــە نیســبەت کــورد و هیــچ هێزێکی 
رەکێشــەر یــان ســەنتریپێتالی بوونــی 
نییە لە پێوەندیی نێوان ناســیۆنالیزمی 

کوردی و عەرەبیدا. 
لــە ســەرەوەدا بــاس کــرا کــە واڵتــان 
لــە ژێــر نــاوی نەتەوەپەرەســتیدا هــەم 
و  هەڵدەتەکێندرێــن  بەریــەک  لــە 
هەمیــش درووســت دەکرێــن. ئەگــەر 
بــۆ ناســیۆنالیزمی عەرەبــی گرینگ 
بــوو کــە عێــراق لــە ژێــر هێژموونــی 
ئیمپراتووریی عوســمانی رزگاری بێ 
و ببــێ بــە حکوومەتێکی ســەربەخۆ، 
ئەمــڕۆش بۆ ناســیۆنالیزمی کوردی 
گرینگــە کــە ئــەو عێراقــە لــە بــەر 
ئەوەیکــە  بــۆ  هەڵوەشــێندرێ  یــەک 
کوردستانێکی سەربەخۆ بونیاد بنرێ.
بەم پێیە ئەگەر کورد و عەرەب نەک 
لــە بــەر هــۆکاری خوێنــی هاوبــەش 
و نــەک بــە هــۆی خاکــی هاوبەش، 
یــەک نەتەوە نەبــوون و نابن بە یەک 
عەرەبــی  عێراقــی  و  کوردســتان  و 
دوو واڵتــی جیــاواز و دوو نەتــەوەی 
جیــاوازن، النیکەم دەتوانن بە رێزگرتن 
جیرانــی  دوو  یەکتــر،  ئیــرادەی  لــە 
بــاش و ئەرێنــی بن بــۆ یەکتر. کورد 
نەتەوەیەکــی ئاشــتیخواز و لێبوردەیە. 
دەتوانــێ لە هەموو ئەو کۆمەڵکوژی 
و نەهامەتییانەی کە لەالیەن نەتەوەی 
بااڵدەستەوە بە سەری هاتوون، لەپێناو 
ئاشــتی و ژیانی ئاشــتیانە لە تەنیشت 

یەکتر، لێ خۆش بێ.

گشتپرسی بۆ سەربەخۆیی لە باشووری کوردستان لە نێوان 
دوو هێزی  ناسیۆنالیستیی "ناوەندگەرا" و " ناوەندڕەتێن" 

عەلی مونەزەمی

کورد



ژمارە٧٠٦، ١٥ی گەالوێژی ١٠١٣٩٦

کەماڵ مەجیدپوور لە وتووێژ لەگەڵ ڕۆژنامەی کوردستان

دیکــە  مانگــی  دوو  لــە  کەمتــر     
رێفراندۆمی ســەربەخۆیی کوردســتانی 
هەمــوو  دەچێــت،  بەڕێــوە  باشــوور 
داگیرکەرانــی کوردســتان و بەتایبەتی 
رێژیمــی ئێران موخالیفی بەڕێوەچوونی 
هــۆکاری  ئێــوە  ڕێفراندۆمــەن.  ئــەم 
چیــدا  لــە  ئێــران  زیاتــری  دژایەتیــی 

دەبینن؟
لەگــەڵ  ئێــران  دژایەتــی  هــۆکاری 
ئــەو رێفراندۆمــە دەکرێــت لــە چەنــد 
یەکــەم،  بکرێــت.  تاوتــوێ  الوە 
بۆخۆیــان  تــاران  دەســەاڵتدارانی 
نزیک بە ٤٠ ســاڵە لەگەڵ کێشــەی 
کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  کــورد 
بــەرەوڕوون، بەبــێ ئەوەیکــە تا ئێســتا 
ڕێگاچارەیەکی ســاختاری گونجاوی 
بــۆ بدۆزنــەوە. بێ شــک ســەرهەڵدان 
دەوڵەتێکــی  ســەقامگیربوونی  و 
کــوردی لــە ڕۆژئاوای ســنوورەکانی 
ئێرانــدا، دەتوانێــت کێشــەی کــورد لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان قووڵتر، گرژتر 
و بەهێزتر بکات و ببێتە مەترسییەک 
بــۆ یەکێتی جوغرافیایی و سیاســیی 
دامەزراندنــی  دووهــەم  ئێــران. 
ڕوانگــەی  لــە  کــوردی  دەوڵەتێکــی 
هەمیشــە  ئیســالمییەوە  کۆمــاری 
دەرەوەی  لــە  پرۆژەیــەک کــە  وەک 
ســنوورەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستەوە 
لێدەکرێــت  چــاوی  کرابێــت  گەاڵڵــە 
کە ڕێگاخۆشــکەرە بۆ دەســتێوەردانی 
زلهێزگەلێکــی  زیاتــری  هەرچــی 
یەکگرتووکانــی  واڵتــە  وەک 
ئەمریــکا لــەو ناوچەیــەدا. هــەر لــەو 
ئیســالمی،  کۆمــاری  ڕوانگەیــەوە 
بــە  کــوردی  دەوڵەتێکــی  بوونــی 
ناوچەکــەدا  لــە  دووهــەم  ئیســرائیلی 
شــوپهاندووە کە وەک کەرەستەیەک 
بە دەســت جیهانی ڕۆژئاواوە دەتوانێت 
سەرچاوەیەک بێت بۆ ئاژاوە و ئاڵۆزی 
زیاتــر لــە ناوچەکەدا. سروشــتییە کە 
بــەو تێگەیشــتنە لــە کێشــەی کورد، 
کۆماری ئیســالمی دەوڵەتی کوردی 
وەک پێگەیەک بۆ نفوزیی سیاســی 
و نیزامیــی ئەمریکا لە ســنوورەکانی 
خۆیدا چاو لێدەکات و هەر بەو پێودانە 
وەک مەترســییەک لــە ســەر مــان و 
مەوجوودیەتی خۆی لێکدەداتەوە. بەو 
تێڕوانینــەوە لــە ســەر کێشــەی کورد، 
کۆماری ئیســالمی بە ئەرکی خۆی 
دەزانێت کە لەهەمبەر جێبەجێ بوونی 
ئــەو پڕۆژەیەدا ڕابوەســتێت و دژایەتی 
لەپێنــاو  بــکات  هەنگاوێــک  هــەر 
دامەزراندنی دەوڵەتێکی کوردیدا.       
بــۆ  رێفراندۆمــە  ئــەو  باشــە       
سەربەخۆیی باشوور چ کاریگەرییەکی 
لە سەر پارچەکانی دیکە و بەتایبەتی 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەبێ؟
خــودی بەڕێوەبردنــی ئــەو ڕیفراندۆمە 
دڵخۆشــی  جێــگای  شــک  بــێ 
لــە  خەڵــک  زۆری  هــەرە  بەشــێکی 

و  کوردســتانە  تــری  بەشــەکانی 
کاریگەرییەکــی ئەرێنــی دەبێــت لــە 
سەر هەستی نەتەوەیی و هیوادار بوون 
بــە داهاتوویەکــی ڕوونتــر. جیــا لــەو 
کاریگەرییە ســایکۆلۆجییە، بێگومان 
ئاکامــی ئــەو رێفراندۆمــە و ئەوە کە 
سەرئەنجام چی لێ شین دەبێتەوە، پێم 
وایــە بە پەرۆشــەوە جێگای ســەرنجی 
خەڵکــی کوردســتانە و دەتوانێــت لــە 
درێژخایەنــدا کاردانــەوەی مــاددی و 
دەســتگری سیاســی و نەتەوەیــی لــێ 
بــەو مانایەکــە، ئەگــەر  بکەوێتــەوە؛ 
لــە باشــووری کوردســتان دەوڵەتێکی 
خــۆی  و  دابمەزرێــت  کــوردی 
و  پشــتیوانی  و  بــکات  ســەقامگیر 
دانپێدانانــی نێودەوڵەتــی لەگەڵدا بێت، 
دەتوانیــن چاوەڕوانی ئەوە بین کە ئەو 
دەســکەوتە ڕاســتەوخۆ و ناڕاستەوخۆ 
بزوێنەرێکــی بەهێز بێت بۆ خەباتێکی 
و  بەهێــز  شــێلگیر،  هەمەالیەنانــەی 
تــری  بەشــەکانی  لــە  جەماوەریتــر 
کوردســتاندا. دیــارە هــەر بــەو رادەیــە 
ســەقامگیربوونی  و  دامــەزران  کــە 
هانــدەر  دەتوانێــت  کــوردی  دەوڵەتــی 
و بزوێنــەر بێــت، هــەر بــەو ڕادەیــەش 
و  داهێنــەر  ڕێبەرایەتییەکــی  بوونــی 
دەستپێشــخەر، ســتراتیژییەکی ڕوون و 
یەکگرتــووش لــە نێو هێز و تواناکانی 
بەشــەکانی تری کوردستاندا پێویستە 
لــەو  ڕووداوێکــی  کاریگــەری  کــە 
چەشنە بەرباڵوتر، بەهێزتر و مانادارتر 

بکات. 
     زۆر جــار گوێمــان لــە قســەیەکی 
پــان ئێرانیســتەکان دەبــێ کــە دەڵێــن: 
"هــەر شــوێنێک کوردی لــێ بێ، ئەو 
شــوێنە ئێرانــە". ئایــا ئــەو درووشــمەیان 
بەڕێوەچوونــی  لەگــەڵ  دژایەتییــان  و 

رێفراندۆم لە پارادۆکسدا نین؟ 
هەمــوو  و  ئێرانیســتەکان  پــان  دیــارە 
ناسیۆنالیســتە فارســەکان زۆرتــر لەو 
ڕوانگەیــەوە ئــەو قســەیە دەکــەن کــە 
لەڕاســتیدا حاشــا لــە کێشــەی کورد 
لــە نێوخــۆی ئێــران بکــەن و هــەر لەو 
وەک  کوردســتان  بوونــی  کاتــەدا 
سیاســی  جوغرافیایــی  یەکەیەکــی 
و نەتەوەیــی ســەربەخۆ ڕەد بکەنــەوە. 
هەربۆیــە تەنانــەت دەنگــۆی دروســت 
بوونــی دەوڵەتێکیــب کــوردی یاخــود 
رێفراندۆمــی  وەک  هەنگاوێکــی 
لــە  و  دەکات  تــووڕە  ئــەوان  باشــوور 

هەمبەریدا دژکردەوە نیشان دەدەن.
     کاریگەری ئەنجامی ڕێفراندۆم لە 
ســەر گۆڕینی هاوکێشــە سیاسییەکان 
و دێموکراتیزاســیۆنی ناوچەکــە چــی 
دەبــێ؟ ئەوەیکــە زۆر زەق و بەرچــاوە، 
بەڕێوەبردنــی  رەســمی  ڕاگەیاندنــی 
ئاســتی  لــە  باشــوور  لــە  ڕێفرانــدۆم 
سیاســییەوە،  لەبــاری  ناوچەکــەدا 
دەوڵەتــی  لەگــەڵ  هاوئاهەنــگ 
فیدراڵی عێراق، دژایەتی دوو زلهێزی 
ناوچەکــە، واتــە ئێــران و تورکیــەی 
لێکەوتۆتەوە. بەدوای ڕاپرسییەکەشدا 
مــن پێم وایە کــە ئەو دژایەتییە درێژە 
ســەرۆکایەتی  هەرچەنــد  دەکێشــێت، 

هەرێمــی کوردســتان بەتەمایەکــە لــە 
ڕێــگای وتووێــژەوە رەزامەنــدی ئــەو 
واڵتانــە بۆ قەبووڵکردنی دامەزراندنی 
دەوڵەتــی کــوردی، بەدەســت بهێنێــت، 
بــەاڵم شانســی ئــەوە کە لــەو کارەیدا 
ســەرکەوتوو بێت، گەلێک ئەستەمە. 
هەربۆیە دەبێ چاوەڕوانی ئەوە بکەین 
کە پێوەندی نێوان هەرێمی کوردستان 
و ئــەو واڵتانــە ئاڵۆزتــر بێــت. تــا ئەو 
جێگایەش کە دەگەڕێتەوە سەر ڕەوتی 
مــن  ناوچەکــە،  دێموکراتیزاســیۆنی 
پێــم وایــە پێــش ئەوەیکــە ڕێفرانــدۆم 
کاریگەرییەکــی ئەوتۆی لەســەر ئەو 
ڕەوتە هەبێت، گەشە و پەرەئەستاندنی 
ناوچەیــەدا  لــەو  دێموکراســی 
کــە  درێــژە  و  دوور  پڕۆســەیەکی 
پێوەندییەکــی ڕاســتەوخۆی هەیــە بــە 
گەشەسەندن، ئەمنییەت و هێمنایەتی 
ئابــووری،  کۆمەاڵیەتــی،  سیاســی، 
ناوخــۆی  ڕوشــنبیریی  و  کەلتــوری 
واڵتانــی ناوچەکەدا،کــە تاڕادەیەکی 
زۆر هەتاکوو ئەمڕۆش وەک پێویست 
نەهاتۆتــە ئــاراوە و لــە داهاتوویەکــی 
نزیکیشــدا بەهۆی شــەڕ و پێکدادانی 
تایبەتمەندییەکــی  کــە  بــەردەوام 
بەرچــاوی ئــەو ناوچەیــە، چاوەڕوانی 
لــەو  دێموکراســی  ســەقامگیربوونی 

ناوچەیەدا ناکرێت. 
لــە بەرچاوگرتنــی ئەوەیکــە  بــە      
ئامریــکا  لەگــەڵ  زۆرتــر  کوردســتان 
نیەتــی دۆســتایەتی هەیە و هاوکاتیش 
ئامریکا دوژمنی زۆری لە ناوچەکەدا 
ســەربەخۆیی  ئەگــەری  لــە  هەیــە، 
کوردســتاندا چ جــۆرە هاوپەیمانییەک 

لە نێوانیاندا دێتە ئاراوە؟
ئەوەیکە لەو پێوەندییەدا زۆر گرینگە، 
هاوپەیمانییــە  ناوەڕۆکــی  ئەوەیەکــە 
نەمانــی  بــەدوای  نێودەوڵەتییــەکان 
بلوکــی  ڕووخانــی  و  ســارد  شــەڕی 
ســەرنەکەوتنی  و  سوسیالیســتی 
جیهانــی  نوێــی  نەزمــی  بیرۆکــەی 
کــە لەالیــەن ئەمریکاییەکانــەوە هاتە 
ئــاراوە، ئاڵوگــۆڕی قووڵــی بەســەردا 
هاتــووە. ئەگەر لە ســەردەمی شــەڕی 
و  دەســەاڵت  ســنوورەکانی  ســارددا 
نفوزی سیاسی دوو بلوکی ڕۆژئاوا و 
ڕۆژهــەاڵت تاڕادەیەکی زۆر دیار بوو 
و بەزاندنی ئەو ســنوورانە زۆر ئەستەم 
و مەترســیهێنەر بــوون، ئێســتا دەبینین 
هاوپەیمانییــەکان گەلێــک نــەزۆک 
بەســانایی  زۆر  دەکرێــت  و  الوازن  و 
تووشــی ئاڵوگــۆڕ و ئاڵووێرکــردن بن. 
هۆکاری ســەرەکی ئەو گۆڕانکارییە 
لەڕاســتیدا دەگەڕێتەوە ســەر ئەوەیکە 
هاوپەیمانییــە نێودەوڵەتییــەکان چیتــر 
و  ئیدیولــۆژی  بنەمــای  ســەر  لــە 
جیهانبینییەکــی دیاریکــراو لــە ســەر 
کۆمەڵــگای مرۆڤایەتــی لــە دنیــادا 
و  قازانــج  بەڵکــوو  ناکرێــن.  پێناســە 
بەرژەوەندییە ئابووری و سیاســییەکان 
ڕۆڵیکی ســەرەکی دەبینن؛ بۆ نموونە 
شــەڕی  کۆتایــی  پێــش  تــا  ئەگــەر 
ئەرکــی  بــە  ئەمریکاییــەکان  ســارد 
سروشــتی خۆیان دەزانی کە بەڕواڵەت 

دێموکراتیــک  و  ئــازاد  جیهانــی 
مەترســی  و  هەڕەشــە  لەهەمبــەر 
جیهانــی سوسیالیســتی بەڕێبەرایەتی 
یەکێتــی ســۆڤییەت بپارێــزن، ئێســتا 
ئــەو ئەرکــە سروشــتییە کەوتۆتە ژێر 
پرســیارەوە و ئەمریکاییــەکان زۆر بــە 
ئاشکرایی دەڵێن ئەگەر ئێمە قازانج و 
بەرژەوەندییەکــی ئابووریی و سیاســی 
ئەوتۆمــان دەســت نەکەوێــت، خۆمــان 
لــە قەرەی کێشــە و گرفتەکان نادەین 
دێموکراســیش  و  مــرۆڤ  مافــی  و 
پێویســت نــاکا هەمێشــە لــە ڕۆژەڤــی 
سیاســیی ئێمــەدا بێت. ئــەو تێڕوانینە 
لە سەر پێوەندییە نێودەوڵەتییەکان وای 
کــردووە کــە هاوپەیمانێتییــە سیاســی 
بــن.  لــەرزۆک  نیزامییــەکان زۆر  و 
ئەمریــکاش  و  کــورد  هاوپەیمانێتــی 
دەبێت لەو چوارچێوەیەدا هەڵسەنگێنین 
و بیدۆزینــەوە. پرســیار لەو پێوەندییەدا 
بوونــی  دروســت  ئایــا  ئەوەیەکــە 
دەوڵەتێکــی کــوردی چ قازانجێکــی 
لێدەکەوێتــەوە؟  ئەمریکاییــەکان  بــۆ 
ئایــا کوردســتان لەبــاری ئابوورییــەوە 
خێرێکی ئەوتۆی بۆ بازاری ئابووری 
ئەمریــکا هەیە کە ســەرمایەگوزاری 
لــە ســەر بــکا؟ کوردســتانێک کــە 
ژێرخانێکــی ئابووریــی الوازی هەیــە 
داخــراودا  جوغرافیایەکــی  لــە  و 
ماوەتــەوە کــە لــە بوونــی ڕێگایەکی 
ڕێــگای  ئــازاد)وەک  ســەربەخۆی 
دەریایی یاخود هاوســنووربوون لەگەڵ 
کوردســتان(  دۆســتی  دەوڵەتێکــی 
کــە شــاڕەگەیەکی چارەنوسســازە لــە 
پــەرە و گەشــە و نەشــەی ئابــووری و 
دەســت پێڕاگەیشــتن بــە بازاڕەکانــی 
جیهانــی بێبەرییــە، تــا چ ڕادەیــەک 
بــۆ ئەمریکاییــەکان گرینــگ دەبێــت 
و ئایــا ئەمریکاییەکان حازرن بازاڕی 
واڵتانێکــی وەک تورکیــە، واڵتانــی 
عەربی و ڕەنگە لە دواڕۆژیشــدا ئێران 
بگۆڕنــەوە؟  کوردســتان  بــازاری  بــە 
واڵمــی ئــەو پرســیارانە تــا ڕادەیەک 
لەبــاری  یانــی  بێــت،  ڕوون  ڕەنگــە 
ئابوورییەوە ئەمریکا شتێکی ئەوتۆی 
لــە کوردســتان دەســت ناکەوێت، بۆیە 
بەرژەوەندییــە  لــە  چــاو  ئێمــە  دەبێــت 
ژێئۆپۆلیتیکەکانــی  و  سیاســی 
بکەیــن  ناوچەکــەدا  لــە  ئەمریــکا 
کــە ڕەنگــە هاوپەیمانــی ئەمریــکا و 
کــورد هێنــدێ روونتــر بکاتــەوە. لــەو 
ئێمــەی  کــە  گرینگــە  ســۆنگەیەوە 
تێڕوانینــی  بدەینــە  ســەرنج  کــورد 
ئەمریکاییەکان لەسەر کێشەی کورد 
لــە ناوچەکــەدا. هەڵوێســتی رەســمی 
ئەمریکاییــەکان لەپێوەندیــی لەگــەڵ 
باســەکەمان  ڕەنگــە  ڕێفراندۆمــدا 
ڕونتــر بکاتــەوە. ئەمریکاییــەکان چ 
لــەو  چ  و  ئۆبامــادا  ســەردەمی  لــە 
ســەردەمەدا کە ترامپ لەسەر کارە و 
هەروەها ڕۆژئاوا بەگشــتی و بەردەوام 
پێداگــری لــە ســەر یەکێتــی خاکــی 
عێــراق کــردووە و دەیکەن و خوازیاری 
ئەوەن کە کورد، شــیعە و ســونییەکان 
لــە چوارچێــوەی عێراقێکــی فیدراڵدا 

کێشــەکانی خۆیــان چارەســەر بکەن. 
ئەو هەڵوێستە بۆ ئێمە کە لە دەرەوەی 
پڕۆســەکانی بڕیاردانــی بڕیاردەرانــی 
و  کوردســتان  باشــوری  سیاســی 
رۆژئاوایــن،  سیاســی  کاربەدەســتانی 
بــاوەڕی  بــێ  لــە خراپتریــن حاڵەتــدا 
ئــەو الیەنانــە بــە پــڕۆژەی دەوڵەتــی 
کــوردی دەخاتــەڕوو کــە ڕەنگە الیان 
وابێت لە درێژخایەندا بەرژەوەندییەکی 
ئەوتــۆی بــۆ وان تێــدا نابێــت و هــەر 
بــەو پێیــە حازریــش نیــن ڕاشــکاوانە 
پشتیوانی ڕەسمی خۆیان لەو پڕۆژەیە 
دەرببــڕن. بــۆ ئەوە مەیدانــی مانۆڕ و 
پاشەکشــێی سیاســییان زۆرتــر بێــت. 
بۆیــە هەروەک باســم کرد بــەدوور لە 
هــەر دڕدۆنگیــەک لــە مەبەســت و 
سیاســەتی زلهێزێکــی وەک ئەمریکا 
لــەو ناوچەیــەدا، ئێمەی کــورد دەبێت 
لــەو راســتییە تێبگەیــن کــە پێوەندییە 
هاوپەیمانییــە  و  نێودەوڵەتییــەکان 
لــە  چ  جیهانییــەکان  و  ناوچەیــی 
ناوەڕۆکــدا و چ لە ئاســۆ و ئامانجی 
داهاتوویاندا تووشــی ئاڵوگۆڕ هاتوون 
و لەڕاســتیدا نەزمــی جیهانی بەدوای 
کۆتایــی هاتنــی شــەڕی ســارد لــە 
حاڵــی گوزار بۆ نەزمێکی تازەیە کە 
تا ئێســتا سەقامگیر نەبووە. نەزمێک 
کــە لەوێــدا ڕەنگــە ڕۆڵ و جێــگای 
ڕۆژئاوا بەگشــتی و بەتایبەتی ڕۆڵی 
ئەمریکا کەم ڕەنگتر بێتەوە و هەروەها 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت ئەو گرینگییە 
کــە ئێســتا بــۆ ئەمریــکای هەیــە، لە 
دواڕۆژدا نەیبێت. جا لەو لێکدانەوەیەڕا 
بەو ئاکامە دەگەین کە زۆر چەتوونە 
لە ئێستادا باس لە شێواز و مەبەستی 
هاپێوەندیــی ئەمریکا و کورد بەدوای 
ڕاگەیاندنی ســەربەخۆیی کوردستاندا 
بکەیــن. لــێ بەلەبەرچاوگرتنــی ئــەو 
هەلومەرجە، پێویستە کورد وشیار بێت 
کە لەو سەردەمەدا نەبێتە کەواسووری 
بــەر لەشــکر و لــە ڕاســتیدا تەنیــا لــە 
نیزامــی  ســتراتیژیی  چوارچێــوەی 
ناوچەییــەکان  و  جیهانــی  زلهێــزە 
گرینگــی پــێ نەدرێــت. هەربۆیە زۆر 
گرینگــە کــە ڕێبەرایەتــی کــورد لــە 
باشــوری کوردستاندا زۆر هەستیارانە 
و بەرپرســانە ســەرنج بداتــە کاکڵ و 
ناوەرۆکــی پێوەندییــە نێودەوڵەتییەکان 
لەو ســەردەمەدا و پتر لە هەمیشــە بە 
پشت بەستن بە لێکدانەوەیەکی دروست 
لــە ســەر هێــز و توانــا واقعییەکانــی 
ناوخۆی کۆمەڵگای کوردســتان و بە 
هاودەنگــی و هاوپشــتییەکی بەهێزی 
ناوخۆیــی، بڕیارێکی دروســت لەســەر 

چارەنووسی سیاسی خۆی بدا.
ڕێفراندۆمــی  بەڕێوەچوونــی    
کوردســتان  باشــووری  ســەربەخۆیی 
خراپــی  دۆخــی  لەگــەڵ  هاوکاتــە 
کۆمەاڵیەتــی  و  ئابــووری  سیاســی، 
ناوخــۆی ئێــران و هەروەهــا گوشــاری 
دەرەکی وەکوو گەمارۆ ئابوورییەکانی 
ســەر ڕێژیــم، پێتــان وایــە کــە بوونــی 
کۆی ئەو کێشانە، بتوانێ بە قازانجی 
گۆڕانکاریــی لــە ئێــران و بەرژەوەنــدی 

نەتەوەکانی ئێراندا بشکێتەوە؟
مــن بەش بە حاڵــی خۆم پێوەندییەکی 
ڕاســتەوخۆ لــە نێــوان ڕێفرانــدۆم لــە 
نارەزایەتییــە  و  باشــوری کورســتان  
ئابوورییەکانــی  و  کۆمەاڵیەتــی 
ناوخــۆی ئێراندا نابینــم و هەر بۆیەش 
ناتوانــم کاریگەریــی ئــەو دوو الیەنــە 
لــە ســەر یەکتری شــی بکەمــەوە. لە 
پێوەندیــی لەگەڵ گەمارۆ ئابووریی و 
سیاسییەکاندا، ڕەنگە ئەو بۆچوونەی 
من لێرەدا زۆر نامۆ بێتە بەرچاو، بەاڵم 
پێم وایە کە ئەو گەمارۆیانە لە ســەر 
ڕێژیمــە دیکتاتــۆرەکان لە ٥٠ ســاڵی 
رابردوودا هیچ دەسکەوتێکی ئەرێنییان 
بــە چۆکداهێنانــی  لــە پاشەکشــە و 
ئــەو ڕێژیمانــە نەبــووە. نموونەی هەرە 
بەرچاویشــی ڕێژیمی ئێران و کوڕەی 
گەمــارۆ  ســەرەڕای  کــە  باکــوورە 
هەمەچەشــنەکان ئێســتاش هەر درێژە 
بــە ژیانــی خۆیــان دەدەن و شــاڕەگی 
و  ئابووریــی  کۆمەاڵیەتــی،  ژیانــی 
واڵتانەیــان  ئــەو  خەڵکــی  سیاســی 
گەمارۆیانــە  ئــەو  بەدەســتەوەیە. 
بەشــێکی زۆری خەڵکی ئاسایی، پتر 
لــە هەرکات گرێدراو بــە ئیمکانات و 
ئابووریــی،  ئامرازەکانــی  کەرەســە و 
کۆمەاڵیەتــی و خزمەتگوزارییەکانی 
کە بەتەواویی لەژێر دەســتی حاکمان 
و دەوڵەتانــی ئەو واڵتانە دایە، دەکات 
و بــەو پێیە کۆنتــرۆڵ و زاڵبوونی ئەو 
ڕێژیمانە بە سەر ژیانی خەڵک زیاتر، 
بەهێزتر و تۆکمەتر کردوە. لەڕاســتیدا 
ڕێژیمــە تۆتالیتر و ســەرکوتکەرەکان 
بەربــاڵو و  پێوەندییەکــی  بوونــی  لــە 
هەمەالیەنــەی ئابووریــی، سیاســی و 
کۆمەاڵیەتــی و کەلتوریی خەڵکانی 
ئــەو واڵتانــە لەگــەڵ دونیــای دەرەوە 
بەهــەر  کەچــی  دەترســن،  و  بێــزارن 
لەنێــوان  پێوەندییانــە  ئــەو  ئەنــدازە 
خەڵکانی ئەو واڵتانە و جیهانی دەرەوە 
بەرباڵوتــر و بەهێزتــر بێــت، مەیدان بۆ 
ئاڵقــەی  لــە  دەربازبــوون  و  ملمالنــێ 
کۆنتــرۆل و زاڵبوونی دەزگا و دەســت 
و پێوەندییەکانــی ســەر بــەو ڕێژیمانــە 
زیاتــر دەکات و مەیدانی دروســتکردن 
و هەڵبەســتنی بەستێنی ڕق و بێزاری 
و دوژمنایەتیەکــی درۆینــە لــە نێــوان 
خەڵکانــی ئەو واڵتانە و دنیای دەرەوە 
بــۆ  ڕێــگا  و  دەکاتــەوە  بەرتەســکتر 
دروســت بوونی کۆمەڵگایەکی کراوە 
و ئازادتــر خۆشــتر دەکا. هەربۆیە من 
ئابــووری  بــاوەڕەدام گەمــارۆی  لــەو 
زۆرتــر بــە زەرەری خەڵکــی ئاســایی 
ئــەو واڵتانــە تــەواو بــووە و هەمیشــە 
بژیــوی  بــۆ  واڵتانــە  ئــەو  خەڵکــی 
ژیانــی ڕۆژانــەی خۆیــان ملکــەچ و 
دامــاوی دەســتی دەســەاڵتدارانی ئەو 
واڵتانــە کــردووە و لــە ڕاســتیدا هێز و 
توانــا و متمانەبەخۆبوونــی خەڵکی لە 
بەرەنگاربوونەوەی سیاســی لە هەمبەر 
ئــەو ڕێژیمانەدا تــا ڕادەیەکی بەرچاو 

کز و الواز کردووە.   
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دەوڵەتێکی کوردی لە ڕۆژئاوای سنوورەکانی 

لــە  کــورد  کێشــەی  دەتوانێــت  ئێرانــدا، 

ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان قووڵتــر، گرژتــر و 

بەهێزتر بکات
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بــۆ ســێ حەوتــوو دەچــێ کــە خــەو 
بــەو ســاتەوە دەبینــێ. نووکــە لێرە، لە 
ئیســتگەی ترێــن بــە تــەڕی و ســڕی 
راوەســتاوە. کــوت و پــڕ بە مێشــکیدا 
هــات کە دەبــێ دەربچێ. تەنانەت بۆ 

خۆشی نازانێ بۆچی!
هەمــوو شــت لــە ئەنتێرنێتەوە دەســتی 
پێکرد، ئەویش ئێوارەیەکی شەممە، لە 
حاڵێکــدا کۆمەڵێک هاوڕێ ســەریان 
بە کرانەوەی تاالرێکەوە قاڵ بوو. وێ 
کچــێ وێــڕای زاتــی تەنیاییەکــەی، 
دوای داخســتنی تاالرەکــەش لەگــەڵ 
رێکخەران مایەوە. هەر کەسەی بەرەو  
رۆیشــت،  خــۆی  داهاتــووی  کاری 
وەلێکانێ چکێ شــەکەت. ژان کچە 
هاوڕێی ســەری قســەی دەربارەی ئەو 
سایتە کردەوە کە کەوتووە بە سەریدا. 
ئــەو خــۆی زۆر پێــوە خەریــک دەکا 
کەچــی هێــواش هێــواش کەســانێکی 
دەبنــەوە.  خــڕ  دەوری  لــە  دیکــەش 
ئەوان یارمەتــی دەدەن کە چۆناوچۆن 

بەرسڤی وەاڵمەکان بداتەوە.
لەالیەکــی دیکــەوە، کــوڕەی فەقیــر 
دەبێ چ هەستێکی سەیری هەبێ! ئەو  
ژنــەی کــە لە تەکیــا دەدوا، داهێنەر، 
شــاز و ســەرلێو لــە شــۆخ و شــەنگی 
بوو. هەروەها وای نیشــان دەدا کە لە 

بواری سیاســەتدا سەرچاوەی زانیاری 
بێت، تەنانەت کارناســی فووتباڵیشە. 
بە هەڤڕا زۆر پێکەنین، هەر هەمووی 
تــەواو  یــان  بەردەســت  ڤۆدکاکــەی 
کــرد. پاشــان بــەرەو دیســکۆ خــل تل 
بوونەوە. لەوێش دیســان هەر ڤۆدکایان 
خواردەوە. کاتێک کە خانمەکە بەرەو 
مــاڵ هەڵگەڕایــەوە، هێشــتا خــۆر بــە 

تاقی ئاسمانەوە دەبیندرا.
وێ ژنــێ بــە ژانەســەرێکی ترســێنەر 
خەبەری بۆوە. ســەرەتا وای پێی وابوو 
کــە لــە ســەر رۆمانێــک کار دەکا، 
بــەاڵم خێــرا وەبیــری هاتــەوە کــە ئــەو 
رۆژەی لە هیچەدا لە دەست دەرچووە. 
هەوڵی دەدا کە ئێوارەی ئەوێ رۆژێی 
بێتەوە یاد.  بەو حاڵەشەوە بە زەحمەت 
تاکســییەکی  کــە  بــوو  بیــری  لــە 
بــە کــرێ گــرت و هــاوڕێ لــە گەڵ 
کۆمەڵێک دۆســت، بەرەو کلووپێک 
هەتــا مەودایەکــی کــەم لــە دەرەوەی 
شــار بــەڕێ دەکەوێ. ئەو هەمیســان 
بــەو کوڕە بەســتەزمانە پێدەکەنی کە 
لە تەک پێنج کەســی دیکەدا چەتی 
دەکــرد. کــوڕەش بــێ دوودڵــی بیری 
لەوە دەکردەوە کە لەگەڵ ژنێک دواوە 
لە دوای گراوی خۆیدا واوەیال بووە. 

کچەش بڕیاری دا کە خۆی لە سەر 

ئەو سایتە ناونووس بکا، ئەویش تەنیا 
بــۆ تێپەڕاندنــی وەخــت. ئــەو رۆیشــت 
و خــۆی پێــوە خەریــک کــرد، تا ئەو 
جێگــەی کــە بڕســتی لــێ بڕا، شــەو 
بــە زەحمــەت توانی خۆی بخاتە ســەر 
جێگاکەی. ژان ئەوەشــی پێ گوتبوو 
ژنــان خۆڕاییــە.  بــۆ  ســایتەکە  کــە 
ئەگەرچــی ژنێتییەکەی بە جۆرێک 
بە مەی نەدەخوارد، بەاڵم بەراستی بە 
جۆرێکــی دیکە لە گەڵــی دەگونجا. 
ئــەو وایدەزانی کە تاقە بۆ یەک جار 
دەبــێ بــە خەیاڵــی خــۆی ســوور پێی 
وابــوو کــە رایەکی تر وەهــا رۆژێک 

دووپات ناکاتەوە.
چاوگــەی  لــە  وێنــەکان  خێــرا،  زۆر 
چەتەکەیــەوە دەرکەوتن. پیاوگەلێک 
بــە لــە دوای دەگەڕان تا پێوەندی پێوە 
بکــەن. لــە نێویانــدا  چــەن دانەیەکی 
وریــا  گەلــێ  کــە  بەرچــاو  هاتــە 
دیاربــوون، هێندێکیش کەمێ نالەبار. 
بــەاڵم هەموویــان بەســندە شــوێندانەر 
دەبیندران. لە کۆتاییدا بڕیاری دا کە 
تەنیــا بۆ دیتــن کەمێک درێژەی پێ 
بــدات. ئــەو بیری لــەوە دەکــردەوە کە 
لــە دوای قوتاربوون لــە رۆمانەکەی، 
نهێنــی چیرۆکێــک بــاڵو بکاتــەوە. 
رەنگە بۆ خۆی ئیدەگەلێکی شەخسی 
یــان مێژوویــی بدۆزێتەوە کــە بتوانێ 

ئیلهامیان لێ وەربگرێ.

دوای دوو رۆژ، کچــە لەگــەڵ کــوڕە 
جیاوازەکە دەســت دەکا بە نامەنووسی 
و ئەویــش بــۆی دەنووســێتەوە. کچــە 
الپەڕەکــەی  ســەری  دەچــێ  خێــرا 
دەدا. بــەاڵم پرۆفایلەکەی پەرێشــانی 
دەکا. کــوڕە لە بواری کاری وێژەوە، 
پرســیارگەلێکی لێ دەپرســێ. ئەویش 
هەمان تەوســیەی بۆ دەنووسێ کە لە 
ئاتۆلیەی نووسیندا بە خوێندکارەکانی 
دیکــەی دەدا. پاشــان کچەکە تێدەگا 
کــە کــوڕە الوەکــە کتێبــی زیاتــری 
لــەو دەرکــردووە. الوێک کە لە ســەر 
چوارەمیــن رۆمانــی پۆلیســی خــۆی 
کاری دەکــرد، لــە حاڵێکــدا کچەکە 
هەر بە نووسینی دووهەم باڵڤۆکییەوە 
مژوڵ بوو. کچە ستایشی کورەکەی 
کــرد کــە خاوەنــی وەها نووســراوێکە، 
وەهــا وێژەیەکی راســتەقینە! ئەوان بۆ 
مــاوەی شــەش مانگ بە شــێوازێکی 
نارێــک بــۆ یەکتریــان دەنووســی. لە 
یەکــەم دەورەی زەمانیدا، هەر دانێک 
ئی-مەیل 'ێکیان دەگۆڕییەوە. ئەوجار 
پــاش هــەر دوو بــۆ ســێ رۆژ، یــەک 
پەیــام دەنێــردرا. دواتــر مــاوەی پەیــام 
گــۆڕدرا بۆ یەک حەوتــوو جارێک. 
نامەنووســییەکە گەلــێ گەرم و گوڕ 
بوو، بەاڵم بێ فێڵ. لەوێ مەسەلەی 

وێژە و ئەدەب خاسما دەهاتە ئاراوە.
کچەکــە بــۆ دیتنــی هەڵەچنەکــەی 
دەبــوو لــە پاییــزدا بچوایەتــە پاریــس.  
ئــەو  تــەواوی  بــە  پێوەنــدی  بەپەلــە 
پیاوانەوە گرت کە لە ســەر ئینتێڕنێت 
راســتییەکەی  کردبــوون.  پەیــدای 
لــە یاریدەدەرێــک نەدەگــەڕا، ئــەو نە 
لــە پێکهێنانــی دیدارەکانــدا گرفتــی 
هەبوو نە لە دابەشــکردنی تەختەکەی 
ئــەو  بــەاڵم  بــە درێژایــی شــەوێک. 
یارییــەی کــە دەســتی دابوویــە ئەوی 
خۆشــحاڵ دەکــرد.  ئــەو لــە خــۆی 
دەپرســی کــە چــۆن دەکــرێ نامە بۆ 
کەســانێک بنووســی کە نایانناسی. 
ئــەو  لــە جیاتــی شــارەکەی خــۆی 
واتــە ژنێڤ، بە قەســتی لە پاریس لە 
پیاوان دەگەڕا. ئەو سەرەتا نەیدەویست 
هەوڵ بدا تووشــی ئەم کەســانە ببێ، 
کەچــی لــە جێ، کەســێکی ســەیری 

لێ دەرهات.
تووشــی یەکــەم پیاو لــە تەرەفەکانی 
پاریــس هــات. هیــچ جیــددی نەبــوو،  
وەلــێ بــێ ئەنــدازە لە بــەرداڵن. کوڕە 
بە گەرمی باوەشــی پێداکرد. کچەش 
بۆ ئــەوەی وەاڵمــی دابێتــەوە، زویرانە 
بــە روویــدا پێکەنــی. پیــاوی دووهــەم 
 ، بەرچــاو  دەهاتــە  کــراوە  هەرچەنــد 
کەچــی لــەش قــورس و نــەزان. کچە 
سەرەڕای ئەوەی لە بیری چووبۆوە کە 
ئەمــە پیاوێکە تامەزرۆی گفتەکانی 
ببــوو. لەگــەڵ پیاوی ســێهەم یەکیان 
نەدەگرتــەوە، ئــەو ئەودیوی هیواکانی 
پیشــان دەداو چوارەمیش نەیهێشت کە 

بیبینێ.

پۆلیســییەکان  رۆمانــە  داهێنــەری 
و  زیــرەک  کوڕێکــی  دەرکــەوت، 
تیاوێســتاو ، بوونەوەرێکی زۆر ســەیر. 
پیاوێکــی باریکەڵــە، رووگــەش و تــا 
رادەیەک ســرک، زەحمەتە ئیجازە بە 
کچــە بدا بکەوێتــە داوی ئەوینییەوە. 
کچــە هــەر ئێوارەیــەک کــە کاتــی 
ئازادی بوایە خۆی بۆ کوڕەکە تەرخان 
دەکــرد، بــەم حاڵــەش بــە دڵشــکاوی 
گەڕایــەوە چــون دەیزانــی کــە ئەمــە 
کارێکی شــێتانەیە.  وەک کەسێکی 
باڵــغ لە مــاوەی ئەو مەودایەی کە بە 
ترێن دەیبڕی بەردەوام بیری لەو ســاتە 
بچووکانــە دەکــردەوە کــە بــە یەکەوە 

دابەشیان دەکرد.
لەالیــەن  پەیامێکــی  دواتــر،  رۆژ  دە 
کوڕەوە بۆ هات. ئەو بەتەواوی ئامادە 
بــوو کــە گوێی بــۆ بگرێ. کــوڕە با 
ساناهی پێی گوت کە ناتوانێ دەستی 
لــێ بــەردا. ئــەو ســەرەڕای مــەودای 
لەتەکیــا  دەیەویســت  درێــژ،  دوورو 
مێژوویەک دروســت بــکات. کچەش 
هەســتی  هەمــان  ئــەودا  لەهەمبــەر 
هەبــوو. ئــەوان بەیەکــەوە گەلێکیــان 
بتوانــن جێگایــەک  تــا  راوێــژ کــرد 
هەڵبژێــرن و  لــە ئاخــری حەوتوودا بە 
یــەک بگــەن. کچەکــە هەولــی دەدا 
کە ئەو بێت و لە ناو شارەکەی خۆی 
بــە یەک بگەنەوە. بۆ ئەم مەبەســتە، 
ســێ هەفتەی دیکەیــان وەک کاتی 

ژوان دیاری کرد.
کچــە لە مــاوەی هەفتــەی یەکەمدا 
بــێ ســەبرییەکی بێ ســنووری کرد، 
هــەزار جــار مــرد و ژیــاوە. لــە نێــوان 
هەفتــەی دووهەمــدا ســێحرو جادووی 
وەال نــا و لــە تەوای مــاوەی هەفتەی 
ســێهەم دا هەســتی دەکــرد کــە دڵــی 

خەریکە دەتەقێت.
کــوڕە هــات بــۆ ژێنێــڤ. کچــە ئەو 
شــارۆچکەکەی  نێــو  جێگەگەلــەی 
بــۆ هەڵــدا کە پێی وابــوو دەبنە هۆی 
دڵخۆشــی ئەو. لە هەنگاوی یەکەمدا 
بینایــە  ئــەو  دیتنــی  لــە  کورەکــە 
بــوو کــە پێشــنیاری  زۆر خۆشــحاڵ 
پێکــرد، هەرچەنــد برێک مــات هاتە 
بەرچاوی. مانەوەکەی بێ عەیب بوو. 
خەسڵەتەکانیان زۆر لە یەک دەچوو.  
وەختــێ حــەز یــا بێزارییان لە شــتێک 
دەردەبڕی، یەک هەڵوێستیان دەنواند. 
سەرســوڕماوبوون  لــەوە  هەردووکیــان 
کــە بۆچی هیچ وەخــت لە حوزووری 

یەکتر ماندوو نابن.
مانگێک دواتر کچەکە بۆ سەردانی 
مۆجزەکــە  پاریــس.  بــۆ  چــوو  ئــەو 
دیســان لە نووکەوە ســەری هەڵدایەوە. 
ئۆگــری  ســرکەکە  بوونــەوەرە  دوو 
یەکتــر ببــوون. رۆحــە نامۆکانیــان بە 
فۆرمێکــی تــازەو شــۆخەوە گیرۆدەی 
یەکــدی ببوون. هــاورێ کانیان نەیان 
دەناســینەوە، بە تــەواوی گۆڕدرابوون. 
بەڵێنیــان  مانەوەکەیــدا  کۆتایــی  لــە 

بــە یەکتــردا  کە مانگــی داهاتووش 
یەکتر ببیننەوە.

کچەکە لە ســەر سەکۆی ئێستگەی 
ترێن وەســتاوە و لە ناو هەوایەکی ســڕ 
و بەســتەڵەکی بەیانیــدا چاوەڕێی ئەو 
دەکا. ئــەو خۆی خســتبووە بەردەســت 
پیاوێــک کــە بــە کەمــی دەیناســی. 
کورەکــە دەگاتــێ، بــە زەردەخەنــەوە، 
وەلــێ نــارازاوە. ئەو لێــی دەڕوانێ، لە 
هەوڵی دەرخســتنی زاتــی کوڕێکدایە 
کــە تا نووکە هیــچ بوونەوەرێکی بەم 
رادە خــۆش نەویســتووە کــە بیناســێ. 
ئــەو کورەکــەی ســەیر هاتــە بەرچاو، 
وەختێــک  داشــۆڕاوە.  روخســاری 
ســیلەی چــاوی دەداتــە ســاکەکەی، 
بــێ نەزمــی لێ دەبارێ و زۆر نالەبار 
دیــارە. چون نایەوێ کارەکە لە خۆی 
لێ قورستر بکا، بە بزەیەک خۆی لە 
بارودۆخەکــە دەدزێتــەوە. ئەویش بۆی 
پێدەکەنێ. کچەکە گەلێ زۆر قســە 
دەکا و لــەو بێدەنگییــە دەترســێ کــە 
رەنگــە تەســلیمی مــەودای دوور یــان 
هەاڵتنــی کورەکەی لــێ بکەوێتەوە. 
ئــەوان دەگەنــە ماڵی کچــە کە کوڕە 
نــاوی نــاوە "ماڵــی خۆمــان" شــتێک 
بــە  تــووڕە دەکا. کچــە  کــە زۆری 
دوو لێــوان شــەرابی مارتینــی ســپی، 
لــەو  دەچــێ.  میوانەکەیــەوە  دەم  بــە 
ســالۆنی  دەچێتــە  ئــەو  کــە  مــاوەی 
خۆشــۆردن، هینەکــەی خــۆی یەک 
دیکــەش  یەکــی  دەخواتــەوەو  بیــن 
ئامــادە دەکا. لــە باڵکۆنی ماڵەکەی 
دانیشــتوون، لــە حاڵێکــدا کــە کــوڕە 
و  دەکا  ســالێڤ  چیــای  ســەیری 
کچــەش چــاوی بڕیوەتــە کێوەکانــی 
دەدەن.  لێــک  لێوانەکانیــان  ئالــپ، 
بــۆ  ســەفەرەکەی  داســتانی  کــوڕە 
دەگێڕێتــەوە. ئەویش لــە هەمان کاتدا 
کــە لــە کەفــی ســەرلێوی دەڕوانــێ، 
بــە بێ ســەبری گوێــی راداشــتووە تا 
هەرچــی زووتر هەموو شــتی بۆ روون 

ببێتەوە. 
ئاواتــی هەیــە،  یــەک  کچــە تەنیــا 
ئەویــش ئــەوە کــە بــە زوویــی بچێتــە 
نــاو جــێ و بخەوێ و کە خەبەریشــی 
بــۆوە ئــەو لەوێ نەمابــێ. کوڕەش بە 
هەمــان مەرامــەوە دەســت بــە جنێودان 
دەکا. کچــە زۆری پێ خۆشــە خۆی 
لــێ وەدەســت بــێ و وای لــێ بــکات 
کــە جارێکــی تر نەوێــرێ بڵێ "ماڵێ 
ئێمە". بەاڵم ژیرانە هەڵوێســت دەگرێ 
ماندووییەکــەی  تــا  دەکا  ســەبر  و 
بــار بــکات. لــەو دەمەیــدا کــە ئــەو 
باســی کچەکــەی تەنیشــتی لــە نــاو 
ترێنەکــە بۆ دەگێڕایــەوە، کچە وەک 
خوێنەرێکی زۆر جوان، هەســتی کرد 
کــە بــە شمشــێر بــە دڵیــدا دێنــن. ئەو 
تێگەیشــت. پێکەنــی و لــە حاڵێکــدا  
کــە تیشــکی نیــگای لــە چاوەکانی 
هاویشــتبوو ، هەمیســان بــۆ جارێکی 

تر لێوانەکەی لێک دایەوە. 

هەوای خۆشی دوای باران

ئەدەب و هونەر
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بنەماڵەی ڕامین حوســێن پەناهی لە الیەن
 ئیتالعاتی ســنەوە هەڕەشەیان لێکرا

ئاژانســی کوردپــا: ســتادی خەبەریی 
دایــک  ســنە  ئیتالعاتــی  ئیــدارەی 
پەناهیــان  حوســێن  ڕامیــن  باوکــی  و 
بانگهێشت کرد و ناچاریان کردن گرتە 

ویدیۆیەکیان لێ تۆمار بکەن.
٩ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
حوســێن  ڕامیــن  گەالوێژ،بنەماڵــەی 
پەناهیان بۆ ستادی خەبەریی ئیدارەی 

ئیتالعات سنە بانگهێشت کرد.
ئەمجــەد حســێن پەناهــی چاالکوانــی 

مافــی مرۆڤــی کــورد لــەم بارەیەوە بە 
ڕاگەیاند:هێــزە  کوردپــای  ئاژانســی 
ئیتالعاتییەکانی حکومەت بنەماڵەی 
و  هەڕەشــە  ژێــر  خســتووەتە  ئێمەیــان 
هەروەهــا هەڕەشــەیان کــردووە هەمــوو 
ئەندامانــی بنەماڵەکەتــان دەستبەســەر 
و "ئەفشین و ڕامین" ئیعدام دەکەین.

هەروەها ئەمجەد حوسێن پەناهی باسی 
لەوە کردووە هێزەکانی ئیتالعاتی سنە 
لــێ  ویدیۆیەکیــان  گرتــە  زۆری  بــە 

تۆمار کردوون.
ئــەو چاالکەی مافی مرۆڤ هەروەها 
بنەماڵەیــە  بــەو  پێشــنیاریان  دەڵیــت: 
کــردووە کــە لــەو ویدیۆیــەدا دۆخــی 
جەســتەیی ئەفشــین لەبــار ڕابگەیەنــن 
و هەواڵــی مانگرتنــی ناوبــراو وە درۆ 

بخەنەوە.
ئیتالعاتییــەکان  هێــزە  دەگوترێــت: 
دوای تۆمارکردنــی ئەو گرتە ویدیۆیە 
بەڵێنیــان بــە دایــک و باوکــی ڕامین 

داوە کە دەتوانن ســەردانی کوڕەکەیان 
بکەن .

لــە  پەناهــی  حوســێن  بنەماڵــەی 
بەیانییەکــدا ئەو کــردەوەی ئیتالعاتی 
سنەیان نامرۆڤانە و نائەخالقی و پێک 
ناکــۆک لەگــەڵ هەمــوو یاســاکانی 

مافی مرۆڤ ڕاگەیاندووە.
لەو بەیانیەدا هەروەها هاتووە بنەماڵەی 
حوســێن پەناهیــان بــە ئیعدامــی خــۆ 
ســەرانە و شــاراوەی ڕامین و ئەفشــین 

ناچــار کــردووە و هەروەهــا بە شــێوەی 
دانپێدانانەکانــی دەیــەی ٦٠ و ٧٠ی 
ڕاســتی  ویدیۆیەکــدا  لــە  هەتــاوی 
هەواڵــی مانگرتنــی ئەفشــین وە درۆ 

بخەنەوە .
ئــەو  لــەو بەیانیــەدا هاتــووە  هەروەهــا 
ئیقدامەی بەرپرسانی حکومەتی ئێران 
دەرخــەری نەبوونــی ئەخالق و شــێوەی 

هەڵسوکەوتی مرۆڤانەیە.
ڕامین حوســێن پەناهی ڕۆژی هەینی 

٢ی پووشــپەڕ لــە شــەڕ و پێکــدادان 
پاســدران  ســپای  هێزەکانــی  لەگــەل 
لــە ســنە بــە تونــدی برینــدار بــوو و 

دەستبەسەر کرا.

بەهــۆی نەبوونــی ژێرخانی ئابووری و 
ســەرمایەگوزاریی حکوومی لە ناوچە 
کوردنشینەکانی ئێــران، هاوواڵتییانی 
کورد بۆ دابین کردنی بژیویی ژیانیان 
روو لــە کۆڵبــەری و کاســبی کردنی 
سەرســنوورەکان دەکــەن و زۆر جاریــش 
بــەرەوڕووی مەرگ دەبنەوە و تەنیا لە 
ســاڵی ڕابــردوودا، بەپێــی ئامارەکانی 
ناوەندی ئاماری ئاژانســی هەواڵدەریی 
کوردپــا، ١٥٤ کۆڵبــەرە ڕووداوەکانی 
تەقەکردن، تەقینەوەی مین، ســەرما و 

... کوژراو یان بریندار بوون.
گەالوێــژ،  ٣ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
تەقــەی  بــە  کــورد  کۆڵبەرێکــی 
نیزامییەکانــی  هێــزە  ڕاســتەوخۆی 
حکوومەتی ئێران گیانی لە دەست دا.
ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا شوناسی 
"کەریــم  کــوژراوەی  کۆڵبــەرە  ئــەو 
بــە  ناســراو  زادە"  ئەمیــن  محەممــەد 

کەریــم ئەحمەد خالە عەلی بێتووشــی" 
خەڵکی گوندی "بێتووش" ڕاگەیاندوە.
ئینتزامییەکانــی  هێــزە  مەئموورانــی 
حکوومەتــی بەبێ ئــاگادار کردنەوەی 
پێشــوو، ئــەو کۆڵبەرە کوردەیــان داوتە 

بەر دەستڕیژی گوللە.
ئەو سەرچاوەیە ئەوەشی خستەروو: ئەو 
کۆڵبــەرە کــوردە بــە هــۆی کاریگــەر 
بوونی برینەکەیەوە دەســتبەجێ گیانی 

لە دەست داوە.
شــەوی ٧ی گەالوێــژ، ژمارەیەک لە 
کاســبکارانی کورد دەکەونە بۆســەی 
هێزە ئینتزامییەکانی حکوومەتی و لە 
ئاکامــدا کاســبكارێکی کورد گیانی 
لــە دەســت دا و دوو کەســی دیکــە بە 

سەختی بریندار بوون.
کــوردە  کاســبکارە  ئــەو  شوناســی 
"ئیبراهیــم  داوەی  دەســت  لــە  گیــان 
ڕەحمانــی" کــۆڕی ڕەحمــان خەڵکــی 

گونــدی "تــاژان" ســەر بە شــاری بانە 
ڕاگەیەنــدرا؛ لــەو ڕووداوەدا ١٧ ســەر 
ئەســپی کاســبکاران بە هــۆی تەقەی 
هێزە نیزامییەکان بە کوشــت چوونە و 
هەروەهــا هێزە ئینتزامییەکان دەســتیان 
بــە ســەر کەلوپەلی ئەو کاســبکارنەدا 

گرتووە و لەگەڵ خۆیان بردوویانە.
ڕۆژێــک دواتــر ٨ی گەالوێــژ، هێــزە 
نیزامییەکانــی حکوومەتــی جارێکــی 
کۆڵبەرانــی  لــە  ژمارەیــەک  دیکــە 
کوردیــان دایــە بەر دەســتڕێژی گوللە 
و لــە ئاکامــدا کۆڵبەرێکــی کورد بە 

سەختی بریندار بوو.
نزیکــەی  لــە  ڕووداوە  ئــەو 
سەردەشــت  شــاری  گوندی"دۆڵەبــی" 

ڕوویداوە.
بــە  کــوردە  کۆڵبــەرە  ئــەو  شوناســی 
خەڵکــی  عەبدولــی"  مینــە  ئــازاد   "
گوندی"دەرمان ئاوێ" ســەر بە شــاری 

سەردەشت ڕاگەیەندرا.
ئەو کۆڵبەرە کوردە بۆ هۆی ســەختی 
دەرمانــی  ناوەنــدی  بــۆ  برینەکەیــەوە 
شاری ورمێ ڕاگوێزراوە و هەنوکە لە 

ژێرچاوەدێری پزیشکی دایە.
بەپێــی دوایین ڕاپۆرتــە برواپێکراوەکان 
هێــزە  گەالوێژیــش،  ١٠ی  شــەوی 
ئینتزامییــەکان لە ناوچەی هەورامان، 
کاروانــی  ســەر  کوتایــە  هەڵیــان 
کاســبکاران و پــاش تەقەیەکــی زۆر 
لــە کاســبکارانی کــورد کــە خەڵکی 
گوندەکانــی "دروکێ و ســەلێن" بوون، 
چەنــد ســەر ئەســپی کاســبکاران بــە 

بارەوە دەستی بە سەر داگیرا.
ڕێکەوتــی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
١١ی گەالوێــژ، هێــزە نیزامییەکانــی 
حکومەتی ئیســالمیی ئێران لە نزیک 
گوندی "دوئاو"ـی شاری سەقز ماشینی 
بەنــاوی  کوردیــان  هاوواڵتییەکــی 

"حەبیــب مووحێبــی" خەڵکــی شــاری 
مەریوان دایە بەر دەستڕێژی گوللـــە و 
ناوبراویــان بریندار کــرد. بەپێی دوایین 
زانیارییەکان هێزە ئینتزامییەکان بەبێ 
ئــاگادار کردنەوەی پێشــوو، ماشــینی 
ئەو هاوواڵتییە مەریوانیەیان داوەتە بەر 

دەستڕێژی گولـلە.
هەر هەمان ڕۆژ کۆڵبەرێکی کورد بە 
نــاوی "جەالل بااڵن" کوڕی محەممەد 
خەڵکــی گونــدی "حجــران"ی شــاری 
پیرانشــار پــاش پێنــج ڕۆژ مانــەوە لــە 
نەخۆشخانەی شــاری مەهاباد گیانی 

لە دەست دا.
ئەو کۆڵبەرە کوردە ڕۆژی هەینی ٦ی 
گەالوێــژ بە تەقەی ڕاســتەوخۆی هێزە 
نیزامییەکانی حکوومەتی بە سەختی 
برینــدار و بــۆ چارەســەریی پزیشــکی 
ڕەوانەی یەکێک لە نەخۆشخانەکانی 

شاری مەهاباد کرا.

هەر لە درێژەی تراژێدیای کووشــتنی 
هێزەکانــی  کــورد،  کاســبکارانی 
کوردیــان  منداڵــی  دوو  حکوومەتــی 
لــە نــازی باوکیان بێبەری کرد؛ ســەر 
گەالوێــژ،  ڕۆژی ١٣ی  بەیانــی  لــە 
تەقــەی  بــە  کــورد  کاســبکارێکی 
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتــی لــە 

پاسگای سێڵوێ کوژرا.
ئــەو  ناونیشــانی  زەردی"  "فەرهــاد 
الیــەن  لــە  کــە  کاســبکارە کوردەیــە 
لــە  ســێڵوێ  پاســگای  هێزەکانــی 
بــەر  دراوتــە  ڕێانی"پیرکانیــان"  ســێ 
دەســتڕێژی گوللــە و لــە ئاکامدا ئەو 
هاوواڵتییــە کــوردە گیانــی لە دەســت 

داوە.
فەرهــاد زەردی خێزاندار و باوکی دوو 

منداڵ بووە.


