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"کاتسا" تارانی شڵەژاند
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ٩ی
ڕەزبــەری ١٣٩٦ی هەتــاوی ،واشــنتۆن
لە بڕیارێکدا یاســای ناســراو بە "کاتسا"
(بەرەنگاربوونــەوە لەگــەڵ دوژمنانــی
ئامریکا لە ڕێگای گەمارۆ) ی خســتە
بــواری جێبەجــێ کردنەوە و لیســتەیەک
لــە بەرپرســان و کۆمپانیــا ئێرانییــەکان
کە لەگەڵ ســپای تێرۆریســتی پاسداران
هاوکارییــان هەیــە ،خســتە نــاو گەمارۆ
ئابوورییەکانەوە.
نــاوی ئــەو کەســانەی کــە لەم لیســتەدا
دەبینرێــت بریتیــن لــە "محەممەدعەلــی
جەعفــەری ،یەحیــا ڕەحیــم ســەفەوی،
ڕۆســتەم قاســمی ،محەممــەد حیجازی،
پەرویــز فەتاح ،مورتزا ڕەزایی ،عەبدوڵاڵ
عیراقــی ،عەلیئەکبــەر ئەحمەدیــان،
محەممــەدڕەزا نەقــدی ،حوســێن تائــب،
حوسێن سەلیمی و ئەحمەد فرووزەنده".
هەروەهــا کۆمپانیــا و دامەزراوەکانــی
وەک "قــەرارگای ســازەندگی قائــم،
دامەزراوەی مهندسین مشاور ایمنسازان،
کۆمپانیای حەرا ،دامەزراوەی مهندسی
فاتــر ،هێزی بەرگریی بەســیج ،زانکۆی
زانستە پزیشکییەکانی بقیەاللە ،بونیادی
تعــاون ســپاە ،قەرارگای ســازندگی قرب
کربــا ،هێزی هــوا فەزا ســپاە ،زانکۆی
ئیمام حوســێن ،بانکی مێهر ،دامەزراوەی
رهاب ،دامەزراوەی سەرمایهگذاری مهر
ایرانیــان ،کۆمپانیــای ســەنەعت دریایی
ایران ،دامەزراوەی راه ساحل ،کۆمپانیای
تهرانگســترش ،کۆمپانیــای مهندســی
نفت و گاز ســپانیر ،کۆمپانیای فناوری
آبهــای عمیق و دامــەزراوەی خودکفایی
هوافەزای سپاه" لە لیستی گەمارۆکانی
ئامریکادا جێگایان گرتووە.
یاســای کاتســا(بەرەنگاربوونەوە لەگــەڵ
دوژمنانی ئامریکا لە ڕێگای گەمارۆ)
بەتایبەتی دژی ڕێژیمی ئێران و کورەی
باکــوور جێبەجــێ دەکرێــت .ئــەو بڕیــارە
ڕێکەوتــی ١١ی گەالوێــژی ١٣٩٦ی
هەتاوی ،بە زۆرینەی دەنگ لە هەر دوو
مەجلیســی نوێنــەران و ســێنای ئامریکا
پەسند کرابوو.
بەپێی یاســای کاتســا دارایی ئەو کەس
و کۆمپانیانــە لــە ئامریــکا داخــراوە و
هیــچ ئامریکاییــەک مافــی مامەڵەی
لەگــەڵ ئــەو کەســانەی نییــه و هەروەها
ئــەو کەســانەش ناتوانــن بێنــە نێو خاکی
ئامریکاوە.
دوای ئــەو بڕیــارەی ئامریــکا پاســداری
تێرۆریســت جەعفــەری فەرمانــدەی ئــەو
ڕێکخراوە تێرۆریستییە گوتی" :ئامریکا
بــە بیانــووی هێــزی مووشــەکیی ئێمــە،
گەاڵڵەیەکــی بــە نــاوی "کاتســا" دژی
سپای پاسداران جێبەجێ کردووە.
ناوبراو باسی لەوە کرد کە ئێمە لە هێزی
مووشــەکیی خۆمــان وەک نامووســی

خۆمان بەرگری دەکەین.
وەزارەتــی خەزێنەداریــی ئامریــکا لــە
بەیانییەیەکــدا بــاوی کردووەتــەوە کــە
ڕێژیمــی ئیســامیی ئیران پشــتیوانی لە
تێرۆریزم دەکات.
هەر لەمبــارەوە دوابەدوای پەســندکردنی
خولــی نوێــی تەحریمەکانــی ئامریکا بۆ
ســەر ڕێژیمــی تــاران ،کۆبوونەوەیەکــی
بەپەلــە لــە نێــوان ســەرکردەی  ٣هێــزی
یاســادانان ،جێبەجێــکار و قەزایــی
بەڕێوەچوو.
لەم کۆبوونەوەیەدا سەرکردەی باندەکانی
دەسەاڵت بەشــێوەی هاوبەش هۆشدارییان
دا لەمــەڕ تەحریمــە نوێیــەکان و وەک
بڵیــی لە ئێســتادا گومانێک بەنیســبەت
داهاتــوو و چارەنــووس لــەالی خەڵــک
بوونــی نییــە ،ڕایانگەیانــد کــە ترامــپ
دەیهــەوێ "دڵەڕاوکــێ" بخزێنێتــە نێــو
ئابووریــی ڕێژیــم و بــەم "پیالنــە" خەڵک
لــە بەرامبــەر داهاتــووی ئابــووری و
پێشــکەوتنی واڵت تووشــی گومــان و
شک بکەن.
دواتریــش لــە تەنگەتاوییــا هانــای بــۆ
کرێملیــن بــرد و لــە چاوپێکەوتنێکــدا

لەگــەڵ ڤێالدیمێــر پووتیــن ،عەلــی
خامنەیی داوای لە ڕووســیە کرد کە بۆ
کەمکردنەوەی کاریگەری تەحریمەکانی
ئامریکا هاوکاری تاران بکات.
هــەر چەنــد تــا ئێســتا بــاس لــە
وردەکارییەکانــی ئــەم هاوکارییانــە
نەکــراوە بەاڵم چاودێرانی سیاســی پێیان
وایــە ڕێژیمــی تــاران وەک دۆڕاوێکــی
سیاســی لەگــەڵ کرێملیــندا مامەڵــەی
کردووە و لە بری هاوکارییە لۆژستیکی
و سیاســی و ســەربازییەکانی ڕووســیە
بەدڵنیاییەوە چەندین ئیمتیازی گرینگی
بە مۆسکۆ داوە.
ئــەم گەمــارۆ نوێیانــە لــە کاتێکــدا
هاتوونەتــە گــۆڕێ کــە بەشــێک لــە
ســێناتۆرە ئامریکاییــەکان لــە نامەیەکدا
ڕوو لــە ئاژانســی نێونەتەوەیــی وزەی
ناوکــی داوایــان کــردووە کــە دامــەزراوە
ســەربازییەکانی ئێران بپشــکنن؛ ئەمەش
دژکردەوەی حەســەن ڕوحانــی لێکەوتەوە
کە وتی" :ئێمە مووشەکمان ساز کردووە،
ســازیش دەکەینــەوە ،چونکــە لەگــەڵ
هیــچ کام لە یاســا نێونەتەوەییــەکان یان
بڕیارنامەی ٢٢٣١ی شۆرای ئەمنییەت

دژایەتی نییە".
دوابەدوای ئەم ڕووداوانە تاران وەخۆ کەوت
و لــە درێــژەی هەوڵە سیســتماتیکەکانی
بــۆ شەڕفرۆشــی لــە ناوچــە و نانــەوەی
ئــاژاوەی زیاتــر حوســییەکانی یەمەنــی
هــان دا تاکــوو لــەدژی ڕیــاز کەڵــک
لــە مووشــەکی بالســتیک وەرگــرن؛
شــەوی شــەممە ١٣ی خەزەڵــوەری
١٣٩٦ی هەتــاوی حوســییەکانی یەمەن
مووشەکێکی بالیستیکی درووستکراوی
دەســتی ئێرانیــان بــە ئامانجــی لێدانــی
باکــووری فڕۆکەخانــەی "ملــک خالد"
لە ڕیاز تەقاندەوە کە لە الیەن سیســتمی
دژە مووشــەکی عەرەبســتانەوە پووچــەڵ
کرایــەوە و پێــش ئەوەیکــە ئامانجەکــەی
بپێکێت تەقێندرایەوە.
ئەم هەوڵەی تاران بێوەاڵمیش نەمایەوە و
پاش دەســت لەکارکیشانەوەکەی "سەعد
حەریــری" ســەرۆک وەزیرانی لوبنان کە
باســی لــەوە کردبــوو " له هــهر كوێیهک
دهســتی ئێران ههبێت ئاژاوه و وێرانكاریی
ڕووی تێــدهكات" ،بێنیامیــن نێتانیاهــوو
ســەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل که بە بۆنەی
ســەدەمین ســاڵیادی "ڕاگەیەنــدراوی

بالفــوور" بــۆ بریتانیــا ســەفەری کردبوو،
لــە هەمبەر بەهێــز بوونــی ڕێژیمی ئێران
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت هۆشــداری دا
و وتــی :پێک هێنانــی هاوپەیمانییەک
لــەدژی تــاران پێویســتە چوونکــە لــه
كاتێكــدا داعش دهردهكرێت ،ئێران دهخزێته
ناوهوه و جێگەی دەگرێتەوە.
هەروەهــا هەندێــک لــە شــرۆڤەکارانی
سیاســی و ئاکادمیــک باســیان لــەوە
کــردووە ،دەســت لــە کار کێشــانەوەی
حەریــری کێشــەی گەورەتــر دروســت
دەکات و دەبێتــە هــۆی ئەوەیکــە ئێــران
بــە قازانجــی خــۆی کەڵــک لــەو هەلــە
وەربگرێت.
ئەم ڕووداوانە پاش ئەوە هاتنە ئاراوە کە لە
ماوەی ڕابردوودا و پاش داگیرکردنەوەی
شاری کەرکووک لە باشوری کوردستان
لەالیەن میلیشــیاکانی حەشدی شەعبی
و بە پشــتگیری ســپای پاســداران دۆخی
ناوچــە و شــێوازی ڕوانینــی زلهێــزەکان
بــۆ دەور و نەخشــی ســپای تێرۆریســتی
پاسداران گۆردرا و زیاتر لە جاران هەست
بە مەترسییەکانی کرا.

پـەیڤ

ڕەوایی چەک
و ڕەوایی خەڵکی
كەریم پەرویزی
ئەفســەرێکی ســوپای قاجــاڕی،
پەروەردەکراوی دەستی هێزەکانی بریتانیا
کودەتای لە پاشــایەتیی قاجاڕی کرد و
حکومەتــی کۆمــاری راگەیانــد و دوایە
کــە ئاخونــدە شــیعەکان دژی کۆمــاری
راوەستانەوە دووبارە کردیەوە بە پاشایەتی،
بــەاڵم ئەمجارەیــان پاشــایەتیی پاڵــەوی!
رەزاخانــی میرپەنج کــە دوایە خۆی کرد
بە رەزاشا ،ئەرتەشێکی پۆشتەو پەرداخی
دروســت کــرد و بــە رێنوێنیــی دەرەکــی،
بە زەبری هێز و بە ئەرتەشــی یەکدەســت
ویســتی هەموو مەمالیکی مەحرووسەی
قاجــاری کــە ئەمجــارە کرابــوون بــە
مەمالیکی مەحرووســەی پاڵەوی لە ژێر
یــەک ئــااڵ و یەک فەرماندا بەڕێوە ببا
و یــەک دەوڵــەت و یــەک نەتــەوە پێک
بێنــێ .بــە زەبــری چــەکو ئەرتەشــی
داپڵۆســێنەری بیســت ســاڵێک حوکمــی
کــرد ،بــەاڵم لــە کاتــی هاتنــی هێــزی
موتەفەقیندا ئەرتەشــە فڕوفیشاڵیەکەی
هەڵوەشایەوە و هەموویان هەڵهاتن!
حکومەتــی بەعســی ســەدام ،ئــەو
ئەرتەشــە پۆشــتە و پەرداخــەی هەبــوو و
سەرتاســەری عێراقــی پێ پاکتــاو کردو
چەندین شــەڕی لە ناوچەکەدا پێ کرد،
لــە ســاڵی ٢٠٠٣دا لەبەرامبــەر هێرشــی
دەرەکیدا تەنیا  ٢١رۆژ شەڕی پێ کرا،
ئەویش زۆرتر هێرشە دەرەکییەکە حەزیان
لــێ بوو شــەڕەکە درێژەی هەبــێ تاکوو
ئەرتەشــەکەی بەتــەواوی وردو خــاش
بکەن!
لــە ٢٠١١دا مالیکــی ،حاکمــی بەغداد
ئەرتەشی عێراقی بە چەکو جبەخانەی
ئەمریکایی تەیار کردبوو ،ئۆپەراسیۆنی
دیجلەی راگەیاند و ویستی کوردستانی
پــێ بگرێتــەوە ١٠٠٠ ،تیرۆریســتی
داعــش هاتنــە نێــو مووســڵ و ئەرتەشــە
فڕوفیشاڵیەکەی هەتا بەغداد هەڵهاتن!
لــە دوای هاتنــە ســەرکاری خومەینــی
لــە ئێرانــدا ،فەرمانی جەهــادی بە دژی
کــورد دەرکــرد و تــەواوی ئیمکاناتــی
مرۆیــی و سیاســی و ئابــووری و دینیی
ئێرانــی خەرجــی ســوپای پاســداران کرد
و ناردیــە ســەر کوردســتان هەتا کوردی
پــێ ســەرکوت بــکا و کوردســتان داگیر
بکا .ئێســتا دوای  ٣٨ســاڵ لە هێرشــی
ســوپای پاســداران بــۆ ســەر کوردســتان،
هێشــتا لــە نێــو شــارەکانی کوردســتاندا
تانــک و مووشــەک و چەکــی قــورس
نمایــش دەکــەن و پادگانەکانــی ســپا لە
نێو دڵی شــارەکانی کوردســتاندا سیمای
شــارەکانیان تێــک داوە و بەشــێک لــە
شــاریان داگیــر کــردووە و هــەر چەنــد
مانــگ جارێک بــە بیانوویەک ،هێزی
زۆر و زەبەنــی ســوپا و بەکرێگیراوانیــان
لە نێو شارەکاندا مانۆڕ پێ دەدەن .دوای
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پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بۆ ٧ـەمین
کۆنگرەی پارتی ماف و ئازادییەکان (هاک -پار)
ئەندامانــی بەڕێــزی ســەرکردایەتی و
نوێنەرە بەڕێزەکانی بەشدار لە کۆنگرەی
هاک -پار!
بــە نــاوی دەفتــەری سیاســیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە،
ســاوی خەبــات و تێکۆشــان لــە ئێــوە
هێژایــان دەکەیــن و بــە بۆنەی بەســتنی
کۆنگرەی ٧مین ،وێڕای پیرۆزباییەکی
گــەرم ،هیــوای ســەرکەوتنتان بــۆ
بــە ئــاوات دەخوازیــن .هیواداریــن کــە
کۆنگرەکەتــان بــە بڕیاراتــی دروســت،
شــیاو و واقعبینانــەوە ،دەرفەتێکــی
لەبــار بڕەخســێنێ تاکــوو بتوانــن بە پێی
دۆخی ئێســتای بزووتنەوەی کوردســتان
و گۆڕانکارییەکانــی ناوچەکــە ،ڕێبــاز
و تاکتیکەکانــی خەبات و تێکۆشــانتان
باشتر دابڕێژن و خەباتەکەتان بەرفراوانتر
بکەن.
کۆنگــرەی ئێــوە لــە کاتێــک دا
دەبەســترێت کــە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت
و واڵتانــی ناوچــە لە حاڵــی گۆڕاندایە.
دیــار و بەرچــاوە چەند ســاڵێکە دەوڵەتی
تورکییــەش لــە چەند الیەکــەوە لە گەل

ڕەوشــێکی ئاڵــۆز و قەیراناویــی لــە هەر
دوو ئاســتی ناوخۆیــی و ناوچەییــدا
دەســتەویەخەیە و تــا ئێســتا نەیتوانیــوە
هەنگاوێکــی جیــددی و دێموکراتیــک
کــە هەڵگــری چارەســەریی پرســی
کــورد بێــت ،هەڵگرێــت .لــە هەمــان
کاتــدا دەبینیــن کــە بزووتنــەوەی
رزگاریخوازی کوردســتان لە هەر یەک
لــە پارچەکانــی کوردســتاندا بــە پێــی
توانــا و تایبەتمەندییەکانــی خۆیــان ،بــە
هەموو ســەختی و دژوارییەکانی خەبات
و لــە نێویانــدا بەرگــری رەوا ،ڕێبــازی
ئاشــتیخوازانە و دێموکراتیک ،لە حاڵی
ڤەژین و بەرەوپێشــچوونەوەیەکی نوێدایە
و شانبەشانی گٶڕانکارییەکانی ناوچە،
دەتوانــێ دەرفەتێکــی نــوێ بــۆ گەلــی
کــورد پێک بێنێ .بەاڵم ئاشــکرایە کە
لە هەر دۆخ و ئەگەرێکدا ،یەکیەتیی و
هاودەنگیی کورد و هێزە سیاســییەکانی
کوردســتان لە هەر پارچەیەکدا دەتوانێ
زامنــی ســەرکەوتن بــێ .لــە هەمــان
کاتــدا ،هێــزە سیاســییەکانی کــورد لــە
هــەر پارچەیــەک ســەرەڕای جیاوازیــی

لــە دیــداری نێــوان دەفتــەری سیاســی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران و
وەفدێک بە سەرپەرەستی بەڕێز مستەفا
مەولــوودی  ،پرســی کورد لە باشــوری
کوردستان و مەترسییەکان بۆ سەر بنکە
و بارەگاکانــی حیزبەکانــی ڕۆژهــەاڵت
تاوتوێ کران.
دوانیــوەڕۆی رۆژی سێشــەممە
ڕێکەوتــی ٢ی خەزەڵــوەری ١٣٩٦ی
هەتــاوی بەرامبەر بــە ٢٤ی ئۆکتۆبری
٢٠١٧ی زایینــی بەڕێز کاک مســتەفا
مەولــوودی بــە یــاوەری هاوڕێیانــی
دەفتەری سیاســییان ســەردانی دەفتەری
سیاسی حیزبی دێموکراتی کوردستانی

ئێرانیــان کــرد و لــە الیــەن بەڕێز کاک
مســتەفا هیجــری ســکرتێری گشــتی
حیــزب و ئەندامانــی دەفتەری سیاســی
حیزبی دێموکراتەوە پێشــوازییان لێکرا و
بەگەرمی بەخێرهاتنیان لێکرا.
لەم کۆبوونەوەیەدا لەسەر دوایین ئاڵوگۆڕە
سیاسییەکانی پێوەندیدار بە پرسی کورد
لە باشوور و مەسەلەی هێرشی ئەرتەشی
عێراق و حەشــدی شــەعبی بە بەشداری
سپای پاسدارانی کۆماری ئیسالمی بۆ
گرتنەوەی شــاری کەرکووک و ناوچە
کوردســتانییە کێشــە لەســەرەکان و ئەو
مەترسییانەی لەسەر دەسکەوتە سیاسی
و نەتەوەییەکانــی هەرێمــی کوردســتان

نێوانیــان ،پێویســتە بــە یەکهەڵوێســتی
و ڕۆحــی واڵتپارێــزی و نەتەوەییــەوە،
بزووتنــەوەی گەلــی کوردســتان بــەرەو
پێشــەوە ببەن و لــە هەمبەر پیالنی نەیار
و دوژمنانــدا ،بــە پێــی بەرژەوەندییــە
نەتەوەییەکان پشــتیوانی یەکتر بن .ئێمە
وەکــوو حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران بــە پێــی ســتراتێژی نەتەوەییمــان،
هاوکاری خەبات و تێکۆشانی خوشک
و براکانمــان لــە هــەر پارچەیەکــی
کوردســتاندا دەبیــن و بــە هەمــوو توانــا
سیاســیی و مەعنەویمانەوە پشــتیوانییان
لێ دەکەین.
بــە هیــوای ســەرکەوتنی کۆنگرەکەتان
و بەدەســتهێنانی مــاف و ئازادییــە
دێموکراتیــک و نەتەوەییەکانــی گەلی
کورد.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
دەفتەری سیاسی
٢٢ی رەزبەری ١٣٩٦ی
هەتاوی
١٤ی ئۆکتۆبری ٢٠١٧ی زایینی

دوایین ئاڵوگۆڕەکانی ناوچە لە نێوان حیزب و
وەفدێک بە سەرپەرەستی بەڕێز مستەفا مەولوودی
تاوتوێ کرا

هەیە ئاڵوگۆری بیروڕا کرا.
لە بەشــێکی دیکەی ئــەو راگۆڕینەوەدا
هەڕەشــەکانی رێژیمــی کۆمــاری
ئیســامی لەســەر حیــزب و الیەنــە
سیاســییەکانی رۆژهەاڵتــی کوردســتان
خرایــە بەربــاس و بــۆ بەرپەرچدانــەوە و
پووچەڵکردنــەوەی پیالنەکانــی رێژیمی
کۆمــاری ئیســامی و هێزەکانــی
ســپای پاســداران و بەکرێگیراوانــی
قــەرارگای قــودس لەســەر کۆمەڵێــک
رێوشــوێنی کردەیــی جەخــت کرایــەوە و
ئۆرگانــە پێوەنیــدارەکان ئەرکــدار کــران
لــە بواری کردەییــدا پێکەوە هاوکاری و
هەماهەنگی بکەن.

حیزبی دێموکرات و حیزبی شیوعی باشووری
کوردستان کۆ بوونەوە
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئیران
لەگەڵ شــاندێکی حیزبی شــیوعی کۆ
بوونــەوە و لــە بــارەی پرســەکانی ڕۆژ
گفتوگۆیان کرد.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ١٣ی
خەزەڵوەری ١٣٩٦ی هەتاوی ،شاندێکی
حیزبی شــیوعی باشووری کورستان ،بە
سەرپەرەســتی "ئەبــوو تــارا" ،ســەردانی
دەفتــەری سیاســی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانیــان کــرد و لــە الیــەن
"مســتەفا هیجــری" ســکرتێری گشــتی
حیزبــی دێموکــرات و ژمارەیــەک لــە
ئەندامانــی ڕێبــەری حیزبەوە پێشــوازیان
لێکرا.
بەڕێز ئەبوو تارا ئامانج لە سەردانەکەی
بەســەر کردنــەوەی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان وەک دۆســتێکی لــە
مێژینــەی حیزبــی شــیوعی بــاس کــرد
و لە دانیشــتنێکی دۆســتانەدا باســێکی
سیاسی لە سەر ڕەوشی کورد و بەتایبەت
هێرشەکانی دەوڵەتی عێراق و هاوپەیمانە
ناوچەییــەکان بــۆ ســەر کەرکــووک و
ناوچــە کوردســتانییەکان و بێدەنگــی
هاوپەیمانــەکان لــە ئاســت ســووتاندنی
سروەت و سامانی کۆمەاڵنی خەڵک و

پەرتەوازە کردنیان بۆ شــوێنەکانی دیکە
لە الیەن هێزە هێرشکەرەکانەوە کرا.
لــەم باســەدا ئامــاژە بــە بــەردەوام بوونی
پیالنــی نەیارانــی کــورد بــۆ لەباربردنی
دەســکەوتە سیاســی و نەتەوەییەکانــی
کــورد لــە باشــووری کوردســتان و
شــوێندانەریی نەرێنــی ئــەو پیالنانــە لــە
هەمبــەر جوواڵنەوەی مافخوازی گەلی
کورد لە بەشــەکانی دیکەی کوردستان
کرا.
لــەو دیــدارەدا جارێکی دیکەیش لەســەر

ئــەوە ڕاســتییە جەخــت کرایــەوە ،تەنیــا
ڕێگــەی ڕووبــەڕوو بوونــەوە لەگــەڵ
نەیارانــی کورد ،یەکیەتــی و یەکڕیزی
حیزب و الیەنە سیاسییەکانی کوردستان
و پشــت بەســتن بــە هێــزی کۆمەاڵنــی
خەڵکــی کوردســتانە ،هەر دوو شــاندی
دۆســت لە کۆتایی ئەو باســەدا لە ســەر
پێوەندییــە سیاســییەکانیان جەختیــان
کردەوە و مســتەفا هیجری سپاســی ئەو
سەردانە دۆستانەی کرد.

محەممەد نەزەری بێ پشتیوان نییە

بەشداری شاندێکی حیزبی دێموکرات لە پرسەی
عەلی عەبدوڵاڵ
شــاندێکی حیزبــی دێموكراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە پرســەی "عەلــی
عەبدوڵــا" جێگری پێشــووی ســەرۆکی
پارتی دێموکراتی کوردستاندا بەشداری
کرد.
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێكەوتــی ٤ی
خەزەڵوەری ١٣٩٦ی هەتاوی ،شاندێكی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران
بــە سەرپەرەســتیی "محەممــەد نەزیــف
قــادری" ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی
حیزبی دێموکرات بەشــداریان لە پرسەی
عەلــی عەبدوڵــا جێگــری پێشــووی
ســەرۆكی پارتــی دێموكراتی كوردســتان
كــرد كــە ڕۆژی سێشــەممە لــە تەمەنی
 ٩١ســالیدا لــە شــاری هەولێــر کۆچــی
دوایی کرد.
ئــەم کــۆڕی ماتەمینە بــە ئامادەبوونی
ســەرۆکی پارتــی دێموکرات ،مەســعود
بارزانــی ،ســەرکردایەتی پارتــی

دێموکــرات ،نوێنــەری حیــزب و الیەنــە
سیاســییەکان ،ژمارەیەکــی زۆر لــە
بەرپرســانی حكوومەتــی و حیزبــی و
بنەماڵەی عەلی عەبدوڵاڵ لە مزگەوتی
جەلیــل خەیاتــی شــاری هەولێــر بەرێــوە
چوو.

شــاندی حیزبــی دێموکــرات بــەم
بۆنــەوە پرســە و هاوخەمــی حیزبیــان
بــە ســەركردایەتی پارتــی دێموكــرات
ڕاگەیاند.

تێکۆشــەرانی دێموکرات لە شاری تاران
بــۆ پشــتیوانیی لــە محەممــەد نــەزەری
زیندانیــی سیاســی کــورد چاالکیــی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.
قارەمانانــی دێموکــرات لــە شــاری
تــاران پێتەختــی ڕێژیمــی ئێــران ،بــە
باڵوکردنــەوەی تراکــت و وێنــەی
محەممــەد نــەزەری زیندانیــی سیاســی

کــورد لە زیندانی ڕەجاییشــاری کەرەج
پشــتیوانیی خۆیان لە محەممەد نەزەری
دەربڕی.
مــاوەی زیاتر لە  ٨٠ڕۆژە کە زیندانیی
سیاســی محەممــەد نــەزەری ،مانــی
لــە خــواردن گرتــووە و تەنیــا داواکاریی
ئــەو جێبەجــێ کردنــی یاســاکانی
کۆماری ئیســامی سەبارەت بە ماوەی

حوکمەکەیە.
موحەمــەد نەزەری خەڵکی ســایین قەاڵ
و تەمەن  ٤٦ســاڵە کە ماوەی  ٢٤ســاڵە
زیندانــی کــراوە و حوکمــی نــاڕەوای
بــە ســەردا ســەپاوە ،تەنیــا تاوانێک کە
کۆماری ئیســامیی خستوویەتە پاڵی،
پشــتیوانی لە مافی کورد و ئەندامەتی
لە حیزبێکی کوردی دایە.

ژمارە ٦ ،٧١٢ی نوامربی ٢٠١٧

باوکی ڕۆحی سەوزی جەنگاوەری دااڵهۆ
ماڵئاوایی لە ژیان کرد

باوکــی شــەهیدی فەرمانــدە ،شــەهید
"خەلیــل زارعــی" ناســراو بــە "خەلیــل
خەلەبان" بۆ هەمیشە ماڵئاوایی لە ژیان
کرد.
کاک "یەدوڵــا زەر" باوکــی شــەهید
خەلیــل خەلەبــان لە تەمەنی  ٩٥ســاڵیدا
لە شاری کرماشان کۆچی دوایی کرد.
شــەهید خەلیل خەلەبان ،ساڵی ١٣٣٥ی
هەتــاوی ،لــە شــاری دێرینی کرماشــان
چــاوی بــە دنیــا هەڵێنــا و خوێندنــی
ســەرەتایی ،ناوەنــدی و دواناوەندیی هەر
لەو شــارە تەواو کرد و بە هۆی هەســت
کــردن بــە چەوســاوەیی و زوڵــم و زۆری
ڕێژیــم لــە ســەر نەتەوەکــەی بڕیــاری
دا بڕواتــە زانکــۆی ئەفســەری و لــەو
ڕێگایــەوە بتوانێــت نەختێــک لە ئازاری
نەتەوەکەی کەم بکاتەوە و دواتر بتوانێت
خزمەت بە گەلەکەی بکات.
شــەهیدی فەرمانــدە لــە ســەر ئــەو
بڕیــارەی خۆی لــە تاقیکاریی زانکۆی
ئەفسەریدا بەشداری کرد و بە پلەیەکی
بەرز لە بەشــی فڕۆکەوانی لە کۆلێژی
ئەفسەری لە تاران وەرگیرا و پاش چەند
ســاڵ ئــەو بڕگەیــەی لــە خوێنــدن تەواو
کــرد و بــوو بــە فڕۆکەوانێکــی کارامە
و لێهاتوو.
شــەهید خەلیــل ،بــە هــۆی کارامەیــی
و لێهاتوویــی لــە کاری فڕۆکەوانیــی
ســەربازیدا پــاش تەواوکردنی خوێندن لە
کۆلێژی ئەفســەری لە الیەن ئەرتەشــی
ئێرانــەوە بۆ درێژەی خوێندن و پســپۆڕی
لــە فڕۆکەوانیــدا ڕەوانــەی ویالیەتــە
یەکگرتووەکانی ئامریکا کرا.
شــەهیدی فەرمانــدە دوای تەواو کردنی
خوێنــدن لــە ئامریــکا گەڕایــەوە تــاران

و لــە هێــزی هەوایــی ئەرتەشــدا وەک
فڕۆکەوان دامەزرا.
فەرمانــدەری شۆڕشــگێڕ ،بــە هــۆی
هەســتی شۆڕشــگێرانە و خەباتکارانەی
کەوتــە بــەر چاوەدێــری دەزگا
ئەمنییەتییەکانی ڕێژیم و بۆ شکاندنی
کەســایەتی بــەرزی شــەهید خەلیــل
ڕەوانەی کوردســتان کــرا تا لە ڕێگەی
فڕۆکــە جەنگییەکانــەوە ئاگــر و ئاســن
بــە ســەر خەڵــک و پێشــمەرگەکاندا
ببارێنێت ،بۆ ئەوەی کەســایەتی و ناوی
لە ناو خەڵکدا خەوشدار ببێت.
فەرمانــدەری بوێــر لــە بەرانبــەر ئــەو
سیاســەتە دژە گەلیــەی ڕێژیمــی
ئاخوندیــدا ڕاوەســتا و ئامــادە نەبــوو
پشــت لــە نەتەوەکەی بــکات ،هەر بۆیە
ناچــار بــوو خــۆی لــە دەســتی دەزگا
ئەمنییەتییەکانــی ڕێژیــم ڕزگار بکات
و خۆی بگەێنێتە ئورووپا.
دوای ڕۆیشــتنی شــەهید خەلیــل بــۆ
دەرەوەی واڵت ،پێوەندی بە تێکۆشەرانی
دێموکــرات گــرت و بــوو بــە ئەندامــی
حیزبــی دێموکــرات و دواتــر لــە ڕێگای
تورکیەوە خۆی بە ڕیزەکانی پێشمەرگە
لە کوردستان گەیاند.
خەلەبانــی شۆڕشــگێڕ ســەرەتا لــە
مەڵبەنــدی باکووری کوردســتان مایەوە
و پاشــان پێوەنــدی بــە ڕێبــەری مــەزن
شــەهید دوکتــور قاســملوو گــرت و ڕوو
لــە دوکتــوری شــەهید وتــی" :ئامــادەم
ڕۆڵێکــی زیاتر لە بزاڤی ئازادیخوازنەی
کوردستاندا بگێڕم".
شــەهید خەلیــل دواتر لە الیــەن دفتەری
سیاسیی حیزبی دێموکراتەوە بانگهێشت
کــرا و لــەهێزی ١١٠ی بەیان ســازمان

درا و بــە هــۆی لێهاتوویــی نیزامــی
ئەرکــی ڕێخەریــی عەمەڵیاتــی ئــەو
هێزەی پێ ئەسپێردرا.
دوای کۆنگرەی ٦ی حیزبی دێموکرات
بڕیــاری دا کــە لــە ناوچەی کرماشــان
چاالکــی بــکات ،هــەر لــەو پێوەندییەدا
بڕیــار درا هێــزی دااڵهــۆ دروســت ببێت
و لــە الیــەن دەفتــەری سیاســیی حیزبی
دێموکــرات ئەرکــی فەرمانــدەی هێــزی
دااڵهــۆ بــە شــەهید خەلیــل خەلەبــان
ئەسپێردرا.
ڕێژیمــی تێرۆریســتی ئێــران بــە هــۆی
ئەوەیکــە لــە ئازایەتــی و قارەمانییەتــی
شــەهیدی فەرمانــدە کۆڵــی دابــوو ،لــە
ڕێــگای چڵکاوخۆرەکانــی خۆیــەوە
لــە ســەر ڕێگای "کــوزەران" لــە پیالنی
بــە دیــل گیرانــی شــەهیدی فەرمانــدە
سەرکەوت.
دوای ئەو پیالنەی ئەهریمەنیەی ڕێژیم و
شــایی ڕەشی ناو دڵی چڵکاوخۆرەکانی
ڕێژیــم شــەهید خەلیــل بــۆ زیندانــی
دیزڵئاوای کرماشان ڕاگوێزرا.
دوای ئەشــکەنجە دانێکــی زۆر لــە
الیــەن جەالدەکانــی ڕێژیم ،ئوســتوورەی
دێموکرات ،شــەهید خەلیــل خەلەبان ،لە
ڕێکەوتــی ٢ی خەزەڵــوەری ١٣٦٤ی
هەتــاوی لــە الیــەن خوێنڕێژەکانــی
ڕێژیمــەوە ئێعــدام کــرا و تێکــەڵ بــە
کاراونــی شــەهیدان بــوو و لــە گونــدی
"کانــی چەرمــگ" بە خاکــی پیرۆزی
کوردستان ئەسپێردرا.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئیــران سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە ،خــزم و
کەســوکاری کاک یەدوڵــا دەکات و
خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانێت.

زاڵکردنی زیاتری فەزای پۆلیسی بەسەر
شارەکانی کوردستاندا

لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا هێــزە بەنــاو
ئینتزامــی و لیبــاس شەخســییەکانی
ڕێژیم چەند قات زیاتر کراون.
لە ڕۆژانی ڕابردوودا و پاش ڕووداوەکانی
ئــەم دواییانــەی کوردســتانی باشــور،
ڕێژیــم و دەزگا داپڵۆســێنەرکانی بەپێی

بەرنامەیەکــی لەپیشــدا داڕێژراو هەموو
شەقامە سەرەکییەکان و گۆڕەپانەکانی
نێو شارەکانیان تەنیوەتەوە.
بەپێــی هەواڵــەکان پــاش بەرێوەبردنــی
جێــژن و شــایی و خۆشــی بەبۆنــەی
ڕێفراندۆمــی باشــوری کوردســتان و

گیرانــی ســەدان کــەس لــە بەشــدارانی
ئــەم ڕێوڕەســمە لەالیەن هێــزە ئیتالعاتی
و ئەمنیەتییەکانــەوە ،ڕێژیــم کەشــێکی
تــەواو پۆلیســی بەســەر شــارەکاندا زاڵ
کــردووە و هەوڵــی چاوترســێن کردنــی
خەلک دەدات.
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چەندین ئەندامی دڵسۆزی حیزبی دێموکرات کۆچی
دواییان کرد

بەهــۆی ڕووداوی دلتەزێنــی هاتوچــۆ
لــە شــاری تــاران ،ئەندامێکــی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێــران کۆچی
دوایی کرد.
ڕۆژی سێشــەممە ڕیکەوتــی ٢ی
خەزەڵوەری ١٣٩٦ی هەتاوی ئەندامێکی
حیزبــی دێموکــرات بەنــاوی "عوســمان
ئەمینی" خەڵکی شاری نۆدشە بەهۆی
ڕووداوی هاتوچــۆ لە ئۆتوبانی تاران –
ساوە گیانی لەدەستدا.
عوســمان ئەمینــی پێشــتر پێشــمەرگەی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بــووە و بەهەندێــک هــۆکاری تایبەت و
لە سەر ئیزنی حیزب گەڕایەوە نێوخۆی
واڵت.
ناوبــراو تا دواســاتەکانی ژیانی وەفادار
بــە ڕێبــاز و ئارمــان و ئارمانجەکانــی
حیزب مایەوە.
هەروەها ڕۆژی یه کشه ممه ڕێکەوتی
٧ی خەزەڵــوەری ١٣٩٦ی هەتــاوی مام
فەرامــەرز ئارامــش خەڵکــی ناوچــەی
چۆمــی مەجیدخــان لــە بنەماڵــەی
پێشــمەرگە پــەروەری ئارامــش ناســراو
بەبنەماڵــەی عەلــی فەرامــەرز ،بــراو
مامــی شــەهیدان کەریــم ئارامــش و
ســولەیمان ئارامــش کــە لەســەرەتای
شەڕی داسەپاوی کۆماری ئیسالمیەوە
شەرەفی ئەندامەتیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێرانی هەبووە و بەئاشکراو
نهێنــی خزمەتــی بــە بزووتنــەوەی
نەتەوەیــی دێمۆکراتیکــی گەلەکــەی
کــردووە لەتەمەنــی ٧٢ســاڵی بەهــۆی

نەخۆشــییەکی کــوت و پــڕ لــە شــاری
بۆکان کۆچی دوایی کرد.
مام فەرامەرزی ئارامش لە نێو ئاپۆڕای
خەڵکــی ناوچــەو خەم و کەســەری خزم
و خۆشەویســتانی لــە زێــدی خــۆی لــە
ئاوایــی ئەســکەرئاباد بەخاکی پیرۆزی
نیشتمانی ئەسپێردرا.
لەو پێوەندییەدا ،شــەوی شــەممە لە سەر
یەکشــەممە ٦ی خەزەڵــوەری ١٣٩٦ی
هەتــاوی ،کاک ئەحمــەد ئاقابەیگــی
باوکــی پێشــمەرگەیەکی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران ،بە ناوی
"ئەفســانە ئاقابەیگی" لە شــاری بۆکان
ماڵئاوایی لە ژیان کرد.
کاک ئەحمــەد ئاقابەیگــی خەڵکــی
گونــدی ڕەحیمخانــی شــاری بــۆکان
بــوو و یەکێــک لــە کچەکانــی
ئەحمــەد ئاقابەیگــی بە ناوی "ئەفســانە
ئاقابەیگی" ئێســتا لە ڕیزەکانی حیزبی
دێموکرات دایە.
هەروەهــا دایــە ســەیدزاده "خەدیجــە
ئیســماعیلی" خەڵکــی گونــدی
"وســووکەندی" ناوچــەی شــاروێرانی
مەهابــاد ،دایکــی شــەهید "ئیبراهیــم
چابۆک" ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتی
٨ی خەزەڵــوەری ١٣٩٦ی هەتــاوی لــە
تەمەنی  ٩٢ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.
تەرمــی دایــە خەدیجــە لە نێــو ئاپۆرای
خەڵکی ناوچەکەدا بە خاک ئەسپێردرا.
شــەهيد ئیبراهيــم چابــۆک ســاڵی
١٣٦٠ی هەتــاوی ،مانگــی جــۆزەردان
لــه پايــەگای "چــڕی ســپی" گونــدی

بەپێی ئەم ڕاپۆرتە ڕێژیم ترســی ئەوەی
هەیــە کــە تووڕەیــی پەنگخــواردووی
گــەل پاش ڕووداوەکانی ئــەم دواییانەی
باشووری کوردستان بەسەریاندا بتەقێتەوە
و دۆخــی ناوخــۆی کوردســتانیان لــێ
بشەوێت.
پــاش باڵوبوونــەوەی هەواڵــی ئەگــەری
پەالماردانــی بنکــە و بارەگاکانــی
حیزبەکانــی ڕۆژهــەاڵت لەالیــەن
ســپای تێرۆریســتی پاســداران و
دەســتوپێوەندییەکانیان لــە باشــوری
کوردستان ،خەڵکی کورد زۆر بە وردی
بەدواداچــوون بــۆ ڕووداوەکان دەکــەن
و خۆیــان بــۆ وەاڵمدانــەوە لــە ئەگــەری
ڕوودانی حالەتێکی وەها ئامادە کردووە.
هــەر لەمبــارەوە  ،هێزەکانــی ڕێژیمــی
ئێــران ،لە شــەقام و چوارڕێیانی شــاری
مەهابــاد دەســتیان کــردووە بــە ســەنگەر
دروســت کردن و لــە ڕێگایەوە دەیانەوێت
خەڵکی ئەو شارە بترسێنن.
هەواڵە گەیشــتووەکان لە شاری مەهاباد
بــاس لــەوە دەکــەن ،کــە بڕیــارە لــەم
حەوتوویــەدا کۆبوونەوەیەکــی بەرفراوان
بۆ جاش و بەکرێگیراونی بەڕێوە ببەن.
بەپێی ئەو ســەرچاوەیە ،ســپای پاسداران
لــە دانانــی ســەنگەر لــە شــەقام و
چوارڕێیانــی ئــەو شــارەدا ،نیگەرانــی

دژکــردەوەی خەڵکــی شــاری مەهابــاد
لــە کردەوەکانــی ســپای پاســداران لــە
باشووری کوردستانن.
هاتنــی حەشــدی شــەعبی بــە یارمەتی
و پشــتیوانیی ســپای پاســداران بــۆ
شــاری کەرکــووک و ناوچــە کێشــە
لــە ســەرەکانی باشــووری کوردســتان،
هاوخەمــی هاوواڵتییانــی شــار و
ناوچەکانــی کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــی
لــێ کەوتووتــەوە ،ئەمــەش بووەتە هۆی
ئەوەیکــە ســپای پاســداران لــە ترســی
خرۆشــانی جەماوەری دەستی کردووە بە
ســەنگەر دروســت کــردن و خەڵکــی پێ
چاوترسێن دەکات.
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران و
کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی
کوردســتانی ئیران لــە ڕاگەیەندراوێکی
هاوبەشــدا باڵویــان کــردەوە کــە خەڵکى
خەباتــکار و بوێــرى کوردســتانى
رۆژهــەاڵت لــە ئەگەرى هــەر پیالنێکی
کۆمارى ئیســامى بۆ ســەر حیزبەکانی
ڕۆژهەاڵت ،وەاڵمیان دەدەنەوە و بێدەنگ
نابن و دڵنیاییشیان دایە گەلی کورد کە
ڕۆڵــە پێشــمەرگەکانى ئــەوان  ،لــە هەر
ئەگەرێکدا وەکوو هەمیشــە حەماســەی
پــڕ لە شــانازى بــەدژى دوژمنانى گەلى
کورد دەخوڵقێنن.

"گوێگ تەپه"ی مەهاباد لە شەڕ دژی
داگیرکەرانی کوردستان شەهید بوو.
ماڵ دایە خەدیجە شــوێنی حەســانەوەی
هەمــوو كادر و پێشــمەرگەکانی هێــزی
"پێشەوا" و "قەنديل" بووە.
هەروەهــا ڕۆژی هەینی ٥ی خەزەڵوەری
١٣٩٦ی هەتــاوی کاک "حوســێن
بایزیــدی ئازەر" خەڵکی شــاری مەهاباد
بە هۆی پیری کۆچی دوایی کرد.
ناوبــراو کەســێکی خۆشــناو و جێــگای
متمانــەی خەڵکــی ناوچەکــە بــوو و تا
دواییــن ســاتەکانی ژیانــی وەفــادار بــە
ڕێبازی حیزبی دێموکرات مایەوە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
سەرخۆشــی لــە بنەماڵە و خزم و کەس
و کاری ناوبــراوان دەکات و خــۆی بــە
شەریکی خەمیان دەزانێت.

درێژەی پەیڤ
 ٣٨ســاڵ هێشــتا بــە تانــک و تــۆپ و
مووشــەک بــەرەوڕووی الوانــی کــورد
دەبنــەوەو لــە نێــو شــەقامەکانی شــاردا
سەنگەر لێ دەدەن!
رەنگــە چــەک و جبەخانــە و ئەرتەشــی
زەبەالحــی ســەرکوتکار و ســوپای
پاســدارانی تیرۆریســت بتوانن دەسەاڵتی
ئیدئۆلۆژیــک و دیکتاتــۆری لــە نێــو
خاکێکــدا بســەپێنن ،بــەاڵم هەرگیــز
ناتوانــن بەســەر خەڵکــدا حکومــەت
بکــەن ،چوونکــە ئــەو خەڵکــە تەنیــا
لەبــەر پاراســتنی گیانیانە کە رەنگە بۆ
ماوەیــەک بێدەنگ بــن ،بەاڵم رۆژێک
بێزارییــان لــەو داگیرکاریــە نیشــان
دەدەنــەوە .ئــەو هێــزە فڕوفیشــاڵیانەی
وەکوو ئەرتەشــەکەی رەزا شــا و سوپای
بەعــس و ئەرتەشــەکەی مالیکــی
چۆنیان بەســەر هات ،داهاتووی سوپای
پاســداران و ئەرتەشــەکەی عێراقــی
ئێســتاش کــە دەیهــەوێ بــە نمایشــی
چــەک و ســەرکوت حکومــەت بــکا،
بــەو چەشــنە دەبــێ چوونکــە هەرچــی
بەهێزیــش بن لە ئەرتەشــە خــاوەن چەکە
ئەتۆمیەکــەی ســۆڤیەت بەهێزتــر نابــن،
کە دوای  ٩ساڵ داگیرکاری ،بەناچار
ئەفغانســتانی داگیرکراویــان بەجــێ
هێشــت و لە بەرامبــەر نارەزایی خەڵکی
سۆڤیەتیشــدا خۆیــان پــێ ڕانەگیرا و بە
شــەو و رۆژێک حکومەتە دیکتاتۆرییە
پرۆلتاریایەکەیان تێکەوە پێچرا.
چەک و جبەخانە رەنگە چەند رۆژێک
داگیرکەر بپارێزێ ،بەاڵم هەرگیز رەوایی
بۆ حکومەت ناهێنێ؛ حکومەتێک کە
نەتوانــێ دڵــی خەڵــک وەدەســت بێنــێ،
ئاکامەکەی هەر رووخانە.
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شکستی کەرکووک کۆتایی ڕێگا نییە!
»

ســاڵی رابــردووی خەباتــی کــورد و
شکستەکانی لە کۆماری کوردستان،
شۆڕشــی ســمکۆ ،شــێخ ســەعیدی
پیران ،مەال مســتەفا بارزانی و ئەنفال
و کیمیایــی باران و  ...هەمووی ئەو
راستییەمان پێدەڵێن ،تەنانەت تازەتر لە
هەمووی ئەوانە خۆڕاگری پێشمەرگە
لــە بەرەکانی شــەڕی پــردێ ،زوممار
و  ...شــاهیدی دەدەن کە باشــوور لە
پێ نەکەوتووە و هەناســەی بەرخۆدان
هەروا بەهێزە.

مستەفا هیجری

شکســتی ســەرکردایەتی سیاســی
کــوردی باشــوور لە بەرانبەر هێرشــی
حەشدی شەعبی و سپای حکوومەتی
بەغــدا بۆ ناوچە کێشــە لەســەرەکانی
باشــوور بــە تایبــەت کەرکــووک
بــەو شــێوەی کــە دیتمــان ،هۆیــەکان
و وردەکاریەکانــی ئــەم کارەســاتە،
شــیکردنەوە و ئــاکام وەرگرتنێکــی
بێالیەنــە بــۆ پەندێکــی دیکــەی
مێــژووی کوردســتانە زامدارەکەمان ـ
ئەگــەر پەنــد وەرگــر بیــن ـ ئەرکێکی
گرنگــی مێژوونووســان لەبــەر
رووناکایی راســتییەکانی ئەو رووداوە
کارەســاتبارەیە کــە جــارێ بــۆ زۆر
کەس و یەک لەوان بۆ خۆم نادیارن.
بۆیــە ئەوەی من لەم وتارەدا دەمهەوێ
ئامــاژەی کورتــی پــێ بکــەم ،چەنــد
خاڵێکــی گرنگــی سیاســین کــە بــە
پێویســتم زانــی لــەم هەلوومەرجــە
دژوارەدا کــە باشــووری واڵتەکەمــان
بەتایبەتــی و هەمــوو کوردســتان
بەگشتی بەرەو رووی هاتووە لەسەریان
راوەستم:
یەکــەم ـ هێندێــک لــە چاودێرانــی
سیاســی ،بەتایبــەت ئەوانــەی بەهــەر
هۆیــەک لەگــەڵ گشتپرســی بــۆ
ســەربەخۆیی کوردســتان نەبــوون ،یان
پێیــان وابوو کاتەکــەی گونجاو نییە،
بەو ئاکامە گەیشــتوون کە هێرشەکە
ئاکامــی گشتپرســی بوو ،واتە ئەگەر
گشتپرســی نەکرابــا ئــەو هێرشــە
نەدەکرا.
ئەم بۆچوونە لەوەوە ســەرچاوە دەگرێ
کە ئەو کەسانە تا ئێستاش بە درووستی
شــارەزای سیاســەت و بەرنامەکانــی
رێژیمی کۆماری ئیسالمی لە عێراق
و بەتایبــەت لەســەر کــورد و هەرێمی
ئۆتۆنۆمــی باشــور نیــن .رێژیمێــک
کــە بــوون و پەرەگرتنــی نفــووز و
دەســەاڵتی خۆی لە ناوچەدا لە شــەڕ
و ئــاژاوەدا دەبینێ ،بــۆ ئەوئامانجەش
بەشــی زۆری داهاتــی واڵتەکــەی
خــۆی بــۆ بەهێزکردنــی گــرووپ و
دەوڵەتــە تیرۆریســتەکان ،پێکهێنانــی
دووبەرەکــی تایفــی و ئایینــی و ...
خــەرج دەکات و گرنگتریــن دووژمنی
گەلــی کــورد لــە هەموو بەشــەکانی
کوردستاندایە.
هەر لە راستای ئەم سیاسەتەدا و دوای
رووخانــی رێژیمــی ســەدام حوســێن و
بەتایبەت دوای کشــانەوەی هێزەکانی
ئەمریکا لە عێراق لە ساڵی ،٢٠٠١
رێژیمی کۆماری ئیســامی جێگای
بەتاڵی ئەوانی پڕ کردەوە و بە خێرایی
نفووزی خۆی لە هەموو جومگەکانی
دەســەاڵت و سیاســەتی حکوومەتــی
بەغــدا جێگیــر کــرد .یەکێــک لــەو
جومگــە گرنگانــە پێکهێنانــی هێزی
میلیشــیای حەشــدی شــەعبییە کــە
بەشــێکی زۆر لــە چــەک ،بودجــە و
بەتایبــەت پــەروەردەی لەالیەن رێژیمی
کۆماری ئیســامییەوە دابین دەکرێ
و لــە ئێســتادا بەشــێکی زۆرتــری ئەو
هێــزە گەورەیە لە فەرمانەکانی قاســم
ســلێمانی فەرماندەی قودســی ســپای
پاســدارانی ئێــران پێــڕەوی دەکا و
لەبــاری ئایینیــەوە پێــڕەوی ئایەتوڵــا
خامنەیی رێبەری ئایینی ئێرانن.
لــە رووناکایــی ئــەم سیاســەتەی
کۆماری ئیســامیدا شــتێکی شاراوە
نەبــوو کــە حکوومەتی بەغــدا هەموو
ئــەو ناوچە کێشەلەســەرانەی هەرێمی
کوردســتان کــە بەدوای هێرشــەکانی
داعش هێزەکانی خۆی لێ کشاندبۆوە،
لــە دەرفەتێکــی گونجــاودا دووبــارە
دەســتیان بەســەردا بگرێتەوە ،چوونکە

ئەگــەر وا دابنێیــن کــە حکوومەتــی
بەغــداش نیازێکــی ئەوتــۆی نەبــێ،
کۆمــاری ئیســامییەک کــە
شــکڵگرتنی حکوومەتــی هەرێمــی
بەبــێ ناوچە کێشەلەســەرەکانیش پێ
قبــووڵ ناکرێ ،چــۆن دەتوانێ فراوان

فەرماندەیــی ئەبولئەمیــر زەیــدی
نــارد تاکــوو کەرکــووک و خانەقین
بگرنــەوە .لــە چەنــد ســاڵ پێشیشــەوە
بوودجــەی حکومەتی هەرێمیان بڕیوە
تاکــوو بــە گوشــاری ئابــووری لــە
نێوخۆوە بڕووخێ.

دووهــەم ـ ئــەو هێرشــەی دوای
گشتپرســی باشــووری کوردســتان
روویــدا و لە ئاکامدا کورد بەشــێکی
زۆر لــە دەســکەوتە سیاســییەکانی

بوونەوەی دەســەاڵتی حکوومەتی ئەو
ناوچەیــە قبــووڵ بــکا؟ لــە راســتیدا
یەکێــک لــە ئامانجــە گرنگەکانــی
تاران لە بنیاتنانی حەشــدی شەعبی،
بــەکار هێنانیانــە بــۆ بەرەوپێشــبردنی
سیاســەتەکانی خــۆی و یــەک لەوان
ئەم هێرشە بوو بۆ سەر کوردستان(.)١

بەم چەشــنە بەو ئاکامــە دەگەین کە
ئەگــەر گشتپرســیش نەکرابــا پیالنی
دەســت بەســەردا گرتنــەوەی ناوچــە
کێشەلەســەرەکان بە کەرکووکیشــەوە
لەالیــەن بەغداوە جێبەجــی دەکرا ،بەو
جیاوازییەوە کە ئەو گەلەکۆمەکییەی
کــە لەالیــەن دوژمنانــی کــوردەوە

خــۆی لــە دەســت دا ،شکســتێکی
گــەورە بــوو کە شــوێندانەری نەرێنی
لەســەر رەوانی هەموو تاکێکی کورد
دانــاوە و ،برینێکی مێژوویی دیکەی
لــە جەســتەی خوێنــاوی کوردســتان
پێکهێنــاوە ،بــەاڵم ئەمــە یەکەمیــن
شکســت و یەکەمیــن بریــن نەبوو؛ لە

دیکەی بەخۆیەوە گرتبا.

نیشــتمانە کەوتووەتــە بــەر هێــرش و
پیالنــی دوژمنانمــان و چوونکە ئەوان
بەهێزتــر بوون بــەرەوڕووی شکســتیان
کردوینەتــەوە .رەنگــە لە داهاتووشــدا
ئــەم ســناریۆیانە دووپــات ببنــەوە ،تــا
ئــەو کاتــەی ســتەم و داگیــرکاری

دوژمنانمــان لــە ئارادا بــێ ،خەبات و
بەربەرەکانێــی کــورد بــۆ رزگاری لە
زوڵــم و داگیرکاریــش بــەردەوام دەبێ.
کەوابــوو ئــەو شکســتە کۆتایــی
رێــگا نییــە؛ باشــوور هەڵدەســتێتەوە و
تەپوتــۆزی ئەو شکســتە لــە قامەتی
زامــداری خۆی دەتەکێنێ ،هەروەک

کە ئەگەر گشتپرسیش نەکرابا پیالنی دەست بەسەردا گرتنەوەی
ناوچە کێشەلەسەرەکان بە کەرکووکیشەوە لەالیەن بەغداوە جێبەجی
دەکــرا ،بــەو جیاوازییــەوە کــە ئــەو گەلەکۆمەکییەی کــە لەالیەن
دوژمنانی کوردەوە دوای گشتپرســی پێکهات و ،ئەو پشتگرییەی لە
بەغدا کرا شێوەیەکی دیکەی بەخۆیەوە گرتبا.

تا ئەو کاتەی ستەم و داگیرکاری دوژمنانمان لە ئارادا بێ،
خەبات و بەربەرەکانێی کورد بۆ رزگاری لە زوڵم و داگیرکاریش
بەردەوام دەبێ .کەوابوو ئەو شکستە کۆتایی رێگا نییە؛ باشوور
هەڵدەستێتەوە و تەپوتۆزی ئەو شکستە لە قامەتی زامداری
خۆی دەتەکێنێ.
پێــش لــە هێرشــەکانی داعــش بــوو
کــە مالیکــی ســوپای عێراقــی بــە

دوای گشتپرســی پێکهــات و ،ئــەو
پشتگرییەی لە بەغدا کرا شێوەیەکی

رابردووشــدا زۆر جــاری دیکــە و هەر
جــارەی پارچەیــەک لــە لەشــی ئــەو

ئەوەی دوای شکســتەکانی خۆی لە
رابردوودا کردوویەتی .مێژووی ســەد

ســێهەم ـ بــەاڵم لەگــەڵ هەمــووی
ئــەو کەوتــن و هەســتانەوانەدا زۆر
بابەتی جێگای پرســیار هەن کە ئێش
و ئــازاری کەوتنــەکان زیاتــر دەکەن؛
لــە الیەکــی دیکەشــەوە زۆر دەرس و
ئەزموونــی جێــگای لــێ فێربــوون لــە
ناوەڕۆکــی ئــەو شکســتانەدا بــەدی
دەکرێن کە ئەگەر ئەو پرسیارانە وەاڵم
نەدەینــەوە و ئــەو دەرس و ئەزموونانــە
فێــر نەبیــن ،مەحکــووم بەوەیــن لــە
داهاتــوودا بــۆ جارێکــی دیکــەش
تووشــی ئــەو کارەســاتانە ببینــەوە.
هــەروەک چۆن دەرکەوت ئەم جارەیان
وەاڵمی پرســیارەکانی شکســتەکانی
رابردوومان لە ال نەبووە و دەرسیشــمان
لێ وەرنەگرتوون:
گەلــۆ ،دیســان بەســاو و
مەرحەباییەکــی دوژمنانمــان دڵخۆش
دەبیــن و ئەوانمــان لێ دەبنەوە دۆســت
و پشــتیان پــێ دەبەســتین بــۆ رۆژی
تەنگانــە؟ پێمــان وایــە راســتییەکان
هەموو لە الی ئێمەن و خەڵکی دیکە
هەرچــی دەیڵێــن ،ناڕاســتن؟ دیســان
کۆنەقیــن ،یەکتــر بێبایــەخ کــردن و
شــکاندن ،هــزر و بیرمــان دادەگــرێ،
یان لێبووردەیی ،پشــت بەیەکتر بەستن
و یەکگرتوویــی ریزەکانــی گــەل
چۆنیەتیــی پێوەندییەکانــی نێوانمــان
دیــاری دەکا؟ لــە کوردســتاندا هەوڵ
دەدرێ کــە بەرژەوەنــدی و ســتراتژیی
نەتەوەیــی دابڕژێــرێ و هەمــوو الیەنە
سیاســییەکان لەخــۆ بگــرێ یــان هەر
بەرژەوەندیی حیزبی بااڵدەســت دەبێ؟
ســەرئەنجام حکومەتــی هەرێمــی
باشــووری کوردســتان لەبەرامبــەر
گەندەڵیــی لــە زۆربــەی بەشــەکانی
ئابــووری و نیزامی و ئیداری و ...دا
بێدەنگ دەبێ ،یان نەخێر ئەو شکستە
رایچڵەکانــدووە و بەخۆیــدا دێتــەوە و
دەست دەکا بە دامەزراندنی بنچینەی
کوردســتانێکی سەربەخۆ کە زیاتر لە
 ٩٠لە سەدی خەڵکی باشوور دەنگی
بۆ داوە؟
داهاتــوو واڵمی ئەو پرســیارانە و زۆر
پرســیاری دیکــەی لەو چەشنەشــمان
دەداتەوە.

()١نووســەری ئەو دێڕانە لە کۆتایی
ســاڵی ١٣٩٣ی هەتاویــدا وتارێکــی
لەژێــر عینوانــی «کۆماری ئیســامی
چ خەونێــک بــۆ عێــراق دەبینــێ؟»
(http://sikirter.org/detail.
)6=LinkID&911=aspx?id
باڵوکردوەتــەوە ،ئــەوکات لــەو
وتــارەدا پێشــبینی دەوری ئێرانــی
لــە هێرشــەکانی داعــش و حەشــدی
شــەعبی بەوشــێوەی کە تا ئێســتاش
چوەتەپێش ،کردووە .

ژمارە ٦ ،٧١٢ی نوامربی ٢٠١٧

ئیمپراتوریی
نافەرمی ئێرانی

کەیوان دروودی

چەنــد ڕەهەندێــک لــە پرۆژەی
ئایدیای ئیمپراتوریی ئەتۆمی

ئایدیــای ئیمپراتوریــی قەومــی وەکــوو پــرۆژەی حکوومــی لــە کۆتاییەکانــی قاجار و
سەرەتای پەهلەوییەوە لە ئێران دەستیپێکرد .وەک لە رابردوو و ئیستادا دیارە ئاوێتەیەک
لە ئەزموونی سیســتمی پاشــایەتی و عەقڵییەتی شــیعەگەریی ویالیەتی فەقیهی وای
کــردووە کــە جوغرافیــای ئێــران ببێتــە مەیدانێکــی ئــاوەاڵی ئیدەئال بۆ ئەم مەبەســتە.
ئەگەرچــی بەریەککەوتنــی ئــەم دوو رەهەنــدە هزرییە تەواوکەرە ،بە لێشــاو لە مێژووی
هاوچەرخــی ئێرانــدا دیــارە ،بــەاڵم جۆرێک لە لێکتێگەیشــتنیان بۆ کاتــی دیاریکراو
هەیە .هۆی ئەم تێگەیشتنە هاوبەشەش بۆ تەواوکەربوونیان دەگەڕێتەوە کە بنەچەکەی
لــە پێگــەی کۆمەاڵیەتیی هاوتەریبیاندایە کە بەدرێژایی مێژوو جەماوەرێکی گەورەی
ئاپۆڕەی لەدەور خۆیدا کۆ کردووەتەوە .هۆی گوتاری دژەعەرەبیی ڕێژیمی ئیسالمیش
هــەر بــۆ ئــەم مەســەلە دەگەڕێتەوە کــە گەرەکی نییە تووشــی لەکیســچوونی پێگەی
الی دەســتەی دووەم بێــت .ئــەم کــردارە لــە ناوەندی دەنــگ و رەنگی رێژیمــدا تەنانەت
لــە کێبەرکێیەکی وەرزشــیدا دیــارە تا دەگات بە بانگەشــەی هەڵبژاردنەکان و پەنابردن
بۆ ســیمبۆل و ئێلێمانەکانی قەومی و میراتی پاشــایەتی کە لە ســەردەمی خاتەمییەوە
بــوو بــە بــاو و لەالی ئەحمەدینــژاد و رۆحانییەوە درێژەی پێدرا .جەختی ئێمە لەم وتارە
لەســەر پرۆژەیەکــە کــە تا ئێســتە کەمتر لەســەری باس کراوە .پــرۆژەی وزەی ناوکی
بەهیچ شێوازێک دەرهاویشتەی دەسەاڵتی دەستەی حوکمڕانی دوای  ٥٧نییە .بەڵکوو
رێژیمــی ئیســامی تەنیــا درێژەدەری ئەم ئایدیایــە بووە .وزەخانەی ئەتۆمیی بووشــەهر
بە گرێبەســتێک لە ســاڵی ١٩٧٤ی زایینییەوە لە نێوان دەســەاڵتی دەرباری ئەوســای
ئێــران و کۆمپانیایەکــی ئاڵمانــی ئیســتارتی لێــدرا و بــەردەوام بــوو .لــە پاش شۆڕشــی
گەالنــی ئێــران رۆژنامــەی زمانحاڵــی دەســتەی حوکمــڕان لــە ژمــارەی ١٤ی خۆیــدا
لەژێــر ناوی"وزەخانــەی ئەتۆمی ناپاکییەکی ئاشــکرا دژی گەلی ئێمەیه" ،بە فەرمی
سیاســەتی خۆی بەرامبەر بەم پرۆژە دەرخســت .بەاڵم لە ســاڵی  ٢٠٠٢دەرکەوت کە بە
شێوازی شاراوە و دوور لە چاودێریی رێکخراوی جیهانیی وزەی ناوکی لە ماوەی ئەو
ســااڵنەدا درێــژەی بــەم پرۆژەیــە داوە .ئــەم نهێنییەی رێژیم لەالی رێکخراوی شــوورای
میللی مقاومەت بۆ یەکەمجار ئاشــکرا کرا کە ئەمەش لەخۆیدا پەیامی ئەوەی پێیە
کە رێکخراوە جیهانییەکانی پەیوەندیدار بەم پرسە و هەروەها ئامریکاش ناتوانن دڵنیا بن
لەوەیکە لە حەشارگە نیزامی و ئەتۆمییەکانی نێو ئێران چی دەگوزەرێ!
لێرە بەدواوە لە کاتێکدا کە رای گشتی الی وابوو گەمارۆ دەتوانێ وا لە رێژیم بکات
دەست لە پیتاندنی ئۆرانیۆم هەڵبگرێ ،بەاڵم وا نەبوو و لە کۆتاییدا بە رێککەوتنێک
ناســراو بــە بەرجــام ئــەم قەیرانە لە کەفوکوڵ نیشــتەوە .بەاڵم ئەمــە کۆتایی کار نەبوو
و دوای ئــەم رێککەوتنــە لەرزۆکــە ،بەرجــام بــوو بــە قەڵغانێک بۆ هەرجــۆرە زەخت یان
کاردانەوەیەکی جیهانی لەبەرامبەر ئەوپەڕخوازیی ئایدیای ئیمپراتۆرییەکە .لێرە بەدواوە
دەستی سوپای قودس و قاسمی سولەیمانی لەژێر سێبەری بەرجام بۆ برەودانی زاڵییەتی
دەسەاڵت ئاوەاڵتر بوو .لێرەدا دەوری بەرجام ئەوەبوو کە هەڕەشەی ئەتۆمیی لەسەر ناوچە
و جیهان البردووە و بووەتە هۆی گەرەنتییەک بۆ راگرتنی پڕۆسەی پیتاندنی ئۆرانیۆم.
بــەو بۆنــەوە بەشــدارانی رێککەوتنەکــە و بەتایبەتی ئورووپاییەکان ،ئێستەشــی لەگەڵ
بێ ،الپەڕەکانی بەرجام وەک یاســایەکی جیهانی گشــتگیر دەبینن و پێداگرن لەســەر
پراکتیزەکردنی .بەاڵم ویالیەتە یەکگرتووەکان هەر زوو کەوتە باسکردن لە دەرهاویشتە
نەرێنییەکانی و دەســتەواژەی "رۆحی بەرجامی" هێنا کایەوە .ئەدمینیسترەیشــنی نوێی
ئامریکا درکی بەوە کردووە کە ئیدارەی ئۆباما فایلێکی ناتەواوی لە کۆشکی سپی
جێهێشتووە کە چارەنووسی تاقیکاری رۆکێتی بالێستیک ،دەسدرێژی و داگیرکاریی
نیزامی لە ناوچە و بەگشــتی مەســەلەی ســوپای قودس یەکالیی نەکردووەتەوە .رووی
گرینگــی ئــەم مەســەلە پشــتیوانیی پڕاوپڕی بەشــی قەومگەرای ئۆپۆزیســیۆنی بەناو
سەرانســەرییە لە دەســتێوەردانەکانی شەخسی قاسمی سولەیمانی کە ئەوە دەرخەری ئەو
راســتیەیە کــە ئایدیــای ئیمپراتــۆری لە هــەر فۆرمێکدا بۆی دەلوێ خــۆی دەردەخات.
وزەی ناوکیش ئەگەر لە سەردەمی پەهلەوی و هەتا ئێستەش نەیتوانیوە خەونی چەکی
ناوکییان بۆ بەدی بێنێت ،خۆ توانیویەتی ببێتە قەڵغانێکی ئەستوور کە نەتەنیا روویان
وەک ئیرادەیەکــی ئاشــتیخواز بنوێنــێ بەڵکــوو الیەنــی رێســایی و یاســایی و تەنانەت
ئاکاریش بەخۆوە بگرێ و ببێتە شووشــەیەکی ناســکی ســیمبۆلیک کە دەست و القی
هەمــوو زیــان لێکەوتووانــی ناوچــە و جیهــان و ناوخۆی ئێــران بەرامبەر بــە ئایدیاکەیان
ببەستێتێتەوە و هەر هەنگاوێکیان بۆ بەرەورووبوونەوەی ئەم ئایدیا تۆقێنەرە دەبێ بەسەر
بەربەســتێک بــە نــاوی بەرجام هەڵبگیــردرێ .لەگەڵ هەموو ئەم راســتییانە کە وەک
ئەمری واقیع چەسپاون ،پێداگریی یەکیەتیی ئورووپا بۆ مانەوە بە ئاراستەی بەرجامدا
زیاتــر لە جاران رێخۆشــکەرە بــۆ درێژەی رەوتی خێرای تێرۆریزمی فاشــیزمی قەومی/
مەزهەبیــی رێژیمــی ئێــران .هەربۆیــەش ئەگەر بێتو جیهان بە زوویی چارەســەرێک بۆ
ئــەم قەیرانــە شــاراوە نەبینێتــەوە ،ئەوە بە زانینی ئەو راســتییە کە ئەم دەســەاڵتە ســەدان
کیلۆمیتــری دەرەوەی ســنوورەکانی خــۆی بڕیــوە و چمکێکی لە لێــوارەی مەدیترانە و
الیەکــی لــە کەنــداوی عەدەن دەدات دەبێ قەبووڵی دەســەاڵتێکی ملهــوڕی ئیرادەگەرا
بــکات کــە زۆر زیاتــر لــە کۆرەی باکوور مەترســیدارتر ،بێســنوورتر و کارەســاتبارەترە.
هەروەهــا گەالنــی نێــو جوغرافیای ئێران دەبێ ئەوە بزانن کە لــەم حاڵەتەدا کە تێییدان،
جیــا لــە لێــک نزیکبوونــەوە و دان بەیەکترنان هیچ دزەرێگەیــان لە داهاتوو بۆ رزگاری
لەژێر چەپۆکی ئەم ئایدیا فراوانخوازە لەبەردەمدا نامێنێ.
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»د .ئیدریس ئەحمەدی
وێــڕای بەرینبوونــی دەســەاڵت و
پەرەئەســتاندنی ئاڵۆزیــی لــە ئاســت
جیهانیــی و ناوچەییــدا ،شــکڵێکی نــوێ
لــە ئیمپراتۆریــی ئێرانی لە ســەرهەڵداندایە
کە هەم مەترســییە و هەمیش دەرفەت بۆ
کورد.
کۆدەنگــی ســەبارەت بــە پێناســەکردنی
نیزامــی نێودەوڵەتــی پــاش نســکۆی
ئەمریــکا و کۆتاییهاتنــی قۆناغــی
تاکجەمســەری پــاش شــەڕی ســارد
نییــە ،هەرچەنــد زۆر کــەس بــاس لــە
ســەرهەڵدانی "فرەجەمســەری" دەکــەن.
چەندە پێناســەکردنی نیزامــی نێودەوڵەتی
ئەســتەمە ،ئەوەنــدەش ســەردەرکردن لــە
نیزامی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست دژوارە.
نیزامێــک کاتێــک فرەجەمســەر دێتــە
ئەژمــار کــە زیاتــر لــە ســێ هێــز یــان
هاوپەیمانــی کــەم تــا زۆر هاوســەنگی
یەکتــر لــە ڕووی هێــزی ئابووریــی و
نیزامییــەوە لە ئارادا بن .ئەگەر هەر ســێ
هێــزی لــە ئارادا بن ،ئەوا بە سێجەمســەر
دێتــە ئەژمــار .دووجەمســەری ،وەک لــە
ســەردەمی شــەڕی ســارددا ،پێکهاتووە لە
دوو زلهێزی ســەرەکی .تاکجەمســەریش
دوای تێکڕمانــی یەکیەتــی ســۆڤییەت
ســەری هەڵــدا ،کاتێــک ئەمریــکا وەک
تاکــە زلهێــز مایــەوەو هەروهــا گەیشــتە
لووتکەی دەسەاڵتی خۆی.
ئیمپراتــۆری وەک ئــەوەی ڕۆم و ئەوانــی
دیکە لە مێژوودا ،دەشێ وەک نموونەیەکی
دیکــە لە دەســەاڵتی تاکجەمســەر باس
بکرێن ،بەاڵم "جەمســەری" تەنیا ئاماژەیە
بــە چڕبوونــەوەی دەســەاڵت لــە شــکڵی
جیــاوازدا ،لــە کاتێکــدا "ئیمپراتــۆری"
یەکەیەکی سیاسییە کە ڕێگا بە یەکەی
دیکــەی ســەروەر نــادا و هــەوڵ دەدات تــا
بــۆی بکــرێ ،خــاک و یەکــەی دیکەی
سیاســیی بێنێتــە ژێــر رەکیفــی خــۆی و
بیانــکات بــە پاشــکۆ ،ئەویش لــە ڕێگای
سیاســەتی پێکهێنانــی دووبەرەکــی لــە
پێنــاو حکومەتکردنــدا .لــە ئیمپراتۆریــدا،

دەســەاڵتی ناوەنــد یەکەکانــی دیکە دەکا
بــە پەراوێــزی خــۆی و فەرمانیان پێ دەدا
سیاسەتی ناوەند جێ بە جێ بکەن.
کاتی خۆی ،ساموێل هانتینگتۆن نیزامی
پــاش شــەڕی ســاردی وەک "یــەک-
فرەجەمســەر" ()uni-multipolar
پێناســە کــرد .هەرچەنــد ئەو دەســتەواژەیە
ســەیر و بگــرە هەڵگــری دوو دەســتەواژەی
دژەیەکــە ،بــەاڵم ڕەنــگ بــێ ئێســتا لــە
هەمــوو کاتێــک باشــتر وەســفی نیزامــی
نێودەوڵەتــی ئێســتا بــکات .ئەمریــکا لــە
ڕووی هێــزی نیزامییــەوە یەکەمــی بــێ
ڕەکابــەرە و بــەو مانایــە ،تاکجەمســەرە.
هــاوکات ،لــەم ســااڵنەی دواییــدا ،چیــن،
ڕووســیە و یەکیەتــی ئەورووپا لە ئاســتی
جیهانیــدا ،وەک جەمســەر دەرکەوتــوون.
چین زۆرتر دەسەاڵتی ئابووریی لەدەستیدا
چــڕ بووەتــەوە و بــە پێــی هێندێــک پێوەر،
ئێستا ئابوورییەکی بەهێزتری لە ئەمریکا
هەیە .ڕووسیە زۆرتر لە ڕووی نیزامیی و
جیۆسیاســییەوە هاتووەتە پێش ،لە کاتێکدا
یەکێتی ئەورووپا ،وێڕای هێزی ئابووری،
زۆرتــر هێــزی دیپلۆماســیی و دەســەاڵتی
نەرمی لە خۆی نیشان داوە.
هەڵبــەت ئەمریــکا لــەم دۆخــە "یــەک-
فرەجەمســەرییەدا" پــاش دوو شــەڕی
پڕتێچــوو و بێ دەســکەوتی ســتراتیژیک
لــە ئەفغانســتان و عێــراق وێــڕای گرفتی
دارایــی ،ناچــار بــوو پاشەکشــە بــکا.
ســتراتیژی رووخاندنــی رێژیمە دیکتاتۆرو
پاڵپشــتەکانی تیرۆر دوای  ١١ســێپتامبر،
کــە لــە ئەفغانســتان و عێــراق جێ بە جێ
کــرا ،پارســەنگی هێــزی بــە قازانجــی
ئێــران گۆڕی .پاشەکشــەکردنی ئەمریکا
لــە عێــراق ،دواجــار وای کــرد ئێــران لــە
عێراقــدا بتوانــێ حکومــەت بــکا .لــە
الیەکــی دیکەوە ،ئەو بۆشــاییانەی کە لە
ناوچەکەدا هاتوونەتە کایەوە ،ڕووســیە بە
نیــازە پڕیــان بکاتەوە ،هەرچەنــد لە ڕووی
نیزامییــەوە ،تاکوو ئێســتا هەر لە ســورییە
ئەو کارەی کردووە.
ئەگەر لە ئاســتی جیهانیــدا نیزام "یەک-
فرەجەمســەرییە" ،لــە ئاســت ناوچــەی
ڕۆژهەاڵتــی ناوینــدا تێکەاڵوێکــە

لــە فرەجەمســەری و ســەرهەڵدانی
ئیمپراتۆریەتێکــی نافەرمــی ئێرانــی .ئــەم
ئیمپراتۆرییــە "نافەرمییــە" بــەو واتایــەی
کــە ئێــران بــە فەرمــی ســنووری واڵتانی
دیکــە ناگــۆڕێ ،بەڵکــوو پانتاییەکــی
جوگرافــی بەریــن بــە شــێوەیەکی
لێکگرێــدراوی جیۆسیاســی و تایفەیــی
لــە ئێرانــەوە تاکوو لوبنان لــە خۆ دەگرێ.
لــە بەرانبەر ئیمپراتۆری نافەرمی ئێرانیدا،
هاوپەیمانییەکــی نافەرمــی لــە نێــوان
ئیســرائیل و واڵتانــی عەرەبــی ســووننە لە
شكڵگرتندایە.
تایبەتمەنــدی ســەرەکی نیزامــی
فرەجەمســەر ناڕوونییــە .تایبەتمەندییەکی
دیکەی ئەوەیە کە الیەنە سیاســییەکان لە
ترســی تێکچوونی پارســەنگی هێز ،دەبێ
چاوپۆشــی لــە مەســەلەی ئایدیۆلــۆژی
بکەن و نەرمی (ئینعێتافی) دیپلۆماتیک
لە خۆ نیشــان بدەن .هەڵبەت بە هۆی ئەو
ئاڵۆزییــەوە ،مەترســی هەڵــە کــردن زۆرە.
ئــەوەش بــە نــۆرەی خــۆی دەتوانــێ ببێتــە
هۆی بەرپابوونی شەڕ.
ڕووسییە زۆرترین نەرمی دیپلۆماتیکی لە
خۆ نواندووە .بەرهەڵەســتکارانی ئەســەدی
لــێ بــەدەر ،هــەوڵ دەدا پەیوەنــدی لــە
گــەڵ هەمــوو الیەک بگــرێ و چەکیش
دەفرۆشــی بە ئێران و ســعوودییە .ڕووســیە
هەروەهــا پەیوەنــدی لەگــەڵ کــوردی
ڕۆژئاوا و باشــوور ڕاگرتــووە .لە کاتێکدا
ئەمریــکا لــە قەیرانی کەرکووکدا پشــتی
لــە کورد کــرد ،ڕووســیە پەیوەندی وزەیی
خۆی لە گەڵ باشوور پتەوتر کرد.
ئەمریکا پێداگریی دەکات لە سەر عێراقی
یەکپارچــە؛ بۆیــە دژ بــە ســەربەخۆیی
باشــووری کوردســتانە .ئەمریــکا پێــی
وایــە عێراقێکــی یەکپارچــەی بەهێــز،
دواجــار نــەک تەنیــا لــە ئێــران دوور
دەکەوێتــەوە ،بەڵکوو ئەرکــی ئەمریکا لە
ڕاگرتنــی پارســەنگی هێز لــە ناوچەکەدا
کــەم دەکاتــەوە .بــەاڵم ئــەم سیاســەتە،
ئەمریــکای لــە کەرکــووک تووشــی
هەڵەیەکــی ســتراتیژیک کــرد ،بــەو
مانایــەی کــە یارمەتیــدەری بەهێزبوونــی
ئیمپراتــۆری نافەرمی ئێــران بوو .ئەمەش

لــە بنەڕەتــدا ،هــەم ناکۆکــە لــە گــەڵ
ڕاگرتنی پارسەنگی هێز ،هەمیش لەگەڵ
سیاسەتی ڕاگەیەندراوی ئیدارەی ترامپ
لەهەمبەر ئێران.
ئێستا چیدی دەسەاڵتی نگریسی ئێران لە
عێراق یان لە شوێنی دیکەدا ناشاردرێتەوە.
ئەمریکا بۆ ڕاگرتنی پارسەنگی هێز و لە
درێژەی سیاســەتی ڕاگەیەندراوی خۆیدا،
دەبــێ پاشەکشــە بە ئێران بــکا؛ ئەوەش بە
بێ هاوپەیمانی کورد ناکرێ.
لــەم بارودۆخە ئاڵۆزەدا ،ســەرباری هەڵەی
ســتراتیژیکی ئەمریــکا لــە کەرکــووک،
کوردســتان دیســان خــاوەن ســەنگی
جێوسیاســیی تایبــەت بــە خۆیەتــی و
هــەرواش دەمێنێتــەوە .هەڵبــەت ئێــران
سیاسەتی ئیمپێریالیستی خۆی هەر دەباتە
پێــش و هەوڵــی لەتکردنی یەک لە دوای
یــەک و تێکهەڵپێچانی هێزە کوردییەکان
چڕتر دەکاتەوە.
لــە قۆناغــی یەکەمــدا ،ئێــران هــەوڵ دەدا
ناکۆکــی لــە نێــوان هێــزە کوردییەکانــدا
بنێتەوە و الیەنێک دژ بە الیەنێکی دیکە
هان بدا ،بەاڵم دوائامانجی ئێران الوازکردن
و لەنێوبردنــی هەمــوو هێزێکــی کوردییە.
لــە کاتی ئێســتادا کە بە کــردەوە عێراقی
لــە نێــو ئیمپراتــۆری خۆیــدا تواندووەتــەوە،
سیاســەتی گــۆڕدراوە .وەکــوو جاران کە
مەبەســتی ڕاگرتنــی پارســەنگی هێز بوو
لە عێراق ،تەحەموولی هەرێمی کوردستان
و تەنانــەت هیــچ هێزێکــی کــوردی لــە
باشوور ناکا .هەروەها ترسی ستراتیژیکی
لــە بەهێزتربوونــی بزووتنــەوەی نەتەوایەتی
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان هەیــە ،بۆیــە
چیدیکە بەشــیوەی دابڕاو ســەیری بەشــە
جیاوازەکانی کوردستان ناکا.
بــۆ بەرپەرچدانــەوەی ســتراتیژی
ئیمپێریالیســتی نافەرمــی ئێران ،پێویســت
دەکا کۆدەنگییەکــی ســتراتیژیک و
هاوکاری فرەالیەنە لە نێوان هێزی هەموو
بەشەکانی کوردستاندا بێتە کایەوە .تەنیا
کۆدەنگــی ســتراتیژیک و هــاوکاری
هەمەالیەنە دەتوانێ سەنگی کوردستان لە
ملمالنێی جێوسیاسییەکاندا ڕاگرێ.
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گوشاری ئابووری
ئامرازی گۆڕینی دێمۆگرافیای کوردستان
سیاســەتە
لــە
یەکێــک
دژیگەلییەکانــی ڕێژیمە ســەرەڕۆ و
دیکتاتۆرەکان کە ســەرچاوەگرتوو لە
هزری فاشیستی ئەوانە و لە قەوارەی
گەیشتن بە ئامانجە زێدەخوازانەکانیان
خــۆی دەبینێتــەوە بریتییە لە گۆڕینی
دێمۆگرافیــای ئــەو هەرێمانــەی کــە
دەنگــی نــاڕازی یــان ئازادیخوازییــان
تێدا بەرز دەبێتەوە.
لــە عێراقــدا و لــە ســەردەمی ڕێژیمی
ســەدام حســەین ئەم سیاســەتە لەدژی
شــارێکی وەک کەرکــووک ئەنجــام
درا کە بە سیاسەتی "تەعریب" ناوی
دەرکــرد؛ یــان هەوڵدانــی حکوومەتــە
یــەک لــەدوای یەکەکانــی تورکیــە
و ســوریە بــۆ بەتاڵکردنــەوەی گەلی
کــورد لەو دوو پارچەیەی کوردســتان
لە شوناسی نەتەوەییان.
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردستانیشــدا ئێمە
شــاهێدی دۆخێکی لەم جەشنە هەین؛
لە ســەردەمی دەسەاڵتی پاڵەویدا و لە
نێوئاخنــی گوتاری "یەک دەوڵەت –
یــەک نەتــەوە" هــەوڵ بۆ ســڕینەوەی
شــوناس و پاکتــاوی ڕەگــەزی
گەالنــی ئێران و لەســەرووی هەمووان
گەلــی کــورد درا کــە ئەگەرچــی
شکســتی خوارد بەاڵم بوو بە هەوێنی
سیاسەتداڕێژی سیستمی دوای خۆی
واتە کۆماری ئیسالمی ئێران.
یەکێــک لەو ناوچانەی کوردســتانی
ڕۆژهەاڵت کە سااڵنێکی دوورودرێژە
لــەم ڕاســتایەدا هــەوڵ بــۆ گۆڕینــی
دێموگرافیاکــەی دەدرێــت ناوچــەی
چۆمی مەجیدخانە؛ ناوچەی چۆمی
مەجیدخــان یەکێــک لــەو ناوچانەیــە
کــە لــە ڕووی کشــتوکاڵیەوە بــە
ناوچەیەکی دەوڵەمەند دێتە ئەژمار و
لە پارێزگای ورمێ بە جەمســەرێکی
بەهێــزی چاندنی چەوەندەر دەناســرێ،
بــەاڵم چەندین ســاڵە لەالیــەن ڕێژیمی
ئیسالمی تارانەوە گوشارێکی بێوێنە
خراوەتــە ســەر خەڵکی ئــەو ناوچەیە و
هەرجارە بیانوویەک بە جوتیارانی ئەو
ناوچەیە دەگرن.
چەندین ساڵە بە بیانووی پڕکردنەوەی
گۆلی ورمێ گوشاریان خستۆتە سەر

جوتیارانــی ئــەم ناوچەیــە ،کــە نابــێ
بیــر لێــدەن و ئــاوە بــن عەرزییــەکان
هەڵنجێنــن ،بــەاڵم ئــەوەی جێــگای
ئاماژەیــە ئەو کەســانەی لەو ناوچەیە
دەژیــن بێجگــە لــە جووتیــاری هیــچ
رێگایەکــی دیکەیان بۆ دابین کردنی
بژێــوی ژیانیــان نییە و ئەگەر دەســت
لــە جووتیاری هەڵگرن دەبێ ناوچەکە
چــۆڵ بکــەن و بــەرەو شــارەکان و
ناوچەکانی دیکە کۆچ بکەن.
بەپێــی دواییــن داتاکان لە چەندســەد
کیلۆمیتر ئەوالتری ناوچەی چۆمی
مەجیدخــان واتە لە بەنداوی حەســەنلو
ئــەو کێشــەیە نییــە و وەک مەزنــدە
دەکــرێ هــەزاران هێکتــار زەوی کــە
بــە بەنداوی حەســەنلو ئــاوەدان بۆتەوە
و ئێستا جوتیاری لێ دەکرێ؛ ئەگەر
بڕوانینە جوغرافیای ناوچەکە دەبینین
کــە ئەو بەنــداوە زۆر لە گۆلی ورمێ
دوور نییە و ســەرچاوەیەکی باشــە بۆ
پڕبوونــەوەی گۆلەکــە بــەاڵم بەهۆی
سیاســەتی هەلپەرســتانە و هەاڵواردنە
نەتەوەییەکانــی ڕێژیــم و پشــتیوانی
دەســەاڵت لــە خەڵکێکــی تایبەت لەو
ناوچەیــە ،ڕێژیم ئەو کارەی نەکردووە
و ناشیکا.
جێــگای ئاماژەیــە مــەودای نێــوان
بەنــداوی حەســەنلوو تاکــوو گۆلــی
ورمــێ کەمتــر لــە  ٥٠کیلۆمیتــر
بــەاڵم چۆمــی مەجید خان بە ســەدان
کیلۆمیتــر لــەو گۆلــە دوورە کــە ئەو
بڕیــارەی بەرپرســانی ڕێژیــم جێــگای
سەرسووڕمانە و زیاتر ئەو ڕاستییەمان
بــۆ دەردەخــات کــە بڕیارێکــی لــەم
چەشــنە بەشــیوەیەکی ئامانجــدار
و لــەدژی دانیشــتووانی چۆمــی
مەجیدخان دراوە.
چۆمــی مەجیدخــان و دەورووبــەری
ناوچەیەکــە کــە لە بــواری ئاوی ژێر
زەوینییــەوە دەوڵەمەنــدە بــەاڵم بەهۆی
هەڵکەوتــی جوغرافیاییــەوە زەختــی
لەســەرە بــە شــێوەیەک کە بــە ناوچە
ســنوورییەکانی کوردســتان بەئەژمار
دێــت و ڕابڕدوویەکی خوێناویشــی لە
شــەڕی داســەپاو بەســەر کوردســتاندا
هەیــە؛ بە چەشــنێک کە بــە دەیان و
ســەدان خانــوو لــە الیان پاســدارەکانی
ڕێژیمــی ئیســامی تارانــەوە تــااڵن

دابــەش کردنــی نادادپەروەرانــەی
ساڵمەتی و هەاڵواردن و خەیانەت بە
نەخۆشەکان لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی
کۆمــاری ئیســامی گەیشــتۆتە
ئاســتی قەیــران ،ڕێژیمــی ئێــران لــە
ڕوانگــەی کۆمەاڵییەتییەوە خەڵکی
خــۆی بە شــارۆمەندانی پلە یەک و
دوو و سێ دابەش کردووە ،واتە نەتەوە
غەیــرە فارســەکان بە شــارۆمەندانی
پلە دوو و سێ دادەنێ و لە ڕوانگەی
جوغرافیایی_نەتەوەییــەوە ،جگــە
لــە جوغرافیــای نەتــەوەی فــارس و
بەشــێک لە ناوچەکانی کە بوونەتە

ئامــرازی دەســتی دەســەاڵتدارانی
تــاران ،بــە ناوچــە بێبەشــکراوەکان
و شــوێنە شــەڕلێدراوەکان دادەنــێ
کــە ئــەوەش بووەتــە هۆکارێــک بــۆ
هەاڵواردنی نەتەوە غەیرە فارسەکان.
لەو نێوەدا بەشــی دەرمان و ســامەتی
کــە نەدەبــا هیــچ هەاڵواردنێکی تێدا
بــە دی بکرایــە ،لــە الیــەن ڕێژیمــەوە
زەختێکــی بەرچــاوی لەســەرە و وای
کردووە کە لە ناوچە شەڕ لێدراوەکانی
ئێران کە نەتەوە پلە دوو و ســێیەکانی
ئێرانی تێدا دەژین ،ساڵمەتی بکەوێتە
ئاســتی قەیــران و ڕۆژانــە بەشــێکی
بەرچــاو لــە هاوواڵتییانــی ســەر بــە
نەتەوەکانــی ئێــران ژیانیــان بکەوێتــە
مەترســییەوە؛ نموونەیەکــی بەرچاوی
نادادپەروەری ســامەتی و هەاڵواردن،
مردنــی دایکان لە کاتی منداڵ بوون
لە ناوچە بێبەشکراوەکانی ئێرانە.
نموونەیەکــی بەرچــاوی دیکــە،
کەســانی تــووش بــوو بــە مــاددە
هۆشــبەرەکانن ،هێندێک سەرچاوەی

»

جەماڵ بۆڕناسەر

کران ،ڕووخێندران و ســووتێندران و بە
سەدان کەسی سڤیل لەو ناوچەیە بوونە
قوربانی سیاســەتە دژی گەلییەکانی
ڕێژیمی ویالیەتی فەقیهییەوە و ڕێژیم
زەبــری کووشــەندەی لــەو ناوچەیە لە
ڕووی ســەربازییەوە وێکەوتــووە ،هــەر
بۆیــە ڕێژیــم هەســتیارییەکی زۆری
لەســەر ئــەو ناوچەیــە و دەورووبــەری
هەیە.
ماوەیەک پێش ئێســتا ڕێژیم بڕیاری
گواســتنەوەی زیاتری ئاوی ڕووباری
جەغەتــووی بــۆ شــاری تەورێــزدا
کــە نارەزایەتــی خەڵکــی ناوچــەی
لێکەوتــەوە و بەرپرســانی ڕێژیــم دەیان
وت ئەو پڕۆژە نوێیە بۆ گواســتنەوەی
ئاوی جەغەتــوو ،تەنیا بۆ پەدافەندی
غەیرەعاملــە یانــی ئەگــەر ئــەو خەتە
لولــە کۆنــە ،بــە هــەر هۆکارێــک
نەیتوانی ئاو بگوازێتەوە ئەوە لەو خەتە
لولــە نوێیە کەڵــك وەردەگیرێ ئەوەش
لە حاڵێک دابوو کە ئەو پڕۆژە نوێیە
زۆر مەزنتــر لــە پڕۆژە کۆنەکە بوو و
لە  ٢٤شــار و  ٣٣٧الدێ تێپەر دەبوو
و  ٧٠میلیــارد تمەنییــان بوودجــە بــۆ
دانابــوو بەاڵم پڕۆژە کۆنەکە تەنیا لە
 ٦شــار تێپەڕ بووە و بودجەیەکی زۆر
کەمیــان بــۆ تەرخــان کردبــوو؛ لێرەدا
پرســیارێک دێتــە پێــش کــە ئایا ئەو
پــڕۆژە گەورەیــە بەو هەمــوو خەرجەوە
تەنیا بۆ پەدافەندی غەیرە عاملە؟!
ئەوەیکــە پڕئاشــکرایە ئەگــەر ئــەو
ئاوانــەی لــەو ناوچەیــەدان تەنیا %٢٠
بۆ زەوییەکانی ئەو ناوچەیە کەڵکیان
لــێ وەربگیــردرێ هیــچ کێشــەیەک
لــە بــواری جووتیــاری لــەو ناوچەیەو
دەورووبــەری نایەتە پێش؛ بەرپرســانی
ڕێژیــم ئــاوی ئــەو ناوچەیــە بــۆ
خەڵکانێکــی دیکــە لــە پارێزگاکانی
دیکە بە ڕەوا دەزانن بەاڵم بۆ خەڵکی
ئەو ناوچەیەی بە ڕەوا نازانن!
گواســتنەوەی ئاوی ناوچەی چۆمی
مەجیدخان و دەورووبەری لە حاڵێکدایە
کــە ڕێژیــم بەبیانــووی پڕبوونــەوەی
گۆلــی ورمــێ هەمــوو دژایەتییەک
لەگــەڵ خەڵکــی ناوچەکــە دەکا کە
بەشــێکیان بەم چەشنەن :پڕکردنەوەی
بیــرە ئــاوەکان ،قەدەغەکردنــی لێدانی
بیــر و نەدانــی قــەرز بۆ ئاســانکاریی

خەیانەت بە نەخۆشە کەمداهاتەکان لەژێر
سێبەری کۆماری ئیسالمی
فەرمــی دەڵێــن زیاتر لە ســێ میلیۆن
کــەس لــە ئێرانــدا تووشــی مــاددە
هۆشــبەرەکان بــوون ،بــەاڵم ســەرچاوە
غەیرە فەرمییەکان باس لە زیاتر لە دە
میلیۆن کەســی تووشــبوو بە ماددەی
هۆشبەر دەکەن.
واڵتی پڕ داهاتی ئێران پلەی ١٠٦ی
هەیــە لــە نێوان  ١٩٥واڵت لە ئاســتی
هیــوا بــە ژیان؛ ئەوەش بەو واتایە دێت
کــە داهاتــی واڵت بــۆ دابیــن کردنی
ســامەتی لــە ئاســتێکی قەیرانــاوی
دایە.
هــەر بەپێی ســەرچاوەکان ڕۆژانە ئەو
کەســانەی بــە ڕووداوی هاتووچــۆ
گیانیــان لەدەســت دەدەن زیاتــرە لــەو
کەســانەن کــە ڕۆژانــە لــە شــەڕی ٨
ساڵەی ئێران و عێراق کوژراون.
دوای ئابڵۆقــە ئابوورییــەکان بۆ ســەر
ڕێژیمــی تاران دابیــن کردنی دەرمان،
کێشــەی ســەرەکی بۆ خەڵکــی ئێران
ســاز کــرد و ڕێژیــم ئــەو دەرمانانــەی
کــە لــە ڕێــگای قاچــاخ هــاوردەی

(ناوچــەی چۆمــی مەجید خان وەک نموونە)

جووتیــاری ،نەدانــی پــارەی بەرهەمە
دەستەبەرکراوەکان لە لەالیەن ڕێژیمەوە
و . ...
لەالیەکــی دیکەشــەوە ڕێژیــم لــەو
ناوچەیە گوشاری بۆ جووتیاران هێناوە
و بەبیانــووی جۆراوجــۆر جووتیــاران
ئەزیــەت و ئــازار دەدا ،چەندیــن ســاڵە
هەڕەشــەی پڕکردنــەوەی بیــرەکان
لەســەر جووتیارانی ئەو ناوچەیە هەیە
و زۆر بیریشــیان پڕکردۆتــەوە کــە
لــە زۆر حاڵەتــدا بۆتــە شــەڕ لــە نێوان
هێزەکانــی ڕێژیم و جووتیارانی ناوچە
و خەڵکــی تووشــی سەرئێشــەیەکی
زیاتر کردووە؛ گوشــارێکی دیکە کە
چەنــد ســاڵە دەســتی پێکــردووە نەدان
یــان درەنــگ دانــی پــارەی بەرهەمی
جووتیارانــە؛ زۆرێک لــە جوتیاران لە
کاتــی تەحویلدانــی بەرهەمەکانیــان
پێیــان دەڵێــن ئــەوە تەحویلتــان دا بەاڵم
بــۆ پارەکــەی مەیەنــەوە ئێــرە ،ئەگەر
هەبــوو دەتــان دەینێ ئەگەریــش نەبوو
ئــەوە لێیگەڕێــن! لــە زۆر حاڵەتیشــدا
پێشــیان واژۆ دەکــەن کــە حەقیان نیە
باســی پارە بکەن؛ جووتیارانیش لەبەر
هەڕەشــە و گووڕەشــەی بەرپرســانی
ڕێژیــم داوای پارەکەیــان ناکــەن یــان
ئەگــەر داواشــی بکەن وەاڵمیــان نییە
و زۆر جــار بێڕێزیشــیان پێدەکرێ هەر
بۆیــە ئــەو بەرهەمانەی کــە ڕێژیم بە
قەولــی خــۆی دەســتەبەری کــردوون
پارەکەیــان زۆر جــار بــە دوو ســاڵیش
وەدوا دەکــەوێ و جووتیــاران بۆ دابین
کردنــی بژێوی ژیانیــان و پەرەپێدانی
جووتیــاری تووشــی کێشــە دەبــن و
بەرهەمــی ئــەو ناوچەیــە بــەرە بــەرە
دادەبەزێت.
شــتێکی دیکەی سرنج ڕاکێش ئەوەیە
کــە لە ماوەی چەند ســاڵی ڕابردوودا
پەتەی قەند و تڵتەشیان لە جووتیارانی
ئــەو ناوچەیــە بڕیــوە و کارخانــەی
چەوەنــدەری میانــدواو کــە بۆتــە
کارخانەیەکی داسەپاوی ئەو ناوچەیە
ئەو زەختەشــی لەســەر جووتیاران زیاد
کــردووە و جووتیارانیــش وەک هەموو
ســاڵێ لە ترسی بەرپرسانی ڕێژیم کە
نــەکا پەیمانەکەیــان لــێ هەڵپەســێرن
یاخــود بەرچەســپێکی سیاســیان لــێ
بدەن بێدەنگ دەبن؛ لە کۆبوونەوەکانی

بەرپرســانی ڕێژیــم لە کاتــی تەحویل
وەرگرتنــی چەوەنــدەر بڕیــاری
نەچوونــەدەری چەوەندەر لە پارێزگای
ورمــێ هەمــوو ســاڵێ دەردەکــرێ،
ئــەوەش لــە حاڵێکدایــە کــە زیــادی
چەوەندەری جووتیاران دەبێتە خەمێک
بۆیــان ،چوونکــە لەالیــەک کارخانە
لێیــان وەرناگــرێ و لــە الیەکیــش
بەرپرســان و کارخانــەدارەکان کــە
زۆربــەی هەرە زۆریان مۆرەی رێژیمن
ناهێڵــن چەوەندەرەکــە بچێتــە دەروەی
پارێــزگای ورمــێ و کارخانەکانــی
دیکــەش بەهۆی پڕبوونــەوەی ڕێژەی
وەرگرتنــی چەوەندەر لێیان وەرناگرن و
جووتیــار بــە ناچار بــە پارەیەکی کەم
دەیفرۆشــێ و قازانجەکــەی دەچێتــە
گیرفانی دەاڵڵەکانەوە.
پیالنێکــی دیکــەی ڕێژیــم لــەم
ڕاســتایەدا بــۆ خەڵکــی ناوچــەی
چۆمــی مەجیدخــان گەاڵڵــەی
"نەکاشــت" بــوو کــە دواتــر ناوەکــەی
بــۆ گەاڵڵەی "بهکاشــت" گــۆڕدراوە؛
لــە گەاڵڵەی نەکاشــتدا بڕیــار وابوو

نەهێڵن خەڵکــی ناوچە و دەورووبەری
کۆمەڵە بەرهەمێک وەک چەوەندەر،
وێنجــە ،پیــواز و بــە گشــتی ئــەو
بەرهەمانــەی بە ئاوێکــی رادەی زۆر
بەرهــەم دێــن بچێنــن و پێشــیان پــێ
بگیردرێــت ئــەو کارەش یانــی فەلــەج
بوونی جووتیاری ئەو ناوچەیە .پاشان
کــە گەاڵڵــەی بهکاشــتیان گۆڕیــوە
بــە گەاڵڵــەی نەکاشــت بڕیــار وابــوو
کــە ئاودێــری دەشــتەکی جێگوزینی
ئاودێــری بارانی بکرێت ئەویش ڕێژیم
بــۆ ئــەو کارە هیــچ ئاســانکارییەکی
وەک دانــی وام بــە جووتیــاران نەبــوو
و ئەگەر وامیشــی دابا هێندە کۆسپی
بۆ وەرگرتنی ساز دەکرد کە جووتیار
لە ڕووی ناچارییەوە وازی لێدەهێنا.
وەک لــە سەرەتاشــدا بــاس کــرا ئــەو
هەموو گوشــارەی ڕێژیم لەو ناوچەیە
پیالنێکی دزیوی رێژیمە کە دەیهەوێ
بــەو هۆیــەوە دێمۆگرافیــای ناوچــە
بگــۆڕێ و ئابــووری کوردســتان لــەو
ناوچەیــە ئیفلیــج بــکا و لــەوەش زیاتر
خەڵک تووشی چارەڕەشی بن.

دەکرد ،لە نێوان شارۆمەندانی (وەک
خــۆی دەڵێ) پلە یــەک و ناوچە پلە
یەکەکان واتە نەتەوەی فارس دابەشی
کــردووە و ناوچــە بێبەشــکراوەکان و
شارۆمەندانی پلە دوو و سێ بۆ دابین
کردنی دەرمان دەبێ ڕێگایەکی دوور
ببڕن و خۆیان بگەیێننە ئەو ناوچانەی
خەڵکــی پلــە یەکی تێــدا دەژی؛ دەنا
دەبێ لە دەرمانی ئێرانی کە کوالێتی
باشیان نییە کەڵک وەرگرن و ئەمەش
هیچ کاریگەرییەکی ئەوتۆی لەسەر
چارەسەری نەخۆشییەکان نییە.
لە ماوەی ڕابردوودا هەواڵی جۆراوجۆر
و جێگــەی داخ لــە کوردســتان بــاو
بووەتەوە کە جێگای تێڕامانن:
رۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ٢١ی
رەزبــەری ١٣٩٦ی هەتاوی ،کاتژمێر
 ٢:٤٠خولــەک تەقینەوەیــەک لــە
نەخۆشــخانەی زارای شاری میاندواو
روویــدا کــە بــووە هــۆی کوژرانــی
هاوواڵتییــەک و برینــدار بوونی پێنج
کەسی دیکە.
لــەو تەقینەوەیــەدا بەشــی ICU
نەخۆشــخانە بــە تەواوی لــە نێو چووە
و نەخۆشــەکانیش ئاوریــان تێبەربــووە
کــە بووەتــە هــۆی مردنی یــەک لەو
نەخۆشــانە و ســووتانی پێنــج کەســی
دیکەیان.

بەبــاوەڕی کارناســان هــۆکاری
ســەرەکی ڕوودانــی ڕووداوگەلــی
لــەم چەشــنە بــۆ کــۆن و بێکەڵــک
بوونــی کەلوپــەل و پێداویســتییەکانی
نەخۆشــخانەکان دەگەڕێتــەوە کــە بــە
هۆی کەمتەرخەمی بەرپرسانی رێژیم
هاتووەتە ئاراوە.
نموونەیەکی دیکە:
ژمارەیــەک لــە ژنانی شــاری شــنۆ،
بــە نیشــانەی ناڕەزایەتــی دەربڕیــن
لــە هەمبــەر نەبوونــی کەرەســتە
پێویســتەکانی نەخۆشخانەی ئەو شارە
نامەیەکەیان باڵو کردووەتەوە و داوایان
کردووە بەرپرســانی ڕێژیمی ئێران لەو
شــارە هەنگاوێک بۆ چارەسەریی ئەو
کێشەیه هەڵبگرن.
نەخۆشــخانەی "نەبــی ئەکــرەم"
هەتــا ئێســتا ژوورێکــی تایبەتــی بــە
کەرەســتەی پێشکەوتوو بۆ منداڵبوون
تێدا نییە و ژنان لە کاتی منداڵبووندا
بــۆ شــاری نەغــەدە بــەڕێ دەکرێــن و
ئەمــەش هەڕەشــە لــە گیانــی ژنانــی
دووگیان دەکات.
لــە الیەکــی دیکــەوە نەبوونــی کادر
و پزیشــکی شــارەزا و پســپۆڕ لــەو
نەخۆشــخانەیە بووەتــە گرفتێکــی
دیکــە و بــەو هۆیــەوە هاوواڵتییان بە
تەواوەتی لەو نەخۆشــخانەیە هیوابڕاو

بــوون و تەنیــا لــە کاتــی ناچاریــدا
ســەردانی نەخۆشــخانەی "نەبــی
ئەکرەم" دەکەن.
لــە نموونەیەکــی دیکــەی گەندەڵــی
و خەیانەتــەکان بــە خەلکــی
کەمداهاتــی ئێــران ،ســەرۆکی
یەکێــک لــە دەرمانخانەکانــی
شــاری تاران نامەیەک بۆ پزشــکی
نەخۆشــخانەیەک لەم شارە دەنووسێ
و داوای لــێ دەکا کۆمەڵــە
دەرمانێک کە ماوەیان بەسەر دەچێت
لە نوســخەی دەرمانی نەخۆشــەکاندا
بیاننووسێ ،تاکوو بەم شێوەیە خەسارە
ئابوورییەکانیــان لە بە قیمەتی یاری
کــردن بــە گیانــی هاوواڵتییــان کەم
بکەنەوە.
ئــەو نموونەگەلــە باس لــە قەیراناوی
بوونــی دۆخی ســامەتی لــە ئێرانی
ژێــر دەســەاڵتی ڕێژیمــی ئیســامی
تاران دەکەن؛ بەم شێوەیەش هەڕەشەی
مردن و دابەزینی ئاســتی ســامەتی
کۆمەڵگا لە ئێران ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر
دەبێت؛ ئەم نیشانانە بەو دەرەنجامەمان
دەگەیێنێــت کە بەردەوامی ئەم ڕەوتە
لــە داهاتــوودا دەبێتە هــۆی ڕوودانی
ڕووداوگەلــی دڵتەزێنتر و هەژێنەرتر
لە ئێراندا و بەتایبەت لەو هەرێمانەی
کە نەتەوەکانی ئێرانی تێدا دەژین.

ژمارە ٦ ،٧١٢ی نوامربی ٢٠١٧

دەسەاڵت و کۆمەڵگا

»

جەماڵ فەتحی

لە ڕوانگەی کۆمەڵناسی سیاسییەوە،
حکوومەتــەکان خــاوەن دوو ســیمای
زبر و نەرمن و ئەم دوو تایبەتمەندییە
لــە نێــوان هەمــوو حکوومەتەکانــدا
هاوبەشــن؛ واتــە چ دێموکراتێــک و
یاســامەند بــن یــان نادێموکراتیک و
پێشــلێکەری یاســا بن بۆ ڕاپەڕاندنی
کاروباری سیاســیی و کۆمەاڵیەتی
پێویستە خاوەن ئەم دوو سیمایە بن.
لــە هــەر کۆمەڵگایەکــدا جیــا لــە
دەســەاڵت و هێــزی حکوومەتیــی،

»

چەندیــن دەســەاڵتی شــاراوە لــە نێــو
چینــە جۆراوجــۆرەکان باڵو بوونەتەوە
و لە هێندێکیان بە ئاشــکرا و شــاراوە
شانبەشــانی حکوومەتــەکان لــە
ئیــدارەی کۆمەڵــگا دەور دەگێــڕن،
دەسەاڵتەکانی کۆمەڵگا ئەگەرچی
دەسەاڵتێکی بەرچاو نین و لە پێوەندییە
نێوەدەوڵەتییەکانــدا ،ئاراســتەی ئــەو
پێوەندییانــە ڕوویــان لــە دەســەاڵتە
ئاشــکراکانە (حکوومەتــەکان)،
بــەاڵم ئــەوە کۆمەڵگایــە کە ئەو هێز
و دەســەاڵتەی بــە حکوومەتــەکان
بەخشــیوە ،هەتــا کۆمەڵــگا تووشــی
بێســەرە و بەرەیــی نەبــێ و پێــش بــە
ئانارشیزم و چەند بەرەکی بگیردرێت.

ئەوەیکــە هەمــوو حکوومەتــەکان بــە
یاسامەند و نایاسامەندەوە دوو سیمای
زبــر و نەرمیان هەیە ،ئاماژە بەوە نییە
کــە حکوومەتــەکان هەموویان یەک
ڕێــڕەو و یــەک ناوەڕۆکیــان هەیــە،
بەڵکوو ئەو دوو سیما و تایبەتمەندییە
ئامــرازی ڕاپەڕاندنــی ئەرکەکانــی
هــەر حکوومەتێکی (دێموکراتیک و
نادێموکراتیک)ـە ،بەاڵم چۆنیەتی و
شــوێندانەریی سیماکانە کە ڕەوایی و
ناڕەوایی دەســەاڵتەکان لــە کۆمەڵگا
دەســتەبەر دەکات و هێزە شــاراوەکانی
کۆمەڵــگا لەگــەڵ دەســەاڵتە
ئاشــکراکان هاودەنــگ دەبــن یــان
بەپێچەوانــەوە بەرەیەکــی دژبــەر ســەر

هەڵــدەدات .ئەگــەر هێزە شــاراوەکانی
کۆمەڵــگا لــە نێــو حکوومەتــەکان
ڕۆڵیان هەبێت ،ئاستی پێوەندیی نێوان
دەســەاڵت و کۆمەڵــگا لــە ڕاســتای
کاروبارە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکان
چڕتــر دەبێتەوە و لێرەوەیە کە ســیمای
زبری دەســەاڵت ســڕ دەبێت و سیمای
نــەرم بــاڵ بــە ســەر کۆمەڵــگادا
دەکێشــێت و ئارامی و ســەقامگیریی
لە کۆمەڵگا جێگیر دەبێت.
ئەگەر کۆمەڵناسی سیاسی ،زانستی
تاوتــوێ کردنــی پێوەندییەکانی نێوان
دەســەاڵتی حکوومــەت و دەســەاڵتی
کۆمەڵــگا بێــت ،ڕەوایــی بــوون و
ناڕەوایــی بوونــی حکوومەتــەکان
و چۆنیەتــی ئــەو پێوەندییانــەی
ئاشــکرا دەبــن و ئاســت و ڕۆڵــی هێزە
شاراوەکانی کۆمەڵگا لە حکوومەتدا
دەردەکەوێــت ،ئــەو پێوەندییانــە لــە
دوو ئامانــج یەکیــان دەپێکێــت؛ یــان
ئەوەیکە هێزی کۆمەڵگا لە خزمەتی
دەســەاڵت بــۆ دەســتەبەر کردنــی
ئــازادی و عەداڵەتــی کۆمەاڵیەتــی
دایــە ،یــان ئەوەیکە هێــزی کۆمەڵگا
لــە الیــەن دەســەاڵتدارانەوە بــۆ نەرمی
نواندنــی ڕواڵەتــی و ڕەوایی بەخشــین
بە حکوومەتەکەیان هەڵخەڵەتێندراون.
چۆنیەتی و چەندیەتی پێوەندییەکانی
نێــوان دەســەاڵت و کۆمەڵگایــە ،کــە
سیمای سەرەکیی هەر حکوومەتێک
لــە ئاســتی نێوخۆیی پێناســە دەکات.
پێشــتر کە فۆرمی حکوومەتەکان بە

شــێوەیەکی کالسیک بوو ،کۆمەڵگا
لەالیــەک و پادشــا و دەســەاڵتداران
لــە الیەک بــوون ،واتــە پێوەندییەکان
یەک الیەنە بوون و ناساندنی سیمای
حکوومەتــەکان زۆر ئەســتەم نەبــوو،
چونکە دەسەاڵتداران خۆیان بە هەموو
شــتێکی ئــەو پێوەندییــە دەزانــی کــە
هەمــوو مافێکیــان هەیە و ڕەواییان لە
ڕێــگای هێــزی نیزامــی و زاڵبوون بە
سەر سامانە گشتییەکانەوە وەردەگرت
و الیەنــی بەرانبەریشــیان بە الیەنێکی
پێناســە دەکرێــت کە هیــچ مافێکیان
جگــە لە ملکەچ بــوون و ڕاپەڕاندنی
دەستوورەکانی ئەوانیان نییە.
دابەشــکردنی کۆمەڵگا بە ســەر دوو
بەشی "دەســەاڵتدار" و "ژێردەسەاڵت"
لــەو کاتــەوە کــە پێوەندییــەکان
بــە هــۆی گەشەســەندنی زانســتە
تکنۆلۆژییــەکان بەرباڵوتــر بــووە،
ڕواڵەتــی گۆڕیــوە و دەســەاڵتداران
بــۆ داســەپاندنی ئــەو ســیما زبــرەی
خۆیــان بــە ســەر چیــن و توێژەکانی
کۆمەڵــگا کــە ســەرچاوەی هێــزە
شــاراوە و ئاشــکراکانن ،بە داڕشتنی
تیۆری نوێ لە جیاتی ئەوەی خۆیان
لــە الیەک دابێنن و هێزی شــاراوەی
کۆمەڵگا لە الیەکی دیکەوە ،هێزی
خۆیان لە نێــو تۆڕە تێکچێنراوەکانی
کۆمەڵــگا بــاو کردووەتــەوە و بــە
تێکــەڵ بــوون لەگــەڵ بەشــەکانی
کۆمەڵگا هەتا لووتکەی تواندنەوەی
بردوویانــن و بــە شــێوازێکی دیکــە

هێــزی شــاراوەی کۆمەڵگایــان بەرەو
سڕکراوی و ملکەچی هان داوە.
ئەو دەسەاڵتانە کە بۆ بەردەوام بوون لە
دەســەاڵتداریەتی و ئەوەیکــە هەیبەت
و ئۆتۆریتــە و ڕەواییــان دەســتەبەر
بکەن ،بەشێوەیەکی بێسنور کەڵک
لە ســیمای زبر و توندیــان وەردەگرن،
پــاش ماوەیــەک ئــەو ڕەواییــەی کە
لــە کۆمەڵــگا گرتوویانــە مــاوەی
بــە ســەر دەچێــت و تەنیــا ڕێــگا بــۆ
مانەوەیان لە دەســەاڵت ،داپڵۆساندنی
ئــەو هێزەیــە کــە لــە نێــوان تــۆڕە
چێنراوەکانی کۆمەڵگا بەشێوەیەکی
شــاراوە دابــەش کــراون .داپڵۆســین و
کــپ کردنــی ئــەو وزە و هێزانــە کە
خــودی ســەرچاوەی هێــز و ڕەوایــی
دەســەاڵتەکانن ،کارێکی درێژخایەن
و ئەستەمە ،چونکە بە لەنێوچوونیان
وزە و هێــزی حکوومەتەکانیــش
دەکەوێتە مەترسییەوە و لە زونگاوی
بێدەرەتانیــان دەچەقێنــن ،ڕەنگــە
بــۆ ماوەیەکــی کاتــی کۆمەڵــگا
لــە جموجووڵــە جەماوەرییــەکان
بێبــەری بێــت ،بــەاڵم ئــەو بێدەنگییە
نیشــانەی نەمانــی هێزە شــاراوەکانی
کۆمەڵــگا نییە ،بەڵکــوو دەرفەتێکە
بــۆ خۆڕێکخســتنەوەیەکی نــوێ
و دۆزینــەوەی هــەل و کەلێنێکــی
دیکــە بــۆ کــورت کردنــی دەســتی
دەســەاڵتدارانی لــە ڕێ الدراو و
سەرەڕۆیە.

ئێعدام
چەكێك بەدەستی دەسەاڵتداران

هیوا میرزایی

مــرۆڤ لــەو كاتــەوە ڕووی لــە
ژیانــی بەكۆمــەڵ كــرد بــۆ تەكووزی
كۆمەڵــگا و پاراســتنی شارســتانیەت
و ئامانجەكانــی ناچــار بوو كە ڕێســا
و یاســای گونجاو و پێویســت لەگەڵ
كۆمەڵــگا و خەڵكەكــەی بنووســێتەوە
و بەڕێــوەی ببــا و ئــەو كەســانەی كە
دەبنە هۆكاری پێشــێلكردنی تەكووزی
كۆمەڵگا و خوڵقاندنی كێشە ،سزا بدا؛
ئەم سزایانە لە دوورخستنەوەی خەتاكار
لــەو كۆمەڵگایە دەســتی پێدەكرد هەتا
زیندانیكــردن و زۆرجاریــش ســزای
خەتــاكار بە ئێعدام كۆتایی پێدەهات و
سزای ئێعدام لە مێژووی مرۆڤایەتیدا
هەمیشــە بوونی هەبووە .ئێعدام یەكێك
لەو حوكمە قورس و دژە مرۆییانەیە كە
لەودا دەسەاڵتدار جا ئێستا چ سەرۆك
خێــل بــێ یــان لە ســەردەمی ئێســتادا
دادوەر ،بەســەر خەتاكاردا دەیســەپێنێ
و بــەم شــێوازە كۆتایــی بــە ژیانــی
كەســێك دەهێنرێ كە هەڵســوكەوتێكی
الدەرانــەی هەبــووە لە هەمبەر یاســا و
ڕێساكانی كۆمەڵگاكەی خۆی.
دیارە هەم ســزاكان لــە كۆمەڵگایەكەوە
بــۆ كۆمەڵگایەكــی دیكــە جیــاوازە و
هەمیش شێوازی بەڕێوەبردنی حوكمی
ئێعدامەكــە؛ بــەاڵم ئەمــە هیــچ لــەوە
ناگۆڕێ كە ئێســتاش و لە سەردەمی
ئەمــڕۆدا ســەرەڕای دژایەتــی
ناوەندەكانــی مافــی مــرۆڤ کــە ئەم
ســزایە بــە ســزایەكی دواكەوتووانــە و
دژە مرۆیــی ئەژمــار دەكــرێ ســزای
ئێعــدام لە زۆریەك لــە واڵتانی جیهان
پەیــڕەو دەكــرێ .واڵتــی ئێــران یەكێك
لــەو واڵتانەیە كە ســزای ئێعــدام تێیدا
بەڕێوەدەچــێ و ئــەم ســزایە ،یاســاییە
و ئێــران یەكێــك لــەو واڵتانەیــە كــە
ئامارێكی بەرزی هەیە لە ســەپاندنی
ســزای ئێعــدام بەســەر تۆمەتبارانــدا.
لــە ســەرەتای ســەركەوتنی شۆڕشــی
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گەالنــی ئێرانــدا و دوابــەدوای ئەوەی
حكوومەتــی ئایینــی مــەالكان توانــی
دەســكەوتەكانی ئەم شۆڕشــە بە تااڵن
ببــا و دەســەاڵت لە ئێراندا بەدەســتەوە
بگرێ ،ســاڵ بە ســاڵ پلەی ئێران لە
سزای ئێعدامدا لە نێو واڵتانی جیهان
بەرزبووەتەوە و سااڵنە ژمارەیەكی زۆر
ســزای ئێعــدام لە زیندانەكانــی ئێراندا

بەڕێوەدەچن.
هەرچەند لە یاســای ئێراندا سزاگەلێك
وەك دزی و هەڵگەڕانــەوە لــە دیــن و
كوشــتن و دەســتدرێژی سێكســی بــۆ
ســەر منــدااڵن و  ...ســزای ئێعدامی
بــۆ دیاریكــراوە بــەاڵم ئــەم ســزایە لــە
ئێرانــدا زیاتــر چەكێكــە بــە دەســتی
دەســەاڵتدارانەوە بــۆ دژایەتــی لەگەڵ

دژبــەران و جیابیرانــی حكوومەتــی و
ئەمــە لە دادگا چەنــد خولەكییەكانی
"خەلخالــی" نوێنــەری ڕاســتەوخۆی
خومینــی لــە دەیــەی 60ی هەتــاوی
دەســتی پێكــردووە و هەتاكــوو ئەمــڕۆ
درێــژەی هەبــوو كــە وایكــردووە لــە
ســاڵی  2016ئێــران دوای واڵتــی
چیــن بــە بەڕێوەبردنــی  567ئێعــدام

پلــەی دووهەمــی هەبێــت لــە جیهاندا
و لــە ئەمساڵیشــدا واتــە ســەرەتای
ســاڵی 96ی هەتاوی بە پێی ئاماری
ناوەنــدی هەواڵــدەری كوردپــا 39
حاڵەتــی ئێعدام بــۆ هاوواڵتیانی كورد
لــە خۆرهەاڵتــی كوردســتان لــە الیەن
كۆمــای ئیســامییەوە ڕوویــداوە؛ هەر
بەپێــی ئامارەکانــی ئــەم ناوەنــدە لــە

مانگــی بەفرانبــاری ســاڵی 1395ەوە
تاکوو مانگی ڕەزبەری ئەمســاڵ 62
هاوواڵتــی کە دوو کەســیان تۆمەتی
سیاســییان خرابــووە پــاڵ لــە ســێدارە
دراون.
شــرۆڤەی ڕەهەنــدە كۆمەاڵیەتــی و
ئابووری و ئەخالقییەكانی ئێعدام هەر
یــەك بابەتگەلێكــن كــە پێویســتیان بە
توێژینــەوەی زۆر هەیــە و ڕەنگــە لــەم
بابەتــدا نەتوانــرێ كــە شــیكارییان بۆ
بكــرێ بەاڵم ئەوەی جێگەی ســەرنجە
لــە ســزای ئێعدامــدا ئەوەیە كە خودی
بەڕێوەبردنــی ئــەم ســزایە و ئەویــش لە
پانتاییەكــی وەهــا زۆردا گــوزارش لــە
دۆخێكی نالەبار دەدا كە دەسەاڵتداران
لــە ئێرانــدا گیــرۆدەی بــوون ،جۆرێــك
سادیســمی سیاســی و دەروونــی كــە
چێــژ لــە ئازاردانــی مــرۆڤ دەبینــن
و بەجێگــەی ئــەوەی توێژینــەوە بــۆ
چۆنیەتــی بــوون بــە دز و بكوژ و ...
بكەن و بەســتێن بــۆ ژیانێكی گونجاو
بڕەخســێنن ،دەیانهــەوێ بــە ســزای
ئێعــدام ئاســتی الواز و دواكەوتووانەی
بەڕێوەبــەری خۆیــان پەردەپــۆش بكەن
یان بەجێگــەی ئەوەی مافە نەتەوەیی
و ئینســانییەكانی دانیشــتووانی ئێــران
لەبەرچاو بگرن ،زیندان و لە سێدارەدان
وەك ڕێگەچــارە دەبینــن و ئەمەیــش
وایكردووە كە هەم واڵتی ئێران ببێ بە
زیندانێكــی گــەورە و هەمیش ڕێژەی
ئێعدام بەمشێوەیە پلەكەی بەرز بێتەوە؛
هەروەها شێوازی بەڕێوەبردنی حوكمی
ئێعــدام كە زۆرجار لــە گۆڕەپانەكان و
بەبەرچــاوی خەڵكــەوە ئەنجــام دەدرێ
بووەتە هۆكارێك كە كوشــتن و مردنی
مرۆڤ لە كۆمەڵگا ببێ بە شــتێكی
ئاســایی و ئەمــە دەرئەنجامــی خراپی
لێدەكەوێتــەوە چ لــە ڕووی پەروەردەی
منــدااڵن و هەروەهــا پەرەگرتنــی
خەمۆكــی و بەرزبوونــەوەی ئاســتی
خۆكوژی و ناهومێدی لە كۆمەڵگادا.
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ژمارە  ١٥ ،٧١٢خەزەڵوەری ١٣٩٦

بە فارس کردنی خەڵک و موسڵمانی شیعەی دوازدە ئیمامی لەم دەڤەرانە

ئاوات
ساروج:

بە پیالن و بەرنامەی هەزینە هەڵگری ڕێژیمی ئاخوندی هۆی سەرەکی کاڵ بوونەوەی هزری
نەتەوەیی و نیشتمانی خەڵکانیک بووە کە بە بێ خوێندنەوەی ڕاست و ورد لە مێژوو ،فەرهەنگ،
کۆمەڵگە و داب و نەریتی کوردانەی خۆیان ،هەر بە ئاسانی لە داوی ئەم پیالنە کەوتوون.

ئاوات ساروج
»وتووێژ :شەهرام میرزایی

*ســەرەکیترین پیالنهکانی کۆماری
ســێدارهی ئیســامی بــۆ لەنێوبردنی
هەســتی کوردایەتــی یــان بــه
الڕێدابردنــی هــزری کوردانــه لــه
کوردســتان به تایبەت له کرماشــان
و ئیالم چین؟
لــە ســەرەتای هاتنەســەرکاری
کۆمــاری ئیســامییەوە هــەر زۆر
زوو و بەئاشــکرا دەرکــەوت کــە ئــەم
ڕێژیمــەش درێژەدەری بەرنامەی دژە
نەتەوەکانــی نێــو ئێــران و تۆکمەتر لە
ڕێژیمی پاشایەتی پیالنی بەرفراوانی
بــۆ لــە ناوبردنــی کیانــی نەتەوەیی و
وردکردنــی ئێتنیکــە نەتەوەییــەکان
هەیە و زۆر بە وردی و بە شێوەیەک
نــەرم و زیرەکانە پیالنە نگریســەکەی
وەک وەرەســە کە لە سیســتەمی دژە
نەتەوەکانــی ئێران وەرگرتبوو جێبەجێ
دەکرد .سەرەتا بە بەهێز کردنی باری
دینــی و مەزهەبــی و هێنانــە کایەی
ســەدان بدعــەت (نوێــکاری!) لــە
ڕاســتای مەزهەبــی شــیعە و هەروەها
بە ئێرانی کردنی مەزهەبی شــیعە لە
جاران بەهێزتر لە سەر ناوی (ئۆمەت)
ی ئیســام وشــیعەی دوانــزە ئیمامــی
هەوڵــی کاڵ کردنــی نەتــەوە و بیــرو
هــزری نەتەوەیــی دەدا کە لە درێژایی
تەمەنــی پــڕ لــە تیــرۆر و تاوانــی
فەرهەنگ و داب و نەریتی نەتەوەکان
و بگــرە ورد و خاپــوور کردنی زمانی
هەر نەتەوەیەک کە بە الیەوە ڕەسمی
ئەهاتــە ئەژمــار کردن تارادەیەک بە
هەزینەی گرانەوە هەوڵی سەرکەوتنی
خۆی داوە!
بەرنامەی تۆکمەی داڕێژراوی ڕێژیم
وەک بەهێزکردنــی ئاســتی دینــی
و مەزهەبــی شــیعە لــە ئێران،هەروەهــا
پتەوترکردنــی فکریەتی یەک نەتەوە
بــە ناوی میللەتــی ئێران ،یەک زمان

و یــەک ئــااڵ و واڵت کــە خــۆی
پێکهاتــووە لــە وردە فەرهەنــگ،
شــێوەزارە بوومی(خۆجیــی) یــەکان
و هــەر چەشــنە داب و نەریتێــک
کــە لەگــەڵ فکریــەت و بابەتــی
پیــان داڕێــژراوی رێژیــم نەبێــت لــە
بەرنامەیانــدا گونجــاوە و ڕۆژانــە
هەوڵــی جێبەجێ کردنیان داون ،لێرەدا
ڕەوڵــی پــەروەردە و فێــرکاری ،هونەرە
ئیســامییەکان ،ڕێنوینــی ئیســامی
و ئێرانــی ،هەر لە ئاســتی زانســتگە،
فەرهەنگخانــە و وەزارەتــی خوێنــدی
بــااڵ و هەموو دامــودەزگا پەروەردەیی
و فیرکارییــەکان ئــەم پیالنــە
تۆکمانــە یــەک بــە یــەک جێبەجێ
کــراون .ئەوەیکــە لە پۆلــی یەکەمی
ســەرەتاییدا وانــەی ئاییــن و دینــی
هەبێــت ،خوینــدی زمانــی عەرەبــی
هاوتــاو لەگــەڵ فارســیدا بەردەوامی
هەبێــت هەتــا ئاســتی زانســتگەکانی
ڕێژیــم ،هــەردوو بەرنامەکــەی هــەم
پــەروەردەی دینــی و مەزهەبی شــیعە
و هــەم بــە یــەک میللــەت و یــەک
زمــان ناســاندنی ئێرانــی ئیســامی و
فارســی ،ســتراتێژییەکی بــە تەواوی
مانــا ناوەندگــەرای یــەک نەتــەوە و
تاکــە زمانی بەهێز کە خۆی خاوەنی
فەرهەنگســەرای ئێرانــی و فارســی
هەبێــت درێغی بــە لە ناوبردنی هەموو
زمــان و فەرهەنگە ڕەنگاوڕەنگەکانی
نێــو واڵتێــک کــە چەندیــن نەتەوەیی
هەژمــار دەکــرێ نەکــردووەو بگــرە تا
نێو هەموو ماڵی دانیشــتووانی واڵتی
ئێران تەشەنەی سەندووە.
کرماشــان و ئیالمیــش بــە حوکمــی
کــورد بوونیــان ،زۆرتریــن هــەوڵ بــۆ
لەنێوبردنــی ئەم ئێتنیکە نەتەوەییانەی
لێدراوەو مەزهەبی بااڵدەســتیش وەک
شــیعە گــەری لــە دوای دامەزرانــی
شــیعە لە ســەردەمی خــۆی زۆر کاڵ
و کەمڕەنــگ بوو هەتا لە ســەردەمی
هاتنە ســەرکاری ڕێژیمی ئیســامی
ئێــران ،وەک شۆڕشــێک بــۆ زینــدوو
ڕاگرتــن و پەرەپێــدان و پــەروەردەی
هــزری ئیســامی لــە نــاو و نیشــان
بگــرە ،تــا کۆنیــە (نازنــاو) دروســت
کــردن و ڕێــک جــۆدا کردنــەوەی
بەشــێکی زۆری خەڵکــی کــورد لــە
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان لە سەر ناوی
شــیعە و جیــاواز لــە کــوردی ســوننە

مەزهەب و هەروەها ئەو شــارانەی کە
نزیک بە هەشــتا ساڵی پێش تەنانەت
یــەک مزگەوتیانیــش نەبوو پــڕ بوون
لــە مزگــەوت ،حۆســەینیەو ناوەندیــی
پــەروەردەی مەزهەبــی شــیعەو دینــی
نابی محەمەدی!
لێــرە بــە فــارس کردنــی خەڵــک و
موســڵمانی شــیعەی دوازدە ئیمامــی
لــەم دەڤەرانــە لــە بــە هێــزی خۆیدا بە
پیــان و بەرنامــەی هەزینــە هەڵگری
ڕێژیمــی ئاخونــدی هــۆی ســەرەکی
کاڵ بوونــەوەی هــزری نەتەوەیــی
و نیشــتمانی خەڵکانیــک بــووە کــە
بــە بــێ خوێندنــەوەی ڕاســت وورد لــە
مێژوو ،فەرهەنگ ،کۆمەڵگە و داب
و نەریتــی کوردانــەی خۆیان ،هەر بە
ئاســانی لە داوی ئەم پیالنە کەوتوون
کــە ئەوڕۆکــە بەهــۆی ئاســەواری
ئــەم پیالنــە نگریســە بــۆ لەنێوبردنــی
ئەرکــی تاکــە ڕۆشــنبیر و زاناکانــی
کوردستانی ئەستەم و گران کردووە!
کۆمەڵگــەی مەدەنی له کرماشــان
و ئیــام بــۆ بههێزکردنــی خۆیــان
و بەرپەرچدانــەوەی پیالنــه
نگریســەکانی کۆماری ســێداره دەبێ
لــه چ رێ و شــوێنگەلێک کەڵــک
وەرگرن؟
باســی پیالنــە هەزینــە هەڵگرەکانــی
دوژمنێکــی وەک ڕێژیمی کۆماری
ئیســامی کرا کەچــی لێرەدا ئەرکی
چاالکانــی فەرهەنگــی ،ئەدەبــی،
مەدەنــی و هەروەهــا چاالکانــی
نەتەوەیــی و تێگەیشــتوو لــە بابەتــی
کاولــکاری سیســتم لــەم زەمەنــەدا
چەنــدە گــران بێت بــەاڵم ڕێگاچارەو
بەرپەرچدانەوەی پیالنی دەیان ساڵەی
ڕێژیــم کــەم تا فرە دەسنیشــان و دێتە
بەر خوێندنەوە.
خوێندنــەوەی زمانــی دایکــی هــەر
کــەس و مەنتەقەیەک بە شــێوەزاری
خــۆی لــە ئاســتی بــەرزی خوێنــدن و
نووســین لە بــوارە جۆراوجۆرەکاندا کە
بنەمــا و هێز و تەوانایی هەبێت وەک
بــواری ئەدەبی (پەخشــان -چیرۆک-
شــێعر و تەنانــەت ڕۆمانیــش) ،بەهێــز
کردنــی بابەتەکــە لــە رێــی گوتــراوە
زارەکیــەکان و کۆکردنەویــان و
نەهێشــتنیان لــە لێــواری لەناوچــوون.
پــەرە بە مووســیقی وهونەری کوردی
لە ئاســتی ســوننەتی ،کالسیک و بە
شــێوەی ڕۆژیــش کــە ئــەوڕۆ ئەگــەر
لــە بابــەت و تێکســت یــان گوتــار و
ئــاوازی هــاوردە دوور بێــت و پــاک و
بێگەرد بکرێتەوە بە هەزینەی گران و
ئەستەمیشــەوە هەر ســوودبەخش دەبێت
و بــە خۆماڵــی کردنی فەرهەنگ و
هونــەری کــوردی لە جــاران زیاتر ،لە
ئاســتی کۆڕ و کۆبوونەوەی ئەدەبی،
هونــەری و نەقــد و پێداچوونــەوە بــە
بابەتــەکان تەنانــەت ئەگەر ســااڵنەش
بێت وەک بەرفراوان ،خۆڕسک و لە
ئاســتی چەند کەسیشدا هەر دەتوانێت
واڵمدەر بێت و بۆ لە ناوبردنی پیالنی
ڕێژیــم وەک چاالکــی مەدەنــی
لــە بــوارە جۆراوجۆرەکانــدا تەنانــەت
پاراســتنی ژینگەو کاڵچر ،پووشین و
زیندوو کردنــەوەی هێما نەتەوەییەکان
بەرنامەداڕێــژراو و تۆکمــە لــە جێــی
خۆیــدا ســوودبەخش دەبێت.هەروەهــا
بەرزکردنــەوی ئاســتی نەتەوەیــی و

نیشــتمانی و لــە ئامێزگرتنــی هەموو
بنــەوا و هێمــا نەتەوەییــەکان کــە لــە
ژینگــەو ژیــان و فکرمانــدا دەبینیــن
و پاراســتنیان خــۆی لــە ئاســتی کەم
ڕەنــگ کردنــەوەی فەرهەنــگ و
بــاوەڕی هــاوردە و خــاوارە وەک دیــن
و بــاوەڕی غەیــرە کوردی بە گشــتی
ئــەوەش لە ئاســتی خوێندنەوەی بەهێز
و لۆژیک لە خەساری دینی هاوردەو
تەفروتوناکردنی هەموو پیرۆزییەکانی
نەتەوەمــان بــە دەســت و چــڵ و پــۆی
دینێکــی هــاوردەو دوور لــە داب و
نەریتــی نەتەوەییمــان زۆر بە ئاســانی
دەتوانێــت بــۆ ئاشــکرا کــردن و دڵنیــا
لــە خاوارە بوونــی دینێک ئاگادارمان
بکاتــەوە و لــە زمان و کاڵچرێک کە
خۆدی نییە ،ڕزگاری نەتەوەیەک بە
دوای ئەم هزرەوە بێت.
راسان چۆن دەتوانێ له پڕۆسهی
بههێزترکردنــی کۆمەڵگــەی مەدەنی
لــه کرماشــان و ئیــام یارمەتیــدەر
بێ؟
ڕاســان وەک پڕۆژە ،بابەت ،هەســت،
بە فەرهەنگی شۆڕشــگێڕی کراو ،بە
خەباتی بەهێزی شار و شاخ ،بە خۆدی
کــردن و لۆژیــک کردنی ڕاســانێک
کــە زۆر کــەس هەوڵــی ناســاندنی
دەدات ،لــە بــوارە جۆراوجۆرەکانــدا
کە باســکرا هەر یەکــە و بە بەرنامە،
لــە ئاســتی تێگەیشــتن و هەنــگاو بــە
هەنــگاو و پلــە بــە پلە ،ڕەخنــە بکاتە
نێو ناخی تاکی کۆمەڵگەی کوردی
و لــە بــوارە ئەدەبــی ،فەرهەنگــی،
هونــەری و موبارزاتیــدا لــە الی
هەمــوو شــارۆمەندێک وەک پڕۆژەو
مانیفێســتێک بــۆ بــە ئاگاهێنانــەوی
تــاک و کۆمەڵگــە بــە گشــتی بــە
بەرزکردنــەوی وشــە بە وشــەی زاراوە
و زمانــی نەتەوەیەک ،بە بەرزڕاگرتن
و نرخــی بــەرزی هێمــا پیرۆزەکانــی
نەتەوەیــەک ،بــە لەبەرچاوگرتنــی
ئاســتی خوێندنــەوەی لۆژیکــی لــە
هــەر بوارێکــدا کۆمەڵگەیەکــی
زینــدوو ،چــاالک ،بە خــۆی هاتوو و
تێگەیشتوو لە خۆدی ژیان ،لە هەست
و خۆناســین و خوێندنــەوەی دووبارەی
هەبوونی تاکی نەتەوەیی و نیشتمانی
وەک دەرس و فێرگەیــەک بــۆ
پەروەردەی کۆمەڵگەی کوردیمان لە
سەر ناوی چاالکی مەدەنی بەرفراوان
و هەر یەکەو لە کات و ســاتی خۆی
بــە ئامانج و بە دوای نەتیجەی بەنرخ
و بــە هێزدا بگەڕین بۆیە هەموو بوارە
ئەدەبــی ،فەرهەنگــی ،هونــەری و
هەســت و شۆڕشــگێڕییەکان و ئاستی
بــەرزی موبارزاتــی وەک بەهێــزی
هەســتی نیشــتمانی و نەتەوەیــی
بکرێتــە فێرگــەو خوێندنــەوەی بــۆ
بکرێت و لە چاالکییە پێویســتەکانی
نێــو کۆمەڵگــەدا بــۆ هەمــوو چیــن و
توێژێکی ئەم نیشتمانە کە کوردستان
بێت بە بەرنامە بکرێت .ئەوەش هێزی
بیرو باوەڕ ،وزەی بەرزی ئیرادەو هێزی
مرۆڤیی پێگەیشــتوو و تیگەیشــتووی
دەوێت کە ئەوەش لە نیشــتمانی کورد
زۆرەو دەبێت هاودەنگی و هاوڕاییەک
ساز بکرێت.

کزەی زام ئەڵوەن
شەریف فەالح

دوتەیل کرماشان ،کوڕەیل دلێر!
ڕابن ،هیز گرن ،چوون پڵنگ و شێر
خانەقین زامار زەدەی دوژمنە
ئیالم بەوە دەیشت ،ئەڵوەن ئەنجنە
ڕووڵەی خانەقین ،حەشدی خستە دەشت
بووشن وە بیستوون وە گەرد مانشت
مەر هاژەی ئەڵوەن نایەتە گووشتان؟
دی ئەڕای کەیە برای هاوپشتتان؟
ئیسە کە کەرکووک وەڵ خانەقینم
بووەتە جمشتی باشوور نشینم
ت دامەنیشە شار خرۆشیاگە
خووین جوانەیل گەرمێن ڕژیاگە
پەیمانیان داوە وە باوە گوڕگوڕ
دوژمن خەنە دەیشت وە شار کڵپە و گڕ
مناڵەیل قەسر! دوتەیل شاباد
دڵ ئەڵوەن وە هیز ئێوە مەبۆن شاد
بووشن وە پەڕاو برای تاقوەسان
شەو بێتە میوان وە گەرد گیەاڵن
دەشتەکەی گەرمێن چەمەڕای تنە
خاکە پاکەگەی هێمان کونکونە
گووش بیەن وە ڕاز دڵ پڕ گەرمم
شار نیەیمە کەس مەگەر پاش تەرمم
م خانەقینم ،ئارام نیەنیشم
ڕاز دڵەگەم وە ئیالم ئووشم
ئەوە هاوکیشم ،هاوخەم و خوسەم
بەبێ کرماشان زەخمارە جەسەم
م ئەڵوەنەگەی گەرمێن نشینم
مەر هەر ڕۆژهەاڵت بێتە سەرینم
م ئەو ئەڵوەنەم دەنگ دامەسە کورد
ئەڕای کرماشان خوەیشم کەمە پرد
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مێژوو هەردەم بە شــێوە و جۆرێک لە
جــۆرەکان دووپات دەبێتــەوە .ڕووداوی
٢٥ی ڕەزبــەری ١٣٩٦ی هەتــاوی
بەرانبــەر لەگــەڵ ١٦ی ئۆکتۆبــری
ســاڵی ٢٠١٧ی زایینــی درووســت
وەبیرهێنانەوە و دووپاتبوونەوەی مێژوو
لە جیهاندا و بە تایبەتیتر بۆ نەتەوەی
کورد بوو.
ڕووداوە مێژووییەکانــی نەتــەوەی
کورد وەک "شۆڕشی شیخ سەعیدی
پیــران (٨ی شــوباتی  ،)١٩٢٥میری
ڕواندز ( ،)١٨٢٦شــێخ ڕەزای دەرسیم
( ،)١٩٣٧ســمایل ئاغــای ســمکۆ
( ،)١٩١٨شۆڕشی ئاگری (،)١٩٢٧
شــێخ عوبەیدوڵــا نەهــری (،)١٨٨٠
بەدرخــان ( ،)١٨٢١یەزدانشــیر
( ،)١٨٥٣شــێخ مەحمــوود (،)١٩١٨
شــێخ ئەحمــەدی بــارزان (،)١٩٤٣
شــێخ عەبدولســەالم بارزانــی ()١٩٠٨
و قــازی محەممــەد ( )١٩٢٤بزووتنە
ئازادیخوازەکانــی کــورد هەمــوو لــە
یــەک چەمکدا جێگایــان دەبێتەوە" ،
نسکۆ و سەرهەڵدانەوە".
ڕووداوی کەرکووک لە چوارچێوەی
شــرۆڤەکردنی پرســێکی مێژوویــی
ئاســانە و هەمــوو تاکەکانــی کــورد
خۆیــان و ڕێبەرانــی کــورد ســەرزەنش
دەکــەن کــە نەدەبــا کــورد ئــەو هەڵــە
مێژووییــەی کــە چەندیــن جــار
ئەزموونــی کــردووە ســەر لــە نــوێ
دووپاتــی کاتــەوە ،بــەاڵم دەبــێ
بڵێیــن هەمــوو شۆڕشــەکانی کورد و
شکســتەکانیان و ئێســتا کەرکووک
لــە بــاری ڕەوانییــەوە کەریگــەری لە
ســەر هەســت و بیری نەتەوەیی داناوە.
ســەردەمی خۆشــی شۆڕشــەکانی
دیکەی کورد بەم چەشــنە و زیاتریش
کاریگەرییــان دانــاوە بــەاڵم بــە هۆی
ئەوەیکــە "وشــیاریی نەتەوەیــی" زۆر
الواز بــووە و کەرەســتەی ڕاگەیانــدن
نەبــووە تا ئــەم ڕووداوانە تۆمار بکرێن
و بگوازرێنــەوه ،بــە بێدەنگــی خۆیــان
نوقمــی هەســتی پڕ لــه دەردی خۆیان
بوونــە .ڕووداوی کەرکــووک لــە
سەردەمی ئێستادا بەهۆی پێشکەوتنی
سەردەمی ئێمە هەموو کوردێکی هان
دا کە کەرکووک خاکی کوردستانە

و دەبێ "تۆڵە" بســتێننەوە و نیســبەت
بــەو ڕووداوە خۆیــان بە هــاودەرد زانی
واتە لە هەســتی هاوبەشــدا بە مانای
کردەیی بەشدار بوون.
ڕێفراندۆمی ســەربەخۆیی کوردســتان
بــە دنیــای دەرەوەی گــوت کــە کورد
"ئیــرادەی" خۆی هەیە و چارەنووســی
خــۆی دەنووســێت ،ئەمــە بــە الی
هیــچ واڵتێکی دراوســێ و ڕۆژئاواوە
جێگای باوەڕ نەبوو ،چونکە نەتەوەی
کــورد ئــەو نەتەوەیــەی ســەردەمی
ســەدەی  ١٩و  ٢٠نەبــوو کــە ئــەوان
بیریان لێ دەکردەوە .بۆیە ئەگەر بڵێین
ڕۆژئــاواش لــە موحاســباتی خۆیــان
نیســبەت بە کورد تووشی هەڵە بوونە
دوور لە ڕاســتی نییه؛ بۆیە ڕێفراندۆم
توانی سیاســەت و ڕوانگەی ڕۆژئاوا
و جیهان نیسبەت بە کورد بگۆڕێت.

لــە چوارچێــوەی دەوڵەتێکــی مەدەنی
دایــە کــە هەمووهاوواڵتیانــی ئــەو
جوغرافیایــە (عێــراق) بــە بــێ
لەبەرچاوگرتنــی ئاییــن و مەزهــەب
و نەتــەوە لــە خۆیدا جــێ بکاتەوە کە
ئــەوەش شــتێکی زۆر ئەســتەم دێتــە
بەرچاو.
ئەوەیکــه زیاتــر لە هەموو شــتێک لە
ئێســتادا کــوردەکان بــۆ ســەربەخۆیی
هــان دەدات ،ماهیــەت و چوارچێوەی
فکــری و پێکهاتــەی ئێســتای
دەوڵەتــی بەغدایــە کە نە لە ئێســتادا
و نــە لــە داهاتــوودا ناتوانێت شــتێک
بــە کوردەکان بدات کــە ئەوان داوای
سەربەخۆیی نەکەن.
دوای وەرگەڕانی حکوومەتی ســەدام
حوسێن ،حکوومەتێک لە بەغدا هاتە
ســەر کار کــە ســەرەڕای مەزهەبــی

باتاڵقــی حکوومەتێکــی مەزهەبیــی
وەک ڕێژیمــی ئێرانــدا بمێنێتــەوە
پڕۆژەی کوردەکان هیچ کۆتاییەکی
پــێ نایــەت؛ بەڵکــوو لــە مــاوەی
داهاتوودا شایەتی گۆڕەپانی سیاسی
و نیزامیــی دیکــە لــە ئاســتی عێراق
و ناوچەکــەدا دەبیــن کــە ئێســتاش
هۆشداری دەدەن خۆ لە شەڕ بپارێزن.
هەروەهــا دەبــێ بڵێیــن کــە بــۆ
سیاســەتمەدارەکانی کوردســتانی
باشــوور قەبــووڵ ناکرێــت کــە
دەستەوەســتان دانیشــن و چــاو
لــە کەرکــووک بکــەن چونکــە
لەوەیکــە
جیــا
کەرکــووک
ســەرچاوەیەکی بەهێزی ئابوورییە ،بە
شایەتی مێژوو کەرکووک سەرەڕای
هەمــوو پێکهاتەکانــی شــارێکی
کوردستانیە.

ڕێگایە .هەروەها پێشــتریش به ڕوونی
و ئاشــكرایی بــه ســهركردایهتی كورد
گوترابــوو كــه دهبێــت لــهو ناوچانــه
بكشــێنهوه و تهنانــهت هێڵی ســهوزیان
دهستنیشــان كردبوو كه ســنووری پێش
ســاڵی  ٢٠٠٣و ڕووخانــی ســهدامه.
تهنانــهت لــه دواڕۆژی فشــارهكان
بــۆ دواخســتنی ڕێفرانــدۆم ،تهكلیفــی
دواخستن بۆ ماوهی حهفته و مانگیش
ههبــوو كــه ئهمــهش بــه دروســتی
مەبەســت لێوەرگرتنــهوهی كهركــوک
پێــش وادهی ڕێفرانــدۆم و ڕێگرتن بوو
له ئهنجامدانی ڕێفراندۆم لەو شارەدا!
دوای رێفراندۆمیــش هەرچــی بانگی
دیالــۆگ بوو رەدیان کردەوە و پیالنی
هێــرش و داگیرکردنــی کەرکووکیان
بە رێبەریی ســپای پاسداران جێبەجێ
کرد.

شکســتی هێزەکانــی پێشــمەرگە ئەویــش بەو شــێوە نەخــوازراوە
ناتوانێــت "ڕێفراندۆمی ســەربەخۆیی کورد ماوەبەســەرچوو بکات".
بەڵکوو حەقیقەت ئەوەیە کە ئەگەرچی ئەنجامی ڕێفراندۆم نەبوو
بە کردەیی بەاڵم پڕۆژەی ســەربەخۆیی ڕانەوســتاوە و وەدیهاتنی
ئەو ئامانجە تەنیا "کات" دەخوازێت.
شکســتی هێزەکانــی پێشــمەرگە
ئەویش بەو شــێوە نەخــوازراوە ناتوانێت
"ڕێفراندۆمــی ســەربەخۆیی کــورد
ماوەبەســەرچوو بــکات" .بەڵکــوو
حەقیقــەت ئەوەیــە کــە ئەگەرچــی
ئەنجامــی ڕێفرانــدۆم نەبــوو بــە
کردەیــی بەاڵم پڕۆژەی ســەربەخۆیی
ڕانەوســتاوە و وەدیهاتنی ئەو ئامانجە
تەنیا "کات" دەخوازێت.
پــڕۆژەی کــوردەکان ناتوانرێــت
بــە حکوومەتێكــی "فرقەگــرا"
کــە بنچینەکــەی میلیشــاکانی
"حەشــدی شــەعبی" ســەر بــە ســپای
تێرۆریســتی پاســداران پێکــی هێناوه،
ڕابگیرێــت .ئەو شــتەی کــە دەتوانێت
کــوردەکان
ســەربەخۆییخوازیی
ڕابگرێــت جێبەجێ کردنی نیزامێکی
ســێکۆالر ،دێموکراتیــک ،فیــدراڵ،

بوونــی ســەر بــە ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران بــوو ،کــە ئــەوەش
کێشــەیەکی قــووڵ بــوو و لەراســتیدا
سەرچاوەی هەموو کێشەکان بوو.
دوای ئەو چەند ســاڵ حکومەتدارییە
لــە بەغــدا هیــچ ڕێگایــەک جیــا لە
ســەربەخۆیی نەمابــوو ،چونکە عێراق
لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا ببووە
ناوەندێكی "فرقەای" شــیعە کە ســەر
بــە ڕێژیمــی ئێــران بــوو .دەســەاڵتی
شــیعه بــە سەرپەرەشــتیی ڕێژیمــی
ئێــران لــە ســەردەمی ئۆبامــادا زیاتــر
خۆی ســەپاند و ســەقامیگر بوو(قسە
و لێداونەکانــی ئیســتا و ڕابــردووی
سیاســەتەمەدارانی جیهان و بەتایبەت
بەرپرســانی ئامریکا ســەلمێنەری ئەو
بابەتەیە).
بۆیــە تــا کاتیــک کــە عێــراق لــە

ســەرەڕای ئەوەیکــە ڕیژیمــی ئێــران
درێــژە بــە دەســتێوەردانەکانی خــۆی
دەدات و بــەردەوام لــە هەوڵی ئەوەدایه
دووبەرەکــی و ئــاژاوە بنێتــەوە ،بــەاڵم
بەو حاڵەشەوە پەروەندەی کوردەکان بە
لە دەســتدانی کەرکــووک و تەنانەت
کۆنتڕۆڵــی شــارەکانی کوردســتان
نابەسترێت.
پــڕۆژهی كۆنترۆڵكردنــهوهی ناوچــه
كوردســتانییهكانی دهرهوهی ئیــدارهی
ههرێمــی کوردســتان ،پێشــتر پیــان
و پالنــی بــۆ دانرابــوو .بەرپرســانی
حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان
بــە فەرمــی باســیان لــەوە کردبوو کە
ئەگــەری ڕووداوێکــی لــەم چەشــنە
بوونــی هەیــە ،بۆیــە دەیانگــووت کــە
زمانــی هەڕەشــە هیــچ پرســێک
چارەســەر ناکات و گفتوگۆ باشترین

مامهڵــهی عهقالنــی لهگــهڵ ئــهم
واقیعیەتەدا بۆ كورد گرینگه و دەبێ
هێڵی سیاسی خۆی وهک دهوڵهتێكی
مهدهنی و دێموكرات و خاوەن دۆزێكی
ڕهوای مێژوویی كه چهندین پێكهاتهی
نهتهوهیــی ،مهزههبــی ،ئیــدە و ئاییــن
لهخــۆ دهگرێــت بپارێزێــت ،چونكــه
كــورد لــه ڕووی ســتراتیژیی نهوتی و
ژێئۆسیاســیهوه تــا ئێســتا ژمارهیهكی
قورســه و لــە نێوخــۆدا خــۆی بەهێــز
بــکا و کەموکووڕییەکانی رابردووی
راست بکاتەوە.
هەروەهــا لــە هەلومەرجێکــدا کــە
نەتــەوەی کــورد لــە شــۆکدایە و لــه
ڕووخانــی شــکۆی نەتەوایەتی دوای
ڕێفراندۆمــدا دەژی ،بەرپرســایەتی
ئێمــە ئەوەیــە بە جیاتی بوون بە دادوەر
ببیــن بــە نۆژدار و پەرەســتار .ئەرکی

ئەخالقــی ئێمــە لــە هەلومەرجێکــدا
کــە بــوون و نەبوونــی نەتەوایەتیمــان
لــە مەترســیدایە ،بــوون ،یەکبــوون و
گرێبەســتێکی خێرای کۆمەاڵیەتی و
ڕوحیــە بۆ ئەوەی پێکــەوە ئەو قەیرانە
تێپــەر کەیــن گرینــگ و کاریگەرە و
دوای تێپەربوون لە قەیرانەکە بێگومان
کاتــی حیســاب وەرگرتــن لــە قەیــران
خوڵقێنەکانیش دێت.
بــە ڕووداوێکــی وەک کەرکــووک
ئەگەر دووپات بێتەوە جێگای قەبووڵ
کــردن نییــە ،بەاڵم نابێ ئــەوەش لەبیر
بکەیــن پێــش ڕوودانــی ئــەو ڕووداوە
کــورد قۆناغــی زۆر هەســتیاری لــە
ماوەی  ١٠٠ســاڵی ڕابردوودا دەبڕی،
بۆیــە ئــەو ڕووداوە نابێتــە بنەمــا بــۆ
دۆڕانی کورد بەڵکوو دەبێ بزانین کە
سیاســەت کاتییــە و هەمیشــە بردنەوە
نییــه و دۆڕانیشــی هەیه .ڕێبەرایەتی
کورد دەبێ ئەوە بزانێت کە یەکدەستی
هێــزی نیزامــی خــۆی بەرگێکــی
بەرندەیە لە کایەی سیاسەتدا.
ڕێبەرانــی سیاســیی كوردســتان
زۆر چــاک لــەو ڕاســتیانە دەزانــن و
تەجرووبەیــان لەگــەڵ هەمــوو جــۆرە
حکوومەتەکانی زاڵ بە ســەر کورددا
کــردووە كــە پــڕه لــە هەلپەرەســتی و
پەیمانشــكێنی و درۆ و دەلەســە لــە
الیــەن دوژمنــان و خائینــەکان؛ هــەر
ئــەوەش دەبێ دیســان ببێت بە خاڵێک
کــە "کەمتەرخەمــی" هەڕەشــەیەکە
بــۆ ســەر دەرفــەت و دەســکەوتەکانی
کورد.
کورد جارێکی دیکە ڕیزەکانی خۆی
ڕێک دەخاتەوە و بۆ جارێکی دیکەش
خۆی بە جیهان و ناوچە دەناسێنێتەوە.
کــورد ئەگەرچــی لە مێــژوودا زەبری
قورســی وێکەوتــووە بــەاڵم نــە تەنیــا
کۆڵی نــەداوە بەڵکوو قایمتر ،پتەوتر،
بە ئیرادەتر و توندتر لە پێشــوو دەســتی
بــە خەبــات کردووەتــەوە .دەبێ ئەوەش
بڵێیــن و دان بــەوەدا بێنیــن کــە تەنیــا
شتێک نەتەوەی کورد ئارام دەکاتەوە
ئەوەیــە کە داخوازی و ویســتی ئەوان
جێبەجــێ بکرێت لــە غەیری ئەوەدا تا
ڕەوڕەوەی مێــژوو بەڕێــوە بێــت کــورد
دەســت لە ویســتی خــۆی هەڵناگرێت
و ناوچــەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتیش
ئاسایش و ئارامیی تێدا نابێ.
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عەتا دەباغی:

ڕووداوەکانی باشوور دەریانخست کە
خەڵکی ڕۆژهەاڵت چ لە نێوخۆ و چ لە دەرەوەی
واڵت دا ،چەندە تینووی ئازادین!

لــە پێوەندی لەگەڵ سیاســەتی
نوێی ئامریکا و گەمارۆخستنە
سەر ســپای پاسدارانی رێژیمی
ئیســامیی ئێرانەوە ،ســەرنجتان
بــۆ وتووێژێکــی کوردســتان
ڕادەکێشــین کــە لەگــەڵ بەڕێز
عەتــا دەباغــی ،چاودێــری
سیاسی ئەنجام دراوە.
سیاســەت و ســتراتێژیی نوێــی
واشــنگتۆن بەرانبــەر بــە تــاران چ
جیاوازییەکــی لەگــەڵ سیاســەتی
پێشووتری ئەم واڵتە هەیە؟
بــاراک ئوبامــا دەیویســت پێــش
وەدەرکەوتــن لــە کۆشــکی ســپی
بــە هــەر نرخێــک بێــت لەگــەڵ
ئێــران بــە ئەنجامێــک بــگات و
بۆخــۆی و تیمــی هاوکاریــی،
پێیــان وابــوو بــە ڕێککەوتننامــەی
ئەتۆمــی لەگــەڵ ئێــران بــەو ئاکامــە
دەگــەن یــان گەیشــتوون .بــەاڵم
ڕووداوەکانــی ئەم دواییە ،درێژەپێدانی
تاقیکردنەوەی تەســلیحاتی مووشکی
و خۆبەهێزکردنــی نیزامیــی،
دەســتێوەردانی بەرفراوانتــر لــە
کاروبــاری واڵتانــی ناوچــە بەتایبەت
یەمــەن و ســوریە ،دامەرزاندنــی
حەشــدی شــەعبی و پەرەپێدانی نفووز
ودەســەاڵتی تاران لە عێڕاق و ...هتد
هەڵەبوونــی هەڵوێســتی دەوڵەتــی
ئۆبامــای ســەبارەت بــە کۆمــاری
ئیســامی نیشــاندا .تڕامــپ هــەر لە
ســەرەتاوە دژی ئــەو ڕێککەوتننامەیە
بــوو و دوبــارەی دەکــردەوە کــە بــە
قازانجــی ئێران تەواو دەبێ .باســکردن
لــە هەوڵــدان بــۆ گۆڕینــی ڕێژیمــی
ئێــران لەالیــەن دەوڵەتــی تڕامپــەوە
کــە یــەک دوو هەفتــە پێــش هاتــە
بــەر بــاس ،خاڵێکــی زۆر نوێیــە لــە
سیاســەتی دەوڵەتــی ئامریــکا کــە بۆ
یەکــەم جــار دێتــە ئــاراوە .هەوڵدان بۆ
تێکدانــی ڕێککەوتننامــەی ئەتۆمی
و تەحریمــی ســپای پاســداران دەکرێ
وەک هەوڵێکــی نوێــی واشــنگتون
بــۆ کەمکردنــەوی هێــزی نیزامیی و
الوازکردنــی ڕێژیم لە دەســتێوەردان لە
ناوچەکــەدا ببینرێت .دیارە بۆ دیتنی
نیشــانەی بەرچاوتر لە جیاوازی نێوان
سیاســەتی کــۆن و نوێــی دەوڵەتــی
ئامریــکا بەرانبەر بە تاران ،زەمانێکی
زۆرتر پێویستە.
لەم ستراتێژییە نوێیەدا جێگە
و پێگەیــەک بــۆ نەتەوەکانی ئێران
بەرچــاو نەگیــراوە .ئەمــە بۆچــی
دەگەڕێننەوە؟
بەگشــتی وێدەچێ دەوڵەتی تڕامپ و
بەتایبــەت وەزارەتــی دەرەوەی ئامریکا
زۆر لەگــەڵ گۆڕانــی جوغرافیــای
ناوچــەدا نەبــن .هەڵوێســتی دژی
کوردانەیــان لــە ســەر گشتپرســی و
ڕووداوەکانــی ئــەم دواییانەی باشــوور
ئەم ڕاســتییەی بەتەواوی خستە ڕوو.
ئامریکا زۆرتر لە ســەر ئۆپۆزســیۆنی
ئێرانــی و هێــزە ڕێفۆڕمخوازەکانــی
ناوەوە حیســاب دەکا و لەوەش دەترسێ
یارمەتی ڕاســتەوخۆی ئۆپۆزســیۆنی

کــورد ،هــەم ئــەم هێزانــە و هــەم
تورکیــە و عێــراق تووڕە بــکات .دیارە
یەکگرتوونەبوونــی ڕێکخــراو و حیزبە
کوردییەکانیش لە هەڵوێستی الوازی
دەوڵەتــی تڕامــپ لــە پێوەنــدی بــە
کوردانــی ڕۆژهــەاڵت دا بێ تەئســیر
نییە .ئەوەش بڵێین کە بەپێی گۆڕانی
هــەل ومــەرج ،ئەم بابەتەش دەتوانێ بە
قازانجــی کورد ئاڵوگــۆڕی بنەڕەتی
بەسەردا بێت.
گەمارۆکانــی ئــەم دواییــەی
ئامریــکا بــۆ ســەر ســپا بــە
لەبەرچاوگرتنــی پێگــەی ســپا لــە
ئابووریی ئێران دا،چ کاریگەرییەکی
لە سەر ئابووریی ئەو واڵتە دەبێت؟
ســپای پاســداران لــە هەمــوو کــون و
قوژبنێکــی ئابووریی ئێران دا دەســتی
هەیــە .هەمــوو کۆمپانیــا زلهێزەکانی
ئێــران ڕاســتەوخۆ یــان ناڕاســتەوخۆ
موڵکــی ســپای پاســدارانن .بــە پێــی
ئامــارەکان پتــر لــە ٨٠%ی ئابووریــی
گەالنــی ئێــران ،ســپا دەیگێــڕێ.
بەڕێوەچوونــی هەمەالیەنــەی ئــەم
تەحریمــە دەتوانــێ ئابــووری رێژیمــی
ئێران ســەقەت بکات ،بەتایبەت سپای
پاســداران لــە ئیمکانــی بەرفراوانــی
ماڵــی بۆ دەســتێوەردان لــە کاروباری
سیاســی نیزامیــی ناوچەکــە بێبــەش
بــکات .دیارە بەڕێوەبردنــی ئەم بڕیارە
زەمانێکــی زۆری دەوێــت و نابــێ
چــاوەڕوان بیــن بــە یــەک مانــگ و
دوو مانــگ ئاکامەکەی دەرکەوێت؛
بــەس تووڕەیــی و هــات و هــاواری
کاربەدەســتانی ڕێژیمــی ئیســامی
ئێــران نیشــان دەدات کــە ئــەوان لــەم
تەحریمــە و لــە ئاکامەکانــی زۆر
ترسیان وەبەر نیشتووە.
داهاتووی ئەم هێزە تێرۆریستیە
لــە دوای تەحریمــەکان چی بەســەر
دێت؟
ئەم تەحریمە ئاڵۆزیی زیاتری ئابووری
لە ئێراندا بەدواوە دەبێت .ئەگەر سپای
پاســداران نەیەوێت ئــەم مەیدانە چوڵ
بکا ،کە زەحمەتە کاری واش بکات،
شــاهیدی پەرەســەندنی ناڕەزایەتی لە
ناوەوەی واڵت دەبین کە ئاکامەکەی
الوازبوونی کارتێکەری ســپا لە ســەر
سیاســەتی ڕێژیــم یــان قەیرانێکــی
بەرفراوانی سیاســی ئابــووری دەبێت.
دیــارە بــەڕای مــن ئــەم تەحریمــە لــە
پێــش هەموو شــتێک کاردانــەوی لە
ســەر بەرنامــە و پیالنەکانــی ســپا لــە
ناوچــەدا دەبــێ و هــەر هەنگاوێکیــان
بۆ دەســتێوەردان لە کاروباری واڵتانی
ناوچــەدا دەنگدانەوەیەکــی گەلێــک
زیاتــر لــە ئێســتای بــەدوادا دەبــێ و
تووشــی لەقــاودان و بەربەرەکانێــی
زیاتر دەبن .هاتووچۆ و هەڵســوکەوتی
فەرماندەکانــی ســپا نەتەنیــا لەالیــەن
دەوڵەتــی ئامریــکاوە ،بەڵکــوو لەالیەن
میدیــای جیهانیشــەوە چاوەدێــری
دەکرێــت و بــۆ هــەر حەرەکــەت و
هەڵوێستێک دەبێ باجێکی زۆر بدەن.
کێشــە و گرفتەکانــی ناوچــە
تەنیا لە ســپای پاسداران دایە یان

عەتا دەباغی ،چاودێری سیاسی
ڕێژیــم لــە تەواوییەتــی خۆیــدا بە
ســەرچاوەی کێشــە و ئاڵۆزییەکانــی
ناوچە دەژمێردرێ؟
دیــارە ســپای پاســداران بەشــێکە لــە
دەســەاڵت و ئــەو سیاســەتەی ئــەوان
بەڕێــوەی دەبــەن ،ئــەوە سیاســەتی
تێکــڕای ڕێژیمــە؛ بــەس نابــێ
ناکۆکییەکانــی نێو دەســەاڵت لە بیر
بکەین و نابێ ئەو ڕاســتییە لەبەرچاو
نەگرین کە ســپای پاسداران باندێکی
مافیایــی و دەوڵەتێکــی ســەربەخۆیە
لەنــاو حکوومەتــدا .هێــز و مانــەوەی
ســپا ،هــەر وەک ڕێبەرایەتیی دینی،
بــە بوونــی شــەڕ و ئاڵوزی لــە ناوچە
و دژایەتــی هەمــوو هێــز و الیەنێکــی
غەیــری خۆیانەوە گرێدراوە ،هەر بۆیە
زەخت لەسەر سپا و ئەنگوست دانان لە
ســەر ئەم هێزە ،بە قازانجە و ڕوونیشــە
ئەگــەر تەحریمی ســپا کاریگەر بێت،
ئــەوە ئاکامەکــەی هەمــوو ڕێژیــم
دەگرێتەوە.
دەکرێــت چاوەڕوانــی چ
کاردانەوەیــەک لــە الیــەن ســپای
پاســدارانەوە بیــن بــۆ دەورلێدانــی
تەحریمــەکان؟ پێتــان وایــە کــە
تەحریمــی هووشــمەندی ئــەم جــارە
(کاتســا) مەجالــی ئــاوای بــۆ
هێشتبێتەوە؟
هــەروەک وتــم تەحریمــی ئابــووری
پێویســتی بــە کات و زەمانێکــی

زۆرە بــۆ ئــەوەی ئاکامەکانــی
وەدەرکــەون .هــەم ئێــران و هــەم واڵتــە
یەکگرتووەکانــی ئامریــکا تەجروبەی
تەحریمەکــەی پێشــویان هەیــە .ســپا
هــەوڵ دەدا بــە کەڵــک وەرگرتــن
لــە پێکهێنانــی شــەریکی ئابــووری
جۆراوجۆر ،ڕێگایەک بۆ دەوردانەوی
تەحریــم بدۆزێتــەوە و ئامریــکاش
میکروســکۆپی چاوەدێریــی هــەر
هەڵســوکەوتێکی لــەم چەشــنەیە.
دیارە بەتایبەت پەیداکردنی شــەریکی
بیانــی بۆ هاوکاری ئابووریی لەگەڵ
شەریکەکانی سەر بە سپا زۆر ئەستەم
دەبێ و زەخت و فوکۆسی ئامریکاش
لەســەر ئــەم شــەریکە بیانیانــە
دەبێــت .بەکورتــی دەرچــوون لــە ژێــر
چاوەدێری و دەوردانەوەی تەحریمەکان
ئاســان نییــە وبــە دڵنیایــەوە قەیرانــی
بەرچاوی ئابووری ســپای پاســداران و
فەرماندەکانی لێ دەکەوێتەوە.
ڕاگەیاندنی ئەم سیاسەتە نوێیە
هاوکاتــە لە گــەڵ چاوپۆشــیکردنی
ئامریــکا لــە ســپای پاســداران لــە
داگیرکردنــی کەرکــووک دا ،ئەمە چ
نەتیجە گەلێکی لێ دەکەوێتەوە؟
دەســتێوردانی ســپا لــە کاروبــاری
ناوخۆی عێراق و بەشداریی ڕاستەوخۆ
لــە داگیرکردنــی کەرکــوک بــۆ
کــورد زەربەیەکــی قــورس بــوو .بەس
ئــەم دەســتێوەردانە ئاشــکرایە ،نفــوزی

زۆری ئێــران لــە عێــراق و ناوەڕۆکــی
ڕاستەقینەی دەوڵەت و کاربەدەستانی
شیعەی عێڕاقی وەدەر خست .بۆ دنیا
و بە تایبەت بۆ ئامریکا دەرکەوت کە
لە ڕاستیدا هەموو هەوڵ و یارمەتیی
ئــەوان چووەتــە گیرفانــی ئێرانــەوە و
ئەگــەر وەخــۆ نەکــەون ،هەموو ناوچە
لە تاران تا بەغدا و دەمشق و سنووری
ئیســرائیل دەبێتە مەیدانــی ڕمبازێنی
سپای پاســداران .هەربۆیە پێموایە ئەم
ڕووداوە تاڵە لە ئەنجامی خۆیدا زەخت
لە ســەر سپا زۆرتر دەکات و لە ئاکام
دا پێداگری جدیتری ئامریکا لە سەر
تەحریم و الوازکردنی سپا دەبێت.
لــەم نێــوەدا کــورد و هێــزە
سیاســییەکانی ،بــە تایبەتــی لــە
ڕۆژهەاڵت و باشوور دەبێ چ بکەن؟
زەربــەی ئەســڵی لــە کوردی باشــوور
و لەدەســتچوونی کەرکــوک ،نــە لــە
الیەن سپای پاسداران ،بەڵکوو بەهۆی
دووبەرەکیــی ناوخۆیــی و پشــتی
یــەک بــەردان بــوو .سیاســەت یانــی
کەڵــک وەرگرتــن لە هەلــەکان .بەس
پێــش هەموو شــتێک ،دەبێ ئامرازی
کەڵــک وەرگرتــن لــە ڕووداوەکانــت
بەدەســتەوە بێت ،هێزت نەبێ هەل دێت
و دەڕوا و تــۆ هــەر لــە جێــی خۆتــدا
دەمێنیتــەوە .بــە بــێ باوەڕبەخۆیــی،
یەکدڵــی و یەکگرتــن ،بەئــاکام
گەیشتن مەحاڵە.

بەنیســبەت باشــوور دەبــێ بەهــەر
چەشــنێک بــێ ماڵــی کــورد یــەک
بگرێتــەوە .ڕێفراندۆم دەســتکەوتێکی
زۆر پــڕ بایەخــی مێژووییــە کە وەک
کۆمــار هەتا هەتایــە دەمێنێتەوە .دنیا
ئــاگاداری دەســتێوردانی ئێــران بووە و
نییەتــی ناپاکــی بەغــدا ڕۆژ بە ڕۆژ
ڕوونتــر دەبێــت .بیــروڕای گشــتی و
زۆر کەســایەتی کاربەدەست لە دنیادا
بۆیان دەرکەوت کە لە ڕاستیدا کورد
تەنیــا دۆســتی دنیــای دێمۆکراتە لە
ناوچــەدا و لــە هەڵوێســتی الوازی
خۆیــان شــەرمەزارن .ڕێبەرایەتــی
باشوور دەبێ لەم ڕاستیە بۆ پاراستنی
هەرچــی زیاتــری دەســکەوتەکانی
هەرێم کەڵک وەربگرێت.
کوردی ڕۆژهەاڵت پێویســتە هەرچی
زیاتر یەکگرن و بۆ قۆســتنەوەی هەر
هەلێــک کــە بێتــە پێــش ،ئامادەبــن.
دیــارە ڕووداوەکان دەشــتوانن بــە
قازانجــی کــورد نەبن ،بۆیە پێویســتە
هەمــوو ســێناریۆیەک پێشــبینی بــۆ
بکرێــت و گەاڵلــەی بــۆ دابنرێــت .لە
پێوەندی بــە ڕووداوەکانی باشــوورەوە،
خەڵکــی ڕۆژهــەاڵت لــە نــاوەوە و لــە
دەرەوەی واڵت دەریان خست کە چەند
تینــووی ئازادیــن .تا ئەو هەســتە بێت
من بە نیسبەت دوارۆژ رەشبین نیم.
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حیکایەتخوانی ئازارەکانی کرماشان ،لە غەریبی سەری نایەوە

ن :هێژا سنــه
نووســەرێک لــە ڕەگــەزی دار
بــەڕوو ،قەڵەمێــک کــە گێــڕەرەوە و
حیکایەتخوانــی بــڕک و ئازارەکانی
نیشــتمانی کــوردان بــوو .کورتــە بااڵ
و ســەر و ســیما ســپی ،بــەاڵم بــااڵی
خــەم و ئازارەکانــی هێنــدەی پــەڕاو
و بێســتوون بڵنــد .لــە گوندەکانــی
"شــائاباد" و کرماشان کە مامۆستای
قوتابخانــە بــوو ،تێکەڵــی ئــازار و
مەینەتــی قوتابیانــی ڕەش و ڕووت
و خەڵکــی هــەژار و بێدەرتــان دەبێــت
و هــەر ئــەو ئەزموونانــە بوونە بنەما و
هەوێنی ڕاســتەقینەی نووســینەکانی
و بــە یەکێــک لــەو دەگمەن نووســەرە
واقیعبینانــە دێتــە ئەژمار کە زمان و
قەڵەم و کرداری یەک بوو.
ڕووداو و پێشــهاتە سیاســییەکانی
دەیەکانــی  ٥٠و ٦ی زائینــی و
زاڵبوونــی فکــری چــەپ لە ئێــران و
کوردســتان کاریگەریی ڕاستەوخۆیان
لەســەر بیــر و بــاوەڕ و نووســینەکانی
هەبــوو .لــە ڕۆمانــی بــە قەبــارە و
چــوار بەرگیــی "ســااڵنی هەوریــن"دا
کــە بەســەرهاتی ژیانــی خۆیــە ،بــە
شێوەیەکی ورد و هونەری ڕیالیزمیانە
پەرژاوەتــە ســەر بــاری سیاســی،
کۆمەاڵیەتی فەرهەنگیی کرماشان و
شــارەزایانە کەلێن و قوژبنە وردەکانی
ژیانــی الدێ ،شــار ،وردە کولتــووری
کوردی وێنا کردووە کە زۆر لێکۆڵەر
و ڕەخنەگر لە ڕوانگەی جۆراوجۆرەوە
ڕۆمانی سااڵنی "هەورین"یان تاوتوێ
کــردووە ،کــە دوای "کلیــدەر"ی
مەحمــوود دەوڵەتئابادی ،بە دووەمین
ڕۆمانی بە قەبارە دێتە ئەژمار.
دەروێشــیان لــەو دەگمــەن نوســەرانەیە
کــە هیــچ مەودایەک لە نێــوان ژیان
و بیروبــاوەڕ و نوســینەکانیدا بــەدی
ناکرێــت ،یەکێــک لــە راســتگۆترین
نووســەر و رۆشــنبیرانی ســەردەمی
خۆی بوو .لەپێناو هەڵویستەکانیشیدا
ســااڵنێکی زۆر زینــدان و دەربــەدەری
و ئاوارەیــی چێشــتووە .هــەژاری و
بێدەرتانیــی ســەردەمی منداڵــی و
پاشــان زینــدان و ئەشــکەنجە لەپێنــاو
بیرباوەڕکانــی ،دەبنە هۆی چوارچیوە
و پێکهاتەی فکریی دەرویشــیان و لە
هەمــوو ڕۆمــان ،چیرۆکەکانیــدا بــە
جوانی ڕەنگیان داوەتەوە.
دەروێشــیان لــە بەرهەمەكانیــدا
رووخســاری ئاوێتــە بــە زەبــر و زەنگ
و بــێ بەزەییانــەی هەژاریــی و
بەلەنــگازی دەخاتــە بەردیــدە و چەندە
جــوان ،هەژێنــەر وكاراش دەســت بــۆ
خامەكــەی دەبــات .ئــەو زۆر جــوان
پــەی بە هەژاری دەبات و دەیناســێت،
ســاڵەهای ســاڵ بــەالی مندااڵنــی
گونــدەوە ژیــان بــەڕێ دەكات و رەنــج
و مەینــەت و چەرمەســەریی ئــەوان
بــەردەوام گیــان و ناخی ئــازار دەدات.

زۆر چیرۆكــی دەروێشــیان راڤەی ئەو
وێنە دڵهەژێنانە دەكات كە بە درێژایی
ژیان بەردیدەی كەوتوون.
عەلــئ ئەشــرەف دەرویشــیان ،لە ریزی
ئــەو نووســەرانە دێتــە ئەژمار کە خەم
و ئــازار و حەســرەتی چینــی هــەژار
و بندەســتی کۆمەڵگــەی ســەردەمی
خــۆی "هــەم پێــش شۆڕشــی گەالنی
ئێــران و هەم پاش ئــەوەش" ،گێڕایەوە.
پێداگری و شــێلگیریی دەرویشــیان لە
گێڕانــەوەی واقیعــی کۆمەاڵیەتــی و
شــێوەژیانی جیهانی خــۆی دەنگێکی
جیــاواز و بێ وێنــەی لە کۆمەڵگەی
تاکخــواز و فەردگــەرای هەنووکــەی
ئێــران بــۆ گەرەنتــی کرد و بەگشــتی
وەکوو نووســەرێکی سەر بە ئەدەبیاتی
دەروەست و بەرگری ناسرا .ئەگەرچی
ئــەو پــاش خــۆی رێبــاز و نیگایەکی
لــە جیهانی پڕ لە ئــاژاوە و نائومێدی
ئێســتای بۆ ئێمە بەجێ هێشــت ،بەاڵم
ئــەم نووســەرەش وەکــوو نووســەرانی
گەورەیتــری کــورد؛ ئیبراهیمــی
یوونســی ،یاشــار کەمــاڵ (کــوردی
باکوور) و مەحەمەد قازی (وەرگێڕ)
و ...بــە زمانــی زگماکــی خــۆی و
گەلەکــەی نەینووســی ،یــان هەلــی
لەباری بۆ نەڕەخسا خەم و ئازارەکانی
نیشــتمانەکەی بــە زمانــی دایکیــی
خــۆی بگێڕێتەوە ،بــەاڵم هەموو تێم و
ناوەرۆکــی بەرهەمەکانی دەرویشــیان
هەڵگــری خــەم و هەناســە ســاردی
و کوڵەمەرگیــی کۆمەڵگــەی
کوردستانە.
ســەرەڕای ئەمانــەش دەرویشــیان
هەمیشــە وەکــوو کەســایەتییەکی
"نــاڕازی" لــە هەمبــەر سیســتەمە
سیاسییەکان "لە نێوان دوو سیستەمی
سیاســی کە لە تەمەنیــدا بینیبووی"،
مایــەوە و ئەمــەش هــەر وەکــوو تێم و
ناوەرۆکێــک باڵی بەســەر تێڕوانینیدا
کێشابوو.
بوێــری ،ڕاســتگۆیی لــە کــردار
و نووســین و ملکــەج نەکــردن بــۆ
دەســەاڵت ،هەروەهــا بەکارنەهێنانــی
نووســین و کەســێتیی خــۆی بــۆ پلــە
و خــەاڵت و خۆدوورگرتــن لــە خوانی
دەســەاڵتداران ،بوونــە هــۆی ئــەوەی
لــە هــەردوو سیســەتمی پاشــایەتی و
کۆمــاری ئیســامیدا نووســینەکانی
بکەونە بەر تیغی سانسۆر و بەشێکیان
بــە نهێنــی چاپ بکرێن و بۆ ئەمەش
گرفــت و ئاســتەنگی زۆری بــۆ ســاز
بوو.
بەپێــی ئــەو تایبەتمەندییانــەی کــە
باســمان کرد ،دەکرێ بڵێین خەســڵەت
و کەســێتیی دەرویشــیان ،ئاوێنــەی
بااڵنوێنــی نووســینەکانی خۆیەتــی.
دەرویشــیان ئاســمانی هــەور و پــڕ
تەمی ژیانی خۆی دەکاتە ئاســۆگی
نووســین بیر لە کارەسات و تراژیدیای
تاڵی "نــەداری ،برســێتی ،بێدەرەتانی"

دەکاتــەوە ،ئەو دەبێتە تریبوونی چینی
چەوســاوەی کۆمــەڵ و بــە نووکــی
خامەکــەی دەبێتــە چقڵــی چــاوی
دەسەاڵتی ملهوڕ.
ئــەم نووســەرە دەروەســتە خەمخــۆرە،
بەرهەمەکانی پڕ بوون لە تاڵییەکانی
ژیــان ،ئەو تــاڵ ژارانەی کــە دەبوونە
خــورەی خــاوەن دەســەاڵتەکان.
قەڵەمێــک کــە حیکایەتخوانی ژانی
پــڕ ئازاری "نــەداری" بوو ،ئەو ژانەی
کــە هیچــکات ســاڕێژ نەکــرا و لــە
سینەیدا کەڵەکە بوون و بوونە ئازاری
جەســتە و ســەرەنجام بەو دەردانە و لە
غەریبیدا سەری نایەوە.
هەرچەند زمانی نووســینی فارســییە،
بــەاڵم ســەرلەبەری نــاوەرۆک و
کاکڵــەی ڕۆمــان و چیرۆکەکانــی،
خەمــی مرۆڤــی کــورد و بەتایبــەت
کۆمەڵگــەی کرماشــانن .دەرویشــیان
حیکایەتخوانــی خەڵکــی کەنــاری
ڕووبارەکانــی "ئابشــووران ،لەبئــاو و
قەرەسوو"یە .دەریشیان مامۆستایەک
بــوو لــە ڕەگەزی "ســەمەد بێهرەنگی"
و ڕێــڕەوی جەاللــی ئــال ئەحمــەد و
ئەحمەد مەحموود بوو.
قەڵەمــە دڵســۆز و خەمخۆرەکــەی
دیــاری بیســتوون ،هەرچەنــد ڕۆمــان
و چیرۆکەکانــی بــە زمانــی بێگانە
(فارســی) نووســیوە ،بەاڵم لــە بواری
کۆکردنــەوەی ئەفســانە ،حیکایــەت،
بەیــت و بــاو و مەتەڵەکانــی دەڤــەری
کرماشــاندا کارێکــی گرنــگ و
بەنرخــی کــردووە کــە بــە قەڵەمــی
وەرگێــڕی بەتوانــا "عەزیــز گــەردی"
کراونەتە کوردی.
لــە بــواری ئەدەبــی مندااڵنیشــدا
چەندیــن کۆمەڵــە چیرۆکــی وەک
"هــەوری ڕەشــی هــەزار چــاو،
گوڵــزەڕ و کاڵشســوور ،ڕەنگینــە و
ڕۆژنامەدیواریــی قوتابخانەی ئێمە" و
حیکایەتەکانی ئەو سااڵنەی چاپ و
باڵو کردووەتــەوە کە کاریگەرییەکی
زۆریان لەســەر کۆمەڵگــەی ئەدەبیی
ئێران هەبووە.
دەرویشــیان لــە مــاوەی شەســت ســاڵ
کاری نووســین و خزمــەت بــە ئەدەبی
کــوردی و فارســی زیاتــر لــە ٥٠
بەرهەمــی لــە بوارەکانــی ڕۆمــان،
چیــرۆک ،توێژینــەوە و ڕەخنــەی
ئەدەبــی چــاپ و بــاو کردووەتــەوە
کــە گرنگترینیــان ڕۆمانی "ســااڵنی
هەوریــن" ،ئەفســانە کوردییەکانــی
و ئەفســانەی گەالنــی ئێــران کە ٢٢
بەرگــە و بــە یارمەتیــی "ڕەزا خەندان
مەهابادی" کۆی کردووەتەوە.
دەروێشــیان ساڵی  ١٩٤١لە خێزانێكی
كرێــكاری گەڕەكــی "ئاوشــووران"ی
شــاری كرماشــان لەدایك بووە .ســاڵی
 ١٩٥٨خوێندنی خانەی مامۆســتایان
تــەواو دەكات و بــۆ مامۆســتایی،
ڕەوانــەی گوندەكانــی دەوروبــەری

بەرهەمێکی دیکەی عەلیئەشرەف دەروێشیان کرایە کوردی

چیرۆکەکانــی ئــەو ســااڵنە ،لــە
نووســینی عەلیئەشــرەف دەروێشــیان
نووسەری کوردی خەڵکی کرماشان،
لەالیــەن شــەریف فــەالح شــاعیر و
وەرگێــڕی ڕۆژهەاڵتی کوردســتانەوە
وەرگێڕدرایە سەر زمانی کوردی.

ئــەم بەرهەمــە پێنجەمیــن بەرهەمــی
وەرگێڕانی شــەریف فەالح و نۆیەمین
کتێبــی چاپکراوییــە کە بــە قەبارەی
بچــووک و لــە دووتوێــی  ١٠٨الپەڕە
و بــە ئەژمــاری  ١٠٠دانــە لەالیــەن
"چاپەمەنیــی مانــگ" لــە بانە چاپ
و باڵو کراوەتەوە.
چیرۆکەکانــی ئــەو ســااڵنە ،چــوار
چیرۆکــی درێــژی مێرمندااڵنــی
لەخــۆ گرتــووە کــە بە قەڵەمــی پڕ لە
ســیحری عەلــی ئەشــرەف دەرێشــیان،
نووســەری نــاوداری کوردی فارســی
نووســی کرماشــان و بــە ناوەرۆکــی
سیاســی ،بــەاڵم بە زمــان و دەربڕینی

مندااڵنــە نووســراون و بــاس لــە
دۆخــی کۆمەڵگــەی کرماشــان لــە
ســااڵنی ســەرەتای شۆڕشــی گەالنی
ئێــران دەکات.ئــەم چــوار چیرۆکــەی
دەروێشــیان لــە ســااڵنی ڕابــردوودا بە
فارســی هەرکامەیان بەجیا چەند جار
چــاپ کــراون و جارێکیــش پێکــەوە
و لەژیــر نــاوی "قصەهــای آن ســالها"
چاپ و باڵو کراوەتەوە.
پێشــتر دوو بەرهەمی دیکەی عەلی
ئەشــرەف دەروێشــیان بەناوەکانــی
"سااڵنی هەورین (ڕۆمان) و ئەفسانە
کوردییــەکان (ئەدەبــی زارەکــی)
لەالیــەن عەزیــز گــەردی وەرگێــڕی

پارێزەری کەرامەتی مرۆڤ و هێمای شەرەفی قەڵەم بوو
ڕێگەیان نەدا تەرمەکەی لە زێدەکەی بنێژرێت
نەیارانی ئازادی تەنانەت لە جەستەی بێ گیانیشی ترسان ،چونکە نان و برسێتی بوو
كرماشان و گێاڵنی رۆژئاوا و شائاابد
دەكرێت .ســاڵی  ١٩٦٦لە بەشــی وێژە
و ئەدەبی فارســیی زانســتگەی تاران
دەســت بــە خوێنــدن دەكات و دوای
وەرگرتنی بڕوانامەی بكالۆریۆس ،لە
بەشــی دەروونناســیی پەروەردەدا درێژە
بــە خوێندنی ماســتەر دەدات ،هاوكات
لە خوێندنگەی بااڵی تاران لە بەشی
راوێــژكاری و رێنمایــی فێــركاری
دەخوێنێــت .ســاڵی  ١٩٧٣یەكەمیــن
كۆمەڵــە چیرۆكــی بــاو دەبێتــەوە .لە
ســاڵی تــا  ،١٩٧٨لەبــەر نووســینی
كتێبــی "لــەم هەرێمــەوە" و بەهــۆی
چاالكیی سیاسی ،سێ جار قۆڵبەست
و خامەی یاســاخ دەكرێت .یەكەم جار
لە كرماشان بۆ ماوەی هەشت مانگ
دەخرێتە گرتووخانەوە ،دواتر دەروێشیان
لــە تــاران دەگیرێــت و حــەوت مانگ
لە گرتووخانەدا دەمێنێتەوە .دەروێشیان
دوا بەدوای ئەمە لە زانكۆ دەردەكرێت
و لــە پیشــەی مامۆســتایەتیش دوور
دەخرێتــەوە .ســاڵی  ١٩٧٤دیســان
قۆڵبەســت دەكرێتــەوە و  11ســاڵ
زیندانــی بــۆ دەبڕدرێتەوە .دەروێشــیان
ئیتر لەو دەمەوە دەخرێتە گرتووخانە و

تا ســەردەمی شۆڕشــی گەالنی ئێران
لە گرتووخانە دەمێنێتەوە.
ســەرجەمی کتێــب و بەرهەمەکانــی
دەروێشــیان کــە تــا ئێســتا ئامــادە و
چــاپ و باڵوکراوەتــەوە ،زیاتــر لــە٦٠
بەرهەمــە کــە بریتیــن لــە بوارەکانــی
"چیرۆک بۆ مندااڵن و مێرمندااڵن"،
"کۆکردنــەوە"" ،کورتەچیــرۆک و
رۆمــان" و "فەرهەنگــی خەڵکــی
ئاســایی ،ڕەخنە و ئەفسانەی کوردی
و گەالنی ئێران.
گرنگتریــن و بەرچاوتریــن بەرهەمــی
"عەلی ئەشــرەف دەروێشــیان" نووســین
و کۆکردنــەوەی پرۆژەیەکی گەورەیە
بەنــاوی "فەرهەنگــی ئەفســانەکانی
خەڵکــی ئێــران لــە 2٠بەرگــدا" کــە
بەرهەمی  ٢٢ساڵ هەوڵ و تێکۆشانی
ئەم نووسەرەیە.
سەرەنجام دەریشیانی بوێر و دەروەست،
پــاش زیاتر لە شــەش دەیــە چاالکیی
نووســین و خزمــەت بــە ئەدەبــی
کــوردی و فارســی ،پــاش نزیکــەی
دە ســاڵ نەخۆشــی و تالنــەوە بــەدەم
ئــازاری جەســتە ،رۆژی پێنجشــەممە
 ٢٠١٧/١٠/٢٦لــە نەخۆشــخانەیەکی

تــاران لە تەمەنی  ٧٦ســاڵیدا کۆچی
دوایی کرد .هەرچەند خۆی وەســێتی
کردبوو لەالی سەفەر قەهرەمانیان کە
هاوبەندیــی خــۆی بووە ،لە تــاران یان
لەالی شــاملوو بە خاک بســپێردرێت،
هاوکات بنەماڵەکەی داوایان کردبوو
تەرمەکــەی ببرێتــەوە کرماشــان،
بــەاڵم بــە گوتەی خوشــکەکەی هێزە
ئەمنییەکانی ئێران هەر لە نەخۆشخانە
دەســتیان بەسەر تەرمەکەیدا گرتووە و
نەیانهێشــتووە لە هیچکام لەو شوێنانە
بنێژرێــت .بــۆ خۆیان کات و شــوێنی
ناشتنی دەرویشیانیان دیاری کردووە.
هــۆکاری ئــەو ڕێگەگرتنــەی هێــزە
ئەمنییەکانــی ئێــران ،بــۆ ئــەوە
دەگەڕێتەوە دەرویشــیان لــە ڕیزی ئەو
نووســەرە بوێر ،نــاڕازی و کۆڵنەدەرانە
بــوو کــە قــەت ملکەجــی دەســەاڵت
نەبــوو ،هاوڕێــی ئــازار و خەڵــک و
دژی ســتەم و چەســانەوە بــوو .بۆیــە
دوژمانــەی ئــازادی تەنانــەت لە تەرم
و جەستەی بێ گیانیشی ئەترسان.

ناسراوی کوردەوە وەرگێڕدراونەتە سەر
زمانی کوردی.
دەروێشیان ساڵی  ١٩٤١لە خێزانێكی
كرێــكاری گەڕەكــی "ئاوشــووران"ی
شــاری كرماشــان لەدایك بووە .ســاڵی
 ١٩٥٨خوێندنی خانەی مامۆســتایان
تــەواو دەكات و بــۆ مامۆســتایی،
رەوانــەی گوندەكانــی دەوروبــەری
كرماشــان و گێاڵنی رۆژئاوا دەكرێت.
ساڵی  ١٩٦٦لە بەشی وێژە و ئەدەبی
فارســیی زانســتگەی تاران دەســت بە
خوێنــدن دەكات و دوای وەرگرتنــی
بڕوانامــەی بكالۆریــۆس ،لــە بەشــی
دەروونناســیی پــەروەردەدا درێــژە بــە
خوێندنــی ماســتەر دەدات ،هاوكات لە
خوێندنگــەی بــااڵی تــاران لە بەشــی
راوێــژكاری و رێنمایــی فێــركاری

دەخوێنێــت .ســاڵی  ١٩٧٣یەكەمیــن
كۆمەڵــە چیرۆكــی بــاو دەبێتــەوە .لە
ســاڵی تــا  ،١٩٧٨لەبــەر نووســینی
كتێبــی "لــەم هەرێمــەوە" و بەهــۆی
چاالكیی سیاسی ،سێ جار قۆڵبەست
و خامەی یاســاخ دەكرێت .یەكەم جار
لە كرماشان بۆ ماوەی هەشت مانگ
دەخرێتە گرتووخانەوە ،دواتر دەروێشیان
لــە تــاران دەگیرێــت و حــەوت مانگ
لە گرتووخانەدا دەمێنێتەوە .دەروێشیان
دوا بەدوای ئەمە لە زانكۆ دەردەكرێت
و لــە پیشــەی مامۆســتایەتیش دوور
دەخرێتــەوە .ســاڵی  ١٩٧٤دیســان
قۆڵبەســت دەكرێتــەوە و  ١١ســاڵ
زیندانــی بــۆ دەبڕدرێتەوە .دەروێشــیان
ئیتــر لەو دەمەوە دەخرێتە گرتووخانە و
تا ســەردەمی شۆڕشــی گەالنی ئێران

لە گرتووخانە دەمێنێتەوە.
و
کتێــب
ســەرجەمی
بەرهەمەنووســراوەکانی دەروێشــیان
کەتــا ئێســتا ئامــادەو چــاپ و
باڵوکراوەتــەوە ،زیاتر لــە  ٦٠بەرهەمە
کە بریتین لە بوارەکانی "چیرۆک بۆ
مندااڵن و مێرمندااڵن"" ،کۆکردنەوە"،
"کورتەچیــرۆک و رۆمــان" و
"فەرهەنگی خەڵکی ئاسایی.
گرنگتریــن و بەرچاوتریــن بەرهەمــی
"عەلی ئەشــرەف دەروێشــیان" نووســین
و کۆکردنــەوەی پرۆژەیەکی گەورەیە
بەنــاوی "فەرهەنگــی ئەفســانەکانی
خەڵکــی ئێــران لــە  ٢٠بەرگــدا"
کــە بەرهەمــی  ٢٢ســاڵ هــەوڵ و
تێکۆشانی ئەم نووسەرەیە.
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ڕاپۆرتی ڕۆژنامەی کوردستان

لە سەر بارودۆخی مافی مرۆڤ لە
کوردستانی ڕۆژهەاڵت

ڕۆژنامەی کوردستان بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکرا کردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ناوچەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر بارودۆخی مافی مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو دەکاتەوەو
دەیخاتە بەر دیدی خوێنەرانی ڕۆژنامەی کوردستان.
ئــەم ڕاپــۆرت و ئامارانــە بــاس لــە حاڵەتەکانــی پێشــێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی ســەرەتای مانگی خەزەڵوەری ٩٦ی هەتاوی لە شــار و ناوچە کوردنشــینەکانی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت دەکات کــە بریتیە لە حاڵەتەکانی
دەستبەسەر کردن ،بانگهێشت ،ئێعدام ،کوژران و بریندار بوونی کۆڵبەران ،کرێکاران ،خۆکوشتن ،زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.

هێمایەک لە پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە دوو حەوتووی ڕابردوودا:
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لــە شــاری کامیــاران لەالیــەن هێــزە
ئەمنیەتییەکانــەوە لــە چەنــد ڕۆژی
ڕابردوودا ،دەستبەسەر کراون.
پــاش ڕووداوی قوتابخانــەی "راە
شــهدا"ی گەڕەکــی ئیســامئاوای
شــاری ورمــێ ،هێــزە ئیتالعاتییــەکان
بــە هێــرش کردنــە ســەر ماڵــی ئــەو
هاوواڵتییانە ،پاش دەسبەســەر کردنیان
بــۆ گرتووخانەی ئیــدارەی ئیتالعاتی
شاری ورمێ گوازراونەتەوە.

بانگهێشــت و دەستبەســەر کــردن:
لــە ئەنجامــی بانگهێشــت کــردن و
دەستبەســەر کردنــی هاوواڵتییــان و
چاالکانــی سیاســی و مەدەنــی لــە
شارەکانی کوردستان لە دوو حەوتووی
رابــردوودا ،حەوت کــەس لە ئەندامانی
مەکتــەب قورئــان لــە شــارەکانی
سەردەشــت ،ســنە ،جوانــڕۆ و بیجار بە
ناوەکانی"ئیبراهیــم یەزدانی،مەنســوور
فەتاحی ،محەممەد حیســام هاشــمی،
موســلم ئیبراهیمــی ،عەبدوســەالم
مەحموودیــان مامۆســتای مزگــەوت،
خالیــد حەســەن زادە شــۆرای گونــدی
بێورانــی خــواروو و حاجــی ئیســماعیل
کەسایەتی کۆمەاڵیەتی ،بانگهێشتی
ئیــدارەی ئیتالعــات کــراون و پــاش
لێپرسینەوە دەستبەسەر کراون.
هەروەهــا ،هاوواڵتییەکــی کــورد
خەڵکی شــاری بۆکان ڕێکەوتی ٣ی
خەزەڵوەر بە ناوی"ســلێمان میزرایی" لە
ماڵەکــەی خۆیدا لە الیەن ســێ کەس
لــە مەئموورانــی ئیــدارەی ئیتالعــات
دەستبەسەر کرا.
هــەر لــەو پەیوەندییــەدا ،چاالکێکــی
کرێکاری لە ناوی مەحموود ســاڵحی
لە شــاری ســەقز و محەممەد قوبادی

ئەمیــر تالب مەرەند ،زیندانی سیاســی
پێشــوو ،نــادر نەوجــەوان جەوهەنــی،
شــەفیق نەوجەوان جەوهەنی ،عوســمان
و ئەســفەندیار خــزری ،دوو بــرای
حوســێن خــزری (زیندانــی سیاســی
ئێعــدام کراوی کــورد) ،بێهروز خزری،
پەرویــز خزری ،ناســر وەکێڵی ،فەرهاد
شــوجاعی ،عێرفــان مەداحــی ،وەلــی
حاکمــی ،محەممــەد خەلیل ســەیدی،
وەحیــد دانشــیار ،ئەمیــر فەرجامــی،
بێهــزاد جاویدی ،ئەفشــار تەیموورزادە،

هونەرمەندێکــی کــوردی خەڵکــی
شــاری مەهاباد ،پاش  ٥ساڵ زیندانی
بوون لە زیندانی ئەو شارە ،ئازاد کرا.
ئاژانســی هەواڵدەەریــی کوردپا باڵوی
کردووەتــەوە کــە  ،چەنــد ڕۆژ پێــش،

فارۆق ســامانی هونەرمەندی کوردی
خەڵکــی شــاری مەهاباد ،پــاش تەواو
بوونی ماوەی زیندانییەکی ئازاد کرا.
دەزگای قەزایــی ئێــران ،فــارۆق
ســامانی بــە تۆمەتــی "پڕوپاگەنــدە

ئاژانســی هەواڵــدەری کوردپــا،
شوناســی  ٢٤کەس لەو هاوواڵتییانە
بەم شێوەیە ڕاگەیاندووە:

وەهــاب عەزیــزی ،مێهــدی ئەتمانــی،
مێهرداد مەحموودی کوڕی ڕەســووڵ،
ئیــرج حامیدی کوڕی مووســا ،ناســر
ڕەشــیدی کــوڕی حەســەن ،موحســێن
شــێرزاد کــوڕی محەممــەد ســەعید،
ئەمیــن حەســەنپوور کــوڕی لەزگین و
کەیوان میرزایی کوڕی محەممەد.
کۆڵبــەران :لــە ئەنجامــی تەقــەی
ڕاســتەوخۆی هێــزە نیزامییــەکان لــەم
دوو حەوتوویەدا ،سێ کۆڵبەری کورد
کەوتنــە بــەر دەســتڕێژی گوللــە و لە
ئاکامدا هەر ســێ کەســیان بەسەختی
بریندار بوون.
شوناســی دوو کــەس لەو ســێ کەســە
بریتییــە لــە" :محەممــەد خالیــدی"
خەڵکــی سەردەشــت و "شــیروان
ئیبراهیمــی" کــوڕی کەمــاڵ خەڵکی
سەردەشت.
بەپێــی هەواڵــەکان "شــیروان کەماڵی"
بە برینداری دەســت هێزەکانی ســپای
پاســداران لــە ناوچــەی سەردەشــت
کەوتبوو.
هەروەهــا ڕێكەوتــی ٢ی خەزەڵــوەر
کۆڵبەرێکــی کــورد لــە ســنووری
ورمــێ و واڵتــی تورکیــە بــە نــاوی

هونەرمەندێکی مەهابادی پاش
 ٥ساڵ لە زیندان ئازاد کرا

دژی نیزام و هاوکاریی لەگەڵ حیزبە
کوردییەکانی ئۆپوزســیون" بە  ٥ساڵ
زیندانی تەعزیری مەحکووم کردبوو.
ئــەو هونەرمەنــدە کــوردە ،ســەرەتای
مانگی ڕەشــەمەی ســاڵی  ٩١لەگەڵ
چەنــد چاالکێکــی فەرهەنگــی و
میدیایی لە شاری مەهاباد دەسبەسەر
و ماوەی حوکمەکەی لە زیندانەکانی
ورمێ و مەهاباد تێپەڕاند.
فــارۆق ســامانی لــە هونەرمەندانــی
ناســراوی شــاری مەهابــادە ،کــە لــە
بــواری وێنەکێشــان و ئەنیمەیشــن
چاالکی دەکات.

"ڕێبــەر نامیــان" بــە تەقــەی هێــزە
ســنوورپارێزەکانی ڕێژیــم گیانــی لــە
دەست دا.
هــەر لەو پەیوەندییــەدا ،دوو کۆڵبەری
دیکــە بــە ناوەکانی"ئامانــج ئەمیــن
نژاد" تەمەن  ٢٣ســاڵ کوڕی ئەحمەد
و "ڕێبــوار شــەریفی" تەمەن  ٢٣ســاڵ
خەڵکی گوندی "دزڵی" سەر بە شاری
مەریوان لەالیەن هێزە سنوورپارێزەکانەوە
دەستبەسەر کران.
هەروەهــا ،ڕۆژی ٦ی خەزەڵــوەر،
بــە هــۆی تەقینــەوەی میــن لــە
ســنووری پیرانشــار و حاجی عومەران
کۆڵبەرێکــی کــورد بە ناوی "ســلێمان
مەحمــوودی" تەمــەن  ٤٦ســاڵ بــە
ســەختی برینــدار بوو و لــەو ڕووداوەدا،
القێکی لە دەست دا.
کرێــکاران :بــە هــۆی تەقینــەوەی
یەکێــک لــە پااڵوگــە نەوتییەکانــی
شــاری تــاران  ٦تێکنێســیەنی
کــورد خەڵکــی پارێــزگای ئیــام بــە
ناوەکانــی "ســەید کازم ئەمیــر ،عەلی
نعمــەت کوخایــی ،ئەفشــار میرزایی،
محەممەد ،موحســێن و ســەجا دارابی"
گیانیان لە دەست دا.

هەروەهــا دوو کرێکاری کورد خەڵکی
ســنە و ورمــێ بــە ناوەکانــی"ڕەزا
مورادی و "م الف" بە هۆی بەربوونەوە
لە بەرزایی گیانیان لە دەست دا.
هــەر لــەو پەیوەندییــەدا ،هەواڵدەریــی
حکوومەتــی "ئیســنا" لــە زاری
بەڕێوەبــەری پزیشــکی یاســایی
پارێــزگای ســنە بــاوی کــردەوە ،کە
لە شــەش مانگی یەکەمی ئەمساڵدا،
 ١٧١کــەس بــە هــۆی ڕووداوی کار
سەردانی پزیشکی یاساییان کردووە.
بــە وتەی غواڵمــڕەزا هومایونپوور ،لە
کــۆی گشــتی ئــەو  ١٧١کەســە کــە
تووشــی ڕووداوی کار هاتــوون١٧٠ ،
کەسیان پیاو و  ١کەسیان ژنە.
ئێعــدام کــردن :ڕۆژی چوارشــەممە
١٠خەزەڵــوەر ،بەرپرســانی زیندانــی
ناوەندیــی شــاری ورمــێ ،حوکمــی
ئێعدامــی هاوواڵتییەکــی خەڵکــی
شــاری خــۆی بــە نــاوی "تەوحیــد
محەممەد باقرلویان" لە سێدارە دا.
بڕینەوەی حوکم و دەرکردن لە ســەر
کار :لقــی یەکــی دادگای نیزامیــی

شاری ورمێ حوکمی سزای  ١٠ساڵ
زیندانیــی بــۆ ســەربازێکی کــورد بــە
نــاوی "ســدیق عەینی" کــوڕی خەلیل
خەڵکــی شــاری شــنۆ بــە تۆمەتــی
ســیخوڕی و هــاوکاری بــۆ یەکێــک
لــە حیزبــە کوردییەکانــی دژبــەری
حکوومەتی ئێران بڕییەوە.
هەروەهــا ،ڕۆژی پێنجشــەممە ١١ی
خەزەڵــوەر ،ئەندازیارێکــی کــورد بــە
ناوی "ساسان فەتاحی" خەڵکی شاری
پاوە و دانیشــتووی شــاری کرماشــان،
کە  ١١ســاڵ پێشــینەی کاری هەیە،
لــە الیــەن حیفــازت ئیتالعاتی شــاری
کرماشــانەوە لــە ســەر کارەکــەی وەال
نرا.
ئــەو ئامــارە رێژەییە و بەپشــت بەســتن
بــە ئامــاری تۆمار کــراو لــە ناوەندی
ئاماری ئاژانســی هەواڵدەریی کوردپا
باڵو دەکرێتەوە ،بە سەرنجدان بە دۆخی
ئەمنیەتیــی ناوچــە کوردنشــینەکانی
ئێـــران و نەبوونــی میدیــای ئــازاد بــۆ
روومــاڵ کردنــی هەواڵــەکان ،دەکرێ
ئاماری راســتەقینە لەو رێژەیەش زیاتر
بێت.

ڕێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی:
محەممەد نەزەری و مەحموود ساڵحی دەستبەجێ و
بێ مەرج ئازاد بکرێن

لێکۆڵــەری ڕێکخــراوی لێبوردنــی
نێونەتەوەیــی لــە کاروبــاری ئێــران،
ســەبارەت بــە بارودۆخــی نالەبــاری
محەممەد نەزەری و مەحموود ساڵحی
هوشداری دا.
بەپێی ڕاپۆرتــی ڕێکخراوی لێبوردنی
نێونەتەوەیــی ،مەحمــوود ســاڵحی و
محەممــەد نــەزەری دوو زیندانیــی
باوەڕمەند بە هۆی ناجێگربوونی باری
تەندروســتیان لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا
بــۆ نەخۆشــخانە گوازراونەتــەوە و لــە
کاتی چارەســەریی دەستیان بە تەختی

نەخۆشخانە بەند کرابوو.
ڕەها بەحرەینی ،لێکۆڵەری ڕێکخراوی
لێبوردنــی نێونەتەوەیــی لــە کاروبــاری
ئێــران ،لــە دژکردەوەیەک لــە هەمبەر
ئــەو بابەتە ڕایگەیانــد" :جێگای داخە
کە بەرپرســانی ئێران بە جێگای ئازاد
کردنی دەســتبەجێی مەحموود ساڵحی
و محەممەد نەزەری ،ئەو دوو کەسەیان
وەک تاوانبــار قۆڵبەســت کردووە و لە
گەڵ ئازار و ئەشکنجە و سووکایەتی
کردن بەرەوڕوو بوونەتەوە".
ڕێکخــراوی لێبوردنــی نێونەتەوەیــی،

داوا لــە بەرپرســانی حکوومەتــی ئێران
دەکات ،کــە محەممــەد نــەزەری و
مەحموود ســاڵحی دەســتبەجێ و بەبێ
مەرج ئازاد بکرێن ،هەتا ئەوان دڵنیابن
لــەوەی کــە چارەســەری تایبەتــی
پزیشــکی خێرایــان لــە دەرەوەی زیندان
بۆ دەکرێت.

