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کۆدەنگییەک لەبەرامبەر
ماکەی تێرۆر
پرســی بەرنامــەی ناوکــی کۆمــاری
ئیســامی ،ســەرەڕای واژۆکردنــی
ڕێککەوتننامــەی ناســراو بــە بەرجــام
هــەروا ڕۆژەڤــی بــاس و خواســتی کــۆڕ
و کۆمەڵــە نێونەتەوەییەکانە و ســەرباری
ئەوەیکــە ڕێژیمــی تاران چ لە ســەرەتای
واژۆکردنــی و چ پــاش لــەو واژۆکردنە،
هەوڵــی داوە وەها پیشــان بــدات گرفت و
کێشــەکان چارەسەر دەبن ،هەنووکەش لە
ناخی خۆیدا کێشەخوڵقێنە.
ناڕوونبوونــی کۆمەڵێک لــە بەندەکانی
ئــەم رێککەوتننامەیــە و هەســتیاری
واڵتانێکی وەک ئیســرائیل و عەرەبستان
لــە ناوچــەدا وای کــردووە کــە جگــە لە
ئامریــکای هاوپەیمانی تێلئاڤیب و ڕیاز
بەشــێک لە والتانی ئۆرووپاییش بکەونە
گومانەوە لە نیوەڕۆکی بەرجام.
ئــەم دۆخــە بەتایبــەت پــاش تاقیکارییــە
مووشــەکییەکانی ســپای پاســدارانی
کۆماری ئیسالمی ،چووە فازێکی نوێ
و هەڕەشە و هۆشدارییە نێونەتەوەییەکانی
زیاتــر کــرد؛ "ژانئیــو لۆدریــان" ،وەزیری
دەرەوەی فەڕانســە ،ڕۆژی دووشــەممە
ڕێکەوتــی ١٣ی ســەرماوەزی ١٣٩٦ی
هەتاوی ،له پرێس کونفڕانسێک لەگەڵ
هاوتای ئاڵمانیی خۆی له شاری پاریس،
ڕایگەیانــدووە" :ڕێژیمــی ئێــران دەبــێ له
بەرنامــە مووشــەکییەکانی و سیاســەتە
هێژمونییەکانی له ڕۆژهەاڵتی ناوڕاست
دەست بکێشێت.

لەم پڕێسکۆنفڕانسەدا،کە پاش وتەکانی
ئێمانۆئێل ماکرۆن سەرکۆماری فەڕانسە
لەپیوەنــدی لەگــەڵ مەترســیداربوونی
هەوڵە مووشەکییەکانی تاران کردبووی،
لۆدریــان لەگــەڵ "زیگمــار گابریــەل"
وهزیــری دهرهوهى ئاڵمان ڕایگەیاند :دهبێت
ڕێژیمــی ئێــران لهبهرنامهى مووشــهكییە
بالیســتیکیهكانى و "خواســتهكانى بــۆ
فــراوان كردنــى هێژموونــى خــۆى لــه
ناوچهكــه و دهسبهســهرداگرتنى پاشــگهز
ببێتهوه".
ئــەم وتانــەی وەزیری دەرەوەی فەڕانســە،
دژکــردەوەی ڕێژیمــی ئێرانــی بــەدوادا
بــوو؛ بەهرام قاســمی وتەبێــژی وەزارەتی
دەرەوەی ڕێژیمــی ئیســامی ،دوای
قســەکانی ژانئیــو لۆدریــان ،ڕایگەیاند:
ڕێژیمی ئێران بەرنامە مووشــەکییەکانی
خــۆی ڕاناگرێــت و لەســەر ئــەم بابەتــە
وتووێژ ناکەن.
هــەر هەمــان ڕۆژ" ،یەنســن
ئســتۆلتنبێرگ" ،ســکرتێری ناتــۆ
لــە برۆکســێل ،بەرنامــە مووشــەکییە
بالســتیکییەکان و تاقیکردنیــان لەالیــەن
ڕێژیمی ئێرانی به هەڕەشەیەکی جیددی
بــۆ ســەر هاوپەیمانەکانــی ناتــۆ زانــی و
نیگەرانــی خــۆی لــە درێژەدانــی ئــەو
بەرنامە مووشەکییانە دەربڕی.
ســکرتێری ناتۆ ،له پرێس کۆنفڕانسێکدا
وتــی :ئێمە هەوڵەکانی ڕێژیمی ئێران بۆ
پێشــکەوتنی بەرنامە مووشــەکییەکانی

دەبینیــن و کردەوەکانــی ڕێژیمــی ئێران،
بــۆ ســەر هاوپەیمانانــی ناتــۆ بەتایبــەت
هاوپەیمانــە ئوروپاییەکانمــان بە هەڕەشــە
دەزانین.
لەالیەکــی دیکەشــەوە؛ ســەرۆکوەزیرانی
ئیســرائیل بــە شــوبهاندنی دەزگای
ویالیەتــی فەقیهی وەک ئاڵمانی نازی،
ئــەم ڕێژیمەی تۆمەتبــار کرد بە پەرەدان
بە نادادپەروەری .نێتانیاهوو لە پەیامێکی
ڤیدیۆییــدا بــۆ کۆبوونــەوەی ســااڵنەی
ڕێبەرانــی ئامریکایــی – ئیســرائیلی لە
واشــەنگتۆن ناســراو بــە "فۆرووم ســەبان"
تەئکیــدی کــردەوە کە ئیســرائیل ئیزنی
ئــەوە بــە تــاران نــادات کــە ببێتــە خــاوەن
چەکــی ناوکــی؛ وتوویشــیەتی" :ئێمــە
ناهێڵیــن ڕێژیمــی زێدەخــوازی کۆماری
ئیســامی ببێتــە خاوەن چەکــی ناوکی؛
ڕێژیمێــک کە دەیهەوێ ئیســرائیل لەنێو
ببات؛ ئێمە ناهێڵین ئەم ڕێژیمە بەشێوەی
سەربازی لە سووریەدا بمێنێتەوە چوونکە
دەزانیــن مەبەســتی لە مانــەوە لە خاکی
ســوریەدا هەرچــی زووتــر لەنێوبردنــی
ئیسرائیلە".
لــە بەشــێکی تــری قسەکانیشــیدا ڕوو
لــە سیاســەتداڕێژەرانی ئۆرووپایــی
و ئامریکایــی وتوویەتــی :دەبــێ
هاوشــێوەی ترامپ هەوڵ بۆ نەهێشــتنی
کەمایەســییەکانی نێو ڕێککەوتننامەی
بەرجام بدەن.
ئــەم لێدوانانــەش لەکاتێکدا بــاو بوونەوە

کــە چەنــد ڕۆژ پیشــتری ئیســرائیل بــە
هاویشــتنی چەند مووشەک پێگەیەکی
سەربازی کۆماری ئیسالمی لە باشوری
دیمەشقی سوریە لەنێوبرد.
هەر لەم ڕاســتایەدا ژنراڵ "مەکمەستر"
ڕاوێــژکاری ئەمنییەتــی ـ نەتەوەیــی
ئامریــکا ،لــه دانیشــتنێکدا لــه ناوەنــدی
"ڕێــگان" باســی لــه هەوڵەکانی ڕێژیمی
ئێــران بــۆ بــە دەســتهێنانی چەکــی
کۆمەڵکــوژ کــردووە و ئامــاژەی بــه
لەبەرچاونەگرتنــی دەســەاڵتی واڵتانــی
دراوســێی ئێــران لــه الیــەن ئــەو ڕێژیمــە
کردووە و وتوویەتی :کۆماری ئیسالمی
سەرقاڵی هەناردەکردنی تێرۆر بۆ هەموو
جیهانــە کــە ئەمــەش ســەرچاوەگرتوو لە
عەقڵیەتــی توندئاژۆخــوازی ئیســامیی
ســەرانی تارانە و وەک هەڕەشەیەک بۆ
سەر شارستانییەتی جیهان سەیر دەکرێت.
هــەر لــە چوارچێــوەی سیاســەتی نوێــی
واشــنگتۆن بەرامبــەر بــە کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران مایــک پۆمپێئــۆ
بەرپرســی  CIAو لێئۆن پانێتا بەرپرسی
پێشــووی دەزگای زانیــاری ناوەنــدی
ئامریــکا ،لەهەمبــەر هــەر کردەوەیەکــی
هەڕەشــەئامێز و تێکدەرانــەی کۆمــاری
ئیســامی ئێــران هۆشــداریان دا و
ڕایانگەیانــدووە :رێبەرانــی کۆمــاری
ئیسالمی ئێرانمان ئاگادار کردوەتەوە کە،
لە ئەگەری هەرجۆرە هێرشــێک بۆ ســەر
بەرژەوەندییەکانــی ئامریــکا لــە عێــراق،

دەبــێ وەاڵمــدەر بــن؛ هەروەهــا وتوویانــە،
تەنیــا ســەرنجدان بــە هەوڵەکانــی چەنــد
حەوتوو پێشووتری ئێران بۆ دزەکردنە نێو
هەرێمی کوردســتانی عێراق و کۆنترۆڵ
کردنی ئــەو ناوچانە ،ئاشــکرای دەکات
کــە ئێــران بــۆ زیادکردنــی هێژمۆنــی
خــۆی و ســەپاندنی سیاســەتەکانی
بەســەر واڵتانــی ناوچــەدا چ هەوڵێــک
لــە سەرانســەری رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت
دەدات.
بەرپرســی  CIAئاشــکرای کــردووە کە
لــە نامەیەکــدا بــۆ قاســم ســولەیمانی و
ڕێبــەری ڕێژیــم پێمــان ڕاگەیانــدوون کە
بە وردی چاوەدێری بەرپرسانی کۆماری
ئیسالمی و جموجۆڵەکانیان دەکەین و بە
روونی مەبەست و قسەی ئامریکامان بۆ
شی کردوونەتەوە.
ویالیەتــە یەکگرتوەکانــی ئامریــکا،
فەرانســە و هاوپەیمانیەتیــی عەرەبــی،
ســپای پاســدارانی ڕێژیمــی تــاران بــە
هۆکاری ســەرەکیی پەرەسەندنی شەڕ و
ئــاژاوەی نێــو واڵتانی ناوچەکــە دەزانن،
کە لە رێگای دنەدان و یارمەتی گەیاندن
بە ملیشــیاکانی حەماس و حوسیەکانی
یەمــەن و حیزبــواڵی لوبنانــەوە هەوڵــی
تێکدانــی تەناهیــی ئــەو واڵتانە و ناوچە
بەگشتی دەدەن.

رووداوە کۆنــە مێژووییــەکان و تەنانــەت
ئوســتوورەکانیش دەڵێــن بــۆ ئەوەیکــە
کۆمەڵگایــەک الواز بکــەی تاکــوو
خــۆی بــەرەو پووکانــەوە بــڕوا ،باشــتر
وایــە کــە ئــاژاوەی تــێ بخــەی و خۆیان
بە خۆیانەوە ســەرقاڵ بکــەی تاکوو هەم
گرفتە ســەرەکییەکە لەیــاد بکەن و هەم
تەنیا بە نێوخۆیانەوە خەریک بن و خۆیان
ببنە هۆکاری داڕزاندنی خۆیان.
لە ئوســتوورەکانی کەلتــووری عیبری و
عەرەبیــدا هاتــووە کە شارســتانیەتی بابل
شارســتانیەتێکی گــەورە و گەشــەکردوو
بــوو و ئەوەنــدە بەهێــز ببــوون کــە بورجی
گەورەیــان دروســت دەکرد تاکوو پاشــای
بابــل لەسەرســەرەوەی بورجەکــە هەمــوو
جیهــان ببینێ! (بەپێی ئوســتوورەکان ئەم
کارەیان شان لە شانی دەسەاڵتی خودای
ئەوکاتی دەدا و دەسەاڵتی خودای بابلی
دەبــردە ژێــر پرســیار!) هەربۆیــە خــودای
بابــل ئــاژاوەی خســتە نێــو بابلییــەکان و
هەرکامەیــان بــە زمانێــک دەدوان و لــە
یەکتــر تێنەدەگەیشــتن و ئیتر نەیانتوانی
پێکەوە کار بکەن و بورجەکەیان بۆ تەواو
نەکــرا و ئەوەنــدە بەخۆیانــەوە خەریــک
بــوون تــا ئاگایــان لــە دەوروبــەر نەمــا و
شارستانیەتەکەیان وێران بوو و دوژمنانی
بابل هاتن واڵتیان داگیرکرد.
ئــەم ئوســتوورەیە رێنوێنــی دوژمنانــی
کــوردە لــە مێژوو و لە رابــردووی نزیک
و لــە ئێستاشــدا .کۆمــاری ئیســامی
نموونــەی هــەرە بەرچــاوی ئــەم جــۆرە
سیاسەتەیە و ئێستاش دەوڵەتی بەغدادکە
درێژکراوەی کۆماری ئیســامیە هەمان
سیاسەت پێڕەو دەکا.
دامــودەزگا
لــە
سیاســەتێک
پیالنگێرییەکانــی کۆماری ئیســامیەوە
داڕێژراوە و لە نێو کورددا باڵو دەکرێتەوە
کــە گوایــە ئیمکانی نییە کــورد پێکەوە
تەباوڕەبــا بــن و گرفتــی گــەورەی کورد
ئەوەیــە کــە هــەر ناوچــە و هەر عەشــیرە
و هــەر گرووپێــک بەالیەکیدا دەکێشــێ
و کــورد قــەت ناتوانــن لەســەر یــەک
بەرژەوەندیــی گــەورەی نەتەوەیــی رێــک
بکەون .ئەم سیاسەتە بەردەوام و بەشێوەی
جۆربەجۆر دووپات دەکرێتەوە و دەیانهەوێ
بیکــەن بــە بابەتێکــی قبووڵکــراو لــە نێو
هەمــوو گــرووپ و رێکخراوە سیاســی و
فەرهەنگــی و کۆمەاڵیەتیەکانــی کورد
و لــە راســتیدا لــە ناخودئــاگای کــورددا
جێ بگرێ و کورد بەردەوام لە نێوخۆیدا
بەخۆیەوە خەریک بێ.
بەدڵنیاییــەوە کێشــە لە نێــو کۆمەڵگای
کــورددا هەیــە و نابــێ چاوپۆشــی لــێ
بکــرێ ،بــەاڵم ئــەوە بــەو مانــا نییــە کە
گرفتــی ســەرەکی و پرســە بنەماییەکان
فەرامــۆش بکرێــن؛ هــەر لــەم رۆژانــەدا
دەوڵەتی بەغداش کە خۆی هەزارویەک
کــون و کەلەبــەری تێدایــە و هەمــوو
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دیداری سکرتێری گشتیی حیزبی
پەیامی سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکرات ڕوو لە خەڵکی کوردستان دێموکرات و پۆلێک لە خوێندکارانی
هەرێمی کوردستان

مســتەفا هیجری ســکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئیران
لــە پەیامێکــدا ســپاس و پێزانینــی
خۆی ئاراســتەی خەڵکی کوردســتان
کــرد کــە لــە ڕووداوی بوومەلــەرزەی
کرماشان بەم خرۆشانە پیشانیان دا لە
بەرانبەر ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیدا
بەچۆک دانایەن.
دەقی پەیامەکە:
خەڵکی ئازادیخواز و نیشتمانپەروەری
ڕۆژهەاڵتی کوردستان
ئەگــەر بوومەلــەرزەی شــەوی ٢١ی
خەزەلــوەری ١٣٩٦ی هەتــاوی
پارێزگای کرماشــان ،بانگی مەرگ
و وێرانی بەســەر ئەو خەڵکە داخدارەدا
خوێنــد و لــە چەنــد چرکەســاتی ئــەو
شــەوە ســارد و تاریکــەدا دڵی ســەدان
هاونیشتمانمانی لە ژن و پیاو و گەنج
و منداڵ لە لێدان خست و بە هەزارانی
دیکــەی بــە برینداری بــەدوای خۆیدا
جێهێشــت  ،ئەگــەر بــە دەیــان میلیۆن
کەســی دیکــە لــە کوردانــی هەمــوو
بەشــەکانی کوردســتانی دابەشکراو و
مرۆڤدۆســتەکانی دیکــەی لە خەمی
ئــەو کۆســتە گەورەیــەدا دڵبرینــدار
کــرد ،لــە بەرانبــەردا کارنەڤالێکــی
جــوان و هیوابەخشــی لــە هاوپێوەنــدی
نەتەوەیــی ،هــاودەردی و یەکڕیــزی،
لــە بەهاناوەچوونــی هاونیشــتمانە
لێقەوماوەکانمــان لــە سەرانســەری
کوردســتان بــە تایبــەت ڕۆژهەاڵتــی
کوردستان پێکهێنا.
بوومەلەرزەکــەی ئــەم جــارە ،ڕاســتە
بەشێک لە خاکی ڕۆژهەاڵتی هەژاند،

بــەاڵم گرینگتــر لــەوەش ،ئــەو هەژانە
بەهێــزە بــوو کــە هەمــوو کوردەکانی
ڕۆژهەاڵتــی لە ماکــۆ ڕا تا ئیالمی
گرتــەوە ،هەژانێــک کــە لــە الیەک
لەشــی هەڵلەرزیــوی منداڵەکانــی
ڕزگار بوو لە مەرگەســاتی سەرمای
شەوانی ئەو خاکە بەاڵلێدراوەی گەرم
کــردەوە و زەردەخەنــەی هیوای خســتە
سەر لێوی دڵبریندارانی ئەم کارەساتە
دڵتەزێنــە ،کە خۆشەویســتەکانیان لە
چەند چرکەیەکدا لە دەســت دابوو و،
خەمی بێکەسی و لێقەوماوی بڕستی
لــێ بڕیبــووون ،بەاڵم لــە یەک کاتدا
بــە میلیۆنــان کوردی هاونیشــتمانیان
وەک کەســی خۆیــان دیــت کــە
خەمــە قورســەکانیان لــە گەڵیــان
دابــەش کــردوون تا ئەو بــارە گرانە بە
چۆکیاندا نەهێنی.
ئــەم هەژانــە لــە الیەکــی دیکــەوە
هەژانێکی سیاسی بوو ،هەژانی کورد
لــە دژی ڕێژیمێکــی جینایەتــکاری
دژی کــورد و ئــازادی .چۆنیەتــی
گەڕاندنــەوەی تەرمــی ئەبووبەکــر
مەعرووفــی و بــە خاکســپاردنی لــە
شــارەکەی خــۆی بــۆکان ،نیشــانیدا
بــێ متمانەیی بە ڕێژیم لە گەیاندنی
یارمەتییەکانیان بەدەستی لێقەوماوانی
بوومەلەرزەکــە ،پیالنەکانــی ســپای
پاســداران بۆ بەربەست درووستکردنیان
لە ڕێــگای گەیاندنی یارمەتییەکان،
و دەیــان دیــاردەی دیکە لە وشــیاری،
ئیرادە و ئاگایی بەرزی ڕۆژهەاڵت و
سەردانەنواندنیان بۆ ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی وەک هەژانی شەوی ٢١ی

قارەمانانی دێموکرات لە شــاری تاران
بــۆ ڕێزگرتن لە ڕۆژی پێشــمەرگەی
کوردســتان چاالکیــی تەبلیغییــان
بەڕێوە برد.
ڕۆڵەكانــی دێموکــرات لــە شــاری
"دەماوەنــد" بــە بۆنــەی ســاڵڕۆژی
پێشــمەرگەی کوردســتان تراکــت و
وێنــەی تایبــەت بــەو ڕۆژەیــان بــاو
کردەوە.
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران ،سااڵنە

لــە ڕۆژی ٢٦ی ســەرماوەز ،ڕۆژی
پێشــمەرگەی کوردســتان ،چاالکیــی
تەبلیغــی بەڕێــوە دەبــەن و ڕێــز لــە
گیانفیدایــی و خەباتــی پێشــمەرگەی
کوردستان دەگرن.
هەروەها لەم چوارچێوەیەدا لە چەندین
شــوێنی شاری تاران چاالکی بەرینی
تەبلیغییــان لە شــێوەی باڵوکردنەوەی
تراکت و پووستێری تایبەت بەم بۆنە،
بەڕێوە برد.
ئــەو شــوێنانەی چاالکی تێــدا بەڕێوە

خەزەوڵــوەر بەهێــز و شــوێندانەر بــوو.
هەژانێــک کە تەواوکــەری نەورۆزی
جامانــەکان و زەماوەنــدی ئــااڵ و
خرۆشــانی ڕۆژهــەاڵت لــە پێشــوازی
باشــوور لە گشتپرسی بۆ دیاریکردنی
مافی چارەنووسیان بوو.
خوشک و برایانی تێکۆشەر!
ئێوە بەم خرۆشــانە نیشانتاندا نەک لە
بەرانبەر رێژیمی کۆماری ئیسالمی،
بەڵکــوو لەبەرانبــەر بوومەلەرزەشــدا
بەچۆکدانایــەن و هیــوا بەرنــادەن ،بــە
ئیــرادەی بەهێزتــان دەتوانن کارەســاتە
سرووشــتییە وێرانکارەکانــی وەک
بوومەلــەرزەش بکــەن بــە دەرفــەت،
ئێــوە لە بوومەلــەرزەش بەهێزترن ،بۆیە
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی لێتــان
تۆقیــوە و ،بــە دایــم بۆتــان لــە پیــان
دایــە ،هــەر ئــەو هێزە بەتوانایەشــە کە
ئێــوە ناوتــان نا "ڕاســانی رۆژهەاڵت".
ڕاســانێک کــە خەباتی شــار و شــاخ
لێــک گریــدەدا تا ڕۆژهــەالت بکاتە
هێزێکی شــوێندانەر لە دیاری کردنی
چارەنووسی خۆی.
ســپاس بۆوریایــی ،ئاگایــی و
خۆڕاگریتان خەباتتان بەردەوام ،هێزتان
شــوێندانەر و ڕاسانتان هەروا بە تەوژم
بێ.
لــە کۆتاییــدا سەرەخۆشــی خــۆم
پێشــکەش بــە کــەس و کاری گیــان
بەختکردوانی ئەم کارەســاتە دڵتەزێنە
و هەمــوو خەڵکــی کوردســتانی
ئازیزدەکەم ،تەمەنای سارێژ بوونەوەی
زووتری برینی برینداران دەکەم.

لە پێتەختی ئێران ڕێز لە ڕۆژی پێشمەرگە گیرا

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران لەگەڵ پۆلێک لە
خوێندکارانــی حیزبــی لــە زانکــۆ و
پەیمانگاکانــی هەرێمــی کوردســتان
دیداری پێکهێنا.
ڕۆژی سێشــەممە ڕێكەوتــی ٣٠ی
خەزەڵوەری ١٣٩٦ی هەتاوی مستەفا
هیجری ،ســکرتێری گشــتیی حیزبی
دێموکــرات پێشــوازی لــە پۆلێــک لە
خوێندکارانــی حیزبــی لــە زانکــۆ و
پەیمانگاکانــی هەرێمــی کوردســتان
کرد.
لــەو دیــدارەدا مســتەفا هیجــری بــە

بۆنــەی تەواوکردنــی خوێندنیــان
پێرۆزبایی لێکردن و لەســەر گرینگی
خۆپێگەیاندنــی زیاتریــان لــە بــواری
زانســتیدا باســێکی پێشــکەش کردن.
هەروەهــا هیجری ئامــاژەی بە دەور و
ڕۆڵــی ئــەوان لە خزمەت بــە حیزب و
گەلەکەیــان و بزووتنەوەی مافخوازی
گەلەکەیــان دا و داوای کــرد کە هێز
و توانایان لەو بارەیەوە وەکار بخەن .
پاشان خوێندکارە دەرچووەکان سپاسی
حیزب و ســکرتێری گشــتیی حیزبیان
بۆ ڕێکخستنی ئەم کۆبوونەوەی کرد
و ســەرنج و تێبینیەکانــی خۆیانیــان

پێشــمەرگەکانی شار ســەر بە حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
هێرشــی هێــزە ســەرکوتکەرەکانی
ڕێژیمی ئێرانیان تێک شکاند.
ڕێکەوتی ٨ی ســەرماوەزی ١٣٩٦ی
هەتــاوی تیمێک لە پێشــمەرگەکانی

شــار لــە ناوچەی "بەری بەگــزادە" لە
دۆڵێ "سوورێن" لە کاتی ئەنجامدانی
مەئمووریەتــی حیزبــی کەوتنــە
کەمینی دوژمنەوە.
لە ئەنجامی ئەو بۆســەیەی هێزەکانی
ڕێژیم بۆ پێشمەرگەکانی شاردا ،شەڕ

بــاس کــرد و کۆمەڵێک پێشــنیاریان
باس کرد بۆ ئەوەی قوتابیان و الوانی
کەمپەکانــی حیــزب بتوانــن خزمەتی
بەرچاوتــر بــە نەتەوەکەیــان بکــەن
هەوڵیان بۆ بدرێ.
دوای ئــەو ڕاگۆڕینــەوە مســتەفا
هیجــری جارێکــی دیکــە جەختــی
لەســەر هاوکارییەکانــی حیــزب بــۆ
پێگەیاندنــی قوتابیــان کــردەوە و
پیرۆزبایــی لە خۆیان و بنەماڵەکانیان
کرد و هیوای سەرکەوتنی زیاتری بۆ
بە ئاوات خواستن.

پێشمەرگەکانی شار لە مەریوان هێزی دوژمنیان
تێکشکاند

و پێکدانــان لــە نێوان پێشــمەرگەکانی
شــار و هێزەکانــی ڕێژیــم دێتــە ئاراوە
کــە دواتــر تیمــی پێشــمەرگەکانی
شــار ســەر بــە حیزبــی دێموکــرات بە
ســەرکەوتوویی و ســەاڵمەتی تــەواو
شوێنی دەگیرییەکە بەجێ دەهێڵن.

هەڵۆکانی زاگرۆس بەکرێگیراوێکی ڕێژیمیان
بەسزا گەیاند

چــووە بریتیــن لــە :مجتمــع تجــاری
گلســتان ،پارک بوســتان ،گۆڕەپانی
صنعت ،شــەقامی بوستان ،دەوروبەری
بورجی میالد ،شەهرەکی غرب.
لــە پلینۆمــی دووهەمــی كۆمیتــەی
ناوەندیــی هەڵبژێــردراوی كۆنگــرەی
شەشــەمی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران  ،ڕۆژی٢٦ی
ســەرماوەز وەكوو ڕۆژی پێشمەرگەی
كوردستان دیاری كرا.

هەڵۆکانــی زاگرۆس لە شــاری شــنۆ
لــە عەمەلیاتێکــدا بەکرێگیراوێکــی
ڕێژیمــی ئێرانیــان بــە ســزای
خیانەتەکانی خۆی گەیاند.
وێبالگــی "هەڵۆکانــی زاگــرۆس" لــە
ڕاپۆرتێکــدا بــاوی کردووتــەوە کــە
شەوی یەکشەممە لە سەر دووشەممە

"ســاڵح قاسمی" ناســراو بە "مۆحسێن"
جاشــێکی سەر بە ڕێژیمی ئیسالمیی
ئێرانیــان لــە شــاری شــنۆ بــە ســزای
خیانەتەکانی خۆی گەیاند.
وێبالگــی هەڵۆکانی زاگرۆس باڵوی
کردووەتــەوە کــە ئــەو جاشــە تاوانبارە
خەڵکــی شــاری ســەڵماس بــووە و لــە

گوندی شــێخان ســەر بە شــاری شنۆ
نیشــتەجێ بووە و ئەو بەکرێگیراوە لە
قەرەســەقەلدا دژی پێشــمەرگەکانی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
بەشــداری کــردووە کــە ســەرئەنجام
ڕێکەوتی 11ی ســەرماوەز بە ســزای
کردەوەکانی خۆی گەیشت.

ژمارە ٦ ،٧١٤ی دێسامربی ٢٠١٧

ڕێژیم هێما و سیمبۆلەکانی
پێشمەرگە لەنێو دەبات
تووڕەیــی و ناڕەزایەتیــی دانیشــتوانی
گونــدی دزەی مەرگــەوەڕی
لێکەوتووەتەوە.
هەڵۆکانــی زاگــرۆس باڵویــان
کردووەتــەوە کــە هێــزی چەکــداری
چاالکــی خۆیــان بــە پاڵپشــتی
بزووتنەوەی ڕەوای خەڵکی کوردستان
دەزانن و پشــتیوانی لە خەڵکی هەژار
و زەحمەتکێشــی کاســبکاردەکەن و
ناهێڵیــن تاوانــی ســەرکوت و تــااڵن و
ڕاووڕوت لــە کوردســتان لەالیــەن هێزە
داگیرکەرەکانــی کوردســتانەوە بــێ
وەاڵم بمێنێتەوە.

بەرپرســانی ڕێژیمی ئێــران لە گوندی
دزەی مەرگــەوەڕ پەیکــەرەی هەڵۆیان
البرد.
پــاش دانانــی پەیکــەرەی هەڵــۆ کــە
ســیمبۆلی پێشــمەرگەیە لــە مەیدانی
ئەسڵی گوندی دزەی مەرگەوەڕ سەر
بــە شــاری ورمــێ ،شــۆرا و دێهیاری
ئــاەو گونــده کەوتنــە ژێــر گوشــار و
هەڕەشــەی رێژیــم و داوایان لێکرا ئەو
پەیکەرەیە البەرن.
ڕێژیــم بــه بیانــووی ئەوەیکــه ئــەو
هەڵــۆ ڕەمــز و لۆگــوی پێشــمەرگە
و هەروەهــا هەڵۆکانــی زاگرۆســه و
بــە وتــەی خۆیــان چەندیــن ئەندامــی
ســەر بە ڕێژیــم لەو گوندە بە دەســتی

هەڵۆکانــی زاگرۆســەوە کــوژراو یــان
برینــدار بوون ،هەڕەشــەیان لە شــۆرا و
دێهیاری ئەو گوندە کردووە کە دەبێ
ئەو پەیکەرەیە الببەن.
لــەو پێوەندییــەدا ،هاوینی ئەمســاڵیش
ڕێژیم به فەرمی داوای خراپکردنی
پەیکــەرەی ئــەو هەڵۆیەیــان کردبــوو
بــەاڵم شــۆرا و دێهیــاری گونــد
دژی ئــەو بڕیــارە وەســتانەوە؛ دواجــار
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ٩ی
سەرماوەزی ١٣٩٦ی هەتاوی ،ڕێژیم
هەڕەشەی دەستگیرکردنی ئەندامانی
شــۆرا ودێهیاری ئەو گوندەیان کرد و
ڕۆژی هەینــی پەیکەرەکەیــان تێک
دا .ئــەو کارەی بەرپرســانی ڕێژیــم

ڕەســووڵی"
"ئەحمــەد
کاک
پێشــمەرگەیەکی دێرین و ئەندامێکی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
خەڵکی شــاری شــنۆ لە کوردســتانی
باشوور ماڵئاوایی لە ژیان کرد.
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ٧ی
ســەرماوەزی ١٣٩٦ی هەتاوی کاک
"ئەحمەد ڕەسووڵی" ناسراو بە "ئەحمەد
ئاغای خاڵتاوێ" لەدایکبووی ســاڵی
١٣٢٠ی هەتــاوی بە هۆی نەخۆشــی
لــە نەخۆشــخانەی ڕزگاریــی شــاری
هەولێر کۆچی دوایی کرد.
کاک ئەحمەد ساڵی ١٣٤٢ی هەتاوی
پەیوەنــدی بــە حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران دەگرێــت ،پــاش
ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنی ئێران

بــە ســەر ڕێژیمــی پاشــایەتی و هاتنە
ســەرکاری ڕێژیمــی ویالیەتی فەقیهـ
چەکی پێشمەرگایەتی لە شان دەکات
و دەبێت بە پێشمەرگە ،ساڵی ١٣٦٢ی
هەتــاوی بەهــۆی گرفتــی بنەماڵەیی
دەگەڕێتەوە شــاری شــنۆ و بۆ ماوەی
 ٣مانــگ دەستبەســەر دەکرێت ،بەاڵم
کاک ئەحمــەد وەک ئەندامێکــی
چاالک درێژە بە خەبات دەدات ،ساڵی
١٣٧٣ی هەتــاوی لە الیــەن ڕێژیمەوە
دەستبەسەر دەکرێت بۆ ماوەی  ٣ساڵ
زیندانــی دەکرێــت ،ڕێکەوتــی ٧ی
گەالوێژی ساڵی ١٣٨٢ی هەتاوی بە
ناچاری ڕۆژهەاڵت بەروە و باشــووری
کوردســتان بەجــێ دێڵێت و لە شــاری
هەولێــر وەک ئەندامێکــی ئاشــکرای

ئهندامێكــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،لــه ناوچــهی
چۆمــی مەجیدخانی شــاری مەهاباد
بــه هــۆی نهخۆشــی کۆچــی دوایــی
كرد.
کاک "عومــەر حەیــدەری" بــە هۆی
نەخۆشــی شــێرپەنجە لــە گونــدی
ســەرچناری ناوچــەی چۆمــی
مەجیدخان کۆچی دوایی کرد.
كاك عومــەر له گوندی ســەرچنار لە
دایکبــووه ،له پاش شۆڕشــی گهالنی
ئێــران پێوهندی به تهشــكیالتی حیزبی

دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران لــ ه
كۆمیتــهی مەهابادەوە گرت و لە کار
و چاالکــی پێشــمەرگانە لــە ناوچەی
چۆمــی مەجیدخان بەشــداری هەبووە
و هەتــا کۆتایی ژیانیشــی وەفادار بە
ڕێبازی قاسملوو مایەوە.
ناوبــراو لــە ســاڵی ١٣٩٥ی ههتاویدا،
تووشــی نهخۆشــی شــێرپهنجه بــوو و
دوای ســاڵو نیوێــک بەربەرەکانــی
لەگــەڵ نەخۆشــییەکەی بەداخــەوە لە
شــەوی دووشــهممه ڕێکەوتــی ٦ی
ســەرماوەزی ١٣٩٦ی هەتــاوی،

ماڵئاوایی له ژیان كرد.
جێــگای ئاماژەیــە ناوبــراو لــە
بنەماڵەیەکــی کوردپــەروەر چاوی بە
دنیا هەڵێناوە و لە تەواوی بڕگەکانی
خەبــات بەشــداری چاالکانەی هەبووە
و هەنووکــەش یەکێک لە ئەندامانی
بنەماڵەکــەی پێشــمەرگەی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئیرانە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێران ،سەرەخۆشــی له بنەماڵە ،خزم و
کەسوکاری ناوبراو دەکات و خۆی بە
شەریکی خەمیان دەزانێت.

ئەندامێکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بە هۆی ڕووداوی
هاتوچۆ ماڵئاوایی لە ژیان کرد.
کاک "عەبدوڵــا ســەفایی" تەمــەن
 ٢٥ســاڵ کــوڕی حەســەن ،خەڵکــی
"قۆزلووی" هەوشار بە هۆی ڕووداوی
هاتوچــۆ لــە جــاددەی مەهابــاد ـ

سەردەشت ماڵئاوایی لە ژیان کرد.
ناوبراو ئەندامێکی دڵســۆز و وفاداری
حیزبــی دێموکــرات بــوو و ئەرکــی
تەشــکیالتی حیزبــی بــەو پــەڕی
دڵســۆزییەوە بەجــێ دەگەیاند .تەرمی
کاک عەبدوڵــا ســەفایی لــە نێــو
ئاپــۆڕای خەڵکــی ناوچەکــەدا بــە

خاک سپێردرا.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران سەرەخۆشــی لــە بنەماڵە ،خزم و
کــەسوکاری ناوبــراو دەکات و خۆی
بە شەریکی خەمیان دەزانێت.

کۆچی دوایی پێشمەرگەیەکی دێرین
و ئەندامێکی حیزبی دێموکرات

حیزبــی دێموکــرات درێــژە بــە خەبات
دەدات.
ناوبــراو تاکوو کۆتایی ژیانی وەفادار
بە ڕێبازی دێموکرات مایەوە و وەک
کەســایەتییەکی نیشــتیمانپەروەر و
خەباتگێڕێکــی خۆڕاگــر درێــژەی بە
خەبات دا.
تەرمی کاک ئەحمەد لە گۆرستانی
گووندی "مۆتکەی" ســەر بە شــاری
هەولێــر لــە نێــو ئاپــۆڕای خەڵکدابــە
خاک ئەسپێردرا.
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
سەرەخۆشــی لە بنەماڵە ،خزم و کەس
و کاری ناوبــراو دەکات و خــۆی بــە
شەریکی خەمیان دەزانێت.

ئەندام پارلەمانێکی کانادا داوای پشتیوانی بۆ
لێقەوماوانی بوومەلەرزە لە کرماشان دەکات
ئەنــدام پارلەمانــی کانــادا ،تــام
کمیــەچ ( )Tom Kmiecلــە
دانیشــتنێکی پارلەمانیــدا ،ڕەخنــەی
تونــدی لــە ڕێژیمــی ئێــران گــرت و
وتــی :حکوومەتــی ئێــران یارمەتــی
نێودەوڵەتییــەکان بــۆ لێقەومــاوان لــە
کرماشــان ڕەت کردووەتــەوە و هەروها
سیاســەتی هەاڵواردنــی لــە هەمبــەر
لێقەوماوانی گرتووەتە بەر.
تــام کمیــەچ لە قســەکانیدا ئاماژەی
بــەوە کــرد ،کــە قەیرانــی مرۆیــی لە
کوردســتان لــە ئــارا دایــە ،قەیرانێک
کە پــاش بوومەلەرزەکــە خراپتر بووە.
هەروەهــا ئامــاژەی بــەوە کــرد کــە

دیمەنــی ئەو کارەســاتە و ناڕەزایەتییە
لە کوردســتان دژ بە ڕێژیمی ئێران لە
سەر ئینتێرنێت سەرنجی دنیای بۆ ئەو
کارەساتە ڕاکیشاوە.
ئــەو ئەنــدام پارلەمانــەی کانــادا،
وێــڕای دەربڕێنــی هاوخەمی لە گەڵ
لێقەوماوانــی کرماشــان ،داوای لــە
حکوومەتــی کانــادا کــرد ،گوشــار
بخاتــە ســەر ئێــران کــە کۆتایــی بــە
سیاســەتی هــەاڵواردن دژ بــە کــورد
بێنێــت و یارمەتــی لێقەومــاوان بدات.
داواشــی کرد کانادا دەستی یارمەتی
بــۆ لێقەوماوانــی کرماشــان درێــژ
بکاتەوە.

کاربەدەســتانی ڕێژیمــی ئیســامیی
ئێــران بە جێگای یارمەتی بە خەڵکی
لێقەومــاو کەلوپەلــی کۆکــراوەی
خەڵک بۆ خۆیان دەبەن.
لــە دوای بوومەلــەرزەی کرماشــان
خەڵکی ئەو شارە تووشی کارەساتێکی
دڵتەزیــن بوون بــەاڵم ئەو ڕێژیمە هیچ
یارمەتییەکــی بــە خەڵکــی ئەو شــارە
نــەدا و تەنانــەت یارمەتییەکانــی
خەڵکیــش بۆ خــۆی دەبات و ڕەوانەی
سووریه و عێراقی دەکات.
ئــەو کانێکســانەی کــە لــە الیــەن
خەڵکــەوە بــۆ کرماشــان دەنێردرێــن،

کاربەدەســتانی ئەو ڕێژیمە کانێکســە
نوێیەکان بۆ خۆیان دەبەن و بە جێگای
ئــەو کانێکســی کــۆن بــە خەڵــک
دەدەن و ســەرەڕای ئەوەش بەرپرســانی
ڕێکخراوی ســپای تێرۆریســتی ڕێژیم
بــە خەڵکیــان ڕاگەیانــدووە کــە ئــەو
کەســانەی کانێکــس وەردەگــرن دەبێ
بڕی  ٥میلیۆن تمەن پارە بدەن.
خەڵکــی کوردســتان دوای ئەوەیکــە
دیتیان بەرپرسانی ئەو ڕێژیمە سەرپەنا
بــۆ بوومەلەرزەلێدراوانــی پارێــزگای
کرماشــان دروســت ناکەن و ســەرما و
ســۆڵە هەڕشــە لە گیانــی هاوواڵتیان

جێــگای ئاماژەیــە کــە ناوبــراو لــە
وتەکانیــدا لــە جیاتــی پارێــزگای
کرماشان ،دەستەواژی "ڕۆژهەاڵت"ی
بەکار هێناوە.
بەرپرســی پەیوەندییەکانــی حیزبــی
دێموکراتیــش لــە واڵتــی کانــادا،
"کــەژاڵ محەممەدی" ،لەگەڵ ئەندام
پارلەمــان تــام کمیــەچ و کۆمەڵێک
ئەنــدام پارلەمانــی دیکــەی کانــادا،
بــۆ ئاگادارکردنیــان لــە ڕەوشــی
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و پشتیوانیی
لــە گەلــی کــورد لــە پەیوەنــدی
بەردەوامدا بووە.

تااڵنەکانی ڕێژیمی ئێران لە کرماشان بەردەوامە

خەڵکی کوردستان
بەردەوام یارمەتی
بۆ بوومەلەرزەلێدراونی
کرماشان کۆ دەکەنەوە

ئەندامێکی حیزبی دێموکرات
ماڵئاوایی لە ژیان کرد

کۆچی دوایی ئەندامێکی حیزبی
دێموکرات
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کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بــە جۆش و
خرۆشــێکی زۆرەوە و بــە شــێوەکەی
چڕوپڕتــڕ یارمەتــی بــۆ خەڵکــی
بوومەلەرزەلێــدراوی کرماشــان کــۆ
دەکەنەوە و بە هانای هاونیشتمانیانی
خۆیانەوە دەچن.
بەپێــی ئــەو ڕاپۆرتــە خەڵــک لــە
شارەکانی شنۆ ،سەقز ،سنه ،مەهاباد
و چەند شــاری دیکەی کوردســتان و
ئێران کانێکس بۆ خەڵکی لێقەوماوی
کرماشــان ســاز دەکەن و بۆیــان دەبەن
تــا لەژێــر ســەرمای وەرزی ســەرمادا
سەرپەنایان هەبێت.
بــە هــۆی هاتنــی بــاران و هەســتانی
الفــاو لــە کرماشــان دۆخــی ژیانــی
خەڵــک زۆر دژوار بــووە و ڕێژیمیــش
هیچ یارمەتییەکی خەڵک نادات.

ڕێژیمــی ئێــران بــە جێــگای ئەوەیکــە
یارمەتــی خەڵکــی لێقەومــاو بــدات
دەس بەســەر یارمەتییە خەڵکییەکاندا
دەگرێــت بــۆ خــۆی دەبــات تاکــوو
دەســتوپێوەندییەکانی خۆی پێ تەیار
بکات.
ئەم هەوڵە نوێ و جێگەی ستایشــەی
خەڵکی کوردســتان لەمەڕ ســازکردن
و ناردنــی کانێکــس و ســەرپەنا بــۆ
پارێــزگای
بوومەلەرزەلێدراوانــی
کرماشــان لەکاتێکدایە کە لەڕاستیدا
ئــەوە ئەرکــی حکومەتە کە لەمبارەوە
کارئاســانی تەواو بــکات بەاڵم ڕێژیم
بەهــۆی کوردبوونــی قوربانیانــی
کارەســاتەکەی کرماشان ئامادە نییە
تەنانەت بە دانی خێوەتیش سەرپەنایان
بۆ دابین بکات.

دەکات خەڵــک کانێکســیان بــۆ
خەڵــک نارد بــەاڵم ڕێژیمی ئێران ئەو
یارمەتیەش بۆ خۆی دەدزیت و ئەوەش
لــە کاتێــک دایە کە کاربەدەســتانی
ئــەو ڕێژیمــە تەنانــەت بــه خێوەتیــش
سەرپەنایان بۆ دابین ناکات.
دۆخــی نالەباری ژیانــی لێقەوماوانی
کــورد لــە پارێــزگای کرماشــان بــە
هاتنی وەرزی ســەرما و بارینی باران
و بەفــر و دەســپیکی زریــان و ڕەشــەبا
هێندەی دیکە ســەخت و دژوار بووە و
بەرپرسانی ئەو ڕێژیمە وەک هەمیشە
بەڵێنی پووچ دەدەن.

درێژەی پەیڤ
پێکهاتەکانی دیکەی جینۆساید کردووە
و لــە نێــو ماڵــی شــیعەکانی الیەنگری
دەوڵەتیشــدا هەزار گرفت هەیە ،کەچی
لــە لێدوانەکانیاندا وادەنوێنن کە گرفتی
ســەرەکی یەکنەبوونــی کــوردە وگــەر
کورد هەموو پێکەوە بن ،ئەوان گوێ بۆ
قسەکان و داواکانیان دەگرن!
کۆمــاری ئیســامی خــۆی ئەوەنــدەی
کێشــە و چەندبەرەکــی تێــدا هەیــە
کــە وای لێهاتــووە هەرکــەس دەبــێ بــە
ســەرکۆماری ئــەو رێژیمە هــەزار دۆعا
دەکا دەورەکــەی کۆتایــی پێ نەیە دەنا
دوای سەرکۆمارییەکەی یان دەکوژرێ
یان لە ماڵی خۆیدا زیندانی دەکرێ!
تازەتریــن نموونەیــان خنکاندنــی
رەفسەنجانی و پەنابردنە بەر شابدولعەزیم
و ئاربەبــا لەالیــەن ئەحمەدینــژاد و
الیەنگرانییــەوە بــوو .ئیتــر هەمــوو
چەنددەســتەیی و ســیخوڕییەکانیان
لــە ســەر یەکتــر و هەڵهاتنــی کــوڕان و
کچانیــان بــۆ بریتانیا و ئامریــکا و ...
لەوالوە بوەستێ!
رێژیمی کۆماری ئیســامی و دەوڵەتی
درێژکــراوی تــاران لــە بەغــدا بــە هێزی
بیانــی و بــە قــەرز و قۆڵــەی جیهانــی
بەپێوە راوەســتاون ،کەچــی لەبەر ئەوەی
کــورد شــانی لە شــانی دەســەاڵتەکانی
تــاران و بەغــدا داوە ،دەیانهــەوێ کــورد
بــە خۆیــەوە خەریــک بــێ و گرفتــە
سەرەکیەکە فەرامۆش بکا.
پرســی ســەرەکی لــە ئێــران ئەوەیــە کــە
کۆمــاری ئیســامی دەســکەوتەکانی
شۆڕشــی گەالنــی بەتــااڵن بــردووە و بــە
فەرمانی جیهادی خومەینی کوردستانی
داگیــر کــردووە ،ئــەوەی هەیــە حاڵەتــی
داگیرکەری و بە پشتیوانیی زلهێزەکانی
وەکوو روسیەیە و هەتا رەوشی داگیرکاری
نەگەڕێتەوە دواوە و سوپای داگیرکەر لە
کوردســتان پاشەکشــێ نەکا ،پرسەکانی
دیکــە الوەکیــن؛ هــەروەک چــۆن لــە
عێراقیشدا ،ئەوەی بەغدا چەسپاندوویە بە
حەشــدی ســەر بە ســوپای پاســداران و بە
چەکــی بیانیە و بەشــێکی کوردســتانی
داگیرکردووە.
کۆمەڵگای کوردستان لە هەر بەشێکیدا
دەبــێ جیاوازییــە نێوخۆییەکانی ببینێ،
بــەاڵم وەکــوو خەڵکی بابلــی لێ نەیەت
کە ئەوەندە بە نێوخۆیەوە خەریکی بکەن
کە دوژمنی سەرەکی لێ ون بێ.

4

ژمارە ١٥ ،٧١٤ی سەرماوەزی ١٣٩٦

ڕێبەڕیی لێبڕاو و هێزی پێشمەرگەی کاریگەر
زامنی سەرکەوتنن
جاقل
شــەڕی داگیرکەرانــی کوردســتان
بەرامبەر بە نەتەوەی کورد بە گشتی
و هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان
بەتایبەتــی ،تەنیا بە ڕوبەڕووبوونەوەی
نیزامــی نەبەســتراوەتەوە بەڵکــوو
دوژمــن لــە ڕێــگای جیاجیــا و یەک
لــەوان پڕوپاگەندەی بێبنەمــا بەردەوام
هــەوڵ دەدات پــرش و بــاوی لــە نێــو
ماڵــی کوردان دروســت بــکات تاکوو
بەمشــێوەیە زیاتــر بتوانێــت بە ئامانجە
گاڵوەکانی بگات.
یەکێــک لەو تەبلیغاتــە بێ بنەمایانە
ئەوەیە کە گوایە :کورد بۆ ڕزگاری و
سەربەستی خۆی کەم هەوڵ دەدات و
زۆرتر پشتی بە واڵتانی بیانی و زلهێز
بەستووە هەتا مافە نەتەوایەتییەکانی
بۆ دەستەبەر بکەن!!! مێژووی خەباتی
میللەتــی کــورد و ڕوداوەکانــی ئــەم
چەنــد مانگەی ڕابــردوو ســەلماندیان
کە میللەتی کورد بۆ خۆی هەمیشە
لــە مەیدانــی خەبــات و تێکۆشــاندا
بــووە و هەیــە و تەنیــا داواکاری لــە
واڵتە زلهێزەکان ئەوەیە کە پشتگیری
داگیرکەرانــی کوردســتان نەکــەن و
دەسکەوتی خەباتی نیشتمانەکەیان بە
تــااڵن نەبــەن کــە بە داخــەوە هەتا ئەم
کاتــەش هیچ پاڵپشــتییەکی کردەیی
نێودەوڵەتی لە کورد و مافە ڕەواکانی
گەلــی کوردســتان نەکــراوە ،جگە لە
هەندێ قسەی هەمیشەیی و دروشمی
بریقەدار و ڕەنگا و ڕەنگ نەبێت.
واڵتانــی زلهێــز بەپێــی بەرژەوەندییــە
ئابووری و ستراتیژییەکانی خۆیان لە
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و کوردســتان
هەڵسوکەوت دەکەن و ئەوان ناتوانن بۆ
ئێمەی کورد نە دۆست و نە دوژمنی
تــا ســەر و هەتاهەتایــی بــن؛ کــورد
دەتوانێــت لــەم زەرفییەت و بەســتێنانە
بەپێــی ئیمــکان کەڵــک وەربگرێــت
تاکــوو زیاتــر لــە ئــازادی و ڕزگاری
نەتەوەیــی نیزیــک ببێتــەوە .کورد لە
هەمــوو پارچەکانــی کوردســتان بــە
ڕۆژهەاڵتیشــەوە ئێســتا ئەکتەرێکــی
چــاالک و حاشــاهەڵنەگری نێــو ئەم
ملمالنــێ سیاســیانەیە .لــەم چەنــد
ســاڵەی ڕابردووشــدا دەبینیــن کــە بــە
شــێوەی ئاشــکرا و بوێرانــە لەالیــەن
ڕێبەرایەتــی حیزبــە کوردییەکانــەوە
جەخــت لــە بەهێزترکردنــی هێــزە
کوردییەکان کراوە.
بەڵــێ  ...تەنیــا ئــەو کاتــە ئێمــەی
کــورد دەتوانیــن لــەم زەرفییــەت و
دەرفەتانــە کەڵــک وەربگریــن کــە
خاوەنی هێزی یەکگرتوو و شوێندانەر
بیــن؛ هێز ،هاوکێشــەکان دەگۆڕێت و
ئیــرادەی نێــو کۆمەڵــگا بە نیســبەت
هەنــگاو هەڵگرتــن و نــرخ دان بــۆ
مافــە میللیــەکان چەندین قــات بەرز
دەکاتــەوە؛ هێــز دەتوانێــت شــێوەگەل
یــان ئامرازگەلــی جیاجیــا بێت کە لە
دەســت ڕێبەرایەتــی میللەتــی کــورد
یان حیزبێکــی کوردیدا وەک کارتی
گوشــار لــە کاتــە پێویســتەکاندا بــە
دژی دوژمنــی داگیرکــەر کەڵکــی
لــێ وەربگیرێــت؛ هێــزی نیزامــی
لــە هەمــوو واڵتانــی جیهانــدا وەک
ترۆپکی سەرجەم ئەو هێزە هێرشبەرانە
یــان بەرەنگاریکارانــە ســەیر دەکرێت
کــە واڵت یــان نەتەوەیــەک یــان
کۆمەڵگایەک لە نێوخۆیدا بەرهەمی
دەهێنێت.
لــە کوردســتاندا ئــەو هێــزە هێــزی
پێشــمەرگەیە؛ پێشــمەرگە مرۆڤێکــی
بەرهەڵســتکارە کــە بــۆ داکۆکــی
لــە مــان و مەوجودییەتــی خــاک و

نەتەوەکــەی و پــاش ســەپاندنی شــەڕ
لە الیەن دوژمنەوە بەســەر گەلەکەیدا
دەســتی بــۆ چــەک بــردووە و بــۆ
دەســتەبەرکردنی مافــە نەتەوەیــی و
ئینســانییەکانی نەتەوەکەی ئامادەی
هەمــوو چەشــنە گیانبازییەکــە .لــە
نێوخــۆی کۆمەڵــگای کوردســتاندا،
ئــازادی ڕاگەیانــدن و ڕادەربڕیــن
بــە لەونێــک بووەتــە پاژنــە ئاشــیلی
کۆمەڵــگا و خەباتــی کــورد و
کەســانێک بە ئەدەبیاتــی داگیرکەر،
یــان لێکدانــەوەی هەڵەی بەئەنقەســت
یــان کەڵک وەرگرتنــی دوژمنکارانە
لــە وتــاری ئاشــتیخوازانەی حیزبــە
کوردییــەکان کــە داواکاری
چارەســەرکردنی کێشــەی کــوردن لە
ڕێــگای دیالۆگەوە ،لــە هەوڵدان دەور
و کاریگــەری هێــزی پێشــمەرگە و
هێــزی نیزامــی کەم بکەنــەوە و ڕای
جیاواز و ســەیر و ســەمەر تێکەڵ بەم
پــرس و بابەتــە گرینگە بکــەن تاکوو
لــە ژێــر ئــەم دەمامکــەدا بــە ئامانجە
چەپەڵەکانیــان بگــەن( .هەرچەند کە
پێشــمەرگە تەنیــا هێزێکــی نیزامــی
نییــە ،بــەاڵم لــەم نووســراوە کورتــەدا
زۆرتــر تیشــک دەخرێتــە ســەر بــاری
نیزامیەکەی)
خوێنەرانی هێژا؛ کەســی سەرکەوتوو
و براوە ئەو کەسە نییە کە تەنیا پالنە
سیاسی و نیزامییەکان دادەڕێژێت یان
ڕێــگای چارەســەرکردنی گرفتــەکان
دەدۆزێتــەوە بەڵکــوو ئەو کەســەیە کە
بەرپرســایەتی تــەواوی ئــەو کارانــە
لــە مەیدانــی کــردەوەدا لــە ئەســتۆ
دەگرێــت و بــە جێگای شــانازیکردن
و لەخۆباییبوون بۆ هێزی زیاتر هەوڵ
دەدات؛ ئەو قارەمانە بەجەرگ و دلێرە
لە کوردســتان کەســێک نییە جیا لە
پێشمەرگە.
شــەڕ بــە هــەر دوو شــێوەکەیەوە
(بەرگریکارانــە و هێرشــبەرانە) فەن و
هونەرێکــە کــە ئەگەر بێــتو لەالیەن
ســەرکردە یــان میللەتێکــەوە بــە کــەم
بایــەخ دابنرێــت ،لێهاتوویی و ئیرادەی
ئەو میللەتە دەباتە ژێر پرسیار" .ناپلئۆن
بۆناپــارت" ســەرەڕای ســەرەڕۆیی و
زێدەخوازییەکانی ،نمونەی کەســێکی
شــەڕکەر و شــارەزای کــەم وێنــەی
الیەنــی نیزامــی بــوو؛ ئەگەرچــی
کۆمەاڵنــی خەڵــک لەژێــر چەتــری
شۆڕشــی فەرانسەدا کۆببوونەوە بەاڵم
ئــەوە ناپلئــۆن بــوو کــە بــە ڕۆحییەی
جەنگاوەرانــەی خــۆی توانی کەڵکی
پێویســت لــەو خەڵکــە لــە ڕێــگای
نیزامیــدا وەربگرێت و جوغرافیایەکی
بەرباڵوتــر لــە زەمەنێکــی تایبەتدا بۆ
فەڕانسە دروست بکات؛ ئەو هەمیشە
ڕێــزی لــە جەنــگاوەران وەردەگــرت و
پاداشتی بوێرییەکانیانی دەدایەوە.
فەلسەفەی بوون و خەباتی پێشمەرگە،
زۆر جیــاوازە لەگــەڵ ئــەو خوێنڕێژیە
بێبەزەییانــەی کــە لــە مێــژووی
زۆربــەی واڵتــان و ســەرکردەکانیاندا،
بــە ناپلئۆنیشــەوە ،دەبینرێــت؛ بــەاڵم
وەبیرهێنانــەوەی ئــەم بڕگــە کە هێزی
چەکــدار و شۆڕشــگێڕ دەتوانێــت
دەســکەوت و سەربەرزیگەلی بێهاوتا
بۆ نەتەوەکەی تۆمار بکات گرینگی
تایبەتــی خــۆی هەیــە .ناپلئــۆن پێی
وابــوو ملمالنێیکی بچووک دەتوانێت
ببێتە شەڕ و براوەی شەڕەکە دەتوانێت
الیەنــی شکســت خــواردوو لــە ســەر
مێــزی وتووێــژ ملکەچــی خواســت و
داواکارییەکانی خۆی بکات.
مێژووی نوســراو ســەرەڕای بەکەڵک
بوونــی ،پــڕە لــە چەواشــەکاری و
هەڵگەڕاندنــەوەی ڕاســتییەکان بــە

قازانجــی دەســەاڵتی بااڵدەســت و
مرۆڤ ناتوانێت بە حەقیقەتێکی ڕوون
و بێ خەوش بگات؛ لێرەدا بەمەبەستی
ڕوونتــر بوونــی باســەکەمان چەنــد
نموونەیەکــی مێژوویــی دەهێنینــەوە:
کوروش یەکێک بووە لە خوێنڕێژترین
و فێاڵویترین شەڕکەرەکانی نەتەوەی
خــۆی ،کەچــی دەبینیــن ئەمــڕۆ لــە
فەرهەنــگ و مێــژووی نەتــەوەی
فارســدا وەک ســیمبوولی بەزەیــی و
ئینساندۆستی بانگەشەی بۆ دەکرێت
!!! ناپلئۆن پێی وابوو لەشکرێک کە
خاوەنــی فەرماندەیەکــی خــراپ بێــت
ســەرکەوتووتر دەبێت هەتا لەشکرێک
کــە خاوەنــی دوو فەرمانــدەی بــاش
بێــت؛ ئــەو ئەگەرچــی ئامانجــی بــۆ
مارشــاڵەکان دیــاری دەکــرد بــەاڵم
هەمیشــە دەســتیانی ئاوەاڵ دەهێشتەوە
هەتــا بەپێــی خەالقییــەت و زانســتی
خۆیــان بــەرەو ئامانجــەکان بــڕۆن؛ لە
ئیســپانیادا خەڵکــی ڕەش و ڕووت
و ئاســایی بەرەنــگاری لەشــکری
فەرانســە بوونــەوە ،ئــەو خەڵکــە
ئەگەرچــی نەیانتوانــی شکســت بــە
هێــزی داگیرکــەری فەرانســە بێنــن
بــەاڵم توانیــان خەســارەتی زۆر لــەو
لەشــکرە بــدەن و لــە هەمــان حاڵیشــدا
هێزێکــی زۆریــش بــە خۆیانــەوە و بــە
ئاسایشــی ئیســپانیاوە ســەرقاڵ بکەن
کــە لە کەم کردنــەوەی تواناییەکانی
لەشــکری فەرانســەدا کاریگــەری
زۆریــان هەبــوو؛ لــە ڕوســیادا هەر ئەو
هێــزە خۆبەخشــە ( بــە پێچەوانــەی
ئیســپانیا  ،حکومەتــی ڕوســیا هــەم
خەڵکەکەی سازمان دەدا هەم چەکی
پێویســتیانی بــۆ دابین دەکرد) توانیان
بانــدۆڕی زۆریان هەبێت لە شکســتی
فەرانسەوییەکاندا .بڕوابەخۆنەبوون و
بانگەشــەی هەندێ الیــەن و میدیای
جێگای گومان وتواندنەوەی بەشێکی
بەرچاوی نوخبە و بە ناو ڕۆشــنبیری
کــورد ،لــە شــتە الوەکیەکانــدا بووەتە
هــۆکاری ئــەوە کــە وەهــا پیشــان
بــدرێ دیفاعــی چەکــداری بەرانبــەر
بــە داگیرکــەر کارێکــی هەڵەیــە یان
خەیانــەت تەنیــا لە ناو میللەتی کورد
و حیزبــە کوردییەکانــدا هەیــە و هتــد
...
بــەاڵم وا نییــە  ...کاتێــک کــە
(تالیــران) وەزیــری دەرەوەی ناپلئــۆن
لــە بەرفــراوان بوونــەوەی ئیمپراتــوری
ناپلئۆن و شەڕە یەک لە دوای یەک
و بــێ کۆتاییەکانــی ناپلئــۆن ترســی
لــێ نیشــت ،ئــەو لەگــەڵ "فووشــە" و
چەنــد مارشــاڵێکی دیکــە ژێربــە ژێر
لەگــەڵ واڵتە هاوپەیمانــەکان بەدژی
ناپلئــۆن ڕێککەوتن ،کــە لە ئاکامدا
پاریســیان تەسلیمی هێزی هاوپەیمانان
کــرد .ئــەم بڕگــە دەتوانێــت لەگــەڵ
زێدەخــوازی و دەســتتێوەردانەکانی
ئێرانــی ئــەم ســەردەمە لــە واڵتانــی
جیهــان و ناوچەکــەدا هاوشــێوە بێت و
لەوانەیە هەر ئێســتا زۆر کاربەدەستی
تالیــران و فووشــەڕەنگ لــە تــاران،
پارێــزەری بەرژەوەندییەکانــی واڵتانی
بیانی و زلهێزبن .
ناپلئــۆن پێــی وابوو بۆ شــەڕ پێویســت
نــاکات بودجەیێکــی زۆر تەرخــان
بکرێــت؛ ئــەو هەمــوو جــار دەیگــوت:
شــەڕ بــە شــەڕ دەژیێتــەوە .ژیانــی
کۆماری ئیســامی هەر لە ســەرەتاوە
و هەتا ئێستاش زۆر نیزیکە لەم پەندە
نیزامیەی ناپلئۆن .هەر بۆیەش ناپلئۆن
بەردەوام دەوڵەمەندی واڵت و ئاسایشی
ناوخۆی فەرانســەی لە نانەوەی شــەڕ
لــە دەرەوەی ســنورەکانی فەرانســەدا
دەدیتــەوە؛ ئــەو بــە ڕێککەوتنــی

بــە نــاو ئاشــتی لەگــەڵ واڵتانــی
شکســتخواردوو ئــەو واڵتانــەی ناچار
دەکــرد ڕێژەیەکی بەرچــاوی داهاتی
ســااڵنەی خۆیان وەک باج پێشــکەش
بە ئیمپراتوری فەرانســە بکەن .ئەمە
بێجگــە لەوە بوو کە لە کاتی شــەڕدا
تــااڵن و بــڕۆ و دەســکەوتگەلێکی
مــاددی زۆریــان لەگەڵ خۆیــان بەرەو
فەرانســە دەبــردەوە؛ لێرەدا پرســیارێک
دێتــە ئــاراوە :ئایا ئەم شــەڕانە توانیان
ناپلئۆن یان کەســانی هاوشــێوەی ئەو
لە ســەر کورسی دەسەاڵت بهێڵنەوە؟؟
وەاڵمەکــەی پڕئاشــکرایە نەخەیــر؛
بــەاڵم ڕۆحییــەی بەرەنــگاری و
جەنگاوەرانە و بوونی هێزی شــەڕکەر
و ئەرتەشــی یەکگرتــوو بــۆ هەمــوو
واڵت و نەتەوەیێــک شــتێکی زەروری
و پێویســتیێکی بێ ئەمــاو ئەوالیە و
هــەر وەک ناپلئۆن بە فەرماندەکان و
میللەتی فەرانسەی وت " :ئێمە نابێت
وەک یۆنانییەکانی دەورانی ڕۆم مان
لێ بێت کە کاتێک مەنجەنیقەکانی
دوژمن دیوارەکانی شارەکەیانی وێران
دەکــرد ئەوان خەریکــی دەمە دەمێ و
چەلەحانێ و قسە بە زۆراندان دا بوون
."...
ســەرپەلە بچکۆالنەکــەی تۆپخانــە
و کــوڕە سەرســەختەکەی (کرێــس)
ســەربازەکانی خــۆی خــۆش دەویســت
و بەنــاو دەیانیناســی و لــە گەڵیانــدا
گاڵتــە و گەپی دەکــرد و لە ناویاندا
دەژیــا .ئەوانیــش فەرمانــدە نەتــرس
و مەرگبەزێنەکــەی خۆیــان خــۆش
دەویســت و بــوون ونەبوونــی خۆیــان لە
مانــەوەی ئەودا دەدیتــەوە .هاوڕێیانی
خوێنــەر لێــرەدا پیویســتە ئامــاژە بــە
چیرۆکێکــی ڕاســتەقینە بکــەم کــە
جێگــەی پەندوەرگرتنــە؛ حەزدەکــەم
ئەوەش باس بکەم کە کاتێک خەڵکی
خۆبەخشــی ئیســپانیا ،بەرەنــگاری
لەشــکری فەرانسە بوونەوە فەزایەکی
ئەوتۆیــان بــۆ هێــزە فەرانســەوییەکان
خوڵقانــد کــە مەرگیــان بــە ئــاوات
دەخواست؛ بۆ نمونە جارێکیان ژنێک
خــۆی و منداڵەکــەی لــە دێیەکــدا
مابوونەوە ،ماڵەکــە خواردەمەنییەکی
بەرچــاوی تێدا بــوو ،فەرماندەی هێزە
فەرانســەوییەکان لــە ترســی ژەهراوی
بوونــی خواردەمەنییــەکان نەیهێــا
لە پێشــدا ســەربازەکان لــەو خۆراکانە
بخــۆن ،بۆیــە داوای لــە ژنەکــە کــرد
کە لەو خواردەمەنیانە بخوات ،ژنەکە
خــواردی ،فەرماندەکــە بــۆ دڵنیایــی
زیاتر داوای کرد کە بە منداڵەکەیشی
بــدات هەتــا بیخــوات و ژنەکــە ئــەو
کارەیشــی کــرد .کاتێــک کــە هێــزە
فەرانسەوییەکان لە ژەهراوی نەبوونی
خواردەمەنییــەکان دڵنیــا بوونــەوە ،
دەســتیان کــرد بــە خــواردن ،مەخابــن
لــە ئــاکام دا دایــک و منداڵەکــەو
نیزیک بە بیست کەس لەو سەرباز و
فەرماندانــە بە هــۆی ژەهراوی بوونی
خواردەمەنیەکان بە کوشت چون  .یان
کاتێک کە ناپلئۆن بۆ یەکەم جار بۆ
دورگــەی (ئیلب) تەبعید کرا ماری
لوئیز هاوسەری ناپلئۆن خۆی و کوڕە
چکۆلەکەی چوونەوە بۆ ماڵ باوکی
کــە ئیمپراتــوری ئوتریش بــوو ماری
دواتر وتی  :ئەگەر لە بەر مەسڵەحەتی
واڵتەکەم (ئوتریش) نەبا  ،قەتم شــوو
بــە ناپلئــۆن نەدەکــرد؛ یــان کاتێــک
کــە پــاش یــازدە مانــگ دوورخرانەوە
لــە دوڕگــەی ئیلــب ناپلئــۆن ڕاوێژی
لەگــەڵ دایکــی کــرد کــە دەیویســت
بە نهێنی بەرەو فەرانســە بگەڕێتەوە و
شەڕی مان و نەمان بکات( ،لتیسیا)
زۆر بوێرانــە دەســتی نەهێنایە ڕێگای

ناپلئۆن:
ئێمــە نابێت وەک یۆنانیەکانی
دەورانــی ڕۆم مــان لــێ بێت کە
کاتێــک مەنجەنیقەکانی دوژمن
دیوارەکانی شــارەکەیانی وێران
دەکــرد ئــەوان خەریکــی دەمــە
دەمــێ و چەلەحانێ و قســە بە
زۆراندان دا بوون ...
و داوای لێکــرد بــێ دڵەڕاوکــێ بەرەو
چارەنووســی خــۆی بڕوات .ئەم ســێ
نمونەیــەش نمونــە گەلێــک بــوون لــە
دەور و تەئســیری ژن بــە نیســبەت
خۆشەویســتی نیشــتمانە جیاوازەکانی
خۆیانــەوە .کــە ڕەفتــاری هــەر
کامێکیــان وانەیێکــی پڕ لە شــانازی
و فێــر بــوون و ســەروەریە بــۆ واڵتــی
خۆیــان و نەتەوەکانی دیکەیش کە لە
ناخێکــی جەنگاوەرانەوە هەڵقواڵبوون .
ژنــان و کچــان ودایکانی کوردســتان
هیچیــان لــەم ژنانــەی مێــژوو کەمتر
نییــە  ،پێشــمەرگە قارەمــان و گیــان
لــە ســەر دەســتەکانی ئێمــە لــە باری
بوێــری و گیانفداییــەوە هیچیــان لــە
هێزە ئەفسانەخوڵقێنەکان و سەربازانی
مێژوو کەمتر نییە.
ئەوەیکــە ڕوونــە و لــەو نموونــە
مێژووییانەشــدا بــاس کــران ،ئــەو
ڕاســتییەیە کــە خەباتــی گەلــی ئێمە
بۆ گەیشــتن بە ئازادی و دادپەروەری
پێویســتی بە هێــزی کاریگــەر هەیە؛
بەتایبــەت لــەم بڕگــە زەمەنییــە
هەســتیارەدا کــە ئێران و کوردســتانی
رۆژهــەالت پێیــدا تێدەپــەڕێ؛ ئــەم
هێــزە شــوێندانەرەش کــە بتوانــێ لــە
هاوکێشــە ناوچەیــی و جیهانییەکاندا
بانــدۆڕی هەبــێ بریتییە لــە هێزێکی
لێبــڕاوی شۆڕشــگێڕی پێشــمەرگانە
کــە ئامــادە بێــت لەپێنــاو بایــەخ و
نۆڕمە شۆڕشــگێڕییەکاندا نرخ بدات،
بــەاڵم بــۆ گەیشــتن بە وەهــا هێزێک
لەپێشــدا پێویســتە ڕێبەرییەکــی
شۆڕشــگێڕی لێبــڕاو هاوشــێوەی
مامۆســتایانمان دوکتــور قاســملوو،
دوکتــور شــەرەفکەندی و کاکــۆ و
فەرماندە ســەرکەوت ،گیانێکی نوێ
بە خەباتەکە بدەن.

هــەروەک شــەهید دوکتــور قاســملوو
فەرمــووی" :ئەگــەر ئێمــە وەک ئــەم
نەســڵە ئەرکــی خۆمــان بەچاکــی
بەجــێ بگەیەنیــن دەتوانیــن هیــوادار
بین کە نەســلی داهاتوومان شەهیدی
نەبێ .هەروەها ئەگەر نەسڵی ڕابردوو
یــان نەســڵەکانی ڕابــردوو بــە چاکی
ئەرکــی خۆیــان بەجــێ هێنابا ڕەنگ
بــێ ئــەو نەســڵەی ئێمــە شــەهیدی
نەدەبــوو ".ئەگــەر ڕۆژێــک شــەهید
کاک دوکتــور قاســملوو دەیفەرمــوو
ئێمــە ئامادەیــن لە گەڵ تــاران وتووێژ
بکەیــن ،یەکێــک لــە هۆکارەکانــی
ئــەوە بــوو کــە هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان ئەوەندەی گوشار خستبووە
سەر ڕێژیمی تاران کە هومێدێک بە
وتووێژ ببێت؛ لە ئێستاشدا تەیارکردنی
هێــزی پێشــمەرگە بــە چەکــی بــاش
و دابینکردنــی پێویســتییەکانی زۆر
گرینگــە؛ پێشــمەرگەی ســەنگەر
باشــترین و قارەمانتریــن ڕۆڵــەی
کــوردە .پێشــمەرگە خاوەنــی بیــری
ئینســان دۆســتی و نیشــتمانپەروەرییە
و بــۆ البردنــی هــەر چەشــنە ســتەم
و هەاڵواردنێــک خەبــات دەکات،
پێشــمەرگە لــە شــەڕێکدا کــە
داگیرکــەری کوردســتان بــە ســەر
نەتەوەکەیدا ســەپاندویەتی ،داکۆکی
لــە خــاک و خەڵکەکــەی دەکات
و بەرپەرچــی داگیرکــەر و هێــزی
تێرۆریستی داگیرکەر دەبێتەوە  .بۆیە
دەبێــت هەموو تاکێکی کورد ڕێز لەو
خەبــات و فیداکارییانەی پێشــمەرگە
بگرێــت و بــە هەمــوو شــێوەیێک
بەرانبــەر بەو کەســانە بوەســتێتەوە کە
دەیانهەوێت لە بایەخ و ئەرزشی کاری
پێشمەرگایەتی کەم بکەنەوە.
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ئاگری ئیسماعیل نژاد

بەشی یەکەم
پوختە:
ئێــران لــە ئێســتادا لــە قەیرانێکــی
ژینگەیــی و ئاویــی دایــە و هۆکاری
ســەرەکی ســەرهەڵدانی ئــەو قەیرانــە
ژینگەییــە ئەوەیــە کــە ســەرچاوەی
ئاویی ئێران ڕووی لە کەمی ناوە .بە
دوو مانا ،واتای یەکەمی :ئاو وەک
کۆڵەکەی سەرەکیی گەشە لە بواری
چەندایەتییەوە ڕووی لە کەمی ناوە و
هێنــدێ ناوچەی ئێران وەک ناوچەی
تینــوو پێناســە دەکرێــت و هــاوکات
نەمانی ئاو لە ژینگەدا لەگەڵ خۆی
کۆمەڵێــک قەیرانی ژینگەیی وەک
وشــکبوونی تــااڵوەکان ،خۆڵباریــن و
ڕۆچوونی زەوی ساز کردووە.
واتــای دووهــەم :ئــەو ڕێــژە ئــاوە،
بــۆ وەدیهێنانــی خواســت و ویســتی
کۆمــاری ئیســامی زۆر کەمــە،
واتــە ژینگــە گەورەتریــن بەربەســتی
ســەر ڕێــی کۆمــاری ئیســامییە بۆ
وەدیهێنانی خەونەکانی.
خاڵــی گرینگــی ئــەو وتــارە ئەوەیــە
کــە کۆمــاری ئیســامی بــۆ
دەرچــوون لــە قەیرانــی ئاویــی ناوەنــد
و بۆ دابینکردنی خواســت و ویســتی
خۆی ،کوردســتان وەک شــاڕێیەکی
ئــاو ســەیر دەکات؛ لێــرەدا ئێمــە تەنیا
لەگــەڵ قەیرانێــک بــەرەوڕوو نیــن،
کــە کارتێکەری ڕاســتەخۆی لەســەر
سیاســەتی ســتراتیژیکی کۆمــاری
ئیسالمیدا هەیە ،بەڵکوو ئێمە لەگەڵ
قەیرانێــک بەرەوڕوویــن کــە هاوکات
هــەم دەســەاڵتی ناوەنــدی تووشــی
ئاڵــۆزی کــردووە و هــەم کوردســتان
وەک شــاڕێی دەرچــوون لــەو قەیرانــە
پێناســە دەکرێت کەوایە ناوەندی ئێران
کــە لــە ڕووی سیاســی و ئابووریــی
و فیکرییــەوە ،ناوەنــدی دەســەاڵتی
ســەرکوتی کوردســتانە ،تووشــی
قەیــران هاتووە و ڕێگای دەرچوون لەو
قەیرانەش بە کوردستاندا تێدەپەرێت.
قەیرانــی ئــاوی ناوەنــد لە ئێســتادا بۆ
کوردســتان هــاوکات هــەم مەترســییە
و هەمیــش دەرفەتــە بــۆ الیەنــە
ڕۆڵگێڕەکانــی نێــو گۆڕەپانــی
کوردســتان .قەیرانی ئاویــی ناوەند لە
ڕوانگــەی بەرژەوەنــدی کوردســتانەوە
ســەیر بکــەن و لــە هەوڵدا بن ئاســتی
مەترسییەکە کەم بکرێتەوە و بەرینیی
و کارتێکــەری دەرفەتەکــەش زیــاد
بکرێت.
پێشەکی:
ئــاو یەکێــک لــە فاکتــەرە
گرینگەکانی ژیان و شارســتانییەتە و
بنەمای سەرەکی گەشەی بنچینەیی
و کۆڵەکــەی پاراســتنی ژینگەیــە؛
هــاوکات ئاو بنەمــای بەرهەمهێنانی
خۆراک و دابینکردنی پیشەیە.
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت  %14وشکایی
جیهــان لەخــۆ دەگرێــت ،بــەاڵم %5ی
ئاوی خواردنەوەی جیهان لەو ناوچەیە
هەڵکەوتووە و ئەوەش وای کردووە ئەو
هەرێمە وەک هەرێمێکی بەیار پێناسە

بکرێت بەاڵم لە ئێستادا واڵتانی کوێت،
ئیماراتــی یەکگرتــووی عەرەبــی،
قەتــەر ،ئێــران و ســعوودیە لــە دۆخــی
قەیرانی کەم ئاویی و وشکەســاڵیدان.
کــەم ئاویی و بەیاربوونی جوغرافیای
ئێــران لــە پێنــج ڕەهەنــدی سیاســی،
ئەمنییەتــی ،ئابــووری ،کۆمەاڵیەتی
و فەرهەنگییــەوە کارتێکەری لەســەر
حکوومــەت و کۆمەڵگای ئێران هەیە
و ئەوەش وای کردووە کە کەمبوونی
ئاو ببێتە هۆی قەیران لەو واڵتەدا.
پێناسەی قەیرانی ئاو و هۆکارەکانی
لــەو بەشــەدا ســەرەتا پێناســەیەکی
قەیران دەکەین دیارە لەم وتارەدا قەیران
بەو مانایە دێت:
دیارەدەیەکــی زەختهێنــەر کــە لــە دوو
رەهەنــدی دەروونــی_ کۆمەاڵیەتــی
دەتوانێــت ڕوانگــە و گەاڵڵەکانــی
ژیانی ئاسایی کۆمەڵگا و دەسەاڵتی
سیاســی تێک بشــکێنێت و هاوکات
ببێتــە هــۆکاری دژکــردەوە ،خەســار،
مەترســی و پێداویســتیی نــوێ.
ئــەم دیاردەیــە دەتوانــێ دەرئەنجامــی
رووداوێکی سرووشتی یان کردەیەکی
مرۆڤــی یــان تێکەڵێــک لــە هــەر
دووکیان بێت.
پرســیاری یەکەمــی ئەو وتــارە ئەوەیە
"ئایا ئێران لە قەیرانی بێئاویدایە؟"
ســەرەڕایی ئەوەیکــە بــە گەڕانێکــی
ئاســایی لــە ئینتێرنێتــدا یــان بــە
گوێدانــی زۆر ئاســایی هەواڵەکانــی
پەیوەندیــدار بــە دۆخی ئــاو لە ئێراندا
ڕەنگــە بــۆ هەر خوێنەر و بیســەرێک
دەرکەوێــت ،بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی
ئاســتی خوێندەوارییەکــە دەردەکەوێت
کــە ئێــران لــە قەیرانــی ئاودایــە بەاڵم
بــۆ ســەلماندنی ئــەم پرســیارە قســەی
چەنــد بەرپرســی ئێــران وەک بەڵگــە
دەهێنمەوە.
بەڵگەی یەکەم:
بهیانــی رۆژی یەکشــەمە ١٧ی
جۆزەردانــی ١٣٩٤ی هەتــاوی
حەســەن روحانــی ســەرکۆماری ئێران
لــە ڕێوڕەســمی حەوتــووی ژینگــە
گوتــی" :ئێمــە کاتێــک دەڵێیــن
دەبــێ گەمــارۆ زاڵمانــەکان البــدرێ،
هێنــدێ کــەس چاویــان زۆر هەتــەر
نــاکات ،گەمــارۆکان دەبــێ الچێــت
هەتــا ســەرمایە بێتــە نێو ئێــران ،هەتا
کێشــەی ژینگــە ،کار ،پیشــە و
ئــاوی خواردنەوەی خەڵک چارەســەر
بکرێت".
بەڵگەی دووهەم:
"عیســا کەالنتــەری ،جێگــر و
ڕاوێژکاری حەسەن روحانی لە بواری
کشــتوکاڵ ،ئاو و ژینگــە دەڵێت" :لە
ســاڵی ڕابردوودا وەزارەتی وزە غیرەتی
ئــەوەی نەبــووە دان بــە ڕاســتییەکاندا
بنێت بەاڵم ئێستا قەیرانی وشکەساڵی
گەیشــتووەتە ئاســتێک کە بەرپرســان
تێگەیــون واڵت ڕوو لــە کاولبوونــە.
لــە ئێســتادا %٧٠ی جەمــاوەری ئێران
ســەرانەی ســاڵێک ئاویــان کەمتــر
لــە  ٩٠٠میتــری ســێ گۆشــەیە،
ئــەو ڕێژەیــە بەپێــی ســتاندارد واتــە
کارەساتێکی گەورە.
عیســا کەالنتــەری کە لە ســەردەمی

دەســەاڵتداریی هاشمی ڕەفســنجانیدا
وەزیــری کشــتوکاڵ بــووە لــە
کۆڕبەندێکــی "بنیــاد ملــی امیــد
ایرانیــان" دەڵێــت" :ئێــران %٩٧ی
ئــاوی ســەرزەوی خــۆی خســتووەتە
کار و ئــەوەش وای کــردووە هەمــوو
چۆمەکانی ئێران ڕوو لە وشکی بنێت،
ئیتــر ئاومــان نەماوە" .ئــەو لە درێژەدا
گوتــی" :ئــەو بابەتــە بــەو مانایەیــە،
ئەگــەر هــەر بەو شــێوازە بــەردەوام بین
نزیکــەی %٧٠ی ئێرانییــەکان واتــە
نزیکــەی  ٥٠ملیــۆن کــەس ناچــار
دەبن ،واڵت بەجێ بهێڵن".
کەالنتــەری لــە درێژەی قســەکانیدا
گوتــی" :بەرپرســانی حکوومەت هەتا
ئێســتا لــەو بــاوەڕدا نەبــوون کە واڵت
ڕوو لە هەڵدێرە و ئێســتا تێگەیشتوون.
بەپێی ســتانداردی نێودەوڵەتی ڕێژەی
کەڵکوەرگرتن لە ئاوەکانی ســەرزەوی
نابێــت زیاتــر لــە  %٤٠بێــت .ئــەوە
لــە کاتێدایــە کــە زۆربــەی واڵتانــی
پێشــکەوتوو ڕێــژەی بەکارهێنانــی
ســەرچاوەگەلی ئــاو ،لــە ئاســتێکی
باشــدا خۆیــان ڕاگرتــووە و بەالیەنــی
زۆرەوە %٢٥ی ســەرچاوەگەلی ئاویی
خۆیان بەکار دێنن".
کەالنتــەری لــە درێــژەدا ڕایگەیانــد:
"تەنیــا دوو واڵت لــە جیهاندا هەن کە
ئاســتی بەکارهێنانی ســەرچاوەگەلی
ئــاوی ســەرزەویان ســەرووی %٤٠ە و
ئەوەش وای کردووە ئەو واڵتانە ڕوو لە
قەیــران بنێن .ئــەو دوو واڵتەش واڵتی
ئێران و میســرن .ئەوە لە کاتێدایە کە
ڕێــژەی بەکارهێنانی ســەرچاوەگەلی
ئــاوی ســەرزەوی لــە میســر %٤٦ە
بــەاڵم لــە ئێــران گەیشــتووەتە ئاســتی
 ،%٩٧بــۆ ئــەوەی قوواڵیــی ئــەو
کارەســاتە دەرکەوێــت بڕواننــە ڕێژەی
بەکارهێنانــی ئــاوی ســەرزەوی لــە
چەنــد واڵتــی پێشــکەوتوودا کــە بەم
شــێوەیە :ژاپۆن  ،%١٩ئەمریکا ،%٢١
چیــن  ،%٢٩هێندوســتان  %٣٣و لــە
واڵتانی وەک ئیســپانیا کە لە ڕووی
کەشــوهەواوە هاوشــێوەی ئێرانــن تەنیا
 %٢٥ســەرچاوەگەلی ئاوی سەرزەوی
خۆیان بەکار بێنن".
کەالنتــەری وەزیــری پێشــووی
کشــتوکاڵ هەروەهــا گوتــی" :ئــەو
مەســەلەیە بــەو مانایەیە کــە تەنانەت
ئەگــەر ڕێــژەی بارانیــش زیــاد بکات
و ئــەو ئــاوە ،زەویــش هەڵمــژێ بــەاڵم
شــوێنێک بــۆ پەســمەندەکردنی ئــەو
ئــاوە نییە .دەرهاویشــتەی ئــەوە دەبێتە
هــۆی ئــەوەی ئاوەکــە لەســەر زەوی
بمێنێتــەوە و ببێتــە هەڵــم .ئــەوەش
دەبێتــە هۆی ئــەوەی ئاســتی بەپیتی
زەوییەکــە دابەزێت ،چونکە زەوییەکە
دەبێتە شــۆرەکات .لە ئێســتادا دۆخی
ئاویــی شــاری لە ئێــران گەیشــتووەتە
ئاســتێک کــە هێندێ شــار لە ڕووی
ســتانداردی نێودەوڵەتییــەوە بووەتــە
"شــاری مــردوو"؛ بۆوێنــە هێنــدێ
شــاری وەک شــاهروود و نەیشــابوور
لــە ڕوانگــەی هیدرۆلۆژییەوە شــاری
مردوون و زۆربەی ناوچەکانی شاری
ڕەفســجانیش هەروەک شــاری مردوو
بەحیساب دێت".

بەڵگەی سیێهەم:
لێــرەدا بۆ درێژەی باســەکە بەشــێکی
کــورت لــە دەقــی قســەی "موحســن
رەنانــی" ئابوورینــاس ،مامۆســتای
زانکــۆی ئیســفەهان و ڕاوێــژکاری
بااڵی ناوەندی ئاماری ئێران دێنمەوە:
موحسن رەنانی لە کۆڕبەندی "ڕۆڵی
بــاوەڕەکان ،بایەخــەکان و ســەرمایەی
کۆمەاڵیەتــی لــە دەســەاڵتدارێتیی
ئــاودا" هــاوکات لەگــەڵ ئەوەیکــە
پێداگــرە لەســەر ئــەوی "قەیرانــی
ناوکی" قەیرانی ڕاستی نێو ئێران نییە
دەڵێــت :ملمالنێی ناوکــی درنگ یان
زوو چارەســەر دەبێت ،ئامریکا هیچی
پێناکرێــت و قەیران و ئاڵۆزی لەگەڵ
ســعوودیش ناتوانــێ ئێــران تووشــی
ژانەسەر بکات بەاڵم قەیرانی ئاو ئێران
قــووت دەدا و تەناهــی نەتەوەیــی ئێمە
دەخاتە مەترســییەوە .ئێستا گۆڕەپانی
ڕاســتی شــەڕی ئێمە ،گۆڕەپانی ئاوە
و قەیرانی ئاو خەریکە دێتە نێو تەونی
کۆمەاڵیەتیمانەوە".
ئەگــەر قســەی ئــەو دوو بەرپرســەی
ئێــران کــە یەکیــان ســەرکۆمار و
ئەویتر ڕاوێژکاری بااڵی سەرکۆمارە
لەگــەڵ لێکدانــەوەی پرۆفســۆرێکی
زانکــۆ کــە ئابووریناســێکی
ڕاوێــژکاری حکوومەتــی ئێــران و
ڕاوێــژکاری ناوەنــدی ئامــاری ئێرانە
لەپاڵ یەک دانێین ،هەواڵی رۆچونی
زەوی ،تێکهەڵچوونــی خەڵک لەســەر
کەمیــی ئــاو و چۆڵبوونی دێهاتەکان
لەبــەر کەمیــی ئاو وەک بەڵگەیەک
بقەبڵێنیــن و هــاوکات ئــەو پێناســەی
قەیــران کــە لــە ســەرەتاوە کردمــان
بکەینــە بنەمــا ،بەڕوونی دەردەکەوێت
کــە کەمــی ئاوی ئێــران کارتێکەری
دەروونــی و ســتراتیژی لەســەر کــردە
و هەنگاوەکانــی حکوومــەت و
کۆمەڵــگای ئێــران هەبــووە ،کەوایــە
ئێران لە "قەیرانی ئاو" دایە.
پــاش ســەلماندنی ئەوەی کــە کەمی
ئــاو لــە ئێــران بووەتــە قەیــران ،دەبــێ
بــەدوای هــۆکاری قەیراندا بگەڕێین.
کەوایــە پرســیاری دووهــەم ئەوەیە کە
چی وای کردووە قەیرانی ئاو لە ئێران
بێتە ئاراوە؟
بەگشــتیی دەکرێــت ،هۆکارەکانــی
ســەرهەڵدانی قەیرانــی ئــاو لــە ئێــران
لــەو چەند خاڵەی خوارەوە پۆلێنبەندی
بکرێت:
یەکەم :ئاڵوگۆڕیی کەشوهەوا
هــەر چەشــنە ئاڵوگۆڕێکــی بەرچــاو
لــە خشــتەی دۆخــی چاوەڕوانکراوی
کەشوهەوا پێی دەگوترێ "ئاڵوگۆڕی
کەشوهەوا" کە بە ڕوونی ئێستا بابەتی
گەرمبوونــی زەوی لەالیــەن زۆربــەی
شــارەزایانی زەویناســی و کەشــوهەوا
ناســی دانــی پێدا دەنرێــت  .بە ڕوونی
بارینی لەناکاو ،وشکەســاڵی ،بارینی
بەفر لە ناوچە بەیارە گەرمەسێرەکان،
هەستانی لەناکاوی الفاو و خۆڵبارین
لە نیشانەکانی ئاڵوگۆڕی کەشوهەوا
لە قەڵەم دەدرێن" .کە ئەو ئاڵوگۆڕە،
جوغرافیای ئێرانی گرتووەتەوە.
دووهەم :وشکەساڵی
حەمیــد چیتچیــان وەزیــری وزەی
(خولــی یەکەمــی ســەرکۆماری
حەســەن رووحانــی) ئێــران ،لــە
ڕاپۆرتێکــی ڕۆژی یەکشــەممە ١٤
بانەمــەڕی  ١٣٩٣لە پارلەمانی ئێران
دەڵێت:
"وێــڕای ئەوەی ئێران لە ناوچەیەکی
بەیــاری دنیــادا هەڵکەوتــووە ،ئێمە لە
مــاوەی  ١٠ســاڵی ڕابــردوودا رێــژەی
نێونجــی باریــن لــە  ٢٥٠میلیمتــر
بــۆ  ٢٤٢میلیمتــر کــەم بووەتــەوە و
واڵتەکەمــان لەگــەڵ کێشــەی زۆر
قووڵی سەرچاوەگەلی ئاو بەرەوڕووە".
چیتچیــان لــە درێــژەدا دەڵێــت:
"لــە دەرەنجامــی پەیتاپەیتــای
وشکەســاڵی و ئاڵوگۆڕی کەشوهەوا

کــۆی ســەرچاوەگەلی ئــاوە
"تجدیدپەزیرەکانــی" واڵت لــە ١٣٠
میلیارد میتری ســێ گۆشــەوە لە ١٠
ســاڵی ڕابــردوودا بــۆ  ١٢٠میلیاردی
سێ گۆشە دابەزیوە" .
ســێهەم  :الوازیــی یاســا و
بەڕێوەبەرایەتی یاسا
بــۆ ڕوونبوونەوەی ئەو باســە پێویســتە
شــیکارییەک لــە خەسارناســی و
هــۆکاری ســەرهەڵدانی قەیرانــی ئــاو
لە ئێراندا بکرێ کە دوکتور موحســن
رەنانــی ئابوورینــاس لەمبــارەوە دەڵێت:
"نــەوت بەرتیلــی خەڵکــی ئێــران بــە
حکوومــەت بــووە و خەڵــک نەوتیــان
داوە بەحکوومــەت ،تاکــوو پیتــاک
و باجیــان لێنەســتێنێ و لــە بەرانبەردا
حکوومەتیــش ئاوی وەک بەرتیلێک
بۆ خەڵک سەیر کردووە و هیچ کات
بــۆی گرینــگ نەبــووە کــە خەڵــک
چۆن ئاو بەکار دێنن".
کاتێــک کــە هێنــدێ ســەرچاوە باس
لــە  ٧٠٠هــەزار چــااڵوی نایاســایی
لــە ئێرانــدا دەکــەن ،زیاتــر لــە هەموو
شــتێک بۆمــان ڕوون دەبێتــەوە کــە
یەکێک لە هۆکارەکانی قەیرانی ئاو
لە ئێراندا قەیرانی یاســای پەیوەندیدار
و بەڕێوەنەچوونــی ئــەو یاسایەشــە کە
ئێســتا هەیــە .وەک رەنانــی بەباشــی
باســی کــردووە؛ حکوومــەت وەک
رێکخــراوی ئەرکدار بــۆ بەڕێوەبەریی
یاسا لە ئێراندا ،هیچ کات بایەخێکی
بــەوە نــەداوە کــە خەڵــک چــۆن ئــاو
بەکار دەهێنێت و چۆن چاڵئاو لێدەن و
چەندە ئــاوی خواردنەوە بەکار دەهێنن
و چەنــدە ئاو بۆ پیشــە و کشــتوکاڵ
بــەکار دەهێنــرێ کەوایــە یەکێک لە
هۆکارەکانــی ســەرەکی قەیرانــی ئاو
لــە ئێران ،نەبوونی یاســای تۆکمە بۆ
هەڵێنجانــی ئــاو و چاودێــری نەکردن
بەســەر چۆنێتــی بەڕێوەبردنــی ئــەو
یاسایەشە کە هەیە.
چوارەم :هاوواڵتی نابەرپرس
بەشێک لە ئاو وەک ئاوی خواردنەوە
و ئــاو بــۆ پێداویســتی ژیانــی رۆژانە
لەالیــەن هاوواڵتییانــەوە بــەکار
دەهێنــدرێ ،کەوایــە زۆر گرنگــە کە
فەرهەنگی گشتیی بەکارهێنانی ئاو
لــە نێو ژیانــی رۆژانــەی کۆمەڵگادا
هەبێت و رێژەی نێونجی لەکارکردنی
ئــاو لــە کۆمەڵگــەی ئێــران بەپێــی
جوغرافیــای ئێــران بــەرزە و ئــەوە
هاوکاتــە لەگەڵ ئەوەیکە هاوواڵتییان
چ لە بواری پیشــەیی و چ لە بواری
کشــتوکاڵدا ،کە ئاو بەکار دێنن ئەو
فەرهەنگەیــان بــۆ جێنەکەتــووە کــە
ئــاو ســەرچاوەیەکی نیشــتمانییە و لە
ئاســتێکی دیاریکــراودا و بــە رێــژەی
پێویســت دەبێــت بــەکار بهێنــدرێ،
بەڵکــوو زۆرینــەی هاوواڵتییانــی
ئێــران هەرچەنــدە خۆیــان بەپێویســتی
بزانــن ئــاو بــەکار دێنــن و بــۆ ئــەوە
بەمەبەســتی خۆشــیان بگــەن ئامادەن
بەرتیــل و بەرتیلكارییــش بکــەن .لــە
ڕاســتییدا ئێمە لە ئێــران تەنیا لەگەڵ
حکوومەتــی نەوتــی بــەروڕوو نیــن
بەڵکــوو لەگــەڵ هاوواڵتــی نەوتیــش
بەرەوڕوویــن .هاوواڵتییــەک کــە
ئامــادە نییە ،هیچ بەرپرســایەتییەک
بگرێتــە ئەســتۆ و لــە پێنــاو قازانــج و
بەرژەوەنــدی تاکەکەســییدا ئامادەیــە
هەمــوو رێگایــەگ بگرێتەبــەر
بــۆ ئــەوەی پاشــقولی یاســا بــدات.
هاوواڵتــی نابەرپــرس یــەک لــە
هۆکارەکانــی ســازبوونی قەیــران ئــاو
لــە ئێرانە چونکــە ئاو ســەرچاوەیەکە
کــە هەمــوو کۆمەڵگــە لــە ژیانــی
رۆژانەیدا بەکاری دێنێ بەاڵم ئاستی
بەرپرســیارێتی لــە نێــو کۆمەڵگــە
بەرانبــەر بــەو بەکارهێنانە زۆر الوازە.
ڕێژەی  ٧٠٠هەزار چااڵوی نایاسایی
باشــترین بەڵگەیــە بــۆ نیشــاندانی
هاوواڵتی نابەرپرس.

پێنجەم :ئایدۆلۆژی سیاسی
کۆمــاری ئیســامی دەســەاڵتێکی
ئایدۆلۆژیکە و ئەو ئایدۆلۆژیکبوونە،
لــە چەنــد ڕووەوە کارتێکەری لەســەر
قەیرانی ئاو هەبووە:
ئا :کۆماری ئیسالمی لە زۆر ڕووی
پیشەییەوە دەیهەوێت پێشکەوتن بەخۆوە
ببینێــت ،تەنیا بۆ ئەوە مەبەســتییەتی
کــە پڕۆپاگەنــدەی پێوە بــکات و ئەو
پێشــکەوتنەوە وەک دەســکەوتێک
بــە ئایدۆلــۆژی ئیسالمی_شــیعەوە
گــرێ بداتــەوە .ئــەوەش وای کــردووە
کــە گەشــی لــە ئێــران گەشــەیەکی
الســەنگ بێــت ،لــە کاتێــدا کــە لــە
ئێــران "مــردن بــە ڕووداوی ئۆتۆمبێل
ســێهەمین هــۆکاری مەرگــە بــەاڵم
ئێــران خاوەنی تەکنۆلــۆژی ناوکی و
تەکنۆلــۆژی نانۆیــە .بەمانایەکیتــر
واڵتێــک کــە رێگەوبانی نییــە بەاڵم
هەنگاو بۆ سەرچڵەکانی تێکنۆلۆژی
دەنێت؛ ئەو شــێوە ڕوانینە وای کردووە
کــە لــە ڕووی گەشــەوە ئێــران پتــر
لــەوەی گەاڵڵەیەکــی ســتراتێژیک
بێت ،گەاڵڵەیەکــە کە بۆ پڕوپاگەندە
کەڵکی لێوەردەگیرێت.
ب :ســەرەڕای باســی بەکارهێنانــی
گەشــە وەک پڕوپاگەنــدە ،کۆمــاری
ئیســامی دەیهەوێــت ،لــە هێندێــک
ڕووەوە کــە توانــای جوغرافیایــی و
ئینســانی بــۆی نییە ،پێــش بکەوێت؛
ئــەو ڕوانگەیــەش لــە نێــو خشــتەی
ســتراتێژیکی گەشــە دەبێتــە هــۆی
ئــەوەی کەمتــر بیــر لــە گەشــەی
سەقامگیر بکرێتەوە و هاوکاتزەخت
بخرێتە سەر ژێرخانی ژینگەیی ئێران؛
بەمانایەکیتر گەاڵڵەکانی گەشــەی
ئێــران کــە ســەرچاوە لــە ئایدۆلــۆژی
شــێعە_پارس دەگرێــت ،لــە ئاســتی
توانایی ژینگەیی ئێران بەرزترە.
پ :ئایدۆلــۆژی سیاســی کۆمــاری
ئیســامی وای کــردووە ئــەو رێژیمــە
تیۆرییەکــی سیاســی تایبەت بەخۆی
هەبێــت بــەو مانایــە کە ئەوان پشــتی
کەمینــەی شــیعە لــە دنیــادا دەگرن،
دەکرێــت ئــەو ئایدۆلۆژییــە لــە
چوارچێوەی "هەناردەکردنی شۆڕشی
ئیســامی " گردکــۆ بکەیــەوە؛ لــە
کــردەدا هەناردەکردنــی شۆڕشــی
ئیسالمی واتە پەیڕەوکردنی سیاسەتی
گرژینانەوە لە ئاستی نێودەوڵەتیدا.
هەنووکــە کۆمــاری ئیســامی
لەڕێگــەی ســازکردنی گرووپــی
ئایینی سەربەخۆ لە هەوڵدایە دەست لە
کاروباری نێوخــۆی زۆربەی واڵتانی
ئیسالمی وەردات ،ئەوەش وای کردووە
کە ئێران لەالیەن واڵتانی ئیسالمی و
هاوپەیمانانیانەوە وەک مەترســییەکی
گــەورە پێناســە بکرێــت و هاوتــاک
بــەردەوام لــە مەترســی گەمــارۆی
ئابووری نێودەوڵەتی و تەنانەت شەڕدا
بێت و ئەو سیاسەتەش بووەتە هۆکاری
ئەوەی هەندێ پێداویســتیی ســەرەکی
خۆراکی زۆرینەی کۆمەڵگە لەالیەن
حکوومەتــی ئێرانــەوە وەک خۆراکی
ســتراتێژیک پێناســە بکرێــت و هەوڵ
بــدات کە لە نێوخــۆ بەرهەمی بێنێت.
ئەوە لە کاتێکدایە کە ئێران لە ڕووی
جوغرافیــا و کەشــوهەواوە توانایــی
ئــەوەی نییــە پێویســتیی خۆراکــی
خــۆی بەتــەواوی دابین بــکات ،بەاڵم
پەیڕەوکردنی سیاســەتی گرژینانەوە
لــە ئاســتی نێودەوڵەتیــدا وای کردووە
کــە ئێــران بــەردەوام مەترســی ئــەوەی
لەســەر بێــت کــە تەناهــی خۆراکــی
بچێتــە ژێــر مەترســییەوە و ئــەوەش
بووەتــە هۆکارێــک کــە زەختی زیاتر
لــە توانا بکرێتەســەر ســەرچاوەکانیی
سرووشتی و ژینگەیی نێو ئێران و ئەو
زەختەش بووەتە هۆی ئەوەی ژینگە و
ئــاو لە ئێراندا بکەونــە نێو قەیرانێکی
قووڵەوە.
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ئێرە ڕۆژهەاڵتە بە کاتی کرماشان

جەماڵ ڕەسووڵ دنخه
لــە بیرمــان نەچێــت کــە ڕووداوی
سرووشــتیی بوومەلەرزەی کرماشان
ڕووداوێکــی دڵتەزێن و کارەســاتبارە
کــە لــە مێــژووی نەتەوەی کــورددا
تۆمــار کــرا کــە تێیــدا بــە دەیــان
هاوواڵتیــی کــورد لــە پارێــزگای
کرماشــان ســەر بــە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت کــوژران ،برینداربــوون،
بێسەروشــوێن بــوون و دەیــان هــەزار
کەســیش لەژێــر دژوارتریــن دۆخــی
ژیانــدا مانــەوە و تــا ئێســتاش هــەر
دەســت و پەنجــە لەگــەڵ قەیــران
و کوێرەوەرییەکانــی دوای ئــەو
ڕووداوە نــەرم دەکــەن .ئەگەرچــی
بــە فەرمــی و بــە شــایەتی خەڵک
و هەواڵنێرانــی بیانــی و هەندێــک
لــە هەواڵنێرانــی خۆجێیــی -
تەنانــەت بەرپرســانی ڕێژیمیــش لــە
لێدوانەکانــی خۆیانــدا باســیان لــەوە
کــرد  -هیچ خزمەتگوزارییەک بۆ
خەڵکــی لێقەوماو ئەنجــام نادرێت و
ئیمکاناتی ڕفاهی بۆ خەڵک دابین
ناکرێــت و خەڵــک لــە دۆخیکــی
خراپ و پڕمەترســیدان و هەڕەشەی
گیانیان لەسەرە.
لــە چەند ڕۆژی ڕابــردوودا بەردەوام
بــاس لــه نەبوونی خزمەتگــوزاری و
گوێنەدانــی بەرپرســانی ڕێژیــم لــەو
بارەیــەوە کــراوە بەچەشــنێک کــە
نەتەنیــا یارمەتــی بە خەڵــک نادەن
بەڵکــوو تەنیا بۆ ســەیر و ســیاحەت
دەچنــە شــوێنی بوومەلەرزەکــە؛
ئــەو باســەش لــە ڕاگەیەندنەکانــی
ڕێژیــم لەوانــەش "ایرنــا" و "ایســنا"
بــاو بووەتــەوە هەروەها هەندێک لە
ڕۆژنامەکانی ڕێژیم وەک "ابتکار"
بە تیتری گەورە نووسیان "تور زلزلە
گردی!" .
لە الیەکی دیکەشــەوە کاتێک کە
خەڵکــی کوردســتان دیتیــان دوای
ئــەو ڕووداوە بەرپرســانی ڕێژیــم
نیســبەت بــەم ڕووداوە دڵتەزێنــە
چەندە بێهەڵوێست و بێتەفاوتن لە
هەڵمەتێکــی مێژووییدا ســەلماندیان
کــە کوردســتان ئێســتاش مەکــۆی
خۆڕاگــری و ســەنگەری خەباتــە.
ئەم هەنگاوەی خەڵکی کوردستانی
ڕۆژهــەاڵت ڕوو لە هاونیشــتمانان و

هاوزمانانــی خۆیــان لــە پارێــزگای
کرماشــان بەرپرســانی ڕێژیمــی وڕ
و و و سەرلێشــێواو کــرد و میدیــا و
ڕاگەیەندنەکانــی جیهــان و ناوچــە
باســیان لــە یارمەتییەکانی خەڵک
کرد.
لێــرەدا چەنــد خاڵ جێگای ســەرنجە
کە دەبێ وەک نەتەوەی کورد و بە
تایبەت ڕێبەرانی سیاسیی کورد بە
تایبەتی ،بایەخی پێ بدەن کە چۆن
یەکدەنگــی و یەكڕیــزی خەڵــک
چەکێکە کە هیچ شــتێک توانای
خۆڕاگــری لەبەرانبەریــدا نیــە.
ئــەوەش لــەم ڕووداوەی کرماشــاندا
دەرکــەوت کــە یەکدەنگــی چۆنە و
چ دەکات و خەڵکیــش ڕوویــان لــە
حیزبــەکان کرد کە ئەو یەکدەنگییە
دەبێ سەرباشــقەیەک بۆحیزبەکانی
ڕۆژهــەاڵت بێــت .ئەگەرچــی
بــاس لــەوە دەکرێــت یەکدەنگــی
و یەکڕیــزی دەتوانێــت هەمــوو
کێشــەکان بــە ئاســانی چارەســەر
بــکات و هیــچ کــەس و الیەنێکــی
سیاســی لــە کوردســتان و تەنانــەت
بەرپرسانی واڵتانی بیانیش لەبارەی
کــورد نکۆڵــی لــەم پرســە ناکــەن؛
بــەاڵم دەبینیــن کــورد یەک دەســت
نیــە و هــەر کــەس بــۆ الی خۆی و
بەرژەوەندی خۆی ڕادەکێشێت .بۆیە
باســکردنی ئەم چەنــد خاڵە بە ڕای
نووسەر گرینگ بوو.
یەکــەم؛ نابــێ نەتەوەی کــورد هێندە
خۆ ســەرکۆنە و خەتابار بکات ئەرێ
بــۆ چی کورد و ڕێبەرانی کورد هەر
باســی یەکگرتوویــی و یەکدەنگــی
دەکــەن بــەاڵم هەوڵــی بــۆ نــادەن؟!
واڵمی ئاسانە دەڵین کەس لە ڕاستی
نیــە و بــۆ الی خۆیانــی ڕادەکێشــن.
بــەاڵم ئایــا ئەوە ڕاســتە؟ بــێ گومان
نا .چونکە سیاســەت بەشــێکی دەبێ
بــێ ئەمالوئەمــا لە خزمەتــی حیزب
یــا الیەنی سیاســی تایبــەت بە خۆت
دابێــت؛ ئەویــش بــۆ "حفــظ موجودیت
سیاســی" حیــزب یــا الیەنەکەیــە و
بەشــی زۆرتــری لــە خزمەتی خەڵک
دایــە .بــەاڵم کاتێک سیاســەت بۆ بە
خزمەت بە "تەیف و گیرفان" ئیتر ئەو
سیاســەتە دەچێتە بازنەی خۆشبژێوی
لــە ســەر نانی خەڵک .ئەگــەر کورد
یەکڕیــز نیــە هــۆکاری زۆرە ویــەک
لەوانــە پرســێکی کەلتووریــە .کــورد
فەرهەنگێکــی زۆر بەهێــز و قوڵــی

هەیــە بــەاڵم بــە ســوودی سیاســی
کەڵکــی لێــوەر نەگیراوە .کارەســاتی
نەبوونــی یەکڕیــزی کورد لێــرە دایە.
بۆیــە لــە یەکــەم قۆناغــدا ئەگــەر
کرماشــان نموونــەی یەکدەنگــی و
یەکڕیزی بوو ئەوە تەنیا دەستپێکێک
بــۆ یەکگرتوویــی دیکە لــە داهاتوودا
بــوو کــە دەبــێ حیزبــەکان بتوانــن بە
شــێوەی سازماندراوتر کاری بۆ بکەن
و بەرنامــەی بۆ دابڕێــژن تا بتوانن لە
مەیدانی خەباتدا باشتر کار بکەن.
دووهــەم :کاتێــک لــە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت خەباتــی خەڵــک چ
الواز یــا بەهێز بۆ ئــازادی بەردەوامە،
هــاوکاری ،پێکــەوە ژیــان ،هاوبەشــی
لــە شــایی و شــینی یەکتــردا و تــا
دوایــی . ...کــە خەڵــک پێکــەوەن
ئەمــە ئەو پــەڕی یەکڕیزییە( .نموونە
ئەنجامدانی ڕێفراندۆمی سەربەخۆیی
کوردستان ،بوومەلەرزەی کوردستان و
چەند ڕوودای دیکە) .ئەو یەکڕیزییە
"ضمنــی و عملی"ـــیە ئەگەرچــی
هەمیشــە لــە مەیــدان دا نیــە بەاڵم لە
کاتــی خۆیــدا ئێمە و جیهــان بینیمان
کــورد یەکڕیــزە تەنیــا ڕێکخســتنی
ســازماندراوی دەوێــت .کاتێــک
خەڵک بە بانگەوازی حیزبەکان دێنە
ســەر شــەقام دەر دەکەوێت کە ئاستی
یەکدەنگــی خەڵــک چونە و نا گوتن
بە ڕێژیم چۆنه .بۆیە دەبێ زۆر وشیار
بیــن کــە ئــەو هەنگاوانــەی خەڵــک
بــۆ یــەک الیەنــی سیاســی تایبــەت
نەگوازینــەوە و بــە نــاوی الیەنێــک
تاپــۆی نەکەیــن .تەنیــا بــە نــاوی
کــورد و خەڵــک تۆمــار بکرێت ئەوە
خــۆی یەکەم دەرخــەری یەکڕیزییە و
دووهەم ڕێگا خۆشکەرە بۆ بەرەیەکی
یەکگرتووی سیاسی و نیزامی کورد
لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت.
ســێهەم" :گسســت فرهنگــی و
اجتماعــی" لە ڕێژیمی ئێران و هەموو
نەتەوەکانــی دیکــەی ئێــران .ئــەوەش
دان پــێ دانانــە بە چەنــد نەتەوەبوونی
جوغرافیای ئێران و شکستی ڕێژیمی
ئێــران کــه دەیهــەوێ نەتــەوەی فارس
بــە گرتنەبەری هــەر بیرۆکەیەک بە
ســەر باقــی نەتەوەکانــی دیکــە زاڵ
بــکات .لــەو ڕووداوی بوومەلــەرزەی
کرماشــاندا دیتمــان و جیهانیــش
بینــی نەتــەوەی بااڵدەســتی فارس چ
هەڵوێســتێکی نواند .ئەوەش لە بواری
کۆمەڵناســییەوە باس لەوە دەکات کە

کۆمەڵــگای ئێران لەژێــر کاریگەری
سیاســەتەکانی ئــەو ڕێژیمــە بەرەو چ
ئاقارێــک ڕۆیشــتووە و خەڵکــی ئــەو
واڵتە فرەنەتەوەییە چەندە نیســبەت بە
یەکتــری بــێ تەفاوتــن .ئەوەیکــە لــە
واڵتێــک چەنــد نەتــەوە ژیــان دەکەن
خــۆی پرســێکە ،بــەاڵم لــە بــواری
مرۆیی و هەستی مڕۆڤدۆستیدا هیچ
پاســاوێک هەڵناگرێــت "همنوع"ـــی
خــۆت بــه ڕووداێــک بمــرن و تــۆش
بێدەنگــی هەڵبژێــری" .،شــکافی
اجتماعــی" لــە ئێرانــدا لــە ئاســتێک
دایــه کــە ئیــدی پێویســت نــاکات
بــه شــێوەی ئامــار و لێکۆڵێنــەوەکان
باســی لێ بکەیــن؛ بەڵکوو ئەمڕۆ بە
ڕوونــی بەرچــاو دەکەوێــت کارەســات
لــە چ ئاســتێک دایه .ئــەوەش خۆی
بــە ســوودی ڕێژیمە چونکــە ڕێژیمی
ئێــران یەکگرتوویــی هیــچ کام لــە
نەتەوەکانی ئێرانی بۆ قەبووڵ ناکرێت
و تەنانەت لە هەندێک شــەڕ و ئاژاوە
لە نێوان نەتەوەکاندا دروست دەکات.
چوارەم :سیاســەتی خۆشــگوزەرانی و
خۆشــگوزەرانیی سیاســیی بەرپرسانی
ڕێژیــم لــە ئێرانــدا .ئەگــەر سیاســەت
لەگــەڵ خۆیدا دوو جــۆر ژیان بەرهەم
دێنێت دەبێ بڵێین چیە؟ یەکەم شکست
دەهێنی و ماڵوێرانیە و ئەوی دیکەش
ســەرکەوتنە کە خۆشــگوزەرانیه .ئەم
دوو جــۆر ژیانــە لــە نێــو بەرپرســانی
ئێرانــدا هەیــە ،واتــا ماڵوێرانــی بــۆ
خەڵــک بــە هۆی شکســتی سیاســی
و دووهــەم بەتااڵنبردنــی واڵت بــۆ
گیرفانــی خۆیــان و خۆشــگوزەرانی.
سیاســەتی خۆشــگوزەرانی و
خۆشــگوزەرانیی سیاســیی بەرپرسانی
ڕێژیم بە هۆی ئەوەیکە بە شێوەیەکی
سیستماتیک کاری بۆ دەکەن بووەتە
بــە فەرهەنگی کۆمەڵــگا و زۆربەی
تاکــی کۆمەڵــگا خــۆی لــە بەرانبەر
هیــچ پرســێکدا بەرپرســیار نازانێــت.
ئەو مەســەلەیەش لە نێو پارێزگاکانی
ناوەنــدی ئێرانــدا زیاتــر بــاوە چونکــە
سیاســەتی "تمرکزگرایــی اقتصــادی"
وای کــردووە کــە نەتەوەی بااڵدەســت
ژیانــی باشــی هەبێــت و نیســبەت بــە
نەتەوەکانی دیکەی ئێران بێ تەفاوت
بێــت .ئەمــە وای کــردووە کە خەڵک
شوناســی خــۆی و ئامانجــی ژیانــی
لەبیر بــکات و نەتوانێت جوانییەکانی
ژیــان بناســێت .بــەاڵم دەبینیــن تاکی
کــورد دەوڵەمەنــد و هــەژار لــە

وێرانەیەکی سیاســیدا بــێ گوێدان بە
سیاســەتەکانی ڕێژیمــی ئێران هەموو
ســنوورەکانی ئــەو ڕێژیمــە دەبڕن و بە
هانای هاونیشتمانانی خۆیانەوە دەچن
کــە یەکدەنگییەکە ڕێژیمی تۆقاند و
دیســان زانیــان کــە لە بەرانبــەر کورد
شکستیان خواردووە.
لــەو چــوار خاڵــەی کــە بــاس کــرا
دەبینیــن کــە نەتــەوەی کــورد لــە
جوغرافیــای خۆیدا خاوەن شــێوازی
سیاسی و ژیانی تایبەت بە خۆیەتی
و ئەگەرچــی خــۆی لــە ڕووی
مودیریەتــی "عینــی" کاروبــاری
خــۆی بەڕێوە نابات بەاڵم لە ماوەی
چەند ڕوودای ڕابردوو و ڕژانە سەر
شــەقامی خەڵک دژی ئەو ڕێژیمە
دەرکــەوت کــە لــە ڕووی "ضمنــی"
خۆی بەڕێوەبــەری خۆیەتی و هیچ
بەهایــەک و بۆ کاربەدەســتانی ئەو
ڕێژیمــە دانانێن و تەنیا ســەرکوت و
خەفەقانــە کــە خەڵکــی کۆنتــڕۆڵ
کــردووە .کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
بــەو ئاســتە لــه "شــعور سیاســی"
گەیشــتووە کــە چــاک و خــراپ
سیاسی لێک جیا کاتەوە و بتوانێت
خۆی جڵەوی سیاسی خۆی بگرێتە
دەســت .ئــەوەی لــە بوومەلــەرزەی
کرماشــان ڕووی دا و خەڵکــی
کوردستان بە هانای یەکترەوە چوون
"نا" گوتنێکی پڕ مانایە بە ڕێژیمی
ئێســامیی ئێــران و "رد"ـــی هەمــوو
سیاسەتەکانی ئەو ڕێژیمەیە لەبارەی
کوردستاندا کە شکستی خواردووە.
ئێســتا کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بە
قۆناغێکــی زۆر هەســتیاردا تێپــەڕ
دەبێت الیەک دەستپێکی خەباتێکی
نوێیــە کــە حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان ڕێبــەری دەکات و لــەو
ماوەیــەدا پڕبەهاتریــن و بــە نرخترین
بەهــای داوە که خــۆی هومێدێکی
قایم و پتەوی بە خەڵکی کوردستان
داوە لــە مەیدانــی خەبــاتدا بــە هەر
شــێوەیەک کــە بۆیــان دەکــرێ
ئامــادە بن .لــە الیەکی دیکەشــەوە
ڕێژیمێکــی ملهۆڕ وەک کۆماری
ئیســامی هەمــوو ڕێگایــەک
دەگرێتــە بــەر بۆ ئەوەیکــە دژایەتی
خەباتــی ئازادیخوازانــەی نەتــەوەی
کــورد لــەو بەشــە لــە کوردســتان
بــکات؛ بۆیــه پێویســتە حیزبەکانی
ڕۆژهــەاڵت زۆر بــە ئاگاهیەوە کار
بکەن و بە شــێوەیەکی سازماندەهی

تــر خەڵک ڕێک بخەن .ئەوەی لەو
ماوەیــەدا لــە کرماشــان ڕووی دا و
خەڵک چ کارێکیان کرد لوتکەی
بەرخۆدانــە دژی ئــەو ڕێژیمــە کــە
کــورد لــە ســنوورەکانی خۆیــدا
پارێــزەری خۆیەتی و دەســتێوەردان و
داگیرکردنــی خاکی کوردســتان لە
الیــەن دوژمنــەوە هیــچ ئاکامێکــی
نیــە و وەک کــوردەواری دەڵێــت:
"تەونی جاڵجاڵۆکەیە بەرگەی هیچ
شتێک ناگرێت" .کرماشانێک کە
ڕێژیــم بــە هەموو هێــزی خۆیەوە لە
هەوڵــی چەوســاندنەوەی دایــە ،بــوو
بــە دڕکێــک لە چاوی بەرپرســانی
ئــەو ڕێژیمە و خــەون و ئاواتەکانیان
بوونــە بــه خۆڵەمێــش .کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت ئــەو پێناســەیەی کــە
بەرپرســانی ڕێژیم بۆی دەکەن و بە
ئامار و پڕۆپاگەندای چەواشەکارانە
ناتوانــن "ماهیــت و هویت"ـــی کورد
بســڕنەوە .چونکە مێژوو لە الیەک
و لــە الیەکی دیکــەوە ڕووداوەکانی
ئێستا لە کوردستان "خط بطالن"ـینان
بــە ســەر پــڕۆژەی یــەک "ملیت و
یەک خاکی" بەرپرسانی ڕێژیم کە
باســی لێــوە دەکەن هێنــاوە و ئەوەش
شــتێکی حاشــا هەڵنەگــره" .رابرت
الســن" یەکێک لەو کەســانەی کە
لە سەر "کێشەی کورد و مەسەلەی
کــورد" لێکۆڵینــەوەی کــردووە
بــاس لــەوە دەکات شۆڕشــەکانی
کوردســتانی ڕۆژهەاڵت لە مێژوودا
ترســی خســتە نــاو دەســەاڵتدارانی
ئێــران و تورکیە بۆیە بۆ بەرەنگاری
لە بیری ناســیۆنالیزمی کوردی لە
مــاوەی کەمتر لە  ٥ســاڵدا چەندین
پەیماننامەیان واژۆ کرد و ئێســتاش
بــە قوەتی خۆی ماوەتەوە .ئێســتاش
بیــری نەتەوەیــی کــورد ڕۆژ لــە
دوای ڕۆژ زیاتــر پــەردە دەســتێنێت
و ترســی خســتووەتە ناو بەرپرســانی
داگیرکەری کوردستان و لە دوایین
حاڵەتیشدا کرماشان لە کوردستانی
ڕۆژهــەاڵت مــۆری تەئیــدی لــە
ســەر بیــری نەتەوەیــی کــورد دا و
ڕوو لــە ڕێژیمــی داگیرکەری ئێران
ســەلماندی کە ئێرە " ڕۆژهەاڵته به
کاتی کرماشان".
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قاسملوو،
پرسی ژن و ڕاسان
د .ئیدریس ئەحمەدی
لــە ئاخاوتنێکــدا لــە ٨ی مارســی
زایینیــدا،
١٩٨٩ی
قاســملوو
دوکتــور
پێداگــری لەســەر ئــەوە
دەکا کــە "خەبــات بــۆ
ئەوەی ژن مافی خۆی
وەربگرێ ،بە هیچ
شــێوەیەک جــودا
نییە لــە خەباتی
میلە تە کە مــا ن
بۆ دێموکراســی و
خودموختاری".
ئــەو ئاخاوتنــەی
دوکتور قاسملوو
و هەروەهــا
" کورتــە
با ســێک
لــە ســەر
سۆسیالیزم"،
لــە
کــە
کۆنگرەی شەشەمی
حیزبــی دێموکــرات لە
ســاڵی  ١٩٨٤پەســەند

کــرا بــەاڵم ســاڵێک پێشــتر ئامــادە
کرابوو ،لە ســەردەمی شــەڕی سارد
و هێژمۆنــی فکــری مارکســیزمدا
پێشکەش کراون.
دوکتــور قاســملوو پێــش
ســەرهەڵدانی ڕەوتــی فکری
پاشمارکسیســتی (post-
 ،)marxistکــە بــۆ یەکەم
جــار لە ســاڵی  ١٩٨٥لەالیەن
"ئێرنێســتۆ الکالو" و "شانتال
مــوف"ەوە لە بەرهەمێکدا لە
ژێر ناوی "هێژمۆنی
و ســتراتیژی
سۆسیالیستی"
بە شــێوەیەکی
تۆ کمــە
دەرکــەوت،
ڕ ە خنــە ی
هاوشــێوەی

لــە
پۆستمارکسیســتەکانی
مارکسیزم گرت .لە "کورتەباسێک
لــە ســەر سۆســیالیزم" ،دوکتــور
قاسملوو دەنووسێ یەکێک لە هەڵە
ســەرەکییەکانی مارکســیزم بریتییە
لــەوەی کە تەنیا خەباتی چینایەتی
بــە ڕەوا دەزانــێ ،لــە کاتێکــدا
خەباتــی نەتەوایەتــی ،خەبــات لــە
پێنــاو دادپــەروەری کۆمەاڵیەتــی
و یەکســانیدا ،هەموویــان ڕەوان.
هەڵبــەت دوکتــور قاســملوو خەبــات
لە پێناو ئازادی و دێموکراســیش بە
دابڕاو لە یەکتر نابینێ و دەنووســێ
کە ئەو جۆرە خەباتانە ،دەبێ پێکەوە
ببردرێنە پێش.
پێــش پۆســت مارکسیســتەکان،
هێندێــک فێمێنیســت ،بەتایبــەت
ئەوانــەی کــە بــە فێمێنیســتی
سۆسیالیســت ناســراون ،بەهەمــان
شــێوە ڕەخنەیــان هــەم لە مارکســیزم
و هەمیــش لــە لیبڕالیــزم گرتــووە.
لەالیەکــی دیکــەوە ،بیرمەنــدی
فێمێنیســیتە ڕەشپێستەکان ڕەخنەیان
لــە فکــری فێمێنیســتی ژنــە
سپیپێســتەکان گرتــووە و جەختیــان
کردووەتەوە کە ڕەشپێست بوون و ژن
بوون لە کەیسی ژنە ڕەشپێستەکاندا
ناکرێ بە دابڕاو لە یەکتر ببیندرێ،
بەڵکوو مرۆڤ لە ڕێگای جیاوازەوە
دەچەوســێندرێتەوە و ئــەو ڕێگاگەلە
لە شــوێنێک لــە ژیانــی مرۆڤدا لە
خاڵی وەبەریەککەوتندا بەرجەســتە

دەبنەوە.
لــە ســاڵی ١٩٨٩دا بیرمەنــدی
ڕەشپێســت
فێمێنیســتی
"کیمبێرلــی کرنشــا" چەمکــی
intersectionality
بــۆ ئــەو مەبەســتە هێنایــە نێــو
کۆمەاڵیەتییەکانــەوە.
زانســتە
لــە کوردیــدا ،دەشــێ دەســتەواژەی
"وەبەریەککەوتــن" بەرانبــەر بــە
intersectionality
بەکارببــردرێ .بــۆ نموونــە ،ژنێکی
کورد لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتانی
ژێردەســتی ئێران کە ســەر بە چینی
خوارەوەی کۆمەڵگا بێ ،بەهۆی ژن
بــوون و کوردبوونییــەوە وێڕای پێگە
کۆمەاڵیەتییەکــەی ،بــە چەندیــن
جــۆر دەچەوســێندرێتەوە و ئەو ڕێگا
جۆراوجۆرانــەی چەوســاندنەوە لــە
ژیانیــدا خاڵێکــی وەبەریەککەوتــن
پێک دێنن.
دوکتــور قاســملوو پێــش لــە
پاشمارکسیســتەکانی ڕۆژئــاوا،
واتــە لــە "کورتەباســێک لــە ســەر
سۆســیالیزم" ،باســی گرنگــی
لەبەرچاوگرتنــی وەبەریەککەوتــن
لــە ئاســت چەوســاندنەوە و هەروەهــا
پێویســت بوونــی تێکەڵکردنــی
خەباتــی جۆراوجــۆر دژ بــە
چەوســاندنەوە دەکــرد؛ سیاســەتی
یحزبــی دێموکراتیــش لەســەر ئــەو
فەلسەفەیە دانراوە.
ئەگــەر ڕاســان لە ئاســتی گشــتیدا

و لــە پێنــاو ڕزگاری نەتەوەییــدا
خەباتــی شــاخ و شــار لێکگــرێ
دەدا ،بــە پشتبەســتن بــە هــزری
قاســملوو ،دەتوانیــن هەروەها کار بۆ
لێکگرێدانــی خەباتــی نەتەوایەتــی
و خەباتــی ژنــی کــورد لــە پێنــاو
مافەکانیــدا بکەیــن ،یــان بــا بڵێیــن
لێکگرێدانی کوردایەتی و فێمێنیزم.
لــە پێنــاو هەوڵێکــی وادا ،ســەرەتا
پێویست بە دانپێدانان دەکا بە ڕاستی
وەبەریەککەوتــن لە چەوســاندنەوەی
ژنــی کــورد؛ بە واتایەکــەی دیکە،
وێڕای چەوســاندنەوەی نەتەوایەتی،
کــە خاڵــی هاوبەشــی ژن و پیــاوی
کــوردە ،ژنــی کــورد بەهــۆی
پیاوســاالری لــە کۆمەڵگــەی
کوردەواریدا ،دەچەوسێتەوە.
وێــڕای لێکگرێدانی خەبات ،راســان
شــارتەوەرە ،چوونکــە بەپێچەوانــەی
خەباتــی دەیەکانــی ڕابــردوو،
پەرەســەندنی پڕۆســەی شارنشــینی
و بەگشــتی مۆدێڕنیزاســیۆن لــە
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان ،ژنی کورد
ئەمڕۆ بەشــی گرنگی ســەرمایەی
مرۆڤی کۆمەڵگەی کوردی پێک
دێنێت.
دەگوتــرێ ژنــان  ٦٠لــە ســەدی
خوێندکارانــی زانکــۆکان لــە ئێــران
پێکدێنــن .ئەگــەر وابــێ ،دەبــێ
ژمارەیەکــی بەرچــاوی ژنــی
کوردیــش خوێنــدکاری زانکــۆ بن؛
کەوابوو ،ڕاســان دەبــێ کەڵک لەو
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سەرمایە مرۆڤییە وەرگرێ.
هەڵبەت بۆ ئەوەی ڕاسان لەو بوارەدا
ســەرکەوتوو بــێ ،دەبــێ حیزبــی
دێموکــرات گرنگییەکــی زیاتــر بــە
بەشــداری ژنــان چ لــە ڕیزەکانــی
پێشــمەرگە و چ بەربەرەکانێــی
مەدەنیــدا بدات .لەو پەیوەندییەشــدا،
گرنگــە لــە کۆنگــرەی ١٦ی
حیزبــی دێموکراتــدا ڕادەی ژنان لە
ڕێبەرایەتــی و پۆســتی بڕیاردانــدا
حزووریان هەبێ.
بــە بــێ لێکگرێدانــی خەباتــی
نەتەوایەتــی و فێمێنیــزم ،ڕاســان
ناتوانــێ بــە ڕادەی پێویســت ژنــان
تەیار بکات .بۆ مسۆگەربوونی ئەو
لێکگرێدانە ،پێویستە بگەڕێینەوە بۆ
قاســملوو و دان بــە وەبەریەککەوتــن
لــە ئاســت چەوســاندنەوەدا بنێیــن.
ئــەوەش بــە نــۆرەی خــۆی پێویســت
دەکا کــە دان بــە هەبوونــی
پیاوســاالری لە سیاســەتی کوردیدا
بنێیــن و کاری جیــددی و کردەیــی
بــۆ بکــرێ بەمەبەســتی نەمانــی
ئــەو لەمپەڕانــەی کــە بوونیان هەیە
لەبــەردەم بەشــداربوونی ژنــان لــە
خەباتدا.
ڕاستییەکی حاشەهەڵنەگر و سانایە
کــە ئەگــەر ژنــان لــە ڕێبەرایەتی و
شــوێنی بڕیاردانــدا حزووریان نەبێ،
نــە ژنــان خۆیــان لــەو خەباتــەدا
دەبیننــەوە و نــە بــە ڕادەی پێویســت
بەشداری تێدا دەکەن.

یاسا هەاڵواردەکان
سااڵنە میلیاردها دۆالر زیان
بە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست دەگەیەنن
ن :جەمیلە بیگیۆ
و :مەجید حەقی
سەرچاوە :رۆژنامەی دێ هیل
لــە کاتێکــدا کــە بنەماڵــەکان بــۆ
بەرزکردنەوەی رادەی داهاتی خۆیان
خەریکــی کار و تێکۆشــانی بــێ
وچانن و نەتەوەکان بە ســەختی کار
دەکــەن بــۆ گەشــەپێدانی ئابــووری،
لەوانەیە زۆر ئاســان بێت بۆ ئەوەیکە
هەســت بە نهێنی گەشــەی ئابووری
بکرێــت؛ عەرەبســتانی ســعوودی
هەســتی بــەوە کــردووە کاتێــک
بڕیاریدا خۆی لە "گیرۆدەیی نەوت"
رزگار بکات.
ئــەو ناتوانــێ جووڵــە بــە ئابــووری
خــۆی بــکات بــە بێ هێــزی کاری
گەورەتر و ناتوانێت بە بێ بەشــداری
کردنــی ژنــان ئامانجــی خــۆی بــۆ
بەرزکردنەوەی هێزی کار مســۆگەر
بــکات .لــەو ڕووەوە ئاڵوگۆڕە قووڵە
سیاســی و ئابوورییــەکان و پــرۆژە
چەندیــن ملیــارد دۆالریەکانــی
عەرەبســتانی ســعوودی و هەوڵــدان
بــۆ لەنێوبردنــی گەندەڵــی ،هەنگاوە
عەرەبەســتانی
کردەییەکانــی
ســعوودیان بــۆ نــوێ کردنــەوەی
ئابــووری ئــەو واڵتــە هەنگاوێکــی
چاوەرواننەکــراو بــوو بــۆ بەشــداری
ژنانــی ئەو واڵتە؛ وا وێدەچێت ئەمە
دواییــن هەنــگاوی پێشــڤەرۆڤانەی
پادشایی عەرەبستان نەبێت.
چونکــە تــا کاتێــک ژنانــی
عەرەبســتان بتوانــن بــە بــێ مۆڵەتی
پیاوی بنەماڵە – باوک ،هاوســەر،
جــاری وایــە تەنانــەت کوڕەکــەی
خۆی – کار بکەن ،بڕۆنە ســەفەر،
کاروبــاری یاســایی ئەنجــام بــدەن و
بەشــێوەیەکی دیکــە بەشــداری لــە

ژیانــی کۆمەاڵیەتــی بکــەن ،واڵت
ناتوانــێ هەســت بە هێــزی ئابووری
نیوەی دیکەی کۆمەڵگا بکات.
ئەمە تەنیا لووتکەی
کێــو ی

ســە هۆ ڵی
ناوچەیــە؛ بــە پێــی
دواییــن راپۆرتــی رێکخــراوی
هاوکاری و گەشــەکردنی ئابووری
بەربەســتەکانی
(،)OECD
بــەردەم بەشــداری ژنــان لــە ژیانــی
ئابووریــدا ســااڵنە چەندیــن میلیــۆن
دۆالر زیــان لــە واڵتانی رۆژهەاڵتی
نێوەراست و باکووری ئەفریقا دەدەن.
ناوچــەی رۆژهەاڵتــی نێوەراســت و
باکــووری ئەفریقا بــە نرخی کاری
تەنیا ٪٢١ی ژنان لە بەرامبەر ٪٧٥
نرخــی کار لــە نێو پیاوانــدا خاوەنی
کەمترین رادەی بەشــداری ژنانە لە
هێزی کاردا.
لەکاتێکــدا ئاســتی خوێندنــی ژنان
بەرزتــرە و شــارەزایی و پســپۆڕییان
چاکتــر لــە هەمــوو کاتێکــی
لەمەوبــەرە ،ژمارەیەکــی زۆر کــەم
لــە کەرتــی تایبــەت کار دەکــەن،
ژمارەیەکی زۆر کەم خاوەنی پلەی
بــەرز لە نێــو دەزگاکانــدان و ژنانی
خــاوەن کۆمپانیاش زۆرتر بەشــێوەی
فۆرمــال لــە ماڵــەوە کاردەکــەن و
دەرفەتی زۆر بەرتەســکیان هەیە بۆ
گەشەکردن.

بە گشتی ئەمە بە واتای کەم بوونی

بە ســو و د بو و نە ؛
ژنــان ســەرەڕای ئەوەیکــە نیــوەی
حەشــیمەتی هێــزی کار لە ناوچەدا
پێــک دێنــن ،تەنیــا  ٪١٨لــە
بەرهەمــی نێوخۆیــی بەرهــەم دێنن.
دەزگای جیهانــی مێکزیکێنــزی
مەزنــدە دەکات کــە بەرزکردنــەوەی
ئاســتی بەشــداری ژنان لــە ناوچەدا
بەبەراورد لەگەڵ ئاســتی بەشــداری
پیــاوان دەتوانێــت رێــژەی گەشــەی
ئابووری ئەو ناوچەیە دووهیندە زیاد
بــکات و بەوە  ٢.٧تریلیۆن دۆالر تا
ساڵی  ٢٠٢٥بە بەرهەمی نێوخۆیی
رۆژهەاڵتــی نێوەراســت و باکــووری
ئەفریقا یارمەتی بکات.
بۆچی ئەو جیاوازییە؟ لە راپۆرتێکی
ئەم دواییانەی رێکخراوی هاوکاری
و گەشەکردنی ئابووری ،ئەم ناوەندە
چەندیــن یاســای هــەاڵواردن دژی
هێــزی کاری ژنــان لــە واڵتانــی
ئەلجەزیــرە ،میســر ،ئــۆردۆن ،لیبیا،
مەراکێــش و تونیزیــا کــە دەبنــە
لەمپەڕ لە بەردەم بەشــداری ژنان لە

ژیانی ئابووری ئەو واڵتانەدا ئاشکرا
دەکات؛ بــۆ

نموونــە لــە واڵتانــی
میســر ،ئــۆردۆن و لیبــی ژنــان بــۆ
ئــەوەی کار بکــەن پێویســتیان بــە
مۆڵەتــی هاوســەر یــان باوکیــان
هەیــە بــۆ کارکــردن؛ لــەو واڵتانەدا
ســەفەری ژنــان بــە بــێ مۆڵەتــی
هاوسەر بەواتای جیابوونەوە و تەاڵق
دەژمێردرێت.
لــە سەرانســەری ناوچــەدا یاســا
نابەرامبەرەکان بۆ دەستپێراگەیشــتن
بــە داراییەکانــی کۆمەڵگــە
ســەپێندراون :خاوەندارێتــی بنەماڵــە
بــە گشــتی بە نــاوی مێــردە و ژنان
تەنیــا کاتێــک دەتوانــن دەســتیان
پێڕابــگات کــە بێــوە بمێننــەوە یــان
تــەاڵق بدرێن؛ لــە تونیس ژن نیوەی
میراتی پیاوی پێدەگات؛ لە ئۆردۆن
بەپێــی یاســای ســاڵی  ٢٠١٠دوای
ئەوەیکــە ژمارەیەکــی زۆر لــە ژنان
زەختیان لە ســەرکرا بــۆ وازهێنان لە
بەشــی میراتــی خۆیان ،یاســاکانی
گواســتنەوەی میرات بۆ ژنان توندو
ســەختتر کراوە؛ بە هۆی ئەوەی کە

ژنــان خاوەنــی دارایــی تاکەکەســی
کەمتــرن ،خاوەنکارانــی ژن بۆیــان
ئەســتەمترە تــا بتوانــن قــەرز لــە
رێــگای وەســیقەوە
وەرگرن.

یا ســا کا نی
کاری ســاعەت و
ســێکتۆری کاری ژنان بەرتەســک
دەرگای
ئەمــەش
دەکــەن
بەکارگرتنــی ژنــان بەرتەســکتر
دەکاتــەوە .ژنانــی لیبــی بۆیــان
نییــە کارێــک بکــەن کــە "لە گەل
سروشــتی ژنــان بێگانــەن" .وەزارەتی
کاری ئــۆردۆن ئــەو کارانــەی کــە
ژنــان ناتوانن ئەنجامــی بدەن دیاری
دەکات .هەروەهــا لــەوێ چاوەدێری
هەیــە :ژنــان دەکەونــە بــەر ئــازاری
جینســی کاتێــک لــە ســەفەردان
یــان لەســەر کارن ،بــەاڵم دادوەر و
پۆلیــس زۆر بە دەگمەن کەســانێک
کــە ئــازاری جینســی ژنــان دەدەن و
توندوتیــژی بەرامبەریــان دەنوێنــن،
سزا دەدەن.
لێکۆلینەوەکانــی واڵتانــی دیکــە
نیشــان دەدەن کە رێفۆرمی یاســایی
دەتوانێــت راســتەوخۆ شــوێندانەر
بێــت لــە ســەر گەشــەی ئابــووری و
کۆمەاڵیەتی؛ لە ماوەی پێنج ســاڵ
دوای ئــەوەی لــە واڵتــی ئێتیۆپیــا
بەربەســتی کاری ژنــان بە مۆڵەتی
پیــاوان هەڵگیــرا رادەی کرێکارانی

ژن لــە کۆمەڵــگادا بــەرز بوویــەوە
و ژمــارەی ئــەو ژنانــەی خاوەنــی
پۆســتی بەرزن روو لــە زیادبووندایە.
دوای ئەوەی کە واڵتی هێندوســتان
یاســای یەکســانی بــۆ ژن و پیــاو
لــە خاوەندارێتــی لــە داراییەکانــی
بنەماڵەدا پەســەند کــرد بنەماڵەکان
دوو هێنــدەی ئــەوەی جــاران بــۆ
پــەروەردەی کچانیــان خــەرج دەکەن
و ژمــارەی ژنانــی خــاوەن ژمــارە
حیسابی بانکی زیاد بووە.
پێوەنــدی نێــوان ئاســتی ئــازادی
ژنــان لــە نێــو مــاڵ و بەشــداری لــە
کاروبــاری کۆمەاڵیەتی بەشــێوەی
هێڵــی راســتەیە؛ تــا کاتێــک ژنان
نەبنــە خاوەنی ئازادی کار ،ســەفەر
و خاوەندارێتــی رێفۆرمــی یاســا
ئابوورییەکان یان چارەســەرییەکانی
دیکــەی ســنوورداری ئابــووری
ناتوانــن مەودای نێوان هێزی کاری
زایەندی (جێندەری) کەم بکەنەوە.
واڵتانــی خــاوەن یاســاکانی
هەاڵواردنــی جێنــدەری تــا کاتێک
یاساکانی بەربەستکردنی بەشداری
یەکسانی نیوەی دیکەی کۆمەڵگا
هەڵنەگــرن بــە زیانــی گەیانــدن بــە
چەندین ملیارد لە گەشەی ئابووری
خۆیان درێژە دەدەن.
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زەمـەن

تێدەپەڕێ و لێقەوماوانی کرماشان هێشتا بێماڵ و حاڵن

شەماڵ تەرغیبی
زۆرتر له سێ هەفته بەسەر کارەساتە
دڵتەزێنەکــەی پارێــزگای کرماشــان
تێپــەڕی ،بــەاڵم هێشــتا ســەرەتای
چیرۆکە دڵهەژێنەکەیە.
دواییــن ڕاپۆرتــە پێوەندیــدارکان بــە
بارودۆخــی ژیــان پــاش بوومەلــەرزەی
٢١ی خەزەڵوەر لە پارێزگای کرماشان

کــە زۆرتــر له ١٠هزار کوژرا و بریندا
لێکەوتەوە ،دەری دەخات کە سەرباری
تێپەڕینی زۆرتر له سێ هەفته بەسەر
ئەم تراژێدیا ،هێشتا هیچ هەنگاوێکی
شــوێندانەر بۆ ساڕێژکردنەوەی برینی
زامداران هەڵنەگیراوە.
بەپێــی دوایین ڕاپۆرتــەکان ،هەنووکە
زۆربــەی هــەرە زۆری کــۆاڵن و
شــەقامەکانی شاری ســەرپێڵی زەهاو
بــە خاپــووری ماوەتــەوە و پــارک

و بلــوارەکان پراوپــڕن لــە خێوەتــی
خەڵکێک کە لە بێسەرپەناییدا تێیدا
دەژین.
وەک بوومەلەرزەلێــدراوان دەڵێــن هــەر
کات کــە هەاڵتنــی خــۆر دەبینیــن
تۆزێک گەشــبین دەبینــەوە ،چوونکە
دەزانیــن کە النیکــەم ڕۆژێکی تریش
لــە ســەرما ڕزگارمــان بــووە ،بــەاڵم
کاتێــک کــە ڕۆژئاوابــوون دەبینیــن
تــرس و دڵەڕاوکێــی ڕەقهەاڵتــن لــە
ســەرما دامــان دەگرێتــەوە بۆیــە تــا
درەنگانی شەو ناخەوین.
یەکێک لە لێقەوماوان لە گرتەیەکی
ڤیدیۆییدا باڵوی کردۆتەوە کە ڕێژیم
وامی وادەی ٢٥ی میلیۆنی پێداوین،
بەاڵم چ عەقڵێک ئەوە قبووڵ دەکات
لــە کاتێکــدا ســازکردنی کابینێتــی
ئاشپەزخانە  ٥٠میلیۆن تمەن تێچووی
هەیــە ئێمــە بــە  ٢٥میلیــۆن خانــووە
وێرانبووەکانمان نۆژەن بکەینەوە؟
لــەم نێوانــەدا درۆ و دەلەســە
بەردەوامەکانــی بەرپرســانی ڕێژیــم

هێنــدەی دیکــە داخــی ســەر دڵــی
قوربانیانــی بوومەلەرزەکــە قورســتر
دەکات؛ ســەرۆکی دامــەزراوەی
"مەســکەن"ی ڕێژیم ،عەلیــڕەزا تابش
لــە کاتــی چاوپێکەوتــن لــە ناوچــە
بوومەلەرزەلێدراوەکانــدا وتوویەتــی:
 ٨٠٠٠کانێکســمان وەک ســەرپەنا
ڕادەســتی خەڵکــی لێقەومــاو کــردووە
بەاڵم چەند کاتژمێر دواتر ئەم هەواڵە
لەالیــەن نووســینگەی دەوڵەتەوە وەدرۆ
خرا!
ئاوڕنەدانــەوە لــە دۆخــی شــپڕێوی
خەڵکــی پارێزگای کرماشــان لەالیەن
بەرپرســانی حکوومەتــی و بەردەوامی
دۆخی شێواوی ژیان وای کردووە کە
بەشێک لە خەڵکی ئەم ناوچانە دەڵێن
بــەم بارودۆخەوە وەبیر دەورانی شــەڕی
 ٨ســاڵە و وێرانییەکانــی ئــەو کات
دەکەوینەوە.
ئەمانە تەنیا بەشێکن لەو تراژێدیایەی
کــە بەرۆکــی خەڵکی گرتۆتــەوە؛ لە
حاڵێکدا کە خەڵک لە سەرپێڵی زەهاو

و دااڵهــۆ و ناوچــە لێقەوماوەکانــی
دیکــەی کرماشــان چاوەڕێــی
هاوکارییــە مرۆییەکانــی خوشــک و
براکانیانــن ،بەنــاو بەرپرســانی رێژیــم
خۆیــان بــە کاری دیکــەوە ســەرقاڵ
کــردووە؛ بۆوێنــە پاســدار مۆحســێن
رەفیقدوســت بە هەواڵدەریی تەسنیمی
وتــووە :ئێمــە لــە واڵتەکانی ســوریە و
عێراقــدا ئەوپــەڕی هاوکارییەکانمــان
خستۆتە گەڕ تاکوو والتیان بۆ نۆژەن
بکەینەوە.
ئەوەیکە پڕئاشــکرایە هۆی ســەرەکی
بەردەوامــی و مانــەوەی خەڵــک و
هیواداربوونیــان بــە داهاتــوو نــەک
حکوومەتییــەکان
یارمەتییــە
بەڵکــوو هاوکارییــە مرۆڤدۆســتانە
و نیشــتمانییەکانی هاوزمــان و
هاوڕەگەزەکانیــان لــە شــارەکانی
دیکەی کوردستانە.
وەک خەڵکیــش بــێ هیــچ ترســێک
دەیڵێــن و نایشــارنەوە ،ئەگــەر لــە
ڕابردووشــدا شــک و گومانێــک

و کۆاڵنەکانــدا ئــاوارەن و مالیــان
بەجێهێشتووە.
ئەمــە لە حاڵێکدایە کە لەو شــارانەی
کــە بوومەلەرزەکە کاریگەری زۆری
هەبــووە وەکــوو :ســەرپێڵی زەهــاو،
قەسرشــیرین و دااڵهوو ،خەڵکی ئاوارە
لــە بارودۆخێکــی نالەبــاردان و هەموو
ژیانیــان لە نێوچووە و تەنانەت خێوەت
و پەتوویان نییە بۆ خۆگەرمکردنەوە.
لــە یەکــەم ســاتەکانی کارەســاتی
بومەلــەرزه ،دام و دەزگاکانــی ڕێژیــم
باســیان لــە فریاکەوتنــی خەڵــک
و دابیــن کردنــی پێداویســتی بــۆ
ڕزگارکردنــی ئــەو خەڵکــەی کــە
لــە ژێــری ئــاواردا مــاون ،دەکــرد و
دەســتیان کــرد بــە پروپاگاندەکردن بۆ
ڕێکخراوە نیزامییەکانی وەک سپای
پاسداران؛ بەاڵم ڕوونە کە تا ئێستەش
دام و دەزگاکانــی ڕێژیــم لەوپــەڕی
کەمتەرخەمییــەوە بــه هانای خەڵک
دەچن و خەڵکی شارەکانی پارێزگای
کرماشان بە بێ پێداوێستی سەرەتایی
لە سەرما و ئاوارەییدا رەنج دەکێشن.
گەلــی کــورد لەحاڵێکدا ئــەم ئازارانە

بــە گیان ئەزموون دەکەن کە هەر لەم
مانگەدا بۆ بەڕێوەچوونی ڕێوڕرەسمی
چلــهی ئیمــام حوســین ،هەمــوو دام و
دەزگاکانــی ڕێژیــم لــە کرماشــان بە
هەمــوو پێداویســتییەکەوە بــۆ خزمەت
کــردن بــە زیارەتکــەران بــە بوودجەی
تایبــەت ئامــادە کرابــوون و بــە دابیــن
کردنــی فڕۆکه و ئوتوبوس و ســەدان
ئامبوالنس و هەزاران کەس و تەنانەت
دابــەش کردنــی خواردنــی ســەڵەواتی
و بــە کارهێنانــی هێــزە نیزامییــەکان
خزمەتگوزارییــان دەکــرد؛ ئەمــەش
لەحالێکدا بوو کە کرماشــان تووشــی
کارەســات ببوو و خەڵک ئاوارە ببوون
و نان و ئاوی خواردن و نەخوشخانه بۆ
دەرمانیان نەبوو.
لــە الیەکــی دیکەشــەوە ،بەرپرســانی
ڕێژیــم تەنیــا کارێک کــه کردوویانە
ناردنــی پەیامــی هاوخەمــی و بــاس
لــە کارا کردنــی هەموو ئیــدارەکان و
هێــزە نیزامییەکانە نــەک هەوڵدان بۆ
خزمەت بەم گەلە لێقەوماوە.
بــۆ خزمــەت کــردن بــە بەشــدارانی
چلەی ئیمام حوســێن بە بێ داواکردن

لــە خەڵــک بوودجــەی تایبــەت دابین
دەکرێــت ،بــەاڵم بۆ خەڵکی ئــاوارەی
کوردســتان ژمارەی حســابی بانکیان
داوە و داوایان لە خەڵکی ئێران کردووە
کە یارمەتی ماڵی بدەن.
ڕێژیــم بۆ یارمەتیدانی موســوڵمانانی
میانمــار ،ســوریە ،فلســتین و یەمــەن
و ئافریقــا بــە کەشــتی و فڕۆکــە لە
بوودجــەی تایبەت ،کەلوپــەل دەنێرێ،
بەاڵم هیــچ بوودجەیەکی تایبەتی بۆ
خەڵکی ئێران نییە؛ ئەم هەاڵواردنە بۆ
کــورد چەندقــات زیاترە بەچەشــنێک
کە کوردبــوون بۆ خۆی بووەتە تاوان،
تاوانی کوردبوون!.
تەنانــەت شــێوەی هەڵســوکەوتی هێزە
چەکدارەکانــی ڕێژیم لەگەڵ خەڵک
هەتا ئێســتە به شــێوەیەک بووە وەک
بڵێــی ئەو خەڵکــە تاوانبارن و به لێدان
و بــه کارهێنانــی وشــەی ناحــەز و
نائینسانی واڵمی خەڵک دەدەنەوە.
بــەاڵم لەبەرامبــەر ئــەم سیاســەتە
دووفاقییەدا ،خەڵکی نیشتمانپەروەری
ڕۆژهــەاڵت ،کــه ڕێژیمــی ئێــران بــه
باشــی دەناسن ،به شــێوەی خۆڕسک

بــه هانای هاوواڵتیانیان له کرماشــان
چوون و به ناردنی یارمەتی بۆ ناوچە
بوومەلــەرزه لێــدراوەکان بــه هەمــوو
شــێوەیەک یارمەتــی لێقەوماوانیان دا
و ترســیان خســتە دڵــی داگیرکەرانی
کوردســتان؛ ترســێک کــە لــە
یەکگرتوویــی خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــەوە
ســەرچاوە دەگــرێ .لەئەنجامــی ئــەم
ترســەش به پێشگرتن به کاروانەکانی
یارمەتــی و دزینیــان لــه ڕێگــە و

لەهەمبــەر ناخەڵکــی بوونــی ڕێژیــم
هەبــوو ،ئــەوا ئــەم ڕووداوە دەریخســت
کــە بەڕاســتی کەلێنێکــی گــەورە لە
نێــوان ڕێژیــم و خەڵکــدا بوونی هەیە؛
کەلێنێــک لــە چەشــنی هــەاڵواردن
و دووچاوگــی کــە تەنیــا هــۆکار و
ســەرەکیترین هۆکاریشــی هەمــان
کوردبوونی ئەم گەلەیە.
لــە کۆتاییــدا تەنیــا گۆشــەیەکی
دیکــە لــەو تراژێدیــا وەبیــر دێنینــەوە
کــە لەحاڵێکــدا خەڵکــی لێقەومــاو
هێشــتا برینــی ناســۆری لەدەســتدانی
ئازیزانیــان بــە ڕۆح و گیــان
دەکێشــن ،کەســێکی وەک ئێســحاق
جەهانگیــری لە چوارچێوەی ســەفەرە
پــڕ لــە شــوورەییەکانی هەیئەتــە
حکومەتییــەکان بــە پێــاوەوە دەچێتە
نێــو خێوەتــی لێقەومــاوان کــە ئەمــە
خــۆی لەخۆیدا ئەوپەڕی بێڕێزییە بەم
گەلە چەوساوە و کارەساتدیتووە.

کارەساتی بومەلەرزه لە کرماشان و بێخەمیی ڕێژیم

پژمان شەریعەتی
بەپێی ئامارە نێوخۆییەکان ،کوژراو و
بریندارەکانی بومهلەرزەی کرماشــان،
زیاتــر لــە  ١٠هــزار کەســە؛ لــە
بومەلــەرزەی شــەوی یەکشــەمە کــە
ناوەندەکــەی شــاری ئزگڵەی ســەر بە
پارێــزگای کرماشــان بــوو١٢٠٠٠ ،
مــاڵ ١٠٠ ،لــە ســەد لــە نێوچــوون و
 ١٥هــەزار ماڵیــش خەســاری زۆریــان
بەرکەوتــووە؛ هەروەهــا زیاتــر لە ٦٠٠
کەس گیانیان لە دەس داوە و ١٠هزار
کەس بریندارن.
ئەمە لە حاڵێکدایە کە بەشــێکی کەم
لــە ماڵــە ڕووخــاوەکان پشــکێندراون و
ئامــاری بــی سەروشــوێنەکان هێشــتا
دیــار نییــە و مەزەنــدە دەکــرێ کــە
ئامــاری کــوژراو و بریندارەکان زۆرتر
بێت.
لــە یەکــەم ســاتەکانی ڕوودانــی ئــەم
کارەســاتهوە ،خەڵکــی پارێــزگای
کرماشــان پەنایــان بردووە بــۆ دەرەوەی
شــارەکان و هەتــا ئێســتە لــە شــەقام

لێقەوماوانی پارێزگای کرماشان و یارمەتییەکانی
ڕیژیم بۆ بووکەماڵ لە سووریە

لــە حاڵێکــدا کــە گەلــی کــورد لــە
کرماشــان چاوەڕێــی یارمەتــی
مرۆڤدۆســتانەیەو ڕێژیــم لــە ئاســت
ئــەم چاوەڕوانییــە چــاوی نوقانــدووە،
یەکەمیــن هاوکارییــەکان لەالیــەن
ڕێژیمەوە ڕەوانەی شــاری بووکەماڵی
سووریە کران.
چەنــد ڕۆژ لەمەوپێــش هەواڵدەریــی
فــارس لــەو بارەیــەوە بــاوی کــردەوە،

ڕێژیمــی ئێــران پــاش ئازادکردنــی
شــاری بووکەماڵ ،یەکــەم یارمەتییە
مرۆییەکانی گەیاندە ئەو شارە.
تراژێــدی ئــەم کارەی ڕێژیمــی ئێــران
لەوەدایــە کــە ،پاش تێپەڕینی زیاتر لە
دوو حەوتــوو بــە ســەر کارەســاتەکەی
کرماشــان ،هێشــتا خەڵکی پارێزگای
کرماشــان بــە دەســت لێقەومــاوی و
کەمــی خزمەتگوزارییــەوە دەناڵێنــن

بــەاڵم ڕێژیمــی ئێــران ئــاوڕی
لێنەداونەتەوە.
لــە حاڵێکدا کــە کوردانی لێقەوماوی
پارێــزگای کرماشــان بەهــۆی
مرۆڤدۆســتانەکانی
هاوکارییــە
خوشــک و براکانیانەوە زیندوو ماون،
ڕێژیــم هاوکارییــە خەڵکییەکانــی
گەلی کورد بەتااڵن دەبات و ڕادەستی
خەڵکی بوکەماڵی سوریەیان دەکات.
ئەوەیکــە لــە رۆژانــی ڕابــردوودا هاتە
ئــاراوە ،خەڵکــی کوردســتان لــە ســەر
ئەرکــی ئەخالقــی و نەتەوەیــی و بــە
شــێوەی خۆبەخشــانە و خۆڕســک
دەســتیان کرد بە یارمەتی کۆکردنەوە
بــۆ لێقەوماوانی پارێزگای کرماشــان
و ڕێژیمــی ئێــران بــە جێــگای
ئەوەیکــە یارمەتــی خەڵکــی لێقەوماو
بــدات دەســتی بەســەر یارمەتییــە
خەڵکییەکانــدا دەگــرت؛ ئەوەیکــە
ڕوویــداوە ئەوپــەڕی دژەکوردبوونــی
ڕێژیمــی ئێرانمــان پیشــان دەدات کــە
جێگەی پەندوەرگرتنە.

هەوڵــدان بــۆ شــاردنەوەی حەماســەی
ڕۆژهــەاڵت و بــاس نەکردنــی لــه
میدیــا چەواشــەکارەکانی هــەوڵ
دەدات لــه بەرامبــەر ئیــرادەی خەڵک
ڕاوســتی؛ بەاڵم خەڵکی بە شــەرەفی
ڕۆژهــەاڵت ســەلماندیان کــه بــۆ
گیانفیدایــی لــه ڕیگەی نیشــتمانیان
لــه هــەر بارودۆخیکدا ئامادەن و هیچ
دەسەاڵتی ناتوانێت پێشیان بگرێت.

شەرم مەکە به پێاڵو وەرە ژوورەوە

هەواڵدەرییەکانی ڕێژیمی ئیســامیی
ئێــران باڵویــان کردووەتــەوە ،کــە
"ئیســحاق جەهانگیــری" جێگــری
یەکەمــی ســەرکۆماری ڕێژیمــی
ئێران لە کاتی ســەردانی لێقەوماوانی
بوومەلــەرزەی کرماشــان ،بــە پێــاو
چووەتــە نــاو خێوەتی لێقەوماوان و ئەو
کارە ناحــەزەش کاردانــەوەی خەڵکــی
و تەنانەت بەرپرســانی ڕێژیمیشی لێ

کەوتووەتەوە.
هەندێــک لــەو هەواڵدەرییەکانــی
ڕێژیــم ،لــە ســەردێڕی هەواڵەکانــی
خۆیانــدا نووســیویانە" :کفشــهای
جهانگیــری را بــه مــوزه بســپاریم!
 ،شــاه رفــت شــاهچە آمــد" .هەروەها
هەندێــک لــە بەکارهێنەرانــی تــوڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان نووســیویانە :بریــا
مەجلیــس گەاڵڵەیەکــی لەژێــر ناوی

قەدەغە کردنی سەردانی بەرپرسان بۆ
کرماشان پەسەند دەکرد.
جەهانگیــری لــەو ســەردانەدا بە پێاڵو
چووەتــە نێــو خێوەتەکــە و ســەردانی
نەخۆشی کردووە.
دوای ئــەو کارە نەشــیاوە ،ئــەم
بەرپرسەی ڕێژیم داوای لێبووردنی لە
خەڵک کردووە.
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بوومەلەرزەی ڕۆژهەاڵت و
پێکدادان لە نێوان
ناسیۆنالیزمی ئێرانی و کوردیدا

عەلی مۆنەزەمی
ســەرەڕای ئەوەیکــە مرۆڤبوون لە پێش
نەتەوەبوونــدا بوونــی هەبــووە ،بــەاڵم
لــەم ســەردەمەدا بە بێدەســتەبەرکردنی
مافــی نەتەوەیــی ،مرۆڤبوون و مافی
مرۆڤ دەکەوێتە بەر هەڕەشــە ،رێزی
لــێ ناگیرێ و بــە رەوا نازانرێ .بۆیە
بــۆ گەیشــتن بــە پلــەی مرۆڤبــوون
لــە تێڕوانینــی "ئەوانــی دیکــەوە"،
دەبــێ لــە پێشــدا مافــی نەتەوەییــت
دەســتەبەر کردبــێ .مێــژووی کــورد
نیشــان دەدات کــە نەتەوەکەمــان لــە
هەندێک قۆناغی مێژووییدا شیاوی،
لێهاتوویــی و توانــای ئــەوەی هەبــووە
کــە نــەک تەنیــا خــۆی ،بەڵکــوو
ئیمپراتۆریــە گەورەکانیش بەرێوە ببات
و لــە کاتــی بەرێوەبردنیشــدا رێــز لــە
مافــی گرووپگەلێکی جیــاواز دابنێ
و دادپەروەرانە هەڵسوکەوتیان لەگەڵدا
بــکات (بــۆ نموونە پاشــایەتیی زەندیە
بە سەرۆکایەتیی کەریم خانی زەند).
لەالیەکــی دیکــە ،کورد بندەســتی و
چەوسانەوەشی بە رەگ و پێستەوە ،بە
درێژایی ســەدان ســاڵ ئەزمون کردووە
و ئــەو یەکــە بووەتە هــۆی پێکهاتنی
کولتوورێکــی تایبەت بە ســیمایەکی
مرۆڤانــەوە الی نەتەوەی کورد کە لە
کاتــی لێقەومان و پێویســتدا خۆی لە
قاڵبی "بەش کردنی" شتەکان لەگەڵ
یەکــدا نیشــان دەدات و دەری دەخــات
کــە ئێمــە وەک نەتەوە بــە دوورین لە
کولتووری ئێگۆئیستی و خۆبەزلزانی
لــە تایبەتمەندییــە هــەرە
کــە
بەرچاوەکانــی دوژمنانی کوردە  .لەم
وتــارەدا بــە لەبەرچاوگرتنی بەشــێک
لە ئەندێشــەی ســامۆئێل هانتینگتۆن
هــەوڵ دەدرێ کە رووداوەکانی دوای
بوومەلــەرزەی پارێــزگای کرماشــان
لێکبدرێنەوە.
گەورەکانمــان گووتوویانــە کــە
مرۆڤدۆســتەکان خۆیــان لــە کاتــی
لێقەومــان و تەنگانــەدا دەناســنەوە.
دوژمنانــی ئێمــە بەگشــتی و رێژیمی
ئێــران بەتایبەتی هەموو کاتێک باس

لە یەکســانیی نێوان کورد و نەتەوەی
خۆیــان دەکــەن و بــە دیتنــی ئــەوان،
کوردی هەر پارچەیەکی کوردستان،
هاوواڵتیــی ئــەو واڵتانەیــە کــە تێیدا
دەژین بە ماف و ئەرکی بەرامبەرەوە.
ئــەوان لــەوەش تێدەپــەڕن و بــە قســە
هەموو کــورد بە ئێرانی دەزانن؛ بەاڵم
رووداوەکان حەقیقــەت و راســتییەکی
دیکەمــان پــێ دەڵێــن و درۆزن بوون و

بێ ئیمکاناتی و بێدەرەتانیدا گیانیان
لە دەستدا یان تووشی زیانی گەورەی
جەستەیی بوون .هۆکاری ئەو کردارە
قیزەونــە نامرۆڤانانــەی رێژیــم ،تەنیــا
و تەنیــا لــە بــەر کوردبــوون ،هەبوونی
ناســنامە و کولتوورێکــی جیــاواز بوو
کە ئەو خەڵکە هەیبوو.
کولتووری بەخشــەندەیی و دلۆڤانیی
خەڵکی کورد لەالیەک و کولتووری

دەســەاڵتدار لــە پراکتیکــدا هەنگاوی
بەرز هەڵدەگرێ.
هەمــوو الیــەک دەبــێ بــاش بزانــن
کــە شارســتانیەت و کولتــوور شــتی
دینامیکــن و لــە رەوتــی مێــژوودا
دەتوانــن تووشــی ئاڵوگــۆڕ بــن ،بــەرز
بــن یــان لەنێوبچــن .ئەگــەر ئێمــە
گریمانــەی خاوەنانــی بیــری "یــەک
نەتــەوەی ئێــران" لــە ســەر ئەوەیکــە

خاوەنــی کولتوورێکــی بــە تەحەمولن
کــە تولێرانــس لــە بەرامبــەر گرووپــە
جیاجیاکانی نەتەوەیی ،ئۆلی ،زمانی
و رەگــەزی لــە خۆی نیشــان دەدات و
کوردستان دەکاتە واڵتێک کە هەموو
دیــن و ئۆلەکان و هەموو نەتەوەکانی
کوردســتانی ،تێیــدا بــە ئارامــی و
ئازادی بژین و جیاوازییەکان نەک بە
هەڕەشــە ،بەڵکــوو بە دەرفــەت دەزانێ

نەســلی ئێمــە رێــگای راســتەقینەی رێبەرانــی دەناســێتەوە .پڕەنســیپە نەگۆڕەکانیــان و ئەندیشــە
دینامیکەکانیــان لــە یەکتــر جیــا دەکاتــەوە و لــە هــەر بزاڤێکــی گەلەکــەی دەرس وەردەگــرێ و لــە رێبــازی
گەلــدا تــا ئــازادی و سەربەســتی لــە تێکۆشــان راناوەســتێ .ئێمــە لــەو رووداوانــەی دوای بوومەلەرزەکــەی
کرماشــانڕا بــە روونــی بۆمــان دەرکــەوت کــە نابــێ و ناکــرێ ئــەو پێکدادانــە شارســتانیەتانە لــە
بەرچــاو نەگریــن و لێیــان فێــری یەکگرتوویــی ،نەتەوەپــەروەری و خۆشەویســتیی نیشــتمان نەبیــن.
ئێگۆئیســت بوونیــان دەخەنە بەرچاو و
بیــری ئێمــە .ئــەوان نــەک لــە کاتی
بوومەلەرزەکەی پارێزگای کرماشاندا
بەهانــای خەڵکی کــوردەوە  -بەهۆی

تااڵنچێتی ،جەردەیی و تۆڵەکردنەوەی
کاربەدەســتانی رێژیــم لەالیەکــی
دیکەوە ،سەلمێنەری ئەو راستیەیە کە
ئێمە و ئەوان خاوەنی دوو شارستانیەتی

خاوەنی شارســتانیەتێکی دوور و درێژ
و بەرزن ،بە راســت دابنین ،دیســانیش
ئــەو یەکــە نایەتــە ئــەو مانایــە کــە
ئــەوان لــە ئێستاشــدا هــەر خاوەنی ئەو

بــۆ پێشخســتنی واڵتەکــەی؛ بــەاڵم
بەرامبەرەکــەی چــی دەکــەن و چیان
نیشــان داوە!؟ ئــەوە نییــە بێجگــە لــە
زمانی خۆیان ،کولتووری خۆیان ،دین

کــوردەکان نیشــانیان داوە کــە خاوەنــی کولتوورێکــی بــە تەحەمولــن کــە تولێرانــس لــە بەرامبــەر
گرووپــە جیاجیاکانــی نەتەوەیــی ،ئۆلــی ،زمانــی و رەگــەزی لــە خــۆی نیشــان دەدات و کوردســتان دەکاتــە
واڵتێــک کــە هەمــوو دیــن و ئۆلــەکان و هەمــوو نەتەوەکانــی کوردســتانی ،تێیــدا بــە ئارامــی و ئــازادی
بژیــن و جیاوازییــەکان نــەک بــە هەڕەشــە ،بەڵکــوو بــە دەرفــەت دەزانــێ بــۆ پێشخســتنی واڵتەکــەی.
کوردبوونیانــەوە  -نەچــوون ،بەڵکــوو
هاوکارییــە خۆبەخشانەکانیشــیان
تووشــی ئاســتەنگ و بەربەســت
کــردەوە ،رێگریــان کــرد لــە ناردنــی
هاوکارییــەکان ،دەســتان بــە ســەر
بەشێک لە هاوکاریەکاندا گرت و لە
رێگای هێــزە چەکدارەکانی خۆیانەوە
بــە چەتەچێتــی و رێگــری ،بەشــێک
لەو هاوکاریانەشیان دزی .لە ئاکامی
ئەو کارە نامرۆڤانانەی کاربەدەستانی
رێژیم و نەتەوەی بااڵدەســتدا ،بە دەیان
کەســی رزگاربــوو لە بوومەلــەرزە ،لە

جیاوازیــن کــە هــەر یەکێکیــان
خــۆی لــە قاڵبــی یەکینەیەکــی
ســەربەخۆ و جیــاوازدا دەردەخــات.
ئــەو جیاوازییــە هانــدەرە کە ئــەوان لە
هــەر دەرفەتێــک بۆ زەربەوەشــاندن لە
کــورد کەڵــک وەربگــرن و لەالیەکی
دیکــەوە ،کوردیــش بــە کەڵکوەرگرتن
لــە ئێلێمێنتــە دیارەکانــی کولتــووری
خۆی ،لە هەوڵی ناساندنی ناسنامەی
راستەقینەی خۆیەتی و مێژوو ،داب و
نەریــت ،زمــان و  ...بۆ جیاکردنەوەی
خــۆی لــە رێژیمــی ئیدئۆلۆژیکــی

کولتــوور و شارســتانیەتەن؛ بەڵکــوو
ئــەوە ســەردەمانێک بووە کــە تێپەریوە
و تــەواو بــووە و نوێنــەری کولتــوور و
شارســتانیەتی ئــەوان ،ئێســتا رێژیمی
ئاخوندییــە کــە لــە هەمــوو بوارێکــدا
بــە دوورە لــە نرخ و بەهــا مرۆڤیەکان.
ئــەو یەکــە دەبێتە هــۆی لە بەر یەک
کەوتنــی کولتووری لە نێوان کورد و
ئەواندا و دوو ناسنامەی جیاواز و دوو
نەتــەوەی جیاواز بە خەتێکی پڕرەنگ
لە یەکتر جیا دەکاتەوە.
کــوردەکان نیشــانیان داوە کــە

و ئۆلــی فەرمیی خۆیان ،و ...خۆیان
شــتەکان و نرخەکانــی هەمــوو نەتەوە
و خەڵکانــی دیکــە بە بێ نرخ و هیچ
دەزانــن!؟ ئــەوە نییــە لەبــەر جیاوازیی
نەتەوەیــی ،لە کاتی لێقەوماندا هەوڵ
دەدەن کــە کــورد زیانــی زیاتریــان بەر
بکــەوێ!؟ لــە کاتــی عەردهەژەکەدا
ئەوان تەنانەت بەو ئەرکەیان هەڵنەستان
کــە بــۆ خۆیــان پێناســە کــردووە و لە
یاســاکانی خۆیاندا ئاماژەیــان پێداوە.
بۆیە ئەو پێکدادانەی شارستانیەتەکان
و کولتوورەکانــی کــورد و بیرۆکــەی

شۆڤێنیســیتی ،بنەمایەکــە بــۆ
خۆناســینی درووســت و راســتەقینە.
رێژیمــی ئێــران ،داگیرکەرانــی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانن و وەک
داگیرکــەر هەڵســوکەوت دەکــەن لــە
گــەڵ کــورددا .هیــچ هەســتێکیان
نییــە بــۆ پاراســتنی ژیــان و مــاڵ و
حاڵــی کــوردان و خاک و سرووشــتی
واڵتەکەیــان .ئــەوان کوردســتانیان بۆ
تااڵنکردن دەوێ تاکوو هەموو کانگا
ســەرزەوی و ژێرزەوییەکانمــان تــااڵن
بکەن و کەویر و ســەحرای ئێرانی پێ
ئاوەدان بکەنەوە.
گەر وانییە ،جیاوازیی بەم و کرماشان
لە چیدا بوو؟ بۆ دەســەاڵتدارانی ئێران
لــە کاتی بوومەلــەرزەی بەمدا ئامادە
بــوون تەنانــەت هاوکاریــی مرۆڤی لە
ئامریکا – کە بە دوژمنی سەرەکیی
خۆیانــی دەزانن  -وەربگرن بەاڵم حازر
نەبــوون هاوکاریــی هیــچ واڵتێــک
بــۆ لێقەوماوانــی کوردســتانی لــە
پارێــزگای کرماشــان قەبــووڵ کــەن،
ســەرەڕای ئەوەیکــە چەندیــن واڵت
ئامادەیــی خۆیان دەربڕیبوو بۆ ناردنی
هــاوکاری؟ بۆچی حکوومەت نەک
هیــچ هاوکارییەکی نەکرد ،رێگریش
بــوو لــە ناردنــی هاوکارییەکانــی
خەڵــک و ئــەو شــتانەی کــە خەڵک
دەینــاردن ،بــە تااڵنــی دەبــردن؟ ئێمــە
لــە مێــژە راســتیەکان دەزانیــن و هیچ
چەشنە خۆلێ گێل کردنێکی ناوێ.
نەســلی ئێمــە رێــگای راســتەقینەی
رێبەرانــی دەناســێتەوە .پڕەنســیپە
ئەندیشــە
و
نەگۆڕەکانیــان
دینامیکەکانیــان لــە یەکتــر جیــا
دەکاتەوە و لە هەر بزاڤێکی گەلەکەی
دەرس وەردەگــرێ و لــە رێبازی گەلدا
تا ئازادی و سەربەســتی لە تێکۆشــان
راناوەســتێ .ئێمــە لــەو رووداوانــەی
دوای بوومەلەرزەکەی کرماشــانڕا بە
روونــی بۆمــان دەرکەوت کــە نابێ و
ناکــرێ ئەو پێکدادانە شارســتانیەتانە
لــە بەرچــاو نەگریــن و لێیــان فێــری
یەکگرتوویــی ،نەتەوەپــەروەری و
خۆشەویستیی نیشتمان نەبین.
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ڕاسان و پێشمەرگە

عەبدوڵاڵ رەسووڵی
قوناغی نوێی خەباتی رزگاریخوازی
نەتەوەكەمــان یەكێــك لــە كات و ســاتە
گرنگەكانــی مێژووییــە و بــە نــاوی
راســانەوە دەســتی پێكــرد .بێگومــان
راســان قوناغێكــی نوێــی خەباتــە كــە
جیاوازییەكــی بناغەیــی و گرنگــی
لەگــەڵ فوناغەكانــی رابــردوودا
هەیــە .لەبــەر هەمــان هــۆش هەمــوو
پێكهێنەرەكانی خەباتی رزگاریخوازی
لە بەشــی سیاســی و نیزامییەوە هەتا
بەشــی شــار و مەدەنــی و خەباتــی
سەرشــەقام بەتــەواوی پێناســە و
ئەركەكانیــان دەگۆڕێــت و هاوكاتیــش
راسان هەوڵ دەدات شوناسێكی نوێ و
ئەركی نوێیان پێبەخشێت.

ئــەو بابەتــە ســەلماوە كــە لــە
چوارچێــوەی راســاندا هەمــوو چین و
توێژەكانــی كۆمەڵــگا ئەرك و پێگەی
تایبــەت بــە خۆیــان لە نێــو بزوتنەوەی
رزگاریخــوازی گەلی كــورددا دەبێت.
كاتێــك راســان بەمانــای بەســتنەوەی
خەباتــی شــار و خەباتــی شــاخە
بێگومــان دەبێت ئەوەمان ال روون بێت،
كە خەباتكارانی شاخ هەمیشە پارێزەر
و پشــتیوانی خەباتكارانــی شــارن و
هــەر ئەوانــن دەتوانــن ببنە چەكوشــی
بانســەری داگیركــەران بــۆ ئــەوەی لە
كاتی خەباتی رزگاریخوازیدا گوشــار
لەسەر خەباتكارانی شار كەم بكەنەوە.
ئــەوەش روونــە كــە لــە هەمــوو
كۆمەڵگایەكــدا هێــزی چەكــدار و
ســەرباز ،پارێــزەری الیەنــی سیاســی
و كۆمەاڵیەتــی و مەدەنییــە و بــە

بــێ بوونــی هێــزی ســەربازی هیــچ
كۆمەڵگایــەك ناتوانێــت خــۆی
بپارێزێــت .بۆیــە هەر لێرەیشــەوە دەبێت
ئەوەمــان لــە بەرچــاو روون بێــت كــە
پێشــمەرگە پارێــزەری پێكهاتــەی
كۆمەڵگایە؛ بەاڵم ئەمە بەمانای ئەوە
نییــە كە كاتێــك نەتەوەیەك ژێردەســتە
ئــەوا ئەركــی خەباتــی رزگاریخوازی
بەتــەواوی دەكەوێتە سەرشــانی هێزی
ســەربازی و یاخــود لــە كوردســتان
دەكەوێتە سەرشانی پێشمەرگە.
لە راساندا گۆڕەپانی خەبات ئەوەندە
بەرفراوان بووە كە دەرفەتی بۆ یەك بە
یەكی ئەندامانی كۆمەڵگا رەخساندووە
تاکــوو بەپێی شــوێن و رێگەی خۆی
هەنــگاو بنێــت و هیــچ جیاوازییەك لە
بواری ئەرك و جێبەجێ كردنەوە بوونی
نییە ،تەنیا ئەوە پێویستە ئەو كردارە لە

ڕزگارکردنــی خەڵــک و هــاوکاری
کردنیــان کاریگەرییەکــی زۆری
لەسەر کەمکردنەوەی زیانەکان هەیە،
بــەاڵم هــەر لــە یەکەمین ســاتەکانی
ڕوودانی کارەســاتی بوومەلەرەزەکەی
پارێــزگای کرماشــان ،بەرنامــەی
دەوڵــەت بــۆ پەردەپۆشکردنــی
ڕووداوەکــە گەورەتریــن زیانــی بــە
ناوچــەی بوومەلەرزەلێــدراو گەیانــد،
چونکــە لەســەر بنەمــای گەورەیــی
ڕووداوەکــە و ئامــاری خەســارەتەکان
و ڕووبــەری ناوچــەی خەســاردیتوو
دەکرێــت بەرنامــەی پێویســت بــۆ
ڕزگارکردنــی خەڵــک و گەیاندنــی
یارمەتی پێویست دابنرێت.
دەوڵەت بەهۆی ڕوانگەی ئەمنییەتی
بــۆ ناوچەکــە نەیدەویســت ڕاســتی
ڕووداوەکە ئاشــکرا بێــت ،هەر بۆیەش
گەورەتریــن مەبەســتی بەئەنقەســتی
ڕێژیــم بــۆ خزمــەت نەکــردن یــان
ڕزگارکردنــی بەشــێوەی پێویســت بەو
شــێوەیە ئاشــکرا بــوو؛ بــەاڵم کاتێک
بەهــۆی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــەوە
گەورەیــی کارەســاتەکە دەرکــەوت و
شــەقامی کوردی هەر زوو لە نییەتی
ڕێژیــم بۆ دژایەتی کردنی ئەو ناوچە
ئــاگادار بوویــەوە ،گــەل دەســتی دایە
حەماســەی گەیاندنی هاوکارییەکان،
بەاڵم هەر زوو هەواڵ و ڕاپۆرتی وەها
بــاو بوونــەوە کــە ســپای پاســداران و
ڕێژیــم بــۆ دزینــی یارمەتییــەکان و
هەمبار کردنیان لە بنکە نیزامییەکان
هەوڵیــان داوە ،ئــەم جــۆرە دژایەتــی
کردنــە تەنیــا لە رێژیمی تێرۆریســتی

کۆماری ئیســامیی ئێران دەوەشێتەوە
و لــە هیــچ شــوێنێکیتر نەدیتــراوە
یارمەتــی خەڵــک بــۆ لێقەومــاوان
بدزرێت ئەویش لەالیەن حکوومەتەوە.
ئێســتا دوای تێپەڕبوونــی ماوەیەکــی
زۆر لــە ڕووداوەکە ،خەڵکی ناوچەکە
لــە زۆر ڕووەوە لــە ژێــر گوشــاردان و
ســەرمای زســتان و بــاران لەالیــەک،
نەبوونــی خانــوو یــان تەنانــەت لــە
هەندێک شوێن خێوەتیش لەالیەکیتر
خەڵکی نیگەران کردووە.
لــە کاتێکــدا زســتانێکی ســەخت لــە
پێشــدایە ،نەبوونی پالنێکی دیاریکراو
لەالیــەن ڕێژیمەوە بۆ دروســت کردنەوە
و بووژاندنــەوەی ناوچــە ،نیگەرانــی
خەڵکــی دووهێنــدە زیاد کــردووە .لەو
نێــوەدا هەندێــک یارمەتی ســنوردار،

خزمەتی رزگاركردنی نەتەوەدا بێت.
بــە دروســت بوونی ئــەم حاڵەتە لێرەوە
ئەركــی پێشــمەرگەش گــۆڕاوە؛
پێشــمەرگە وەك باسکی بەهێزی گەل
و هاوكاتیــش وەك باســكی پارێــزەی
نەتــەوە و خاك و نیشــتمان ،كە پێشــتر
ئەركــی سەرشــانی رزگاركردنــی
نیشــتمان لــە دەســتی داگیركــەران
بــوو ،ئەمجــارە و لــە راســاندا ئەركــی
گــۆڕاوە و هاوكاتیــش بەهەمــان شــێوە
كە گۆڕەپانی خەبات بۆ هەموو چین
و توێژەكانــی كۆمەڵگا بەرفراوان بووە
ئــەوا ئەركی پێشــمەرگەش گــۆڕاوە و
بەرفراون بووە.
گۆڕانــكاری لە ئەركی پێشــمەرگە
لەوێــڕا بەدەردەكەوێــت كــە لە راســاندا
پێشــمەرگە تەنیــا هێــزی خەباتــكار
نییــە ،بەڵكــوو جیا لــە خەباتكاربوونی

پارێزەری چین و توێژە خەباتكارەكانی
دیكەیشــە .بەو مانەیە كە پێشــمەرگە
جیــا لە خەباتێكی چەكداری لە دژی
دوژمــن بەشــێك لــە ئەركــی دەبێتــە
ئەوەیكــە گوشــار لــە ســەر چیــن و
توێژەكانــی دیكــە بــۆ بەردەوامبوونــی
خەبــات كــەم بكاتــەوە و لــە كاتــی
پێویســت پارێــزەری گیــان و شــێوازی
خەباتی ئەوان بێت.
ئەوەی روونە پێشمەرگە لە راساندا
جیاوازییەكــی زۆر گرنگــی پەیــدا
كــردووە؛ ئەویش لەوێــڕا بەدەردەكەوێت
كە بەپێچەوانەی قوناغەكانی پێشــوو،
كە پێشمەگە هەندێ كات تاقانە سیما
و سیمبۆلی خەباتكاری بوو ،ئەمجارە
تێكــڕای نەتــەوە خۆی لــە گۆڕەپانی
خەباتــدا دەبینێتــەوە و تێكــڕای چیــن
و توێــژەكان دەبنــە خەباتــكار ،بــەاڵم

پێشــمەرگە هەمــان پێشــمەرگەیە كــە
باســكی بەهێــزی گەلــە و بــە الیەكدا
بەشــێكە لــە خەباتكارانــی نەتەوە و بە
الیەكــی دیكەشــدا پارێــزەری هەمــوو
خەباتــكاران و پشــتیوانی بەهێــزی
ئەوانــە بــۆ ئەوەی بتوانیــن درێژەدەری
خەباتیان بن.
بۆیــە ،لێرەوە دەڵێم ،راســان توانیویەتی
جیا لە گۆڕینی روانگە بۆ سەیركردنی
پێشــمەرگە ،ئــەرك و رۆڵــی جیــاواز
بــە پێشــمەرگە بــدات و هاوكاتیــش
پێشمەرگە بۆ ئاستێك بەرز بكاتەوە كە
هەست بكات تێكڕای نەتەوە لەگەڵی،
لــە گۆڕەپانــی خەباتدایــە و تێكڕای
نەتــەوە پشــتیوانیەتی و دەبێــت ئەویش
بیانپارێزێت.

سامانی واڵت بۆ تیرۆریستان ،وێرانی و
دواکەوتوویی بۆ کوردستان

    ئەلبورز ڕووئینتەن
ڕووداوە سروشتییەکان لەڕووی مرۆیی
و خەســارەتەکانەوە ناخهەژێنــەرن؛
هەوڵــی دەوڵەتانی دونیا بۆ پێشــگرتن
و چارەســەریی لە کاتی ڕووداوەکاندا
خزمەتــی زۆر بە خەڵک دەگەیەنێت،
بــەاڵم بەداخەوە لە کوردســتان بەهۆی
هەبوونــی ڕێژیمــی دژەمرۆیــی
کۆمــاری ئیســامی ڕاســتییەکان
زۆر جیاوازتــرن؛ چونکــە دەوڵــەت
لێــرەدا نەک کاری بۆ پێشــگرتن یان
چارەســەریی یان گەیاندنــی یارمەتی
نەکــردووە ،بەڵکــوو بــە زۆر شــێوەش
دژایەتی ڕاستەوخۆ کردووە.
ئەگــەر باســی بەرنامــەی دەوڵــەت
بــۆ پێشــگرتن لــە بــواری ڕووداوە
سروشــتییەکان بکەیــن ،دەبینیــن
دەوڵــەت وێــڕای کەمــکاری
تاوانباریشــە ،بــۆ نموونە لــە ڕووداوی
بوومەلــەرزەی پارێــزگای کرماشــان،
بینــا خزمەتگوزارییــەکان وەکــوو:
نەخۆشــخانە و قوتابخانــەکان بــەر لــە
هــەر شــوێنێکیتر ڕووخــاون و زیانیان
پێ گەیشــتووە ،لە کاتێکدا دەبێ ئەو
شوێنانە بە ستانداردی زۆرباش دروست
بکرێن ،بەاڵم دیارە دەوڵەت لەو بوارەدا
زۆر تاوانبــارە .جیــا لــەوە پڕۆژەکانی
حکوومەتی وەکوو "مەسکەنی مێهر"
یەکێکیتــر لــە کەمکارییەکانــی
حکوومــەت لەو بوارەیــە ،کە زۆرترین
خەساریان پێگەیشتووە.
لــە هەمــوو جیهانــدا دوای ڕوودانــی
ڕووداوێکــی لــەم چەشــنە ،بەرنامەی

کــە چەنــدی دەگات بــە دەســتی
خەڵکــی زیانبەرکەوتــوو ئەویــش
جێگــەی گومانــە ،لەالیــەن ڕێژیــم و
دەزگای ڕاگەیاندنــی حکوومەتیــەوە
گــەورە دەکرێتــەوە ،ئەگــەر لەگــەڵ
ڕێــژەی هاوکاریــی ڕێکخراوەکانــی
تێرۆریســتی سەر بە ڕێژیم لە ناوچەدا
بــەراورد بکرێــت ،دەبینیــن کــە چــۆن
ســامانی واڵت لــە خەڵکــی ئێــران و
کوردستان دەدزرێت و بەو ڕێکخراوانە
دەدرێت.
لێقەوماوانــی
کاتێکــدا
لــە
بوومەلەرزەکــە باســی نەبوونــی
ســەرەتاییترین پێداویســتییەکانیان
دەکــەن و ئەگــەر خەڵکــی خۆبەخــش
نەبایــە ،ئێســتە لــە بارودۆخێکــی زۆر
خراپــدا بــوون ،ڤیدیۆیەکــی حەســەن

نەســروڵاڵ ،ڕێبــەری ڕێکخــراوی
حیزبوڵــای لوبنــان کــە پێشــتر بــاو
بووەتەوە ،دەبینین کە چۆن بە ئاشکرا
بــاس لە زۆربوونــی ڕێژەی هاوکاریی
ئێــران دەکات و بــەو شــێوەیە دڵنیایــی
تــەواو دەدات لــە ســەرفکردنی هەموو
تێچووە ســەربازی و لۆجستیکییەکان
و مووچــەی ئــەو ڕێکخراوەیە لەالیەن
ڕێژیمی ئیسالمییەوە.
ئەگەر تەنیا مووچەی یەک مانگی
هێزێکــی وا گەورە بە نموونە وەرگرین
کــە یەک قەڵەم لە هــەزاران قەڵەمی
خەرجییەکانــە ،دەبینیــن میلیۆنــان
دۆالر دەکات ،کــە دەتوانــێ نــەک
ناوچــەی بوومەلەرزەلێــدراو ئــاوەدان
بکاتــەوە ،بەڵکــوو دەتوانێــت زۆر
پارێزگاریتــر کە ئەگــەری ڕوودانی

بوومەلــەرزە تێیــدا زۆرە بــە جۆرێــک
بونیــات بنرێتــەوە کە لــە بەرانبەر ئەو
ڕووداوانــەدا کەمتریــن زیانیــان پــێ
بــگات ،بــەاڵم وەک دیــارە ڕێژیمــی
کۆمــاری ئیســامیی ،هــاوکاری
کردنــی ڕێکخراوە تێرۆریســتییەکانی
بــەالوە گرینگتر بووە نەک هاوکاری
کــردن و چارەســەر کردنــی گرفتــی
خەڵکی کوردستان و ئێران بەگشتی.
هــەر بۆیــەش جارێکیتــر بــۆ خەڵک
ڕوون بوویــەوە کــە هەتــا ئــەو کاتەی
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران هەبێــت،
ســامان و داهاتی ئــەم واڵتە بۆ تێرۆر
و تێرۆریســتان و پێداویســتییەکانی
ئەوان دەبێت و وێرانی و دواکەوتوویی
و نەبوونــی و هــەژاری بــۆ واڵت و
هاونیشتمانیان.

ژمارە ٦ ،٧١٤ی دێسامربی ٢٠١٧

زمانهوانــی بــه وهالنانــی خــودی
چهمکــی ئهدهبیات(له راستیشــدا ئهو
جــۆره زیپــک و بایەخانــەش ،بایهخی
خۆیــان لــه دهســت دهدهن) لــه ههمــان
کاتــدا کــه واپێشــان دهدا ههمــووی
ئــهم ئیلهامــە باس لــه پرۆســهیهکیی
بێنــاوهڕۆک دهکــهن بهئامانجــی
وێران کردنی نووسهر ،خۆی به پۆلێ
کهرهســتەی پڕبایهخــی لێکۆڵینــهوه
تهیــار دهکات .لــه ڕوانگــهی
زمانناسیهوه ئهم پڕۆسهیه ،بێ ئهوهی
پێویستیشی بهوه ههبێ ب ه کهسایهتی
خوێنــهران پــڕ کرێتــهوه ،کارکــردی
خۆی ههر دهپارێزێ.
زمانناســی دهڵێ :نووســهر بۆ نووسین
لــه شــایەتێک زیاتــر نییــه ،هــەر
بــەو چەشــنە کــە "مــن" ناتوانــێ لــە
شایەتێک زیاتر بێ کە باس لە "من"
دەکا .زمــان بابــهت دهناســێ ،نــهک
"کهس" .بابهتـیش -لە گەڵ ئەوەی له
دهرهوهی ئــهو" ئیلهامــە" که پێناســه و
مهرجی پێ دهبهخشێ ،لە خۆیدا هیچ
نییە – بەســە بۆ ئەوەی یەکپارچەیی
ببەخشــێ بــە زمــان .بەگشــتی بابهت
لــە دەســتی دێ وههڵگــری ئهوه هەیە
لــه ههمــوو وزهو توانســتەکانی زمان
کهڵک وهرگرێ.
ســڕینەوەی نووســهر(جێی خۆیەتــی
لێــرەدا دهگهڵ برێشــت هاودهنگ بین،
لەو شوێنەدا که باس له مهودادانانـی
راســتهقینه دەکا ودەڵــێ  :نووســهر
لــە چەشــنی کۆتهڵێک لــه دوورترین
خاڵی گۆڕهپانی ئهدهبیدا له چاوان ون
دهبێ) .تهنیا راستییهکی مێژوویی یا
ههنووکهیی وقۆڕغ کراوی پەیوەســت
بــە "نووســین"ەوە نییــه .ســڕینەوەی
نوســهر ،دهقی نــوێ دهگۆڕێ(.روونتر
بڵێم :دهق ئهمجارهیان جۆرێک بەرهەم
دێ و دهخوێندرێتــهوه کــه نووســهر له
هیچ ئاستێکیدا بەرچاو ناکەوێ.
لێــرەدا جیاوازییــەک لــە رێکخرانــی
کاتــدا بــەدی دەکــرێ .نووســهر،
ئەگــەر بــاوەڕی پــێ بێنین ،هەمیشــە
وەک ســەربردەیەک لــە کتێبەکــەی
لێــی دەڕوانیــن .کتێــب و نووســهر
هــهر خۆبهخــۆ لهســهرهێڵێکی تــاک
دەوەســتنەوە .هێڵێک کــه دابهش بووه
به دوو کهرتی پێشترو پاشترەوه .پێمان
وایە کە ئەوە نووســەرە کە هەوێن دەدا
بە کتێب ،بەواتایەکیتر یانی نووسهر
بــهر لــه بوونــی کتێبهکــهی بوونــی
ههیــه ،بیر دهکاتهوه ،ئــازار دهچێژێ،
بۆی دەژی و ســهروهری ئهو به ســهر
بهرههمهکهیدا ،وهک پێوهندی باوک
دهگهڵ جگهرگۆشهکهی وایه.
لــه روبەڕووبوونەوەیەکــی تەواوعەیــار
دهگهڵ ئهم ڕامانهدا" ،قەڵەم بەدەستی
ئهمڕۆیی هــاوکات دهگهڵ دهقهکهدا
لهدایــک دهبــێ .بههیچ جــۆر نه ئهم
ســهروهرییە بهســهر دهقدا ههیه نهدهق
ســهروهری بــهســهر ئــهودا .لــە حانــد
کتێبهکهشــدا  -لــە کوێــن "بــار"-
قەڵــەم بە دەســت دەوری –"بەربار"ەکە
ناگێــڕێ .زهمهنێکیــش جگــه لــه
کاتــی "ئیلهــام پێکــران" بوونــی نییە.
هــهر دهقێکیــش بــهردهوام لــە ئێــرە و
لە ئێســتادا دهنووســرێتهوه .راســتهقینه
ئهمهیه (یاخۆ لێ تێگەییشتنی وایە)
کــه نووســین ئیتر به ســهر کاروباری
نووســینهوه ،یادداشــت هەڵگرتــن،
نواندنــهوه و وێناکــردن( ،بهوجــۆرهی
کالســیکخوازەکان لێــی دهدوێــن)
دهاللهت ناکات .نووســین دهقاودهق به
ســهر ئهو شــتهدا کــه زمانهوانهکان -
بهپێی فهلســهفهی ئاکســفۆرد -ناوی
دهنێــن جۆرێــک کــردار ،بیچمێکــی
ئاخاوتــەی دهگمــهن و کــهم وێنــه،
دهاللــهت دهکا ( .شــێوازێک کــه لــە
رێزمانــدا بــە یەکــەم کهســی تاک و
لــە زەمەنی "ئیســتا"دا بێــژ دەکرێ).
لهم بیچمی ئاخاوتەیەدا "ئیلهام" جگه
له کردارێک که له سۆنگهی ئهوهوه
دهربڕیــن مســۆگەر دەبــێ ،واتایەکی
تــری نییه( .یانی هیچی دیکەی بۆ
کوتــن پــێ نییــە) ،بــۆ وێنە شــتێکی
ئــاوا :بڵێــی "من ڕادهگهیهنــم" لهالیەن

پاشــاکانهوه ،یان بڵێی"من دهچڕم" له
زمان شاعیرانی کهوناراوه.
"قەڵــەم بــە دەســتی" ئهمڕۆیــی بــه
دهرهاویشــتن و ناشتنی نووسهر ،وهک
لــه ڕوانگــەی سهرســهرهکییهکانی
پێشــینیانیدا بــەدی دەکــرێ،
ئیترناتوانــێ بێتــه ســهر ئــهو رایە "که
ئــهم دهســته دهروهســتی ئــهم بیــر و
ههســته نایــه .ناتوانــێ فهرمانێکــی
وا دهربــکات و بــهو شــێوهیه و بهپێــی
نیازی خۆی تهگهره بخاته ســهر رێی
ئــهو ڕهوتهی ســهرهوه وبــ ه فیتی دڵی
خــۆی تیف تیفهی ئهو قهوارهیه بدات
کــه خۆی به دڵیهتی .به پێچهوانهوه،
لــه الی ئــهو ،دهســتێکی دابــڕاو لــە
ههمــوو دهنگێک له ژێــر کاریگەری
حاڵوهــهوای رەهــای نووســینهوهدا،
(نــهک دهربڕین) ،له چوارچێوەیەکی
بــێ ئاخێزگە و ســەرچاوەدا دهکهوێته
پشــکنین( .یــان هیــچ نهبــێ لــه
دهورێکــدا کــه ئاخێزگەیەکــی تــری
بێجگــه له خــودی زمانهکه نییه ،ئەو
زمانــەی کــه بهردهوام گومــان دهخاته
سهر ههموو ئاخێزگەکان).
ئــهوه دهزانیــن دهق ،بــە تەنیــا بــە
دێڕێــک ناڵێــن کــە لــە لێزگەیــەک
وشــە پێکهاتبــێ کــه واتایهکــی
ئاســمانی ("پهیــام"ی نووســەر-خودا)
ی لێوهدهرچــێ؛ بهڵکوو کهشــایهکی
فرهرەهەنــدە ،له کۆمهڵه نووســینێکی
جۆراوجــۆردا ،که هیچ کامیان خاوەن
رەســەنایەتی نیــن ،لهوێــدا تێکــهڵ به
یهک دهبن و لهیهک دهنگوێن.
دهق لــه تانوپــۆی ئــهو حیکایهتانــه
پێکهاتــووه کــه لــه ناوەندگەلێکــی
لــە ئەژمارنەهاتــووی کلتووریــەوە
وەرگیــراون .هــهروهک بوڤــارد و
پێکووشــه ،ئــهو دوو الســاییکەرەوە
هــەردەم زینــدووە .کــه لــه یــهک
کاتــدا هــهم بــهرز و بهڕێز بــوون ،ههم
قەشــمەری و گاڵتەجــار .ئــهو هەمووە
قەشــمەرییەیان راســته و راســت باسی
لــه راســتهقینهی نووســین دهکــرد.
نووســهریش تهنیــا ئهمــهی لــه دهســت
دێ الســایی حاڵوههوایهک بکاتهوه
کــه زیاتــر دهرهکییه نــهک دهروونی.
تاکــە دەســەاڵتی ئــەو لهمهدایــه کــه
نووســینهکان ئاوێتــەی یەکدی بکات
و رووبــهڕووی یهکیــان بکاتــهوه .بــه
جــۆرێ قــهت وانهبــێ وەهــا لــە خۆی
ڕاببینێ پشت به یهکیان ببهستێ.
ن :رۆاڵن بارت
ئامانجــی
ئهگــهر
ئــهو
گێڕانهوهی"خــۆی" بووایــە ،دهبــوو
"

النیکــهم ئهمهی بزانیبایه :ئهو"شــته و :ڕامان سۆفی سوڵتانی
دهروونیــهی دهیهــهوێ بــه زمانێکیتر
بۆمانــی بگێڕێتــهوه ،لــە خۆیــدا
فهرههنگێکی وشــهیە ،که وشــهکانی
بەتهنیــا لــە ســۆنگەی وشــهگەلێکی بەشی دووهەم و کۆتایی
تــرەوە لێکدهدرێنهوه ،ئهمهش ڕهوتێکی
بهردهوامه و لە کۆتایی نایه.
"تۆمــاس دۆکوینســی" الو تووشــی
بــوو بــە تووشــی ئەزموونێکــی لــەم پێکهاتــووه؛ الســایی کردنهوهیهکــی
چەشــنەوە؛ دۆکۆینســی لــه زمانــی بــێ ئــاکام ،کــه ههتاههتایه نــاگا بە
یونانیــدا هێنــده پســپۆڕ بــوو ،توانــی ئەنجام.
بهمەبەســتی وەرگێڕانــی باوهڕگــەل و بە وەالنانی نووســەر ،ئیتر بانگهشــهی
ئیمــاژی تــازە تازه بۆ ســهر ئهو زمانه رەمزکردنــەوە لــە دەق بایەخێکــی
مــردووه(،وەک بودلێر لە  paradisئەوتۆی نامێنێ .ئهگهر نووســهرێک
 artificielsدا باســی لێــوە دەکا) بــە دەقەکــە ببەخشــین ،دهقهکهمــان
فهرههنگێکی وەها بۆ خۆی دهستهبهر دهربهســتی شــتێک کــردووه .بــه
بــکا کــه بەمتمانــەوە پشــتی پــێ جۆرێــک ،مهدلوولێکــی بــ ه ئهنجــام
ببهســتێ .ئــەم فەرهەنگی وشــەیە له گهییشــتوومان بــە ئەســتۆدا بڕیــوە
ههمووی ئهو فهرههنگی وشــانهی لە و دهقهکهمــان داخســتووه .وههــا
ئەنجامــی هەوڵە ئاســاییەکانی بابەتە تێگهییشــتنێک لهســهر دهق ،دهگــهڵ
ئهدهبیهکانــدا نووســراون ،قووڵتــر و رهخنــهش دهگونجــێ .ئهگــهر وابــێ،
بهرباڵوتر بوو.
ئــهو کات ئهرکــی هــەرە گرانــی
قەڵــەم بــە دەســت کە له پاش نووســهر رهخنــه ،دهبێتــه گــەڕان و پشــکنین بە
ســهرههڵدهدا ،لــە جیاتــی جــۆش و شــوێن دۆزرانــەوەی نووســهر(یان لــێ
خرۆشــهکان ،خــوو وخــدهکان ،خــهم تێگهییشــتنهکانی ئــهو :کۆمهڵــگا،
وکارتێکردنهکانــی ،ئــەم فەرهەنگــە مێــژوو ،زهیــن ،ئازادی) له پاشــخانی
زەبەالحەی وشــەیە ،لهدهروونی خۆیدا بەرهەمەکــەوە :ئــهو کاتــه کــه لێفــە
ههڵدهگــرێ و شــێوه نووســینێکی لــه لــە ســەر نووســهر هەڵــدراوە ،دهق"
وهســتاننههاتووش کــه لــه دووتوێــی شــی کراوەتــەوە"و ئهمــهش یانــی
ئهو فهرههنگهی هەڵدێنجێ :ژیانیش ســهرکهوتنی رهخنهگــر .هــهر بۆیهش
جگــه له الســاییکردنهوهی ئهم کتێبه زۆر ســهیر نییــه لهبــاری مێژووییــهوه
کارێکــی تــری لــه دهس نایــه .کتێب دەســەاڵتداری نووســهر هاوواتــا بــووه
خۆی لە خۆیدا تانوپۆی له نیشانهکان دهگــهڵ دەســەاڵتدارێتی رهخنهگریش.
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ههروههــا ســهیریش نییه ئهگهر ئهمڕۆ
ئهبینیــن ،رهخنه(جــا چ رهخنهی نوێ
و ئەمڕۆییانــە بــێ یاخــود شــتێکی
تــر) و نووســهر هــهر دووکیــان ،شــان
بــە شــانی یەکــدی بــهرهو ســڕانهوه
ئهچــن .له فرهچەشــنی نووســیندا ،له
جیاتــی رهمزکردنــەوە ههمووشــتێک
دهبــێ رههــا بکرێ .پێکهاتــه ،له ههر
خاڵێک و ههر رووپهڕێکدا بۆی هەیە
بــەردهوام درێــژهی هەبــێ و بڕەوێتــەوە
(وهک تاڵێــک لــە گــۆرهوی) ،بهاڵم
له پشــت ئــهوهوه دەســکەوتێکی ترمان
نابــێ .پانتــای نووســین بۆ ئــەوە نییە
دزە بکەیــە ناخیــەوە و مــوو بە مووی
بدۆزییــەوە ،بهڵکــوو هەوارێکــە بــۆ
ئهوهی سهفهری تێدا بکهی .نووسین،
لەگــەڵ ئەوەدا بە کردەوە خۆدەدزێتەوە
لــەوەی مانا بە دەســتەوە بدا ،لە گەڵ
ئەوەش ،به شــێوهیهکی رێکخراو ،مانا
دادهڕێــژێ بۆ ئهوهی بیســڕێتهوه .بهم
شــێوهیه دهقــاودهق ئهدهب (باشــتر وایه
لێرهوه بڵێین نووســین) ،به خۆپاراســتن
له جێگیرکردنی "راز"ێکی دیاریکراو،
مانایهکــی بــه ئهنجــام گهیشــتوو بــۆ
دهق(ههروهها بۆ جیهانله شێوهی دهق)

ئهو شــتهی به جۆرێک دەکرێ ناوی
بنێین چاالکی دژە ئاســمانی ،دهخات ه
گــهڕ .چاالکییــهک کــه لهڕاســتیدا
خــۆی شۆڕشــێکه ،لــە بەرئــەوەی
خۆپاراستن له سوورکردنەوەی مانا له
لێکدانهوهی دواییندا ،خۆالدانە ل ه خوا
ودەرکەوتە زەینییەکانی ئهو -بهڵگه،
زانست ،یاسا-ه.
وهرن با داگەڕێینەوە ســهر رســتهکهی
باڵــزاک؛ کــهس "تاکــه کهس"ێــک
ئــهو ڕســتهیهی بــه زاردا نههاتــووه:
پێگــهی راســتهقینهی نووســین نهک
لــه ئاخێزگــە و دهنگیــدا ،بهڵکــوو
دهبــێ له خوێندنــهوهدا بۆی بگهڕێی.
نموونهیهکــی باشــتر دێنمهوه بۆئهوهی
باشــتر لێمــان روون ببێتــەوە :لــه
توێژینهوهیهکــی ئــەم دواییانەدا(لــه
الیــان جی.پی.وێرنــان) کــه تەرخــان
کرابــوو بــە خســتنەڕووی رەگــەزە
دووانــە و گوماناوییەکانــی نێــو
تراژێدیــا یوونانیەکان وا دهرکهوت که
تانوپــۆی دهقــه تراژێدیهکانی یونانی
له وشــهگهلێک پێکهاتووە که لە دوو
ســەرەوە واتا دهبهخشــن؛ وشــهگهلێک
ک ه ههر کارەکتەرێک له ســهرێکهوه

لێــی تێــدهگا (له راستیشــدا هــهر ئهم
خــراپ تێگهیشــتنه بهردهوامهیه بیچم
دهبەخشــێ بــه تراژیدیــا) بــهاڵم بــەم
حاڵەوە کهســێکیش ههیــه دهگهڵ دوو
واتایــی بوونــی هــەر وشەیەکیشــدا،
لێــی تێــدهگا و ســهرهڕای ئهمــهش
ئەوەنــدە تێگەییشــتووە ،کەڕبــوون و
گوێ نهبیســبوونی ئهو کهسایهتییانه
ببینــێ کــە خەریکن لێکــدا له بهردهم
ئــهودا قســه دەکــەن .ئهمــهش ههمان
ســهرلهبهری
خوێنهر(بیســهر)ه.
"بوونێتــی" نووســین بــهم شــێوهیه دەگا
بــە خاڵــی گــۆڕان :دهق لــه پۆلــێ
نووســینی چهنــد رەهەندیــدا ،که ههر
کامیــان لــه چەندیــن فهرههنگــی
جیاجیــا هەڵێنجــراون و خزێندراونەتــە
نێــو پێوەنــدی نێوان دهمهتهقــێ  -وتن
و بیســتن -و دەمەقاڵــە و چەلەحانەی
گاڵتەجــارەوە .لێــرەدا دەگەیــن بــە
خاڵێــک ،کە جەمســەری ئەم رەهەندە
جیاجیایانە لــەودا دەگەنەوە بە یەک،
ئهو خاڵهش ،خوێنهره ،نهک "نووسەر"،
کە تا ئیستا وایانکوتووە.
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ڕۆژنامەی کوردستان بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکارییەکانی مافی
مرۆڤ لە ناوچەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە
سەر بارودۆخی مافەکانی مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەر دیدی
خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشــێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی ســەرەتای مانگی خەزەڵوەری ٩٦ی هەتاوی لە شــار و ناوچە کوردنشــینەکانی کوردســتانی
ڕۆژهەاڵت دەکەن کە بریتیە لە حاڵەتەکانی دەستبەســەر کردن ،بانگهێشــت ،ئێعدام ،کوژران و بریندار بوونی کۆڵبەران ،کرێکاران ،خۆکوشــتن ،زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان
لە کوردستانی ئێران.

هێمایەک لە پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ
لە دوو حەوتووی ڕابردوودا:

هاوژینی خوالێخۆشبوو
مامۆستا ڕەبیعی

لە ساڵڕۆژی تێرۆری ناوبراودا داوای
ڕوونکردنەوەی دۆسیەی
کۆڵبــەران :ڕێکەوتــی ٣٠ی
خەزەڵــوەر ،تەقینــەوەی مین لە شــاری
سەردەشت بوو بە هۆی کەمئەندامبوونی
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە ناوی"ئیدریس
مەحمــوودی" تەمەن  ٢٧ســاڵ کوڕی
ئەحمــەد خەڵکــی گونــدی "نــەاڵس"؛
ئــەم کۆڵبــەرە کوردە بەهۆی ســەختی
برینەکەیەوە بۆ چارەســەری پزیشــکی
ڕەوانەی نەخۆشخانەی شاری مەهاباد
کراوە.
هەروەهــا کۆڵبەرێکــی کــورد خەڵکی
شــاری ســەڵماس بە ناوی "ئیســماعیل
جەبــاری" تەمــەن  ١٩ســاڵ لــە کاتی
ڕاوەدوونانــی هێــزە نیزامییەکانــی
حکوومەتــی لە بەرزایــی بەربوویەوە و
بە سەختی بریندار بوو.
لــە الیەکی دیکەشــەوە؛ کاتژمێر ٧ی
شەوی هەینی ٣ی سەرماوەز ،بەهۆی
وەرگەڕانــی ئۆتۆمبێلێکــی جــۆری
"ئیستەیشــن" هەڵگــری کۆڵبەرانــی
کــورد لــە ڕێــگای بانــە ـ ئارەمــەردە
کەســێک گیانی لە دەســت دا و ٦ی
دیکەش برینداربوون.
هەواڵنێــری کوردپــا شوناســی ئــەو
کۆڵبــەرە کوردەی "ڕێبوار ســەعیدی"
تەمەن  ٣٢ساڵ و خێزاندار ڕاگەیاندووە.
لەالیەکــی دیکــەوە ،لوقمــان واحیدی،
کۆڵبەری کورد خەڵکی پیرانشــار کە
ڕۆژی دووشــەممە ٢٩ی خەزەڵــوەر،
بــە هۆی تەقینەوەی مین بە ســەختی
برینــدار ببــوو ،هەر دوو چاو و القێکی
لە دەست دا.
ئێــوارەی ڕۆژی سێشــەممە ٧ی
ســەرماوەز ،ســەرما و ســۆڵە ،گیانــی
کۆڵبەرێکــی کــوردی بە نــاوی "هیوا
مســتەفەوی" تەمەن  ٣٢ساڵ خەڵکی
گوندی"پوشــاوێ" سەر بە شاری شنۆ
لە بەرزاییەکانی کێلەشین ئەستاند.
ڕۆژی یەکشــەممە ١٢ی ســەرماوەز
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتــی،
لــە ســنووری ماکــۆ دەســتەیەک
لــە کۆڵبەرانــی کوردیــان دایــە بــەر
دەســڕێژی گولـــلە و لــە ئاکامــدا
کۆڵبەرێکــی کــورد بە نــاوی "نەورۆز

بادپا" بە توندی بریندار بوو.
ڕۆژی شــەممە ١١ی ســەرماوەز،
کاســبکارێکی کــورد بــە نــاوی
"ئیبراهیــم" بەتەقــەی ڕاســتەوخۆی
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتــی لــە
نزیک گوندی دۆڵەبی سەر بە شاری
سەردەشت بە سەختی بریندار کرا.
تەقینــەوەی میــن :ڕۆژی
دووشــەممە ١٣ی ســەرماوەز ،ســێ
هاوواڵتیــی کــورد خەڵکــی شــاری
مێهران سەر بە پارێزگای ئیالم کە دوو
ژن و پیاوێک بوون لە نێو ماشینێک
لــە جــۆری پراید بە هــۆی تەقینەوەی
مینێکی دژە تانک گیانیان لە دەست
دا.
شوناســی ئــەو ســێ هاوواڵتییــە بــە
ناوەکانی"ڕوقەیه تاراج  ٥٤ساڵ ،شاژنە
تــاراج  ٥٥ســاڵ و ڕۆحوڵــا مهلــک
خەتایی  ٣٢ساڵ" ڕاگەیەندراوە.
کرێــکاران :ڕۆژی شــەممە ٤ی
ســەرماوەز ،وەســتاکارێکی کــوردی
خەڵکی شــاری جوانڕۆ بەناوی"مەجید
مەوالیــی" بــە هــۆی تەقینــەوەی
هــەوا_گاز لــە کاتــی کار کــردن ،لە
شــارەکی ســنعەتی شــاری جوانــڕۆ
گیانی لە دەست دا.
خۆکوژی :ڕێکەوتی ٢ی سەرماوەز،
الوێکــی تەمــەن  ٢٢ســاڵ خەڵکــی
گوندی"خامســان" ســەر بــە شــاری
کامیاران دەستی دایە خۆکوژی.
هەواڵنێری کوردپا لە شاری کامیاران
شوناســی ئــەو الوە کــوردەی بــە ناوی
"ئارمــان مــورادی" تەمــەن  ٢٢ســاڵ
ڕاگەیاندووە.
٨ی ســەرماوەز ،زیندانییــەک لــە
بەندی یەکی زیندانیی ڕەجایی شاری
کــەرەج خۆی هەڵواســی و کۆتایی بە
ژیانی خۆیهێنا.
شوناسی ئەو زیندانییە بە "محەممەدی
لوڕ" تەمەن  ٣١ساڵ ڕاگەیەندراوە کە

ماوەی  ٥ساڵە لە زیندان دایە.
ڕۆژی شــەممە ١١ی ســەرماوەز،
کچێکــی الو خەڵکــی سەردەشــت
بــە نــاوی "شــوعلە زەربــان" کچــی
"محەممــەد" کۆتایــی بە ژیانی خۆی
هێنا کە هۆکاری خۆکوژییەکەیان بۆ
"کێشەی بنەماڵەیی" گەڕاندووەتەوە.
دەسبەســەر کردن :ڕۆژی پێنجشەممە
٢ی سەرماوەز ،سێ چاالکی مەدەنی
و مامۆســتا و پێشــنوێژی مزگەوتــی
شــیوە برایمــەی شــاری سەردەشــت
بانگهێشتی ئیدارەی ئیتالعات کران.
ڕۆژی پێنجشــەممە هەواڵنێرێکــی
کورد خەڵکی گوندی "گامێش چەران"
ســەر بە شــاری گێــان لــە پارێزگای
کرماشــان بــە نــاوی "ئەرژەنــگ
زەڕگــوش" لــە الیــەن مەئموورانــی
وەزارەتــی ئیتالعاتــەوە دەسبەســەر کرا
و ڕۆژی چوارشــەممە ٨ی سەرماوەز،
ڕۆژنامەنــووس و شــاعێری کــورد لــە
شــاری مەشــهەد بــە نــاوی "عەلیڕەزا
سپاهیالبین" دەستبەسەر کرا.
شــەش چاالکــی مەدەنــی لە ڕێگای
تەلەفۆنــەوە بانگهێشــتی ئیــدارەی
ئیتالعاتــی شــاری ســنە کــراون و
لێپرسینەوەیان لێ کراوە کە بریتین لە:
فەرهــاد چەتانــی ،تەیــب چەتانــی،
لوتفوڵــا ئەحمــەدی ،حەیــدەر ئەختــە،
ئەفشین ئەدەب و ئەحمەد کەرباسچی.
شەوی پێنجشەممە ٩ی سەرماوەز ،دوو
هاوواڵتیــی کــورد بە ناوەکانــی "ئارام
نیکپــەی" خەڵکــی گونــدی "نێ" و
"تەحســین دادڕەس" خەڵکــی گونــدی
"ســەردۆش" ســەر بــە شــاری مەریوان،
لەالیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە
دەسبەسەر کراون.
ڕۆژی یەکشــەممە ١٢ی ســەرماوەز،
"محەممــەد کەریمــی" یەکێــک
لــە چاالکانــی شــاری بــۆکان ،بــۆ
جێبەجێکرانــی حوکمەکــەی لەالیــەن
مەئموورانی حکوومەتەوە لە ماڵەکەی
خۆیــدا دەسبەســەر و ڕەوانەی زیندانی
بۆکان کرا.

قەتڵی ناوبراو دەکات

"عایشــە مەفاخــری" هاوژینــی
خوالێخۆشــبوو مامۆســتا مــەال
مۆحەممــەد رەبیعی لــە پەیامێکدا بە
بۆنەی ٢١ـــەمین ســاڵڕۆژی تێرۆری
مــەال محەممــەد ڕەبیعــی ،داوای لــە
ویژدانــە نەخەوتووەکانــی کۆمەڵگــە
کرد دەنگی ناوبراو بن.
ناوبــراو باســی لــەوە کــردووە ،دوای
 ٢١ســاڵ لــە قەتڵــە زەنجیرەییــەکان
ســەرەڕای بەدواداچوونــی زۆر بــە
ئاکامێــک نەگەیشــتووین ،ئێمــە
بەردەوام دەمانهەوێ ئەو دۆســیە ڕوون
بێتەوە.
هاوژینــی خوالێخۆشــبوو مامۆســتا
رەبیعــی جەختــی کردووەتــەوە کــە

چاوەڕوانــی ویژدانــە خەبەردارەکانیــن
هاوکاریــی ئێمــە بکــەن و داوامــان
لــە یاســازانان و ئازادیخــوازان هەیــە
یارمەتیدەرمان بن.
مــەال محەممــەد ڕەبیعــی ســاڵی
١٣١١ی هەتاوی لە گوندی "دراسپ"
ســەر بــە شــاری دیوانــدەرە چــاوی بــە
دنیــا هەڵێنــا و لــە ســاڵی ١٣٤٥ی
هەتــاوی لــە کێبڕکێــی نێودەوڵەتیــی
خوێندنــەوەی قورعــان لــە پاکســتان
بەشــداری کرد ،دوای عەبدولباســیت،
قاڕیــی بەناوبانگــی خەڵکــی میســر
پلــەی دووهەمــی بــە دەســت هێنــا،
ناوبراو ســێ زمانی کوردی ،فارســی
و عەرەبی دەزانی و کۆمەڵێک شــێعر

و نووسراوەی چاپ کردووە و سەرجەم
 ٥٠بەرهەمی نووسراوەی هەیە.
مامۆســتا ڕەبیعــی پاییــزی ســاڵی
١٣٥٧ی هەتــاوی وەک پێشــنوێژی
هەینــی مزگەوتــی جامیعــی ئیمــام
شــافعی کرماشــان هەڵبژێــردراو و لــە
ڕێکەوتــی ١٢ی ســەرماوەزی ســاڵی
١٣٧٥ی هەتــاوی لــە چوارچێــوەی
قەتڵــە زەنجیرەییەکانــی حکوومەتــی
ئێراندا تێرۆر کرا.

