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رۆژانی رابردوو، کات وســاتی هەستیاری 
تەمەنی کۆماری ئیسالمی دەردەخست. 
لــەم رۆژانــەدا و دوای راپەڕینی خەڵکی 
وەزاڵەهاتــووی سەرتاســەری ئێران، دوای 
لەرادەبــەدەر  توندوتیژیــی  و  ســەرکوت 
بەرامبــەر بــەو خەڵکــە نارازییــە، کاتــی 
لێدوانــی ســەرانی رێژیــم بــوو کــە دەری 
بخــا ئایــا لــە ســەرکوتکردنی خەڵکــدا 
رێژیمــە  دڵخــوازی  ســەرکەوتنی  بــە 
نــا؟  یــان  گەیشــتوون  ســتەمکارەکەیان 
فەرماندەکانــی  و  خامنەیــی  هەرچەنــد 
ســپا رایانگەیانــد کــە ئاژاوەکــە تــەواو 
بــوو! بــەاڵم زۆری نەخایاند کە کێشــەی 
قووڵتریــان دەرکــەوت و ئەحمەدی نــژادی 
بــە  خامنەیــی،  دەســکردی  مــۆرەی 
بەرچــاوی جیهانــەوە دەســەاڵتی قەزایــی 
و رێبــەری رێژیمــی بــردە ژێرپرســیار و 
روحانیــی مۆرەی ئەمنیەتیــی دڵخوازی 
خامنەییــش رایگەیانــد کە دەبێ قســەی 
خەڵک ببیســتن دەنا چارەنووســی شا لە 
ســەرڕێگەی دەســەاڵتدار واتــە خامنەییە 
و دواتریــش لــە کۆبوونەوەیەکــدا باســی 

گشتپرسیی ورووژاند.
ئــەم قســانەی ســەرانی رێژیــم گــەر لــە 
پەنــای قســەکانی جەننەتیــی شــوورای 
نیگاباندا دادەنێی نیشــان لەوە دەدات کە 
رێژیمی کۆماری ئیســالمی هەســتی بە 
ســاتەوەختی مەرگی خۆی کردووە و بە 
دوای دەریچــەی درێژکردنەوەی تەمەنی 

نگریسی رێژیمەوەن.
جیا لە روحانی کەسانی دیکەش بە چەند 
روانگــەی جیاوازەوە باســی گشتپرســییان 
ورووژانــدەوە کە ئێســتا بۆتە بــاس لە نێو 
کۆڕ وکۆبوونەوە سیاسییەکان لە ئێران و 

دەرەوەی ئێراندا.
ئــەو گشتپرســییەی کــە روحانی باســی 
یاســاکانی  چوارچێــوەی  لــە  دەکات، 
کۆماری ئیسالمیدایە و هەرچەند خودی 
ورووژاندنی باســی گشتپرسی نیشان لەوە 
دەدا کــە ســەرکۆماری رێژیمیش درکی 
بــە چەقبەســتوویی و چەقینــی رێژیم لە 
زەلکاوی قەیرانە دەسکردەکانیدا کردووە، 
بەاڵم ئەو گشتپرسییەی ئەو بۆ گوشاری 
سیاســی بۆ باند و گرووپەکانی دیکە و 
ئیمتیــاز وەرگرتــن لێیــان و دووبــارە خۆڵ 
چوونکــە  کردنــە،  خەڵــک  لەچــاوی 
بەڵێنەکانــی  و  وادە  هەمــوو  درۆبوونــی 

سەلمێنراون.
گشتپرسییەک کە بەناو چاکسازیخوازان 
باسی دەکەن، بۆ گۆڕینی هەندێک خاڵ 
لە یاسای بنەڕەتیی کۆماری ئیسالمییە 
و لەراستیدا لەژێر ناوی پاراستن و بەقای 
رێژیمــی کۆمــاری  دەیانهــەوێ  ئێرانــدا 
ئیســالمی بە سیمایەکی فریوکارانەترەوە 

بمێنێتەوە.
جێــگای  دیکــە  گشتپرســییەکی 
لــە  هەندێــک  زۆرتــرە،  لێوردبوونــەوەی 
گرووپ و حیزب و چاالکانی سیاســیی 

ڕێبەندان  ٢٢ی  بۆنەی  بە  ئێران  کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاریی  ناوەندی  په یامی 
ساڵڕۆژی سه رکه وتنی شۆڕشی گەالنی ئێران

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران لە پێشوازی ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک دا
٢

٢

٣
کۆتایی هاتنی دەورەی ٢٢٨ی سەرەتایی پێشمەرگە

٢١ی فێوریەی هەموو ســاڵێک )ئەمساڵ 
٢ی ڕەشەمە( لە ئاستی جیهانی دا، بەپێی 
یونســکۆ، وەک ڕۆژی  پەســندکراوێکی 
زمانــی دایــک ناســراوە و لەنێــو گــەل و 
نەتەوەكانی جیهان دا بە شــێوازی جۆراوجۆر 

یادی دەكرێتەوە.
گرینگی ئەم مەســەلە و پێویســتی دانانی 
ڕۆژێــک بــەم ناوە لــەوەڕا دەردەکەوێ کە 
کلتــووری  بااڵنوێنــی  ئاوێنــەی  "زمــان" 
گەلێکــە کە پێی دەئاخفێ و نوێنەرایەتیی 
شوناســییان دەکات، واتــە جیهــان و ژیانــی 
ئــەو گەلە بەو شــێوەیە کە "بــووە" و "هەیە" 
یان بەو چەشــنەی کە دەبێ "ببێ" پێناســە 
دەکات، بــەم پێیەش زمان کاتێک زیندووە 
و دەتوانــێ ئــەم ئەرکــە مێژووییــە بەجــێ 
بگەیەنێــت، کــە ئاخێوەرانــی زینــدوو بــن؛ 
زیندووبوون، نەک بەو مانای کە لە باری 
جەســتەییەوە لــە دنیای واقیعــدا ببیندرێن، 
بەڵکــوو بــەو مانایــە کــە بە شــانازییەوە بە 
شوناســی  و  بدوێــن  زگماکییــان  زمانــی 

ڕاستەقینەی خۆیانی پێ بناسێنن.
نیشــانە و  لــە  زمانــی دایکــی یەکێــک 
و  شــوناس  ســەرەکییەکانی  پیشــاندەرە 
ســەرەکیترین  بــە  و  مرۆڤــە  کەرامەتــی 
فاکتــی ناســاندنی "خــود" و بــن و بنەوای 
گــەل دەناســرێ و لەســەر ئــەم ئەساســەش 
یەکەمیــن ئامرازی پێوەندی تاک لەگەڵ 
دنیــای دەرەوەی و یەکەمیــن کەرەســتەی 

دەربڕینــی هەســت و نەســتەکانە و زمانــی 
بیرکردنەوە و خەون و خەیاڵەکانە.

بەم پێیە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان، 
بــە پێداگرتنــەوە لەســەر گرینگییە هەســت 
پێکراوەکانــی زمانــی زگماکی، لە ســاڵی 
١999ی زایینــی، ڕۆژی ٢١ی فێورییەی 
دایکــی  زمانــی  جیهانــی  ڕۆژی  وەک 
ناســاند، تاکــوو بــەم بیانووە هــەم گرینگی 
زمانی دایکی و فێربوونی وەک مافێکی 
ڕێگــری  هــەم  و  دەرکەوێــت  ئینســانی 
بکرێــت لــە تواندنــەوە و لەنێوچوونی زمانە 

زگماکییەکانی جیهان.
بــۆ درک کــردن بــەم گرینگییــە لــەالی 
یونســکۆ، لێــرەدا ئامــاژە بــە بەشــێک لەو 
ماددە یاساییانە دەکەین کە لە ڕاگەیەندراو 
جیهانییەکانــدا  ڕێککەوتننامــە  و 
پەســند کــراون: مــاددەی ٢7ی میســاقی 
نێونەتەوەیی مافە مەدەنی و سیاســییەکان، 
مــاددەی ٣0ی کۆنوانســیۆنی مافەکانی 
ڕاگەیەنــدراوی  لــە   4 مــاددەی  منــداڵ، 
کەمینــە  بــە  ســەر  تــاک  مافەکانــی 
نەتەوەیی و مەزهەبییەکان، ماددەی 5٢ی 
ڕاگەیەندراوی جیهانی مافە زمانییەکان.

لەهەمبــەر بارودۆخی زمان و زمانەوانان لە 
ئێرانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا، 
بەڕواڵــەت  ســەرەڕای  بڵێیــن  دەتوانیــن 
واژۆکردنــی هەمــوو ڕێککەوتــن نامەکان 
لەالیــەن کۆماری ئیســالمییەوە، هیچ کام 

لە بەند و ماددەکانی ئەم میســاق و یاســا 
و ڕێســا نێونەتەوەییانــە، لەالیــەن ڕێژیمــی 
تارانــەوە ڕەچــاو نەکراوە و بەپێچەوانەشــەوە 
ڕێگــری کــراوە لــە هەوڵــە خۆڕســکەکان 
بــۆ پــەرەدان بە زمانــی نەتەوەکانی ئێران و 

یەک لەوانیش کورد.
جیهانییــە  گرینگــە  ڕۆژە  بــەم  ســەبارەت 
و  خەبــات  بــە  ڕاســتەوخۆ گرێــدراوە  کــە 
ناوەنــدی  گەلەکەمانــەوە،  تێکۆشــانی 
هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێران 
لە دووتوێی ڕاگەیەندراوێکدا بۆ پێشــوازی 
لە ٢ی ڕەشەممە، ئاماژەی بە کۆمەڵێک 
خاڵــی گرینــگ ســەبارەت بــە هەوڵەکانی 
رێژیمی ئیســالمی ئێران، لەمــەڕ تواندنەوە 
و پاکتاوی شوناسی گەالنی ئێران کردووە 

کە پێویستە ئاماژەیان پێ بکرێت:
پێكهاتــەی  رووی  لــە  ئێــران   -
زمانــی، نەتەوەیی، ئایینی و كولتوورییەوە، 
واڵتێكی فرەچەشــن و فــرە نەتەوەیە؛ بەاڵم 
یەکەکانــی  دوای  لــە  یــەک  دەســەاڵتە 
ئێــران لــە جیاتی دان پێدانــان بە بوونی ئەو 
نەتەوانە و بە ڕەســمی ناسینی مافەکانیان 
و یــەک لــەوان قبووڵکردنــی خوێنــدن بــە 
زمانــی خۆیــان، ئینــکار و ســەرکوت و لە 
پەراوێز خســتنی ئــەو زمانانەیان کردووە بە 
سیاســەتی خۆیــان. بــە فەرمی نەناســینی 
مافــی خوێنــدن بــە زمانــی دایــك بــۆ ئەم 
پــەروەردە،  لــە رووی دەروونــی،  نەتەوانــە، 

كولتووری و زمانییەوە بووە بە ســەرچاوەی 
گرفتــی گــەورە و زیانــی قەرەبوونەکــراو. 
ئیدئۆلۆژیــك  خوێندنــەوەی  و  لێكدانــەوە 
و سیاســی لــە الیــەن دەســەاڵتدارانەوە، ئەم 

مافەی بەرەو ئاقارێكی دیكە بردووە.
لە روانگەی دەســەاڵتدارانەوە،   -
ســەر  بــۆ  هەڕەشــەیە  دایكیــش  زمانــی 
"یەكپارچەیــی  نەتەوەیــی"،  "بەرژەوەنــدی 
خــاك" و لــە هەمــان كاتــدا، بیانوویەكــە بۆ 
جیابوونەوە و ســەربەخۆییخوازی؛ هەر بۆیە 
پێیان وایە كە ئەم چەمكە فەرمییانە دەبێت 
كۆڵەكە ســەرەكییەكانی "شوناسی رەسەنی" 

ئێرانی بن.
لــەم  کوردیــش  گەلــی  بــە  ســەبارەت 
ڕاگەیەنــدراوەدا هاتــووە: ئێمــەی نەتــەوەی 
خــاوەن  نەتەوەیەكــی  وەك  كوردیــش، 
فەرهەنــگ و شارســتانیەت، لــە رابــردوو و 
تەنانەت لە ئێستاش كە زمان و كولتوورمان 
لەالیــەن كولتــوورە زاڵ و بااڵدەســتەكانەوە 
مەترسیی ســڕینەوە و لەناوچوونی لەسەرە، 
تاكێكــی  هــەر  نیشــتمانی  ئەركێكــی  بــە 
كــوردی دەزانیــن پرســی زمانــی دایكــی و 
پاراســتنی بــە هەنــد وەربگــرێ و هەوڵــی 

پاراستن وگەشەپێدانی بدات.
تێکــڕای  لــە  ڕوو  بانگەوازێکیــش  بــە 
ڕۆڵەکانــی گەلەکەمــان لــە ڕۆژهەاڵتــی 
ڕۆژی  کــردووە،  داوایــان  کوردســتان 
زمانــی دایــک بکــەن بــە دەرفەتێــک بۆ 

دەنــگ هەڵبڕیــن دژی ســەرکوتی زمانی 
و پێشــێلکردنی مافــی نەتەوەیــی کــورد و 

پێکهاتە جیاوازەکانی دیکەی ئێران.
نەتــەوە  لــەو  یەکێکــە  کــورد،  نەتــەوەی 
بندەســتانەی کــە بــە بەردەوامــی لــە الیەن 
داگیرکەرەکانــەوە  و  پاوانخــواز  دەوڵەتــە 
و  لەناوچــوون  هێرشــی  بــەر  کەوتۆتــە 
ســڕینەوە، کــە لــەم پڕۆســە درێژخایێنــەدا، 
زمان یەکێک لە فاکتەرە هەرە گرینگ و 

کارامەکان بووە.
ئەمــە ڕاســتییەکی حاشــاهەڵنەگرە کە لە 
بەرانبــەر زەخت و گوشــار بۆ ســەر خەڵک 
فاکتــەرە  لەناوبردنــی  بــۆ   هەوڵــدان  و 
نەتەوەییەکانــی گەلــی کورد بە گشــتی و 
زمــان بە تایبەتی، هەبوون کەســانێک کە 
بــۆ پووچەڵکردنــەوە و بێ ئــاکام مانەوەی 
هەوڵــی داگیرکەران، بەو پەڕی دڵســۆزی 
و ئەرکناســییەوە دەســتیان دایــە خەباتێکی 
پیرۆز و بۆ بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ خواستی 
کوردســتان،  داگیرکەرەکانــی  رێژیمــە 
هەوڵــی زینــدوو ڕاگرتــن و بەرزنرخاندنــی 
زمانی کوردییان گرتە ئەستۆ، وەک بڵێی 
بــە دژکردەوەیێکی بــاش و لە جێی خۆیدا، 
واڵمی کــردەوە ناڕەوا و خۆپەرســتانەکەی 

رێژیمیان دایەوە.

مندااڵن لە زمانی دایکییان دەتۆرێنن



ژمارە ٧١٩، ٣٠ی ڕێبەندانی ٢١٣٩٦

په یامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران بە بۆنەی ٢٢ی 
ڕێبەندان ساڵڕۆژی سه رکه وتنی شۆڕشی گەالنی ئێران

لــه  کاتێکــدا له  ســاڵوه گه ڕی ٣9 ســاڵەی 
ڕاپەڕینــی گەالنــی ئێــران بــۆ ڕووخانــی 
ڕێژیمــی پاشــایەتی و هاتنــە ســەرکاری 
دێموکراتیــک  و  ئــازاد  ڕێژیمیێکــی 
بــۆ  خەبــات  کــە  ده بینــه وه   نزیــک 
نوێــی  قۆناغێکــی  ئــازادی،  و  ڕزگاری 
ناڕه زایه تییــه   و  بڕیووە.خۆپیشــاندان 
جەماوەرییەکانی 7ی بەفرانبار و ڕۆژانی 
دواتــری کاریگــەری گەورەیان لە ئاســتی 
کۆمەڵگا و دەســەاڵتی دیکتاتۆری داناوە 
و ســیمایه کی تــازه ی خه باتکارانه یــان بــه  
بزووتنــه وه ی حه قخوازانــه ی گه النــی ئێران 
بۆ دەســتەبەرکردنی ئــازادی و هەلپێچانی 
سیستمی سیاسیی کۆماری ئیسالمی لە 

ئێران به خشیووه . 
و  شــار  به ربــاوی  و  بەریــن  ئاخێــزی 
ئەگەرچــی  ئێــران  جیاجیاکانــی  ناوچــە 

نالەبــاری  دۆخــی  بــە  ناڕەزایەتــی  لــە 
بــوو،  خەڵکــەوە  مەعیشــەتی  و  ژیــان 
چــەوت  سیاســەتی  بەرهەمــی  بێگومــان 
و گەندەڵیــی ئابووریــی داڕمــاو و ڕانتــی 
و قۆرغکــراوی ســپای پاســداران و دام و 
دەزگا ئەمنییەتییەکانــی ســەر بــە بەیتی 
خامنەیین کە هەر زۆر زوو ئاراســتەیەکی 
بەشــداریی  و  گــرت  بەخــۆوە  سیاســیی 
جەســوورانە و ماناداری ژنــان، کرێکاران، 
خوێنــدکاران و باقــی چیــن و توێژەکانــی 
تازەیــان  هیوایەکــی  دیکــەی کۆمەڵــگا 
بــە بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییــەکان لە ئێران 
بەخشــیووە. ناوەڕۆکی ئەو خۆپیشــاندانانە 
چــاو  لــە  جوگرافیاییەکــەی  پانتاییــە  و 
خۆپیشــاندانەکانی پێشووتری ئێران دەریان 
خســت کــە ئێــران و خەباتــی سیاســی و 
مەدەنــی پێــی ناوەتــە قۆناغێکــی نوێووە. 

سەرەکی ترین بەرهەم و تایبەتمەندییەکانی 
ئەو قۆناغە: داماڵینی مەشــرووعییەت لە 
سیستمی سیاسیی کۆماری ئیسالمی لە 
هەر دوو باڵی ئیساحخواز و بناژۆخواز و 
هه روه ها کۆتایی هێنان بە چەقبەســتوویی 
سیاســی و داڕمانــی هەیمەنــەی ڕێژیــم و 
ورەی  بەرزبوونــەوەی  بەرامبەریشــدا  لــە 
خەباتکارانــەی خەڵکــی بــە زاڵــە هاتــوو، 
لــە  دیکتاتۆرییــەت  قــەاڵی  ســەڵماندی 
بەرانبــەر هێز و ئیــرادەی جەماوەردا، چه ند 

الواز و زەبوونه .
ئاشــکرایە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی 
بــە دڕێژایــی تەمەنــی نگریســی لە هیچ 
و  ســەرکوت  بــۆ  شــێوازێک  و  ئامــراز 
داپڵۆســین، کوشــتن و بڕیــن و زینــدان و 
ئێعدام درێغــی نەکردووە، بەاڵم نەیتوانیووە 
هەســتی ئازادیخــوازی له  ئێــران بکوژێت. 

مێژوویه کــی  تۆمارکردنــی  پــاش  بۆیــە 
هەمــوو  لــە  وەرگرتــن  کەڵــک  و  ڕەش 
بــە  ســەرکوتکەرەکانیەوە،  دەزگا  و  دام 
هەمــوو پرۆپاگانــدەی میدیایی و ئیرشــاد 
نەیتوانــی  پەروەردەکەیــەوە  سیســتمی  و 
ئاراستەی ویستی خەڵک و ئامانجەکانی 
شۆڕشــی ســاڵی 57 کــە بریتــی بــوون له  
و  ڕەگــەزی  هەاڵواردنــی  نەهێشــتنی 
کەمایەتییــە  به هره مه نــدی  چینایەتــی، 
مافــه   لــە  نەتەوەییــەکان  و  ئیتنیکــی 
ڕەواکانیــان، و هه روه هــا دەســتەبەرکردنی 
مافــی ژنــان، ئازادیی تاک و به  گشــتی 
بونیاتنانــی ئێرانێکی ئازاد و دێموکرات و 

سکۆالر، بگۆڕێت.
لە ساڵیادی ٣9 سالەی ڕاپەڕینی گەالنی 
بــه   کــورت  چاوخشــاندێکی  بــە  ئێرانــدا 
بارودۆخی سیاسی و ئابووریی ئێرانی ژێر 
ده ســه التی کۆمــاری ئیســالمی به ڕوونی 
بەڕێوەبەرانــی  چــۆن  کــه   ده رده که وێــت 
ئامانجه کانــی  و  ئــاوات  ڕێژیمــە  ئــەو 
شۆڕشــی جه ماوه رییــان به  الرێــدا برد و به  
دواکه وتووترین یاســای سه رده م حاشایان له  
ماف و ئازادییه کان کرد و واڵتیان نوقمی 
گەندەڵــی، دزی و تــااڵن و بــڕ و وێرانــی 
کــردووه . هەاڵوســانی ڕوو لــە زیاد بوون و 
پاشــه کەوت،  ســندووقی  بەتاڵتربوونــەوەی 
نوشســتیی  بانکــەکان،  وەرشکســتەیی 
ئابــووری و بێــکاری و... ئابووریــی ئێران 
بــە  دەسەاڵتیشــی  و  ڕێژیــم  تەنانــەت  و 
بن بەســت گەیاندووە و ته نها ئاسۆی گه ش 

و هیــوا به خــش بــۆ کۆمه اڵنــی خه ڵکــی 
کێشــانه   ئــەو  چاره ســه رکردنی  و  ئێــران 
گۆڕانی سیســته می سیاسییه ، که  ئه مرۆ 
بــه  پانتایــی ئێــران بزووتنــەوە مەدەنــی و 
کۆمەاڵیەتییەکانــی )ژنــان، خوێندکاران، 
و...(  کرێــکاران  ژینگەپارێــزی،  الوان، 
بەرچــاودان.  ســەندنی  گەشــە  لــە  تێیــدا 
داســەپاوی  تۆقاندنــی  و  تــرس  کەشــی 
گــەورەی  شــەقی  ڕێژیــم  ســاڵەی  دەیــان 
تێکەوتــووە و خەڵــک ترســیان ڕژاوە. لــە 
ئاســتی دەرەکیــی و ناوچەییشــدا ڕێژیمی 
کۆمــاری ئیســالمی لەگــەڵ کۆمەڵێک 
کێشــەی گەورەی چارهەڵنەگر بەرەوڕووە. 
تێرۆریــزم،  لــە  ئاشــکرای  پشــتیوانیی 
ڕێژیمــی  شــەڕەنگێزیی  و  ئاژاوەگێــڕی 
کۆمــاری ئیســالمی لــە ناوچەکــە، بــۆ 
دنیا ئاشــکرایه  و درێژه دانی ئه م سیاســه ته 

 چیدیکە قبوول ناکرێن.
بزووتنــەوەی مافخوازانــه ی کوردســتان بە 
تایبەتمەندییــە پێشــکەوتنخوازانەکانی کە 
هــه ر لــه  ســه ره تاوه  پێشــەنگی خەبــات بــۆ 
ڕووخانی ڕێژیمی تۆتالیتێر و دیکتاتوری 
کۆمــاری ئیســالمی بووه ، بــێ گۆمان لە 
داهاتووشــدا ئەرکی گــەورەی لەو بوارە لە 

ئەستۆ دەبێت.
بــە تێگەیشــتنی دروســت لــە هەلومەرجی 
ئێســتا و ئەرکمــان لــە بەردەم ئــەم گۆڕانە 
لــە  سیاســییە  و  کۆمەاڵیەتــی  گــەورە 
ئێــران، لــەم بڕوایــە دایــن کــە یەکێتــی ، 
هەمــوو  هاوهەڵوێســتیی  و  یەکڕیــزی 

و  کــورد  ئۆپۆزیســیۆنی  و  ئازادیخــوازان 
ئێرانی بۆ سەرخســتنی ئەرک و ڕاسپاردە 
مێژووییەکانیــان و پشــتیوانی لە بزووتنەوە 
جەماوەرییەکان پێویســتییەکی چارەنووس 

ساز و حاشاهەڵنەگرە.
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردســتانی ئێــران وێڕای بــەرز نرخاندنی 
شۆڕشــی گەالنــی ئێران لە ســاڵی 57 بۆ 
دێموکــرات  کۆمەڵگایەکــی  بنیاتنانــی 
و ســیکۆالر و دادپــەروەر، پشــتیوانی لــە 
خەباتی خەڵک بۆ دەستەبەر کردنی ماف 
و ئازادییەکانیــان و ســەرەنجام گۆڕینــی 
و  دەکات  ئێــران  لــە  سیاســی  ڕێژیمــی 
خــۆی بــە پاڵپشــتی هــەر بزووتنەوەیەکــی 
دێموکراســیخوازانه  ده زانێت بــۆ الوازکردن 
و هه لپێجانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی 
و لە ســەر پێویستی هاوکاری و هاوپشتی 
و  خەباتــکاران  هەمــوو  هاوخەباتیــی  و 

ئازادیخوازانی ئێران پێداگری دەکاتەوە.

سه رکه وێت بزووتنه وی 
رزگاریخوازانه ی گه ڵی کورد

بڕووخێت ده سه اڵتی 
کۆنه په ر ستی کۆماری ئیسالمی 

له  ئێران 
ناوەندی هاوکاریی 

حیزبەکانی کوردستانی ئێران
١٩ی رێبه ندانی ١٣٩٦ی 

هه تاوی

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران لە پێشوازی ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک دا

خەڵکی مافخوازی کوردستان!
لــە  کــورد  گەلــی  وشــیارەکانی  ڕۆڵــە 

ڕۆژهەاڵتی نیشتمان!
هۆگران! پارێزەران و بەرگریکارانی زمانی 

کوردی لە واڵتی ئێران!

هەمــوو  فێوریــەی  ٢١ی  دەزانــن  وەک 
ســاڵێک )ئەمســاڵ ٢ی ڕەشــەممە( لــە 
ئاســتی جیهانــی دا وەک ڕۆژی زمانــی 
دایک ناســراوە و لەنێو گەل و نەتەوەكانی 
جیهــان دا بــە شــێوازی جۆراوجــۆر یــادی 

دەكرێتەوە.
شوناســخوازە  بوونەوەرێكــی  مــرۆڤ، 
ئــەو  ســەلماندنی  و  نوانــدن  لــە  زمــان  و 
هەیــە.  تایبەتــی  پێگەیەكــی  شوناســەدا 
شوناســی  نوێنگــەی  پڕرەنگتریــن  زمــان 
زمــان،  رێگــەی  بــە  مــرۆڤ  مرۆڤــە. 
ژیــان و شوناســی خــۆی و دەوروبــەر مانــا 
دەكاتــەوە. زمانی دایك، نەک هەر زمانی 
ئاخاوتــن، بەڵكــوو زمانــی عاتیفە،زمانــی 
هەســت و بیركردنــەوەی مرۆڤەكانــە. هــەر 
ناوەنــدە  کــردووە  وای  ڕاســتیانەش  ئــەم 
مافــی  لــە  بەرگــری  نێودەوڵەتییەکانــی 
مــرۆڤ، گرنگی بە مافەکانی پێوەندیدار 
بە زمان بە تایبەتی پاراســتن و پەرەپێدانی 
زمانــی دایک بدەن. بەشــێک لەو مافانە 
لــە پەســندکراوە نیودەوڵەتییەکانــی وەک 
مافەكانــی  جیهانیــی  ڕاگەیەنــدراوی 
مــرۆڤ، ڕێککەوتننامــەی نێونەتەوەیــی 
مافە مەدەنی و سیاسییەكان، كۆنوانسیۆنی 
نەهێشتنی هەاڵواردن لە سیستمی پەروەردە 
و فێــركاری د   ا، كۆنوانســیۆنی مافەكانــی 
نێونەتەوەیــی  كۆنوانســیۆنی  منــدااڵن، 

البردنی هەرچەشنە هەاڵواردنێكی نژادی، 
بەیاننامــەی مافــی كەمینــە مەزهەبــی، 
زمانییــەكان  و  ئێتنیكــی  نەتەوەیــی، 
مافــە  جیهانیــی  ڕاگەیەنــدراوی  و 
زمانییــەکان دا، ڕەنگیــان داوەتــەوە و پێیان 

لە سەر داگیراوە. 
پێكهاتــەی  رووی  لــە  ئێــران 
و  زمانی،نەتەوەیی،ئایینــی 
كولتوورییەوە،واڵتێكــی فرەچەشــن و فــرە 
نەتەوەیــە. بەاڵم دەســەاڵتە یەک لە دوای 
یەکەکانــی ئێــران لــە جیاتــی داننــان بــە 
بوونی ئەو نەتەوانە و بە ڕەســمی ناســینی 
مافەکانیــان و یــەک لــەوان قبووڵکردنی 
و  ئینــکار  خۆیــان،  زمانــی  بــە  خوێنــدن 
ئــەو  خســتنی  پەڕاوێــز  لــە  و  ســەرکوت 
زمانانەیــان کــردوە بــە سیاســەتی خۆیــان. 
خوێنــدن  مافــی  نەناســینی  فەرمــی  بــە 
بــە زمانــی دایــك بــۆ ئــەم نەتەوانــە، لــە 
و  دەروونی،پەروەردە،كولتــووری  رووی 
زمانییــەوە بــووە بــە ســەرچاوەی گرفتــی 
قەرەبوونەکــراو.  زیانــی  و  گــەورە 
لێكدانــەوە و خوێندنــەوەی ئیدئۆلۆژیــك و 
سیاســی لــە الیــەن دەســەاڵتدارانەوە، ئــەم 
مافــەی بــەرەو ئاقارێكــی دیكــە بــردووە. 
سیســتمە شوینیستیەكان،شوناســی خۆیــان 
تێكەڵكێشی زمانی بااڵدەست كردوە و وەك 
ئامرازێك بۆ ســەركوت و لەپەراوێزخســتنی 
بــە  ئێــران  بندەســتەکانی  نەتــەوە  زمانــی 
كاریــان هێناوە. دەســەاڵتداران لە پەیوەندی 
و مافەكانــی  زمانــی  لــە گــەڵ مافــی 
ئێــران، كۆمەلێــك  پێكهاتەكانــی  دیكــەی 
پاســاو و هــۆكار دێننــەوە كــە لــە بنەڕەتدا 
بــۆ  بەالرێــدا بردنــی واقعــی كێشــەكەیە، 

نموونــە بــە كارهێنانی چەمكــی "كەمینە" 
تــەواوی  بــە  فەرهەنگــەكان".  "وردە  و 
كەمینەكان)نەتــەوە  كــۆی  كــە  ئاشــكرایە 
ژێردەســەتەكان(،زۆرینەی دانیشتوانی ئەم 
واڵتە پێكدێنن لە كاتێكدا لە سەرەتاییترین 
مافەكانیان بێبەشــن. ئەم چەمكانە لەسەر 
بنەمای هەاڵواردن و بە فەرمی نەناسینی 
جیاوازییــەكان و نكۆڵــی كــردن لــە مافــە 
سروشــتی و سیاسیەكانی سەرجەم پێكهاتە 
نەتەوەیی و زمانی وئایینیەكانی ئەم واڵتە 
بنیــات نراوە. ئەمەش راســتەوخۆ دەكەوێتە 
چوارچێوەی ســەركوتێكی سیســتامتیكەوە 

كە الیەنێكی یاسایی پێدراوە. 
زمانــی  دەســەاڵتدارانەوە،  روانگــەی  لــە 
دایكیــش هەڕەشــەیە بۆ ســەر "بەرژەوەندی 
لــە  و  خــاك"  نەتەوەیی"،"یەكپارچەیــی 
هەمانكاتــدا، بیانوویەكــە بــۆ جیابوونەوە و 
ســەربەخۆیی خوازی. هەر بۆیە پێیان وایە 
كــە ئەم چەمكــە فەرمییانە دەبێت كۆڵەكە 
سەرەكییەكانی" شوناســی رەسەنی" ئێرانی 

بن.
الیەنگرانی سیاسەتی تەك زمانی، بریتین 
لەو كەســایەتی، رەوت و الیەنانە كە تەنها 
خاڵی هاوبەشــیان،رەنگە هەمان زەروورەتی 
پاراســتی پێگــەی پاوانخوازانــەی زمانــی 
نەتــەوەی بااڵدەســت بێت. ئەمــە لە هەمان 
كاتدا بووەتە هۆی بە كەم گرتنی زانســت 
و ئــەدەب و كولتــووری نەتەوەكانی دیكە و 
بێ بایەخ كردن و تواندنەوەیان. گرتنەبەرى 
ئةمسیاســەته، لە راستیدا بنەمای فكری، 
دەســەاڵتدارانی  ئیدئۆلۆژیــی  و  سیاســی 
ئێــران و رەوتــە بێدەســەاڵت و هاوبیرەكانیان 

بووە بە درێژای مێژوو تا دەگاتە ئێستا.

ئــەم جــۆرە روانیــن و سیاســەتە،بە كــردەوە 
لــە پێكهاتــەی  گورزێكــی مەترســیداری 
و  داوە  ئێــران  رەنگاڵەیــی  و  فرەچەشــن 
مەترســی لەناوچــوون و لەپەراوێزخســتنی 
شوناســی نەتەوەیــی نەتەوەكانــی دیكــەی 
و  توانایــی  بــێ  بــەاڵم،  بــوو.  بــەدواوە 
الوازیــی پێكهاتەیــی سیســتمی سیاســی 
لە بەرەوپێشــبردنی رەوتی یەكسانســازی و 
ئاسێمیالســیۆنی فەرهەنگــی و زمانــی لە 
الیەک و وشــیاریی نەتەوە بندەســتەکان و 
بەرگریکردنیــان لە زمانی خۆیان،هۆكاری 

سەرنەكەوتنی بووە.
ئــەم ئیدیعایــە كــە بــە فەرمــی ناســینی 
دەبێتــە  فارســی،  غەیــرە  زمانەكانــی 
ئۆگــری  و  ویســت  بەهێزبوونــی  هــۆی 
غەیــرە  نەتەوەكانــی  جیابوونــەوەی  بــە 
فارس،زۆرتــر لــە ژێر كاریگــەری "تئوری 
پاوانخوازانــەی  ماهییەتــی  و  توطئــه" 
دەســەاڵت و دەسەاڵتداراندا بووە. ئاشكرایە 
كە ســەپاندنی زمانێكی تایبــەت دەكەوێتە 
چوارچێوەی زمان كوشــتن و ســەركوتێكی 
سیستماتیك بە تەواوی ماناوە. لە كاتێكدا 
لەم سەردەمەدا بە دەیان واڵتی جیهان زیاتر 
لە یــەك زمانی فەرمییان هەیە،سیســتمی 
و  وفێركارییــان چەنــد زمانەیــە  پــەروەدرە 
زۆربەشــیان خاوەنی سیســتمێكی سیاســی 

سەقامگیر و دێموكراتیكن. 
ئێمەی نەتەوەی كوردیش، وەك نەتەوەیەكی 
لــە  شارســتانیەت،  و  فەرهەنــگ  خــاوەن 
رابــردوو و تەنانــەت لــە ئێســتاش كە زمان 
و  زاڵ  كولتــوورە  لەالیــەن  كولتوورمــان  و 
ســڕینەوە  مەترســیی  بااڵدەســتەوكانەوە 
ئەركێكــی  بــە  لەســەرە،  لەناوچوونــی  و 

نیشــتمانی هــەر تاكێكــی كــوردی دەزانین 
پرسی زمانی دایكی و پاراستنی بە هەند 
وەربگرێ و هەوڵی پاراســتن وگەشەپێدانی 

بدات.
بانگەوازی ئێمە:

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
پیرۆزبایــی  وێــڕای  ئێــران  کوردســتانی 
ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک لە نەتەوەی 
کورد و نەتەوەکانی دیکەی ئێران، بە ڕێز 
و پێزانینــەوە ئــاوڕ لــە هــەوڵ و خەباتــی 
دڵســۆزانەی ڕووناکبیــران، مامۆســتایان، 
نووســەران،تویژەران و وێژەوانانــی کورد لە 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و نیوخــۆی ئێران 
دەداتەوە کە ســەرەرای گوشار و هەرەشە و 
کارشکێنیی دام و دەزگا حکوومەتییەکان، 
لە پاراســتنی زمانەکەیان و خزمەتکردن و 

بووژاندنەوەی غافڵ نین.

زمانــی  جیهانیــی  ڕۆژی  پێشــوازی  لــە 
تێکــڕای  بــۆ  ئێمــە  بانگــەوازی  دایکــدا 
ڕۆڵەکانــی گەلەکەمــان لــە ڕۆژهەاڵتــی 
زمانــی  ڕۆژی  ئەوەیــە:  کوردســتان 
دایــک بکــەن بــە دەرفەتێــک بــۆ دەنگ 
و  زمانــی  ســەرکوتی  دژی  هەڵبڕێــن 
پێشــێلکردنی مافــی نەتەوەیــی کــورد و 
ئێــران.  دیکــەی  جیاوازەکانــی  پێکهاتــە 
بەڕێوەبەرانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی 
ســەر  لــە  تەنانــەت  ســاڵە   40 نزیکــەی 
لــە  ئــەو النیکەمــە  جێبەجێبوونــی  ڕێــی 
ئێرانیــش  مافــی زمانیــی پێکهاتەکانــی 
کــە لەقانوونــی ئەساســی دا هاتوە،بوون بە 
کۆســپ و ڕێگر و کردوویانە بە هەوێنی 
بانگەشــەی مۆرەکانــی خۆیــان لــە بە ناو 

هەڵبژاردنەکانــدا و، بــەم جــۆرە گاڵتــە بــە 
شــوعوور و ویســتی ئەو پێکهاتە نەتەوەیی 

و زمانییانە دەکەن. 
ئێمــە داواکاریــن لــە ڕۆژانــی داهاتوو دا و 
بــە تایبەتــی لــە ڕۆژی جیهانیــی زمانی 
دایــک دا، بە ئامانجــی مەحکوومکردنی 
ســتەم و ســەرکوتی زمانی و نەتەوەیی لە 
ئێــران و، بەرزڕاگرتنــی زمــان و شوناســی 
یەکپارچــە  بــە  ببــن  خۆتــان  نەتەوەیــی 
چاالکــی. چاوەروانیــی ئێمــە ئەوەیــە لــە 
قوتابخانەکان،ئیــدارەکان،  زانکــۆکان، 
تــۆڕە  کولتوورییــەکان،  ناوەنــدە  و  بنکــە 
ڕاگەیەنانــەی  لــەو  کۆمەاڵیەتییــەکان، 
دەنگتان پێیان دەگا، بەو پەڕی ڕاشکاوی 
و بوێرییەوە نارەزایەتی و بێزاریی خۆتان لە 
سیاســەتی زمانــی و نەتەوەیــی کۆمــاری 
لــە  داوامــان  بدەنــەوە.  نیشــان  ئیســالمی 
ســەرجەم چیــن و توێژەكانــی كۆمەڵــگای 
قوتابیــان،  كوردستان،مامۆســتایان، 
و  خوێنــدكاران و چاالكانــی فەرهەنگــی 
مەدەنی ئەوەیە كە بە هەر شــێوەیەك بۆیان 
دەگونجێ،لــە پێشــوازی ڕۆژی جیهانیــی 
زمانــی دایکــدا، یەکگرتوانــە و بە كردەوە 
دەنگی مافخوازانەی خۆیان بەرز بكەنەوە.

 
بە هیوای هەر چی پڕ شکۆتر 
بەڕێوەچوونی ڕۆژی زمانی 

دایک لە کوردستان 
ناوەندى هاوكاریى 

حیزبەکانی كوردستانى ئێران



٣ ژمارە ٧١٩، ١٩ی فێڤریەی ٢٠١٨

درێژەی پەیڤ
لــە  بــاس  ئیســالمی،  کۆمــاری  دژی 
رێفرانــدۆم بــۆ دیاریکردنی جۆری رێژیم 
دەکــەن کــە بەمانایــەک تێپەڕیــن لــە 
کۆماری ئیســالمییە، بــەاڵم دەیانهەوێ 
بــە داخوازییەکــی بەرواڵەت ئەمڕۆیی و 
دێموکراتیــک ئەم رێژیمە بگۆڕدرێ بۆ 

رێژیمێکی دیکە.
جێگــەی  شــت  چەنــد  بــارەوە  لــەم 
زۆرتــرە؛  راوەســتانی  و  هەڵوەســتەکردن 
رێژیمــی  گــەر  کــە  ئەوەیــە  ئەویــش 
دژی  رێژیمــی  ئیســالمی،  کۆمــاری 
گەلــی و دیکتاتــۆرە کــە هەیــە، ئــەی 
کــێ ئــەو رێفراندۆمــە بەڕێــوە دەبــا کە 
پڕۆســەی  خــۆ  دەدرێ؟  بــۆ  دروشــمی 
بەڕێوەبردنــی گشتپرســی پێویســتی بــە 
ماوەیەکــی  و  پێرســۆنێل  هــەزار  دەیــان 
زەمەنی پڕوپاگەندەی الیەنەکان بۆ بیرو 
ڕای خۆیــان و ... هەیە، ئەو دەســەاڵتە 
کە ئەو بەســتێنە خاوێن و دێموکراتیکە 
ئامادە بکا بۆ گشتپرســییەکی وەها کە 
ئاکامەکەشــی نــەدزرێ و گــزەی تێــدا 

نەکا کامە دەسەاڵتە؟
پرســیاری گرنگی دیکە ئەوەیە کە، لە 
کاتــی بەردەوامیی کۆماری ئیســالمی 
بــە هەمــوو توانــا نیزامــی و ئەمنیەتــی 
کــێ  داپڵۆســێنەرەکانییەوە،  دەزگا  و 
و  دەنگــدەران  ئەمنیەتــی  تەزمینــی 
رێژیمێکــی  بانگەشــەکارانی  هەروەهــا 

نوێ دەکا؟
لەوانــەش گرنگتر ئەوەیە کە، ئایا قەرار 
و  چەواشــەکاری  مێــژووی  کــە  وایــە 
بەتااڵنبــردن و خۆڵ لەچاوکردن دووپات 
ببێتــەوە؟ لــە هەموو جیهانــدا دوای هەر 
شۆڕشــێک، لــە سیســتمی نوێــدا کــە 
جێی رێژیمی پێشوو دەگرێتەوە لە پێشدا 
یاسای بنەڕەتی و چوارچێوەی گشتیی 
چۆنیەتیــی پێکــەوە ژیانــی خەڵــک و 
گەالنی واڵت دەنووســرێ و ئەو یاســایە 
نــەک  دەنگدانــی گشــتییەوە  دەخرێتــە 
وەکــوو کۆمــاری ئیســالمی لــە پێشــدا 
گشتپرســییەکی چەواشــەکارانەیان کرد 
کە ئایا کۆماری ئیسالمیتان دەوێ یان 
نا؟ کەس نەیدەزانی کۆماری ئیسالمی 
چییــە تــا بیانهــەوێ یــان نا و کەســیش 
ئــەو بژاردەیــەی بــۆ نەخرابووە بەردەســت 
کــە ئەگەر کۆماری ئیســالمیی نەوێ 

چیدی هەیە؟
وایــە کــە دوای  قــەرار  ئایــا  ئێســتاش 
تەمەنــی  لــە  ســاڵ  چــل  بــە  نزیــک 
و  ســەرکوتکەر  رێژیمــی  نگریســی 
دڕنــدەی کۆمــاری ئیســالمی دووبــارە 
و  بکرێتــەوە  پێــڕەو  فێڵبــازی  هەمــان 
بــاس لــە گشتپرســی بــۆ نــاوی رێژیمی 
داهاتــوو بکــرێ، بــە بــێ ئــەوەی بزانین 
کــە لــە سیســتمی داهاتــوودا چەنــدەی 
دیکە سەرکوت دەکرێین و بەناوی شتی 
پیرۆزکــراوی دیکــە بــە دەیان و ســەدان 
هــەزار کەســی دیکەمان لــێ دەکوژن و 

ئێعدام دەکەن؟
و  دێموکراتیــک  رێفراندۆمــی  تەنیــا 
کۆمــاری  رووخانــی  دوای  واقیعــی 
یاســایەکی  نووســینی  و  ئیســالمی 
بنەڕەتی لەســەر ئەساسی پرەنسیپەکانی 
دێموکراســی و ژیانی ئازاد و یەکسانی 
هەمــوو نەتەوەکانــی نێو ئێــران دەکرێ، 
کە لەو گشتپرسییەدا ئەو یاسایە بخرێتە 
دەنگدانــەوە و ببــێ بــە پەیمانــی پێکەوە 
پیرۆزکردنــی  ئامــرازی  نــەک  ژیــان، 
کوشــتاری  شمشــێری  و  وەهمــەکان 

خەڵک.

سێهەمین کۆبوونەوەی »ناوەندی هاوکاریی 
حیزبەکانی کوردستانی ئێران« بەڕێوە چوو

دێموکراتـــی  حیزبـــی  شـــاندێکی 
کوردســـتانی ئێـــران لـــە ســـێهەمین 
کۆبوونـــەوەی ناوەنـــدی هاوکاریـــی 
ئێرانـــدا  کوردســـتانی  حیزبەکانـــی 

کـــرد. بەشـــداری 
ڕێکەوتـــی  سێشـــەممە  ڕۆژی 
١٣9٦ی  ڕێبەندانـــی  ١7ی 
حیزبـــی  شـــاندێکی  هەتـــاوی، 
ئێـــران،  کوردســـتانی  دێموکراتـــی 
"محەممـــەد  سەرپەرەســـتیی  بـــە 
نەزیـــف قـــادری" ئەندامـــی دەفتـــەری 
دێموکـــرات،  حیزبـــی  سیاســـیی 
کۆبوونـــەوەی  ســـێهەمین  لـــە 
حیزبەکانـــی  هاوکاریـــی  ناوەنـــدی 
لـــە  کـــە  ئێـــران،  کوردســـتانی 
ــازمانی  ــەرکردایەتی "سـ ــەی سـ بنکـ
خەباتـــی کوردســـتانی ئێـــران" بەڕێـــوە 

کـــرد. بەشـــدارییان  چـــوو، 
لـــەو دانیشـــتنەدا ویـــڕای بـــاس لـــە 
بریـــاڕ و ڕاســـپاردەکانی کۆبوونـــەوەی 

پێشـــوو، جەخـــت لەســـەر پرنســـیبەکان 
و هێڵـــە گشـــتییەکانی هـــاوکاری 
کـــرا و بەتایبـــەت لەســـەر مەســـەلەی 
ئیســـالمی  کۆمـــاری  ڕووخانـــی 
و  دێموکراســـی  کردنـــی  دابیـــن  و 
مافـــی نەتەوایەتـــی لـــە کوردســـتانی 

ئێـــران بـــاس کـــرا.
دواتـــر ئاڵوگـــۆڕی بیـــروڕا لەســـەر 
بەرنامـــەی  گشـــتییەکانی  تـــەوەرە 
لەســـەر  جەخـــت  و  کـــرا  کاری 
بـــۆ  هاوئاهەنگـــی  و  هاوکاریـــی 
نێوخـــۆی کوردســـتانی ئێـــران کرایـــەوە 
خۆپیشـــاندانەکانی  مەســـەلەی  و 
ئـــەم دواییانـــە و ڕۆڵـــی بەرچـــاوی 
ژنـــان بـــە بایەخـــەوە باســـی لـــێ کـــرا.
ــا بـــاس  ــەدا هەروەهـ ــەو کۆبوونەوەیـ لـ
لـــەوە کـــرا، کـــە ناوەنـــدی هاوکاریـــی 
ئێـــران،  کوردســـتانی  حیزبەکانـــی 
ئـــەو  بـــدات بەپێـــی  دەبـــێ هـــەوڵ 
لەســـەری  کـــە  پرنســـیبانەی 

الیەنـــە  و  هێـــز  کەوتـــوون  ڕێـــک 
بکرێـــن  بانگهێشـــت  سیاســـییەکان 
و  بۆچـــوون  لـــە  نزیکـــەوە  لـــە  و 
ببنـــەوە،  ئـــاگادار  ڕوانگەکانیـــان 
فێورییـــە،  ٢١ی  لەســـەر  هەروەهـــا 
و  کار  دایکـــی  زمانـــی  ڕۆژی 
ئەنجـــام  پێویســـت  هاوئاهەنگـــی 

بدرێـــت.
هـــاوکات ســـپاس لـــەو هێـــز و الیـــەن 
ــان  ــە پیرۆزبایییـ ــرا کـ ــییانە کـ سیاسـ
ناردبـــوو  هـــاوکاری  ناوەنـــدی  بـــۆ 
و ئامادەیـــی و هاوکاریـــی خۆیـــان 

ڕاگەیانـــدووە.
وەک  خـــاڵ  چەندیـــن  دواتـــر 
هەرچـــی  بـــۆ  کاری  بەرنامـــەی 
ــد  ــی ناوەنـ چاالکترکردنـــی کارەکانـ
پێکهێنانـــی  بـــه  و  کـــران  دیـــاری 
کۆبوونەوەکـــە  پرێسکۆنفڕانســـێک 

هـــات. پـــێ  کۆتایـــی 

حیزبی دێموکرات و یەکگرتووی ئیسالمی کۆ بوونەوە
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران، بە بۆنەی ٢4ـــەمین ســاڵڕۆژی دامەزراندنی یەکگرتووی ئیســالمی ســەردانی ڕێبەرایەتی ئەو 

حیزبەی کرد.
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ١7ی ڕێبەندانــی ١٣9٦ی هەتــاوی، شــاندێکی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران بە سەرپەرەســتیی 
"محەممەد نەزیف قادری" ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات سەردانی یەکگرتووی ئیسالمییان لە شاری هەولێر کرد و لە 

الیەن "سەالحەدین محەممەد بەهادین" ئەمینداری گشتیی یەکگرتوو پێشوازیان لێ کرا.
لەو سەردانەدا "قادری" پیرۆزبایی حیزبی دێموکراتی بە بۆنەی ٢4ـــەمین ساڵڕۆژی دامەزرانی یەکگرتووی ئیسالمی پێشکەشی ئەو 

حیزبە کرد و هیوای سەرکەوتنی لە کارەکانیان بۆ خزمەت زیاتر بە خەڵکی کوردستان بۆ بە ئاوات خواست.

کۆتایی هاتنی دەورەی ٢٢٨ی سەرەتایی پێشمەرگە

دەورەی  هاتنــی  کۆتایــی  رێوڕەســمی 
٢٢٨ی ســەرەتایی پێشــمەرگە، لە شــاخە 
سەرکەشەکانی کوردستان، بەڕێوەچوو.

٢٦ی  ڕێکەوتــی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
لــە  هەتــاوی،  ١٣9٦ی  ڕێبەندانــی 
لــە  پۆلێــک  تایبەتــدا  ڕێوڕەســمێکی 
کچان و کوڕانی دەروەســتی کورد، پاش 
تەواوکردنــی دەورەی تایبەتی سیاســی و 
نیزامی، چەکی داکۆکی لە کەرامەتی 

نەتەوەکەیان لە شان کرد.
ئەم ڕێوڕەســمە بە خوێندنەوەی ســروودی 
نەتەوایەتیــی "ئــەی ڕەقیــب" و ڕاگرتنی 
ڕێزگرتــن  بــۆ  بێدەنگــی  خولەکێــک 
لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و 

کوردستان دەستی پێکرد.
نمایشــێکی  چەنــد  ئەنجامدانــی  پــاش 
دەورە،  بەشــدارانی  لەالیــەن  ســەربازی 
لــەم ڕێوڕەســمەدا کــە بــە ئامادەبوونــی 
ڕێبــەری  ئەندامانــی  لــە  کــەس  چەنــد 
حیــزب و بەشــێک لــە پێشــمەرگەکانی 
هێزی تایبەت لە شــاخەکانی کوردســتان 
فەتحــی  ڕوونــاک  بەڕێــز  بەڕێوەچــوو، 
حیزبــی  ناوەندیــی  جێگــری کۆمیتــەی 
چەنــد  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 

وتەیەکیان پێشکەش کرد.
ناوبــراو لــە ســەرەتای قســەکانیدا وێــڕای 

پیرۆزبایــی لــە بەشــدارانی دەورە، باســی 
و  پێشــمەرگە  بــەرزی  کەســایەتیی  لــە 
ڕایگەیانــد:  و  کــرد  تایبەتمەندییەکانــی 
ئیرادەیــە،  خــاوەن  مرۆڤێکــی  پێشــمەرگە 
چوونکە سەختی و هەوراز و نشێوییەکانی 
ســەر ڕێگــەی خەبــات ،کۆڵــی پێنــادا و 
دەکات؛  بەهێزتــر  ئیــرادەی  بەپێچەوانــەوە 
لێــی  ئیرادەیــەک کــە دوژمنانــی گــەل 

تۆقیون.
قسەکانیشــیدا  دیکــەی  بەشــێکی  لــە 
وتــی: دوژمنانــی گەلــی کــورد زۆریــان 
هــەوڵ داوە، پێشــمەرگە وەک کەســێکی 
شــەڕخواز و تێکــدەر بــە خەڵک بناســێنن، 
بەاڵم جەوهەری شۆڕشگێڕ بوون و باوەڕی 
دێموکراتیکی پێشــمەرگە، ئەم هەواڵنەی 

دوژمنی کردە خەونێکی بەتاڵ.
وتیشــی: بەهــۆی ئــەو ئاڵوگۆڕانەی کە 
لــە ناوچە و بەتایبەت لــە ئێراندا هاتونەتە 
ئــاراوە، خەباتی گەلی کورد بۆ ڕزگاری 
و ئــازادی، پێــی ناوەتــە قۆناخێکــی نوێ 
کە بەرپرسایەتی ئەو قۆناخە نوێیە، زیاتر 
لــە هەر کاتێک پێویســتی بە هاوخەباتی 
و بەهێزکردنــی ڕۆحــی بــەرزی نەتەوەیی 

هەیە.
ئامــاژەی  قسەکانیشــیدا  کۆتایــی  لــە 
نێــو  دواییانــەی  ئــەم  ڕووداوەکانــی  بــە 

شاندێکی حیزبی دێموکرات لەگەڵ ئەنجومەنی 
نیشتمانیی کوردی سووریه کۆ بووەوە

ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی ١٨ی ڕێبەندانــی ١٣9٦ی هەتــاوی، شــاندێکی پێوەندییەکانــی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران، 
بە سەرپەرەســتیی "محەممەدســاڵح قادری" بەرپرســی دەفتەری نوێنەرایەتی حیزبی دێموکرات لە شــاری هەولێر، ســەردانی ئەنجومەنی 
نیشتمانیی کوردی سووریەیان کرد و لە الیەن شاندێکی ئەو ەنجومەنەوە بە سەرپەرەستیی "جدعان عەلی" بەرپرسی دەورەیی نوێنەرایەتی 

"ئەنەکەسە" )ENKS( لە هەرێمی کوردستان پێشوازییان لێ کرا.
لــەو دیــدارەدا نوێنــەری حیزبــی دێموکــرات، بــە ئاوڕدانەوە لــە حەرەکەتە ناڕەزایەتییەکانــی نێوخۆی ئێران و دامــاوی ڕێژیمی کۆماری 
ئیســالمیی ئێران لەمەڕ چارەســەریی قەیرانە نێوخۆی و دەرەکییەکانی، تیشــکی خســتە ســەر پێکهێنانی ناوەندی هاوکاریی هێزەکانی 
کوردستانی ئێران و خەباتی هاوبەشیان دژ بەو ڕێژیمە وەک زەروورەتێک بۆ واڵمدانەوە بە پێشهاتە سیاسییەکانی داهاتوو لە ڕۆژهەاڵتی 

کوردستان و ئێران و بەتایبەت ئامادەکارییەکانی حیزبی دێموکرات بۆ بەستنی کۆنگرەی شازدەهەمی حیزبی خستە بەرباس.
شــاندی ئەنجومەنی نیشــتمانیی کوردی ســووریه، باســیان لە هەلومەرجی ئێستەی ڕۆژئاوا بەگشتی و بەتایبەت عەفرین کرد و دوایین 

هەوڵە دیپلۆماسییەکانی خۆیان لەو پێوەندییەدا بۆ چارەسەریی کێشەکانی ڕۆژئاوا و ڕاگرتنی شەڕی عەفرینی خستە بەرباس.
له کۆتاییدا دوو الیەن لە سەر بەردەوامی پێوەندی و هاوکارییەکانیان جەختیان کردەوە.

بۆ پشتیوانی لە دوو زیندانیی سیاسیی کورد 
چاالکی تەبلیغیی بەڕێوە چوو

ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران، لە شــاری شــنۆ، بۆ پشــتیوانیی لــە دوو زیندانیی سیاســیی چاالکی 
تەبلیغییان بەڕێوە برد.

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، بە مەبەستی پشتیوانیی لە "هیدایەت عەبدوڵاپوور و ڕامین حوسێن پەناهی" 
دوو زیندانیی سیاسیی کوردی مەحکووم بە ئێعدام چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.

لــە دوای حوکمــی دژە مرۆڤانــەی ئێعدامــی "هیدایەت عەبدواڵپوور و ڕامین حوســێن پەناهی"، لە الیــەن دەزگای بەناو دادوەریی ڕێژیم 
کەمپەینێک لەژێر ناوی "پشــتیوانانی هیدایەت عەبدوڵاپوور و ڕامین حوســێن پەناهی" پێک هێنراوە، کە داوای هەڵوەشــاندنەوەی ئەو 

حوکمە نادادپەروەرییەی دادگاکانی ڕێژیم دەکەن.
تا ئێستا چەندین ڕێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستانی، چاالکانی سیاسی و مافی مرۆڤ، پارێزەران و ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکانی 

مافی مرۆڤ داوای هەڵوەشاندنەوەی حوکمی ئێعدامی ئەو دوو زیندانییە سیاسییە کوردەیان کردووە.

کۆچی دوایی دایکی دوو شەهیدی 
حیزبی دێموکرات لە هەورامان

دوو  دایکــی  حســەینی"  "ئامینــە  دایــە 
شــەهیدی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران و خوشــکی ســێ شەهید له ناوچەی 
هەورامــان، دڵــی بــۆ هەمیشــە لــە لێــدان 

کەوت.
٢٣ی  ڕێکەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی 
ڕێبەندانی ١٣9٦ی هەتاوی، دایه "ئامینه 
حســەینی"، دایکــی شــەهیدان "عەزیــز و 
محەممەد ســەلیمی" و هەروەها خوشــکی 
مســتەفا  و  ســابیر  "تاهیــر،  شــەهیدان 
حســەینی" بــه هــۆی نەخۆشــی کۆچــی 

دوایی کرد.
بــه  ژنێکــی شۆڕشــگێڕ،  ئامینــه،  دایــە 
وره و وەفــادار بــه ڕێبــازی کــوڕ و بــرا 
شــەهیدەکانی بــوو و ڕێزێکــی تایبەتــی 
لــه نێــو خەڵکــی ناوچەکــه و دەورووبەری 
هەبوو؛ تەرمی ئەو شێرەژنه لەنێو ئاپۆڕای 

خەڵکی ناوچەکەدا به خاک سپێردرا.
شەهید "عەزیز سەلیمی"، خەڵکی گوندی 
حیزبــی  پێشــمەرگەی  ناوبــراو  "نۆســمه"؛ 
دێموکــرات و کادری دەرەجــه 4ی حیــزب 
بــوو کــه لــه ڕێکەوتــی ٢٦ی ڕێبەندانــی 
١٣٦٨ی هەتاوی له قسانی کوردستانی 
باشــوور به هۆی تەقینەوەی مین شــەهید 

بوو.
شــەهید "محەممــەد ســەلیمی"، خەڵکــی 
گونــدی "نۆســمه"؛ ناوبــراو پێشــمەرگەی 
حیزبــی دێمۆکــرات بوو که لــه ڕێکەوتی 
١٣ی جۆزەردانــی ١٣59ی هەتــاوی لــه 

"پیرپرچــن" ئێعــدام کــرا و گڵکــۆی لــه 
قەاڵی جوانڕۆیه.

شەهید "سابیرحسەینی" برای دایە ئامینە، 
گونــدی  لــه  هەتــاوی  ١٣٣5ی  ســاڵی 
"دەگاسیاو"ی ناوچەی هەورامان لەدایک 
بووه؛ ناوبراو جێگری هێزی پێشــمەرگه لە 
هێــزی هەورامــان بــووه کــه لــه ڕێکەوتی 
٢١ی خەرمانانــی ١٣٦٢ی هەتــاوی، لــه 
شوێنێک به ناوی گوندی "چناره" شەهید 

بوو و گڵکۆکەی له سازانی عێراقه.
لــه  حســەینی"،  "مســتەفا  شــەهید 
"وارامچە"ی ناوچــەی هەورامان لەدایک 
دەســتەیەک  فەرمانــدەی  ناوبــراو  بــووه؛ 
لــه پێشــمەرگەکان بــوو که لــه ڕێکەوتی 
٢4ی گەالوێــژی ١٣5٨ی هەتــاوی، لــه 
شــوێنێک به ناوی "بندەره" شــەهید بوو و 

گڵکۆکەی له "ساتیاری"دایە.
شــەهید "تاهیرحســەینی"، له "وارامچە"ی 
ناوچــەی هەورامان لەدایــک بووه؛ ناوبراو 
١٣٦٢ی  خاکەلێــوەی  9ی  ڕێکەتــی 
هەتــاوی، له شــوێنێک به نــاوی گوندی 
لــه  بــوو، گڵکۆکــەی  "ماســان" شــەهید 

ڕێشاوێی عێراقه.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
پرســه و سەرەخۆشــی خــۆی لــه بنەماڵــه، 
خزم و کەســوکاری دایه ئامینه حســەینی 
بــه شــەریکی خەمیــان  دەکات و خــۆی 

دەزانێت.

دایکی شەهیدێکی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان کۆچی 
دوایی کرد

دایکی شەهید "بەهمەن پاکار" لە تەمەنی 
٨0 ســاڵیدا بە هۆی نەخۆشــی لە شــاری 

بۆکان مااڵوایی لە ژیان کرد.
٢٣ی  ڕێکەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی 
دایــە  هەتــاوی،  ١٣9٦ی  ڕێبەندانــی 
"خانمــۆڵ نەبــی" کچــی "قــادر"، دایکــی 

شــەهید "بەهمــەن پــاکار" لــه تەمەنی ٨0 
ســاڵیدا به هۆی نەخۆشــی کۆچی دوایی 

کرد.
نیشــتمانپەروه و  دایــە خانمــۆڵ، ژنێکــی 
گەلدۆســت بــوو؛ تەرمــی ناوبــراو لــە نێــو 
خــاک  بــه  ناوچــەدا  ئاپــۆڕای خەڵکــی 

سپێردرا.
پێشــمەرگەی  پــاکار،  بەهمــەن  شــەهید 
حیزبــی دێمۆکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
لــه ســاڵی ١٣45ی هەتــاوی لــە گونــدی 
"حاجیــاوا" ســه ر بــه شــاری بــۆکان لــه 
دایک بوو؛ شــەهید بەهمەن پێشمەرگه ی 
هێــزی١١0ی بەیانی حیزبــی دێمۆکراتی 
کوردســتانی ئێــران بــوو که لــه ڕێکەوتی 
لــه  ١5ی ڕێبەندانــی ١٣٦٢ی هەتــاوی 
شــوێنێک به ناوی "کولیجــه" هەڵکەوتوو 
له جاددەی مەهاباد - بۆکان له شەڕێکی 

قارەمانانەدا شەهید بوو.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران پرسه 
و سەرەخۆشــی خــۆی لــه بنەماڵــه، خزم و 
کەســوکاری ناوبــراو دەکات و خــۆی بــە 

شەریکی خەمیان دەزانێت.

کۆمەڵگــەی ئێــران کــرد و ڕایگەیانــد: 
بــە لەبەرچاوگرتنــی دۆخــی هەنووکەیی 
و  دێموکــرات  حیزبــی  خەباتــی  ئێــران، 
گرینگی ڕاسان زیاتر خۆی دەنوێنێ، کە 
پێویســتی بە لێکگرێدانی زیاتری خەباتی 

شاخ و شارە.
جێگــەی ئاماژەیــە کە ئەم ڕێوڕەســمە بە 
چەندین شێعر و سرودی شۆرشگێڕانە، کە 
لەالیەن بەشــدارانی دەورەوە ئامادە کرابوو، 
چەنــد  کۆتاییشــدا  لــە  و  ڕازێندرایــەوە 
نمایشــێکی تایبەتی سەربازی پیشان درا، 
کە ســەرنجی بەشــدارانی ڕێوڕەسمەکەی 

بۆ الی خۆی ڕاکێشا.



ژمارە ٧١٩، ٣٠ی ڕێبەندانی ٤١٣٩٦

خەباتی ڕۆژهەاڵت بەردەوامە
گەلێک ئازادی بوێ دەبێ نرخی ئەو ئازادییەش بدات.       

شەهید دوکتوور قاسملوو

شەماڵ تەرغیبی

خەباتی نوێی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
)ڕاسان(

 ١٣94 ڕەشــەممەی  ٢٨ی  ڕێکەوتــی 
پڕشــکۆی  رێوڕەســمێکی  لــە  هەتــاوی 
ئەندامانــی  ئامادەبوونــی  بــە  نەورۆزیــدا، 
رێبــەری، کادر، پێشــمەرگە و ئەندامانــی 
ئاشکرا و ژمارەیەک لە ئەندامانی نهێنی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران لە 
بــە  ســنورەکانی ڕوژهەاڵتــی کورســتان، 
ئامادەبوونــی چەندین تەلەفزیۆنی کوردی 
بەڕێــز مســتەفا  و چەندیــن هەواڵــدەری، 
حیزبــی  گشــتیی  ســکرتێری  هیجــری، 
دێموکــرات دەســپێکی قۆناخێکــی نوێــی 
لە خەباتی خەڵکی کورد لە کوردســتانی 
ڕۆژهەاڵت راگەیاند، کە بە "ڕاسان" ناوی 

دەرکرد. 
لــە  نــوێ  قۆناخێکــی  دەســپێکی  ئەمــە 
نرخــی  هەرچەنــد  کــە  بــوو،  خەباتێــک 
قورســی بــۆ درا و تێیــدا چەندیــن الوی 
و  ئازادیخــواز  نیشــتمانپەروەر،  بەهەســت، 
دێمۆکراســیخواز، گیانــی خۆیان بۆ کردە 
پردەبازی ئازادی، بەاڵم لە شــوێنی خۆیدا 
ســتراتێژیک"،  "قەڵەمبازێکــی  وەک 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیی لــە مانــا 
بەتــاڵ کــردەوە و شــڵەژان و دژکــردەوەی 
هیســتریکی کۆمــاری ئیســالمی بەدوای 

خۆیدا هێنا.
سیاســی-  جووڵەیەکــی  وەک  "راســان" 
نیزامی- کۆمەاڵیەتی لە کات  و ساتێکدا 
ســەری هەڵێنا، کە ماوەی نیزیک بە دوو 
دەیــە بوو، حیزبەکانــی رۆژهەاڵت و ڕۆڵە 
ئازادیخوازەکانــی )وەک لــە بەشــەکانی 
پێشــووتردا بــاس لــە هۆکارەکانــی کــرا( 
بــە خەباتــی "چەکــداری"،  نەیاندەویســت 
ویســتەکانیان بهێننە گۆڕێ و لەڕاســتیدا 
بــۆ  بــوو  لەبــار  زۆر  کاتــی  ماوەیەکــی 
بتوانــێ  ناوەنــدی،  دەســەاڵتی  ئەوەیکــە 
داواکارییەکانیــان  و  ویســت  لــە  گــوێ 
بگرێــت و بــەدوور لە خوێن ڕشــتن و شــەڕ 
ئاشــتیانە  چارەســەری  تووندوتیــژی،  و 
وەک  بــەاڵم  بدۆزێتــەوە،  کێشــەکان  بــۆ 
ئیســالمی  نەتەنیــا کۆمــاری  دەرکــەوت 
هەنــگاو  ڕاســتایەدا  لــەم  نەبــوو  ئامــادە 
بــە  بەپێچەوانــەوە  بەڵکــوو  هەڵگــرێ، 
دژەمرۆڤانــەی  سیاســەتی  کۆمەڵێــک 

وەک باوکردنەوەی سیســتماتیکی ماددە 
بــۆ ســڕینەوەی  ســڕکەرەکان و هەوڵــدان 
شوناســی نەتەوەیی و بەالڕێدابردنی مێژوو 
و کلتــووری کــوردەکان، هەوڵی پاکتاوی 

ڕەگەزی کوردەکانیشی دا.
بۆچی "ڕاسان"؟

لەباری وشەناســییەوە، لــە زمانی کوردیدا 
"ڕاســان" چەنــد واتــا دەگەیەنــێ کــە بــەم 
چەشنەن: "بۆچوونی گەورەپیاوان"، "ڕێگە 
و ڕێبــازی گەورەپیاوان"، "ڕاســت بوونەوە"، 
بــێ  و  ڕاســت  "هێڵــی  "ڕاســت کرداران"، 
پێچ وپەنا"، "دەس بەرزکردنەوە بۆ هەڕەشە"، 
نەخۆشــی"،  پــاش  "چاک بوونــەوەی 
"هەڵســانەوە" یان "دوای کەوتن هەســتانەوە 

سەر پێ". 
بەنیســبەت خەباتــی نوێــی خەباتکارانــی 
کــورد کــە بــە قۆناغــی ڕاســان ناســراوە 
"ڕاســان"  لــە  مەبەســت  بڵێیــن  دەتوانیــن 
تێهەڵکێشــێکە لە هەموو ئــەم مانایانە؛ بە 
واتایەکی تر ڕاســان بریتییە لە "هەڵسانەوە 
ڕاســت کردارانی  ســەرپێی  هەســتانەوە  و 
کــورد، بە کەڵک وەرگرتــن لە بۆچوونی 
گەورەپیــاوان و لە ڕێبازی گەورەپیاوان بۆ 

هەڕەشەکردن و لێدان".
وەک یەکێــک لــە چاودێرانی سیاســیش 
دەڵــێ: " بێگومان راســان قوناخێكی نوێی 
و  بناغەیــی  جیاوازییەكــی  كــە  خەباتــە، 
گرنگــی لەگــەڵ قۆناغەكانــی رابــردوودا 
هەمــوو  هــۆش  هەمــان  لەبــەر  هەیــە. 
پێكهێنەرەكانــی خەباتــی رزگاریخوازی لە 
بەشــی سیاســی و نیزامییەوە هەتا بەشــی 
سەرشــەقام  خەباتــی  و  مەدەنــی  و  شــار 
بەتەواوی پێناســە و ئەركەكانیان دەگۆڕێت 
و هاوكاتیش راسان هەوڵ دەدات شوناسێكی 

نوێ و ئەركی نوێیان پێبەخشێت."
روونــە كە لە هەموو كۆمەڵگەیەكدا هێزی 
چەكدار و سەرباز، پارێزەری الیەنی سیاسی 
و كۆمەاڵیەتی و مەدەنییە و بە بێ بوونی 
كۆمەڵگەیــەك  هیــچ  ســەربازی،  هێــزی 
هــەر  بۆیــە  بپارێزێــت؛  خــۆی  ناتوانێــت 
لێرەیشــەوە دەبێــت ئەوەمان لــە بەرچاو روون 
بێــت، كە پێشــمەرگە پارێــزەری پێكهاتەی 
كۆمەڵگایــە؛ بــەاڵم ئەمــە بەمانــای ئــەوە 
نییــە كە كاتێك نەتەوەیەك ژێردەســتە، ئەوا 
ئەركــی خەباتی رزگاریخــوازی بەتەواوی 
دەكەوێتە سەرشانی هێزی سەربازی یاخود 
لــە كوردســتان تەنیــا دەكەوێتــە سەرشــانی 

پێشمەرگە.
ئەوەنــدە  خەبــات  راســاندا گۆڕەپانــی  لــە 
بەرفراوانــە، كــە دەرفەتی بۆ یەك بە یەكی 
ئەندامانــی كۆمەڵگــە رەخســاندووە تاکــوو 

بەپێــی شــوێن و رێگــەی خــۆی هەنــگاو 
بنێــت و هیچ جیاوازییــەك لە بواری ئەرك 
و جێبەجــێ كردنــەوە بوونــی نییــە، تەنیــا 
ئــەوە پێویســتە ئــەو كــردارە لــە خزمەتــی 

رزگاركردنی نەتەوەدا بێت.
ڕاســان کــە دەکــرێ وەک پڕۆژەیەکــی 
ڕاســتەوخۆ  بکەیــن،  ســەیری  فرەتــەوەر 
لەگــەڵ چینــی ناوەڕاســتی کۆمەڵــگای 
ڕۆژهــەاڵت بــەرەوڕووە؛ بەهــۆی ئەوەیکــە 
ڕاســان خەباتێکــی عەقانییــە، ئاگاداری 
کۆمەڵگــەی  زۆربــەی  کــە  ئەوەیــە 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، لــە کەســانێک 
پێکهاتــوون کــە لەبــاری کۆمەاڵیەتییەوە 
لــە ناوەنــدی کۆمەڵگــە هەڵکەوتوون و لە 
بواری شــوێندانەرییەوە، دەتوانن ئاراستەی 
سیاســیی کۆمەڵگــە بگــۆڕن و لەبــاری 
کولتووریــی، کۆمەاڵیەتی و ئابووریشــەوە 
کۆمەڵــگا،  ناوەندیــی  خاڵێکــی  وەکــوو 
قورســایی ئــەم پڕۆژە نوێیــەی ڕۆژهەاڵت 

وەئەستۆ دەگرن.
ڕاســان بە درووشــمی گرێدانەوەی خەباتی 
شــار و شــاخ لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان 
کــرد؛  خــۆی  کارەکانــی  بــە  دەســتی 
ئەوەیکــە ڕوونە "بەشــداری جەمــاوەری لە 
خەباتی شار"، بنەمای سەرەکی ئەو جۆرە 
خەباتەیــە و بنەمــای ســەرەکی خەباتــی 

شاخیش، "دیپلۆماسی و پێشمەرگەیە".
لە ســەر ئەم بنەما فکرییە دەتوانین بڵێین، 
ڕاسان سێ کووچکەیەکی لەم چەشنەیە:

کــە  کوردســتان"  "جەمــاوەری  یەکــەم: 
کۆمەاڵیەتــی،  پێگــەی  وەک  نەتەنیــا 
بەڵکــوو وەک چاالکی خەباتکارانە تێیدا 
پێشــمەرگە"  "هێــزی  دووهــەم:  بەشــدارن، 
کــە وەک هــەم وەکــوو هێــزی رێکخــەر 
و هــەم هێــزی چەکــداری چــاالک بــۆ 
رووبەڕووبونەوە لەگەڵ دەزگای سەرکوتی 
کۆماری ئیســالمی بەشــداری ئەم خەباتە 
دیپلۆماســی  "دەزگای  دەبێــت و ســێهەم: 
ناوچەیی" لەســەر بناغــەی "دوژمنایەتیی 
ئیســالمی"  کۆمــاری  لەگــەڵ  هاوبــەش 
بــۆ  زەخــت،  زیاترکردنــی  مەبەســتی  بــە 
ســەر ڕێژیــم بــە ئامانجــی پێمل کردنی لە 
بەرانبەر خواستەکانی خەباتی نەتەوەیی_

دێموکراتیکی کوردستان.
ســەبارەت بــە کۆڵەکــەی یەکــەم دەتوانین 
بڵێیــن، ئەگــەر لــە ڕابــردوودا خەڵــک و 
"هێــزی  وەک  کوردســتان  جەماوەریــی 
ڕزگاریدەر" ســەیری پێشــمەرگەیان دەکرد 
و چاوەڕوانی ئەوە بوون کە پێشــمەرگە بە 
دانی نرخی قورس، کوردستان ئازاد بکات 
و خەڵــک لــە ســێبەری حکومەتێکدا کە 

پێشــمەرگە بنیاتی دەنێ بحەســێنەوە، ئەوا 
لــە قۆناخــی نوێی خەبــات واتە "ڕاســان"، 
خەڵکیــش خۆیــان بە بەشــێکی جیانەکراوە 
لە خەبات و شۆڕش دەبینن و پێناسەیان بۆ 
پێشمەرگە دەگۆڕدرێ، واتە پێشمەرگە لە 
"هێزێکــی ڕزگاریــدەر"ەوە دەبێتە "هێزێکی 
ڕزگاریخــواز"ی  خەباتــی  رێکخــەری 

هاوتەریب لەگەڵ خەڵکی سەر شەقام.
لەهەمبــەر کۆڵەکەی دووهــەم یان هەمان 
هێزی پیشــمەرگە ئەوەندە بەســە کە بڵێین 
لــە قۆناخــی  پێشــمەرگە  نوێــی  ئەرکــی 
نوێــی خەبــات واتە ڕاســان بریتی دەبێت لە 
ئامادەبــوون و حوزوری بەردەوام و چاالک 
لــە نێــو دڵی خەڵک و خاکی کوردســتان 
تاکــوو وێــڕای ورەدان بــە خەڵکی ناڕازی 
و ڕاپەڕیــو، گەلی ڕزگاریخواز لە ئاگری 

سووتێنەری ڕێژیم بپارێزێ.
بەاڵم ســەبارەت بە کۆڵەکەی ســێهەم واتە 
ڕوون  ئــەوە  دەبــێ  دیپلۆماســی  دەزگای 
بکەینەوە کە ئەرکەکە تەنیا لە ئەســتۆی 
دەزگای دیپلۆماســی هێــز یــان حیزبێکــی 
دیاریکــراو نییــە، بەڵکوو پێویســتە هەموو 
بەشــەکانی  لــە  کوردســتانییەکان  هێــزە 
دیکەی کوردســتان، ڕاسان بە بەشێک لە 
خۆیــان و خۆشــیان بە بەشــێک لە ڕاســان 

ببینن؛ بۆچی؟
واڵم دانەوە بەم پرسیارە پێویستی بە درک 
کردن بە قواڵیی ســتراتێژی کوردســتانە؛ 
کۆماری ئیســالمی ســتراتێژی دزە کردن 
لە واڵتانی ناوچە، لەسەر بنەمای ئایینی 
ئیســالم و ئایینــزای شــێعە )کــە خۆی لە 
چوارچێــوەی دۆکتۆرینــی هەناردەکردنی 
دەبینێتــەوە(  خومەینــی  شۆڕشــی 
دامەزرانــدووە و ئــەوەش وای کــردووە کــە 
نەتەنیــا ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، بەڵکوو 
هــەر چــوار پارچــەی کوردســتان پێــوەی 
بناڵێــن. لێــرەدا چەنــد نموونــەی بەرچــاو 

دەخەینە ڕوو:
ڕوانینــی ڕێژیمــی تــاران بۆ   .١
کوردســتانی باشــوور وەک ناوچەیەکــە، 
کــە مەترســی بــۆ ســەر دەســەاڵتدارێتی 
شــێعە لــە بەغــدا هەیــە، بۆیــە بــە هەموو 
چەشــنێک و بــە کەڵــک وەرگرتــن لــە 
هەموو پۆتانسیەل و تواناکان هەوڵ دەدات 
دەســتێوەردان لــە کاروبــاری نێوخۆیــی ئەم 
پارچــەی کوردســتان بــدات و دەســەاڵتی 
کــوردی لــە کوردســتانی باشــوور الواز و 
بێ توانا بکات کە لووتکەی ئەم سیاسەتە 
تراژێدیای هێرشــی حەشــدی شــەعبی بۆ 

سەر کەرکووک بوو.
هــەر ســەبارەت بــەم پارچــەی کوردســتان 

نابــێ ئــەو خاڵــە گرینگــە لــە بیــر بکەین 
کــە کۆمــاری ئیســالمی بــە لێدانــی پتر 
 9 کــە  کوردســتان،  لــە  بەنــداو   5٣ لــە 
بەنداوی گەورەی بۆ بەرگرتنی ئاوی ئەو 
چۆمانەیــە کــە لــە رۆژهەاڵتــەوە دەرژێنە 
گەمــارۆی  دەیهەوێــت  باشــوور،  خاکــی 
ئاوی بخاتە سەر باشووری کوردستان؛ لەم 
ڕاستایەشــدا ڕاســان گەورەتریــن بەربەســت 
لــە بەرانبــەر سیاســەتە دوژمنکارانەکانی 
کۆماری ئیسالمیە و رۆژهەاڵت و باشوور 

دەکا بە قوواڵیی ستراتژیکی یەکدی.
ڕۆژئــاوای  بــە  ســەبارەت   .٢
ئەمنیەتــی  لــە الیەنــە  جیــا  کوردســتان، 
و ســتراتێژییە ناوچەییەکانــی ڕێژیــم لــە 
گریمانــە  وەهــا  ئەگــەر  ســوریە،  واڵتــی 
دەســەاڵتی  کۆتاییــدا  لــە  کــە  بکەیــن 
ناوەنــدی لە ســووریە، بوونــی کورد وەک 
دەســەاڵتدارێتی لــە ناوچەی کوردســتانی 
ڕۆژئاوا قبوڵ بکات، حوکمڕانی ســووریە 
ناوەندگــەراوە  دەســەاڵتدارێتییەکی  لــە 
دەســەاڵتدارێتییەکی  بــۆ  دەگــۆڕدرێ 
قازانجــی  بــە  ئەمــە  کــە  "المەرکــەزی" 
ستراتێژی کۆماری ئیسالمی لە ناوچەی 
رۆژهەاڵتــی  نێوەراســت نییــە، بۆیــە زۆر 
سرووشــتییە کە دەستێوەردانی تەواو بکات 
لــە نێو هێزە کوردســتانییەکانی ئەم بەشــە 
و هەوڵدان بۆ خۆســەپاندنی بەســەر واڵتی 

سوریە.
کۆمــاری  ڕوانگــەی  لــە  بەگشــتی 
ئیســالمیدا پرســی کورد، پرســێکی تەواو 
ئەمنیەتییــە کە ڕاســتەوخۆ کاریگەری و 
بانــدۆڕ لەســەر تەناهــی نێوخۆیــی رژیمی 
ئێــران دادەنێــت؛ کەواتە هەمــوو هەوڵێکی 
خــۆی چــڕ دەکاتــەوە تاکــوو بزووتنــەوەی 
ڕزگاریخوازانــەی گەلــی کــورد، لە هیچ 
کام لــە بەشــەکانی کوردســتان بــە ئاکام 

نەگات.
لە سەر ئەم بنەماش دەردەکەوێ کە بوونی 
کۆمــاری  دژبــەری  کــوردی  هێزێکــی 
ئیســالمی دەتوانــێ ببێتــە هاوپەیمانێکــی 
گرینگی هێزە ناوچەییەکان، کە پێشگیری 
دەســتدرێژییەکانی  و  دەســتێوەردان  لــە 
کۆمــاری ئیســالمی دەکات؛ بەواتایەکی 
دیکــە وەهــا هێزێــک دەتوانێ ئاراســتەی 
کۆمــاری  بــە  بەرامبــەر  دژایەتییــەکان 
کوردســتان  قازانجــی  بــە  ئیســالمی، 
کۆڵەکــەی  کــە  لێرەدایــە  بشــکێنێتەوە؛ 

سێهەم گرینگی خۆی دەردەخات.

دواوتە
سەبارەت بە الیەن و تەوەرە جۆربەجۆرەکانی 

خەبات لە چوارچێوەی ستراتێژی گرێدانی 
خەباتــی شــاخ و شــار دەکــرێ زۆر وتاری 
شــیکارییانە بنووســرێت و ڕاڤە بکرێت کە 
لــە توانای نووســەری ئــەم دێڕانە بــەدەرە، 
بۆیــە لێرەدا بە چەند ڕســتەیەک کۆتایی 
بەمانــای  "ڕاســان"  دەهێنــم؛  وتــارە  بــەم 
کۆتایــی هێنــان یــان نکۆڵــی کــردن لــە 
خەباتــی ڕابــردوو و دەســپێکی قۆناخێکی 
جیــاواز  و  رابــردوو  کــە  دابــڕاو  بەتــەواو 
نییــە بەڵکــوو ڕاســان دەتوانــێ بەردەوامی 
خەباتــی ڕابــردووی ڕۆژهــەاڵت بێــت یــان 
گرێدانــی  ســتراتژی  تــر  واتایەکــی  بــە 
خەباتی شــار و شــاخ، گرێدانی ڕابردوو و 
داهاتــووە؛ ڕابردوو هێمای شــاخە و ئێســتا 
دەنگی دەبیســرێ و داهاتووش هێنانە دی 
پرۆســەیەکە و ماناکانی شار دەبنە پاڵنەر 

و هەوێنەکەی.
بڵێیــن  دەتوانیــن  تــردا  مانایەکــی  لــە 
ســەرکەوتنی  ڕاســان  ســەرکەوتنی 
کوردســتانە، چوونکــە لــەو کاتــەدا ئیتــر 
هیــچ الیەنێکی سیاســی بەتەنیــا ناتوانی 
دەســکەوتەکانی  خاوەنــی  بــە  خــۆی 
شــۆڕش یان ســەرکەوتنەکە لەقەڵەم بدات 
و ئەگــەر شــار و شــاخ پێکــەوە لــە نەرخ و 
قوربانیدانــدا بەشــدار بــن، ئــەوا هەمــووان 
لەالیەکــی  ســەرکەوتنەکەن؛  خاوەنــی 
دیکەشــەوە بــە دابــەش کردنــی ئەرکەکان 
لــە نێــوان "شــار" وەک ناوەنــدی ڕاســان و 
ڕاســان  خەباتــی  النکــەی  وەک  "شــاخ" 
دەکــرێ چاوەڕوانــی یەکانگیرییەک بین 
کە گەیشتن بە ئامانج نیزیکتر دەکاتەوە.
کــە  بەســە  ئەوەنــدە  کۆتاییــدا  لــە 
نموونــە  لــە  و  ڕوونــە  ئەوەیکــە  بڵێیــن، 
دەردەخــەن،  خۆیــان  مێژووییەکانیشــدا 
ئــەو ڕاســتییەیە کــە خەباتی گەلــی ئێمە 
بــۆ گەیشــتن بــە ئــازادی و دادپــەروەری، 
هەیــە؛  کاریگــەر  هێــزی  بــە  پێویســتی 
بەتایبــەت لەم بڕگە زەمەنییە هەســتیارەدا 
رۆژهــەاڵت  کوردســتانی  و  ئێــران  کــە 
پێیــدا تێدەپــەڕێ؛ ئــەم هێزە شــوێندانەرەش 
و  ناوچەیــی  لــە هاوکێشــە  بتوانــێ  کــە 
جیهانییەکاندا باندۆڕی هەبێ و ڕەسالەتی 
مێژوویی ڕاسان بگەیەنێتە ئەنجام، بریتییە 
شۆڕشــگێڕی  لێبــڕاوی  هێزێکــی  لــە 
پێشــمەرگانە و ڕێکخســتنێکی تۆکمە لە 
نێــو شــار ،کــە ئامــادە بن لەپێنــاو بایەخ و 

نۆڕمە شۆڕشگێڕییەکاندا نرخ بدەن.

بەشی چوارەم و کۆتایی
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نەوید کەرەمی

زۆڵم و زۆریی ڕێژیم تا سەر واڵمدەر نابێت

٣9 ساڵ بەسەر شۆڕشی  گەالنی ئێران لە 
ساڵی 57ی هەتاوی تێپەڕی؛ شۆڕشێک 
بــوو نەتەنیــا خانــوو بەڵکــوو  کــە بڕیــار 
ئــاو و بــەرق و تەنانــەت ئۆتۆبووســەکانی 
نێــو شــاریش، بــە خۆڕایــی بــۆ خەڵــک 
دابیــن بــکات، بەاڵم ئێســتا بەپێــی ئامارە 
فەرمییەکانــی خودی ڕێژیم، ١٢ میلیۆن 
کــەس لە ژێــر هێڵی هەژاریدان، کرێکاران 
بە چەندین مانگ مووچەیان پێ نادرێت، 
هــەر ســاڵ نزیــک بــە ١4 هــەزار کــەس 
تەنیا بۆ دابین کردنی نانی ســەر ســفرەیان 
ناچارن کە گورچیلە و ئەندامانی لەشیان 
بفرۆشــن، 7 میلیون گەنج لە شــەقامەکان 
بــەدوای کار دەگەڕیــن و نزیــک بــە ٦ 
تووشــی  واڵتــە  لــەو  کەســیش  میلیــۆن 
نەخۆشی خەمۆکی هاتوون و بە میلیۆنان 
مــاددە  داوی  کەوتوونەتــە  کەســیش، 

هۆشبەرەکانەوە و مۆعتاد بوون.
تێپــەڕی  ڕۆژەدا  ئــەو  بەســەر  ســاڵ   ٣9
کــە خومەینــی، دامەزرێنــەری کۆمــاری 
ئیســالمی وتــی: "ژنــان لەهەمبــەر ژیانی 
خۆیان و چۆنیەتی پۆشینی جل و بەرگ 
و هەروەهــا بــە نســبەت چاالکییەکانیــان 
ئــازاد و سەربەســتن"؛ بــەاڵم لــە کــردەوەدا 
دەبینیــن کــە ٣9 ســاڵە هــەر ئــەو ژنانەی 
بڕیــار بــوو لەهەمبــەر ژیــان و چۆنیەتــی 
پۆشــینی جل و بەرگیان، ئازاد بن ناچارن 
لــە کاتــی چوونــەدەرەوە لــە مــاڵ، خۆیان 

داپۆشــن و ڕوســەری و چارشــێو بەســەر 
خۆیاندا بکێشن.

کۆمــاری  داســەپاوەکانی  یاســا  بەپێــی 
ئیســالمی ئێــران، ژنان و کچانی ســەرەوو 
تەمەن 9 ســاڵ، ناچارن تا چارشــێو بکەنە 
ســەریان، ئەگینا بەرەوڕووی ســزا و زیندان 
یــان جەریمەی نەقدی دەبنەوە، یاســایەک 
کــە بەپێــی دوایین ڕاپرســییەکانی خودی 
ئــەو ڕێژیمــە، نزیــک بــە ٨0 لــە ســەدی 
خەڵکــی ئێــران لەگەڵی نین و ئەو یاســایە 
بە پێشــێل کردنی ڕاستەوخۆی مافەکانی 

ژنان و بە بێڕێزی بە خۆیانی دەزانن.
٣9 ســاڵ پــاش دروســت بوونــی کۆماری 
ئیســالمی ئێــران، بەپێــی دوایین ڕاپرســی 
لــە رۆژەکانــی ١5 تــا ٢5ی بەفرانبــاری 
ناوەنــدی  الیــەن  لــە  کــە  ئەمســاڵ 
خوێندکارانــی  فیکــری  هەڵســەنگاندنی 
ئێران )ایسپا(، بەڕێوە چوو، 75 لە سەدی 
بەشــداربووان لە بارودۆخی ژیان لە ئێران و 

شێوازی حوکمڕانی ڕێژیم ناڕازین.
دەرخــەری  ڕاپرســییە  ئــەو  ئاکامــی 
کــە  ئێرانــە  کۆمەڵــگای  ڕاســتییەکانی 
تەنانەت سەرانی ڕێژیمیش ناتوانن حاشایان 
لێ بکەن، بەاڵم تەنیا ڕێگەچارەیەک کە 
دەیزانن هەڕەشە، گرتن، کوشتن و بێدەنگ 

کردنی خەڵکی ناڕازیە.
سەرشــەقامی  ڕژانــە  بارودۆخــەدا،  لــەم 
خەڵکــی نــاڕازی لە زیاتر لە ١00 شــاری 
ئێــران و دەربڕینــی ڕق و بێــزاری خۆیــان 
و  ژیــان  خراپــی  بارودۆخــی  لەهەمبــەر 
دروشــم دان دژ بــە سیاســەتەکانی رێژیــم 

و تەنانــەت کردنــە ئامانجــی تەواویەتــی 
ڕێژیــم، بە وتنەوەی دروشــمەکانی "مرگ 
روحانــی"،  بــر  "مــرگ  خامنــەای"،  بــر 
"خامنــەای حیــا کــن، مملکتــو رها کن"، 
"ســوریە رو رها کن فکری بحال ما کن" 
و ...، هەروەهــا ئاگردانــی ئــااڵ و وێنــە و 
پیرۆزییەکانی ڕێژیم، ئەو تاپۆ ترسناکەی 
شــکاند کــە ڕێژیــم بــۆ بێدەنــگ کردنــی 
خەڵکی ئێران لە خۆی دروستی کردبوو.

هاتنە ســەر هێڵ و پشــتگیری زۆرێک لە 
واڵتانی بیانی وەک ئامریکا، ئیســرائیل، 
فەڕانســە و تەنانــەت یەکیەتیــی ئۆرووپــا 
بــۆ شۆڕشــی خەڵکــی ئێــران، لــە پێنــاو 
بەدەســتهێنانی ژیانێکــی باشــتر و دابیــن 
واڵتەکەیــان،  لــە  دیمۆکراســی  کردنــی 
بەرپرســانی ڕێژیمــی کۆماری ئیســالمی 
ســپای  فەرماندەرانــی  و  ترســاند  ئێرانــی 
تیرۆریســتی پاســداران، بەرپرســانی بەنــاو 
دەزگای دادوەری و تەنانــەت ســەرکۆمار 
و ڕێبــەری ڕێژیــم، لــە باتی گــوێ گرتن 
بــە داخــوازی خەڵــک و هەوڵدانیــان بــۆ 
چارەسەری گرفتەکان، هەموو ناڕازیانیان 
بــە بەکرێگیــراو و بەســتراوە بــە ئامریــکا، 
ئیســرائیل و دژبەرانی خۆیان پێناسە کرد، 
بــەو شــێوە دەســتی جەالدانــی ئیتالعــات 
و ســپای پاســدارانیان ئــاوەاڵ هێشــتەوە بــۆ 
گرتــن و کوشــتنی خەڵکــی وەزاڵەهاتوو و 

بێدەرەتانی ئێران.
لــە ئاکامی ئــەو ناڕەزایەتییانە، تا ئێســتا 
بەپێــی دانپێدانانەکانــی خــودی ڕێژیــم و 
 5000 لــە  زیاتــر  فەرمییــەکان،  ئامــارە 

کــەس دەسبەســەر و ٢5 کــەس لــە کاتی 
و ٦  کــوژراون  دەربڕینــەکان  ناڕەزایەتــی 
کەســیش لە گیراوان بەشێوەی گوماناوی 
لــە نێــو زیندانەکانــی ڕێژیمــدا گیانیــان 
لەدەســت داوە، بــەاڵم ئامــاری کوژرانــی 
خوزســتان  و  ئەهــواز  ناڕەزایەتییەکانــی 
کــە پــاش چەندیــن رۆژ تەرمەکانیــان لــە 
چۆمــی کارون دەردەهێنانــەوە و تەنانــەت 
ئــەو بنەمااڵنــەی کــە بەهۆی هەڕەشــەی 
کاربەدەســتانی کۆماری ئیســالمی ئێران 
بە نســبەت بێسەروشــوین بوون و کوژرانی 
و  ڕوون  هێشــتا  بێدەنگــن،  رۆڵەکانیــان 

ئاشکرا نییە.
لــە الیەکــی دیکە و لە ڕۆژی دەســپێکی 
شۆڕشی کچان و ژنانی شەقامی ئینقالب 
١٢ی  ڕێکەوتــی  تــا  ڕێبەنــدان(  )9ی 
ڕێبەنــدان، هێــزە ئەمنییەتی و بەرپرســانی 
دادوەری ڕێژیمــی ئێــران، دەســتیان دایــە 
و ٢9  ئــەو کچانــە  و گرتنــی  هەڕەشــە 
کەســیان لــەو پێوەندییــەدا دەسبەســەر کرد 

و بە زیندان و پارەی نەقدی سزایان دان.
ڕێکخراوەکانــی مافی مرۆڤ و زۆرێک 
لــە واڵتانی بیانــی، بــەردەوام ڕەخنەیان لە 
یاســا زۆرەملێیەکانی کۆماری ئیسالمی 
خۆداپۆشــینی  یاســای  وەک  ئێــران 

زۆرەملێی ژنان، هەبووە.
چاالکــی ئەو کچ و ژنــە ئێرانییانەی کە 
بــە کچانی شــەقامی ئینقــالب ناوبانگی 
دەرکــرد، زۆر بــە خێرایــی بــاو بوویــەوە 
و لــە ناوخــۆی ئێــران و هەروەهــا دەرەوەی 
واڵت پشــتگیری لێ کرا؛ بەردەوام بوونی 

کچــان و ژنانــی ئێــران لەســەر ئــەو شــێوە 
ناڕەزایەتــی دەربڕینانــە و پەیوەســت بوونی 
رۆژانــەی کچــان و ژنانــی ئێرانــی بــەو 
هەشتەگە، بەرپرسانی ڕێژیمی ناچار کرد 
بێدەنگیان بشکێنن و دەستیان دایە هەڕەشە 
و گوڕەشــە و بــە ئاشــکرا، ترســی خۆیــان 
بە نسبەت درێژەکێشانی ئەو ناڕەزایەتییانە 

دەربڕی.
جێگــری  موتەهــەری،  عەلــی  لەمبــارەوە 
سەرۆکی مەجلیسی کۆماری ئیسالمی، 
ئــەو  نیشــاندانی  بێبایــەخ  بەمەبەســتی 
ناڕەزایەتییانــە و کۆتایــی هێنانــی ژنــان 
لــەو شــێوە ناڕەزایەتییانــە، وتوویەتــی: "لە 
ئێرانــدا خۆداپۆشــین ئەســڵەن ئیجبــار نییە 
ئەوەیکــە چەنــد ژن ڕووســەرییەکانیان  و 
البەرن شــتێکی گرینگ نییە، لە ڕاستیدا 
کیشــەی ئیمە خۆداپۆشــین نییە و ئێمەش 
هیــچ مەیلێکمــان بــۆ گیــردان بــەو کارە 

نییە".
جیــاوازدا،  ئاخاوتنیکــی  لــە  بــەاڵم 
دۆزگەری گشتیی تاران، عەباس جافری 
"کــردەوەی  وتوویەتــی:  دەوڵەت ئاوایــی، 
کچانی شــەقامی ئینقالب گوناح و دژی 
شەرع و یاسایە و دەبێ بەرخوردی لەگە ڵدا 

بکرێت".
ڕێژیمیــش،  ســەرکۆماری  نووســینگەی 
١5ی  ڕێکەوتــی  یەکشــەممە  رۆژی 
لــە  هەتــاوی،  ١٣9٦ی  ڕێبەندانــی 
ڕاگەیەندراوێکــدا باســی لــەوە کردووە کە 
لە ســێ ســاڵی ڕابردووەوە النیکــەم نیوەی 
خەڵکی ئێران، دژی یاسای خۆداپۆشینی 

زۆرەملێن و ئەو یاســایە بە پێشــێل کردنی 
مافی ژنان دەزانن.

چاودێرانــی سیاســی لەســەر ئــەو بــاوەڕەن 
ڕاگەیەنــدراوە  ئــەو  باوکردنــەوەی  کــە 
لەالیەن دەفتەری ســەرکۆماری حەســەنی 
روحانییــەوە، دەتوانێ لە الیەک دەرخەری 
لێكەوتەکانــی  لــە  بێــت  ڕێژیــم  ترســی 
و  ناڕەزایەتییانــە  ئــەو  درێژەکێشــانی 
ئاماژەیەکــە  دیکەشــەوە  الیەکــی  لــە 
و  تونــدڕەوی  کردنــی  کۆنتــڕۆڵ  بــۆ 
ســپای  نابەجێیەکانــی  هەڵســوکەوتە 
و  یاســادانان  بەنــاو  هێــزی  و  پاســداران 

دادوەری ڕێژیم.
ئەوەیکــە ئاشــکرایە، ئەگەرچــی ڕێژیمی 
خەڵکــی  کوشــتنی  و  گرتــن  بــە  ئێــران 
توانیویەتــی  وادەنوێنــێ  نــاڕازی، 
ناڕەزایەتییەکان سەرکوت بکات، بەاڵم لە 
ڕاســتیدا نارەزایەتــی دەربڕینی خەڵک دژ 
بــەو ڕێژیمە پێــی ناوەتــە قۆناغێکی نوێ 
و ڕێکخســتنێکی ڕاســتەقینە لــە ناوخــۆ 
بەئامانــج  بەمەبەســتی  ئێــران  دەرەوەی  و 
گەیاندنی ئەو شۆڕشە دەستی پێکردووە و 
ئەو نارەزایەتییانە ماوە بە ماوە و هەر جار 
لە شکڵ و فۆڕم و سیمایەکی نوێدا دێنە 
مەیــدان و تــا کۆتایی هێنان بە دەســەاڵت 
و ڕوخاندنــی کۆشــکی دیکتاتۆری وەلی 

فەقیهـ بەردەوام دەبن.

بەریەککەوتنەکە دەستی پێکردووە

لــە  تەژییــە  مرۆڤایەتــی،  مێــژووی 
لــە  شارســتانییەتەکان،  کارلێککــەری 
ئاکامــی  لــە  کــۆن،  ژیــاری  بنەڕەتــدا 
گۆڕانکارییــە ناوخۆیــی و دەرەکییەکاندا 
شــێوەی گرتووە؛ نموونەی ئەمەش لە زۆر 
بیاڤــی ژیانی مرۆڤ وەکوو پیشەســازی، 
لــە  بەتایبــەت  گواســتنەوە و گەیانــدن و 
شــوێنەوارە مێعمارییەکاندا ئیســتەش دیار 
و بەرچــاون. بــە دیوێکــی تــردا مــرۆڤ 

لــەو کاتــەی یەکــەم ژیارەکانــی پێکهێنا 
بەردەوام خۆی لە چوارچێوەی کۆمەڵێک 
دینامیزمی فەرهەنگی، ئابووری، سیاسی 
و کۆمەاڵیەتیــدا بینیوەتــەوە و ژیانی هەر 
گەلێک لەسەر ئەویتر شوێندانەر بووە و بە 

پێچەوانەشەوە کارلێکراو بووە.
کــە  بوونەوەرێکیــن  ئێمــە  واتــە 
گۆڕانکارییــەکان دەورەیــان داوین و بە بێ 
تەعامــول و ســازان، نــەک هــەر ناتوانیــن 
نۆرماڵمــان  و  پێشــکەوتووانە  ژیانێکــی 
پووکانەوەیەکــی  بــەرەو  بەڵکــوو  هەبــێ، 
خۆکرد دەچین. ئەم قسەیە لە تاکەوە هەتا 
ئاســتی کۆمەڵگە و حاکمییەت وەڕاســت 

ســەرنجی  ئەگــەر  بەتایبــەت  دەگــەڕێ، 
دەوروپشــتمان  دونیــای  خێــرای  گۆڕانــی 
لــە ژیــاری ئەم ســەردەمەدا بدەیــن. ئەگەر 
ســەیری دوایین دیاردەکانی ناو کۆمەڵگە 
لــە ئێرانــدا بکەین، بە ڕوونی ئەوە هەســت 
و  لێکــدژی  جۆرێــک  کــە  پێدەکەیــن 
ناهاوتەریبی لە نێوان خەڵک و دەســەاڵتدا 
هاتووەتــە ئــاراوە، نموونــەی بەرهەســتیش 
ســەرهەڵدانی ئــەم دواییانــە بــوو کــە بــە 
تەواوەتی لە دروشم، ناوەڕۆک و چییەتیدا 
لەتــەک ئایدیاکانی دەســەاڵتدا نایەتەوە و 
لێکەوتــەی  ئەمــە  رادەوەســتێ.  دژیشــی 
هەمــان دینامیــزم، گــۆڕان و ڕســکانەیە 

کــە لــە ســەرەتاوە بــاس کــرا، بــەاڵم ئاخۆ 
قورســایی ئــەم کێبەرکێیە بەرەو الی کێ 
دەشــکێتەوە؟ شــیمانەکان چین و دەشــێت، 
لەمەوبــەدوا دیــواری هیوامــان لەســەر ئەم 
بەپێــی  واڵم  هەڵبچنیــن؟   جووڵەگەلــە 
تێڕوانینێــک کــە لە ســەرەتا باســمان کرد 
بەڵێیــە، هۆیەکەشــی بۆ ئــەوە دەگەڕێتەوە 
لــە  گــۆڕان  تێپەڕبوونــی کات،  بــە  کــە 
کۆمەڵگەی مرۆییدا ئاکامێکی جەبرییە.
 جا لەبەر ئەوەش کە بنەماکانی دەسەاڵت 
کۆنەگەرییە، ئەم دوو ئاراســتە پێچەوانەیە 
هەربۆیــە بەدڵنیاییــەوە، بەریەککەوتنەکــە 
ڕێفــۆرم هەڵناگرێ، هەر وەک ئەزموونی 
ڕێفۆرمخــوازان،  مەیدانداریــی  ســااڵنی 
خەڵــک  ئاپــۆڕای  بــۆ  ڕاســتییەی  ئــەو 
ســەلماند. نموونەی کۆنکرێــت لەم دواییە 
بــۆ ئــەم لێکدانــەوە، پاشەکشــەی ڕوحانی 
بــوو لــە بەرامبــەر ئــەو بەڵێنانــەی کــە بۆ 
دەرەوەدا  ڕووی  بــە  دەرگاکان  کرانــەوەی 
لــە پرســی  دابــووی. هــەروەک بینیمــان 
وەک  تێلێگــرام  فیلترینگــی  و  داخســتن 
کۆمەاڵیەتــی،  تــۆڕی  بەکارهاتووتریــن 
میکانیزمــی  بەرامبــەر  لــە  ڕوحانــی 
دیاریکراوی ســەرەوەی، پاشەکشەی کرد. 
لەم ڕووەوە دەتوانین بڵێین کە بەکارهێنانی 
ئینتێرنێت بووەتە بەشــێک لە کارتێکەریی 
کات و پەرەسەندنی پەیوەندیی نێودەوڵەتی 
لــە ســەر خەڵک و ئەمــە ئیتر نە بە رێژیم 
دەسڕدرێتەوە و نە دەکرێ بە خۆگونجاندن 

بیتوێنێتەوە. 
بــکات،  قەبووڵــی  ناچــارە  کەوایــە 
ئاکامەکەشی ڕاگۆڕینەوە و چاوکراوەیی 
لــە  خۆڕێکخســتنە  هەروەهــا  و  زیاتــر 
جەماوەرییەکانــدا  بزووتنــەوە  ئاســتی 

تــا  حاکمییــەت؛  بەرەوڕووبوونــەوەی  بــۆ 
ئاپــۆڕای خەڵــک  لەمەوپێــش  دەیــە  دوو 
لەبــەر هــۆکاری جۆراوجــۆر لــە هۆکاری 
لێکەوتــەی  و  ئامانــج  هەڵگیرســان، 
سیاســەتی شــەڕخوازانەی رێژیــم لە دەرەوە 
بە شــێوەی پێویســت ئاگادار نەبوون، بەاڵم 
ئەمــڕۆ هــەر تاکێکــی نــاو جوغرافیــای 
ناســراو بــە ئێــران، لــەوە تێگەیشــتووە کــە 
بوونــی هێزێکــی شــەڕئەنگێز بەمــەودای 
چەندســەد کیلۆمێتــری لــە بنەڕەتــدا نــە 
پێویســتە لە ڕووی تەناهی و ئەمنی و نە 
هاوتەریبــە لەتەک بەرژەوەندیی گشــتیدا، 
هــەر بۆیــەش ئیتــر چارەســەریی قەیران لە 
ڕێگــەی خوڵقاندنــی قەیــران کــە ڕێژیمی 
حاکــم بەتەواوەتی لێی شــارەزایە بەالیانەوە 

پاساوهەڵگر نییە. 
بەهــا  بــەوردی  نــوێ  نــەوەی  ئەمــڕۆ 
گرینگــە  بــەالوە  گەردوونییەکانــی 
بەهــا  لــە  خۆیــەوە  الی  النیکــەم  و 
جاڕدراوەکانــی حاکمییــەت بەگرینگتریان 
دەزانــێ. هۆیەکەشــی ئەوەیــە کــە دەزانێ 
پەرەپێدانــی  بــۆ  تەنیــا  بنەماگەلــە  ئــەم 
بــۆ  وەک  نــە  دەســەاڵتە  ئۆتۆریتــەی 
و  سیاســی  و  کۆمەاڵیەتــی  ئیــدارەی 
جێخســتنی کۆمەڵگەیەکــی تەندروســتی 
مرۆیی، جیا لەمانەش لەرووی دەرەکییەوە 
بەشــێوەیەکی رێژەیــی رێژیم لە ســەرەتای 
هاتنەســەرکاریەوە ڕەوتێکی ئیزۆالسیۆنی 
بــە  کۆتاییەکــەی  کــە  تێپەڕانــدووە، 
ڕاپەڕیــوی گەالنــی  خەڵکــی  کوشــتنی 

دراوسێ کۆتایی پێهاتووە. 
ڕێژیمێــک کــە ناوەنــدی ئورووپــا، ببــووە 
مەیدانی تاودانی بۆ تێرۆر و وەدەستخستنی 
لــە  ئەمــڕۆ  بازرگان تــەوەر،  ڕەوایەتیــی 

ناوچەکەی خۆیدا تاقەدۆســتی حیزبواڵی 
پەیوەندییەکانــی  بازنــەی  و  لوبنانــە 
دەبێتــەوە؛  بەرتەســکتر  ڕۆژ  ڕۆژلــەدوای 
دەرەنجامــی  دینامیزمەکانــی  وایــە  کــە 
جەبــرە  ئــەو  ڕێــک  کات،  تێپەڕبوونــی 
مێژووییەیە کە کۆماری ئیســالمی دەبێ 
پێیدا تێپەڕێ و خشــت بە خشــتی شوورەی 
کۆشــکی بەدەســتی خــۆی دابڕمێنێــت.  
ئــەو شــوورەیەی کــە لــە کۆتاییــدا دەبێتە 
زیندانێکــی تۆقێنــەر و بەندکراوانــی کــە 
گەالنی ژێردەستەی زیندانبانن، هەڵدەستن 
بە ڕووخاندنی، ئەمە سیکلێکی بەردەوامە 
لە مێژوو و ڕێژیمیش هەر دەبێ بیپێوێ.

 جا بۆیە شــیمانەی ئەوەیکە رێژیم بتوانێ 
بــە توودەگەرایــی و فێڵ، خەڵک بەالڕێدا 
ببات زۆر کەمە؛ گەورەترین کارت بۆ ئەم 
مەبەستە تا ئێستە پڕۆژەی رێفۆرمخوازی 
ئەمجــارەدا  راپەڕینــی  لــە  کــە  بــووە 
بەتەواوەتــی بێبایەخ کــرا؛ هەروەها کارتی 
ئەگەری شــەڕ و ســێبەری شــەڕی دوای 
دەرکەوتنی دەستێوەردانە سەرەڕۆیانەکانی 
لــە ناوچــە بە تەواوەتــی ســووتاوە، بۆیەش 
مــاوە  بەردەمیــدا  لــە  دووڕیانێــک  تەنیــا 
ئەویــش پاشەکشــەیە لە بەرامبــەر زریانی 
هــاوارە کەڵەکەکراوەکانــی خەڵــک کــە 
بەپێــی ناســیاریمان لــە سیســتەمی ڕێژیم، 
لــەوە ناچێــت بــۆی بلــوێ ئــەو بژاردەیــە 
بــەردەوام  هەڵبژێــرێ، ڕێگەکــەی تریــش 
بوونیەتــی لــە ســەرکوت و کــپ کــردن، 
هاوشــێوەی  کۆتاییــدا  لــە  ئەمــەش  کــە 
هەمــوو ڕێژیمە ســەرەڕۆیەکان، مەرگ و 
نەمانە ئەگەرچی بە فرمێسک و خوێنی 

خەڵکی بەزاڵەهاتوو کۆتایی پێ بێت.

کەیوان دروودی



ژمارە ٧١٩، ٣٠ی ڕێبەندانی ٦١٣٩٦

پیسبوونی کەشوهەوا 
لە ناوچەی ئەحوازی ئێران مەرگهێنەرە 

ن: رەحیم حەمید 

حەوتــووی رابردوو، رەشــەبای بەهێزی 
تریــش  جارێکــی  بــۆ  لــم  و  خــۆڵ 
ناوچــەی ئەحــوازی ئێرانــی داپۆشــی 
تەنگەنەفەســی  تووشــی  خەڵکــی  و 
کــرد، هاوکات ئاســتی خۆڵبارینەکە، 
ســتانداردەی  ئاســتە  لــەو  قــات   57
تەندروســتی  جیهانیــی  رێکخــراوی 
وەکــوو ســەقفی تەندروســتی خــوڵ لە 
زیاتــر  کــردووە،  دیــاری  کەشــوهەوا 
بــوو. لــە کۆتایــی ژانویــەدا بــوو کــە 
هەواڵــەکان باســیان لــە قەرەباڵغی نێو 
بەگشــتی  ناوچــە  نەخۆشــخانەکانی 
ـ  دەکــرد  بەتایبەتــی  عەرەبــەکان  و 
ئــەو ناوچانــەی کــە بــە شــێوەیەکی 
هیوابــراو هــەژارن ئەگەرچــی پتــر لە 
95 لەسەدی ئەو رادە نەوت و گازەی 
ئێــران بانگەشــەی هەبوونــی دەکات، 
دابیــن دەکــەن ـ و دەردی خەڵکەکــە 
کێشــەی هەناسەکێشــان بوو. لە نێوان 
٢١ بــۆ ٢5ی ژانویــەدا، ســێ کــەس 
نەخۆشــیی جۆراوجۆریــی  هــۆی  بــە 
هەناسەکێشانەوە گیانیان لەدەستداوە.

ناوچەکــە بە مژێکی ئەســتووری لم، 
داپۆشــرابوو و بەرچاوڕوونــی تــا ٢00 
هەمــوو  دەوڵــەت  دابەزیبــوو؛  مەتــر 
فڕۆکەخانەکانــی  لــە  فڕینەکانــی 
راگــرت  بەپێچەوانــەی  و  ناوچەکــە 
قوتابخانــەکان،  هەروەهــا  و 
بانکەکانــی  و  بەڕێوەبەرایەتییــەکان 
لــە سەرانســەری ئــەم پارێزگایــە کــە 
زەمانێــک ســامەت و خــۆش بــوو، 

داخست. 
لــە ٢0١٣، شــاری ئەحــواز، پێتەختی 
ناوچەکە رێکوردی پیســترین شــاری 
لــە رووی کەشــوهەواییەوە لە لیســتی 
جیهانیــدا  تەندروســتیی  دامــەزراوەی 
پلــەی  راپۆرتەکــە،  بەپێــی  شــکاند. 

پاک وخاوێنــی کەشــوهەوای ئەحــواز 
بە شێوەی نێونجی ٣7٢ بوو ـ نێونجی 
جیهانییەکەی 7١ەـ  یانی "مەترسیدار" 
نێــو  شــارێکی  تەنیــا  ئەحــواز  بــوو. 
لیســتەکە بوو، کــە نێونجییەکەی لە 
سەرووی ٣00ەوە بوو. بەپێی راپۆرتی 
بێ دەوڵەتــەکان  نەتــەوە  دامــەزراوەی 
بارودۆخــی  لەســەر   )UNPO(
ئــەو کاتــە، "هۆکارەکانی ئــەو دۆخە 
بریتیــن لــە: بــە ســەحراکردن بە هۆی 
رووبارەکانــەوە،  شاخەشــاخەکردنی 
قەناتــەکان،  ئــاوی  دەرکێشــانی 
مــەوادی  و  نــەوت  هەڵکێشــانی 
پێترۆکیمیایــی، دەرهێنانــی مــەوادی 
و  شــەکر  کارخانەکانــی  و  ئاســنی 
کاغەزســازی لە نێو و لە دەورووبەری 

ئەحوازدا". 
پتر لە چوار ســاڵ، لەو کاتە تێپەڕیوە 
و بارودۆخەکــە وەک خــۆی ماوەتەوە 
و ئەو گرووپەی کە زۆرترین خەساری 
وێکەوتووە، خەڵکی خۆجێیی عەرەبی 
ئەحوازن کە ســااڵنێکی زۆرە لە الیەن 
دەوڵەتــە یــەک لــەدوای یەکەکانــەوە 

لەژێر هەاڵواردندان. 
پیســی  زۆرەی  رادە  ئــەو  هــۆکاری 
کەشــوهەوا، بۆ خێراتربوونی رەوتی بە 
ســەحرابوونی ناوچەکــە دەگەڕێتــەوە، 
ئەویــش بــۆ وشــکبوونی خێــرای چۆم 
و قەناتەکان دەگەڕێتەوە کە ریشــەی 
لــە نێــو رەوتــی بەربــاوی لەنێوبردنی 
رووبــارەکان و پــڕۆژەی بەالڕێدابردنی 
رووبــارەکان دەگەڕێتــەوە، پڕۆژەیەک 
هاشــمی  بوونــی  کاتــی  لــە  کــە 
رەفســەنجانی بە سەرکۆمار لە ١9٨9 
دەســتی پێکــرد. بەهــۆی پڕۆژەکەوە، 
ناوچەکــە  ئــاوی  گاڵــۆن  میلیۆنــان 
بــردراوە بــۆ بەشــەکانی تــری ئێران و 
زیاتــر  کەشــوهەوای  پیســی  رادەی 
رەشــەبای  کــردووە.  مەترســیدارتر  و 
تێکــەڵ  الیەکــەوە،  لــە  لــم  و  خــۆڵ 
بــەو هــەورە بەردەوامــە پیــس و چڕانە 
و  کارخانــە  بەهــۆی  کــە  دەبێــت 
ئاوێتــەی  پێترۆشــیمیایی  دەرهێنانــی 

لــەو  هیچــکام  ـ  کەشــوهەواکەن 
کارخانانــە نە چاودێــری دەکرێن و نە 
یاســا و رێســای پێویســتیان بۆ دانراون 
ـ و لەالیەکی تریشــەوە تێکەاڵوی ئەو 
هەوا پیسەی بەرهەمهاتووی سووتانی 

نەیشەکەر دەبێت. 
قۆناغــی  ئەحــوازی  قوتابییەکــی 
دواناوەنــدی، کــە بەهــۆی تــرس لــە 
رێژیمــی  الیــەن  لــە  تەمبێکردنــی 
ئێرانەوە نەیویســت ناوی ئاشــکرا بێت، 
گــوت:  ڤۆیســێس"ی  "گلۆبــاڵ  بــە 
لــە  پێشــتر  نەیشــەکەر  "ســووتاندنی 
ئــەوەی  پــاش  بــەاڵم  دەکــرا،  ڕۆژدا 
ناڕەزایەتییــان  خۆجێیــی  خەڵکــی 
دەربــڕی و دروشــمیان دا "ئێمــە رەنگە 
بتوانین ئاوی خواردنەوە بکڕین، بەاڵم 
بکڕیــن!"،  خاوێــن  هــەوای  ناتوانیــن 
دەستیان کرد بە سووتاندنی لە شەودا. 
ئــەم بەیانییــە، عــەرزی قوتابخانەکــە 
چەندیــن ســانتیمەتر خۆڵەمێشــی ئــەو 
ســوتاندنانەی لەســەر کۆ ببووەوە؛ من 
بۆ خۆم نەخۆشی ئاسمم هەیە و ئەوەش 

بارودۆخەکەمی خراپتر کردووە". 
نەیشەکەر لە ناوچەی ئەحواز

بەرهەمێکــی  نەیشــەکەر 
لــە  بەڵکــوو  نییــە،  ئێــران  خۆجێیــی 
ئێرانــدا  لــە  کــە  ١9٦0ەکانەوەیــە 
دەکێڵــدرێ. لە کاتی ســەرکۆماریی 
رەفســەنجانیدا، دەوڵەت بە شــێوەیەکی 
سەربەگێچەاڵنە)ماجراجویانە( دەستی 
کرد بە پڕۆژەی کێڵگەی نەیشــەکەر 
دەوڵەتــی؛  سوبســیدی  پاڵپشــتی  بــە 
هــۆی  بــە  بــوو  کــە  پڕۆژەیــەک 
داگیرکردنــی هــەزاران هێکتــار زەوی 
وەرزێڕانی ئەحوازی کە باب وباپیرانیان 
بــۆ نــەوە لە دوای نەوە لــەو زەوییانەدا 
کشــتوکاڵیان تێــدا کردبــوو؛ هــەزاران 
زەوییەکانیــان  لــە کاتێکــدا  بنەماڵــە 
کرانــە شــوێنی کێانــی نەیشــەکەر، 

خرانە بارودۆخی هەژاری رەهاوە. 
ئەم هەواڵنە سوودێکی کەمیان بەدواوە 
پــڕۆژەی مــەزرای نەیشــەکەر  بــوو: 
ئابوورییــەوە  بــاری  لــە  دەرکــەوت 

کارەســاتهێنەرە، لەوێــڕا کە شــەکر بە 
هەرزانتــر لە نرخی بەرهەمی لۆکاڵی 
گەورەتریــن  دیــارە  دەکــرا.  هــاوردە 
نیگەرانــی پەیوەنــدی بــە پیســبوونی 
تێکچوونــی  و  هــەوا  بەربــاوی 
ژینگەیەکــە،  لەســەر  ژینگەییــەوە 
کــە ســەردەمانێک بــە پڕبەرهەمترین 
شــوێنی ناوچەی کەنداو دەناســرا. لە 
ناوچەی ئەحواز، لە شارگەلێک وەک 
"فەالحییــە"، موحەممەرە" و "ئابادان"، 
خورمــا  داری  بەربــاوی  کێڵگــەی 
کــە ســەردەمانێک بەرهەمەکــەی لە 
سەرانســەری ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا 
بەناوبانــگ بــوو، بەئەنقەســت لــە نێــو 
بــراون یــان تا رادەی وشــکبوون بەرەاڵ 
کــراون. هەروەهــا گژوگیــا و ئاژەڵــە 
خۆجێییەکانــی ناوچــە لــە مەترســیی 
لەوێــڕا کــە  لەنێوچوونــدان،  جیــددی 
تااڵوەکانی "فەالحییە" و "هورولعەزیم" 
تا رادەیەک بە تەواوی لەنێوچوون. 

پااڵوگەکەکانی شــەکەر، بۆ پڕۆســە 
زۆر ئاوهەڵگرەکانیــان لــە ئــاوی ئــەو 
رووبارانەی کە هەر ئێســتایش کەمن، 
کــەم دەکەنــەوە و بــە هــۆی ڕشــتنی 
ئەو ماددە کیمیاییانەی لە پڕۆســەی 
خاوێنکردنــەوەی شــەکەر و پااڵوتنیان 
بەکاریــان دەهێنــن لە نێــو رووبارەکان، 
و  رووبــار  ئــەو  پیســبوونی  بــەڕادەی 
جۆگەالنــەی بەجێماون، زیــاد دەکەن. 
ئەمــەش دەبێتــە هــۆی ئــەوەی، ئــاوە 
بەجێماوەکە بێکەڵک و پڕخوێ بێت و 
لە ئاکامدا زەوییە کشــتوکاڵییەکانی 
دانەوێڵــە، کە هی وەرزێــڕە ئەحوازییە 
هەژارەکانی ناوچەکەیە لەنێو بچن. 

ســووتاندنی  کێشــەی  هەروەهــا 
لــە  پێــش  نەیشــەکەرەکان 
خەرمانهەڵگرتنــی مانگەکانــی مای 
و نوامبر، لە کێڵگەکانی دەورووبەری 
پێتەخت و شارەکانی دیکەی خوزستان 
دێتــە ئــاراوە. دووکەڵــی ســووتاندنی 
مــاددەی  بەهــۆی  نەیشــەکەرەکان 
ئەلکۆلییــەوە  و  شــەکری  خەســتی 
زۆر خەســت و قورســە، بــە جۆرێــک 

کــە لــە جیاتــی ئــەوەی بەرەو ســەرەوە 
بــڕوات، بــە سەرانســەری زەوییەکــەدا 
باو دەبێتەوە و دەبێتە هۆی نەخۆشــی 
تونــد و هەندێک جــار مەرگهێنــەری 
نێــو  لــە  پێســتی  و  تەنگەنەفەســی 

خەڵکەکە. 
ژمارەی زۆری قوربانییان

لــە کۆتایــی ژانویــەدا، النیکەم ســێ 
کێشــەی  بــە  ئەحــوازی  عەرەبــی 
تەنگەنەفەســی بــە هــۆی پیســبوونی 
گیــان  کەشــوهەواوە  لەرادەبــەدەری 
کەریــم  یەکێکیــان،  دا.  لەدەســت 
عەبدولخانــی، 4٣ ســاڵە و خەڵکــی 
شــاری سوســا بوو کە پێشتر بە دەست 
ئاســمی دەرەجــە یەکــەوە دەینااڵند. لە 
ناوبراویــان  ژانویــەدا،  ٢١ی  ڕۆژی 
لــە حاڵێکــدا کــە هــاواری دەکرد کە 
گێژە و بە ســەختی هەناسەی دەکێشا 
)هۆکارەکــەی پیســبوونی لەرادەبەدەر 
کەشــوهەوا بــوو( بــۆ نەخۆشــخانەی 
"مافی"ی ئەو شــارە بەپەلە گواستەوە 

و بۆ ڕۆژی دوایی گیانی دا.   
حەمیــد  نــاوی  دووهــەم  کەســی 
حەمدیان، 47 ساڵە و خەڵکی گوندی 
"موالســانی"ی نزیک شــاری ئەحواز 
بوو؛ ناوبراو جار جار بەدەست نەخۆشی 
تەنگەنەفەسییەوە نااڵندبووی، حەمید 
پاش ئەوەی لەناکاو تووشــی کێشەی 
تەنگەنەفەسی توند دەبێت، دەمرێت. 

کەسی سێهەم ناوی ئەحمەد چێنانی، 
٣4 ســاڵە و خەڵکــی "حەمیدیــە" لــە 
شــاری  رۆژئــاوای  ٣0 کیلومەتــری 
شــەوی ٢5ی  لــە  ناوبــراو  ئەحــوازە؛ 
تونــدی  کێشــەی  بەهــۆی  ژانویــە 
تەنگەنەفەســی و خنــکان بەهۆی ئەو 
کەشــوهەوا پیســەی کــە ناوچەکەی 
داگیــر کردبوو، گیانی دا. بنەماڵەی 
ناوبــراو کــە بەپەلە خۆیــان گەیاندبووە 
نەخۆشــخانەی "گوڵســتان" لە شــاری 
ئەحــواز دەڵێــن نەبوونــی کەرەســتەی 
پێویســتی پزیشــکی و کەمتەرخەمی 
لــە مردنــی  نەخۆشــخانەکە  ســتافی 

ناوبراودا کاریگەرییان هەبووە. 

لــە  شــێرپەنجە  نەخۆشــی  رادەی 
ناوچەکە لە حاڵی زۆربوونە؛ یەکێک 
نەخۆشــخانەیەکی  کارمەندانــی  لــە 
ئەحــواز، کــە ئەویــش وەک زۆربــەی 
ئەوانــەی وتووێژیــان لەگــەڵ دەکرێ، 
وتــی  بــووە،  ناونەهێنانــی  خــوازراوی 
دە ســاڵ لەمەوبــەر نەخۆشــخانەکەیان 
زۆربــەی  کــە  هەبــووە،  تەختــی   40
کات بەتاڵ بوون، بەاڵم لەم ســااڵنەی 
دواییــدا، نەخۆشــخانەکە پــڕ بــووە لــە 

نەخۆشی شێرپەنجە. 
هەمــوو ئەمانــە نرخێکــی زۆریــان بۆ 
دەدرێــت، بەتایبــەت لە الیــەن خەڵکی 
ئەحوازییــەوە  عەرەبــی  خۆجێیــی 
لــە  بێــت  لەگەڵــدا  ئێستایشــی  کــە 
پیشەسازییەکانی نەوت و نەیشەکەردا 
کــە ناوچەکەیانی لەنێو بردووە، جگە 
تریــان  کاری  دەســتی  پیشــەی  لــە 
پێنــادەن، لــە کاتێکــدا فارســەکان لــە 
شوێنەکانی دیکەی ئێرانەوە دەهێنرێن 
و جگــە لە حەقدەســتی زۆر، خانووی 
مۆدێــڕن و تایبەتییــان لە شــارۆچکە 
جیاکانــدا پێــدەدەن. زۆربــەی خەڵکی 
ئەحــواز، ســەرەڕای ئــەوەی خەڵکــی 
خۆجێیــی ناوچەیەکــن کــە لــە رووی 
کانــگا و ســەرچاوەوە دەوڵەمەندتریــن 
بارودۆخێکــی  لــە  ئێرانــە،  ناوچــەی 
سەدە نێوەڕاستی و لە نێو سیستمێکی 
ئاپارتایــدی بەکــردەوە، بەاڵم بە یاســا 

رانەگەیەنراودا دەژین. 

و: ڕەزا فەتحواڵنژاد

سەرچاوە: گلۆباڵ ڤۆیسێس  



٧ ژمارە ٧١٩، ١٩ی فێڤریەی ٢٠١٨

عەداڵەت، ئارەزوویەکی هەمیشەیی مرۆڤ
جەماڵ فەتحی

عەبدوڵاڵ ڕەسووڵی

لەوەتــەی مــرۆڤ هەیــە حــەزی لــە 
ژیانێکــی باشــتر و گونجاوتــرە و ئــەم 
حەزە، بووەتە هۆی ئەوەی شــتێک بە 
نــاوی "عەداڵــەت" لە مێشــکیدا بیچم 
چەمکــە  ئــەم  ئەگەرچــی  بگرێــت؛ 
هــەر لە چاخە ســەرەتاییەکانی ژیانی 
مــرۆڤ، وەکوو ئارەزوویەکی هەتایی 
هــەر هەبووە، بەاڵم لــە قۆناخێکدا ئەم 
ئــاوات و حــەزە هەمیشــەییە، وەکــوو 
لــە  قەدەغەکــراو  نهێنییەکــی  و  ڕاز 
ســەروی  و  ئاســمانی  پێناســەیەکی 
زەوینــی یاســاغبوو و بــە ناوی ڕێســا 
و یاســایەک بۆ تاکەکان وێنا دەکرا، 
کــە گوایــە عەداڵــەت لــە ئاســمانەوە 
تەنیــا لــە الیەن ســەروی مرۆڤەوە واتە 
خوڵقێنەری مرۆڤ پێیان دەبەخشرێت، 
کــە ئەمەش لە بــواری دەروونییەوە بۆ 
ئەوە دەگەڕێتەوە، کە هێندە مرۆڤەکان 
لــە هەمبــەر یەکتــردا نادادپەروەرییــان 
و  خەیــاڵ  وەکــوو  داوە،  ئەنجــام 
وێژینگێکــی دوورەدەســت چــاوی لێ 

کراوە.
بــە  ســەبارەت  پرســیار  و  بیرکردنــەوە 
پرســیارێکە،  گشــتیترین  عەداڵــەت، 
ئــاکار،  بناغــەی  هۆیــەوە  بــە  کــە 
سیاســەت و مافەکان گەشــە دەکەن؛ 
لــە  عەداڵــەت  گرنگتــر،  گشــت  لــە 
چوارچێوەی ئاکار و کردارەوە ڕەنگ 
دەداتەوە، شــوناس و چییەتی گشــتی 
و ســەرەکیی عەداڵــەت لــە کــرداری 
ڕاست و دروستە. هەرچەندە عەداڵەت 
و گەیشــتن بــە یەکســانی لــە بــواری 
فەلســەفەی سیاســەت و یاســاداناندا 

زۆر  پرســیاری  و  بەشــی جۆراوجــۆر 
کۆتاییەکــەی  بــەاڵم  دەخوڵقێنــێ، 
باشــی  ئاکارێکــی  بــە  گەیشــتن 
هەمبــەر  لــە  تاکەکانــی کۆمەڵگــە 
یەکتــر و دابەشــکردنێکی دڵخوازانــە 
داهاتەکانــی  هەمەالیەنــەی  و 

کۆمەڵگەیە. 
دەســەاڵتداران لە چەمکــی عەداڵەتی 
کۆمەاڵیەتــی، وەکــوو ئامرازێک بۆ 
کۆکردنــەوەی ڕای گشــتی لــە دەور 
سیاســەت و پالنەکانی خۆیان کەڵک 
وەردەگرن، تاکەکانی کۆمەڵگەش بە 
هیوای گەیشــتن بە ژیانێکی باشــتر، 
ڕەوایــی بــە دەســەاڵتەکان دەبەخشــن؛ 
واتــە دادپەروەریی لــە کۆمەڵگە پێش 
جێگیــر بوونی دەتوانێــت پێوەندییەکی 
و  دەســەاڵت  نێــوان  لــە  دووالیەنــە 
کۆمەڵگــە بــەدی بێنێــت. کــە ئــەم 
ئەفالتــوون  ڕوانگــەی  بــۆ  بۆچوونــە 
ســەبارەت بــە عەداڵــەت دەگەڕێتــەوە، 

کــە دەڵێــت: عەداڵەت گرێبەســتێکە، 
کــە لــە نێــوان تاکەکانــی کۆمەڵگە 
کردنــی  گارانتــی  مەبەســتی  بــە 
ئــەم  دەبەســترێت،  قازانجەکانیــان 
لــە ســەدەی ١7 و ١٨ی  ڕوانگەیــە 
زایینیشــەوە لە الیەن "هابز" و "هیووم" 

نوێنەرایەتی دەکرا. 
ڕەهایــی  واتــای  ڕوانگەیــە  ئــەم 
)مطللــق( لــە عەداڵەت دەســتێنێتەوە، 
چونکــە هــەر تاکێــک بەرژەوەندیــی 
لــە شــتێکدایە و بەپێی ئــەم ڕوانگەیە 
و  ڕێژەییــە  چەمکێکــی  عەداڵــەت 
هــەر کەســێک کاتــێ لــە پێوەنــدی 
کۆمەاڵیەتییــەکان  گرێبەســتە  و 
ڕازییــە، کــە بەرژەوەنــدی ئــەوی تێدا 
دەســتەبەر کرابێــت. ئــەم بۆچوونــە بە 
بــۆ ڕوانگــەی  جۆرێــک ئاوڕدانــەوە 
سووفەســتاییەکانە، کــە دەیانگــوت: 
نییــە،  ڕەهــا  شــتێک  هیــچ  چــون 
عەداڵەتیش لەم بازنەدا ئاوارەتە نییە. 

ڕوانگەیــە،  ئــەم  بەپێچەوانــەی 
بۆچوونێکــی دیکــە هەیە، کە دەڵێت: 
پێوەندییەکــی دوو الیەنــە بوونــی نییە 
و هیــچ گرێبەســتێک لە نێــوان هیچ 
عەداڵــەت  ڕاســتای  لــە  کەســێک 
نابەسترێت، بەڵکوو ئەوە عەقانییەتی 
بیرمەندەکانــی  کەســایەتییە 
و  چوارچێــوە  کــە  کۆمەڵگەیــە 
خاڵەکانــی عەداڵــەت دیاری دەکەن و 
الدان لــەو چوارچێوەیە بە ناعەداڵەتی 

لە قەڵەم دەدرێت.
ئەگــەر خاڵی ســەرەکیی فەلســەفەی 
سیاســەت، کارامەکردنــی چۆنیەتیی 
کەمکردنــەوەی  و  ســنووردارکردن 
لــە  دابەشــکردنیەتی،  و  دەســەاڵت 
حاڵەتی نەبوونی دادپەروەریدا گەیشتن 

بەم خاڵە خەون و خەیاڵە.  
کــە  بەرنامەیــەک  و  سیاســەت 
بێــت،  ئامانجەکــەی عەداڵەتخــوازی 
و  ئــازادی  قۆناغــی  بــە  گەیشــتن 

ئاســایش و یەکســانیی کۆمەاڵیەتــی 
دواوێســتگە و خاڵی سەرەکیی هەموو 
پالنێکیەتی؛ دەسەاڵتێک کە بتوانێت 
جێگیــر  کۆمەڵگــە  لــە  دادپــەروەری 
بکات، ڕەوتی فەرمانبەریی تاکەکان 
لــە سیاســەت و بڕیارەکانــی خۆی بە 
مەرجی گەشەی کۆمەڵگە مسۆگەر 
دەســەاڵتەکان  کــە  ئــەوەی  دەکات، 
چۆن دەتوانن عەداڵەتێکی ڕاستەقینە 
گشتگیر بکەن، دەبێت لە چوارچێوەی 
کــە  بکرێــت،  جێبەجــێ  یاســایەکدا 
مافــی هەموو تاک و کەمینەیەکی 

تێدا ڕەچاو کرابێت.
لــە دنیــای پێشــکەوتوو و ســەردەمی 
ئێســتەدا، زۆر ڕێکخــراوە و کــۆڕ و 
دەســتە بە ناو و چەمکی جۆراجۆرەوە 
ناوەڕۆکــی  هەموویــان  کــە  هــەن، 
بەرنامەکانیــان دادپــەروەی، ئاســایش 
و خۆشــبژێوی مرۆڤــە و هــەر کام لە 
ڕاستای گەیشتن بەو ئامانجە، خۆی 

لەویتــر بــە پێشــکەوتووتر و ڕەســەنتر 
بەرانبــەر  لــە  هەموویــان  و  دەزانێــت 
سیســتمی  نــاوی  بــە  چەمکێــک 
نادادپەروەر و چەوسێنەر ڕاوەستاون. 

ئــەوەی کــە هــەر کام لــەو دەســتە و 
بەرحەقتــر  بــە  خۆیــان  رێکخراوانــە، 
و دادپەروەرتــر دەناســن، ڕێگــەی بــۆ 
دیکتاتــۆرەکان خــۆش کــردووە، هەتا 
واتــای دادپەروەری لــە کۆمەڵگە، بە 
پێناســە و گەزی نادادپەروەرانە خۆی 
بپێوێــت و جلی خــۆی لەبەر عەداڵەت 
بــکات و بــە حەزی خۆی پێوانەی بۆ 

دیاری بکات. 
لــە کۆمەڵگــە دیکتاتۆرلێدراوەکانــدا 
کە یاسا سەروەر نییە، تاکی یەکەمی 
کۆمەڵگــە بە حــەز و ئارەزووی خۆی 
بــە  بەرژەوەندییەکانــی،  پێنــاو  لــە 
و  زۆر  ئامــرازی  لــە  کەڵکوەرگرتــن 
سەرکوت تابلۆیەک لە بێعەداڵەتی بە 
نــاوی عەداڵەتەوە لە مێشــکی تاکی 
الدان  و  دەکات  جێگیــر  کۆمەڵگــە 
لەو تابلۆیە تاوانێکی لێخۆشــنەبوویە. 
لــە وەهــا کۆمەڵگەیەکــە کــە  هــەر 
لەژێــر  ئۆپۆرتۆنیســت  کەســانێکی 
ســێبەری  لــە  و  عەداڵــەت  نــاوی 
دیکتاتۆرەکانــدا هەوڵ بۆ بێعەداڵەتی 
ڕاســتەقینەی  ســیمای  و  دەدەن 
ڕێــگای  ڕێبوارانــی  و  شۆڕشــگێڕان 
عەداڵەتیش تووشــی ئاڵــۆزی دەکەن، 
وەکــوو  دیکتاتــۆر  کــە  لێرەدایــە 
گۆڕەپانــی  ســەرکەوتووی  هەمیشــە 
تەمتومانــی  لــە  پــڕ  ملمالنێیەکــی 

عەداڵەت و بێعەداڵەتین.
      

خوێندنەوەیەکی كۆمەڵناسانە بۆ بوومەلەرزەی كرماشان

كرماشــان  لــە  كــە  بوومەلەرزەیــەك 
روویــدا، بەهەمــوو كارەســات بوونییەوە 
ئەنجام و دەركەوتەی جیاوازی هەبوو. 
هەرچەنــدە ئــەم بومەلەرزە بــووە هۆی 
ئەندامانــی  لــە  ژمارەیــەك  ئــەوەی 
كۆمەڵگــەی كــوردی بێخانــە و مــاڵ 
ببــن، بەاڵم لە ســەرەووی كارەســاتەكە 
هەســتێكی دروســتكرد كــە پێویســتە 
ئاگامــان لــە چۆنیەتی دروســتبوونی 

ئەم هەستە و پاراستنی بێت.
 لێرەدا ئێمە هەوڵ دەدەین ئەم هەســتە 
لــە روانگەیەكــی كۆمەڵناســانە و لــە 
دیــدگای دوركهایمــەوە بخوێنینــەوە و 
بزانیــن هەڵویســتی خەڵكی كــورد، لە 
ئــەم كارەســاتە چ مانایەكــی  ئاســت 
هەیــە. لێــرەوە رووبــەڕووی ژمارەیــەك 
كــە  دەبینــەوە  جیــددی  پرســیاری 
بۆچــی خەڵكی كــورد لە خۆرهەاڵتی 
وەهایــان  هەڵویســتێكی  كوردســتان 
وەهــادا  كارەســاتێكی  لەبەرامبــەر 
كۆمەاڵیەتییــە  رەفتــارە  ئــەم  گــرت؟ 
ئــەم  دەتوانیــن  چییــە؟   نیشــانەی 
رەفتارە كۆمەاڵیەتییە لە چ ئاستێكی 

كۆمەاڵیەتی پۆلێن بكەین؟
 دوركهایــم وەك زانایەكــی كالســیكی 
كۆمەڵناسی و لە كتێبی دابەشكردنی 
ســەر  لــە  كار  كۆمەاڵیەتیــدا،  كاری 
یاخــود  كار  دابەشــكردنی  جــۆر  دوو 
كۆمەڵگــە  دیكــە  مانایەكــی  بــە 
دەكات. دوركهایــم لــەو باوەڕەدایــە کە 
لــە ژمارەیــەك لــە كۆمەڵگەكانــدا كە 
بەرتەسك و داخراو و خواستیان كەمە، 
دابەشــكردنی كار لــە ســەر بنەمــای 
هــاوكات  میكانیكییــە.  هاوبەنــدی 
كــە  دەخاتــەڕوو  دیكــەش  جۆرێكــی 
پەیوەنــدی بــەو كۆمەڵگەیانــەوە هەیــە 
كــە كــراوە و بەرفراوانــن و خواســتیان 
زۆرە و ئــەم جــۆرە لــە هاوبەنــدی یــان 
یەكگرتوویــی بە هاوبەندی ئۆرگانیك 

ناو دێنێت.
 لــە نێــوان ئــەم جــۆرە لــە هاوبەنــدی 
جیاوازییەكــی  كۆمەاڵیەتــی، 
هاوبەنــدی  لــە  هەیــە؛  بوونــی  زەق 
كاركــردی  شــێوازی  میكانیكــی  
كۆمەڵگــە، بــە شــێوەی میكانیكییــە 
و هەتــا نەیبزوێنــی ناتوانێــت گەشــە 
بكات، بەاڵم لــە هاوبەندی ئۆرگانیك 
تێكڕای كۆمەڵگە وەك سیســتەمێكی 
ئۆرگانیكی كار دەكات و زیان گەیشتن 
بە هەر بەشێك لە كۆمەڵگە بەشەكانی 
دیكە وشــیار دەكاتەوە و بە بێ ئەوەی 

خۆی بیهەوێت دەیخاتەگەڕ. 

ئێمــە  ئەگــەر  دیکــە  مانایەكــی  بــە 
لەبەرچــاو  كرماشــان  بوومەلــەرزەی 
بگریــن لە هەر دوو هاوبەندیدا، ئەگەر 
قوناخــی  لــە  كــوردی  كۆمەڵگــەی 
گەشــەكردنی هاوبەنــدی میكانیكــی 
لــە  كــە  بوومەلەرزەیــەك  ئــەوا  بوایــە 
كرماشــان روویدا، ناوچەكانی دیكەی 
نەدەجوواڵنــد، هەروەها كە ناوچەكانی 
دیكــەی ئێرانــی نەجوواڵنــد؛ بەاڵم لە 
خوێندنــەوەی هاوبەنــدی ئۆرگانیكدا، 
ئــەوەی  بــێ  بــە  دیكــە  ناوچەكانــی 
بیانهەوێــت جــوواڵن و یارمەتییــان بــۆ 

ناوچەی بومەلەرزەلێدراو رەوانە كرد.

هاوبەندییــە  جــۆرە  ئــەم  كاركــردی 
ئۆرگانیكە، لە خۆرهەاڵتی كوردستان 
تەنانــەت  كــە  ئاســتێك،  گەیشــتە 
خــۆی  بوونــی  و  كــرد  هێماســازی 
هەبــوو  و  یەكگرتــوو  بوونێكــی  وەك 
ســەلماند؛ ئــەم رەفتــارە كۆمەاڵیەتییە 
كرماشــان  بوومەلــەرزەی  لــە  كــە 
بیندرا، پیشــاندەری ئەوەیە كە جۆرێك 
یەكگرتوویــی و هاوبەندی لە ئاســتی 
بــااڵی ئۆرگانیــك، لــە كۆمەڵگــەی 
كوردی دروســت بووە كە پێشتر بوونی 

نەبوو.
بــۆ  جیــددی  پرســیاری  لێــرەوە   

شۆڕشگێڕان و مافخوازانی كورد دێتە 
ئــاراوە، لــەم قوناخــەی گەشــەكردنی 
كۆمەڵگــە كــە لــە ئاســتی هاوبەندی 

ئۆرگانیكدایە، دەبێ چی بكرێت؟ 
 لە راســتیدا پەیوەندییەكی توندوتۆڵ، 
و  ئۆرگانیــك  هاوبەنــدی  نێــوان  لــە 
شوناســی نەتەوەیی و بوونــی نەتەوەدا 
هەیــە؛ چەندە ئــەم هاوبەندییە بەهێزتر 
بێت، ئەوا نەتەوە باشتر دەتوانێت بوونی 
بپارێزێــت و شوناســی خــۆی  خــۆی 
پێناســە بــكات. بــە واتایەكــی دیكــە 
چەنــدە هاوبەنــدی ئۆرگانیــك بەهێزتر 
بێــت، ئــەوا نەتــەوە زیاتر ســنوورەكانی 

خــۆی پێناســە دەكات. بۆیە پێویســتە 
لەم قوناغــەدا، خەباتكارانی كورد كار 
لە سەر پاراستنی ئەو هاوبەندییە بكەن 
كــە لــە كۆمەڵگــەی كوردی دروســت 
بووە و هاوكاتیش ئەو هاوبەندییە بەهێز 
بكــەن، بــۆ گەیشــتن بــە قوناخەكانی 
دواتــر بۆ ئەوەی بتوانــن، كۆمەڵگەی 
كــوردی كە بــەردەوام دوژمــن، كار لە 
و  پەرتەوازەكــردن  و  پەرتكــردن  ســەر 
پارچەپارچەكردنــی دەكات، ئــەوا لــە 

یەكگرتوویەكی تەواودا بمێنێتەوە.
كــە  مانایەیــە  بــەو  ئەمــە  هەڵبەتــە 
دەتوانیــن زۆر بۆنــە و رووداوی چاكی 
دیكــە، بكەینــە هۆكارێــك بــۆ ئەوەی 
هاوبەنــدی نەتەوەیــی بپارێزین و رێگە 

نەدەین پارچە پارچە بێت.
 لــە كۆتایــی بابەتەكــەدا رەهەندێكــی 
دیكــە ماوەتــەوە كــە پێویســتە پرســیار 
بكەین بۆچی بوومەلەرزەی كرماشــان 
جیا لە كوردســتان ناوچەكانی دیكەی 
ئێرانــی نەجوواڵنــد؟ ئــەم پرســیارە دوو 
واڵمــی هەیــە، یەكەم ئەوەیــە كە، ئەو 
هاوبەندییــە ئۆرگانیكە لــە نێو ناوچە 
كوردنشینەكانی خۆرهەاڵتی كوردستان 
دروســت بــووە و ناوچەكانــی دیكــەی 
ئێــران بەشــێك لــەو هاوبەندییــە نیــن؛ 
وەاڵمــی دووهەم ئەوەیە كــە پەیوەندی 
ناوچــە كوردنشــینەكانی خۆرهەاڵتــی 
كوردستان، لەگەڵ ناوچەكانی دیكەی 
ئێران پەیوەندییەكی ئۆرگانیكی نییە، 
میكانیكییــە  پەیوەندییەكــی  بەڵكــوو 
و ئــەم پەیوەندییــە میكانیكییــە، كــە 
ئێــران  دیكــەی  ناوچەكانــی  لەگــەڵ 
دروست بووە ئەوا ئێمەی لەوان دابڕیوە 
و كارەســاتێك كــە الی ئێمــە روودەدا 
ئــەوان  لەســەر  كاریگــەری  كەمتریــن 
ئــەوەی  بــۆ  ناجووڵێــن  بۆیــە  دەبێــت، 
یارمەتیــدەر بن؛ ئەمــەش بەو مانایەیە 
كە رێگەی گەشەكردنی كۆمەاڵیەتی 

ئێمە جیابووەتەوە.
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شارام میرزائی

ئیالم 
بێ بەش له ئێستا و داهاتوو

هەواڵدەرییــە  هەواڵــی  پێــی  بــە 
نێوخۆییــەکان، ســەالم ئەمینــی، بەناو 
نوێنــەری ئیالم لە مەجلیســی ڕێژیم، 
لــە حاڵێکــدا کــه ١١  ڕایگەیانــدووە 
نەوتییەکانــی  ســەرچاوە  لەســەدی 
ئێــران لــە پارێــزگای ئیالمــدان، تەنیا 
و  پارێزگایــە  ئــەو  بــۆ  لەســەدی   ٣
دابیــن  خەڵکەکــەی  خۆشــبژێوی 

دەکرێت.
بەپێــی دواییــن ئامــارە فەرمییــەکان 
جیــا لەوەیکە ١١ لەســەدی ســەرچاوە 
پارێــزگای  لــە  ئێــران  نەوتییەکانــی 
ئیالمدایــە، ئــەم پارێزگایــە زیاتــر لــه 
پاشــەکەوتی  بەرمیــل  میلیــارد   ١7

نەوتــی هەیە کە لەگەڵ واڵتی قەتەر 
یەکسانە؛ هەروها لە بواری بەرهەمی 
ناپــااڵوی دەروونیی ســەرانە بە نەوت، 
ئیالم چوارمیــن پارێزگای ئێرانە، کە 
نیشــاندەری گرنگــی ئیالم لــە بواری 
سامانە سرووشتییە ژێرزەوینییەکانە.

پارێزگایــەی  ئــەم  کــە  حالێكــدا  لــە 
کوردستان خاوەنی وەها سەرمایەیەکی 
گرینــگ و بەپیتــە دەبینیــن کــە بــە 
یەکێــک لە هەژارتریــن پارێزگاکانی 
ئێران دەژمێردرێ و کەمترین گەشەی 
ئابووری لە سااڵنی ڕابردوودا هەبووە.
ئیــالم  خەڵکــی  ئاماژه یــه،  جێــگای 
لەگــەڵ کێشــەکانی وەک بێــکاری، 
گیرۆدەبــوون بــه ماددە هۆشــبەرەکان، 
خۆکــوژی و بــی هیوایی بــه داهاتوو 
و...هتــد، بەرەوڕوون و بە بەراوردێکی 

ســەرەتایی لــە نێــوان واڵتــی قەتــەر و 
پارێــزگای ئیــالم و هەروەهــا دۆخــی 
ئیــالم  و  قەتــەر  خەلکــی  ژیانــی 
یەکســانە،  نەوتییــان  داهاتــی  کــە 
دەردەکــەوێ چ خەیانەتێک بە گەلی 

کورد لەم بەشەی کوردستان کراوە.
ئیــالم کــه هەتــا ئێســتا لــه بەرانبــەر 
ئاسمیالســیونی کەلتــوری  پرۆســەی 
خۆڕاگر بووه و پیالنه جوراوجۆره کانی 
ئێــران  فاشیســتییەکانی  حکومەتــه 
بــه  ئــەم ناوچــه  نەیتوانیــوه خەڵکــی 
هێرشــی  ئامانجــی  بێنێــت،  چوکــدا 
تایبــەت  بــه  ناوەنــدی  حکومەتــی 
کۆمــاری ســێدارەی ئیســالمی بووه. 
بۆیه ئەم بەشه له نیشتمان هەمیشه له 
هەر چەشــنه پالنێک بۆ پەرەســەندنی 
ئابــووری و بــەرەو پێش چــوون بێبەش 

ئیســالمی  کۆمــاری  و  کــراوه 
نەیهشــتووه پــەره بســتێنت. له درێژەی 
٦0 ســاڵی رابــردوودا ئیالم بەردەوام له 
ریــزی پێنــج پارێزگای ئێــران بووه که 
زۆرتریــن ڕێــژەی بێــکاری، هەژاری، 
گەشەنەکردوویی و بێ هیوایی هەبووه، 
بۆیــه رێژەی خۆکوژی لەم پارێزگایه 
٨0 لــه ١00هــزار کەس بەراورد کراوه 
که نەتەنیا له ئێران بەڵکوو له تەواوی 
جیهان له بەرزترین ئاســتی خۆکوژی 
بــه ئەژمار دێت. کۆماری ســێدارەی 
ئیســالمی به له نێوبردنی بنەماکانی 
ئابووریــی واڵت و پەرەدان به هەژاری 
و بێــکاری و بێ دەرەتانی بووەته هۆی 
بێ ســنور  بێ هیواییەکــی  باوبوونــی 
لــه نێــو خەڵــک دا و ئــەم بێ هیواییــه 
بەرزبوونــەوەی  ســەرەکی  هــۆکاری 

بــه  پیــاو  و  ژن  خۆکــوژی  رێــژەی 
تایبەت لــه پارێزگاکانی کوردســتانه 
کــه به پێــی ئامــاره حکومەتییەکان، 
لوڕســتان،  ئیــالم،  پارێزگاکانــی 
کرماشــان، چوار مەحاڵ و بەختیاری 
و ســنه بەرزتریــن رێــژەی خۆکــوژی 
لــه ئێــران و رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتیان 
هەیــه؛ لــەم نێوانــە دا دۆخــی ئیــالم له 
هەمــوو پارێزگاکانــی ئێــران خراپتر و 

قەیراناویتره.
بــه  دەیهــەوێ  ئیســالمی  کۆمــاری 
و  بێــکاری  و  هــەژاری  بــه  پــەردان 
خوڵقاندنی خەساره کۆمەاڵیەتییەکان، 
کۆنترۆڵــی واڵت بەدەســتەوە بگرێــت 
و لــه خەڵــک وەکــوو مــۆره کەڵــک 
پێــی  وەرگرێــت و هەرکارێــک کــه 
خوشه و دەیهەوێ، بیکات و کەسیش 
نەتوانێت بەرانبەر بەم زوڵم و جینایەته 
ئێعتــراز بکات. کاتێک هیوا به ژیان 
و داهاتــوو لــه واڵتیــک نامینێت هەر 
چەشــنه بزاڤێکــی ئێعتــرازی ڕوو لــە 
کــزی دەکات و خەڵــک به کەمترین 
رێــژه، بەشــداری دەبن بۆیــه له هەموو 
حکومەتــه  مێــژوودا  قۆناخەکانــی 
هیــوای  ویســتوویانه  دیکتاتــۆرەکان 
خەڵک به ژیان و داهاتوو بنبڕ بکەن 
تــا باشــتر بتوانــن درێــژه بــه تەمەنــی 

حکومەتەکەیان بدەن.
پارێزگای ئیالم که له هەموو سامانه 
سروشــتییەکانی خــۆی بێ بەشــه و له 
نێــو هــەژاری و بێــکاری نوقــم بــووە، 
بەو حاڵەشــەوه بەرانبەر به پیالنه کانی 
کۆماری ســێدارەی ئیسالمی چوکی 
نــەداوه و بــه هەمــوو کێشــەگەلێک 
کــه بــه ســەریدا ســەپێندراوه، بووەتــه 
کــوردواری  کەلتــوری  خەزێنــە ی 
رۆڵــه  و  کوردســتان  باشــووری  لــه 
واڵت،  لــه  بەشــه  ئــەو  بەوەجەکانــی 
خەباتــی  جەرگــەی  لــه  هەمیشــه 
رزگاریخوازانەی گەلەکەمان بەشــدار 
بــوون و لــەو رێگایــەدا گیــان و ماڵی 
خۆیــان بۆ پێکهێنانی کوردســتانێکی 
ســەربەرز و ئــازاد فیــدا کــردووه. لــه 
راســتیدا ئــەو گوشــار و زەختــه که له 
بــواره جۆراوجۆرەکان به ســەر ئیالمدا 
زاڵــه، رەنگه له پارێزگاکانی دیکەی 
کوردســتان زۆرتــر بێــت و کۆمــاری 

ئیســالمیش به هــۆی ئیســتراتێژیک 
بوونــی ئەم ناوچەیه هەوڵێکی تایبەت 
بــۆ لەنێوبردنــی هەســتی خۆڕاگــری 
هەوڵگەلێکــی  داوه،  کوردایەتــی  و 
فاشیســتی و دژه مرۆیانــه که بووەته 
پاڵنەرێــک بۆ خوڵقانــدن و زیادبوونی 
خەســاره کۆمەاڵیەتییــەکان؛ لەوانەش 
پەراوێز نشــینی،  تــەاڵق،  خۆکــوژی، 
بــەاڵم  بێ هیوایــی،  و  خەمۆکــی 
هەتــا ئێســتا نەیتوانیــوه که ئیــرادەی 
شۆڕشــگێڕی و خۆڕاگــری لــه نێــو 

خەڵکی ئیالم بخنکێنێت.
دروســته که توانیویەتی زەربەگەلێک 
بەشــەی  لــەم  کــورد  پەیکــەرەی  وه 
قــەت  بــەاڵم  بوەشــێنێت  نیشــتمان 
نەیتوانیــوه به چوکیدا بێنێت بۆیە ئەو 
رێژیمــه دڕندەیــه هــەر ڕۆژ زۆرتــر له  
هەوڵدایه که ئاســتی خەسار و رێژەی 
نەهامەتییــەکان بباته ســەر تا بتوانێ 
سەرکەوتوویی زۆرتر به دەست بێنێت.
رزگاریخوازانــه ی  بزاڤــی  هەبوونــی 
هــۆکاری  ســەرەکی ترین  کوردســتان 
پوچەڵ بوونــی پیالنەکانی کۆماری 
ئیســالمی ئێــران دژ به گەلی کورده، 
ئــەم بزاڤــه توانیویەتــی لــه درێــژه ی 
تەمەنی خۆیدا ببێته ســەرچاوی هیوا 
و ئاواتەکانی گەلەکەمان و بەهێزترین 
بەرپەرچدانــەوەی  بــۆ  بێــت  چــەک 
بۆیــه  ئێــرا؛.  نگریســەکانی  پیالنــه 
ئەرکــی نەتەوەیــی و شۆڕشــگێڕانەی 
بــه  کوردســتانی  حیزبێکــی  هــەر 
تایبــەت حیزبــی دێموکراتــه، کــه بــه 
گشــت هــەوڵ و توانایــی خــۆی پەره 
بــه نفــوزی بزاڤــی نەتەوەکەمــان لــه 
کوردســتان  جۆراوجۆرەکانــی  شــوێنه 
بــه تایبــەت ئیالم بدات تا بتوانین هەم 
لــه الیەکــەوه پیالنه کانی رێژیم دژ به 
نەتەوەکەمــان پوچەڵ بکەینەوە و هەم 
ئیمکانــی بەشــداری گەنجانــی کورد 
لــە نێو بزاوتی ڕزگاریخوازانەمان، لەو 
بەشــەی واڵت زۆرتــر ببێــت. ئەگــەر 
کاریگــەری  بازنــه ی  بتوانیــن  ئێمــه 
خەباتەکەمــان زۆرتــر لــه ناوچه کانی 
بدەیــن،  پــەره  کوردســتان  خــوارووی 
نێــو  لــه  ســەرکەوتن  بەدەســتهێنانی 
شۆڕشەکەمان زووتر و ساکارتر دەبێ.

تەقینەوی مین لە ئیالم کوژرانی 
الوێکی کوردی لێکەوتەوە

ئاژانســی کوردپــا: تەقینــەوی میــن 
لــە ئیــالم کوژرانی الوێکــی کوردی 
لێکەوتەوەئاژانســی کوردپــا: الوێکی 
کــورد، خەڵکــی شــاری مەلەکشــای 
ســەر بــە پارێــزگای ئیــالم بــە هــۆی 
تەقینەوەی مین لە ناوچەی ســنووری 

شاری مێهران گیانی لە دەست دا.
چەنــد ڕۆژ پێــش، الوێکــی کــورد بە 
خەڵکــی  زادە"  کازم  ناوی"یوونــس 
شــاری مەلەکشــای ئیالم لە ناوچەی 

ســنووریی شــاری مێهــران بــە هــۆی 
تەقینــەوەی مین، دەســتبەجێ گیانی 

لە دەست داوە.
بــە وتەی عیســا بازیار، کــە زیاتر لە 
١٣ ساڵە لە بواری هەڵگرتنەوەی مین 
چاالکــی دەکات، بــە مردنی ئەو الوە 
کــوردە، ژمــارەی هاوواڵتییانی گیان 
لــە دەســتدراو بــە هــۆی تەقینــەوەی 
میــن لە شــاری مێهران لە ئەمســاڵدا، 

گەیشتووەتە 5 کەس.

بە پشتبەســتن بە ئامــاری تۆمارکراو 
لە ناوەندی ئاماری ئاژانسی کوردپا، 
لە شەش مانگی یەکەمی ئەمساڵدا، 
٢٣ کــەس بوونەتــە قوربانی مین، کە 
٣ کەســیان کــوژراون و ٢0 کەســی 
دیکــەش برینــدار بــوون، هەروەهــا لــە 
پارێزگاکانــی ورمــێ، ســنە، ئیــالم و 
خووزســتان، بە پانتایی نزیکەی چوار 
میلیــۆن و ٢00 هێکتــار، النیکەم ١٦ 

میلیۆن مین چێندراون.

منداڵێکی تەمەن ٢ مانگە 
بە هۆی سەرما و سۆڵەوە 

گیانی لە دەست دا

ئاژانســی کوردپــا: منداڵێکی تەمەن 
٢ مانگە بە هۆی ســەرما و ســۆڵەوە 
گیانی لە دەســت دائاژانسی کوردپا: 
مانگــە،  دوو  ســاوای  منداڵێکــی 
بــە  ســەرپێڵی زەهاو  شــاری  خەڵکــی 
پزیشــکی  پێڕانەگەیشــتنی  هــۆی 

گیانی لە دەست دا.
ڕۆژی یەکشــەممە ٢٢ی ڕێبەنــدان، 
کارن ئەلیاســی، منداڵێکــی ســاوای 
دوو مانگــەی یەکێــک لــە بنەماڵــە 
شــاری  بوومەلەرزەلێدراوەکانــی 
ســەرپێڵی زەهاو، بــە هــۆی نەخۆشــی 
و ئاودزکردنــی چڵــک لە جەســتەیدا 

گیانی لە دەست دا.
لــە  کارن  باوکــی  ئەلیاســی  کاوە 
وتووێژێکــدا لەگــەڵ ڕاگەیاندنــەکان 

ڕایگەیانــد: "پاش ســەردانی بــەردەوام 
لــە  ڕەزا  ئیمــام  نەخۆشــخانەی  بــۆ 
شــاری کرماشان و وەرنەگرتنی کارن 
٢٣ی  ڕۆژی  نەخۆشــخانەیە،  لــەو 
ڕێبەنــدان بە پاڕانەوە، کوڕەکەیان لەو 
نەخۆشــخانەیە خەوانــدووە، بــەاڵم پاش 
چەنــد کاتژمێــر تەرمــی کوڕەکەمان 

وەرگرتەوە".
ئاژانســی هەواڵی موکریان ســەبارەت 
کارن  دەســتدانی  لــە  گیــان  بــە 
ئەلیاســی نووســیوویەتی: "ئەو نموونە 
ئاکامــی  لــە  مردنــە،  بەرچــاوەی 
کەمــکاری ناوەندەکانــی بەرپرســیارە 
بــە  پێڕاگەیشــتنێکیان  هیــچ  کــە 
و  نەکــردووە  بوومەلەرزەلێــدراوەکان 
بــۆ پێشــگیری لــە مردنــی ئــەوان بــە 

هەوڵیــان  ســۆڵەوە  و  ســەرما  هــۆی 
نــەداوە. ئەگــەر بیرێــک لە چارەســەر 
کردنی نەکرێتەوە، کارەســاتی مردنی 
بێدەنگیی ڕۆژانەی بوومەلەرزەلێدراوە 
پارێــزگای  حاڵەکانــی  و  بێمــاڵ 

کرماشان درێژەی دەبێت".
٢٢ی  یەکشــەممە  ڕۆژی  هەروەهــا 
ڕێبەنــدان، هەوڵــی مردنــی کچێکــی 
نــاوی  بــە  ســاڵ   ١7 تەمــەن  الو 
شــاری  ،لــە  محەممــەدی  نووشــین 
بــە  ســەرپێڵ زەهاوی کرماشــان، کــە 
لــە دەســت  هــۆی ســەرماوە گیانــی 
دابــوو باوکرایەوە، بەاڵم هەتا ئێســتە 
هیــچ هەواڵدەرییەکی فەرمی ڕاســت 
و دروســتی ئــەو هەواڵــەی پشتڕاســت 

نەکردۆتەوە.
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کەژاڵ حاجی میرزایی

جەماڵ ڕەسووڵ دنخه

لە سەروەری نەتەوەییەوە هەتا کلۆنی بوون
سیســتماتیکی  هەڵســووکەوتی 
دوای  لــە  یــەک  حکوومەتــە 
یەکەکانــی ئێــران لەگــەڵ نەتــەوەی 
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا، 
لەســەر  کــە  بــووە  هەڵســووکەوتێک 
ئێســتێعمار  و  داگیــرکاری  بنەمــای 
لــە  ئاوڕێــک  ئەگــەر  داڕێــژراوە. 
مێــژوو بدەینــەوە ئــەو ڕاســتییەمان بۆ 
دەردەکەوێ کە پێش درووســت بوونی 
نــاو مودێــڕن"، کــورد  بــە  "دەوڵەتــی 
بەهــۆی هەبوونی میرنشــینەکانییەوە 
خاوەنی جۆرێک لە سەروەری سیاسی 
و ئابووری بووە و تا ڕادەیەکی زۆریش 
لە بەڕێوەبردنی ئابووریی کوردســتاندا 
سەربەخۆ و دوور لە هەاڵواردنی ناوەند 

بووە.
دامەزراندنی کۆماری کوردســتانیش 
کــە  قۆناغانەیــە  لــەو  یەکێــک 
کــورد خواســت و ئیــرادەی نەتەوەیــی 
خــۆی بە ســەر خۆیــدا حاکــم دەکات 
خــۆی  ڕێژەیــی  ســەربەخۆیی  و 
دەچەســپێنێ؛ بــەاڵم چ لــە قۆناخــی 
و  ناو"مودێــڕن"  بــە  دەوڵەتــی  پێــش 
ئــەو  بوونــی  درووســت  دوای  لــە  چ 
دەوڵەتە، بە زەبری هێرشــی ســەربازی 
و داگیرکاری خاک، ئەو ســەروەرییە 
سیاســییە لــە کــورد ئەســتێندراوەتەوە 
و ژێــر پــێ نــراوە کــە لە ئاکامــدا لە 
هەمــوو بوارەکانــی ژیانــی سیاســی، 
ئابووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیدا 
بە ئاشــکرا و بە شــێوەیەکی جیاواز لە 
هەڵســووکەوتی  دیکــە  ناوچەکانــی 

لەگەڵ کراوە.
خســتن،  پــاش  سیاســەتی   

ئابــووری،  و  سیاســی  هەاڵواردنــی 
ئاسیمیالســیۆنی زمانی و کەلتووری 
ئــەو  پالنــی  تایبەتمەندییەکانــی  لــە 
حکوومەتــە داگیرکەرانــە بــوون کــە 
بەرامبــەر بەم گەلە کــراوە و لە ئارادا 
بوونیــان هەتا ئــەوڕۆش دەرخەری ئەو 
ڕاســتییەن کە کورد و کوردســتان لە 
دۆخی ئێستێعماری نێوخۆییدا هەناسە 

دەکێشێ.
کلۆنیالیــزم  چەمکــی 

 colonialism((
ئاڵمانــی  پرۆفســۆری  ئاســتێرهێمێڵ 
ڕوانینێکــی  کتێبی"کلۆنیالیــزم:  لــە 
کلۆنیالیــزم   شــێوەیە  بــەم  تیۆریــک" 
پێناســە دەکا: "بنچینــەی کلۆنیالیزم  
هەبوونــی ئــەو کلۆنییانەیــە کــە بــە 
ناوچەکانــی  لــە  جیــاواز  شــێوازی 
لەالیــەن  واڵتــدا  یــەک  دیکــەی 
بەڕێــوە  داگیرکــەرەوە  حکوومەتــی 
دەچــێ". ئەو بیرمەندە دەڵێ "دیاردەی 

کلۆنیالیــزم  پێوەندیــی نێــوان خەڵکی 
ڕەســەنی ناوچــە یــان واڵتێکە لەگەڵ 
زۆرینــە یــان کەمینەیەکــی دەرەکــی 
لــەم  هرووژمهێنەردا)هێرشــکەردا(. 
پێوەندییــەدا هــەر بڕیارێکی بنەڕەتیی 
کــە راســتەوخۆ کارتێکەریــی لەســەر 
بــوار و ڕەهەندەکانــی ژیانــی خەڵکی 
لەالیــەن  هەبــێ،  ئێســتێعمارکراو 
دەوڵەتــی داگیرکــەرەوە بــە قازانجــی 

ناوەند و حکوومەت دەردەکرێت. 
لــە ڕوانگــەی  دیــاردەی کلۆنیالیــزم 
چەشــنی  چــوار  مێژووناســانەوە 
)فۆڕمــی( بنەمایی هەیــە کە لێرەدا 
هــەوڵ دراوە ئامــاژە بــە یەکیــان واتە 
 internal( "ئێستێعماری نێوخۆیی"

colonialism( بکرێ.
چەمکــی کلۆنیالیزمــی نێوخۆیی بە 
واتای نابەرابەری پێکهاتەیی سیاسی 
و ئابوورییە کە لە ئاکامی سیاسەتی 
دەسەاڵتی زاڵدا، لە نێوان ناوچە و شارە 

جیاجیاکانــی واڵتێــک دێتــە ئــاراوە؛ 
واتــە لــە چوارچێــوەی ســنوورەکانی 
ئــەو  ســێبەری  لەژێــر  و  واڵتــە  ئــەو 
دەبێتــە  نەتەوەیــەک  نایەکســانییەدا 
و  غالــب(  زاڵ)هســتەی  کاکڵــەی 
نەتەوەکانی دیکە دەکەونە بندەستی.

کڵۆنی نێوخۆیی بەرهەمهێنەر، خاوەن 
و سەرچاوەی سەروەت و سامانێکە کە 
نەتەنیا خەڵکەکەی ئیزنی هیچ جۆرە 
کەڵــک وەرگرتنێکیــان لەو ســەروەتە 
نییە، بەڵکوو بە تەواوەتی بە قازانجی 
ناوەنــد و ناوچەکانی دەوروبەری تااڵن 
دەکرێــت و دەبێتە مایەی ئاســوودەیی 
ژیانــی نەتــەوەی سەردەســت. لەگــەڵ 
ئــەوەش بــە شــێوازی یاســایی و پــالن 
و  هەبــوون  لــە  حاشــا  داڕێــژراو  بــۆ 
شوناســی نەتەوە بندەســتەکان، هەم لە 
الیــەن حکوومــەت وهەمیــش لە الیەن 

ناوەندگەراکانەوە دەکرێ. 
و  هــەاڵواردن  ئــەو  دەرئەنجامــی 

جیاوازیگەلە دەبێتە سازبوونی هێڵێک 
لە نێوان ناوچەکان کە بە شــێوەیەکی 
دیار و ئاشکرا نەتەنیا ڕواڵەتی فیزیکی 
لــە یــەک جیــا دەکاتــەوە  شــارەکان 
بەڵکــوو لە دامەزراوە گشــتییەکانیش 
پــەروەردە،  سیســتمی  وەکــوو: 
 ، ) ن کا نە شــخا خۆ نە ستی) و و ر ند تە
بەندیخانە، سەرمایەگوزاری، بەرهەمە 
هەڵســووکەوتی  کەلتوورییــەکان، 
هێــزە نیزامییــەکان، سیســتمی داد و 
دادپــەروەری و...هتــد خــۆی پیشــان 

دەدا. 
بــە  هەروەهــا "دەســەاڵتی داگیرکــەر 
پێناســە و  و  وێنــا  هێژمۆنیزەکردنــی 
بەرژەوەندییەکانــی خــۆی لە ڕێگەی 
کەلتوورییــەوە  و  سیاســی  سیســتمی 
چەمک و هێماکانی خۆی تا ئاستی 
کۆمەڵگــەی  گشــتی  بەرژەوەندیــی 
داگیرکراو هەڵدەکێشــێ. ئەو پێناســە 
و وێنایانــە دوای زاڵ بــوون و جێگیــر 
ئــاوەزی  پێگــەی  ئەگەنــە  بوونیــان 
تەندرووســت، بە شێوەیەک کە وەکوو 
گریمانە حاشــاهەڵنەگرەکان گومانیان 
تێــدا نەکرێت" و هەروەهــا دۆخەکەش 
بێتــە  سرووشــتیی  دۆخێکــی  وەکــوو 

بەرچاو.
دکتــور "خالیــد خەیاتی" مامۆســتای 
زانکۆ لە بەشی زانستە سیاسییەکان، 
لــە ســەر ئــەو باوەڕەیە کە کوردســتان 
واڵتێکــی کلۆنیالیــزە کــراوە. دکتور 
خالیــد بــاس لە ئێســتعماری نێوخۆیی 
وەکــوو  "کــورد  دەڵــێ  و  دەکات 
دیاردەیەکی سیاســی لــە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستاندا لە هیچ یەک لە پانتاییە 
گشــتییەکاندا کە ڕاستەوخۆ پانتایی 
سیاســی،  ئابــووری،  کۆمەاڵیەتــی، 

پێوەنــدی  پانتــای  و  کەلتــووری 
ڕۆژانەیــە، بچووکترین دەســەاڵتی بە 
دەســتەوە نییــە، کەواتــە کــورد وەکوو 
مۆئەلەفەیەکی هەبوون لەکوردستانی 
ڕۆژهەاڵتــدا دیاردەیەکــی بــە تــەواو 
مارژیناڵە، یانی لە دەرەوەی پڕۆسەی 

بڕیاری سیاسەت دایە."
دکتــور خالیــد لــە ســێمینارێکدا بــۆ 
دەرخســتی ئــەو ڕاســتییە بــە بەڵگەوە 
ئامــاژە بــە هەڵســووکەوتی ڕۆژانەی 
ڕێژیمی ئیســالمی ئێران بە مەبەستی 
شــۆردنەوەی شوناسی کوردی دەکات 
و جەخــت لــە ســەر ئــەوە دەکاتەوە کە 
کوردســتان واڵتێکــی کڵۆنیاڵیزکراوە 
گشــتگیر  چەمکێکــی  پێویســتە  و 
بۆ پێناســەی کێشــەی کــورد گەاڵڵە 

بکرێ". 
دیــارە پێشــنیار بۆ پێناســەیەکی نوێ 
و داڕشــتنی پالنێکــی تۆکمەتــر بــۆ 
ئــەم مەســەلەیە لــە شــارەزایی هــزری 
و جەســارەتی نووســەری ئــەو چەنــد 
دێــڕە بــەدەرە، بەاڵم بەپێی ئــەو بەڵگە 
مێژووییانــە کــە لــە ســەر هەندێــک 
لــە دەســتی  لــە واڵتانــی ڕزگاربــوو 
کلۆنیالیــزم- بەتایبەتی کلۆنیالیزمی 
نێوخۆیــی- لە بەردەســتە بــەو ئاکامە 
نەتەوەیــی  ڕزگاری  کــە  دەگەیــن  
 )national liberation(
بــۆ  جیــددی  هەڵگرتنــی  هەنــگاو  و 
کوردســتانی  دەوڵەتــی  دامەزراندنــی 
و  چارەســەرکردن  تاکەڕێگــەی 
دەربازبــوون لــەم  کێشــەیەیە کە دەیان 
ساڵە سەروەری سیاسیی و کەرامەتی 

نەتەوەیی لەم گەلە سەندۆتەوە.

ژن پڕۆسەی ژێر دەستی سیاسەتە؟

لەو نووســراوەدا زیاتر مەبەســتم ژنانی 
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستە تا واڵتێک کە 
دێموکراسی کاری پێ دەکرێت. ژن و 
تێکۆشانی بۆ مافەکانی لە سەردەمی 
ئێستادا بوار و باس وخواستی زۆریشی 
بــە خۆیــەوە گرتــووە، بــەاڵم دەبــێ بە 
واقعییــەت بڵێیــن کــە هیــچ ژنێــک 
تــا ئێســتا لێکدانــەوە و تێگەیشــتنی 
واقعبینانــەی لــە مانــای مــاف هەیە 
نــا؟ دەزانێــت مافەکانــی خۆی چییه 
و چۆن بە دەســتی بێنێت؟ لە الیەکی 
دیکەشــەوە ئەوەیکە ژن لە "پڕۆســەی 
سیاســەتدا" ڕۆڵ دەگێڕێــت، زیاتــر بە 
دەستی خۆی، خۆی قوربانیی قسە و 

باسی دەورووبەری دەکات؟
هیچ کەس حاشــا لەوە ناکات کە ژن 
لە ڕەوتێکی مێژووییدا، لە ســەروەریی 
و حوکمڕانییەوە گەیشتووەتە دۆخێک 

کــە پێناســەی جیــاوازی بــۆ دەکەن؛ 
یەکێــک لەو کۆمەڵە کێشــانەی کە 
ژن خــۆی پێــوە بەســتووەتەوە ئەوەیــە 
کــە دەیهەوێ هۆکاری لە دەســتدانی 
ســەروەریی و حوکمڕانیــی خــۆی لــە 
دواتــر  و  ببینێتــەوە  مێــژوودا  ڕەوتــی 
دەســت بە تێکۆشانی خۆی لە هەموو 
بوارەکانــدا لە نێو کۆمەڵگەدا بکات. 
زۆربــەی هــەرە زۆری ئــەو ژنانەی لە 
ئاستی جیهاندا لە قۆناخێکی زەماندا 
و  هەبــووە  چاالکییــان  و  تێکۆشــان 
تێگەیشــتوون کــە دەبــێ چــی بکــەن 
و چــی نەکەن ســەرجەمیان ناوبانگی 
جیهانیــان دەرکــردووە و مرۆڤایەتی بە 

چاوێکی ڕێزەوە سەیریان دەکات.
و  ســەرەتایی  کێشــە  لــە  یەکێــک 
زۆر ســاکارەکان کــە ژنــان لــە نێــو 
پێــوە گرتــووە  دەســتیان  کۆمەڵگــەدا 
و پێداگــری زۆری لــە ســەر دەکــەن 
ئەوەیــە کــە ژن خــۆی بــە جیــاواز لە 
پیــاو دەزانێــت و وا بیــر دەکاتــەوە کە 

خڵقەتــی ئــەو جیــاوازە لــە پیــاو. هەر 
ئــەوەی نیچە دەڵێت: "بشــر شــماره دو 
شــد"؛ بــەو مانایــە کــە ژن جۆرێــک 
خــۆی پێناســە دەکات کــە مرۆڤێکی 
دیکەیــە، بۆیه تا کاتێک کە ژن ئەم 
جۆرە بیر بکاتەوە و بەم چەشنە خۆی 
بە جیاواز بزانێت هیچ کات تاکی ژن 

ناتوانێت و نازانێت چی بکات؟!
دنیــای سیاســەت وەک چاالکتریــن 
بــەش بــۆ چاالکــی تاکــەکان، ئــەو 
هــەر  کــە  خوڵقانــدووە  دەرفەتــەی 
کەســێک بە ئەندازە و توانایی خۆی 
بەشــداری لــە سیاســەت و لــە بــوارە 
جیاوازەکانیــدا بــکات، دیســان کێشــە 
لێرەدایــە کــە تاکــی ژن دەڵێــت: "ژن 
پڕۆسەی ژێردەســتی سیاسەتە؟" واتە 
ژن بــە مانای ڕاســتەقینە ناهێننە نێو 
بــواری سیاســەت و تەنیــا بــۆ ڕواڵەت 
ئــەو  ئەگــەر  ژنانــە.  زاربەســتنی  و 
بیرکردنــەوە ڕاســت بێــت دەبــێ بڵێیــن 
جیــاوازی نێوان واڵتێکی وەک ئاڵمان 
و ڕێژیمــی ئێــران لە چیدایــە؟ ئایا لە 
جــۆری ژنەکەدایە یا نەخێر لە جۆری 

چاالکی و تێکۆشانی ژنەکەدایە؟
با باس لە ژن لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست 
و بــە تایبەتیــش کــورد بکەین، بەپێی 
لــە  حکوومەتــداری  سیســتمەکانی 
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا ژن بەربەستی 
و  زۆرتــرە  چاالکــی  و  کار  بــۆ 
کەمتــر دەتوانێــت خــۆ دەربخــات، لــە 
هەمــان کاتــدا دەبینیــن ڕۆڵــی ژنــان 
لــە هەمــوو بوارەکانــدا چۆنــە و بە چ 
شێوەیەک ژنان لە چاالکی و خەباتی 
نەتەوەکانــی خۆیانــدا بەشــدارن؛ ئــەوە 
خــۆی دەرخــەری ئەوەیە کە ژن تا چ 

ڕادەیەک توانایی هەیە.
بــەاڵم بــا بــاس بــە تایبەتــی لــە ژنی 
کــورد بکەیــن و تێکۆشــانی ژنــان بۆ 
مافەکانیان و چۆنیەتی و چەندیەتی 
چاالکــی ئــەوان لەو بــوارەدا؟! گەلی 
کورد لە کاتی ئێستادا خۆی خەباتی 
سەرانســەی بــۆ ڕزگاری و ئــازادی 

واڵتەکەی دەکات، بۆیه کەموکوڕی 
لە زۆربــەی بوارەکانی کۆمەاڵیەتیدا 
لــەو  و  لێناکرێــت  حاشــای  و  هەیــە 
پەیوەندییەشــدا ڕۆڵی ژنان ئەگەرچی 
زۆر ڕوون و بەرچاوە، بەاڵم دیسان ژنان 
بــاس لــەوە دەکەن مافەکانیان پێشــێل 
کراوە و پیاوان بەربەستێکن بۆ خەبات 
و تێکۆشــانیان لــە نێــو کۆمەڵگــەدا؛ 
بــەاڵم ئایــا بەڕاســتی پێــش بــە ژنــی 
کــورد گیراوە بەشــداری چارەنووســی 
کۆمەڵگــەی خــۆی نەبێــت یــا نەخێر 
ئــەوە داب و نەریتەکانــن کــە پێشــیان 
بە ژنان گرتووە یا ئەســلەن پیاوەکانی 

کورد دژی چاالکیی ژنانن؟
ئەگەرچــی ئەم كلیشــانە تا ڕادەیەكی 
زۆر جێگەی خۆیان گرتووە و تەنانەت 
هەندێ لە ژنانیش ڕەوایەتیی پێدەدەن، 
بەاڵم شــتێكی ئەستەم نییە كە تێكیان 
بشــكێنین و ڕووبەڕوویان ببینەوە: هەر 
بەڕاســت ئەوە خودی پیاوانن رێگە بە 
ژنــان نــادەن؟ پیــاو بــە تەنیا ئــەم كارە 
بــوارەدا  لــەو  سیســتەمیش  و  دەكات 
یارمەتیــدرە؟ ئایــا سیاســەت بوارێكی 
گاوە و بــۆ ژن نەهاتــووە ئیشــی تێدا 

بكات؟ 
لــە ســەر  سیســتەمی ســەرمایەداری 
ئــەوە دامــەزراوە "قازانــج و قازانجــی 
ئێســتا  سیســتەمەش  ئــەو  زیاتــر" 
ســەر  لــە  و  هەڵدەســووڕێنێت  جیهــان 
و  خەڵکیــش  دەكات.  کار  "قازانــج" 
زۆربەی کۆمەڵگەکانی ڕۆژهەاڵتی 
خزێنراونەتــە  نائاگایانــە  نێوەڕاســت 
نێــو ئــەم پڕۆســەی بــە كااڵكــردن و 
و  ماركــس  وەك  قازانج پەرســتییەوە، 
ئەنگڵــس ئامــاژەی پێدەكــەن "خەڵــك 
بەبــێ ئەوەی بزانــن چی دەكەن، بەرەو 

ئیدئۆلۆژی باو دەڕۆن". 
ژنانــی کــورد تــا ئیســتا لە مێــژوودا 
و  "دەتوانــن"  کــە  ســەلماندوویانە 
"کردووشــیانە"؛ ئیدی قســەی لە سەر 
ناکرێــت. چونکــە ئەگــەر سیســتمی 
ژن  دژی  کــوردی  حکوومەتداریــی 
بێت لە هەموو کاتەکانی دەوڵەتداریی 
کــورددا ڕەنگــی دەدایــەوە! هەروەهــا 
ئەگــەر داب و نەریــت ڕێگــر بــا لــە 

بەشــداریی ژنانی کورد لە سیاســەتدا 
و تەنیــا بۆ ڕواڵەت ژنیان هێنابایە نێو 
سیاســەت دیســان ئــەو دەم و ئێســتاش 
هەر هەبوو و دەماندیت؛ بەاڵم شایەتی 
ئەوەیــن ئــەو دوو هــۆکارە ڕێگــر لــە 
بەشــداریی ژنانی کورد لە سیاسەت دا 
نییــە، ئــەدی هۆکار چییــە کە ژنی 
کــورد لــه کاتێکــدا بــاس لــە مافــی 
خــۆی و بەشــداریی لــە چارەنووســی 
بــەاڵم  دەکات  خۆیــدا  کۆمەڵگــەی 
دیسانیش بەپێی پێویست خۆی پیشان 

نادات؟
بکەیــن:  بــاس  نموونەیــەک  بــا 
نزیــک  مــاوەی  "پێشــمەرگەیاتی"؛ 
بــە یــەک ســەدەیە ئــەو نــاوە هەیــە و 
نەتەوەی کورد و تەنانەت کۆمەڵگای 
جیهانیــش ئــەو ناوە دەناســێت و ڕێزی 
بۆی هەیە. پێشمەرگە ناوێكی نێرانی 
نییــە و هەموو ئەو مرۆڤانە دەگرێتەوە 
كە بێ هیچ چاوەڕوانییەكی ماددی، 
گیانیان لەپێنــاوی ئامانجی ڕەوایاندا 
تەنیــا  پێشــمەرگە  قوربانــی.  دەكەنــە 
بــەاڵم  كــورد،  نەتــەوەی  بــە  تایبەتــە 
بــە  تایبــەت  تەنیــا  پێشــمەرگایەتی 
ڕەگــەزی بااڵدەســتی مرۆڤــی كــورد 
نییــە. بــە درێژایی مێــژووی خەباتی 
ئــەم گەلە، تێكەڵێک لە ڕەگەزی ژن 
و پیاو هەڵگری ئەم ناو و ئەركە بوونە 

و هەن. 
بیســتەم  ســەدەی  کۆتاییەکانــی  لــە 
و ســەدەی بیســت و یەكەمــدا ژنــان 
ژیانــی  لــە  بەرچاوتریــان  ڕۆڵێكــی 
پێشــمەرگایەتیدا گرتووەتە ئەستۆ؛ لە 
سەردەمێكدا كە لەنێو گەالنی دراوسێ 
لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا ژنان وەک 
ڕەگــەزی كەمتــر و ژێردەســت ســەیر 
دەكرێن، ژنانی كورد لە مەتەرێزەكانی 
بەرگری لە بوونی خۆیان و گەیشــتن 
بە مافی یەكسانیدا سەرنجی میدیای 

جیهانییان بۆ الی خۆیان ڕاكێشاوە.
ئێســتا کاتــی ئەوەیــە ئەو پرســیارە لە 
ژنانی کورد بکەین بۆ دۆخەکە وایە؟ 

دەبی چی بکرێت؟ 
یەکــەم ئەوەیکە، ژنان دەبێ لە ڕەوتی 
خەبــات و تێکۆشــانی خۆیانــدا و بــە 

کۆمەڵگــەدا  نێــو  فــەزای  تایبــەت 
لێدوانــە  توانایــی و ســەبری قســە و 
جیاوازەکانیــان هەبێــت. تــا کاتێــک 
ژنــان ئــەو بابەتــە بــۆ خۆیــان نەکەنە 
فەرهەنگێــک کە لــە دەنگی ناڕازی 
دیــواری ســەرکەوتن دروســت بکــەن، 

هیچ لە بابەتەکە ناگۆڕدرێت.
دووهــەم ئــەو کار و ئەرکــەی کــە بە 
ژن دەسپێردرێت دەبێ بە هەموو هێزەوە 
جێبەجێــی بکــەن. لــە غەیری ئــەوەدا 
وەئەســتۆ  گەورەتــر  کاری  ناتوانــن 
بگــرن. وەک دەڵێن: "کار بزرگ عزم 

بزرگ می طلبد". 
ســێهەم، پێویســتە پیــاوان لەبەرامبــەر 
ژناندا بە ناخی خۆیان و بیركردنەوەیاندا 
بچنــەوە و بزانــن ژن تەنیــا ئەو كااڵیە 
نییە كە ئەوان بۆ ڕواڵەت بیکێشنە نێو 
چاالکیــی کۆمەڵگــەدا. دەبێ پیاوان 
ئــەوە بزانــن کە ژنانی پێشــمەرگە ئەو 
پەیامەیان بە جیهان داوە، كە ژن تەنیا 
رەگەزێكــی نەرم ونیــان نییــە، بەڵكــوو 
هێزێكــی بەگــوڕە دژ بە پیاوســاالری 
و نایەكســانی، بــە پێچەوانەشــەوە ژن 
دوو شــۆڕش دەکــەن، شۆڕشــێک بــۆ 
نیشــتمان و شۆڕشــێك دژ بە سیستمی 

دژە ژن.
ژنی کورد ئەو ڕاستییەی سەلماندووە 
کــە لــە پیــاو کەمتــر نییــە و بەڵکوو 
هاوشــانی پیــاو دەتوانێــت دژوارتریــن 
بــکات.  تەحەمــوول  ســەختییەکان 
ژنانــی کــورد ناســنامەیەكی دیكەیان 
بــۆ خۆیــان دروســت کــردووە ئەویــش 
"ئێمــە جیاوازیــن لەو جــۆرەی لەبارەی 
ژنــدا دەگوترێــت و بیــر دەکرێتــەوە". 
ئــەوان مەیدانــی جەنگیــان كردووەتــە 
مەیدانــی خەبات دژ بە كۆنەپەرســتان 
و گەشــەكردن و دەرخســتنی جەستەی 
ژن؛ بۆیــە دیســان دەبــێ ژنــی کــورد 
لــەوەی کــە هەیە بێ گوێــدان و ترس 
لە هەر قســە و بەربەســتێک مەیدانی 
وە  ئــەرک  و  نــەدات  بــەر  کــردەوە 
ئەســتۆی خۆی بگرێت و ئەوە بزانێت 
چاالکی ژنان و مافەکانیان سیاسەت 
خەلقــی نەکــردووە، بەڵکــوو ئــەوە ژنە 

کە مانای بە سیاسەت بەخشیوە.



ژمارە ٧١٩، ٣٠ی ڕێبەندانی ١٠١٣٩٦

دەقی وتووێژی رۆژنامەی »کوردستان« لەگەڵ ئاسۆ ساڵح 

ئاســۆ ســاڵح: ڕووســیە لــە چوارچێــوەی بااڵنســی هێــز ناچارە لە ســەر 

دژکــردەوەی ڕۆژئاواییــەکان بەرانبەر ئێــران ئەگەر یاریدەر نەبێت، 
النیکەم بێدەنگی هەڵبژێرێت

پەنجا و چوارەمین کۆنفڕانســی نێونەتەوەیی ســااڵنەی ئەمنییەتیی موونیخ، 
بە بەشداری سەدان کەس لە ڕێبەران، دیپلۆماتکاران و بەرپرسانی واڵتانی 
جیهان لە ڕۆژانی ڕابردوودا، لە ئاڵمان بەڕێوە چوو، کە جیا لە ئەمنییەتی 
ســایبێری، ئەمنییەتی وزە و مەســەلەی تەندروســتی، باس لە هەڕەشەکانی 
وەکوو داعش و ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیش کرا. ئەو مژارە لەگەڵ رۆژنامەڤان 

"ئاسۆ ساڵح" تاوتوێ دەکەین.

موونیــخ  ئەمنییەتــی  کۆنفڕانســی 
لــە دۆخێکــی ئاڵــۆز و قەیراناویــی 
ناوچەیــی و جیهانیدا بەڕێوە چوو، 
پێتــان وایــە کــە ئــەو کۆنفڕانســە 
چەنــدە  عەمەلییــەوە  بــواری  لــە 
دەتوانــێ لــە کەمکردنەوەی شــەڕ و 

ئاڵۆزییەکان ڕۆڵی هەبێت؟
خــۆی  بــۆ  کۆنفڕانســە  ئــەو  دیــارە 
پالتفۆڕمێکــی بڕیــاردەر نییــە، واتــە 
لــەوێ  رێکخراوانــە  و  دەوڵــەت  ئــەو 
کــۆ نەبوونەتــەوە کــە بڕیارێک بدەن، 
بەاڵم هاوکات کۆنفڕانسی ئەمنیەتی 
موونیــخ شــوێنێکە بــۆ کۆکردنــەوەی 
رێبەرانی جیهان و نوێنەرانی دەوڵەتان، 
واتــە لــەو کۆنفڕانســەدا بڕیاردەرانــی 
واڵتانــی جۆراوجــۆر ئیمکانی ئەوەیان 
دەبێت کە پێکەوە دابنیشــن و لە ســەر 
ناوچەیــی  کێشــەی  تــەوەر،  هەنــدێ 
و جیهانــی بــاس و دیالۆگــی لەســەر 
بکەن؛ پێویســتە ئاماژە بەوەش بکرێت 
کە لە کۆنفڕانسی موونیخدا هەروەها 
باســی کێشــە ئەمنیەتییەکان دەکرێ 
کــە بوونیــان هەیــە یــان باســی ئــەو 
مەســەالنە دەکرێــت کــە پۆتانســیەلی 
ئەوەیــان هەیــە کــە لــە داهاتوویەکــی 
ئەمنیەتــی،  کێشــەی  ببنــە  نزیکــدا 
ڕۆژهەاڵتــی  ئاســتی  لــە  وێنــە  بــۆ 
پاشــماوەکانی  باســی  ناوەڕاســتدا 
داعش، ڕۆڵی کۆماری ئیســالمی لە 
دروســت کردنــی کێشــەی ئەمنیەتی 
لــە ناوچــە، وە هەروەهــا لــە ئاســتی 
جیهانیشــدا دەکرێ ئاماژە بە کێشەی 
نێــوان زلهێــزە جیهانییــەکان و کێشــە 
بکرێــت.  باکــوور  کۆریــای  لەگــەڵ 
دابینکردنی ئەو خااڵنە یان هێزانە کە 
لــە داهاتــوودا بتوانن ببن بە کێشــەی 
ئەمنیەتــی، دەتوانــێ ڕێگەخۆشــکەر 
بێت بــۆ کەمکردنــەوەی ئاڵۆزییەکان 
بــۆ  ڕێگەچارەیــەک  دۆزینــەوەی  و 

بەرەنگاربوونەوەیان.

باسی ڕۆڵی کۆماری ئیسالمیتان کرد 
کــە بووەتــە کێشــەی ئەمنییەتــی، 
کــە هەڵوێســتی تونــدی نوێنەرانی 
بەشــێک لە واڵتانی جیهانیشی لەو 
رۆڵــی  نیســبەت  بــە  کۆنفڕانســەدا 

مەنفــی ئێران و دەســتێوەردانەکانی 
بــە دوای خۆیــدا هێنــا، ئەمــە چی 

دەگەیەنێ؟
بــەاڵم  نییــە،  تــازە  هەڵوێســتە  ئــەم 
هەڵوێســتەکانی  لەگــەڵ  جیاوازیــی 
ئــەو  دەربڕینــی  کاتــی  پێشــوو، 
هەڵوێســتانەیە، واتــە لــە چەند ســاڵی 
ڕابــردوودا و بــە تایبــەت لــە یــەک 
ســاڵی ڕابردوودا کۆماری ئیســالمی 
ئێــران و ڕێکخــراوە بــێ دەوڵەتەکانــی 
ســەر بــە کۆمــاری ئیســالمی وەکوو 
حیزبــواڵ، توانیویانــە کــە لــە ناوچــە 
بارودۆخێکــی تایبــەت پێک بێنن کە 
مەترســی لەســەر ئەمنیەتــی مەنتەقە 
پێک دێنن. ئەم هەڵوێســتانە هاوکاتە 
هاوکێشــەکانی  گۆڕینــی  لەگــەڵ 
نەزمێکــی  پێکهێنانــی  و  ناوچــە 
نــوێ لــە ناوچــە، لــە ســەر ئەساســی 
سەرهەڵدانی دووبارەی ڕووسیە وەکوو 
بارودۆخێکــی  کــە  تــازە  زلهێزێکــی 
تایبەتیــی هێناوەتــە ئاراوە. سیاســەتی 
ناوچەیــی کۆمــاری ئیســالمی ئێران 
و ســتراتێژی ناوچەیــی ئــەم ڕێژیمــە 
دیارە، بەاڵم قەبووڵ کردنی نەزمێکی 
نوێ، کە ڕووسیەش تێیدا بێت لەالیەن 
ڕۆژئاواییــەوە  واڵتانــی  و  ئامریــکا 
دەتوانــێ هەنــدێ گۆڕانــی جیــددی 
لــە گۆڕەپانــی سیاســی ڕۆژهەاڵتــی 
ناوەڕاســت پێــک بێنێــت. سیاســەتی 
ڕووســیە لە ناوچە لە ســەر ئەساســی 
بەرژەوەندییەکانــی  لــە  تێگەیشــتن 
و  ناوچــە  رۆڵگێڕەکانــی  هەمــوو 
بەرژەوەندییانــە  ئــەو  هاوڕاکردنــی 
ڕووســیە  بەرژەوەندییەکانــی  لەگــەڵ 
بووە؛ واتە ئێستا ڕوسیە، بەپێچەوانەی 
ئامریــکا، دۆســتی زۆرتــر لــە ناوچــە 
هــەن کە هەندێکیان تەنانەت لە ســەر 
عــەرز لــە بەرانبەر یەکتر ڕاوەســتاون. 
یەکێــک  ئیســالمیش  کۆمــاری 
ڕووســیەیە  هاوپەیمانانــەی  لــەو 
ماوەیــەدا  لــەم  ئەگەرچــی  کــە 
ڕووســیە  لەگــەڵ  بەرژەوەندییەکانــی 
گۆڕینــی  بــەاڵم  بــوون،  هاوتەریــب 
دەتوانــێ  ناوچــە  هاوکێشــەکانی 
کاریگەری لە سەر ئەم هاوپەیمانەتییە 

دابنێت. 
هەڵوێســتی توندی ئێســتای بەشێک 
لە واڵتانی جیهان بە نیسبەت نەخشی 
دەســتێوەردانەکانی  و  ئێــران  مەنفــی 

کۆمــاری  کــە  دەگەیەنێــت  ئــەوە 
ئیســالمی ئێــران پۆتانســیەلی زۆری 
بــۆ پێکهێنانــی نائەمنــی لــە ناوچــە 
لــە  ڕۆژئاوایــی  واڵتانــی  و  هەیــە 
ســەر النیکــەم کۆنتــرۆڵ کردنی ئەم 
سیاسەتەی ڕێژیم هاوڕان. ڕووسیە بۆ 
ئــەوەی کە بتوانێ ئەو بااڵنســی هێزە 
و سیاســەتی "تەجمیعی ئەزداد"، واتە 
هەمــوو  بەرژەوەندیــی  کۆکردنــەوەی 
رۆڵگێڕانــی ناوچــە، ڕاگــرێ، ناچارە 
لــە ســەر دژکــردەوەی ڕۆژئاواییەکان 
بەرانبــەر ئێــران ئەگەر یاریــدەر نەبێت، 
هەڵبژێرێــت.  بێدەنگــی  النیکــەم 
کێشــەیەک کــە حەوتوویــەک پێــش 
ئێستا، لە سنوورەکانی نێوان ئیسرائیل 
و سوریە و بۆردمانکردنی پایگاکانی 
ڕێژیمــی ئێــران و هــاوکات بێدەنگــی 
ئــەم  ســەر  لــە  بــوارە،  لــەم  ڕووســیە 
ئەساســە تە حلیــل دەکرێــت؛ بۆیــە من 
پێم وایە ئەم هەڕەشانە لە کۆنفڕانسی 
ئەمنیەتی موونیخ لە چوارچێوەی ئەو 
گۆڕانکارییانە دێتە ئاراوە و لەوانەشە 
لــە داهاتــوودا کــردەوەی هاوشــێوەی 

سنووری سووریە/ئیسرائیل ببینین.

ئــەم  پێــی  بــە  ئەگــەر 
بێــت  جەمســەربەندییانەوە 
ئایــا  پێکــرد،  ئاماژەتــان  کــە 
کۆنفڕانســێکی لەو چەشــنە دەتوانێ 
لە کورتکردنەوەی دەســتی ئێران لە 

ناوچەکەدا ڕۆڵی هەبێت؟
هەروەک لە واڵمی پرسیاری پێشوودا 
ئامــاژەم پێکرد، ئەمــە دەگەڕێتەوە بۆ 
هەنــدێ فاکتــەری دیکە کە پێم وایە 
هەڵوێســتی  جــۆری  گرینگترینــی 
ڕووســیە دەبێــت؛ ئەگەر ڕووســیە پێی 
وابێــت کــە ڕاگرتنــی ئــەم نەزمە کە 
هێــدی هێــدی خەریکە پێــک دێت و 
ئــەو تێیــدا رۆڵی ســەرەکی دەگێڕێ، 
دەکەوێتــە  ئێــران  کردەوەکانــی  بــە 
مەترســییەوە، هــەوڵ دەدات کە ڕێگر 
کورتکردنــەوەی  بەرانبــەر  لــە  بێــت 
دەستی ئێران یان النیکەم بێ هەڵوێست 
بــوون لــە بەرانبــەر گوشــاری واڵتانی 
ڕۆژئاوایــی بەرانبــەر بــە ئێــران، بەاڵم 
ئەگەر ڕووســیە پێی وابێت کە هێشتا 
پڕۆســەی دروســتکردنی ئــەم نەزمــە 
هێشــتا درێــژەی هەیــە، لــەو کاتــەدا 

پێویســتی زۆرتری بــە هاوپەیمانیەتی 
ئێــران دەبێــت؛ لــەم  حاڵەتــەدا دووبــارە 
درێــژە بە سیاســەتە هەنووکەییەکانی 
خــۆی دەدات و پشــتیوانی لــە ئێــران 

دەکات. 

ئــەم هەڵوێســت و نەزمــە نوێیــە، 
چەنــدە پێوەندییــان بە سیاســەتی 
ئیدارەی ئامریــکا و ترامپەوە هەیە 
کــە داوای کردبــوو گوشــار بخرێتــە 

سەر ئێران؟
پێــم وایــە زۆرتــر لــەوە کــە پێوەندییان 
بــە سیاســەتی نوێی ترامپــەوە هەبێت، 
ســەرکۆماری  سیاســەتی  نەتیجــەی 
پێشــوو، واتــە ئۆبامان؛ بــە واتەیەکی 
کردنــی  چــۆڵ  بــۆ  هەوڵــدان  دیکــە 
گۆڕەپانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و 
بــە تایبــەت ســووریە لەالیــەن ئیدارەی 
ئەوەیکــە  هــۆی  بــووە  کــە  ئۆبامــا 
ڕۆژهەاڵتــی  لــە  نــوێ  نەزمێکــی 
ناوەڕاســتدا پێــک بێــت، کــە تیایــدا 
ڕووســیە ڕۆڵگێــڕی ســەرەکییە و لــە 
پــاڵ ئــەم واڵتــە بەهێزتریــن دەوڵەتــی 
لــە  یەکێــک  و  ئێــران،  واتــە  شــیعە 
بەهێزتریــن دەوڵەتانــی ســووننی واتــە 
تورکیــە هــەن؛ واتــە لــە  حاڵێکــدا کە 
پــاش بەهــاری عەرەبــی و بەتایبــەت 
پــاش داگیرســانی ئاگــری شــەڕ لــە 
ســووریە و یەمــەن کــە ڕۆژهەاڵتــی 
ناوەڕاســت بە ســەر دوو باڵی ســوننە و 
شیعە دابەش کرا، ڕووسیە توانیویەتی 
کە پارسەنگی هێز بە قازانجی خۆی 
بەجۆرێک ڕاگرێ کە هەم پشتیوانی 
واڵتــی شــیعەی ئێرانی لە پشــت بێت 
و هــەم پشــتیوانی واڵتانــی ســووننی 
وەکوو میسر، تورکیە و عەرەبستان. 

ئەمــە لــە کاتێکدا بوو کە سیاســەتی 
سیاســەتی  بەپێچەوانــەی  ئامریــکا 
ڕووســیە لــە ناوچــە بــوو، واتــە تەنیــا 
ســووننەی  واڵتانــی  پشــتیوانی 
دەکــرد کــە ئــەم هاوپەیمانییەش پاش 
ســووریە  لــە  ئامریــکا  هەڵوێســتی 
کەوتە مەترسییەوە، واتە کاتێک کە 
هەمــوو واڵتانــی عەرەبــی داوایــان لە 
دەوڵەتــی ئۆبامــا دەکرد کــە بەرانبەر 
بــە کۆمەڵکــوژی رێژیمــی ســووریە 
پــاش  ئامریــکا  بگرێــت،  هەڵوێســت 
ماوەیەکــی زۆر کــردەوەی نیشــان دا؛ 
ئەمــە و نەمانــی هێــزی ئامریکایــی 
لــە ناوچــە وای کرد کە بۆشــاییەک 
پێــک بێت کە بــە بوونی چاالکانەی 
ڕووســیە، ڕۆڵگێــڕی ئێران و دروســت 
نێــوان  نوێــی  هاوپەیمانــی  کردنــی 
تورکیــە و ڕووســیە، هاوکێشــەکان بە 
قازانجــی ئەم واڵتانە و لە ناویشــیاندا 

ئێران بگۆڕدرێن. 
پاش هاتنە ســەرکاری ئیدارەی نوێی 
تــا  ترامپیــش  ســەرۆک  ئامریــکا، 
ڕادەیــەک هەرچەند کــەم، عەالقەی 
خــۆی بــۆ گۆڕینی ئــەم نەزمە نوێیە 
و گەڕانــەوەی دووبارە بۆ ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســت پیشــان داوە، بــەاڵم بــەڕای 
من، ئەم نەزمە نوێیە کە ســەرچاوەی 

وانەیــە  لــە  ناوەڕاســتە،  ڕۆژهەاڵتــی 
نەزمــی لیبراڵــی دونیــا بــە جۆرێــک 
ئۆلیگارشــی  نەزمێکــی  و  بگــۆڕێ 
لــەم  جیهانــی  زلهێــزی  واڵتانــی  لــە 
نەزمە نوێیە پێک بێن کە ڕووســیەش 
لەناویانــدا دەبێــت؛ لەم نەزمــە نوێیەدا 
خاڵێــک کە زۆر گرینگە و پێویســتە 
هەڵســوکەوت  لەگەڵــی  هەســتیارانە 
بکرێت، مەسەلەی دابینکردنی وزەی 
ئۆرووپایــە؛ دابیــن کردنــی ئــەم وزەیە 
پێویستی بە هاوکاریی واڵتانی ناوچە 
لەناویانــدا تورکیــە و ئێرانە و هەروەها 
دابیــن کردنــی نیســبی ئەمنیــەت و 
ســوبات لە ناوچــە، ئەمەش وا دەکات 
کــە ئەگــەر لەالیــەن ئیــدارەی نوێــی 
ئامریــکاوە گوشــارێک لە ســەر ئێران 
هەبێت، ئەم گوشــارە ســنووردار بێت و 
ئامانجــی تەنیــا گۆڕینــی ڕەفتــاری 

ئێران بێت.

و  داعــش  لەگــەل  پێوەنــدی  لــە 
هەڕەشــەکانی دیکەی وەکوو ڕێژیمی 
ئێران، ئێوە ئەم پرسیارەی وەزیری 
دەرەوەی عەرەبســتان لە کۆنفڕانسی 
تاکــە  ئێــران  بۆچــی   " دا  مونیــخ 
واڵتە کە هێشــتا نەکەوتووەتە بەر 
پەالماری داعش یان ئەلقاعیدەوە؟" 

چۆن لێک دەدەنەوە؟
ئەمە پرسیارێکە کە پێشتریش هاتۆتە 
ئاراوە بە شــێوەیەک کە پاش هێرشــی 
چەنــد کــەس بــۆ مەجلیســی ڕێژیــم، 
ســاختە  هێرشــێکی  بــە  هێرشــە  ئــەو 
بــۆ  ڕێژیــم  هەڵبــەت  دەدرا.  لەقەڵــەم 
کــە  ڕایگەیانــدووە  جــار  زۆر  خــۆی 
لە ســەر ســنوورەکانی لەگــەڵ داعش 
دەرگیــر بــووە کــە ئــەم هەوااڵنــە لــە 
الیــەن هیــچ واڵتێکــی دراوســێ و لە 
هیــچ ڕاگەیاندنێکــەوە تەئید نەکراوە، 
هــاوکات هەنــدێ خاوەنــڕا پێیــان وایە 
کــە ڕێژیم ئەم هەوااڵنــە بۆ ئەوە باو 
دەکاتــەوە تــا هــاوکات ســنوورەکانی 
بە تایبەت کوردســتان و بەلووچســتان 
زۆرتــر میلیتاریــزە بــکات و بتوانــێ 
گوشارەکانی خۆی لە سەر چاالکانی 
ناوخۆ زۆرتر بکات؛ بەاڵم بە گشــتی 
وایــە  پێــم  پرســیارە  بــەم  ســەبارەت 
عەرەبســتان دەیهــەوێ بــە ڕاشــکاوانە 
بڵێــت کــە داعــش لەالیــەن ڕێژیمــی 
کۆماری ئیسالمی ئێرانەوە پشتیوانی 
چوارچێــوەی  لــە  ڕێژیــم  و  دەکــرێ 
لــە  کەڵــک  خــۆی  سیاســەتەکانی 
داعــش وەردەگــرێ. ئامانجــی دیکــە 
لەم پرســیارە دەتوانــێ ئەوە بێت کە بە 
ڕای عەرەبســتان، ڕێژیمــی کۆماری 
درووســت  بــۆ  ناوەندێکــە  ئیســالمی 
کردنــی نائەمنی لــە ناوچە و جیهان، 
بۆیــە ئەگەرچــی داعــش لــە عێراق و 
سوریە الواز بووە، بەاڵم ڕێژیم دەتوانێ 
سیاســەت  هەمــان  و  کار  هەمــان 
لــە شــوێنێکی دیکــە و لەوانەیــە بــە 
جۆرێکی دیکە دووپات بکاتەوە، بۆیە 
پێویستە واڵتانی جیهان لە بەرانبەریدا 

ڕاوەستن.

دۆخــی نێوخۆیــی ئێــران پتــر لــە 
و  بــووە  ئاڵۆزتــر  کاتێــک  هــەر 
ڕێژیمیــش  دژی  خۆپیشــاندانەکانی 
پەرەیان ســەندووە، ئەو هەڵوێســت 
چەنــدە  دەرەکییانــە  گوشــارە  و 
دەتوانــێ بە قازانجــی بزووتنەوەی 
ئێــران  گەالنــی  ئازادیخــوازی 
بشــکێتەوە یان کاریگەری هەبێت لە 

سەر داهاتووی ئێران؟
ئەو گوشــارانە دەتوانێ ڕووی ڕاستی 
بــە  ســەبارەت  ئیســالمی  کۆمــاری 
پێشــێلکردنی مافــی مــرۆڤ پیشــان 
لــە  هەمــووکات  کــە  ڕێژیــم  بــدەن؛ 
خۆپیشــاندانەکان بــە شــێوەی هۆڤانــە 
خەڵکــی ســەرکوت دەکــرد، لە ڕووی 
دەرەوەی، خەڵکەکــەی بــە تێرۆریســت 
خەڵکــی  ســەرکووتی  و  دەبــرد  نــاو 
قەبــووڵ نەدەکــرد؛ بــەاڵم مە حکــووم 
کردنــی ڕێژیــم دەتوانــێ لــە قۆناخی 
یەکەم ڕووی ڕاســتی ڕێژیم و جۆری 
هەڵسوکەوتی لەگەڵ خەڵکی خۆی و 
خەڵکانی دیکە پیشــان بدات. ئەمەش 
دەبێتــە هــۆی ئەوەیکــە تــا ڕادەیەک 
ســەرکوتی  بــە  ســەبارەت  ئاســانتر، 
خەڵــک، ڕێژیــم ســەرکۆنە بکرێــت. 
هەڵبەت من پێم وایە ڕاســتەوخۆ و بە 

کردەوە کاریگەریی ئەوتۆی نابێت.

کــورد یەکێک لــەو الیەنانە بوو کە 
ئەمنیەتــی  کۆنفڕانســی  بەشــداری 
ئــەم  گرینگــی  کــرد؛  موونیخــی 

بەشدارییە بۆ کورد چییە؟
ڕێبەریــی کوردی باشــوور توانیان لەم 
تریبوونــە کەڵــک وەربگــرن، کە ڕا و 
بۆچوونــی خۆیان ســەبارەت بە کێشــە 
ئەمنیەتییــەکان بــە گوێــی واڵتانــی 
دونیــا بگەیەنن. هاوکات توانییان لەم 
کۆنفڕانســەدا چاویــان بــە ڕێبەرانــی 
واڵتانی دیکە بکەوێت و لە ســەر ئەو 
ڕەوشــە هەســتیارە کــە پــاش هێرشــی 
حەشــدی شــەعبی و بــە هاوکاریــی 
ئیســالمی  کۆمــاری  ڕاســتەوخۆی 
و  کەرکــووک  ســەر  کرایــە  ئێــران 
باشــووری  دیکــەی  ناوچەکانــی 
کوردســتان هاتۆتــە ئــاراوە، گفتووگۆ 
بکەن. پێم وایە گرینگی ئەم مەســەلە 
لەوەدایە کــە کورد الیەنێکی جیددی 
بــوو بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی داعــش و 
تێرۆریــزم لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتدا؛ 
الواز بوونــی کــورد لــەم دۆخــەدا واتە 
بەهێزبوونــی تێرۆریــزم لــە ناوچەکــە، 
ئەمــەش بەرژەوەندیــی واڵتانــی دیکە 
دەخاتــە مەترســییەوە. پێــم وایــە ئەمە 
گرینگترین پەیامێک بوو کە لەالیەن 
کۆنفڕانســی  لــە  کــورد  ڕێبەرانــی 
ئەمنیەتــی موونیــخ ڕوو بــە واڵتانــی 

جیهان دراوە.



١١ ژمارە ٧١٩، ١٩ی فێڤریەی ٢٠١٨

شەریف فەالح
بەشی دووهەم ـ کۆتایی

زستان
 لە کولتووری کوردەواریدا

مانگــە نــەورۆز، یان ســێ شەشــەی 
هەیاسی:

 لە ١٢ی ڕەشــەممەوە هەتا ســەرەتای 
نــەورۆز و بەهــار، کــە بــە )مانگــە 
نەورۆز، یان ســێ شەشــەی هەیاسی( 
یان "سێ شەش ڕۆژی ئەیاز" ناسراوە، 
بەپێــی باوەڕی خەڵک شــەش ڕۆژی 
یەکــەم بەفــر دەبارێــت، شــەش ڕۆژی 
دووهەم بای توند هەڵدەکات و شــەش 
و  هەڵدێــت  تــاو  ســێیەمیش  ڕۆژی 
خۆرەتــاو، دنیا گەرم دەکات و بەفری 
الپاڵ دەتوێتەوە و خوڕەی ئاوی جۆبار 
و شــیوەرد، مزگێنیــی هاتنی بەهار و 
نەورۆز دەدات و ڕەشــەممەی ڕاســتی 
ســپی  وەرزی  و  دەردەخــات  خــۆی 
کۆتایــی پێدێت و ڕەشــایی دەکەوێتە 

دنیا.
خواردنی زستانە:

لــە کوردەواریــدا بەپێی ئەزموون و بەو 
هۆیەی زســتانی سەخت و تووش زۆر 
بووە، خەڵک هەر لە وەرزەکانی هاوین 
و پاییــزەوە، لــە فکــری دابینکردنــی 
خواردن و پێداویســتیی زســتانەدا بوون 
و بەم کارە دەگوترا )تفاق خســتن( یان 
"ئازۆقــەی زســتان"؛ لــە هاوینــدا لــە 
بەرهەمــی دانەوێڵە وەک گەنم، ماش 
خواردنــی  زۆر  نــۆک  و  نیســک  و 
زســتانە دروســت دەکران و بە وشــک 
کراوەیی بۆ وەرزی زستان هەڵدەگیران 
و زســتانە چەندان چێشــت و خۆراکی 

بەتام و چێژیان لێ ساز دەکرا.
بەتایبەتــی لــە گەنم کە بــە یەکێک 
لە ســەرەکیترین سەرچاوەکانی "ڕسق" 
دەهاتــە ئەژمــار کــە پاش شــۆردنەوە، 
دوای  و  هەڵدەخــرا  ســەربانەوە  لــە 
وشــک بوونــەوە، بەشــی زۆری کــە 
پێــی دەگوتــرێ "بــاراش، بارئــاش" بۆ 
"زمهەڕ"ی زســتان دادەنرا و لە پاییزدا 
دەیاننــاردە "ئــاش" و دەیانکــردە ئــارد 
بــۆ نــان و کولێرە. بەشــێکی کەم لەو 
گەنمــەش دادەنــرا کــە پێیــان دەگــوت 
"پەتڵــە"، بە ســێ بەش دابــەش دەکرا: 
بەشــێکی لەگــەڵ "دۆ"ی خەســت و 
گەاڵی شــێلم و ســەلکەکەی تیکەڵ 
دەکرێت )هەڵبەت بۆ خواردنی )شێلم( 
تەنیا گەاڵ شــێلمی تێ دەکرێت و بۆ 
"دۆینە، ترخێنە" تەنیا دۆی خەســت و 
ترش لەگەڵ گەنم تێکەڵ دەکرێت" و 
دوای زیاتــر لــە مانگێــک دەیکوڵێنن 
و پاش ســاردبوونەوە لە ڕێوڕەســمێکی 
کچێکــی  و  ژن  چەنــد  تایبەتــدا، 
کارامــە لە ســەربانی مااڵن کە گەاڵ 
"پوونگــە"ی لەژێــر ڕادەخرێت، "دۆینە 
و شێلمە"کە بە جیا لە یەکتر، تۆپەڵ 
تۆپــەڵ دەکەنــەوە و دوای چەند ڕۆژ 
وشــک دەبێتــەوە و هەڵدەگیرێــت بــۆ 

زستان.
بــە  "پەتڵە"کــەش،  دیکــەی  بەشــی 
"دەســتار، دەســار، یان "هاڕە" نیوەکوت 
دەکرێــت و وەک بڕوێش )ســاوەر( بۆ 
زستان هەڵیدەگرن و چەندین خۆراکی 
لێ دروســت دەکرێــت؛ جیا لەم کارانە 
لە وەرزی هاویندا زۆرێک لە میوەکان 
وەک "قۆخ، ســێو، قەیســی، هەرمێ، 

بەهێ، هەنجیر و هەڵووژە..." وشــک 
دەکرێنــەوە و بــۆ زســتان هەڵدەگیرێن. 
جیــا لەوانە بۆ شــەوچەرەی زســتانیش 
"مێوژ، گوێز، سنجوو، ناوکە قەیسی، 
بادام، گوڵەبەڕۆژە، و تۆوی کوولەکە 
خواردنــی  لــە  بەشــێکن  شــووتی"  و 
"تەماتــە،  وشــککردنەوەی  زســتانە. 
و  )کوولەکــە(  کــەدوو  و  بایەنجــان 
بیبــەری شــیرین و تیژ"یــش بەشــێک 
لــە  لــەو پێداویســتییانەی کــە  بــوون 
زســتاندا بــۆ لێنانی چێشــت کەڵکیان 

لێ وەردەگیرێت.
لــە  و  ڕۆژهــەاڵت  هەورامانــی  لــە 
ناوچەکانــی ژاوەرۆ )کامێــران، ســنە 
پیــرە  و  زانــا  جووتیــارە  مەریــوان(  و 
بەمشــوورەکان، لــەو کاتانــەی تــرێ 
خەریــک بــوو تــەواو بێت، بــە وریایی 
هێشووە ترێی نیوە گەییویان لێدەکردەوە 
و لەنێــو کەوێــڵ )خانەبــاخ( یــان لــە 
ژوورێ )هێشخان(ی ماڵ کە چۆڵە، 
بە میچی ژوورەکەدا هەڵیدەواسی کە 
پێی دەگوترێت )ئانگوو(؛ ئەو هێشــوە 
ترێیانــە ســاغ دەمانــەوە و هیچیان لێ 
نەدەهــات و لە زســتاندا لــە گوندەکان 
جووتیــارە  دەخــوارد.  تازەیــان  ترێــی 
چەشــنە  بــەم  هــەر  بەمشــوورەکان، 
میوەکانــی وەک "هەنــار، هەرمــێ، 
بەهێ و ســێو"یان بە هەڵواســراوی یان 
لەنێو "کا" و پووش و پاوان هەڵدەگرت 
بەبــێ ئــەوەی هیچیان لێ بێت کە بۆ 

ماوەی چەند مانگ دەمانەوە.
بەگشــتی ئەو خۆراک و خواردنانەی 
کە زســتانان لەنێو کوردەواری دروست 
لــە: "دۆینــە، شــێلم،  بریتیــن  کــراون 
نیســکێنە،  قاورمــە،  بڕوێش)ســاوەر( 
ئاوگۆشــت،  )دانوولــە(  دانەکواڵنــە 
نۆکاو، پیازاو، گونێنە )هەر ترخێنەیە، 
بــەاڵم نەختێ توندترە و لەگەڵ ڕۆنی 
شــیر  گۆشــتاو،  دەخرێــت(  خۆماڵــی 
برنــج و...". لە کەشــی ســارد و بەفر 
و بارانــی زســتانی کوردەواریــدا هــەر 
ئــەو خواردنــە گەرمانە و شــەوچەرەی 
بەتام و چێژ، تین و هێزیان بە خەڵک 
بەخشــیوە هەتــا لــە بەرانبەر ســەرمادا 
خۆڕاگــر بــن و وزە وەربگرن. بێگومان 
ژن و کچان لە هەڵگترن، سازکردن و 
لێنــان و ئامادەکردنی ئەم خۆراکانەدا 
لــە زســتانی کــوردەواری و بەتایبــەت 
گونــدەکان دەوری ســەرەکییان هەبووە 
و  گەرمــی  ســەرەکیی  هــۆکاری  و 

خۆشەویستیی خێزان بوون.
ناودێرکردنی ڕۆژەکانی ڕەشەممە:

کولتــووری  لــە  ڕەشــەممە  مانگــی 
دواییــن  ئــەوەی  لەبــەر  کوردەواریــدا 
مانگــی ســارد و ســەرما و  کۆتایــی 
ســەهۆڵبەندانە و پــاش ئــەوە نــەورۆز 
لــەو  یــەک  دێــت،  بەهــار  وەرزی  و 
مانگانەی وەرزی ســاڵە کە جموجۆڵ 
دەخاتــە نێو خەڵک و هەموو الیەک، 
خــۆ بــۆ پێشــوازیی بەهــار و وەرزی 
بووژانــەوە ئامــادە دەکــەن. لــە ٢5ی 
لــە  هەنــدێ  ڕەشــەممەوە،  مانگــی 
ڕۆژەکان نــاوی تایبەتیــان بــۆ دیاری 
باســمان  پێشــتر  هــەروەک  کــراوە. 

هەتــا  ڕەشــەممەوە  ١٢ی  لــە  کــرد، 
بــە ســێ شەشــەی  ٣0ی ڕەشــەممە 
لــە  بــەاڵم  کــراوە،  ناودێــر  هەیاســی 
هەندێ ناوچەی دیکە ســێ شەشەی 
هەیاســی )ئایاز( کاتەکەی گۆڕاوە؛ 
لە ناوچەی "شــائاباد"ی کرماشــان لە 
٢9ی بەفرانبــارەوە دەســت پێــدەکات و 
لــە ١7ی ڕێبەندانــدا کۆتایــی پیدێت 
کاتــەدا  لــەم  ڕۆژە.   ١٨ ســەرجەم  و 
مــەڕدار و ئاژەڵدارانــی ئێڵی "گۆران" 
زۆر  ئاژەڵەکانیــان  بەخێوکردنــی  بــۆ 
لەو هەژدە ڕۆژە دەترســن، چونکە لەو 
کاتــەدا دابینکردنــی ئالیــف )ئاڵــف( 
و شــوێنی حەوانــەوە بــۆ ئاژەڵەکانیــان 
تووشی کێشە دەبن، بۆیە لەم کاتانەدا 

پیرەپیاوان دەڵێن: 
خودا داد ژدەس سێ شەش گۆران
ماڵمان بار بکەد بچیم وە تووران

ڕۆژی  بــە  مانــگ  ٢5ی  ڕۆژی 
"گیسکی بەلەمز" ناسراوە، بەرەبەیانی 
و  ســاماڵ  ئاســمان  کــە  ڕۆژە  ئــەم 
مــاڵ  لــە  گیســکێک  خۆرەتــاوە، 
وەدەر دەکەوێــت و ملــی دەشــت و دەر 
دەگرێتەبەر و دەست دەکا بە ڕمبازێن 
و جلیتــان لــەوەڕ، بــەاڵم الی ئێــوارە 
پێــدەکات،  دەســت  دژوار  تۆفانێکــی 
و  ناشــارەزایە  بچکۆلــە  گیســکە 
ڕێگــەی ماڵــەوە نابینێتــەوە و ســەری 
لــێ دەشــێوێت و ڕێگــەی لــێ هەتڵــە 
دەبــێ، لــە تــاو ســەرما و زوقــم مردار 
دەبێتــەوە و ئــەم ڕووداوە لەنــاو کــورد 

بووەتە پەندێکی کوردی و دەڵێن:
)دەڵێی گیسکی بەلەمزێ(، هەروەها 
بــە مرۆڤــی  هەڵپە و بــزۆز و نەحەواوە 
دەگوتــرێ کــە لە شــوێنێک ئــارام و 

قەراری نەبێت.
ڕۆژانــی ٢7 و ٢٨ی ڕەشــەممە بــە 
"قڕانــە دەعبــا" و مەرگی بەکۆمەڵی 
باڵنــدەکان ناســراوە، چونکــە زۆر جار 
باڵنــدە کۆچــەرەکان لــەم دوو ڕۆژەدا، 
ڕەق  کــەش  گۆڕانکاریــی  بەهــۆی 
مــردار  بەکۆمــەڵ  و  هەڵەدەگەڕێــن 
دەبنــەوە؛ بــۆ وێنــە  ســاڵی ١٣١4ی 
لــەو  زایینــی(  )١9٣5ی  هەتــاوی 
موکریــان  ناوچــەی  لــە  ڕۆژانــەدا 
کەشوهەوا گۆڕا و تۆفان و زوقمێک 
باڵنــدەی  هــەزاران  بــە  و  هەڵیکــرد 
کۆچــەری لــە ســەرما ڕەق هەاڵتــن 
و مــردار بوونــەوە؛ لــەو ســاڵەوە بــەو 
دەعبــا(  )قڕانــە  دەگوترێــت  ڕۆژانــە 
و ســەیفولقوزات شــاعیری پایەبــەرز، 
غەزەلێکــی  ڕووداوەوە  ئــەو  بەهــۆی 

جوانی هۆنیوەتەوە.
ڕۆژانــی ٢9 و ٣0ی ڕەشــەممە بــە 
ڕۆژانی هەق و حیساب )ئاڵەکۆک(
یش ناسراوە، ئاڵەکۆک گیایەکی لە 
شێوەی )شنگ(ە؛ بە باوەڕی خەڵکی 
ناوچــەی مەهاباد لــەو ڕۆژانەدا بەفر 
خوازبێنــی لــە ئاڵەکــۆک دەکات و 
ئاڵەکۆکیش لە وەاڵمدا دەڵێت هێشــتا 
زووە و ســەبرت هەبــێ بەڵکوو نەختێ 
هەوا باشتر بێت و زوڵفەکانیشم نەختێ 
درێژتــر بــن و پاشــان ڕازی دەبــم. لــە 
بــۆ  ئاڵەکــۆک  زســتاندا  کۆتایــی 

زەماوەنــد ڕازی دەبێــت و لــەم کاتــەدا 
ئیتــر کەشــوهوا بەهارییــە و بەفــری 
و  دەتوێتــەوە  خەریکــە  کوێســتانان 
وەاڵمی ئاڵەکۆک دەداتەوە و دەڵێت:

ئاڵەکۆکی پرچنە
چۆڕچۆڕەم کەوتە بنە

چ بکەم لەو ماڵ و ژنە
ئەم باوەڕ و نەریتە لە ناوچەی شنۆش 
بــاوە، بــەاڵم لەباتــی ئاڵەکۆکــە دەڵێن 
)ئاڵەقۆقــە( و لــەو ناوچەیــە کاتێک 
ئاڵەقۆقــە ئامــادە دەبێت شــوو بە بەفر 

بکا، بەفر لە وەاڵمدا دەڵیت:
ئاڵەقۆقەی سەرپرچنە
چبکەم لەو ماڵ و ژنە
چۆڕچۆڕەم کەوتە بنە

لە باوەڕی خەڵکی سنە و دەوروبەریدا، 
زســتان بنەماڵەیەکی ســێ کەســییە، 
دایــک نــاوی "خاتــوو زەمهەریــر" ە و 
دوو کوڕیشــی هەیە بەناوەکانی "چلە 
گــەورە و چلــە بووچکەلــە"، ســەرەتا 
چلــە گــەورە دێــت و بــەدوای ئــەودا 
چلــە بچکۆلــە دێــت. چلە گــەورە لە 
ســەرەتای بەفرانبارەوە دەست پێدەکات 
و ماوەکــەی چل ڕۆژە و پاشــان چلە 
بچکۆلە دێت کە ئەویش تەمەنی چل 
ڕۆژە و لــە بیســتەمی ڕەشەمەشــەوە 
هەڵبەتــە  دێــت،  زەمهەریــر  خاتــوو 
لــە ڕۆژانــی کۆتایــی،  هەرســێکیان 

کۆتایی تەمەنیانە و دەمرن.
لــە شــەوی ٢5ی ڕەشــەممەوە هەتــا 
شەوی نەورۆز، ڕۆژانی هیان کەنشت 
و مەرگی ئەو بنەماڵە سێ کەسیەیە 
و لەو ڕۆژانەدا کەشوهەوا بەتەواوەتی 

سارد دەبێت.
هەڵبــەت بــە بــاوەڕی هەنــدێ ناوچە، 
خاتــوو زمهەریر خوشــکی چلە گەورە 
و چلە بچکۆلەیە، بەاڵم لەالی سنە و 
دیواندەرە لەو باوەڕەدان کە دایکیانە.

دەزانــێ  کاتێــک  زمهەریــر  خاتــوو 
هــەردوو کوڕەکــەی مــردوون، دەســت 
دەکاتــە شــیوەن و شــین و شــەپۆڕ و 
گریانێــک و بــۆ مــاوەی نــۆ شــەو و 
ڕۆژ شــیوەنێک بەرپــا دەکا و دەڵــێ 
دەیهــەوێ دنیــا تێــک بــدات، زوقم و 
بەســتەڵەک و تۆفانێــک هەڵــدەکا و 
بڕســت لە خەڵک دەبڕێت، بە باوەڕی 
پیرەپیــاو و پیرەژنــان، لــەو ڕۆژانــەدا 
خەڵــک هەرچــی جلوبەرگــی زیاتــر 

لەبەر بکەن، دیسان هەر کەمە.

شەونشینیی زستانان:
لــە کوردەواریــدا یەک لــەو کولتوورە 
شەونشــینی  و  ســەردان  دێرینانــە 
و  چیــن  نێــوان  ئامشــۆڕەفتی  و 
ئــەم  بەتایبــەت  جیاجیاکانــە.  توێــژە 

کولتــوورە لــە زســتاندا لەبــەر ئــەوەی 
خەڵــک بێکار بوون و کەرەســەیەکی 
دیکــەی وەک ڕادیــۆ، تەلەفزیــۆن لە 
گۆڕێــدا نەبووە، خەڵکــی گەڕەک و 
گونــدەکان، پەیوەندییەکــی چڕوپڕی 
کۆمەاڵیەتییــان پێکــەوە هەبــووە و لە 
خەم و شادیی یەکتردا بەشدار بوون. 
خەڵــک لە ڕابــردوودا، شــەوانی دوور 
هیــچ  بەبــێ  زســتانیان  درێــژی  و 
ســەرقاڵییەک چۆن بەسەر بردووە؟ لە 
شــەوانی زســتاندا لــە دیوەخــان و ماڵە 
ئاغا و دەوڵەمەند و هەژاران چی باس 

کراون؟ 
کــە  زوو،  جــاران  گونــدەکان،  لــە 
لــە  ئێــوارە  نوێــژی  بــۆ  پیرەپیــاوان 
پــاش  و  دەبوونــەوە  کــۆ  مزگــەوت 
نوێژکــردن یەکتریــان بــۆ مــاڵ داوەت 
دەکرد، یان گفتیان بە یەک دەدا کە 
پــاش شــێو دێــن بــۆ ماڵیــان، زۆربەی 
شەونشــینییەکانی مااڵن لە زســتان و 
بەتایبەت گوندەکان خێزانی بووە. جیا 
لە هەندێ شەونشــینی کە گەنجان و 
تازەالوان لە ماڵێکی چۆڵ و تەریک 
پێکــەوە کۆ دەبوونەوە و جیا لە یاریی 
جۆرابێن، شا و وەزیر و زۆران قەمچان 
گۆرانــی  و  هەڵماتێــن  و  چــووزان  و 
زۆری  هــەرە  بەشــی  هەڵپەڕکــێ  و 
ســەرگەرمیییەکان بــوو. لــە شــەوانی 
زســتاندا و لــە شەونشــینیی خێزانیــدا، 
هەر کەسە و لەگەڵ هاوماڵ و هاوڕێ 
و هاوتەمەنی خۆی مەجلیسیان گەرم 

دەکرد.
جلوبــەرگ،  باســی  ســەرەژنەکان 
دەرودراوســێ، خۆهەڵکێشــان و قسە و 
باسی کۆڕی تایبەت بە ژنانیان دەکرد 
و لە گۆشــەیەکی دیکەشەوە کچانی 
گەنجیــش خەریکی ســرت و خورت و 
ڕاز و نهێنیــی خۆیــان بــوون. لــەالی 
و  پیــرەکان  دیوەخانیشــەوە  ســەرووی 
سەرۆکی ما،ڵ بە دەم جگەرەکێشانی 
جارەجــارە  کــە  "تــەوەس"ەوە  تووتنــی 
دەکۆکیــن، دەیانکــردە بەزمــی خۆیان 
و هەنــدێ جار لە باســی سیاســەتەوە، 
دەپەڕینــەوە ســەر باســی جــووت و گا 
و گلەیــی لــە زەمانــە و پــاش تاوێک 
دەیانکردە باســی بیــرەوەری گێڕانەوە. 
لەو کۆڕانەدا بێگومان کەسێکی ژیر 
و وریــا و قســە و نوکتــەزان هەر پەیدا 
دەبوو کە هەندێ جاریش لەناو ژنانیش 
هەبوو، دەســتی دەکرد بــە گێڕانەوەی 
راز و حیکایــەت و چیرۆکــی مامــە 
گــورک و ڕێــوی و کەڵەشــێر و ورچ 
و کــوڕە کەچــەڵ. زۆر جــار مندااڵن 
گوێگــری  دەبوونــە  کچانیــش  و 
تامەزرۆی ئەو چیرۆک و سەربوردانە 

و متەقیــان لێــوە نەدەهــات و گێــڕەوە، 
هێنــدە بە تامەزرۆییەوە چیرۆکەکانی 
دەگێڕایــەوە و پاڵەوانەکانی دەگۆڕی 
بــۆ کەســە نزیکەکانــی نــاو ئاوایــی 
کــە وەک فیلمێکــی ســینەمایی لێ 

دەهات.
دیوەخانــی زســتان، هەوێنــی ئەدەبــی 

زارەکی:
ئــەم نەریــت و کولتــوورە بەپێی ناوچە 
و شــار و گونــد و دەڤەرە جیاجیاکانی 
کوردستان و تەنانەت توێژ و چینەکان 
گۆڕانــی بەســەردا دێت؛ لە دیوەخانی 
ئاغا، کوێخا، بەگزادە و گەورەپیاواندا 
شەونشینی و کۆڕی تایبەت ساز دەکرا 
و لــە زۆربــەی دیوەخانــی ئاغاکانــی 
موکریان، گەورک، مەنگوڕ، پشدەر، 
باڵەکایەتــی، جافایەتــی، دزەیی و... 
گۆرانیبێژ، دەنگبێژ و حیکایەتخوانی 
شارەزا، ڕازێنەرەوەی ئەو کۆڕانە بوون 
و بەشــێکی زۆر لــە بەیــت، گۆرانییە 
فۆلکلۆرییــەکان و بەگشــتی ئەدەبی 
زارەکیــی کــورد، لــەو کۆڕانــەدا بــە 
زیندوویــی ماوەتــەوە و پشتاوپشــت و 

دەماودەم هەتا گەیونەتە ئەمڕۆ.

شەوچەرەی زستان:
شــەوانی ســاردی زســتان و کــۆڕی 
گێڕانــەوەی  و  شەونشــینی  گەرمــی 
چیــرۆک و بەنــد و بــاو و حیکایــەت 
لەگــەڵ  هــاوکات  ئەفســانەکان،  و 
مــااڵن  شــەوچەرەی  خواردنــی 

ڕازێنراوەتەوە.
ئــەم نەریــت و کولتــورەش ناوچــە بــە 
ناوچــە جیــاوازە و لــە هــەر شــوێنێک 
جۆرێکە و لە هەر دەڤەرێک جۆرێک 
خــواردن و  چــەرەزات ئامــادە کــراوە. 
لە ناوچەی ســنە دەڵێن: "شەونشــینی 
و خوەش نشــینی" لــە ناوچەی ژاوەرۆ 
کــە گوێــز و مێــوژ و تــۆوی وشــک 
زۆرە، شەونشــینییەکان دەڕازێنێتــەوە. 
لــە ناوچەکانی دیکەش گوڵەبەڕۆژە، 
تــۆوی کوولەکــە و شــووتی و ناوکە 
قەیســی و هەنــدێ جاریــش قەیســی 
وشــکەوکراو و لەتکە هەرمێ و ســێو 
نەزیلــەی  و  ڕاز  بــەدەم  و  دادەنرێــت 
دایەپیــرە و بابەپیــرەوە دەیخــۆن و کات 
بەســەر دەبــەن و هەتــا درەنگانی شــەو 
بەم چەشــنە شــەو نیوە دەکەن و پاشان 
کــە منــدااڵن خەو تینیان بــۆ دێنێ و 
الر دەبنــەوە، ئیتر گەورەکانیش واز لە 
بەزمــی خۆیان دەهێنن و دەڵێن "ئەرێ 
بــرا نەیکەینــە شــەو"، هــەر یەکەو بۆ 
و  دەکەوێــت  وەڕێ  خــۆی  ماڵــی 
دەچنــەوە کۆشــی خــەو و شــەوگاری 

ساردی زستان.

١ـ سلیمی هاشم، زمستان در فرهنگ مردم کرد – انتشارات سروش چاپ اول ١٣٨١
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ڕۆژنامــەی کوردســتان بــە مەبەســتی هەرچــی زیاتر ئاشــکرا کردنــی پێشــێلکاری مافەکانی مرۆڤ لــە ناوچەکانی 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت، هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر بارودۆخی مافی مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت 

باڵو دەکاتەوە و دەیخاتە بەر دیدی خوێنەرانی بەڕێز.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشــێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی کۆتایی مانگی ڕێبەندانی ســاڵی ٩٦ی 
هەتاوی لە شــار و ناوچە کوردنشــینەکانی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە بریتییە لە حاڵەتەکانی دەسبەســەر کردن، بانگهێشــت، ئێعدام، 

کوژران و بریندار بوونی کۆڵبەران، کرێکاران، خۆکوشتن، زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.

دەسبەسەر،بانگهێشت و زیندانیی کردن 
لە ماوەی دوو حەوتووی رابردوودا: 

١7ی  ڕێکەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی 
ڕێبەنــدان، هاوواڵتییەکــی کــورد بــە 
تەمــەن  ئەحمــەدی"  "مەهیــار  نــاوی 
ڕشــتەی  خوێنــدکاری  و  ســاڵ   ٢4
کامپیۆتێر خەڵکی شاری سنە لەالیەن 
ڕێژیمــەوە  ئیتالعاتییەکانــی  هێــزە 

دەستبەسەر کرا. 
٢0ی  ڕێکەوتــی  هەینــی  ڕۆژی 
ڕێبەنــدان، الوێکــی تەمــەن ٢0 ســاڵ 
خەڵکی گوندی "بانەوڕێ"ـــی شــاری 
پــاوە، بــە نــاوی "ئیحســان قــادری" لە 
الیەن هێزەکانی ئیتالعاتەوە دەسبەسەر 

کرا. 
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی ١٨ی 
ڕێبەنــدان، هاوواڵتییەکــی کــورد، بــە 
نــاوی "هەڵمــەت فرووغــی" خەڵکــی 
گونــدی "بێورانــی خــوارێ" ســەر بــە 
هێــزە  الیــەن  لــە  سەردەشــت،  شــاری 
ورمێــوە  شــاری  ئیتالعاتییەکانــی 
ڕۆژ  هەمــان  هــەر  کــرا.  دەسبەســەر 
خەڵکــی  کــوردی  هاوواڵتییەکــی 
گوندی "بێڵەوەر"ی شــاری مەریوان بە 
نــاوی" موزەفــەر لوتفــی" بــە تۆمەتی 
"هەوڵــدان بــۆ ڕووخاندنــی حکوومەتی 

ئیسالمیی ئێران" دەسبەسەر کرا.
گوشــار هێنان بۆ سەر مامۆستایەکی 
١٦ی  ڕێکەوتــی  کــورد:  ئایینــی 
ئیتالعاتــی  ئیــدارەی  ڕێبەنــدان، 
"مــوارد  مامۆســتا  مەهابــاد،  شــاری 

ئەکرام" مامۆســتای ئایینیی گوندی 
"ســەهۆاڵن" سەربە شــاری مەهابادیان 

بانگهێشتی ئەو ئیدارەیە کردووە.
هەواڵنێــری  ئەســعەدی"،  "نیشــتمان 
لەژێــر  هەواڵــی موکریــان،  ئاژانســی 
ئەمنییەتییەکانــی  هێــزە  گوشــاری 
ڕێژیمی ئێران، ناچار بە بەجێهێشــتنی 

زێدەکەی بوو.
ڕێبەنــدان،  ١5ی  ڕێکەوتــی 
نــاوی  بــە  کــورد،  هاوواڵتییەکــی 
"میالد دالرا" خەڵکی ســەقز، لە الیەن 
دادگای ئینقالبــی ئــەم شــارەوە بە ١5 

مانگ زیندان مەحکووم کرا. 
لــەو ماوەیــەدا هاوواڵتییەکــی کــورد، 
خەڵکــی شــاری پیرانشــار بــە نــاوی 
بــۆ  ئــازەر"  ســوڵتانی  "ڕەســووڵ 
زیندانییەکــەی،  مــاوەی  تێپەڕاندنــی 
ڕەوانەی گرتووخانەی ناوەندیی شاری 

ورمێ کرا. 
٢٣ی  ڕێکەوتــی  دووشــەممە  ڕۆژی 
دادگای  یەکــی  لقــی  ڕێبەنــدان، 
ئینقالبی شــاری سنە بە سەرۆکایەتی 
دادوەر "سەعیدی" حوکمی چوار ساڵ 
زیندانــی تەعزیری، بۆ هاوواڵتییەکی 
کــورد بــە نــاوی "شــەهرام فەرهــادی" 

بڕییەوە. 
لقــی یەکی دادگای ئینقالبی شــاری 
سنەش، هاوواڵتییەکی کوردی خەڵکی 
ئەو شــارەی بە ناوی "محەممەدنەعیم 

ســاڵ   45 تەمــەن  محەممەدپــوور"، 
کــوڕی عەبدولکەریــم، بــە دوو ســاڵ 
زیندانــی تەعزیری بە لەبەرچاوگرتنی 
پێشــووی  دەسبەســەربوونی  مــاوەی 

مەحکووم کرد.
دەزگای قەزایــی لە مانگی ژانویەدا، 
مانــگ   7 و  ســاڵ   5٣ حوکمــی 
زیندانیــی بــۆ ١4 هاوواڵتیــی  کــورد 
بــە تۆمەتــی "سیاســی و ئەمنییەتــی" 

دەرکرد.
سیاســیی  زیندانیــی  دوو  هەروەهــا 
دیکــەی کــورد، بــە ناوەکانــی ڕامین 
حوسێن پەناهی و هیدایەت عەبدوڵاپوور 

بە ئێعدام مەحکووم کراون.
لــە نێوەڕاســتی ئــەم مانگــەوە، ئیجالل 
قەوامــی، ڕۆژنامەنــووس و چاالکــی 
مافی مرۆڤ، خەڵكی شــاری ســنە، 
بــە باوکردنــەوەی نامەیــەک ڕوو لە 
ویژدانانــە نەنووســتووەکان ڕایگەیانــد، 
کە لە الیەن کەســانێکی دیاریکراوەوە 

هەڕەشەی کوشتنی لێ کراوە.
لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا، زۆربەی 
لــە  دەسبەســەرکراو  هاوواڵتییانــی 
و  "سیاســی  بەتۆمەتــی  کوردســتان، 
هاوکاری لەگەڵ حیزبە کوردییەکانی 
دژبەری حکومەتی ئێران" لەالیەن هێزە 
ئیتالعاتییەکانــی ســەر بــە حیفــازەت 
ئیتالعاتی سپای پاسدارانەوە گیراون.

بەربوونەوە، کوژران و بریندار بوونی کۆڵبەران
شــەوی دووشــەممە ڕێکەوتی ١٦ی ڕێبەندان، کۆڵبەرێکی کورد بە ناوی "تاهیر چاشــنی دڵ"، تەمەن ٣5 ســاڵ خەڵکی 

گوندی "حەلج" سەر بە ناوچەی تەرگەوەڕی ورمێ، بە هۆی بەربوونەوەی لە بەرزایی، گیانی لە دەست دا. 
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ١7ی ڕێبەنــدان، کۆڵبەرێکــی کورد بە ناوی "محەممــەد کەریمی" خەڵکی گوندی "دزڵی" 

سەر بە شاری هەورامان بە هۆی بەربوونەوە لە بەرزایییەکانی "تەتە"بە توندی بریندار بوو و القێکی شکا.

خۆکوژی لە کوردستان 

الوێکی ١٦ ســاڵە بە ناوی "مەسعوود 
بێهــروزی"، کــوڕی ڕەمــەزان خەڵکی 
شــاری شــنۆ هەوڵــی خۆکــوژی دا و 

کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا. 
یەکێــک لــە کرێکارانی شــارەداریی 
شــاری کامیــاران بــە نــاوی "بیــژەن 
قۆڵــزووی" بە هۆی نەدانی مووچەی 
دواکەوتــووی چەنــد مانگە لــە الیەن 
شــارەداریی ئەو شارەوە، خۆی سووتاند 
و پاش چەند ڕۆژ، ڕۆژی یەکشەممە 
لــە  یەکێــک  لــە  ڕێبەنــدان،  ٢٢ی 

تەورێــز  شــاری  نەخۆشــخانەکانی 
گیانی لە دەست دا. 

ڕۆژی شەممە ٢١ی ڕێبەندان، الوێکی 
گونــدی  خەڵکــی  ســاڵ   ٢١ تەمــەن 
"شەمسە"ی ناوچەی تیلەکۆی شاری 
ســەقز، بە ناوی "ئەســعەد مەولوودی" 
کــوڕی محەممــەد کۆتایی بە ژیانی 

خۆی هێنا. 
ڕۆژی ســێ شــەممە ڕێکەوتی ٢4ی 
ڕێبەندان، زیندانییەکی کورد بە ناوی 
"حوسێن قولیزادە" خەڵکی شاری سنە، 

لە زیندانی ناوەندیی ئەو شــارە هەوڵی 
خۆکوژی دا.  

ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ٢٣ی 
ڕێبەنــدان، الوێکی یارســانی بە ناوی 
"یەحیا یاری" تەمەن ٢4 ســاڵ کە لە 
کۆتایییەکانی ماوەی ســەربازییەکی 
و  کــردن  بێڕێــزی  هــۆی  بــە  بــووە، 
بەرپرســانی  الیــەن  لــە  هەاڵواردنــەوە 
پادگانــی نیزامیی "ســابتخا" کۆتایی 

بە ژیانی هێنا.

نەبوونی خزمەتگوزاری پزیشکی

ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی ١٨ی 
ڕێبەنــدان، هاوواڵتییەکــی کــورد بــە 
تەمــەن  ســتەمدیدە"  "حەســەن  نــاوی 
54 ســاڵ خەڵکی شــاری ســەقز، کە 
بــە هــۆی نەخۆشــی دڵــەوە ســەردانی 

نەخۆشخانەی شاری سەقزی کردبوو، 
پێداویســتییە  نەبوونــی  هــۆی  بــە 
شــارەزا  پزیشــکی  و  پزیشــکییەکان 

گیانی لە دەست دا.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ٢٢ی 

ڕێبەندان، کارن ئەلیاســی، منداڵێکی 
ســاوای دوو مانگــەی یەکێــک لــە 
بنەماڵە بوومەلەرزەلێدراوەکانی شاری 
ســەرپێڵی زەهاو، بە هۆی نەخۆشــی و 
ئاوەدزکــردن لــە جەســتەیدا گیانی لە 

دەست دا. 
ماشــین  دوو  پێکدادانــی  هــۆی  بــە 
لــە جــۆری پرایــد و پــژۆ، لــە یــەک 
زەڕینــەی  جــاددەی  کیلۆمێتــری 
کــەس  چــوار  دیوانــدەرە،  ناوچــەی 
لــەو  کــە  بــوون  برینــدار  و  کــوژران 
ڕووداوە، یەکێــک لــە بریندارەکان، بە 
هــۆی ســەختی برینەکــەی و درەنگ 
گەیشــتنی ئۆرژانس گیانی لە دەست 

دا.

بریندار بوون و گیان لە دەستدانی کرێکاران

یەکێــک لــە کرێکارانــی شــارەداریی 
"بیــژن  نــاوی  بــە  شــاری کامیــاران، 
قۆڵــزووی" بە هــۆی نەدانی مووچەی 
دواکەوتــووی چەنــد مانگــە لــە الیەن 
شــارەداریی ئەو شارەوە، خۆی سووتاند 
و پاش چەند ڕۆژ، ڕۆژی یەکشەممە 
لــە  یەکێــک  لــە  ڕێبەنــدان،  ٢٢ی 
نەخۆشخانەکانی شاری تەورێز گیانی 

لە دەست دا. 
ئێوارەی ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتی 
٢٣ی ڕێبەنــدان، ٨ کرێــکاری کورد، 
خەڵکــی شــاری مەریــوان و ســەواڵوا 
بــە هۆی تەقینەوەی کەپســوولی گاز 
لــە یەکێــک لــە یەکە پیشــەییەکانی 

شاری ئەحواز بریندار بوون.  
ناســنامەی ئــەو ٨ کرێــکارە کــوردە 

برینداربووە بەم چەشنەیە:

ســاڵ،   ٣٨ تەمــەن  داراشــی  عەتــا 
عەدنــان  ســاڵ،   ٢٣ داردان  زانیــار 
ســەعیدی ٢4 ســاڵ، نەریمــان داردان 
ئارێــز  محەممەدکەریــم،  ســاڵ،   ١9
برای محەممەدکەریــم، عەبدولڕەحمان 

کەریمی و محەممەد یووسفی.

ئــەو ٨ کرێــکارە مەریوانییــە، خەڵکی 
شــاری  "دووەیســە"ی  گوندەکانــی 
مەریوان و "دێبەر"ی شاری سەواڵوان.

ڕێبەنــدان،  ٢4ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
یەکێــک لە کرێکارانــی برینداربووی 
تەقینــەوەی گاز لــە ئەحــواز بــە ناوی 
عەتا داراشی تەمەن ٣٨ ساڵ خەڵکی 
زۆری  هــۆی  بــە  "دێبــەر"،  گونــدی 
ڕێژەی سووتانەکەی، لە نەخۆشخانەی 

ئەحواز گیانی لە دەست دا.
٢4ی  ڕێکەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی 
شــارەداریی  کرێکارێکــی  ڕێبەنــدان، 
ڕووداوی  هــۆی  بــە  ئیــالم،  شــاری 
لێدانــی ماشــینی کۆکــەرەوەی زەبــڵ 

گیانی لە دەست دا.
تەقینەوەی مین 

الوێکی کورد بە ناوی"یوونس کازم زادە" خەڵکی شاری مەلەکشای ئیالم لە ناوچەی سنووریی شاری مێهران بە هۆی 
تەقینەوەی مین، دەستبەجێ گیانی لە دەست دا.


