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ترس لە تەرەقە

ئێران خۆی دژی 
کوردە و هەر شتێ 

کورد بیکا دژیەتی  

بە دیوارکێشان، 
هەستی نەتەوەیی 
خاشەبڕ ناکرێ 

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات سەبارەت بە بڕیاری ڕێفراندۆمی 
سەربەخۆیی کوردستان

ســپای پاســدارانی ڕێژیمــی ئیســامیی 
ئێــران رۆژی سێشــەممە ٣٠ی جۆزەردان 
رایگەیانــد کــە عەرەبســتانی ســعوودی 
پاســدارانی  ســپای  بــە  ســەر  کەســی 
رۆژی  نەکــردووە.   دەسبەســەر 
دووشەممەش رایگەیاند کە شەوی پێشتر 
چەنــد مووشــەکیان بــە دەیــرەزوورەوە لــە 
ســووریە ناوە و بەقەولی خۆیان هێرشــیان 
کردۆتــە ســەر بنکــەی تیرۆریســتان لــە 

سووریە.
عەرەبســتان رۆژی دووشەممە رایگەیاند 
پاســداران  ســپای  بەلەمــی  کــە چەنــد 
نزیکــی ســەکۆی نەوتیــی مەرجــان لــە 
کەنــداو کــە هــی عەرەبســتان ببوونــەوە 
چەنــد  و  کــردووە  لێیــان  تەقەیــان  و 
دوو  و  کــردووە  دەسبەســەر  پاســداریان 
بەلەمی دیکــەش هەڵهاتوون! هەواڵدەریە 
دووشــەممە  رۆژی  نێونەتەوەییەکانیــش 
مووشــەکی  هێرشــی  کــە  رایانگەیانــد 
کراوەتە ســەر ئۆپۆزیســیۆنی سووری لە 
دەیرەزوور و رێگای هێرشی زەوینییان بۆ 

هێزەکانی بەشارئەسەد ئاوەاڵ کردووە.
لەگــەڵ  هاوکاتــن  رووداوانــە  ئــەم 
خســتنەخوارەوەی فڕۆکەیەیکی سووری 
داوە  لێیــان  ئامریــکا  هێزەکانــی  کــە 
هەڕەشــەی  رووســیە  کاتەشــدا  لــەو  و 
لــە  شــەڕ  ناوچــەی  لــە  کــە  کــردووە 
ســووریەدا رێککەوتنــی هێڵــی پێوەندیی 
تایبەتــی لەگەڵ ئامریکا هەڵپەســاردوە. 
ئاڵوگۆڕی نیزامی و ئەمنیەتی لە سەر 
ئــەرز و لــە مەیدانــی شــەڕ لــە ناوچەی 
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بەخێرایــی دێنــە 
ئــاراوە و گڕکانی شــەڕ کڵپــەی توندتر 

دەکا.
گەر بە ئەسپایی لە خێرایی رووداوەکانی 
کەم دەکەیتەوە و بە شــێوەیەکی ئارامتر 
خێــرا  کــە  وێنانــەی  ئــەو  دەڕوانیتــە 
تێدەپــەڕن، هەندێــک راســتیی مەیدانی 
کــە  دەردەکــەون  هێــز  بەرەبەرەکانێــی 

پێویستە لە بەرچاو ون نەکرێن.
لــە تــاران ئەمنیەتــی پووشــاڵیی رژیمی 
ئیسامی و فڕوفیشاڵی سوپای پاسداران 
رامبۆکــەی  و  مەترســییەوە  کەوتــە 
کۆمــاری ئیســامی کــە هــەر رۆژە لە 
شــوێنێکی عێراق و ســووریە وێنەیان لێ 
بــاو دەکــردەوە کــە گوایــە ئەمنیەتــی 
حەرەمــەکان دەپارێزێ، بە فوودانەیەکی 
بەتــاڵ دەرچــوو و ئەمنیەتی مەجلیس و 
قەبری دامەزرێنــەری رێژیمەکەیانی بۆ 

نەپاراست.
خامنەیــی کــە هەیمەنــەی درۆیینــەی 
بــە  دەســتی  کــەوت،  وەمەترســی 
گوایــە  و  کــرد  زۆرتــر  فڕوفیشــاڵی 
دەیانــەوێ لەگــەڵ تیرۆریزمــدا شــەڕی 
کۆتایــی بکەن، ئەمە لە کاتێکدایە کە 
تیرۆریزمی چ شیعی و چ سوننیەکەی 
لــە الیەن کۆمــاری ئیســامیەوە پەرەی 

پێ دراوە.
بــەاڵم رووداوەکان لــە ئاســتی گشــتیی 
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ڕاگەیەندراوێکی یزاکا لە پێوەندی لەگەڵ زەخت وگوشاری ڕێژیم بۆ سەر چاالکانی 
مەزهەبی 

یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی ئێران هێرشی هێزەکانی ڕێژیمی ئێرانیان 
بۆ سەر ژنانی گوندی ئاق دەرە مەحکووم  کرد

هەاڵواردن، 
دەمارگرژی و 

سڕینەوەی مەسئەلە

شووناسی 
بکەرانی هێرشە 

تێرۆریستیەکەی... 

پەلەقــاژەی ڕێژیــم بزووتنــەوەی کــورد خەوشــدار ناکات

کاتژمێــر  چوارشــەممە  ڕۆژی  هێرشــی 
١٧ی  ڕێکەوتــی  بەیانــی  ١٠:٠٠ی 
ســەر  بــۆ  هەتــاوی  ١٣٩٦ی  جۆزەردانــی 
مەجلیسی ڕێژیم بە کوژران و برینداربوونی 

٥٤ کەس کۆتایی پێهات.
بەشێک لە چاودێرانی سیاسی ئەم رووداوە 
بــە پێکداهەڵپڕژانــی تیرۆریزمی کۆماری 
لەگــەڵ  پاســداران  ســوپای  و  ئیســامی 
سەلەفیی جیهادی و داعش پێناسە دەکەن. 
ئــەو گرووپانــە لەالیەن ســەرانی جەمارانەوە 
گرووپــە  ڕابــردوودا  لــە  و  دەدران  داڵــدە 
توندئاژۆیــە ئیســامییەکان لە کوردســتان 
دەزگا  بەرچــاوی  بــە  و  ئــاگاداری  بــە 
ئیتاعاتیەکانی ڕێژیمەوە پەرەیان ســەندووە 
و تەنانــەت لەالیــەن دەزگاکانــی ڕێژیمــەوە 
ڕێگەیــان بــۆ خۆش کراوە کە گەشــەبکەن 
و الوی کــورد بەالڕێــدا ببــەن و بیانبەن بۆ 
ئەفغانســتان و عێــراق و ســووریە و ... و 

لەوێدا خۆیان بتەقێننەوە.
خاڵــی جێــی تێڕامــان ئەوەیــە کــە وەک 
زۆرێــک  و  رژیمــە  هەمیشــەیی  نەریتــی 
چاالکانــی  و  سیاســییەکان  الیەنــە  لــە 

بــواری مافەکانــی مــرۆڤ هۆشــدارییان 
دابوو، کۆماری ئیســامی کە  پریشــکی 
خــۆی  بەرۆکــی  توندئاژۆیــی  ئاگــری 
گرتۆتەوە، هەوڵ دەدا کە ئەم پرســە بکاتە 
بیانوویــەک بۆ ڕەشــبگیری و لە نێوبردنی 
نەیارانــی خــۆی بەتایبــەت چاالکوانانــی 
مەدەنی، مەزهەبی، سیاســی و فەرهەنگی 
کــورد و بەلــوچ و عــەرەب و بــە تۆمەتــی 
پەیوەندیان لە گەڵ تاقمە تێرۆریستەکان لە 

چاڵەرەشەکانیان بخا.
هێــزە  تــاران،  ڕووداوەکــەی  دوابــەدوای 
داپڵۆســێنەر و ســەرکووتکەرەکانی ســپا و 
وەزارەتــی ئیتاعاتــی رێژیــم وەخۆکەوتن و 
لە زۆرێک لە شارەکانی کوردستان و ئەو 
ناوچانــەی کــە نەتــەوە ســتەملێکراوەکانی 
تێــدا نیشــتەجێن، لە ژێــر ڕێنوێنی فەتوای 
خامنەیــی،  عەلــی  اختیــار"ی  بــە  "آتــش 
ژمارەیەکــی زۆریــان دەستبەســەر کــردووە 
کــە چارەنووســی بەشــێکیان بــە ناڕوونــی 

ماوەتەوە.
عەلــی خامنەیی لــە لێدوانێکی لێوانلێو لە 
ڕق و قین بەرامبەر بە ئازادیخوازی و ڕوو 

لــە الیەنــە تووندئاژۆکانی ســەر بــە بەیتی 
ڕێبــەری، پاش ٣٨ ســاڵ بە ســەر فەتوای 
خومەینــی بە دژی کورددا، بەشــێوازێکی 
وەک  دەرکــردو  جیهــادی  بڕیــاری  نــوێ 
ســەر  تێرۆریســتەکانی  بــە  ڕێنیشــاندان 
بــە ڕیژیــم، داوای لێکــردن ڕاســتەوخۆ و 
بەشــێوەی ســەربەخۆ بێنــە گۆڕەپانەکەوە و 

هەڵوێست بگرن.
ئــەم لێدوانــە قیناوییانــەی خامنەیــی کــە 
ڕۆژی ١٧ی جــۆزەردان لــە چاوپێکەوتــن 
لەگــەڵ کۆمەڵێک لە بەناو خوێندکارانی 
سەر بە بەیت کردوویەتی بریتییە لە دووبارە 
بەرهــەم هێنانــەوەی بیرۆکــەی دژە مرۆیی 
زیندووکردنــەوەی  و  تۆقانــدن  و  ترســاندن 
فەرمانــی بەدناوی جیهــادی خومەینی لە 
ســاڵی ٥٨ی هەتــاوی کــە لــەدژی گەلی 
ئێــران  کــورد و ســەنگەری ئازادیخــوازی 

دەری کرد.
دێموکراتــی  حیزبــی  پێوەندییــەدا  لــەم 
دووتوێــی  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
ڕاگەیەندراوێکــدا بە فەرمــی ئیدانەی ئەم 
سیاســەتە چەپەڵەی ڕێژیمی کرد و وێرای 

مەحکوووم کردنی ڕەفتاری سەرەڕۆیانە و 
گرتــن و زیندانــی کردنی هاونیشــتمانیان، 
کۆمــاری  ماوەیــەدا  "لــەو  رایگەیانــدووە: 
ئیسامی بۆ بەالڕێدابردنی بیروڕای گشتی 
و ڕاکێشــانی ســەرنجی خەڵک، بەتایبەت 
گەالنــی ئێران بۆ ســەر پرســە الوەکییەکان 
و دوورخستنەوەیان لە کێشە ناوخۆییەکانی 
پێکهێنانــی  ڕێژیــم،  دســتی  خولقــاوی 
هێندێک ســناریۆ، یــان ڕوودانی هێندێک 
قۆســتوەتەوە،  دەرفــەت  وەک  رووداوی 
خەڵــک  ناکامییەکانــی  و  ناتەبایــی  تــا 
بخاتــە ئەســتۆی دوژمنانــی دەســتکردی 
دەرەکــی و، خەڵــک بترســێنێ لــەوەی کە 
لــە  ناڕەزایەتــی  ئێســتا کاتــی دەربڕینــی 
ڕێژیــم و قەیرانــە لەئەژمــار نەهاتووەکانی 
خەڵــک نیە بەڵکــوو کاتــی یەکگرتوویی 
لەبەرانبــەر دوژمنانــی ئیســام و ئێراندایە، 
هەر لەو ڕاستایەشدا توندوتیژی، سەرکوت 
و زیندانــی کردنــی چاالکانــی سیاســی، 
جیابیرانــی واڵت بــە تایبــەت نەتــەوە ماف 
پێشــێلکراوەکان و کەمینــە ئایینییەکان بە 
نــاوی بەکرێگیراوانــی دوژمنــی دەرەکــی 

و... زیاتر پەرە پێداوە."
لــە بەشــێک لــەم ڕاگەیەنــدراوەدا وێــڕای 
رۆژی  ڕووداوەکانــی  بــە  ئامــاژەدان 
جــۆزەردان  چوارشــەممە ڕێکەوتــی ١٧ی 
هاتووە:" ڕووداوەکانی ڕۆژی چوارشــەممە 
هەتــاوی  ١٣٩٦ی  جۆزەردانــی  ١٧ی 
بەرانبــەر بــە ٧ی ژوئەنی ٢٠١٧ی زایینی 
تــاران و تەقەکــردن لــە قەبــری خومەینــی 
و مەجلیســی شــوڕای ئیســامیی ئێرانیش 
بــوو  هەلێــک  و  دڵخــواز  بیانوویەکــی 
کــە ڕێژیــم قۆســتیەوە بــۆ ئــەوەی کــردەوە 
تێرۆریســتییەکانی خۆی پەردەپۆش بکا و 
لــە هەمان کاتدا گوشــار بۆ ســەر دژبەران 
نــاوی  لەژێــر  نێوخۆیــی  رەخنەگرانــی  و 
بەرهەڵســتکاری لەگــەڵ تونــدڕەوی، زیاتر 
و پەرەگرتووتــر بــکا. ئــەوەش لــە حاڵێــک 
دایــە کــە خــۆی یەکێک لە ســەرەکیترین 
تاقمــە  یارمەتیدەرانــی  و  دامەزرێنــەران 

تیرۆریستەکانە لە ناوچەدا."
"کوردســتان"  خۆشەویســتی  خوێنەرانــی 
دەتوانن دەقی ئەم ڕاگەیەندراوە لە الپەڕەی 

٢ی ئەم ژمارەی کوردستاندا بخوێننەوە.



ژمارە٧٠٣، ٣١ی جۆزەردانی ٢١٣٩٦

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات سەبارەت بە
 بڕیاری بەڕێوەبردنی ڕێفراندۆم لە باشووری کوردستان

پــاش ماوەیەکــی زۆر بــاس و لێــدوان لــە 
پێوەنــدی لەگــەڵ پێویســتی بەڕێوەبردنــی 
ڕێفرانــدۆم و وەرگرتنــی ڕای تاکەکانــی 
نەتــەوەی کــورد لــە هەرێمــی کوردســتان 
دەرەوەی  کوردســتانییەکانی  ناوچــە  و 
دیاریکردنــی  بــۆ  کوردســتان  هەرێمــی 
چارەنووسی ئەو بەشە لە کوردستان ڕۆژی 
٧/٦/٢٠١٧ی  ڕێکەوتــی  چوارشــەممە 
لــە کۆبوونەوەیەکــی تایبــەت و  زایینــی 
بــە بەشــداری زۆربــەی حیــزب و الیەنــە 
سیاســییەکانی کوردســتانی باشــوور و بە 
ئامادەبوونی سەرۆکی هەرێمی کوردستان 
ســەرئەنجام  بارزانــی  مەســعوود  بەڕێــز 
بەشــداربووانی  ســەرجەم  ڕەزامەنــدی  بــە 
٢٥/٩/٢٠١٧ی  ڕۆژی  کۆبوونەوەکــە 
زایینــی بــۆ بەڕێوەبردنی ڕاپرســی دیاری 

کرا.
ڕێــکاری  کۆبوونەوەیــەدا  لــەم  هــەر 
لیژنــەی  و  ڕێفرانــدۆم  ئەنجامدانــی 
پێویســت بۆ ئــەم ئەرکە دەستنیشــان کران 
و بەمجــۆرە کۆتایــی بــە چاوەڕوانییەکان 

ئەمــری  وەک  ڕێفرانــدۆم  و  هــات 
واقیــع و پێویســتێکی مێژوویــی مــۆری 

یەکاکەرەوەی لێدرا.
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
وێــڕای ئــەوە کە ئەم بڕیارە بــە بڕیارێکی 
و  گرینــگ  هەنگاوێکــی  و  مێژوویــی 
مافێکی سروشــتی لە ڕەوتی دیاریکردنی 
کوردســتان  لــە  بەشــە  ئــەو  چارەنووســی 
دەزانــێ، پیرۆزبایی لە ســەرۆکی هەرێمی 
کوردســتان و حیزب و الیەنە سیاســییەکان 
و کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستانی باشوور 
و  خوشــک  ئیــرادەی  لــە  ڕێــز  و  دەکا 
براکانی لەم بەشــەی کوردســتان دەگرێ، 
خوازیــارە  و  هیــوادارە  هەمانکاتــدا  لــە 
لــە  خەڵــک  کۆمەاڵنــی  ســەرجەم  کــە 
کوردســتانی باشوور ئەم دەرفەتە مێژووییە 
بــە دوور لــە کێشــە ڕێکخراوەییــەکان بــە 
گوێرەی شــیاوی خۆی بقۆزنەوە و هەموو 
و  نەتەوەیــی  ئەرکێکــی  وەک  الیــەک 
نیشــتمانی هاندەری بەشــداری تاکەکانی 
کۆمەڵ لەو ئەرکە مێژوویی و چارەنووس 

ســازەدا بن بۆ ئەوەی رێژەی بەشداربووانی 
بابەتــە  ئــەم  دەنگدەرانــی  و  رێفرانــدۆم 
نیشــتمانییە بارەتەقــای گرینگــی بڕیــارە 
مێژووییەکــە بــێ کــە چــاوی دۆســتان و 
دڵســۆزانی کــورد بە جۆرێــک و تەنانەت 
نەیارانــی کوردیشــی بــە جۆرێکــی دیکە 
لەســەرە، پێویســتە کورد لەو هەڵومەرجەدا 
بــۆ ئــەو مەبەســتە یەکدەنگــی و یــەک 
هەنگاوی خۆی نیشان بدا بە جۆرێک کە 
ئاکامی ڕاپرســی بە کۆمەڵگای جیهانی 
بســەڵمێنێ کە ڕێفرانــدۆم ئیرادەی هەموو 
الیەک و هەموو تاکێکی کوردە و ئەوەی 
لێی دەکەوێتەوە ویســت و خواستی هەموو 
رۆڵەکانــی نەتــەوەی کــورد لــە هەرێمــی 
کوردســتان و ناوچــە کوردســتانییەکانی 

دەرەوەی هەرێمی کوردستانە.
هــەر لــەو پێوەندییــەدا حیزبــی دێموکراتی 
بــۆ  ڕێفرانــدۆم  کــە  ئێــران  کوردســتانی 
دیــاری کردنــی چارەنــووس بــە مافی بێ 
کوردســتانی  لــە  کــورد  ئەماوئــەوالی 
بــە  ئەنجامدانــی  و  دەزانــێ  باشــوور 

لــە  داوا  دادەنــێ  مێژوویــی  ئەرکێکــی 
ئەندامــان و الیەنگرانــی خــۆی دەکا کــە 
پاڵپشــت و یارمەتیــدەری سەرخســتنی ئەم 
بڕیــارە مێژوویــی و نەتەوەییــەی خوشــک 
و براکانیــان لــە کوردســتانی باشــوور بن، 
خۆشەویســتەکەیان  حیزبــە  وەک  هــەر 
هەمیشــە پشــتیوان و پشــتگری مــاف و 
ئازادییەکانــی رۆڵەکانــی کــورد لــە هەر 
بەشێکی کوردستان بووە و هەیە و لە هەر 
بڕگەیەکــی مێژوویــی دا رێزی لە ئیرادە، 

ویست و حەز و ئاواتەکانیان گرتووە.
لــە کوردســتانی  بــەم هیوایــە ڕێفرانــدۆم 
باشــوور بە ســەرکەوتوویی و یەکگرتوویی 
و  نەتەوەیــی  ئەرکێکــی  وەک  تــەواوەوە 
نیشــتمانی بەڕێــوە بچــێ و ئاکامەکــەی 
دابینکــەری بەرژەوەنــدی کــورد و ماف و 

ئازادییەکانی بێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

دەفتەری سیاسی
٢٠ی جۆزەردانی ١٣٩٦ی هەتاوی

١٠ ژوئەنی ٢٠١٧ی زایینی

یزاکا لە پێوەندی لەگەڵ زەخت وگوشاری ڕێژیم 
بۆ سەر چاالکانی مەزهەبی ڕاگەیەندراوێکی باڵو 

کردەوە

یەکیەتیــی زانایانــی ئایینی کوردســتانی 
ئێران بە هۆی زەخت وگووشــاری ڕێژیمی 
ئێــران بــۆ ســەر چاالکوانانــی مەزهەبی و 
سیاسی کورد و بەلوچ وعەرەب بە بیانووی 
پەیوەندیــان لەگەڵ تاقمە تێرۆریســتییەکان 

ڕاگەیەندراوێکی باو کردەوە.
 دەقی ڕاگەیەندراوەکە:

"وما للظالمین من انصار"
هاونیشیمانیانی بەڕێز

کۆر و کۆمەڵە مرۆڤدۆستەکان
سازمان و ڕێکخراوە دێموکراتیکەکان

ماوەیەکــە کۆمــاری ئیســامیی ئێران بە 
بیانــووی شــەر دژی تێرۆریســم لەناوخۆ و 
دەرەوە دەســتی کردووە بە ئەزییەت و ئازار 
و ڕەشەکوژی الوانی ستەملێکراوی کورد 

و بەلوچ وعەرەب لە واڵتی ئێراندا.
لە کەس شــاراوە نییە ســەرەتای دەسەاڵتی 
ویایتی فەقیە ســەرەکیترین شوعارەکانی 
ناردنــی ئیســامی نابی محەممــەدی بوو 
بــۆ جیهــان، ئەم شــوعارەش بە بێ کێشــەو 
درووســت کردنــی ئــاژاوە لــە ناوچەکــەدا 
تێپەڕ نابێت، بۆیە تیرۆریزم ســەر هەڵدەدات 

دەبێتــە  ئێرانیــش  ئیســامی  و کۆمــاری 
ماکەی تیرۆریزمی جیهانی.

و  عەرەبــی  بەهــاری  ســەرهەڵدانی  پــاش 
ئێــران،  شــیعی  ویایەتــی  فراوانخــوازی 
ناوچەکــە  وعەرەبــی  ســووننە  واڵتانــی 
هاوپەیمانییەکیــان بــە دژی ئــەو ڕژیمــە 

درووست کرد.
ڕێژیمــی ئێــران کــە لــە هەمووالیەکــەوە 
دوورەپەرێــز خــراوە و ترســی لەدەســتدانی 
کەوتۆتــە  نیشــتووە،  لــێ  دەســەاڵتی 
ئــەو  کــە  هێنانــەوە  وپاســاو  پیانگێــڕی 
دژی تیرۆریــزم شــەر دەکات، هــەر بۆیــە 
ڕێکخستنی سناریۆیەک بۆ گەیشتن بەم 

مەبەستە چاوەڕوانکراو بوو.
هەتــاوی  ١٣٩٦ی  جۆزەردانــی  ١٧ی 
لەشــاری تاران چەنــد چەکدارێک هێرش 
دەکەنە سەر پاڕلمانی ئەو واڵتەو گڵکۆی 
خومەینی، ئەوەش ڕێک لەو ساتەوەختەدا 
دەبێتــە بیانوویەک بۆ ئەوەی ڕژیم دەســت 
ناوبردنــی  لــە  و  ڕەشــبگیری  بــە  بــکات 
چاالوانانــی  بەتایبــەت  خــۆی  نەیارانــی 
مەزهەبــی، سیاســی، فەرهەنگــی کــورد 

وبەلوچ وعەرەب بە تۆمەتی پەیوەندیان لە 
گەڵ تاقمە تێرۆریستەکان.

دەنگــی  بــێ  داخــە  جێــگای  ئــەوەی 
کۆمەڵــگای نێونەتەوەییــە لــە مــەڕ ئــەم 
زەخت و گوشارەی ڕێژیمی ئێرانە بۆ سەر 
ئازادیخــوازان بــە تایبــەت ئازادیخوازانــی 

کورد لە کوردستانی ئێراندا.
یەکیەتیــی زانایانــی ئایینی کوردســتانی 
لــە  ڕەوتــی  ئیدانەکردنــی  وێــڕای  ئێــران 
و  مەزهەبــی  زندانیانــی  ســێدارەدانی 
سیاســی لــە الیــەن ڕژیمــی تیروریســتی 
کۆمــاری ئیســامی ئێرانــەوە، هەرجــۆرە 
کردەوەیەکی تیرۆریستیانە وتووندئاژۆیانە 
لــە هــەر الیەنێکــی بــە نێو ئیســامی یان 
غەیرە ئیسامی ڕەد دەکاتەوە و داواش لە 
ســەرجەم خەڵکی هۆشــیار و ئازادیخوازی 
ئــەم  دژی  بــە  دەکات  جیهــان  و  ئێــران 
سیاســەتە نگریســەی ڕێژیمی تیڕۆریســت 
پــەروەری ئێــران بچنــەوە و دژایەتی خۆیان 

دەرببڕن.
یەکیەتیــی زانایانــی ئایینی کوردســتانی 

ئێران

حدکا: ڕەفتاری سەرەڕۆیانە و گرتن و زیندانی کردنی هاونیشتمانیان مەحکووم دەکەین
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێــران لــە ڕاگەیەندراوێکــدا 
ڕەفتــاری ســەرەڕۆیانە و گرتــن و زیندانی 
کردنی هاونیشتمانیان مەحکووم دەکات.

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاســیی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران

هاونیشتمانیانی بەڕێز
کۆمەاڵنی خۆڕاگری خەڵکی کوردستان

کۆڕ و کۆمەڵە بەشەردۆستەکان
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە 
ئێســتادا زیاتــر لــە هەموو کاتێــک لە نێو 
گێژاوی قەیرانگەلی جۆراجۆری ناوخۆیی 
و ناوچەییدا گیری کردوە، ئەو قەیرانانەی 
جیهانبینــی  و  سیاســەت  ئاکامــی  کــە 
دواکەوتووانــە لەســەر بنەمای ئیدئۆلۆژی 
والیەت فەقیهی لەســەرتاوە دەســتی پێکرد 
و ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتــر کەڵەکەبوونــەوە، تا 

ئەمڕۆکە بوونەتە کێشــەیەکی گەوورە بۆ 
خەڵکــی ئێــران و ناوچەکــە، بــە جۆرێک 
کە خۆڕزگارکردنی ڕێژیم لە چنگ ئەو 
قەیرانانــە ئەگەر نامومکین نەبێ یەکجار 

زۆر بەزەحمەتە.
بــۆ  ئیســامی  کۆمــاری  ماوەیــدا  لــەو 
و  گشــتی  بیــروڕای  بەالڕێدابردنــی 
ڕاکێشــانی ســەرنجی خەڵــک، بەتایبــەت 
گەالنی ئێران بۆ ســەر پرســە الوەکییەکان 
و دوورخستنەوەیان لە کێشە ناوخۆییەکانی 
پێکهێنانــی  ڕێژیــم،  دســتی  خولقــاوی 
هێندێک ســناریۆ، یان ڕوودانی هێندێک 
رووداوی وەک دەرفــەت قۆســتوەتەوە، تــا 
ناتەبایــی و ناکامییەکانــی خەڵک بخاتە 
ئەســتۆی دوژمنانی دەســتکردی دەرەکی 
و، خەڵــک بترســێنێ لــەوەی کــە ئێســتا 
کاتــی دەربڕینــی ناڕەزایەتــی لــە ڕێژیم و 

قەیرانــە لەئەژمــار نەهاتووەکانــی خەڵک 
نیە بەڵکوو کاتی یەکگرتوویی لەبەرانبەر 
دوژمنانــی ئیســام و ئێراندایــە، هــەر لــەو 
و  ســەرکوت  توندووتیــژی،  ڕاستایەشــدا 
سیاســی،  چاالکانــی  کردنــی  زیندانــی 
جیابیرانــی واڵت بــە تایبــەت نەتــەوە ماف 
پێشــێلکراوەکان و کەمینە ئایینییەکان بە 
نــاوی بەکرێگیراوانــی دوژمنــی دەرەکی 

و... زیاتر پەرە پێداوە.
ڕووداوەکانــی ڕۆژی چوارشــەممە ١٧ی 
بەرانبــەر  هەتــاوی  ١٣٩٦ی  جۆزەردانــی 
بــە ٧ی ژوئەنــی ٢٠١٧ی زایینــی تــاران 
و  خومەینــی  قەبــری  لــە  تەقەکــردن  و 
مەجلیســی شــوڕای ئیســامیی ئێرانیــش 
بــوو  هەلێــک  و  دڵخــواز  بیانوویەکــی 
کــە ڕێژیــم قۆســتیەوە بــۆ ئەوەی کــردەوە 
تێرۆریســتییەکانی خۆی پەردەپۆش بکا و 

لە هەمان کاتدا گوشــار بۆ ســەر دژبەران 
نــاوی  لەژێــر  نێوخۆیــی  رەخنەگرانــی  و 
بەرهەڵســتکاری لەگەڵ تونــدڕەوی، زیاتر 
و پەرەگرتووتــر بــکا. ئــەوەش لــە حاڵێک 
دایــە کە خــۆی یەکێک لە ســەرەکیترین 
تاقمــە  یارمەتیدەرانــی  و  دامەزرێنــەران 

تیرۆریستەکانە لە ناوچەدا.
بــەم گوشــارهێنانە  درێــژەدان  لــە ڕەوتــی 
لــە مــاوی دوو حەوتــوودا ســەدان کــەس 
لــە خەڵــک بــە تایبــەت لــە کوردســتان و 
بوونــی  نیشــتەجێ  شــوێنی  ناوچەکانــی 
نەتــەوە بندەســتەکان بە تۆمەتی ســەلەفی 
و توندڕەوبوون دەستگیر و زیندانی کردوون 
کــە زۆربەیــان لــە تۆمەتــی وەپاڵــدراو بــە 

دوورن. 
هەموو خەڵکی ئێران و تەنانەت لە ئاستی 
جیهانــی و ناوچەییــش زۆر چــاک دەزانن 

و ئاگادارن کە بزووتنەوەی نەتەوەی کورد 
لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ســیمایەکی 
و  هەیــە  وســێکۆالری  پێشــکەوتنخوازانە 
دژی هەر جۆرە کردەوەیەکی تێرۆریســتی 
ئیســامی  کۆمــاری  دەبــێ،  و  بــووە 
هەرچەندیــش هەوڵ بدا ناتوانێ ئەو ســیما 
و ڕواڵەتــە گەشــاوەی بزووتنــەوەی کــورد 

خەوشدار بکا.
ئێمــە وێــڕای مەحکووم کردنــی ڕەفتاری 
ســەرەڕۆیانە و گرتــن و زیندانــی کردنــی 
کۆمەاڵنــی  لــە  داوا  هاونیشــتمانیان 
خەڵکــی کوردســتان دەکەیــن هەڵوێســتی 
و  سیاســەت  بــەم  دژ  خۆیــان  شــیاوی 
کردەوانــەی رێژیمــی کۆماری ئیســامی 
ئێــران دەرببــڕن و رێــگا نــەدەن دام و دەزگا 
ســەرکووتکەرەکانی ڕێژیــم لــە بێدەنگــی 
بیــروڕای گشــتی دا دەســتیان  خەڵــک و 

لــە خولقاندنــی تــاوان و گرتــن و زیندانــی 
کردنی هاونیشتمانیان هەروا ئاوەڵە بێ.

کۆمەڵــە  و  کــۆڕ  لــە  داوا  هەروەهــا 
مافــی  الیەنگرانــی  و  بەشەردۆســتەکان 
مــرۆڤ دەکەین بە چاوی ئاوەڵەوە بڕواننە 
ئەو پیانەی ڕێژیم دژ بە هاونیشتمانیان و 
لــە ڕێگای جۆراوجــۆرەوە بەر بە رەفتاریی 
ئیســامی  کۆمــاری  گەلییانــەی  دژی 

بگرن.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

دەفتەری سیاسی
٣٠ی جۆزەردانی ١٣٩٦ی هەتاوی

٢٠ی ژوئەنی ٢٠١٧ی زایینی

یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
هێرشی هێزەکانی ڕێژیمی ئێرانی بۆ سەر ژنانی 

گوندی ئاق دەرە مەحکووم  کرد
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی 
ئێــران لــە ڕاگەیەندراوێکــدا ئێران هێرشــی 
هێزەکانی ڕێژیمی ئێرانیان بۆ ســەر ژنانی 
ورمــێ  پارێــزگای  لــە  ئــاق دەرە  گونــدی 

مەحکووم  کرد.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:

ژنانی ئازادیخوازی كورد
خەڵكی تێكۆشەری كوردستان

لــە  هــەر  كــە  نییــە  شــاراوە  كــەس  لــە 
ســەرتای هاتنە ســەر كارییەوە، سیســتمی 
دواكەوتووی كۆماری ئیســامی لە ئێران، 
دەســتی داوەتە ســەركووتی گەالنــی ئیران 
و جیابیرانــی خــۆی و لــە پێنــاو دزیــن و 
بردنــی ســەرچاوە سروشــتی و كانگــە ژێر 
زەوییەكانــی سەرانســەری ئێــران، لــە هیچ 
و  نەكــردووە  درێغــی  و كۆششــێك  هــەوڵ 
ئــەوەی لــەو ســامانە نەتەوەییانــە بێ بەش 

بووە، گەالنی بن دەستی ئێران بوون.
لە نێوان گەالنی بندەستی ئێرانیشدا گەلی 
كــورد و كوردســتان بــە هــۆی هەڵكەوتــی 
جوغرافیایــی و ئێكۆسیســتمی خــۆی لــە 
ســەرووی هەموویان دەوڵەمەندی لە بواری 
كانــگا ژێــر زەوییــەكان، بۆتــە گۆڕەپانــی 
گەندەڵــی و دزی باندەكانــی حكومــەت و 
لــە نێوانیشــیاندا كــورد بــەش مەینەتــی و 
بێكاری و بێ دەرەتانی و برســێتی پشــكی 

شێری بەركەوتووە.
ژنانی تێكۆشەری كورد!

لــە كوردســتانی ژێــر ســێبەری كۆمــاری 
ئیســامیدا، ســەرەڕای ئەوەیكــە تــەواوی 
ســەرچاوەی داهات و سامانە نەتەوەییەكان 

بــە تــااڵن دەبرێــن، تەنانــەت لــە كارگــە و 
كارخانــە بەرهــەم هێنەرەكانیــش لە خەڵكی 
خۆجێی و كورد كەڵك وەرناگیرێت، بەڵكوو 
لە شــار و پارێزگاكانــی ناوەندی ئێران یان 
لە كەســانی ســەر بــە نەتەوەكانــی غەیری 

كورد كەڵك وەردەگیرێت.
ئــەوەش بۆتە هۆی ئەوەیكە ئەو بێكاری و 
برســیەتییە سیستماتیكەی كە باڵی بەسەر 
كوردســتاندا كێشاوە گوشــاری سەر ژیانی 
رۆژانەی گەلی كورد لە رۆژهەاڵت زیاتر 
بكات ، نموونەی هەرە بەرچاوی ئەم دزییە 
لە كانگای زێڕی ئاق دەرەی سەر بە شاری 
تیكابــە كە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بووە 
هــۆی نیشــاندانی نارەزایەتــی خەڵكی ئەو 
گونــدە و لــە ئەنجامــدا بــە توندترین شــێوە 
لــە الیەن هێزە ســەركوتكەرەكانی ڕێژێمەوە 

بێدەنگ كرا.
كانــگای زێــڕی ئــاق دەڕە كــە یەكێــك لە 
كانــگا زێــڕە گەورەكانی ئێرانە، ســەرەڕای 
ئەوەیكــە تەواویــی بەرهەمی ئــەم كانگایە 
دەچێتــە خەزێنەیــی دەســەاڵتی ڕێژیــم و 
بــۆ دەزگا ئەمنیەتــی و ســەركوتكەرەكان 
و گیرفانــی ئاغــا زادەكان تەرخان دەكرێت 
هێنــەری  بەرهــەم  كارو  هێــزی  تەنانــەت 
ئــەم كانگایــەش خەڵكانــی هــاوردەن و لــە 

شارەكانی ترەوە هاوردە كراون.
ژنان و كچان و دایكانی ئاق دەڕە تەنیا بۆ 
ئەوەیكە بڵێن ئێمەش بەشمان لەو كانگایەدا 
هەیــە و دەمانهەوێــت الوەكانمــان لێرەدا كار 
بكــەن، تاكــوو لــە كاتــی كۆڵبەریــدا نەبنە 
ئامانج و نەكوژرێن، خۆ پیشــاندانیان ڕێك 

خســت، بەاڵم ئەم خۆپێشاندانە هێمنانەیە و 
ئەم خەڵكە مافخوازە سڤیلە بووە ئامانجی 
دەســەاڵتی شــووم وبــێ رەحمــی ڕێژیــم  و 
چەند كەسیان كە زۆربەیان ژن بوون بریندار 

كران.
بۆیــە لێــرەدا ئێمــەش وەك یەكیەتیی ژنانی 
وێــرای  ئێــران  كوردســتانی  دێمۆكراتــی 
هەموو هێز و الیەنە سیاسی و مەدەنییەكان 
، ســەركوتی ژنــان و كچــان و دایــكان و 
بەگشــتی خەڵكــی ئــاق دەڕە لەالیــەن هێزە 
ئیســامی  ڕێژیمــی  ســەركوتكەرەكانی 
ئێرانــەوە مەحكــووم دەكەین و داواكارین كە 
ســەرەڕای ئەوەیكــە دەبــێ داهاتــی كانگا 
ژێــر زەوییەكانــی كوردســتان بە گشــتی و 
بــە تایبەتــی كانــگای زێڕی ئــاق دەڕە لە 
ژیــان و خۆشــبژێویی خەڵكــی دەڤەرەكــە 
خەرج بكرێت بەڵكوو دەبێ كرێكار و هێزی 
مروڤــی ئەم كانگایە و تەواوی كانگاكانی 
ئــەو  خۆجێیــی  خەڵكــی  لــە  كوردســتان 

ناوچانە بێت.
بڕوخێ ڕێژێمی ســەركوتكەری ئیســامی 

ئێران
ســەركەوێ خەباتــی مافخوازانــەی ژنانی 

كوردستانی ڕۆژهەالت
یەكیەتیــی ژنانی دێمۆكراتی كوردســتانی 

ئێران
٢٨ی جۆزەردانی ١٣٩٦ی هەتاوی

١٨ی ژوئەنی ٢٠١٧ی زایینی



٣ ژمارە٧٠٣ ٢١ی ژوئەنی ٢٠١٧

و  دەڵێــن  دیکــە  شــتێکی  ناوچــەدا 
تەنیــا لــە ئاســتی ئــەو هێرشــە بۆ ســەر 
مەجلیســی رێژیم و قەبری خومەینی و 
کاردانەوەکانیدا نین، بەڵکوو پارسەنگی 

هێز لە ناوچە دووبارە دادەڕێژرێتەوە.
هەندێــک لــە ســەرچاوەکان بــاس لــەوە 
دەکــەن کــە ئــەو مووشــەکانەی گوایە 
ســوپای پاســداران بە دەیرەزووریەوە ناوە، 
لە راستیدا بنکەی مووشەکیی رووسیە 
لە هەمەدان لە وەاڵمی هێرشی ئامریکا 
بۆ ســەر فڕۆکە ســووریەکە  ناردوویانە 
و یارمەتیی هێزەکانی بەشــار ئەسەدیان 
داوە تاکــوو لە ســنووری عێراق نیزیک 

ببێتەوە. 
پارچەکانــی ئەم پازێلە لــە رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســت وردە وردە خەریکــە تەکمیــل 
دەکرێن. واڵتانی عەرەبی گوشار بۆسەر 
قەتــەر دێنن کە لەگەڵیــان هاوئاهەنگ 
و  ئەمنیەتــی  گرژیــی  ئاســتی  بــێ، 
ئێــران  و  عەرەبســتان  نێــوان  نیزامیــی 
بەرزتر دەبێتەوە، لە ســووریەدا هێزەکانی 
ئامریکا راســتەوخۆ هێرش دەکەنە ســەر 
هێزەکانی ئەسەد، شەڕی مووسڵ بەرەو 
تەواوبــوون دەچــێ و کێشــەی کــورد و 
شــیعە لە عێراق ســەرهەڵدەدا، رێفراندۆم 
کاتەکــەی دیــاری دەکــرێ، کۆماری 
کــە  دەدۆزێتــەوە  بیانــوو  ئیســامی 
کوردستانی رۆژهەاڵت لە ژێر پووتینی 
پاســداردا بێدەنــگ بــکا و لــە ترســی 
تەرەقەبــازی رەنگە ئەنبار تەقەمەنی لە 

کوردستاندا بتەقێنێتەوە و ...
کە چاو لە دوورە دیمەن دەکەی و وێنە 
گشــتییەکە پێکەوە دەلکێنی، ئەو کات 
ئــەو قســەیەی رێکس تەیلەرســن دێتەوە 
یــاد کە گوتی ســتراتێژیی سیاســی لە 
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دەگــۆڕدرێ و 
یارمەتیــی گۆڕانــی ئاشــتیخوازانە لــە 

نێوخۆی ئێران دەدەین.
بەو لێوردبوونەوانەوە دەگەین بەو راستییە 
کــە ترســی خامنەیــی لــە تەرەقەبازی، 
رەنگە لە داهاتوودا تەرقەی زۆرتری لە 
بنپــێ بتەقێتــەوە و وەک مۆتەکەیەک 

لە سەر ژیانی بنیشێ.

درێژەی پەیڤ

هەیئەتێکی کۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
 سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کرد

شۆڕشــگێری  کۆمەڵــەی  هەیئەتێکــی 
بــە  ئێــران  کوردســتانی  زەحمەتکێشــانی 
مودەڕســی"  "ئەبووبەکــر  سەرپەرەســتیی 
ســەردانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 

ئێرانیان کرد.
١٦ی  ڕێکەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی 
جۆزەردانی ١٣٩٦ی هەتاوی، هەیئەتێکی 
کۆمەڵەی شۆڕشــگێری زەحمەتکێشــانی 
حیزبــی  ســەردانی  ئێــران،  کوردســتانی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانیــان کــرد و 
لــە الیــەن هەیئەتێكــی حیزبــی دێموکرات 
هیجــری"  "مســتەفا  سەرپەرەســتیی  بــە 

ســکرتێری گشــتیی حیزبی دێموکرات بە 
گەرمی پێشوازیان لێکرا.

لەو دیدارەدا، مســتەفا هیجری ســکرتێری 
وێــڕای  دێموکــرات  حیزبــی  گشــتیی 
پیرۆزبایــی  و  میوانــەکان  بەخێرهاتنــی 
کۆمەڵــەی  ١٥ی  کۆنگــرەی  گرتنــی 
شۆڕشــگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی 

ئێرانی لێکردن. 
لەو ســەردانە و چاوپێکەوتنــەدا، هەیئەتی 
و  هیجــری  مســتەفا  سپاســی  میــوان 

هەیئەتی حیزبی دێموکراتیان کرد.
دواتــر ئەبووبەکــر مودەڕســی باســێکی لە 

پەســەند  و  گرتنــی کۆنگرەکەیــان  ســەر 
کراوەکانــی کۆنگرەکەیــان بــۆ هەیئەتــی 

حیزبی دێموکرات کرد.
هەیئەتــی هــەر دوو الیــەن، لــەو دیــدارەدا، 
و  هاوبــەش  کاری  ســەر  لــە  پێداگریــان 
خەباتــی هاوبــەش لــە نێــوان هێــزە و الیەنە 

سیاسییەکانی کوردستان کرد.
دواتــر هەیئەتی هەر دوو الیەن، باســێکیان 
ڕووداوەکانــی  و  ئاڵوگــۆڕ  بــە  ســەبارەت 
ناوچــە و جیهــان کــرد و دواتــر لــه ســەر 
بارودۆخــی ناوخــۆ و ئێــران و جیهان چەند 

باسیان تاوتوێ کرد.

لە شاری بۆکان پەیمانی وەفاداری 
لەگەڵ شەهیدان نوێ کرایەوە

بــۆ پەیمــان نوێ کردنــەوە لەگەڵ ڕێبازی 
كۆمه ڵێــك  کوردســتان،  شــەهیدانی 
حیزبــی   الیه نگرانــی   ئه ندامــان و  لــه  
دێموكراتــی  كوردســتانی  ئێــران ســەردانی 
گڵکــۆی شــەهیدێکی ڕێــگای ڕزگاری 

کوردستانییان کرد.
جــۆزه ردان،  ١٥ی   دووشــه ممه ،  رۆژی  
كۆمه ڵێــك له  ئه ندامان و الیه نگرانی  حیزبی  
دێموكراتی  كوردستانی  ئێران له  ساڵڕۆژی  
شــه هید بوونی  پێشمه رگه ی  قاره مان "قادر 

"حاجــی  گونــدی   خه ڵكــی   ئاغه ڵیانــی"  
مه جیدخــان،  چۆمــی   ناوچــه ی   لــه ك"ی  
چوونه  ســه ر گۆڕی  ئه و شــه هیدەی حیزب 
  و په یمانــی  وه فایــان له گــه ڵ  شــه هیدان  و 
حیزبی  دێموكراتی  كوردســتانی  ئێران نوێ  

كرده وه .
خەڵکــی کوردســتان و بەتایبــەت ئەندامان 
بــە  نــاوە  بــە  نــاوە  و الیەنگرانــی حیــزب 
ســەردانی بنەماڵــەی شــەهیدانی ڕێــگای 
ڕزگاری کوردســتان و هەروەهــا گڵکۆی 

شەهیدانی حیزب و گەل دەکەن و پەیمانی 
وەفادارییان لەگەڵ نوێ دەکەنەوە.

ڕێبوارانــی  ئێســتاش  پێــش  ماوەیــەک 
ڕێبازی شــەهیدان لە گوڕستانی شارەدێی 
دزە کــە بە دەیان شــەهیدی ســوورخەاڵتی 
حیــزب و گەلــی لە ئامێز گرتووە، لەســەر 
ئااڵیەکــی  شــەهیدێک  هــەر  گڵکــۆی 
کوردســتان و ئااڵیەکی سوور بە نیشانەی 

خوێنی سووری شەهیدانیان هەڵداوە.

لە شاری ورمێ پەیمانی وەفاداری 
لەگەڵ شەهیدانی کوردستان نوێ کرایەوە

بە مەبەســتی پەیمان نوێ کردنەوە لەگەڵ 
شــەهیدانی کوردســتان، پۆلێک لە ئەندام 
و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات ســەردانی 
گلکــۆی شــەهید "ئیبراهیــم شــێخاڵی"یان 

کرد.
٢٢ی  ڕێکەوتــی  دووشــەممە  ڕۆژی 
جۆزەردانی ١٣٩٦ی هەتاوی، ژمارەیەک 
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان  لــە 
و  وەفــاداری  بەنیشــانەی  دێموکــرات 
ڕێزگرتن لە شەهیدان چوونە سەر گڵکۆی 

شــەهیدی فەرمانــدە ئیبراهیم شــێخاڵی لە 
گوندی "جێرمێ" لە ناوچەی تەرگەوەڕی 

ورمێ.
شــەهیدی "ئیبراهیــم شــێخاڵی" لــە ســاڵی 
شــارۆچکەی  لــە  هەتــاوی  ١٣٣٥ی 
"پەســوێ" ســەر بــە شــاری پیرانشــار لــە 
هاتۆتــە  نیشــتمانپەروەر  بنەماڵەیەکــی 
دونیــاوە. دواتریــش بــە هــۆی دڵســۆزی و 
خۆشەویستی بۆ نیشتمان، پەیوەست بوو بە 
ڕیزی پێشــمەرگەکانی حیزبی دێموکرات 

و دواتریــش بــە هــۆی لێهاتووییــەوە بوو بە 
فەرماندەی هێزی شەهید "نحۆ".

لــە  بــوو  یەکێــک  شــێخاڵی"  "ئیبراهیــم 
فەرماندە قارەمانەکانی حیزبی دێموکرات 
کە بەداخەوە تەمەن مەودای نەدا درێژە بە 

ڕێبازە پڕ لە سەروەریەکەی بدات.
شــەهید ئیبراهیــم بە داخەوە لــە ڕێکەوتی 
٧ی جۆزەردانــی ١٣٦٤بە هۆی دەرگیری 
لەگــەڵ جــاش و نیشــتمان فرۆشــانەوە لــە 

ناوچەی "جێرمێی" ورمێ شەهید کرا.

یاریی دۆستانەی فوتباڵ بە سەرکەوتنی الوانی 
دێموکرات کۆتایی پێهات

لە یارییەکی دۆســتانەی فوتباڵ لە نیوان 
الوانــی  و  کۆمەڵــە  الوانــی  تیمــی  دوو 
حیزبــی دێموکراتدا تیمی فوتباڵی الوانی 
دێموکــرات توانــی یارییەکە بــە گۆڵێک 

زیاتر بباتەوە.
١٧ی  ڕێکەوتــی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
جۆزەردانــی ١٣٩٦ی هەتــاوی لــە شــاری 
فوتبــاڵ  دۆســتانەی  یارییەکــی  کۆیــە 

لــە نێــوان دوو تیمــی الوانــی دێموکــرات 
٤:٠٠ی  کاتژمێــر  کۆمەڵــە  الوانــی  و 

دوانیوەڕۆ بەڕێوە چوو.
لــەو یارییــە دۆســتانەیەدا تیمــی الوانــی 
دێموکــرات بــە ٨ گــۆڵ لــە بەرانبــەر ٧ 
گۆڵــی تیمــی الوانــی کۆمەڵــەدا توانــی 

سەرکەوێت.
لــە نیــوەی یەکەمــی یارییەکــەدا تیمــی 

الوانــی دێموکــرات توانیــان بــراوەی یاریی 
بــن بــەاڵم لە نیــوە دووهەمــدا تیمی الوانی 

کۆمەڵە توانیان پێش کەون.
لــە چەنــد خولەکــی کۆتایــی یارییەکەش 
یاریزانانــی تیمی دێموکرات لە هێرشــێکدا 

توانیان گۆڵی براوە تۆمار بکەن.
یارییەکە لە فەزایەکی دۆستانەدا کۆتایی 

پێهات.

بۆ ڕێزگرتن لە ساڵڕۆژی شەهیدانی ڕاسان لە شنۆ 
چاالکیی تەبلیغیی بەڕێوە چوو

ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات 
بــۆ ڕێزگرتــن لــە حەماســە خولقێنەرانــی 
"تەنگیســەر"  گونــدی  لــە  قەرەســەقەڵ 
ســەر بــە شــاری ســنه چاالکیــی بەرینی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
گونــدی  لــە  دێموکــرات  قارەمانانــی 
تەنگیســەر" وێنەی شەش شەهیدی شاری 
شــنۆ، ئەساســنامەی حیزبــی دێموکرات، 
ناوخــۆی  پەیــڕەوی  و  ئەساســنامە 
یەکیەتیی الوان، کورتە باســێک لە ســەر 
ژیانی دوکتور قاســملوو، کورتە باســێک 
لــە ســەر ژیانــی قــازی محمــد و دوکتور 

شەرەفکەندی"یان باو کردەوە.
ئــەو شــوێنانەی کــە چاالکیــی تەبلیغیی 
تێــدا بەڕێــوە چــووە بریتیــن لە: "بــەرالگا، 
بێهداشــت، شــیرکەتی نــەوت، موخابــرات، 
و  ناوەنــدی   ، ســەرەتایی  قوتابخانــەی 
دواناوەنــدی، ماڵــی خەڵــک، شــیرکەتی 
گاز، کتێبخانە، دار و دیواری ناو ئاوایی، 

تەعمیرگا و قەسابخانە".
١٣٩٥ی  جۆزەردانــی  ٢٦ی  ڕۆژی 
پێشــمەرگەکانی  لــە  تیمێــک  هەتــاوی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران لە 
شــاری شــنۆ لــە گونــدی قەرەســەقەل لــە 
کاتی ئەنجامدانی هەندێک مەئموریەتی 
بــەر  کەوتنــە  تەشــکیاتی  و  سیاســی 
تێرۆریســتی  ســپای  هێزەکانــی  هێرشــی 
پاســدارانی ڕێژیمــی ئێران و لە شــەڕێکی 
حیزبــی  پێشــمەرگەی   ٦ قارەمانانــەدا 
شــەهید  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
بــوون و ژمارەیەکی بەرچاویش لە جاش و 

بەکرێگیراوەکانی ڕێژیم کوژران.
لەالیەکی دیکەشەوە ئەندامان و الیەنگرانی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران لە 
ســاڵڕۆژی شــەهیدانی ڕاســان لــە شــاری 
شــنۆ تاجەگوڵینــەی ڕێــز و وەفاداریــان لە 

شوێنی شەهیدانی ڕاسان دانا.
ڕێزگرتــن  بــۆ  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 

لــە قارەمانییەتــی شــەهیدانی ڕاســان لــە 
شــاری شــنۆ و ئەمەگناســی بــە ڕێبازیان 
پۆلێــک  شــەهیدکرانی  ســاڵڕۆژی  لــە 
لــە پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردستانی ئێران تاجەگوڵینەیان لە شوێنە 

حەماسە خوڵقێنییەکەیان دانا.
٢٧ی  لەســەر   ٢٦ شــەوی  هەروەهــا 
لــە ســاڵڕۆژی قارەمانەتــی  جــۆزەردان و 
نواندنی حەماســەخوڵقێنەرانی قەرەسەقەڵی 
شــنۆ، ئەندامانــی حیــزب لــە یەکێــک لە 
بەرزاییەکانــی ئەم شــارە بەڵێنــی درێژەدان 
بە ڕێبازی پڕســەروەریی شــەهیدانیان نوێ 
کــردەوە و لــە پەیامێکــدا ڕوو لــە ڕۆحــی 
ڕایانگەیانــد:  شــنۆ  شــەهیدانی  بــەرزی 
"دیســان مێــژووی خوێنــی ســمکۆتان بــه 
کــرد،  تۆمــار  خوێنتــان  دڵۆپــی  دڵــۆپ 
پەیمانــی وەفــاداری بــه ڕێبــاز و خوێنتــان 
نــوێ دەکەینــەوە و تــا ســەر درێــژه دری 

ڕێگاتان دەبین."

ڕێوڕەسمی کردنەوەی 
باخچەی مندااڵنی"پەپوولە" لە 

ئازادی بەڕێوە چوو
لــە ڕێوڕەســمێکی بــە شــکۆدا، باخچــەی 
مندااڵنی"پەپوولــە" لــە کەمپی ئازادی بە 
بەشداری نوێنەرانی ڕێکخراوی "ئەی ڤی 
ســی ئینتێرنەشناڵ" و ژمارەیەکی بەرچاو 
لــە ئەندامانی ڕێبەریی حیزبی دێموکرات 

و بنەماڵەکان ئەو کەمپە کرایەوە.
پێنجشــەممە ڕێکەوتــی  ئێــوارەی ڕۆژی 
٢٥ی جۆزەردانــی ١٣٩٦ی هەتــاوی، لــە 
ڕێوڕەسمێکدا باخچەی مندااڵنی "پەپوولە" 
لــە کەمپــی ئازادیی حیزبی دێموکرات بە 
بەشداری نوێنەرانی ڕێکخراوی "ئەی ڤی 
ســی ئینتێرنەشناڵ" و ژمارەیەکی بەرچاو 
لــە ئەندامانی ڕێبەریی حیزبی دێموکرات 
و بنەماڵەکانــی ئــەو کەمپــە بــۆ مندااڵن 

کرایەوە.
لــە ســەرەتای ئــەو ڕێوڕەســمەدا، "هاوژین 
حوسێنی"، کچی کاک "بارزان حوسێنی" 
پەردەی لە سەر تابلۆی ئەو باخچەیە الدا. 
دواتر خاتوو "سراینا نوێش" بە نوێنەرایەتیی 
ڕێکخــراوی ئەی ڤی ســی ئینتێرنەشــناڵ 

پەیامێکی پێشکەش کرد.
خاتوو "نوێش" سەرەتا پیرۆزبایی لە هەموو 
منــدااڵن و بنەماڵەکانــی ئەو کەمپە کرد 
و هەرەوهــا باســی لــەوە کــرد کــە ئێمــە 
وەک ئەرکێــک بەرانبەر بــە مندااڵن ئەم 
کارەمــان ئەنجــام داوە بــۆ ئەوەیکە ژیانی 

خۆش بۆیان دابین بکەین.
نوێــش لــە بەشــێکی دیکــەی قســەکانیدا 
ئاراســتەی  خــۆی  پێزانینــی  و  ســپاس 
هەمــوو بنەماڵــە و ئــەو کەســانە کرد کە 
ماندوونەناســانە لــەو ماوەیەدا خۆبەخشــانە 

کاریان کردووە.
ناوبراو هەروها باســی لەوە کرد کە ژیانی 
خــۆش و دابینکردنی شــادی بــۆ مندااڵن 
جێــگای شــانازیی ئێمەیە و ئێمــە بەردەوام 

دەبین لە ئەنجامدانی ئەم کارە پیرۆزە.
لە بەشــێکی دیکەی ئەو ڕێوڕەسمەدا، بۆ 

ســپاس و پێزانیــن لــە هەوڵ و تێکۆشــانی 
ئــەو کەســانەی کــە خۆبەخشــانە کاریــان 
لــە بەڕێوەبردنــی ئــەم پڕۆژەیــەدا کردبوو، 
ڕێکخــراوە  ئــەو  الیــەن  لــە  دیارییــەک 
پێشــکەش بە "ســەلیم زەنجیری، فەریدوون 
عەزیمــی، تاهیــر پیرە ئۆمەرانــی و خالید 

دەرویژە" کرا.
دواتر حەســەن شەرەفی جیگری سکرتێری 
گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 

ئێران چەند وتەیەکی پێشکەش کرد.
شــەرەفی لــە قســەکانیدا وێڕای ســپاس و 
پێزانیــن لــەو ڕێکخراوەیــە بــۆ ئەنجامدانی 
ئەو پرۆژەیە و شوێنێکی یاری بۆ مندااڵن 
هیوای خواست کە هەر دەم ئەرکی خۆیان 
بەرانبــەر بــە مندااڵن وەک نەوەی داهاتوو 
بە دروستی بەجێ بگەێنن و بەردەوام بن لە 

بەڕێوەبردنی پڕۆژەی لەم چەشنە.
حیزبــی  گشــتیی  ســکرتێری  جێگــری 
دێموکرات لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا 
سپاسی هەموو ئەو کەسانەی کرد کە به 
هەوڵ و تێکۆشــانی خۆیــان لە هاوکاریی 
پڕۆژەیــە  ئــەو  ئەنجامدانــی  بــۆ  خۆیــان 

دەریغیان نەکردووە.
لــە بڕگەیەکــی دیکەی ئەو ڕێوڕەســمەدا 
لە الیەن مەال "ئەحمەد ڕەحیمی" بەرپرسی 
حیزبــی  کۆمەاڵیەتیــی  کۆمیســیۆنی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لەوحێکی 
ڕێزلێنــان پێشــکەش بە ڕێکخــراوی "ئەی 

ڤی سی ئینتێرنەشناڵ" کرا.
دواتر ئەو پاڕکە لە الیەن "حەسەن شەرەفی 

و سراینا نوێش" بە فەرمی کرایەوە.
بــە  لــەو ڕێوڕەســمەدا چەندیــن گۆرانــی 
"تابێیــا  الیــەن  لــە  "ئینگلیســی"  زمانــی 

شۆپاخ" پێشکەش بە بەشداربووان کرا.
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ڕاسان ،قوواڵیی ستراتێژیکی کوردستان 
)خوێندنەوەیەکی ڕاسان لە قۆناغی پاش داعش(

سەرەتایەکی پێویست:
بۆ ڕوون بونــەوەی کۆی بابەتەکە 
ســەر  لــە  پێناســەیەک  پێویســتە، 
دوو زاراوەی  ســەرەکی ئــەو وتــارە 

هەبێت: 
زاراوە سەرەکییەکان بریتین لە:

 ١ـ ڕاسان
 ٢ـ داعش 
١ـ ڕاسان 

کۆکردەوەیەکــە،  نــاوی  ڕاســان، 
کــە لەالیــان حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێرانــەوە لــە بەهــاری 
بــە  و  پێکــراوە   دەســت  ١٣٩٤وە 
کورتــی وەک بەرپرســانی حــدکا 
باســی لەسەر دەکەن، ڕاسان لەسەر 
دو بناغەی خەباتی شار و شاخ لە 
خۆرهەاڵتــی کوردســتان دامەزراوە 
بەشــداری  ڕوونــە  کــە  ئــەوەی   ،
جەماوەری لە خەباتی شار بنەمای 
ســەرەکی ئــەو جــۆرە خەباتەیــە  و 
بنەمای سەرەکی خەباتی شاخیش 
دیپلۆماســی و پێشمەرگەیە کە بە 
گشــتی دەکرێت بڵێین ڕاســان سێ 

کۆڵەکەی هەیە:
A: جەمــاوەری کوردســتان نــەک 
تەنیا وەک پێگەی کۆمەاڵیەتی، 
بەڵکوو وەک چاالکی خەباتکارانە
هێــزی  وەک  پێشــمەرگە   :B
روبەرووبونــەوە  بــۆ  چەکــداری 
ســەرکوتی  دەزگای  لەگــەڵ 

کۆماری ئیسامی
 C: دیپلۆماســی ناوچەیی لەسەر 
هاوبــەش  دوژمنایەتیــی  بناغــەی 
لــە گــەڵ کۆمــاری ئیســامی بە 
زەخــت  زیاتــر کردنــی  مەبەســتی 
لــە ســەر کۆمــاری ئیســامی بــە 
ئامانجــی پێمل کردنی لــە بەرانبەر 
خواســتەکانی خەباتی نەتەوەیی_

دێموکراتیکی کوردستان دا.

٢ـ داعش 
هێزێکــی  وەکــوو  داعــش، 
لــە  کــە  هێرشــبەر  تێرۆریســتی 
داگیرکردنــی  پــاش  قۆناغــی 
موســڵ ،  توانایــی هێرشــبردن و 
درندایەتــی ئــەو رێکخراوەیــە،  بوو 
بە هۆیەک بۆ لێک نزیکبوونەوەی 
کاتــی بەرژەوەنــدی چەندیــن هێــز 
جیهانــی  و  ناوچەیــی  الیەنــی  و 
توانایــی  نێوبردنــی  لــە  پێنــاو  لــە 
هێرشــبەری و تەنانــەت پێکهاتەی 
لەســەر  باســی  رێکخســتنەکەی 

دەکرێت.
پاش سەرەتا:

رۆژهەاڵتی نێوەراســت،  ناوچــەی 
وەک هەمــوو ناوچەکانــی جیهــان 
ئاراســتەی کردەوە سیاســییەکانی 
لەســەر چەند بناغەی ســەرەکی و 
هاوپەیوەنــدی و ملمانێی چەندین 
ستراتێژی جیاواز دیاری دەکرێت. 
بناغەکانــی  لــە  یەکێــک 
دیاریکــەری ئاراســتەی سیاســیی 
دۆزی  رۆژهەاڵتی نێوەراســت، 
کوردســتان  بــەاڵم  کوردســتانە، 
نــەک بە واتــای تەنیا  بزوتنەوەی 
واتــای  بــە  بەڵکــوو  کوردســتان 
بزوتنەوەی کوردستان  و "شوناسی 

کورد بوون"؛ 
دۆزی کوردستان لە تەواوی سەدەی 
هەوێنــی  بۆتــە  ئێســتا  هەتــا   ٢٠
ئاراســتەکاری الیەنە سیاسییەکان 

لە رۆژهەالتی نێوەراستدا. 
چــوار  رۆژهەاڵتی نێوەراســتدا  لــە 
دۆز لــە نیوەی دووهەمی ســەدەی 

بیستەم بەوالوە، دیاریکاری رێرەو و 
ئاراستەی سیاســەتی ئەو ناوچەیە 

بوون:
١ـ  دامەزرانی ئیسرائیل

٢ـ  تەناهی وزە
٣ـ  شەڕی سارد

٤ـ  دۆزی کوردستان 
تــەواوی  لــە  دۆزە  چــوار  ئــەو 
مــاوەی نیوەی دووهەمی ســەدەی 
سیاســەتی  ئاراســتەی  بیســتەمدا 
زلهێــزە جیهانییــەکان و دەســەاڵتە 
ناوچەییەکانــی دیــاری کردووە، و 
پــاش ســەدەی بیســت و رووخانــی 
الیەنێکــی  وەک  ســۆڤییەت 
شــەڕی  سیاســەتی  بەڕێوەبــەری 
ئــەو  کاتــی  شــێوەی  بــە  ســارد 
الیەنــە سیاســییە کــە  بەرژەوەندی 
الواز  دەپاراســت،  ســۆڤییەتی 
بــوو، بــەاڵم لــە ســەرەتای دەیــەی 
بیســتەمی ئــەم ســەدەیە )ســەدەی 
بــە  پــاش   ســەرلەنوێ   )٢١
دۆزی  رووســیا  دەســەاڵتبوونەوەی 
بەرژەوەندییەکانــی  پاراســتنی 
رووســیا وەک زلهێزێکی جیهانی، 
لــە رۆژهەاڵتــی  نێوەراســتدا هاتەوە 
گــۆڕێ و لــە ئێســتادا دەکرێــت، 
وەک  خــوارەوە   دۆزانــەی  ئــەو 
ســتراتێژی گرینگ و دیاریکاری 
و  جیهانــی  زلهێــزە  کردەوەکانــی 
نێــو  ناوچەییەکانــی  دەســەاڵتە 
دیــاری  رۆژهەاڵتی نێوەراســت 

بکرێت:
١ـ پاراستنی تەناهی ئیسرائیل

٢ـ پاراستنی تەناهی وزە
بەرژەوەندییــە  ٣ـپاراســتی 
تایبەتەکانی رووسیا لە الیەن زلهێزە 
جیهانییەکانــەوە، وەک زلهێزێــک 
جوغرافیاییــەوە  ڕووی  لــە  کــە 

دراوسێی رۆژهەاڵتی نێوەراستە.
٤: دۆزی کوردستان

٥: قەیرانی وشکەســاڵی و کەمی 
رۆژهەاڵتــی  ناوچــەی  لــە  ئــاو 

نێوەراستدا
٦: ڕوبەڕووبونەوە لەگەڵ گەشەی 

ڕەوتی ئیسامی_جیهادی
٧: پاراســتنی شــکۆی نیشــتمانی 

عەرەبی 
٨: وەدی هێنانــی خەونــی هیالی 
شــێعەی کاربەدەســتانی کۆماری 

ئیسامی ئێران

داعش وەک هێزێکی تێرۆریســتی 
هێرشــبەر لــە پــاش پەیدابوونــی لە 
عێــراق و داگیرکردنــی  موســڵ 
وەک  خــۆی  ئــەوەی  هــۆی  بــە 
مەترســی بــۆ ســەر هەمــوو دۆزە 
ناوچــەی  ســتراتێژییەکانی 
نیشــان  رۆژهەاڵتی نێوەراســت 
کاتــی  هاوئاراســتەییەکی   دا؛ 
لــە  نافەرمییــان  بەرفراوانــی 
سیاســییە  الیەنــە  و  هێــز  نێــوان 
لــە  جیهانییــەکان  و  ناوچەیــی 

رۆژهەاڵتی نێوەراستدا ساز کرد.

لــە  رۆلگێــرەکان  هێــزە 
رۆژهەاڵتی نێوەراست 

لە قۆناغی ئێستا و بەو هۆکارانە:
١ـ  پەیڕەوکردنی "سیاسەتی شەڕی 
ئەمەریــکاوە  لەالیــان  تێرۆریــزم" 
جوغرافیــای  هەڵبژاردنــی  و 
رۆژهەاڵتی نێوەراست وەک چەقی 

ئەو شەڕە.
٢ـ ئالوگۆڕەکانــی پــاش بەهــاری 
پاشــاگەردانییەکانی  و  عەرەبــی 

دەرئەنجامی ئەو ئاڵوگۆڕانە.
٣: بەکارهێنانی بەرینی ئینتێرنێت 
و ڕایەڵــەی کۆمەاڵیەتــی لەالیــان 

خەڵکی رۆژهەاڵتی نێوەراستەوە. 
نێــوان  نیابەتــی  شــەڕی   :٤

ناوچەییەکانــی  هێــزە 
رۆژهەاڵتی نێوەراست 

و  دەوڵەتــەکان  الوازی  ٥ـ 
باوبونــەوەی دیــاردەی توندوتیژی 

بەرفراوان 
دەکرێت، بڵێین کە لە چاو سەدەی 
پێشوو  کۆمەڵێک هێزی بچووک، 
گۆڕەپانــی  لــە  رۆڵگێــڕ  بــەاڵم 
ســتراتێژیکەکانی  سیاســەتە 
ســەری  نێوەراســتدا  رۆژهەاڵتــی 
هەڵــداوە، کەوایــە لــە ئێســتادا لــە 
لەگــەڵ  رۆژهەاڵتی نێوەراســتدا،  
ســێ جــۆر هێــزی رۆلگێــڕ لــە نێو 
گۆڕەپانــی سیاســی رۆژهەاڵتــی 

نێوەراست بەرەوڕووین:
نیزامــی  و  سیاســی  هێــزی  ١ـ 
ســەر بــە دەوڵەتــەکان کــە ڕەوایی 
نێودەوڵەتییــان هەیە، کە ئەو بەشــە 
دابــەش  دووبەشــدا  بەســەر  خــۆی 

دەبێت:
ئاـ هێزی دەوڵەتە ناوچەییەکان
بێ ـ هێزی زلهێزە جیهانییەکان

نیزامــی  و  سیاســی  هێــزی  ٢ـ 
دەوڵەتــەکان کە ڕەوایــی نێوخۆیی 

یان نێودەوڵەتییان لە دەست داوە. 
نیزامــی  و  سیاســی  هێــزی  ٣ـ 

نادەوڵەتییەکان و میلیشیاکان

بــەر لە ئەوەی توانایی هێرشــبەری 
داعــش بــەری پێبگیریــت، داعــش 
پەنگخــواردووی  هێزێکــی  وەک 
مەترســیدار، بــۆ ســەر هەموو دۆزە 
ئاراســتەکاری  ســتراتێژیکەکانی 
رۆژهەاڵتی نێوەراســت  سیاســەتی 
بۆیــەش  هــەر  کــرا؛  بــەدی 
لەنێوبردنــی داعــش بــوو بــە خاڵی 
ناوچەیــی  سیاســەتی  هاوبەشــی 
هێــزە  و  جیهانییــەکان  زلهێــزە 
لــە  ئامانجــی  و  ناوچەییــەکان 
هێرشــبەری  توانــای  بردنــی  نێــو 
هاوئاراســتەییەکی  داعــش  
راگەیاندراو، و هاوپەیمانێتییەکەی 
ناوچەکــەدا  لــە  رانەگەیەنــدراوی 

ساز کرد.
 لــە قۆناغی پاش داعش ئەو خاڵە 
هاوبەشــە کــە بە شــێوەی کاتی و 
تاکتیکــی الیەنــە سیاســییەکانی 
سیاســی  گۆرەپانــی  نێــو 
لەیــەک  رۆژهەاڵتی نێوەراســتی 
دەچێــت  نێــو  لــە  کــردەوە  نزیــک 
ئــەوەی  هــۆی  دەبێتــە  ئــەوەش  و 
داعــش  پــاش  هاوپەیمانییەکانــی 
و  ســتراتێژیک  هاوپەیمانییەکــی 
قوڵتــر لە ســەردەمی بوونی داعش 

بێت.

دوای  قۆناغــی  لــە  کوردســتان 
داعش 

پێــش ئــەوەی بچێنــە ســەر بابەتی 
دوای  قۆناغــی  لــە  کوردســتان 
داعــش دەبێت باســێک لەســەر ئەو 
بابەتە بکەین؛ دۆزی کوردستان لە 
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت هەم وەک 
شوناســی  وەک  هــەم  و  شــۆرش 
کــوردی بۆتــە دۆزێکــی ئەمنــی 
ناوچــەی رۆژهەاڵتــی  نێوەراســت، 
بناغــەی  کــە  واتایــەی  بــەو 
شوناســی  کوردســتان  شۆڕشــی 
دەســتەبەرکردنی  و  بــوون  کــورد 
مــاف بۆ ئــەو شوناســەیە و ئەوەش 
لــە هەبــوون و  وای کــردووە کــە 
نەبوونــی شۆڕشــێکی چەکــداری 
کوردســتاندا  لــە  بەدەســەاڵت 
داگیرکەرانــی کوردســتان بــاس و 
بابەتــی پەیوەندیــدار و کارتێکــەر 
لەســەر شوناسی کورد بوون، وەک 
مەترســییەک بۆ ســەر ئاسایشــی 
خۆیــان ســەیر بکەن، باشــترین وێنا 
لێــرەدا ، بابەتــی خوێندنــی زمانی 

تورکیایــە،  و  ئێــران  لــە  کــوردی 
لەگــەڵ ئــەوەی خوێندنــی زمانــی 
کــوردی لــە رووی دەســتوورییەوە 
بــەاڵم  رێگەپێــدراوە،  ئێــران  لــە 
حکوومــەت هەتا ئێســتا رێگە بەوە 
نادات زمانی کوردی لە قوتابخانە 
لــە  بخوێنــدرێ،  فەرمییەکانــدا 
کودتــای  پــاش  لــە  تورکیــاش  
١٥ی ژوئیــەی ٢٠١٦ یــەک لەو 
ناوەندانەی وەک مەترســی ئەمنی 
لەســەر تورکیــا لــە الیــان دەوڵەتی 
و  کرایەســەر  هێرشــی  تورکیــاوە 
داخرا ئەو ناوەندانە بوون کە لەوێدا 
خولــی فێــرکاری زمانــی کوردی 

بەڕێوە دەچوو.
زۆر بەروونــی لێــرەدا دەردەکەوێــت 
کە  لەسەر دۆزی کوردستان ئێمە 

لەگەڵ دوو ئەکتەر بەروەڕووین:
کــە  کــوردی  شۆڕشــێکی  ١ـ 

خوازیاری مافی نەتەوەی کوردە
٢ـ حکوومەتێکــی داگیرکــەر کــە 
شوناســی کــورد بوون بە مەترســی 

ئەمنی لەسەر خۆی دادەنێت. 
ئــەوەی گرینگــی داوە بــە دۆزی 
کــورد لــە ناوچــەی رۆژهەاڵتــی  
نێوەراســتدا، ئەوەیــە کە لــە نەبوون 
یــان الوازی شۆڕشــی کوردیشــدا، 
بەشــێک  دووهــەم  ئەکتــەری 
ناوچەییەکانــی  سیاســەتە  لــە 
خــۆی  لەســەر بناغــەی رێگرتــن 
لــە هەڵگیرســانەوەی ئەو شۆڕشــە 
کــوردی  شوناســی  ســڕینەوەی  و 

دادەمەزرێنێت.
کــە  هــۆکارەی  بــەو  هەروەهــا 
داگیرکــەری  دەوڵەتــی  چــوار 
کوردســتان هــەم چــوار دەســەاڵتی 
و  رۆژهەاڵتــی  نێوەراســتن  نێــو 
هــەم کارتێکەریــان لەســەر کــۆی 
سیاســەتەکانی  و  بەرژەوەنــدی 
ئــەو ناوچەیــەدا هەیــە، کــە وایــە 
هــەم  کوردســتان  دۆزی  ئێمــە 
وەک  هــەم  و  شــۆڕش  وەک 
شــوناس بەردەوام لەســەر ئاراستەی 
سیاســەتی ناوچــەی رۆژهەاڵتــی 
 نێوەراســتدا کارتێكەریــان هەبووە و 

دەبێت.
   پــاش گەرمبوونەوەی پەیوەندی 
دیپلۆماســی نێوان  تورکیا و ئێران 
لە رۆژی  ٢٠١٦/٨/٢٤ بە رەسمی 
هێــزی چەکــداری تورکیــا چــووە 
نێوخاکی سووریاوە ئەوەی کە لێرەدا 
بۆمــان روون و ئاشــکرایە ئەوەیــە 
گوتویەتــی:  بەفەرمــی  تورکیــا 
نابێ کــوردەکان بچنــە خۆرئاوای 
)لێکدانــەوەی  فوراتــەوە  چۆمــی 
کــە  تورکیــا  صبــاح  رۆژنامــەی 
لــەو  ٢٠١٦/٨/٢٤دا  رۆژی  لــە 

رۆژنامەیە باوبۆوە(.
ئــەوە بــۆ خۆرئــاوای کوردســتان، 
هەم دڵخۆشــکەرە و هەم مەترسییە 
ئەگــەر تورکیا تەنیــا لەگەڵ ئەوە 
کێشــەی هەبێــت کــە کــوردەکان 
بگەنــە خۆرئاوای چۆمــی فورات 
بــەو مانایەیە کــە تورکیا دەیەوێت 
رۆژئــاوا  و  باشــوور  کوردســتانی 
گەمــارۆی  جۆرێــک  بخاتــە 
لــەو  هەتــا  ژێئۆپۆلتیکییــەوە، 
رێگایــەوە بــە شــێوەی ناڕاســتەخۆ 
رووداوە  بەســەر  بێــت  ســوار 
پارچەیــەدا،  ئــەو  نێوخۆییەکانــی 
کوردســتانی  لــە  کــورد  ئەگــەر 
خۆرئاوا دەســتی بگاتــە خۆرئاوای 
چۆمــی فورات، بــەو مانایەیە کە 
ئــاوی  ســنووری  لــە  توانیویەتــی 
ئــازاد نزیــک بێتــەوە و ئــەوەش بە 
مانــای ئەوەیــە کــە حکوومەتــی 
کوردی باشــوور و خۆرئاوا دەتوانن 
وزەی  ئــەو  رێککەوتنێــک،  بــە 
لــە باشــوور و خۆرئــاوا هەیــە  لــە 
رێــگای خۆرئــاواوە ڕەوانەی بازارە 
جیهانییەکانــی بکــەن، ئــەو کارە 

باشــوور  بێمنەتــی  هــۆی  دەبێتــە 
لــە تورکیــا و ئێــران و بــە تــەواوی 
هاوسەنگی ناوچەکە هەم لە رووی 
ژێئۆپۆلیتیکی وزە و هەم لە رووی 
ژێئۆپۆلیتیکــەوە دەگۆڕێت، بەاڵم 
دەیەوێت لە ئێســتادا بۆ ئەوەی ئەو 
بابەتە وەک واقعێکی سیاســی لە 
بۆشــایی دەســەاڵتدا نەیەتــە دی، 
هێــزی چەکــداری تورکیــا بچێتە 
خاکی ســووریاوە دەتوانێ پێش بەو 
ئاڵوگۆرە ژێئۆپۆلتیکییە بگرێت، و 
رێگەنەدات حکوومەتی کوردستان 
لــە ســنووری ئــاوی ئــازاد نزیک 
ببێتــەوە. چونکــە نزیکبوونــەوە لەو 
و  تورکیــا  واتاییــە  بــەو  ســنوورە 
ئێرانیــش دەســتیان لــە نێــو رووداوە 
سیاســییەکانی کوردســتانیان زۆر 

کورتتر دەبێتەوە.
لێرەدا ئەگەر تورکیا تەنیا مەبەستی 
ئەوە بێت، بۆ تێکنەچوونی پێگەی 
ژێئۆپۆلیتیکــی خــۆی رێگــە لــە 
نزیکبوونەوەی کورد لە گەیشتن بە 
ئــاوی ئازاد بگرێت، ئــەوە دەتوانێ 
بەو مانایە بێت، کە تورکیا لەگەڵ 
کــورد و حکوومەتــی کوردی ئەم 
دیــوی چۆمــی فــورات کێشــەی 
نییــە، واتــە تورکیــا نایەوێــت یــان 
باشــتر بڵێیــن ناتوانــێ دەســەاڵتی 
کــوردی  شوناســی  و  کــوردی 
دیــوی خۆرهەاڵتــی فــورات لەنێــو 
بەرێت، ئەوەش یانی دەســەاڵتێکی 
کــوردی لە خۆرئاوای کوردســتان 
بۆتــە ئەمــری واقــع و لەنێو بردن و 
خنکاندنــی لــە ئیــرادەی تورکیا و 

ئێران دا نییە. 
لــە  ئــەوەی  ئێســتادا  لــە  کەوایــە 
ســتراتێژی  یەکەمــدا  هەنــگاوی 
دوو داگیرکــەری کوردســتان واتە 
تورکیــا  و  ئیســامی  کۆمــاری 
کردنــی  الواز  دەکات،  دیــاری 
لــە  کــورد  سیاســی  دەســەاڵتی 
ناوچەکەدایــە ، نەک ســڕینەوەی 

شوناسی کوردستان.
بــەاڵم لەســەر بابەتــی گەمــارۆی 
دوو دەســەاڵتی باشــوور و خۆرئــاوا 
لــە الیــان تورکیــاوە، کــە رۆژی  
٢٠١٤/٨/٢٤  بــە فەرمــی کەوتە 
قۆناغــی جێبەجێکردن دەبێ بڵێین: 
کــوردەکان دەبــێ کارتێکی تــر لــە 
دژی تورکیــا بــەکار بێنــن، ئــەو 
قوواڵیــی  گۆڕینــی  کارتــەش 
ســتراتێژی خۆیانــە بــۆ باکــووری 
کوردســتان ، لێــرەدا هــەم خۆرئــاوا 
دەربازبــوون  بــۆ  باشــوور  هــەم  و 
ناچــارن  تــورکان  گەمــارۆی  لــە 
قوواڵیــی ســتراتێژی خۆیــان بەرنە 
باکــوور و لــە رێــگای بزوتنــەوەی 
کــوردی لــە باکــوور زەخــت بخەنە 
ســەر تورکیــا و گەمــارۆی ســەر 

خۆیان بشکێنن.
قوواڵیــی  واتــە  گەاڵڵەیــە  ئــەو 
خۆرئــاوا،  و  باشــوور  ســتراتێژی 
باکوور ئەگەر سەرکەوێت، دەتوانێ 
تەنیــا گارانتی هەبوونی ئەمنیەت 
و ئاســایش و گەشــە لە خۆرئاوا و 

باشوور لە دەست تورکیا بێت.
قوواڵیــی ســتراتژی کوردســتان و 

ڕاسان
لەســەر بابەتــی ڕاســان و قوواڵیی 
بــەو  و  کوردســتان  ســتراتێژیکی 
خوێندنــەوەی لە ســەرەوە لە دۆخی 
رۆژهەاڵتی نێوەراســتدا  ناوچــەی 
کردمــان؛ دەکرێــت بڵێین ڕاســانی 
بــەو  کوردســتان  خۆرهەاڵتــی 
هۆکارانــە قوواڵیــی ســتراتێژیکی 
سێ پارچەکەی تری کوردستانە:
١ـ کۆماری ئیســامی ســتراتێژی 
دزە کــردن لــە واڵتانــی ناوچــەی 
لەســەر بنەمــای ئایینــی ئیســام 
و ئایینــزای شــێعە دامەزرانــدووە و 
ئــەوەش وای کــردووە کوردســتانی 

کــە  ناوچەیــەک  وەک  باشــوور 
مەترســی بۆ ســەر دەســەاڵتدارێتی 
لەالیــەن  هەیــە  بەغــدا  لــە  شــێعە 
ســەیری  ئیســامییەوە  کۆمــاری 
بکرێــت و ئــەو رێژیمــە بــە هەموو 
چەشــنێک هەوڵبــدات دەســەاڵتی 
کــوردی لــە کوردســتانی باشــوور 

الواز و بێ توانا بکات.
ناوەنــدی  دەســەاڵتی  ئەگــەر   ٢ـ 
بوونــی کــورد وەک  لــە ســووریا 
ناوچــەی  لــە  دەســەاڵتدارێتی 
قبــوڵ  خۆرئــاوا  کوردســتانی 
بکات، دەســەاڵتدارێتی لە ســووریا 
ناوەندگــەراوە  دەســەاڵتدارێتی  لــە 
دەســەاڵتدارێتی  بــۆ  دەگــۆڕدرێ 
"المەرکەزیــت"  یــان  ئۆتۆنۆمــی 
و ئــەوەش بــە قازانجی ســتراتێژی 
کۆمــاری ئیســامی لــە ناوچەی 

رۆژهەاڵتی  نێوەراست نییە.
ناوچــەی  لــە  کــورد  دۆزی  ٣ـ 
رۆژهەاڵتی نێوەراستدا لە روانگەی 
کۆمــاری ئیســامییەوە، دۆزێکی 
ئەمنییــە، کــە دەتوانێ ڕاســتەخۆ 
تەناهــی  لەســەر  کارتێکــەری 

نێوخۆی ئێراندا هەبێت. 
کــوردی  هێزێکــی  هەبوونــی  ٤ـ 
کــە دژایەتی کۆماری ئیســامی 
کــە  ئەوەیــە  واتــای  بــە  بــکات، 
لەســەر  کوردســتانی  الیەنێکــی 
دەســتدرێژکردنییەکانی  بناغــەی 
کۆماری ئیسامی لە ناوچەکەدا  
دەتوانــێ ببێتــە هاوپەیمانــی هێــزە 
ناوچەیی و جیهانییەکانی دژبەری 
کۆمــاری ئیســامی و ئەوەش بەو 
مانایەیــە کــە لە رێــگای ئەو هێزە 
کوردییەوە دەکرێت ئاراستەی هێزە 
دژبەرەکانــی کۆماری ئیســامی 
بە قازانجی کوردستان بشکێتەوە.

٥ـ کۆمــاری ئیســامی بە لێدانی 
پتــر لــە ٥٣ بەنــداو لــە کوردســتان 
بــۆ  گــەورەی  بەنــداوی   ٩ کــە 
بەرگرتنــی ئــاوی ئــەو چۆمانەیــە 
کە لە رۆژهەاڵتەوە دەرژێنە خاکی 
باشــوورە دەیەوێــت گەمارۆیەکــی 
باشــووری  ســەر  بخاتــە  ئــاوی 
گەورەتریــن  ڕاســان  کوردســتان، 
ئــەو  بەرانبــەر  لــە  بەربەســت 
سیاســەتەی کۆمــاری ئیســامی 

دایە.
داعشــدا  دوای  قۆناغــی  لــە    
هاوپەیمانییــە ناوچەییەکان لەســەر 
بناغەی ســتراتێژییە گرینگەکانی 
ســەر  رۆژهەاڵتی نێوەراســتدا،  نێــو 
هەڵــدەدات و کۆماری ئیســامیش 
کــە  سیاســی  الیەنێکــی  وەک 
بناغەی سیاســەتی ناوچەییەکەی 
خســتۆتە سەر دزەکردن لە واڵتانی 
ئیســامیدا و باشــوور و خۆرئــاوا 
کوردســتان  بەشــی  دوو  وەک 
کــە مەترســییان بــۆ ســەر پێگەی 
ئیســامی  کۆمــاری  ژێئــۆوزەی 
و ســتراتێژی هیالی شــێعەی ئەو 
رێژیمــه هەیــە، هەروەهــا باکــوور، 
باشــوور و خۆرئاوا وەک شوناســی 
کارتێکەریــان  کــە  کــوردی 
کــوردی  شوناســی  لەســەر 
خۆرهــەاڵت هەیــە و لــەو رێگایەوە 
تەناهــی  لەســەر  کارتێکەریــان 
ئیســامییدا  کۆمــاری  نێوخــۆی 
ســتراتێژییەوە  رووی  لــە  هەیــە، 
کوردســتان  بەشــی  ســێ  هــەر 
ســتراتێژییەکانی  بــۆ  مەترســیین 
ســەر کۆمــاری ئیســامی و تەنیا 
رێــگای ڕووبەرووبونــەوەش لەگەڵ 
ئــەو بابەتــە ئەوەیە کە بەشــەکانی 
پشــتی  ناراســتەخۆ  کوردســتان 
ڕاســانی خۆرهــەاڵت بگــرن و بــۆ 

پەرەی ڕاسان رێگەخۆشکەر بن.
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کەیوان دروودی

هەاڵواردن، دەمارگرژی و سڕینەوەی مەسئەلە
پێچەوانــەی  تــاران  ڕووداوی     
نــەک  لێکدانــەوەکان  زۆرینــەی 
نەخــوازراو  نــە  و  ڕوویــدا  لەجــێ 
بــوو، نە بــەو واتایــە  یەکاکەرەوە 
کــە بڵێیــن ســێناریۆی پەتــی بوو، 
بەڵکــوو لەو ڕووەوە کە حاکمییەت 
بەشــێوازی  زۆرە  ســااڵنێکی 
داڕشتنی سیاسەتی سیستماتیک 
بەستێنی بۆ ڕووداوی ئەوتۆ خۆش 
کــردووە. هەربۆیــە لێــرە بەتەئکیــد 
لەســەر ئــەم ڕووداوە لەپانتاییەکی 
گەورەتــردا هەوڵ ئەدرێ بەشــێک 
لــە ئەم بەســتێن ســازییە لــە ناوخۆ 
دوابــەدوای  بخرێتــەڕوو.  دەرەوە  و 
گەلێــک  تــاران،  ڕووداوەکــەی 
شــیکاری و لێــدوان لــە شــەقامەوە 
تا گەورە تریبوونی ڕاگەیاندنەکان 
خرایەڕوو، بەاڵم بەوەیشەوە بەوردی 
هــەاڵواردن  بوونــی  لەســەر  پــەردە 
النەدرا. ئەســڵێکی زانستی ئەڵێ، 
نیــوەی وەاڵم لــە پرســیاردا دەســت 
دەکەوێ! بەڵێ لەکاتێکدا نەوێرین 
پرسیار بخەینەڕوو دیارە بە وەاڵمی 
دروســت ناگــەی؛ بۆیــە پێویســتە 
دوو  بــۆ  کــورت  پێناســەیەکی 
چەمکی هەاڵواردن و دەمارگرژی 
بکرێــت:  دەمارگــرژی بریتییە لە  
زەینــی  بەکگراونــدی  جۆرێــک 
خۆییــەکان(  لێڕوانینــە  و  )بــڕوا 
الی کۆمەڵە کەســێک ســەبارەت 
کۆمەڵــە  بــە  بەرامبــەر  یــان 
پێشــمەرجەکانی  تــر.  کەســێکی 
بوونــی لێڕوانینێکــی پێشــوەختە و 
وێنایەکی گشتیی نەگۆڕە لەسەر 
الیەنــی بەرامبــەر ـ کــە زۆربــەی 
لەســەر بنەمــای قســە و بیســتنە 
نەوەک زانیاریی پشتڕاســت کراوە 
تــا شــوێنێک کــەوا ســەرەڕای  ـ 
و  نــوێ  زانیاریــی  پێگەیشــتنی 
پێچەوانــە، هەر نەگۆڕ و چەمک 
هەڵنەگــر دەمێنێتــەوە. ئەگەرچــی 
دەمارگرژی، بنەڕەتی هەاڵواردنە، 
بــەاڵم دەکــرێ ئــەم دوو چەمکــە 
بەجیــا بوونیــان هەبــێ، وەک ئەوە 
تاکێک هزرێکــی دەمارگرژانەی 
کــردەوەی  لەســەر  بــەاڵم  هەبــێ، 
ئــەوەی  یــان  نەبێــت  شــوێندانەر 
کــە هــەاڵواردن هەبــێ بــەاڵم لــە 
ســەرچاوەی  دەمارگرژییــەوە 

نەگرتبێ )ئانتۆنی گیدێنز(. 
بەپێچەوانــەی  هــەاڵواردن 
دەمارگرژی فۆرمیکی کردەکییە 
هەڵســوکەوت  شــێوازی  لــە  کــە 
ڕەنــگ دەداتــەوە. زانســتی نوێــی 
بــە دوو  هــەاڵواردن  کۆمەڵناســی 
جۆری یاسایی و بناغەدار دەزانێ. 
لــە هەاڵواردنی جۆری یەکەم بەند 
ڕاســتەوخۆ  یاســایی  بڕگــەی  و 
ڕێگاخۆشــکەر دەبــێ یــان دەکرێ 
بڵێیــن حوکــم دەدا بــە هــەاڵواردن. 
بناغــەداردا  هەاڵواردنــی  لــە 
و  نایەکســان  هەڵســوکەوتی 
نادادپەروەرانە کە لە داب و نەریت 
و فەرهەنگــدا شــێوەی گرتــووە و 
پێچەوانــەی جــۆری یاســایی کــە 
دەکــرێ بــە پێداچوونــەوە ڕیفــۆرم 
البردنــی  بــۆ  پێویســتە  بکــرێ، 
گۆڕانکاریی قووڵــی درێژخایەنی 
بکرێــت.  کولتــووری  و  هــزری 
نــاو  دەچینــە  کورتەباســەوە  بــەم 
باســی ســەرەکیی بابەتەکــە کــە 
خوێندنەوەیەکە لەســەر خۆبواردنی 
دیــاردە.  دوو  ئــەم  ناوهێنانــی 
بەشــێکە  بەرژەوەنــدی  لەڕاســتیدا 
الی  هــەاڵواردن  پاڵنــەری  لــە 
هەاڵوێرەوە. بــەاڵم بەرژەوەندییەکان 
کــرد  باســمان  هــەروەک  چیــن؟ 
هــەاڵواردن لــەدوو جۆری یاســایی 
و بناغــەدار پێکهاتــووە، لــەڕووی 

بەرژەوەنــدی  دیارتریــن  یاســاییەوە 
کــە  یەکســانی  لــە  ڕێگرییــە 
ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بۆ ئــەو پوان 
و ئیمتیازانەی کە کۆمەڵە کەس، 
سەردەســت  گەلــی  یــان  گــرووپ 
ڕێگەخۆشــکردنی  لەڕێگــەی 
دەســتەبەری  بۆخــۆی  یاســاییەوە 
دەکات و لەهەمــان کاتدا ئەویتری 
لــێ بێبــەش دەکات. بــۆ نموونە لە 
یاســای بنەڕەتیی ئێرانــدا بنەمای 
حکوومــەت لەســەر ئایینی زۆرینە 
دانراوە و گرینگترین پۆستەکانیش 
لە دەســتی ئایینی شــیعەی "اثنی 
گرینگتــر  لەمــە  دایــە.  عشــری" 
هەاڵواردنــی  نادیارەکانــی  الیەنــە 
سیستماتیکە لەرێگەی یاساوە کە 
گرینگترینەکانیــان  لــە  یەکێــک 
دەرەکییــە  سیاســەتی  داڕشــتنی 
گەلــی  مەزهەبــی  بەپێــی 
ئەمــە حاشــاهەڵنەگرە  بااڵدەســت. 
کــە لــە کاتێکــدا خوێندنگەکانی 
بەلووچســتان کەوێــڵ و کەالوەیــە 
بــۆ  نەخۆشــخانەکان  باشــترین 
عێــراق  شیعەنشــینەکانی  ناوچــە 
ســاز دەکرێ.هەروەها بەمەبەســتی 
پێکەوە گرێدانی سیاسەتی ناوخۆیی 
و دەرەکــی لــە تێچــووی گشــتی 
لوبنــان  ئاوەدانکردنــەوەی  باجــی 
لۆژێســتیکەوە  لــە ڕووی  و  دراوە 
یەمــەن  یارمەتیــی حووســیەکانی 
یاســای  لەپــاڵ  کەوایــە  دەدرێ. 
فەرمیــی  سیاســەتی  بنەڕەتیــدا، 
لەســەر  بەجۆرێــک  سیســتمیش 
داڕێــژراوە.  هــەاڵواردن  بنەمــای 
هەروەها لە سیاسەتی ڕاگەیاندندا، 
وێــڕای کاولکاریــی پەروەردەیی و 
پەرەپێدانی دەمارگرژی مەزهەبی، 
ئەم ڕاگەیەنــدراوە مەزهەب لێدراوە 
دیسان تەرخانە بۆ ئایینزای شێعە. 
وەک چۆن ناڕەزایەتیی کەمینەی 
شــێعە لــە واڵتانی تــر گەورەنوێنــی 
دەکرێ بــەو بارتەقایە ناڕەزایەتیی 
کەمینــەی ئایینزایــی لــە نێوخــۆ 

کپ دەکرێ.
 

لــە  ئــەوەی  بــۆ  بەســە  ئەوەنــدەش 
مەدەنــی  کۆمەڵگــەی  نەبوونــی 
یاســای  مۆدێــڕن،  هاوواڵتیــی  و 
ســێکۆالر و سیســتمی ســاغڵەمی 
ئیــداری و دەوڵەتی، ڕادیکاڵیزمی 
ئایینــزا کەمینــەکان گــڕ بگرێ، 
باســەکە  تــری  ڕوویەکــی  بــەاڵم 

هەاڵواردنێکــی ڕیشــەداکوتاوە لــە 
جەرگــەی جەماوەر کــە چەندقات 
شــوێندانەرترە لەوەی پێشــوو و هەر 
بەو هۆیەشەوە کزکردن یان البردنی 
پەیوەستە بە ئیرادەیەکی جیددی لە 
دوو توێی پڕۆســەیەکی درێژخانی 
ژێرخانەکانــی کولتــوور، نەریــت و 
گەشەی کۆمەاڵیەتی. لەڕاستیدا 
بــە  تێڕوانینــی گەلــی بااڵدەســت 
دەربڕینەکانی بۆچوونیانەوە دیارە. 
بــە  تــاران  ڕووداوەکــەی  ئەگــەر 
ســووژەیەک بۆ ئەم بابەتە دابنین؛ 
دەبینین کە بەجێی گەڕان بەدوای 
دۆزینــەوەی  یــان  هــۆکارەکان 
زۆرینــەی  ڕێگەچارەســەرێک، 
بەکگراونــدی  لــە  لێدوانــەکان 
ســەرچاوەی  تاکەکانــەوە 
کەمــی  بــە  ئێمــە  دەگــرت. 
بوویــن  لێدوانێــک  گوێبیســتی 
کــە بــەدوای هــۆکاری ناوخۆیــی 
بگــەڕێ.  سیســتماتیکەوە  و 
خااڵنــەی  لــەو  یەکێــک  بــەاڵم 
کــە زەینییەتــی گەلی سەردەســت 
کــۆک  لەســەری  دەســەاڵت  و 
بــوون، دەســتەواژەی پیانگێڕانــی 
دەرەکــی بــوو. لەســەر ئــەم تــەوەرە 
لێــرە هەڵدەســتین بــە خســتنەڕووی 
ســەرەکی:  پرســیارێکی  چەنــد 
یەکەم، هۆکاری دووپاتکردنەوەی 
بەردەوامــی ئــەم بۆچوونــە چییە؟ 
چ  بــە  دەربڕینانــە  ئــەم  دووهــەم، 
ئاڕاســتەیەکمان دەبــات و هەروەهــا 
قازانجبەرانــی ئەم کەس و الیەنانە 
لــە گرتنەبــەری ئــەم ڕێــڕەوە کێیە 
یان کێن؟  لەجێدا دەبێ ئەوە بزانین 
کە یەکەم دەرهاویشتەی ئەم جۆرە 
بەشــێوەی  کــە  ئەوەیــە  بۆچوونــە 
بەردەنــگ  زەینــی  یەکاکــەرەوە 
بەرەو دەرەوەی سنوورەکان پەلکێش 
چییەتیــی  بەپێــی  کــە  دەکات 
دەسەاڵت و الیەنگرانی بەتەواوەتی 
ئەمــە  بەرچــاو.  دێتــە  دڵخــواز 
ڕەنــگ بێ گرینگتریــن هۆکاری 
ئەمجۆرە تێڕوانینە تاک ڕەهەند و 
موجەڕەدە بێت. ئەم ڕاستییە ئەودەم 
بەرچاوتــرە کە بزانین ئێرانی مەزن 
جاڕدەرانــی،  الیەنگرانــی  لــەالی 
شارســتانییەتێکە کە لەالی دەرەوە 
بــەردەوام لەژێــر هەڕەشــەدایە. ئــەم 
پــان  ناسیۆنالیســتییە  ڕەهەنــدە 
هاتنەســەرکاری  لــە  فارســییە 
بــە  ٥٧ـــەوە  لــە  ئێــران  ڕێژیمــی 

هەناردەکردنــی  دینامیزمــی 
شــێعەتەوەر  ئایینزایــی  شۆڕشــی 
کۆڵەکــەی  و  هەڵســووڕاوە 
ڕاگــری بــووە هەتــا ئێســتا. واتــە 
هەروەک باسمان کرد بەرژەوەندیی 
هەاڵوێــر چ الیەنــی ئایینزایــی و 
پەلهاوێژیــی  ناسیۆنالیســتی  چ 
ئیرادەگەرایــە، لە خســتنە دەرەوەی 
کەڵکــی  ناوخۆییــەکان  کێشــە 
کردەکــی   / ئیدئۆلۆژیکــی 
تــر  بەدیوێکــی  وەردەگــرن، 
پەلهاویشتن بۆ دەرەوەی سنوورەکان 
بەریەککەوتــن  ئاکامــدا  لــه  و 
لەگەڵ واڵت و نەتەوە دراوسێکان، 
پێشــبینی  و  ئاســایی  ئاکامــی 
کــراوی ئەم جــۆرە تێڕوانینەیە کە 
هــاوکات هــەم نکۆڵی لە شــەقڵی 
سیاسی / کۆمەاڵیەتیی ناوخۆیی 
بەرهەڵســتکارانی  هــەم  و  دەکات 
دەرەکــی وەک دوژمنــی گشــتی 
دەناســێنێ. ئەمــە لەحاڵێکدایە کە 
ئــەم کردارە نەک لــە بەرژەوەندیی 
هەاڵوێــردراودا نییــە بەڵکوو ڕێک 
وەاڵمــی  لــە  بــەاڵم  پێچەوانەیــە. 
بەپێــی  دەبــێ  دووهــەم  پرســیاری 
بابەتەکــە کە زیاتــر باس لەالیەنی 
دەکات،  ســابژەکتیڤ  و  زەینــی 
ئایــا  کــە  ئــەوەی  ســەر  بپڕژینــە 
ئاڕاســتەی ئــەم تێڕوانینە لەڕووی 
بــەرەو  زەینــی  و  گشــتی  ڕای 
کــوێ دەچێــت. یەکــەم ئەوەیکــە 
بوونــی  بەتەواوەتــی  ڕوانینــە  ئــەم 
پرســێکی ناوخۆیــی کــە تەنانــەت 
بۆخۆیشیان جاروبار دانیان پێداناوە، 
وەال دەنــێ. بــەو واتایە کە نکۆڵی 
هەرجــۆرە هەاڵواردنێــک لە ناوخۆ 
کــە  وادەکات  ئەمــەش  دەکات. 
دەرگای تێگەییشــتن لــە پرســەکە 
لەالیەکــەوە بەتەواوەتــی دابخرێــت. 
ئەگــەر تەنیــا ئــەم ڕووداوە وەک 
کــە  دەبینیــن  بێنینــەوە  نموونــە 
ســەرجەم بکــەران ناوخۆییــن و هەر 
ئــەوەش بەســە بۆ ئــەوەی لە ناوخۆ 
بگەڕیــن.  چارەســەردا  بــەدوای 
کەوابوو بەکردەوە ئاڕاستەکە بەرەو 
هێشــتنەوەی دۆخــی هەنووکەیــی 
ئەمــەش  کــە  دەڕوات  ناوخۆیــی 
بەڕوونــی واتە ڕاگرتنی حاڵەتێک 
کــە تیایــدا هەاڵوێــر بااڵدەســتیی 
خــۆی هــەروا پارێــزراو دەهێڵێــت. 
لــەم  بااڵدەســت  الیەنــی  کەوایــە، 
ڕووداوەدا بۆ گواســتنەوەی کێشــە 

بۆ دەرەوە و هێشتنەوەی بارودۆخی 
لــە ناوخــۆ کەڵــک  هەنووکەیــی 
وەردەگــرێ. تــا ئێرە ڕەنگ بێت بە 
بەشێک لە وەاڵمی دوایین پرسیار 
گەیشــتبێتین، بۆیەش تەنیا ئاماژە 
دەکەیــن.  بەرژەوەندییــەکان  بــە 
وەک گوتمان، هەاڵواردن یاســایی 
ڕووی  دوو  لــە  کــە  بناغەییــە  و 
و  کۆمەاڵیەتییــەکان  پەیوەندییــە 
یاســا لــە قــەوارەی کۆمەاڵیەتــی 
و حکوومەتیــدا خــۆ دەردەخــەن. لە 
تابلــۆی سیاســی / کۆمەاڵیەتیی 
ئێســتای ئێرانــدا ئــەم دوو چەشــنە 
هەاڵواردنــە بەجۆرێــک تەواوکــەر 
ئەژمــار  بــە  یەکتــر  ڕاگــری  و 
دەڕوانینــە  کــە  کاتێکیــش  دێــن؛ 
ئــەم دوو قــەوارە لــە ڕووی قازانــج 
و بەرژەوەندییەوە، گەلی بااڵدەســت 
کــە  حکوومــەت  دەســەاڵتی  لــە 
ـ  خــۆی  ئیــرادەی  نوێنەرایەتیــی 
ـ  ناڕاســتەوخۆ  یــان  ڕاســتەوخۆ 
کولتــووری،  قازانجــی  دەکات، 
هتــد  و  چینایەتــی  و  سیاســی 
بەرژەوەندییانــە  ئــەم  وەردەگــرێ. 
لــەڕووی عەینــی نموونەیــان زۆرە 
بەکورتــی  گرینگترینیــان  کــە 
و  پــەروەردە  خــوارەوەن:  ئەمانــەی 
فێــرکاری، قۆرغکردنی ئابووری، 
سیســتمی برۆکراسی و ڕاگەیاندن 
کــە شــیکردنەوەیان بــەوردی لێــرە 
ڕەهەنــدی  تەنیــا  و  ناگونجــێ 
وەک  ئابــووری  هەاڵواردنــی 
دواییــن  بەپێــی  دەگریــن.  بنەمــا 
مەیدانییەکانــی  بەدواداچوونــە 
ناوەندەکانــی  و  کۆمەڵناســان 
پەیوەندییەکــی  توێژینــەوە، 
ڕاســتەوخۆ لەنێوان تاوان و تەریک 
هەیــە.  بوونــی  خراوی/هــەژاری 
بەرزبوونــەوەی  پەیوەندیــی  واتــە 
تــاوان و هێڵــی هەژاری لــە ناوچە 

پەراوێزکەوتووەکان ڕاستەوخۆیە.

 بە دەربڕینێکی ســاکار، بەشــێک 
لە خەڵک، الیان وایە کە كۆمەڵگە 
خەریکە تەریکیان دەخات و هەست 
دەکــەن کــە بــۆ کۆمەڵگــە هیــچ 
بایەخێکیــان نییە. بــەم پێیە ئەگەر 
نەریتــی  کۆمەڵگاکــە  قــەوارەی 
هەاڵواردنــی  هــاوکات  و  بێــت 
یاســایی و بناغەییشــی تێــدا بــێ، 
دەکــرێ ئێــران بەســتێنێکی هــەرە 
لەبار بێت بۆ گەشــەی ڕادیکاڵیزم 

و تــاوان. نموونــەی بەرهەســت لەم 
بــارەوە پرســی قاچــاخ و بەتایبــەت 
کۆڵبەرییە لە ناوچــە پەراوێزخراو/
پەراوێزکەوتــووەکان لە ئێران کە لە 
یاســا وەک تــاوان ناســراوە و الی 
بەشێک لە خەڵکیش ئەو بیرۆکەی 
بەڕاســتی  کــە  کــردووە  دروســت 
نیــوەی خەڵکــی ئــەو ناوچەگەلــە 
بــەاڵم  ئەبــن!!  لەدایــک  تاوانبــار 
ئەگــەر بــەوردی بچینــە نێــو ئــەو 
باســەوە دەبینین کە ئاســتی خۆش 
بژێــوی لــە خــوارە و هەاڵواردنــی 
ئابووری و سیستماتیک بەشێکی 
دانەبڕاوە لە سیاســەتی حاکمییەت 
هیچــکات  بــەاڵم  ناوەنــد.  لــە 
بــە گــەڕان  هەڵنەســتاوە  هەاڵوێــر 
بــەدوای چارەســەر بەڵکــوو هەردەم 
کێشەکەی یان بەدەرەوە گرێداوە یان 
ئــەوەی کە لە پڕژانەســەری خۆی 
بواردووە. بەاڵم ئەم نکۆڵی لێکردن 
و یەکدەست سازییە ڕەهەندیتریشی 
هەیــە و تەنیــا پەیوەســت نییــە بــە 
ئایینزاکانــەوە و الیەنــی زمانــی، 
کولتووری، ئێتنیکی و نەتەوەییش 
لێــرەدا بەکورتــی  دەگرێتــەوە کــە 

نموونەیەکی زەقی دەخەینەڕوو.
 

بەڕەچەڵــەک  ئێرانیــی  گوتــاری 
بێخەوشــی  ڕەگــەزی  )اصیــل(، 
پاقــژی  تۆرەمــەی  و  ئاریایــی 
نازنــاوی  دەیــان  و  ئاریاییــەکان 
نازانســتی و بــەدوور لــە پرەنســیپە 
ســەردەم  باوەکانــی  مرۆییــە 
خەڵکــی  ئاپــۆڕای  لــە  کڕیــاری 
ئێــران زۆرە، ئــەم دیــاردە بەشــێک 
لــە توێژەکانــی ســەر بــە ئیتنیک 
هەاڵوێردراویشــی  گەالنــی  و 
گرتووەتەوە. ئەوەی جێی ســەرنجە، 
دیســان بەرژەوەندیــی هەاڵوێــرە لــە 
پەرەپێدانــی ئــەم وێژمانــە کــە بــە 
ئاشــکرا هەرجۆرە فرەچەشنییەک 
لە ئێراندا ڕەت دەکاتەوە لەحاڵێکدا 
خــوارەوە  خااڵنــەی  ئــەم  بەپێــی 
بنەماکانــی ئــەم وێژمانــە ئەوەنــدە 
لەرزۆکە کە بڕواکردن بەو هەموو 
تووشــی  مــرۆڤ  شــوێنکەوتەیە، 
بەپێــی  ئــەکات.  سەرســووڕمان 
بیۆلــۆژی و  ژنێتیــک،  زانســتی 
بەنــاوی  شــتێک  تۆرەمەناســی، 
نژادی پاقژ و یەکدەست بەتەواوەتی 
ڕەت کراوەتەوە. لە ئێراندا چەند جۆر 
بنەماڵــەی زمانــی و نــژادی هــەن 
کــە بریتیــن لە هینــد و ئورووپایی 
کە زمانەکانی بەلووچی، فارسی 
و کوردی دەگرێتەوە، ســامییەکان 
کەمینــە  و  عەرەبــەکان  کــە 
جووەکانــن و هەروەها ئــۆراڵ ئاڵتا 
کــە ئــازەری و تورکمانییەکان لەو 
بازنەیــە جــێ دەگــرن. کەوایە نژاد 
و زمانی یەکدەست تەنیا وەهمێکە 
کــە دەســکردە و بــە پرۆپاگانــدا و 
کــۆی  دراوە.  ســواخ  ورووژانــدن 
ئەنجامەمــان  بــەو  باســانە  ئــەم 
نــە  ئێرانــدا  لــە  كــە  دەگەیەنــێ 
سیســتمی دەســەاڵت و نــە گەلــی 
چارەســەریی  بــەدوای  سەردەســت 
کێشــە ناوخۆییەکان نین و ئەمەش 
دەگەڕێتــەوە بــۆ بەرژەوەندییەکانی 
نکۆڵــی  هەربۆیــە   هەردوانیــان. 
لــە بوونــی هــەاڵوارن بەجۆرێــک 
ســڕینەوەی ئەســڵی مەســەلەیە و 
هەتــا کاتێــک ئەم ڕەوتــە بەردەوام 
کێشــەکان  چارەســەریی  بێــت، 
ناکــرێ و ئەگــەری توندئاژۆیــی 
و بەریــەک کەوتنی گەورە هەروا 
بەهێــز دەمێنێــت و ڕووداوی تــاران 
بەجۆرێــک نەک نەخــوازراو نییە 
بەڵکوو شــوێن پەنجەی حکوومەت 
ســەرەکیی  ڕێخۆشــکەری  وەک 
پێوە دیارە، کۆتایی نەهاتووە و بەم 

زووانە کۆتایی پێنایەت.



ژمارە٧٠٣، ٣١ی جۆزەردانی ٦١٣٩٦

منداڵ فرۆشی، 
دیاردەیەک لە واڵتی چەوســێنەری ئێران

تیکــە نانێکن، چــۆن چاوەڕوانی 
کارەساتگەلی وەک منداڵفرۆشی 
و لەمە زیاتریش نەبین؟ ڕوونە ئەم 
کارەســاتە مرۆییــە کــە هەنووکە 
بەســەر خەڵکــی ئێرانــدا هاتــووە، 
دژی  دەســەاڵتی  بەرهەمــی 

گەلییە.
نــاو  بــە  کــە  واڵتێــک  لــە 
عەداڵەتــی  و  ئیســام  ئــااڵی 
بەرزکردووەتــەوە و رۆژانــە گوێی 
کــەڕ  پــێ  دونیایــی  و  خەڵــک 
کــردووە و گاڵتــە بــە حوکمی بە 
قەولــی خۆیــان بێدینــەکان دەکا، 
ئێمــە و هەمــوو دنیــا دەبینین کە 
ژیــان لــە واڵتــی ئەمــان و ئــەوان 
مانگانــەی  مووچــەی  چۆنــە؟ 
یــەک کرێــکار یــەک میلیــۆن 
بێکاریــش  )لەشــکری  تمەنــە 
بــا بوەســتێ(، بــەاڵم مووچــەی 
بەرپرســێک یــا بەڕێوەبەڕێک یا 
نوێنەرێکــی رێژیــم لــە مەجلیــس 
کــە بە یاســا بۆی بڕاوەتــەوە ٢٤ 
بــۆ ٣٠ میلیــون تمەنــە، لــەوەش 
ســەیرتر هێندێک بەشــە موچەی 
بەرپرســە بااڵکانــی رێژیم بە پارە 
نییە، بەڵکوو بە خاک و سامانی 
خۆیانــدا  نێــوان  لــە  کــە  واڵتــە 

دابەشی دەکەن. 
ئەمــڕۆ لــە ئێرانــدا "خــەو" زیاتــر 
بــێ  چەمکێــک  کــە  لــەوەی 
پێویســتیەکی  و  پشــوودان  بــۆ 
ژیانی ئاســایی، بووەتە پاشــگری 
نابەجێــی  دیــاردەی  کۆمەڵێــک 
وەک"کارتــۆن  کۆمەاڵیەتــی 
خــەوی"، "گــۆڕ خــەوی"، "کونە 
خــەوی"، "چــەم خــەوی" و .... 
. خــەو لێرەدا نیشــانەی بێچارەیی 
لــە  نیشــانەیەک  داماوییــە،  و 
خــەو  کــە  ئێرانــە  کۆمەڵــگای 
دایگرتووە و بەم شــێوە ڕێ دەکا، 
خەوخۆش و خەوی خێر لە مانای 
ئەرێنــی خۆیان بەتاڵ بوونەتەوە و 
بــاری نەرێنیان بە خــۆوە گرتووە، 
ئیتــر چۆن هــەژاری و نەهامەتی 
چارەنووســی  و  هــاوڕێ  نابێتــە 

خەڵک و واڵت؟

بەختیار عوسمانی

ئێــران واڵتێکــی چەوســێنەر     
و گیــرۆدە بــە نەخۆشــییە، بریــن 
لەســەر بریــن لــە جەســتەی کز و 
الوازیی وەک دیکتاتۆری، شەڕ، 
کوشــتار، هەژاری، منداڵفرۆشی 
و ... سەرهەڵ ئەداو هەموویان لە 
واڵتێکــی ژێر حوکمی کۆماری 

ئیسامی ئێراندا پێکەوە دەژین.
یــەک لــەو  قەیرانــە بنەڕەتــی و 
هاوڕێــی  کــە  هەمیشــەییانەی 
تارانــە،  حکومەتــی  تەمەنــی 
وەزعــی  و  ئابــووری  قەیرانــی 
شپرزەی ژیانی خەڵکە. هەرچەند 
ناتوانین بڵێین کە تەنیا سەرچاوەی 
دیــاردە دزێوە کۆمەاڵیەتییەکانە، 
بــەاڵم رێگەیەکــی ســەرەکییە بۆ 
ســەرهەڵدانیان؛ لــە ژێر چەپۆکی 
خەڵــک  تــاران  دەســەاڵتدارانی 
و  رۆژڕەشــی  لەگــەڵ  بــەردەوام 
گەورەتــر  و  گــەورە  کارەســاتی 
ڕووبەڕوو دەبنەوە، هەر کارەســاتە 
و تەنگــی بەخەڵــک هەڵچنیــوە، 
لــە  دیاردەیــەک  رۆژەو  هــەر 
دایــک دەبــێ و بە بێ چارەســەر 
کــردن ئەتەپنــە ســەر یــەک، بــە 
بــۆ  دەرفــەت  کــە  چەشــنێک 
ناســینی نابێ کە ئەویش ئاوســە 
کــە  قێزەوەنتــر  دیاردەیەکــی  بــە 
بەرهەمەکــەی گەلێک دیاردەی 
کــە  کۆمەاڵیەتییــە  دزێــوی 
بەزانــدووە  ســنوورێکی  هەمــوو 
تووشــی  جــار  لەگــەڵ  جــار  و 
سەرسووڕمانی گەورەترمان دەکا.
حوکمی داسەپاو و داپڵۆسێنەری 
رێژیمــی ئێــران لــە هەمــوو کات 
و  هــەژاری  بــە  پــەرەی  زیاتــر 
و  خــەون  داوە،  دەرەتانــی  بــێ 
ئاواتــە دزێوەکانــی دەســەاڵتداران 
لــە  بیانوویــەک  بــە  هەرجــارە و 
شــکۆداردا!  ئێرانێکــی  پێنــاوی 
ژیانــی  و  چەرمەســەری  دەبنــە 

کولەمەرگی دانیشتوانەکەی. 

هەرچــی دارونــەدارە لــەم پێناوەدا 
خــەرج دەکــرێ و لــە کۆتاییشــدا 
خەونەکــە  لــە  رۆژگار  گــورزی 
رایاندەچڵەکێنــێ ، کۆتــا نموونە 
بەرنامەی چەکی ناوکی بوو کە 
ســامانی  واڵتیان خســتە خزمەت 
و پاشــان بــە کۆمەڵێک گەمارۆ 
و هەڕەشەی واڵتان ملکەچ بوون 
و تێچووەکەیشی بە فیڕۆ چوو.

ئێســتا لە ئێران دیاردە دزێوەکانی 
تووشــبوون  کــردن،  دزی  وەک 
ژیانــی  ماددەســڕکەرەکان،  بــە 
سەرشــەقام و پــارک بە ئاســایی 
ئــەوەی  لەبــەر  وەردەگیــرێ، 
دیکــە  دیــاردەی  کۆمەڵێــک 
رووی  کــە  گــۆڕێ  هاتوونەتــە 
دیاردە کۆنەکانیان سپی کردووە. 
منداڵفرۆشــییە؛  لــەوان  یــەک 
بــە  تایبــەت  و  تــازە  هەرچەنــد 
وەک  بــەاڵم  نییــە،  شــوێنێک 
کــە  بەرباوییــە  بــەم  و  دیــاردە 
هەمــوو ســنوورێکی ئینســانی و 
تەنانەت ئابووریشی بڕیوە تایبەتە 
بــە واڵتی "ئیمــام"! . هەژاری لە 
ئێرانــدا هۆکارێکــی بەهێــزە بــۆ 
پەرەسەندنی ئەم دیاردەیە؛ بە پێی 
ســەرچاوەکانی خــۆدی رێژیــم لە 
ســەدا ٤٠ی خەڵکی ئێران لە ژێر 

هێڵی هەژاریدا دەژین.
 ٨٠ واڵتێکــی  لــە  کاتێــک   
نیــوەی  بــە  نزیــک  میلیونیــدا 
دەســتی  بــە  حەشــیمەتەکەی 
هەژارییــەوە دەناڵێنــن و عەوداڵــی 

وەک  ئیســامی  کۆمــاری 
پیشەی هەمیشەیی کە پێکهێنەر 
و راکێشەری گرفت و دیاردەکانە 
لــە  هــەژاری  کــە  دەدا  هــەوڵ 
بخاتــەوە  دوور  خــۆی  ئەســتۆی 
و بیخاتــە ئەســتۆی "ئەویتــر" جا 
چ بێگانــە یا بەرهەڵســتکار بێ، 
بــە  خەڵکیــان  زۆر  ماوەیەکــی 
تایبــەت لەو ناوچانەی کە نەتەوە 
مافخوراوەکانــی تێــدا دەژی بــە 
بیانــووی نەبوونــی ئاســایش بــۆ 
سەرمایەگوزاری و دواتر بە هۆی 
بەرنامە بەرزەفڕانەکەی )چەکی 
ناوکی( کە تووشــی کۆمەڵێک 
بــوو  گەمــارۆ و ســنووردارکردن 

ســەرقال کردبــوو، وەک ئــەوەی 
پێش گەمارۆکان ژیانی خۆش و 
ئــازاد باڵی بەســەر واڵتدا کێشــا 
بــێ، خەڵکــی ئێــران لــە هەمــوو 
کــەس باشــتر ئــەو ژیانــە تــاڵ و 
ڕەشەیان بە گیان ودڵ چەشتووە و 
دەزانــن کە هۆکارەکەی رێژیمی 
دیکتاتــۆر و چەوســێنەری ئێرانە 

و بەس.
بە پێی ئاماری ناوەندی ئاماری 
ئێــران لە حەشــیمەتی ٨٠ میلیون 
 ٥٠٠ و  میلیــون   ٢٣ کەســی 
هــەزار کــەس منداڵــی )کەمتــر 
لــە ١٨ ســاڵ( هەیــە و دیــاردەی 
و  قەیــران  بــەو  منداڵفرۆشــی 
خەڵــک  رۆژانــە  کــە  دیاردانــە 
ســەرهەڵ  دەبێتــەوە  رووبەڕوویــان 
دیکــەوە  الیەکــی  لــە  ئــەدا، 
یاساکانی رێژیم وەک توندوتیژی 

خێزانــی، هاوســەرگیری مندااڵن 
تــاوان  تەمەنــی  لــە  ناڕوونــی  و 
لــە منــدااڵن بــۆ خۆیــان هــۆکار 
بــۆ  گرنگــن  یارمەتیدەرێکــی  و 
پەرەگرتنــی منداڵفرۆشــی و بــێ 
ئامارێکــی  هەرچەنــد  مافیــان. 
روون لەســەر منداڵە فرۆشراوەکان 
نییــە، بــەاڵم هەمــوو الیــەک بە 
کۆمــاری ئیسامیشــەوە کۆکن 
لەسەر ئەوەی کە ئەم دیاردەیە بە 
شــێوەیەکی زۆر خێــرا و پلەبڕ لە 

بەرزبوونەوەدایە.
باوکانــی  و  دایــکان  ئەمــڕۆ 
فرۆشــتنی  لــە  سەرشــەقامەکان 
شــێریان  پشــکی  منــداڵ 

و  ژن  ئــەو  زۆرن  بەرکەوتــووە، 
پیاوانەی کە بۆ ســەرخۆش بوون 
یــان پارویــەک نانــی رۆژانەیــان 
منداڵ یا ئاوڵەمە )جنین( کەیان 
ئەگۆڕنــەوە)*(، کــەم نیــن ئــەو 
ژنانــەی کــە بــۆ ئــەم مەبەســتە 
ئــەوەی  بــێ  و  دەبــن  دووگیــان 
تەنانــەت ئامادە بن جارێک شــیر 
بــە منداڵەکەیان بــدەن یا بیبینێ 
هــەر کە لە داوێنــی کەوتەخوار، 
وەک  بــراوە،  و  فرۆشــراو 
کەرەســتەیەکی ئاڵوگــۆڕ نەک 
زیاتر چاوی لێ دەکرێ تەنانەت 
لەم ئێرانی شارستەنییەتەدا! نرخی 
منداڵێــک  لــە  توولەســەگێک 

گرانترە.
پرۆســەی  زۆری  بەشــی 
منداڵفرۆشــی لــە نەخۆشــخانە و 
لــە  و  حکومەتییــەکان  ناوەنــدە 

دوکتورەکانــی  عەینەکــی  بــەر 
جێبەجــێ  رێژیــم  ســەالمەتی 
و  کێشــە  بــێ  بــە  دەکــرێ، 
ئەگــەر  دەمەقاڵەیــەک، 
کەســێکیش وەدەنــگ بێ جیا لە 
هەناســە هەڵکێشــانێک هیچــی 
دیکــە نــاکا. هــەر لــە ســەرەتای 
هاتنــە ســەرکاری ئــەم رێژیمــەوە 
مندااڵنیان بۆ جیهاد لە کەربەال و 
فلستین ناونووسی و ئامادە دەکرد 
و ئێســتاش کەمترین ئاوڕیان لێ 
نادەنــەوە، تەنانەت لە بانگەشــە و 
پرۆپاگانــدەی هەڵبژاردنەکانیــش 
ناو و جێگایەکی ئەوتۆیان نییە.

بــێ  جــاران منــدااڵن )ئەوانــەی 

بــەو  تەنیــا  بــوون(  وکار  کــەس 
بنەمااڵنــە دەدران کــە لــە بوونی 
منــداڵ بێبــەش بــوون و ئەوانیــش 
دەیانگرتنــە خــۆ، بەاڵم ئێســتا بۆ 
ئامانــج و کەرەســتەی جۆراوجۆر 
و  وەردەگــرن  لــێ  کەڵکیــان 

بازارێکی گەرمیان هەیە:

ـ یاوەری ســواڵکەر، بە مەبەستی 
هەســت بزوێنی خەڵک، کۆتایی 
ئــەم منداڵە لــە باشــترین حاڵەتدا 

سواڵکەرە.
ـ لە باندە مافیاکان بە تایبەت بە 
فرۆشــیارانی ماددە ســڕکەرەکان 
گواســتنەوەی  مەبەســتی  بــە   ،

ماددەکان.
ـ بــۆ ئەندامانــی جەســتەیان، بــە 
مەبەســتی پارچەپارچــە کردنــی 

لەشیان و فرۆشتنیان.

لــە واڵتێــک کــە بــە نــاو ئــااڵی ئیســام و عەداڵەتــی 
بەرزکردووەتەوە و رۆژانە گوێی خەڵک و دونیایی پێ کەڕ کردووە 
و گاڵتە بە حوکمی بە قەولی خۆیان بێدینەکان دەکا، ئێمە و 
هەموو دنیا دەبینین کە ژیان لە واڵتی ئەمان و ئەوان چۆنە؟

ـ بۆ کار کردن لەسەر شەقامەکان
ـ بۆ بە کرێدان

ئەگەر ئەم رەوتە بەم شــێوە بڕواتە 
دووبــارە  ســەرەتای  دەبێتــە  پێــش 
بوونــەوەی کۆیلەتــی مرۆڤەکان، 
پرۆســەیەکە  ئەمــە  چوونکــە 
کــە تەنیــا لــە توێــژی منــدااڵن 
قەتیــس نامێنێتــەوە و ئــەم منداڵە 
و  دەبــن  گــەورە  فرۆشــراوانەیش 
وەک کۆیلەیــەک لە کۆمەڵگا 

ژیان بەسەر دەبەن.
ئەم  رووداوانە هەمووی لە ئێرانی 
ئیســامی و تارانــی گــەورە! لــە 
نزیــک و پــاڵ "مــەزار"و "بەیــت" 
ەکــەی خۆمەینــی و خامنەیــی 
رێبــەری  بانگەشــەی  کــە 
روو  دەکــرد،  دنیایــان  هەژارانــی 
دەدا. وادیــارە مەبەســتیان هــەژار 
کــردن خەڵکی هەموو دنیا بوو ، 
نەک رزگارکردنیان لە هەژاری، 
چونکە تا ئێســتا پێیان خســتوەتە 
هەر واڵت و شــوێنێک لە شەڕ و 
وێرانــی زیاتر هیچــی دیکەی بە 

دواوەوە نەبووە.
و  هــەژاری  واڵتێــک  ئەگــەر 
داخــراوی رووی تــێ نەکردبــێ، 
چــۆن دەتوانێ ئاســتی منداڵ بۆ 
کەرەســتەیەکی بــێ گیــان کــە 
کڕیــن وفرۆشــتنی پێــوە دەکــرێ 
کــە  کارەســاتبارە  دابەزێنــێ؟ 
هەســت و ســۆزی دایکایەتــی و 
باوکایەتــی تەنانــەت لە فرۆشــی 
منداڵەکــە جێــگای نییــە، ئێمــە 
چ چاوەڕوانییەکمــان لەم واڵتەدا 
هەبێ کە ژیان، مافی مرۆڤ و 

کەرامەتیان پارێزراو بێ؟ 

 )*(    بــە ماژیکێکــی شــین 
و خەتێکــی خواروخێچ نووســرا بوو" 
لــە  دایکێــک، کــوڕی  و  بــاوک 
دایــک نەبــووی خۆیــان پێشــکەش 
دەکــەن" لــەو کاتــەدا ئــەو کــوڕە، 
ئاوڵەمەیەکی ٥ مانگانە بوو کە بە 

٥ میلیون تمەن فرۆشرا بوو.



٧ ژمارە٧٠٣ ٢١ی ژوئەنی ٢٠١٧

ن: ئارش ساڵح

شوناسی بکەرانی هێرشە تێرۆریستیەکەی تاران و 
پرسێک

خولەکێــک  چەنــد  تەنیــا     
هێرشــە  ئــارای  هاتنــە  دوای 
تێرۆریستییەکەی سەر مەجلیسی 
ئەگــەرەکان  تــاران،  لــە  رێژیــم 
لەبارەی زمان، زاراوە و بە گشتی 
ئیتنیکی)نەتەوەیــی(  شوناســی 
بکەرەکان دەســتی پێکرد و وەک 
یەکێک لە پرسە سەرەکییەکانی 
دەنگدانــەوەی  رۆژەڤــەوە،  هاتــە 
کــورد بونــی چەنــد کــەس لــەم 
وەک  حاڵێکــدا  لــە  هێرشــبەرانە 
گۆڕانــی  جیــددی  پرســێکی 
تــۆرە  لــە  کــە  هــات  بەســەردا 
کۆمەاڵیەتییەکانــدا بــە النیکەم 
بەرادەی خودی هێرشــەکە باس و 
خواســتی لێکەوتــەوە. لە الیەکی 
دیکەشــەوە پێدەچێــت ئــەم پرســە 
بــە شــێوەی ئاشــکرا لــە نێوخۆی 
نەکرێــت  لەســەر  باســی  واڵتــدا 
بــەاڵم، نیگەرانییەکــی قووڵی لە 
کۆمەڵــگادا هێناوەتــە ئــاراوە کە 
باســی  ئاشــکرا  بــە  ئەگەرچــی 
لێــوە ناکرێت بــەاڵم بە بەردەوامی 

لێکدانەوەی بۆ دەکرێت.
بۆچــی شوناســی کــورد بوونــی 
ئەم کەســانە گرینگی پێدەدرێت؟ 
بۆچی ئەم گرینگی پێدانە جیا لە 
الیەنەکانــی هەواڵ و ئەمنیەتی، 
رەهەندێکی بە ناروونی و شــاراوە 
ماوەتــەوە؟ بۆچــی لــە دوای ئــەم 
هێرشــە لە تاران چەندین شەپۆلی 
نێــو  لــە  واژۆ  کۆکردنــەوەی 
چاالکان و ئێلیتەکانی کۆمەڵگا 
و تەنانەت خەڵکی ئاساییش هاتە 
ئاراوە؟ بۆ ئاوڕدانەوە لەم پرسیارانە 
پێدەچیت باشترین واڵم کە بکرێ 
پشــتی پێ ببەسترێت چەمکێکە 
لــە ژێر ناوی )بازنمایی دیگری( 
یــا  دیکــە  نواندنەوەیەکــی  واتــە 
 representation of

.other
ئەوەیکــە  دیکــە  واتایەکــی  بــە 
لەوەیکــە  بریتییــە  دەدات  روو 
مرۆڤایەتــی  کۆمەڵــگای 
کردنــی  مانــا  و  ناســاندن  لــە 
چوارچێــوە  "دیکە"کانیــان 
بــەم  خۆیــان  ئیدئۆلۆژیکەکانــی 
ناســین و مانــا کردنــە دەســەپێنن 
و ناســین و زانیــاری لــە ســەر) 
نواندنــەوەی دیکــە( لــە رێــڕەوی 
ئیدئۆلۆژیــک  چوارچێــوە  ئــەم 
یــان کلتورییە پێــک دێنن. بەاڵم 
ئەمە کۆتایی پرســەکە نییە. ئەم 
چوارچێوە وناسینانە تەنیا لە روی 
پێوەندی ئەم هێزەوەیە کە لە نێوان 
گروپەکانی کۆمەڵــگادا بوونیان 
وەک  دەتوانێــت  بەڵکــوو  هەیــە! 
گەرانتییەک بــۆ بەردەوامی ئەم 

گروپانەش بە ئەژمار بێت.
بۆ ئەوەی پرسەکە تۆزێک رونتر 
دێنینــەوە.  نموونەیــەک  ببێتــەوە 
هێندییەکان لە کلتوری رۆژئاوادا 
لەچــەر،  مرۆڤگەلێکــی  وەک 
ترسەنۆک و بێ متمانە بە ئەژمار 
دێــن. ئەمــە دەبێتە هــۆی ئەوەی 
کــە ئەو کەســانەی کــە دونیا بە 
ســەیر  رۆژئاواییــەکان  شــێوەی 
دەکــەن یــان بەالنیکەم لە گۆشــە 
نیــگای کلتوری رۆژئــاواوە مانا 
بە هێندییەکان دەدەن ئەم رەوشتانە 
هێندییەکانــدا  هەمــوو  بەســەر 
بســەپێنن و لــە لێکدانەوەکانیانــدا 
کەڵکــی لێوەرگــرن. لــە درێــژەی 
ئەم نموونەیە ، دەسخۆشــانەدان لە 
رێســتۆرانەکاندا وەک یەکێــک 

لــە  رەوشــتەکان  گەورەتریــن  لــە 
کلتــوری رۆژئــاوادا بــە ئەژمــار 
دێــت. بــەاڵم زۆر جــار دێتە پێش  
کــە کەســێک ئــەم کارە ئەنجــام 
دەستخۆشــانەیەکی  یــان  نــادات 
کەم بە گارســۆن جا ســپی پێست 
بــێ یــان نــا؛ واتــە کــە ســەنیار 
کەســێکی  یــان  پێســت  ســپی 
هینــدی بێت هەڵــس و کەوتەکان 
و  بێــت  ئەگــەر  جیــاوازن.  زۆر 
سەنیارەکە کەسێکی سپی پێست 
بیــت لــە ئاکامــدا ئەم کەســە بە 
رەوشتی کەسێکی لەچەر چاوی 
لێدەکرێــت بــەاڵم ئەگــەر بێــت و 
ئەم کەســە )موشتەری/ســەنیار( 
خەڵکــی هێنــد بێــت  ئەگــەری 
ئەوەیکە وەک کەســێکی لەچەر 
چــاوی لێبکرێــت زۆر زیاتــرە. لە 
نەریتــی رێســتۆرانەکاندا دو خاڵ 
بــەرەو رووی کڕیــاران دەکرێتــەوە 
کە یەکیان لە سەدا ١٠ لە کڕین 
و ئــەوەی تریــان لــە ســەدا ١٥یە، 
ســپی  شــارۆمەندێکی  ئەگــەر 
پێســت دەسخۆشــانەی لــە ســەدا 
ئەگــەری  هەڵبژێرێــت  ١٠یەکــە 
کەســێکی  وەک  ئەوەیکــە 
بکرێــت  لەســەر  قســەی  لەچــەر 
زۆر لــە خوارەوەیــە بــەاڵم، ئەگەر 
شــارۆمەندێکی هێنــدی هەمــان 
کار بــکات ئەگــەری ئەوەی کە 
بەو ناوە بناســرێت زۆر لەسەرەوەیە 
تەنانــەت، ئەگــەر کاتێــک کــە 
خزمەتکارە غەیرە ســپی پێستەکە 
بــۆ نمونــە کــورد یان فــارس بێت 
کــورد  یــان  فــارس  چونکــە، 
ئــەم ناســییاویەی لــە ســۆنگەی 
ئیدۆلۆژیکی کلتوری سەپێندراو 

لە رۆژئاواوە بە دەست هێناوە.
لەخــۆرا  هــەر  بابەتــە  ئــەم 
نەگەیشتۆتە ئەم قۆناخە بەڵکوو، 
ســاڵ  چەندیــن  لــە  ســەرچاوەی 
پێوەنــدی هێــزەوە گرتــووە کــە لــە 

نێوان ســپی پێستەکان لە الیەک 
ســپی  غەیــرە  ژێردەســتەکان،  و 
لــە  دواکەوتــەکان  و  پێســتەکان 
الیەکــی دیکــەوە بونیــان هەیــە. 
هێندییــەکان لــە مــاوەی چەندین 
ســاڵ لــە پێوەندیەکانیاندا لەگەڵ 
ســپی پێســتەکان و بــە تایبــەت 
بریتانیاییــەکان ژێردەســتە بوونــە 
و هەمــووی ئــەو بەڵگانــەی کــە 
ئەمڕۆکــە بــە بەڵگــەی هینــدی 
لــە  پێدێــت  کۆتاییــان  بوونــەوە 
ئاکامــدا لە قواڵیی ئەم پێوەندییە 
ژێرو بان دەستەییە هاتۆتە ئاراوە.
لــەم پرســەی ئەمــڕۆی ئێمەشــدا 
تۆڕێک لە دەسەاڵت بوونی هەیە 
کــە زیاتر لــە یەک ســەدەیە کە 
پێوەندی کوردەکان و فارســەکان 
لــە ئێــران یــان باشــتر وایــە بڵیێــن 
لــە  دیکەیــان(  )نواندنەوەکانــی 
و  رێــک  ناڤینــدا  رۆژهەالتــی 
چوارچێوەیان بۆ دیاری کردووە.

تــر  کەســانی  وەک  کــوردەکان 
لــە  و  دراوســێکانیان  الیــەن  لــە 
ســۆنگەی پێوەنــدی دەســەاڵتەوە 
بــۆ  نمونــە  وەک  دەناســرێن؛ 
ماوەیەک کورد بوونیان هاوتەراز 
لەگــەڵ هۆڤایەتــی دادەنــا. دواتر 
ســەربڕین، بــە غیــرەت بــوون یــان 
دژە ژن بــوون و ...بــەم هۆکارانە 
زیــاد کــران. بــەاڵم بۆچــی ئــەم 
ناسناوە خراپ و نەرێنیانە بە سەر 
نۆرماڵتریــن  ســەپێنران؟  کــورددا 
کردنەوەیەکــی  دووبــارە  شــێوەی 
دیکە هەمان بەشــە تاریکەکەیە، 
واتــە دژایەتــی لــە گــەل بوونــی 
خوود. ئەگــەر نەتەوەیەک خۆی 
بــە خــاوەن شارســتانیەت دەزانێــت 
گروپێــک  خۆیــدا  هەمبــەر  لــە 
کــە لــە ژیــر دەســەاڵتی خۆیدایە 
دەکوژێــت دژایەتی لەگەل بوونی 
نــا  واتــای  بــە  و  شارســتانەیەت 
دەســتەمۆ یان هۆڤایەتی)بەربەر( 

دەگەیێنێــت. گرینگی ئەم پرســە 
لــەم شــوێنەوە ســەرچاوە دەگرێــت 
کــە زاڵیەتی یــان پێوەندی هێز لە 
بەشــی کلتوریــدا زیاتر لە هەموو 
شــوێنەکانی دیکــە کاریگــەری 
دەنوێنێــت  خــۆی  لەوێــوە  هەیــەو 
بــۆ  بەردەوامــی  بەســتێنی  و 
دەرەخســێت. بــۆ خەڵکێکی خاوەن 
بەســەر  بــوون  زاڵ  شارســتانیەت 
هۆڤیەکانــدا زیاتــر لــە زاڵ بــوون 
بــە ســەر شارســتانیەتێکی دیکــە 
بــە رەوا و ڕەوشــت بەرزانەخــۆی 

دەنوێنێ.
هەوڵــدان بۆ ســەلماندنی ئەوەیکە 
بــوون  کــورد  تێرۆریســتەکان 
هیــچ ئاکامێکــی لێناکەوێتــەوە 
لــە  پرســە  ئــەم  کاتێــک  بــەاڵم 
لەســەر  راڤــەی  کانتێکســێکدا 
دوو  بــە  نیزیــک  کــە  دەکرێــت 
ســەدەیە کــە پێوەنــدی زاڵ بــوون 
و تۆڕەکانــی هێــز لــە پشــت ئــەم 
لــە  و  هەبــووە  بوونیــان  پرســەدا 
بــوون.  ســاز  کێشــە  راستیشــدا 
بایــەخ  پــڕ  زۆر  نموونــە  وەک 
نییە کە کەســێکی ســپی پێســت 
بــە لەچــەر بزانی بــەاڵم کاتێک 
هێندییەک لەسەر لە سەدا ١٠ی 
دەســت خۆشــانە بــە خزمەتکاری 
مانــای  و  بــدات  رێســتورانەکە 
لەچــەر بــوون لە مێشــکیدا پێک 
بێت پرسێکی زۆر گرینگە؛ بەاڵم 
ئــەوەش کۆتایــی قەیرانەکە نییە 
بەڵکوو، بۆ ئەوەی زیاتر تیشــک 
بخرێتــە ســەر قواڵیــی قەیرانەکە 
دەبێــت بڵێــم کــە پێدەچێــت تاکوو 
کۆمەڵگایەکان زیاتر بە شــێوەی 
کــۆن بمێننــەوە تێگەیشــتن و ئەو 
مانایانــەی کــە خەڵکانــی دیکە 
و  فــام  لــە  زیاتــر  هەیــە  لێیــان 
ناساندنی خودی ئەم کۆمەڵگایە 
لــە خۆیــان رۆڵیــان پێدەدریــت. بۆ 
نموونە هێندییەکان بۆ ماوەیەکی 

درێژ لە ناســاندنی ئەم فاکتەرەی 
ئوروپاییەکان یان سپی پێستەکان 
بەشــدارییان کــردووە. ئــەم پرســە 
کلتوریەکانــدا  بەرهەمــە  لــە 
هەیــە  یەکاکــەرەوەی  رەنگــی 
کەســێکی  کــە  پیتێرڕاســێل   .
تەنزنووســی بەڕەچەڵەک هیندی 
هەمــوو  لــە  زیاتــر  کاناداییــە 
نووســینە  لــە  دیکــە  کەســێکی 
تەوســاوییەکانیدا دەپڕژێتــە ســەر 

خوو و خدەی هێندییەکان.
ئــەم پرســەیە کــە دەبێتــە هــۆی 
ئــەوەی لە پرســی کوردســتاندا و 
لــە مــاوەی دوو رۆژدا چەندیــن 
شــەپۆلی کۆکردنــەوەی واژۆ بۆ 
"خاوێن کردنەوەی ئەو پەڵە ڕەشــە 
کــە نێوچاوانــی گەلــی کــوردی 
گرتــووە" پێک بێــت . زۆر روونە 
کــە ئــەو ئاســت و خیراییەی کە 
بــۆ شــەرمەزار کردنی ئەم پرســە 
لــە الیــەن کوردەکانــەوە هاتبــووە 
ئاراوە لە پرسێکی دیکەدا بەرچاو 
ناکەوێــت. ئەم بابەتە بە تەواوەتی 
تێگەیشــتنەی  ئــەو  کــە  روونــە 
خەڵکی ئاســایی و ڕووناکبیرانی 
کــورد لە خۆیان و کــورد بوونیان 
هەیانــە هــەر ئەوەیە کــە پێوەندی 
هێــزی  تۆڕەکانــی  بوونــی  زاڵ 
نێــوان نەتەوەکانــی ێیــران پێکیان 
هێناوە ، هەر بەم هۆیەشەوەیە کە 
کۆمەڵــگای کوردەواری بەردەوام 
هەوڵــی ئــەوە بــووە پێــش لــەوەی 
درووستی رووداوەکە بسەلمێنن بە 
دوای ئەوەدان کە بێ تاوان بوونی  

"خوودی" کورد بسەلمێنن.
لــە  یــان  بابەتــە  لــەم  دەتوانرێــت 
بەرانبــەر دیاردەیەکی هاوشــێوەدا 
بوونــی  جیــاواز  هەڵوێســتی  دوو 
هەبێــت. ســەرەتا دەتوانیــن بڵێیــن 
هیــچ  بــوون  تێرۆریســت  کــە 
بونــەوە  بــە کــورد  پێوەندییەکــی 
دەتوانــن  تێرۆریســتەکان  و  نییــە 

خەڵکی هەر شــوێنێک بن. بەاڵم 
ئــەم هەڵوێســتە هیــچ گۆڕانێک 
ناخوڵقێنێ. تەنانەت ئەو کەسانەی 
دووبــارە  هەڵوێســتە  ئــەم  کــە 
دەکەنــەوە  ناتوانــن لــەو ناســین و 
تێگەیشــتنەی کە تۆڕەکانی هێز 
بۆیــان بەرهــەم هێنــاوە رزگاریــان 
بێت. تەنیا هەڵوێستێکی سیاسی 
گــۆران  ناتوانێــت  سازشــکارانە 
بەسەر هیچ شوێنێکی ئەم پرسەدا 

بێنیت. 
بــەاڵم هەڵویســتی دووهــەم ئەوەیە 
کــە لەهەمبەر ئەم پرســەدا دەبێت 
خۆڕاگــری بکرێــت و خۆڕاگری 
تەنیــا کاتێــک ئیمکانــی هەیــە 
کــە هەوڵەکــە بــۆ لێکترازاندنــی 
بێــت.  دەســەاڵت  پێوەندییەکانــی 
کلتــور گونجاوتریــن شــوێنە بــۆ 
دووبارە ناسینەوەی پێوەندییەکانی 
دووبــارە  بــەاڵم،  دەســەالت. 
ناتوانێــت  دیاردەیــەک  ناســینەوە 
هیــچ یارمەتییەکمــان پێ بکات 
راســتای  لــە  نەتوانیــن  ئەگــەر 
لــە  ڕەوشــتەوە  هەڵســەنگاندنی 
ڕاســتای گۆڕانێکــی بنەڕەتی و 
بناغەیــی هەنــگاو هەڵبێنینــەوە. 
ناســینی  لەوەیکــە  تێگەیشــتن 
زانستییانە ناسینێکی ئابژێکتیڤ 
و دوور لــە لێکدانەوەیــە؛ یــان ئەم 
بــوارە کــە کاری مــن خویندنــەوە 
و ناســینە، بەرە بــەرە دوای هاتنە 
ئــارای دیســیپلینە نوێیــەکان لــە 
الیــان زانکۆکانەوە لە ناو دەچن. 
ئەمرۆکــە ناســین دەبێــت هــاوری 
لەگــەل هەڵســەنگاندنی ئەخــاق 
و  بێــت  مــژارەکان  تەوەرانــەی 
ناســینی پێوەندییەکانی دەسەاڵت 
بریتییە لە هەنگاونان بۆ گۆڕینی 
ئــەم بــوارەش. بــەاڵم ئــەم گۆڕانە 
چــۆن و بە چ شــێوازێک دەبێت، 
لــە بابەتێکــی دیکــەدا تیشــکی 

دەخەینە سەر.

و: سابیر فەتاحی
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شەهرام میرزایی  

واتا و ناوەڕۆکی 
ئاسمیاسیون

پرۆسەی ژینوسایدی کردنی نەتەوەی 
حاشــاهەڵنگری  ڕاســتییەکی  کــورد 
مێژوویە کە لە سەردەمی حکوومەتی 
ڕۆژهەاڵتــی  لــە  ئاشــوورییەکان 
ناوەڕاســت دەســتی پێکــردووە و هەتــا 
ئەمــڕۆ چەنــد قۆناغــی جیــاوازی بۆ 
خــۆی تەرخــان کــردووە، ئەمرێکە کە 
بــە هەوڵــی لــە ناوبــردن و تواندنەوەیی 
میللــی ئەم خەڵکە چەند جار دووپات 
بووتەوە، بەاڵم پێگەیشــتووی مێژووی 
مرۆڤایەتی،دوژمنانــی  کۆمەڵــگای 
ئێمەیــان بــە ناچــاری بــەو قەناعەتــە 
گەیاند کە کوشــت و کوشــتارەکانی 
خەڵکــی ئــەم ســەرزەوییە لە نــاو ببن، 
یانــه بــە چۆکدابێــن ولە نــاو نەتەوەی 
بااڵدەســت بیتوێنــەوە، لــە ئاکامــدا لە 
نیــوەی دووهەمــی تــەواوی پرۆســەی 
کــوردەکان  کردنــی  ژینوســایدی 
زمــان،  ناوبردنــی  لــە  ڕاســتای  لــە 
فەرهەنــگ، مێــژوو، شــوناس، باوەڕە 
هتــد.....  و  کۆمەاڵیەتییــەکان 
دەتوانــن  کــە  و  لێــدرا  ئیســتارتی 
و  هەخامنشــیەکان  حکوومەتــی 
مــادەکان  ئیمپراتــوری  شکەســتی 
پرۆســەیە  ئــەو  ســەرەتای  بــە 
فەرهەنگــی"  بزانین."ئاسمیاســیونی 
و   بــاوەڕەکان  تــەواوی  پێچەوانــە  بــە 
کــوردەکان  شــەڕی  هەڵســەنگاندنی 
بــە داگیرکاری ســەرزەوییەکەیان بووە 
و دەبێــت. پرۆســەیەکی هەتــا ئەمــڕۆ 
بزووتنــەوە  و  کــوردەکان  الی  لــە 
بــە  گرتــووە،  شــکلی  جۆراجــۆرەکان 
تایبەت لە ســەدەی ئێســتادا کەوتووتە 
حاڵەتــەی گــوی پینــەدان و ئەمــە لە 
کاتێکدایــە کــە زۆربەی هــەرە زۆری 
مانــەوەی  پــووچ  و  شکســتەکان 
هەوڵەکان ئازادیخوازەکان بۆ گەیشتن 
بــۆ ئارەزووکانــی نەتــەوەی کــورد لە 
ئاسمیاســیون نەتەوەکەیــان ســەرچاوە 
دەگرێت، شەڕیک هەتا ئەمڕۆ بۆ ئێمە 
نامۆ و نەناســراو بووە. لەو ڕاســتایەدا 
بۆ زیاتر ئاشــنا بوون لەگەڵ پرۆسەی 
فاشیستی زەنجیرە وتارگەلێک ئامادە 
کــراوە کە لــە ژمارەکانــی داهاتووی 
ڕۆژنامــەی کوردســتان دەکەوێتە بەر 
دیدی خوێنــەران، وتارگەلێک کە لە 
پێناسی چەمکەکان دەست پێدەکات و 
بە هەڵســەنگاندنی مەسەلەی و الیەنە 
جۆراجۆرەکانی ئاسمیاسیون کۆتایی 

دێت.
ئاسمیاسیون فەرهەنگی پرۆسەیەکی 
ئاڵــۆز، ڕێکخــراو و ئامانجدارە کە لە 
گرووپەکانــی زمان، فەرهەنگ و یان 
مەزهــەب لــە گرووپــی زاڵ دەتوێتەوە 
و گشــتگیر دەبێــت. لێــرەدا مەبەســت 
لــە تێکەڵکــردن و وێکچــوو بەرانبــەر 
بوونی فەرهەنگی_ شوناســی دەبێت. 
ئاسمیاســیونی فەرهەنگی لە وشــەدا 
چەندیــن واتــا لــە خــۆ دەگڕیــت، کــە 
وتێکەڵکــردن  ڕاکێشــان  لێچــووی، 
کــە  دەتوانــێ  کــە  حاڵەتانەیــە  لــەو 
هــەرکام لەوانــە بــە شــێوەی چەمکی 
و  هەڵســەنگاندن  لــە  کۆمەڵناســی 
شرۆڤە کردنی بارودۆخە جۆراجۆرەکان 
کارکــردی  و  ببردڕیــت  کار  بــە 
هەبێت.وەکــوو  خــۆی  تایبەتــی 
نموونــە ڕاکێشــان بــە ڕوونکردنــەوەی 
پرۆســەی ڕێکخســتنی کۆچ لەگەڵ 
فەرهەنگی واڵتانی مەبەست و ڕێژەی 
هاودەنگــی لەگەڵ ڕەوتی فەرهەنگی 
لێکگــرێ  خانەخــۆی  کۆمەڵــگای 
لێژلێکچــوو  کاتێکــدا  لــە  بدرێتــەوە، 
پرۆســە یــان پرۆســەکانی بەرنامــە بۆ 
لــە الیــەن حکوومەتــەکان  دارێــژراوە 

بــۆ تێکەڵکردنــی نەتــەوەکان و کەمە 
نەتەوەکان لە چوارچێوەی سنوورەکان، 
نموونــەی بەرچــاوو ڕوونــە لێكچوو یا 
کــە  فەرهەنگیــە،   ئاسمیاســیون 
زۆری  هــەر  زۆربــەی  ماوەیــەدا  لــە 
سوورپێســتە زمانــەکان، فەرهەنــگ، 
مەزهــەب و شوناســی مێژووی خۆیان 
خۆیــان  زمانــی  و  داوە  دەســت  لــە 
ئامریکایــی_  سوورپێســتێکی  بــۆ 

ئینگلیسی کاتولیک گۆڕیوە.
پرۆســەی ئاسمیاســیون دەتوانــی بــە 
شــێوەی بەربــەرە و کاتــی بێــت و یــا 
ئەوەیکــە ئاسمیاســیونی فەرهەنگــی 
تێکەڵیــک  یــان  تــەواو  شــێوەی  بــە 
فەرهەنگــی  و  زاڵ  فەرهەنگــی  لــە 
دەربخــات.  خــۆی  کــردن  ملکــەچ 
وەکوو نموونە بەشێک لە کوردەکانی 
تورکیە  بە بەرباوی ئاسمیاســیونی 
فەرهەنگــی لــەو بەشــەی کوردســتان 
لە قســە کــردن بــە زمانــی زگماکی  
بــوون وکەمتریــن  توانــا  بــێ  خۆیــان 
ناســیاویان بــە نیســبەت فەرهەنگ و  
شوناســی مێژووی نەتەوەکەیان هەیە، 
بەاڵم دان بە کورد بوونی خۆیان دەنێن 
تێــکاو  وئاگادارن)ئاسمیاســیونی 
و پلــە بــە پلــە( و یــان حکوومەتــی 
سووریە لە ڕاستای بە عەرەب کردنی 
نەتەوەیــی کــورد، چەندین عەشــیرەت 
لــە کوردەکانیــان بــۆ ناوچــە عــەرەب 
نشــینەکان کۆچاندووە و بە ڕاگرتنی 
ئەوان و منداڵەکانیان لە پرۆســەیەکی 
فاشیســتی پان عەرەبینیــزم توانیووانە 
لــە مــاوەی چەنــد دەیــەی رابــردوودا 
ئەو عەشــیرەتانە لە شوناسی مێژووی 
بەشــێک  ببنــە  و  بســڕنەوە  خۆیــان 
ســووریە  عەرەبــی  کۆمەڵــگای  لــە 
تــەواو(.  بێنن)ئاسمیاســیونی  پێــک 
فەرهەنگــی  ئاسمیاســیون  هەروەهــا 
ڕوو  زۆر  بــە  یــان  خۆیــدا  لــە  خــۆ 
بــدات. فەرهەنگێــک ناتوانــی خۆی 
بســەڵمێنی و واڵمــدەری پێداویســتیە 
ئەمڕۆینەکانــی کۆمەڵــگای خــۆی 
بێــت، یان بەڕێوەبەرانی ئەو فەرهەنگە 
لە کەرەســتە و تواناییەکانی پێویســت 
بێبەریــە،  کــردن  ئاپدیــت  خــۆ  بــۆ 
لەگــەڵ  ڕووبەڕووبــوون  کاتــی  لــە 
فەرهەنگــی دەوڵەمەندتر، لە بەریەک 
هەڵدەوەشــێتەوە و لــە نــاو فەرهەنگــی 
دەىیــت.  ئاســمیلە  و  تێکــەڵ  زاڵ 
هێنانــی  بــەکار  لــە  کەڵکوەرگرتــن 
گوشــار و زۆر لــە ئاســمیلە کردنــی 
فەرهەنگی تاکەکەســی و کۆمەڵگا 
لەالیــەن گــرووپ و حکوومەتەکانەوە 
ئەنجــام دەدەرێــت کە هێــزی نیزامیی 
ڕێــک و پێک و یەکگرتووی هەبێت 
لــە  کەڵکوەرگرتــن  بــە  دەتوانــێ  و 
کەرەستەکانی دیکە وەکوو سیستمی 
ئابووری، پرۆسەی ئاسمیاسیون تەواو 
بــکات، وەکــوو نموونــە کۆکردنەوە و 
نووســتینەوەی یاسای قەدەغە کردنی 
ســەرپۆش لــە دەورانــی ڕەزا شــادا، بە 
و  پێــک  ڕێکــو  ئەرتەشــێکی  بــی 
ســەرکوتکەر و بروکراســیەکی بەهێزە 
جێبەجــێ نەدەبــوو و ئــەو کارە بــوو بە 
هۆی ئەوەیکە لە زۆربەی ناوچەکانی 
کوردســتان بــۆ مــاوەی چەنــد دەیــە 
جلوبەرکــی کــورد لــە بێــر بکرێــت و 
وەچە لە دوای وەچە لەگەڵی نامۆ بن 
و ئەمەش ببێتە هۆی دروســت بوونی 
پێکناکۆکــی فەرهەنگی لە ناو چین 

و توێژەکانی کوردستان.
دەبیــت ئــاگا و ورد بیــن بین  و نابێت 
ئــەو دەســتەواژە بــە هەڵــە بــە جێگای 
چەمــک بۆ ڕاڤــەو لێکدانەوە بە کار 
فەرهەنگــی  ئاسمیاســیونی  ببەیــن، 
لەگەڵ دەستەواژەکانی خوار جیاوزی 

لێکدانەوە و واتایی هەیە.  

بــە فەرهەنگــی کــردن: بــە گۆڕینی 
فەرهەنگی_دەرونی کۆمەڵگا کە بە 
گوێرەی کارتێکەری ئاسایی گرووپە 
جۆراوجۆرەکانــی فەرهەنگی لە گەڵ 
یەکتــر ڕوو دەدات،  بــە فەرهەنگــی 
و  کارتێکــەری  دەگوتــرێ.  کــردن 
گرووپــە  نزیکــی  زۆر  پەیوەندیــی 
مرۆییــەکان لەگەڵ یەکتــری دەىێتە 
فەرهەنگێــک  گواســتنەوەی  هــۆی 
بــۆ فەرهەنگیکــی دیکــە و یەکســان 
بێــت، کە ئەمەش خۆی، دەبێتە هۆی 
هەڵســووکەوتی  نموونــەی  گۆڕینــی 
دەرونــی لــە کۆمەڵگا، بــۆ نموونە لە 
ڕابــردوودا ســەرزەویینە بەندریەکان بە 
هۆی ئاڵوگۆڕی  بەرباوی ئابووری 
ئامــادەی  دیکــە،  واڵتانــی  لەگــەڵ 
فەرهەنگــە.  وەرگرتنــی  زۆرتریــن 
مەســەلەی"بە  کات  بڕێــک 
ســەرنخوون  کــردن"  فەرهەنگــی 
بوونــی بونیــادی کۆمەاڵیەتــی لــێ 
دەکەوێتــەوە و ئاڵوگــۆڕی بەرچــاوی 
دوای  بــە  سیاســی_کۆمەاڵیەتی 
خــۆی دا دێنــی و ئەم کارە بیرمەندان 
و حکوومەتەکانــی لــە ڕابــردووە هەتا 
ئەمــڕۆ بە خۆیــەوە ســەرقاڵ کردووە. 
یەکەمیــن بەڵگــەی بــە دەســت هاتوو 
و  کــردن"  بە"فەرهەنگــی  ســەبارەت 
ڕێگاکانی پێشــگیری لەو فەرهەنگە 
لــە  ســوومەریەکان  کەتیبــی  بــۆ 
٢٧٣٠ پێــش زاییــن دەگەڕێتــەوە کــە 
لــەو بەڵکــەدا باســیان لــە چۆنیەتــی 
ئاڵوگــۆڕ و پێکەوە هەڵکردن لە گەڵ 
بەیانییــەکان کــردووە و بۆ پاراســتنی 
فەرهەنــگ و کەلتــووری کۆمەڵگا، 
بەربەرســت و ڕێوشــوێنی بەرفراوان لە 
بەر چاو گیراوە. ئەفاتون لە یەکێک 
لــە بەرهەمەکانــی خۆیــدا ئامــاژەی 
بــەو مەســەلەیە کــردوە و پێکەوبوونی 
بــە  بەیانییــەکان  لەگــەڵ  بەربــاو 
تێکچوونە کۆمەاڵیەتیەکان و پێکەوە 
نەســازانە بەربــاوەکان دەزانــێ. بــەو 
دەکات  پێشــنیار  ئەفاتــون  بۆنەیــەوە 
ئیــزن بــە هیچ کەس نــەدەن هەتا پێش 
تەمەنــی ٤٠ ســاڵی لــە واڵت بچێتــە 
دەرەوە یان لە بەندەری واڵتان بەربەرستە 
توندتۆڵــەکان لە بواری پێکەوە بوون و 
پەیوەندیــی لەگــەڵ خەڵکــی خۆجێی 
لەگەڵ موسافیران و خەڵکی واڵتانی 
بیانی لە بەرچاو بگرن. بە فەرهەنگی 
کــردن بــە پێچەوانەی ئاسمیاســیونی 
و  سروشــتی  کارێکــی  فەرهەنگــی، 
پێشــگیر کراوە، بە تایبەت لە جیهانی 
ئەمــڕۆ ئێمــە بــە هــۆی پێشــکەوتنە 
بەرفراوانەکانــی تەکنولــۆژی بووتــە 
گوندێــک لە فەرهەنگە جیاوزەکان و 
تەنیــا گرووپــێ لە"فەرهەنگی کردن" 
دەترسن کە خاوەنی ژینگەی هزرێکی 
داخــرا و خۆ نارێــک کردنن، نیزامی 
فەرهەنگی_کۆمەاڵیەتــی کۆماری 
ئیســامیی ئێــران نموونەیەکــی ڕوون 
و بەرچــاوە کــە بــە هــۆی نەبوونــی 
یەکســان بوونی فەرهەنگی زاڵی ئەو 
ئەمــڕۆ،  لەگــەڵ جیهانــی  سیســتمە 
حکوومەتی سیاســی تووشی فوبیای 
و  کــردووە  کــردن"  بە"فەرهەنگــی 
زۆرتریــن مەترســی لــە پێکــەوە بوونــە 

نێونەتەوەییەکان دەزانێ.
دوو  لــە  ژینوســاید  ژینوســاید: 
وشــەی"geno " بــە واتــای نیــژاد، 
قەبیلــە و  "cide"بە واتای کوشــتار 
بــە  کــە  دێــت  پێــک  کوشــتن  یــان 
گرووپــی  کۆمەڵــی  بــە  کوشــتنی 
نەتەوەیــی، نیــژادی و یــان مەزهەبــی 
و بــە مەبەســتی لــە ناو بردنــی ئەوان 
لــە  کــە  کارێــک  کــراوە.  پێناســە 
کۆنوانســیونی ژینوســاید_١٩٤٨ بــە 
دوور و درێــژی بــاس کــراوە، بــەاڵم 

لــە هیــچ کویەکی ئەو کۆنوانســیونە 
نەپەڕژاوتــە ســەر باســی فەرهەنگی، 
هەوڵــی  ئیمکانــی  و  شوناســی 
دەوڵەتــەکان  لــە دژی لــە ناوبردنــی 
لێــوە  باســێ  گەلــە  و  نەتــەوە  ئــەو 
نەکراوە. ژینوســاید و ئاسمیاســیونی 
فەرهەنگــی لــە ڕوانگــەی چەمکــی 
جیــاواز  بیاڤــی  دوو  لــە  زانســتی،  و 
لەگــەڵ یەکــدی لــە پەیوەنــدی دان، 
لــە ژینوســاید حکوومــەت مەبەســتی 
میللــی،  گرووپێکــی  ناوبردنــی  لــە 
نەتەوەی، نیژادی یان مەزهەبی هەیە 
و لــە هــەر ڕێگایــەک بــۆی دەڵــوێ 
هەوڵ بۆ ســڕینەوەی دەدات، بەاڵم لە 
پرۆســەی ئاسمیاســیونی فەرهەنگی 
دەوڵەتــەکان لــە بەرنامەیەکــی ئاڵــۆز 
ئابــووری،  سیاســی،  نوســراوەی  و 
فەرهەنگی، کۆمەاڵیەتی و مەزهەبی 
بەبێ ناوەرۆکی فەرهەنگی_شوناسی 
گرووپێکــی تایبەتــی میللی، نیژادی 
یان مەزهەبی دەســتپێدەکات و هەوڵی 
دانانــی فەرهەنگی تایبــەت بە خۆی 
دەدات. دەبێت ئەوەش لە بەرچاو بگرین 
کــە زۆربەی دەوڵەتــەکان لە میژووی 
ژیانی سیاســی خۆیان ئاسمیاسیونی 
فەرهەنگی وەکوو پرۆســەیەکی تەواو 
کەری ژینوساید کەڵکیان وەرگرتووە.
ژینوســایدی فەرهەنگــی: بــۆ یەکەم 
جار"ڕافائێــل لمکێن" لە ســاڵی ١٩٤٤ 
زایینی ئەو دەســتەواژە تێکەڵە بە کار 
برد لە نووسراوەیەکی خۆیدا باسی لە 
باوبوونەوە  و پەرەســەندنی ئەو بابەتە 
کرد، بەاڵم لەگەڵ هەموو هەوڵەکان، 
لــە  یــەک  لــە هیــچ  ئــەم چەمکــە 
بەندەکانــی کۆنوانســیونی ژینوســاید 
لــە  ئەوەیکــە  هەتــا  نەگرتــووە،  جــێ 
نووســەرانی  زایینــی   ١٩٤٤ ســاڵی 
ڕێکخــراوی  پێشــەکی"جارنامەی 
نەتــەوە یەکگرتــووەکان ســەبارەت بــە 

حقووقــی خۆجێــی" بەندێکیــان لە ژێر 
پــێ  ناوی"ژینوســایدی فەرهەنگــی" 
زیــاد کــرد هەتــا پێناســە جیهانــی و 
گشــتگیر لە"ژینوسایدی فەرهەنگی" 
بــە دەســت بێــت هەتــا بــۆ پێشــگیر لە 
کۆمەڵــگای  فەرهەنگــی  ناوچــوون 
مرۆیی، مادەی ٧ی ئەم پێش نووســە 
ڕادەگەینــێ" ١_ هەر جۆرە هەوڵێکی 
سیستماتیک کە دەبێتە هۆی بێبەش 
کردنی گرووپێکی نەتەوەیی، میللی، 
یەکپارچەیــان  مەزهەبــی  و  نیــژادی 
و ئــەوان لــە ژیر نــاوی جیاواز پێشــان 
بدات، یا بەهاکانی فەرهەنگی خۆیان 
یــان شوناســی میللی_نەتەوەیی دووڕ 
ڕابگرێــت.٢_ هــەر جــۆرە هەوڵیــک 
کــە ئامانجــی دابڕانــی ئــەو خەڵکــە 
دەســەاڵتەکان  ســەرزەوییەکان،  لــە 
هــەر  بێــت.٣_  ســەرچاوەکانیان 
مەبەســتی  بــە  شــێوازێک   جــۆرە 
گواســتنەوە کــە بــە ئامانجــی الواز 
ئــەو  مافــی  پێشــێلکردنی  و  کــردن 
خەڵکە بێت.٤_هەر جۆرە لە هاوشــێوە 
تێکەڵکــردن  و   کــردن  دروســت 
لەگــەڵ فەرهەنگەکانــی دیکە و یان 
ســەپاندنی هەر جۆر شێوە ژیانێک بە 
ســەر خەڵک لەالیەن قوەی یاسادانان، 
هــەر  یــان  دەوڵەتییــەکان   ئیــدارە 
هەوڵێکــی لــەو جــۆرە بدرێت.٥_هــەر 

جۆرە پڕوپاگەندە دژی ئەوان.
دەســتەواژە ئاماژە بۆ کراوەکان پێشان 
داڕیژەڕانــی  ڕوانگــەی  کرلــە  دەدەن 
نووسەوە"ئاسمیاســیونی  پێــش  ئــەو 
بەشــێک  وەکــوو  فەرهەنگــی" 
لە"ژینوســایدی فەرهەنگــی" پێناســە 
گرتــووە.  جــێ  پێشنووســە  لــەو  و 
بــۆ  وهەوڵــەکان  پێناســە  بــەاڵم 
نێونەتەوەیــی  بەرەیەکــی  پێکهێنانــی 
فەرهەنگــی"  دژی"ژینوســایدی 
تەنیــا لــە پێــش نووســی بەیاننامــەی 

نەتەوەیەکگرتــووەکان  ڕێكخــراوی 
باســی لێکــراوە و  لــە کۆتاییــدا لــە 
کۆبوونــەوەی  دانیشــتنی  ٦٢هەمیــن 
ڕێکخــراوی  گشــتی  کۆمەڵــەی 
پێــش  نەتەوەکان_٢٠٠٧زایینــی_ 
نووســی ئامــاژە بۆ کراو چاکســازی 
و پێناســەی پەیوەندییــدار بە بەندی ٧ 

پێش نووسەکە سڕاوتەوە.
ڕاکێشــان: دەستەواژیەک کە ڕێژەی 
لەگــەڵ  خۆڕێکخســتن  و  وەرگرتــن 
فەرهەنگــی واڵتی مەبەســت لە الیەن 
کۆچەرەکانــەوە، گونجاو و کەوتووتە 
ڕاکێشــان،  لــە  هەڵســەنگاندن،  بــەر 
ســەرەڕای  دەدات  هــەوڵ  کۆچــەر 
شوناســی  و  فەرهەنــگ  پاراســتنی 
مێــژووی خۆیــان لەگــەڵ فەرهەنگی 
واڵتی مەبەســت ڕیکدەخات هەتا لەو 
ڕاســتایەدا حکوومــەت بــە بارهێنان و 
دروســت کردنــی ئیمکاناتــی شــیاو و 
پێویست، کەسی کۆچەر بۆ وەرگرتن و 
راکێشانی لە کۆمەڵگا نوێ ئامادەی 
هەبێت. لە ڕاستیدا راکێشان ئەمرێکی 
سروشــتییە لــە ژیانی کۆچــەرەکان و 
کەســی کۆچەر و نەوەکانی داهاتووە 
و  فەرهەنــگ  پاراســتنی  ســەرەڕای 
شوناســی میــژووی خۆیــان هــەوڵ بۆ 
پێکەوە بوون لە گەڵ فەرهەنگی نوی 
دەدەن، دەبێت ئەوە راستیەش لە بەرجاو 
بگریــن کــە لــەو نێوانــەدا ئیمکانــی 
دروســت بوونــی جۆرێــک فەرهەنگ 
و شوناســی تێــکاو بوونــی هەیە و یا 
ئەوەیکە ڕێژەی ڕاکێشانی ئەوە بەهێز 
بێت کــە تێکاویکی تەواو ڕوو بدات 
و کەســی پێگەیشــتوو لــە فەرهەنگ 
و شوناســی مێژووی نوێ ڕابکێشی. 
بــە  ڕاکێشــان  لــە  حکوومەتــەکان 
دوای لــە ناوچوونــی سیســتماتیک و 
ئامانجداری گەورە، زمان و شوناســی 

مێژووی کۆچەرەکان نیە.
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ژێدەرەکان:

بە دیوارکێشان، 
هەســتی نەتەوەیی خاشەبڕ ناکرێ

تورکیــە  هاوچەرخــی  مێــژووی  لــە 
تونــدڕەوەکان  ناسیۆنالیســتە  یــان  دا 
حاکــم بوون  یــان ئیســامییەکان کە 
بــە هــۆی  رەوتانــە  ئــەم  هــەر دووی 
دژی  بــە  ئایدۆلۆژیەکانیــان  بنەمــا 
نەتەوەی کــورد و مافەکانیان کاریان 
کــردووە و ئەگــەر جاروباریــش باســی 
مافــی نەتــەوەی کوردیــان کردبــێ، 
نیازپاکییەکــی لە پشــت نەبووە و ئەو 
کارەیان بەس وەک تاکتیک بووە بۆ 
خــۆ دەربازکردن لــە قەیرانەکان. بەاڵم 
هەر لەو کاتەدا کە باسی چارەسەریی 
پرســی کوردیشــیان کردبــێ، هەمــوو 
ســتراتێژیکیان  تێکۆشــانی  و  هــەول 
بــۆ ئــەوە بووە کــە گەلی کورد لە نێو 
تورکەکان دا بتوێننەوە، تێکۆشــەرانی 
ســیمای  بــەرن،  نێــو  لــە  نەتەوەیــی 
هەرێمەکانــی  و  شــار  دێموگرافیــی 
ڕاپەڕینــە  و  بگــۆڕن  کوردســتانی 
نەتەوەییەکانــی کــورد ســەرکووت و 
بێدەنگ بکەن. واقعیەت نیشان دەدات 
کــە ئەگــەر تورکیــە توانیبێتــی لــە 
هەندێــک بواردا ســەرکەوتن وەدەســت 
بێنێ و بۆ کورد وەدەستهێنانی مافی 
چارەنــووس وەدرەنــگ بخاتــەوە، بەاڵم 
هیچ کاتێک نەیتوانیوە و ناتوانێ لەو 
بــوارەدا بــە ســەرکەوتنی یەکجارەکی 
بــگات؛ بــە واتایەکــی دیکــە ئەگــەر 
پیــران  ســەعیدی  شــێخ  ڕاپەڕینــی 
ســەرکووت کرابێ و شــێخ ســەعید و 
دوکتۆر فوئاد لە سێدارە درابن، کورد 
لــە ئاگــری، بە رێبەرایەتیی ئیحســان 
ئاراراتــی  کۆمــاری  پاشــا  نــووری 
دامەزرانــدووە. کاتێک کە کۆماری 
جوانەمەرگــی ئاگــری کەوتبێتــە بەر 
ڕق و تووڕەیــی تورکەکان و دەرفەتی 
ژیانیان پێ نەدابێ و لە گەلیی زیان 
بــە ســەدان كــچ، ژن و الو و پیــاوی 
و  کردبــێ  کۆمەڵکــوژ  کوردیــان 
سەرۆک وەزیرانی ئەوکاتی تورکیە، 
ئیســمەت ئینوونوو، بە شــانازیەوە بڵێ 
کــە  "لــەو واڵتــە )تورکیــە( تەنیــا 
تــورک مافــی هەیــە داوای مافــی 
وەزیــری  و  بــکا"  خــۆی  ئیتنیکیــی 
داد، مەحمــووت ئەســات بۆزتــورک، 
مافــی خاوەندارێتیــی واڵت تەنیــا بۆ 
تورکــەکان بــە رەوا بزانێ و پێی وابێ 
کە "ئەوانەی کە تورک نین و خۆیان 
بە تورک نازانن، تەنیا مافی ئەوەیان 
هەیــە کــە کۆیلــە بــن"،  ڕاپەڕینــی 
دەســتی  دەرســیمی  رەزای  ســەید 
پێکردووە. ئەگەر ڕاپەرینی سەید رەزا 
ســەرکووت کرابێ و خەڵکی دەرســیم 
کۆمەڵکــوژ کرابــن و بە هــەزاران ژن 
و کچــی کــورد لــە ترســی ئەوەیکــە 
دەســتدرێژیان نەکرێتــە ســەر، خۆیــان 
کوشتبێ، دیسانیش تورک و تورکیە 
نەیتوانــی و هیــچ کاتێکیــش ناتوانن 
پاشەکشــە بە کورد بکــەن کە داوای 
نەکــەن.  خۆیــان  چارەنوســی  مافــی 
ئێســتا رەوتی مافخوازیــی کوردەکان 
بە شــکڵێکی خەڵکی و گشــتگیر وا 
ئۆرگانیــزە کــراوە کــە گەییشــتووەتە 
لووتکە و پڕۆسەی بە تورک کردنی 
کــورد لــە مێــژە رەوتێکــی بەرەڤــاژی 
بــە خۆیــەوە گرتــووە و زۆر کــەس کە 
بیــر  لــە  خۆیــان  زگماکیــی  زمانــی 
کردبــوو یــان لە بــەر تورکانــدن فێری 
کوردی نەببوون، خۆیان فێری زمانی 
نەتەوەیــی خۆیــان کــردووە و دەکەن و 

شانازی بە کوردبوونیانەوە دەکەن. 
کێشــە  ســەرهەڵدانی  دوای 
دەوڵەتــی   ، ســووریە  نێوخۆییەکانــی 
و  جیاکردنــەوە  لێــک  بــۆ  تورکیــە 
دابەشــکردنی زۆرتری کوردســتان، لە 

نێوان ڕۆژئاوای کوردستان و باکووری 
کوردستان دا دیواری کێشا. ئێستاش 
ئــەو دەوڵەتــە پانــی هەیــە بــۆ دیــوار 
کێشــان لە نێوان ڕۆژهەاڵت و باکوور 
و ئەگەر بۆی بلوێ، لە نێوان باکوور 
و باشــووری واڵتەکەمــان دا. یانی بە 
تەمایە کە بە دیوار کێشــان باکووری 
لــە بەشــەکانی دیکــەی  کوردســتان 
کوردستان بە یەکجارەکی داببڕێنێ. 
جوانــی  بــە  داگیرکــەرەکان  رێژیمــە 
لــەو ڕاســتییە گەییشــتوون کــە کورد 
باوەڕی بە ســنووری دەســتکرد نییە و 
کوردستان بە یەک واڵت دەزانن و بە 
یەک چاو، سەیری هەموو بەشەکانی 
بــە  دەیانــەوێ  بۆیــە  دەکــەن.  واڵت 
دیوارکێشان بە ئامانجی دژە مرۆڤیی 
خۆیــان بگــەن و کــورد و کوردســتان 
لــە ژێــر چەپۆکــی داگیرکاریــان دا 
دەدرێ  هــەوڵ  وتــارەدا  لــەو  راگــرن. 
کــە وەاڵمــی ئــەو پرســیارە بدرێتــەوە 
کــە گەلــۆ بــە دیوارکێشــان دەتوانرێ 
هەســت و ئامانجــی نەتەوەیــەک لێی 
بەرپرســانی  وەک  یــان  بســتێندرێ  
تورکیــە بۆ خۆیان باس دەکەن، گەلۆ 
بــە دیوارکێشــان هێمنایەتیی واڵتێک 

دەستەبەر دەکرێ؟
جۆراوجــۆر  مەبەســتی  بــە  دەوڵەتــان 
لەگــەڵ  خۆیــان  ســنووری  ســەر  لــە 
واڵتانــی جیــران، دیــوار دەکێشــن  یان 
ســنوورەکەیان بــە نــەردە، تێــل دوور و 
... دادەخــەن. بــە ناوبانگترینــی ئــەو 
دیوارانەی کە بە مەبەســتی پاراســتن 
ساز کراون، دەتوانین لە مێژووی کۆن 
دا ئاماژە بە دیواری چین و  هادریان 
بکەیــن  و لــە مێــژووی هاوچــەرخ دا 
دیــواری نێــوان ئیســرائیل و قەراخــی 
ڕۆژئــاوای چۆمــی ئــوردون، تێلدوور 
ســنوورەکانی  نەردەکردنــی  و  کــردن 
عەرەبســتان لە گــەڵ یەمەن و عێراق، 
دیــوار و نــەردە و تێلدوورکردنــی نێوان 
و  ڕۆژئــاوا  ســەحرای  و  مەغریــب 
دیــواری نێــوان ئامریــکا و مکزیــک 
نێو بەرین. هەروەها دیواری بێرلین کە 
ســەردەمانێک دیوارێکــی بەناوبانگ 
بوو و لە نێوان ڕۆژئاوا و ڕۆژهەاڵتی 
شاری بێرلینی ئاڵمان درووست کرابوو 
بە مەبەســتی پێشــگرتن لــە هەاڵتنی 
الوان و کەســانی پســپۆر لــە بەشــی 
رۆژهەاڵتــەوە بــۆ ڕۆژئاوا کە لە ٩ی 

سێپتامبری ١٩٨٩ دا ڕۆخێندرا. 
جیرانەکانــی تورکیــەش لــە هێندێک 
شــوێن ســنووری واڵتەکانیــان لەگەڵ 
تورکیــە بــە نەردە و تێلدوور بەســتووە. 
لەالیــەن  یوونــان  تورکیــە-  ســنووری 
بــە  ڕا   ٢٠١٢ ســاڵی  لــە  یوونانــەوە 
ســیمی  تۆپەکانــی  لــە  حەســارێک 
خــاردار  قاییــم کــراوە. حکوومەتــی 
دروســتکردنی  بــە  بولغارســتانیش 

بــە  خــاردار  ســیمی  لــە  دیوارێــک 
ســنووری  کیلۆمێتــر   ٣٠ درێژایــی 
خۆیان لە گەڵ تورکیە قایمم کردووە. 
لــە  کــە  دیوارانــەی  ئــەو  زۆربــەی 
بــە  پێکــرا،  ئاماژەیــان  ســەرەوەڕا 
مەبەســتی پێشــگرتن لــە  هەڕەشــەی 
پەنابــەران،  لــە  پێشــگرتن  دەرەکــی، 
پێشــگرتن لە دزە کردنی تیرۆریســتان 
و  چــەک  قاچاخچییەکانــی  و 
مــەوادی هۆشــبەر ســازکراون؛ یانــی 
هەمــوو  نێــوان  لــە  هاوبــەش  خاڵــی 
ئەوانــەدا، پێشــگرتن لــە بارگرانی یان  
هەڕەشــەیەکە کــە لە دەرەوەڕا هەســت 

پێکراوە. 
نێــوان  جیاوازیــی  واتــە،  کــە  باشــە 
ســەرەوەدا  لــە  کــە  دیوارانــەی  ئــەو 
ئاماژەیــان پێکــرا و ئەوەیکــە تورکیــە 
مەبەســتییەتی لــە نێــوان ڕۆژهــەاڵت 
و باکــوور و یــان ئەگــەر بۆی بکرێ، 
لە نێوان باشــوور و باکووردا درووســت 
بــکا یان ئەوەیکە لــە نێوان ڕۆژئاوای 
دا  واڵت  باکــووری  و  کوردســتان 

درووست کردووە، چییە؟
ئەردۆغــان ئــەو هۆکارانەی کە بوونە 
هۆی دیوارکێشــان لــە نێوان باکوور و 
ڕۆژئاوای کوردستان دا دەگەڕێنێتەوە 
دزەکردنــی  لــە  پێشــگرتن  بــۆ 
پەنابەرانــی  داعــش،  تیرۆریســتانی 
ســووریە و گریاکانــی پێ کا کا بۆ 
نێــو تورکیــە. ئەوە لــە کاتێکدایە کە 
لــەو دواییانــەدا حکوومەتــی تورکیــە 
شــان بــە شــانی ئێــران و  بــە ئاشــکرا 
پشــتگیری لــە واڵتــی قەتــەر دەکات 
کە بە هاوکاری لەگەڵ تیرۆریســتان 
دیــوارەی  ئــەو  کــراوە.  تۆمەتبــار 
کــە لــە نێــوان ڕۆژئــاوا و باکــووری 
دەوڵەتــی  دەســتی  بــە  واڵتەکەمانــدا 
 ٧٠٠ نیزیکــەی  کێشــراوە،  تورکیــە 
کیلۆمێتــرە کە بڕیار وایە تا کۆتایی 
مانگــی جــووالی تــەواو بکــرێ. ئەو 
دیــوارە پێــش ئەوەیکــە ئەمنیــەت بــۆ 
تورکیــە درووســت بکات، پێشــگیرییە 
لە دەرباز بوونی خەڵکی شــەڕلێدراوی 
ســووریە و بــە کوشــتدانی ئەو خەڵکە 
بەلەنگازە بە دەستی رێژیمی ئەسەد لە 
الیەک و تیرۆریستانی جبهةالنصرە و 

داعش لە الیەکی دیکەوە.
ئــەو تەقینەوەیــەی کــە لــە هاوینــی 
٢٠١٥ لــە جزیــرە روویــدا بوو بە هۆی 
هەڵگیرســانی دووبارەی شەڕ لە نێوان 
پــێ کا کا و حکوومەتــی تورکیــە 
کــە لە ئاکامدا زیاتر لە ٢٠٠٠ کورد 
بوونــە قوربانــی و لە نێوان ٣٣٠ هەزار 
تا ٥٠٠ هەزاریش ئاوارە بوون و شوێنی 
ژیانیــان بــە جێ هێشــت. زۆربەی ئەو 
کوژراوانــە خەڵکــی ســڤیل بــوون کە 
نیزیکــی ٢٠٠ کەســیان لــە نهۆمــی 
خــوارەوەی زەویی هەندێــک ئاپارتمان 

دا لە جزیرە، کوژران. ئەوە بێجگە لەو 
کاولــکاری و وێرانکاریانــە بــوون کە 
دەوڵەتی تورکیــە لە هاوینی ٢٠١٥دا 
لە کوردستانی باکوور ئەنجامی دا. 
ئانــکارا و  رێژیمــە داگیرکەرەکانــی 
تاران لە ســەر کێشــانی دیوار لە نێوان 
کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  و  باکــوور 
دا هــاوڕان و ئــەو یەکــە بــە گرینگ 
دەزانن. ئەوان دەڵێن کە بە مەبەســتی 
"ئارامیی ســنوورەکان"  پێویستییان بە 

دیوارکێشان هەیە.
هــەر دووی ئــەو رێژیمــە دیکتاتــۆر و 
داگیرکەرانــە یــەک راســتییان لە بیر 
چووەتەوە و پێویستە وەبیریان بهێنینەوە؛ 
پێکهاتەی هەموو پارتە شۆڕشــگێر و 
نەتەوەییەکانی کوردستان بە گشتی و 
لــە باکــوور و ڕۆژهەاڵت بە تایبەتی، 
تەنیــا ئــەو چەنــد هەزار پێشــمەرگە و 
گریایە نین کە بە ئاشکرا لە خەبات 
و تێکۆشــان بۆ ئازادیــی گەلەکەمان 
بەشــدارن. بەڵکــوو تێکــڕای نەتەوەی 
جــۆڕەکان  لــە  جۆرێــک  بــە  کــورد 
لــەو تێکۆشــانەدا بەشــدارن)بەدەر لــە 
هەندێــک خۆفــرۆش( و تــا ئەو کاتە 
کــە یــەک کــورد لــە ســەر خاکــی 
کورســتان مابێ، بیــری ئازادیخوازی 
نەتەوەیــی  دەنگــی شۆڕشــگێڕانی  و 
کــپ ناکــرێ. وا دابنێیــن کــە بــەو 
دیوارکێشــانە پێش بە جووڵەی هەموو 
پێشــمەرگەکان و گریــاکان گیرا، لە 
گــەڵ کــوڕان و کچانــی نێــو شــار و 

گوندەکان چیتان پێ دەکرێ؟ ئەگەر 
پێشــتر لەیــا زانایەک هەبوو، ئێســتا 
بوونــە بــە ســەدان لەیــا زانــا. ئەگــەر 
پێشــتر مووســا عەینتەرێــک هەبوو و 
ژیتەم توانی بێ ســەر و شــوێنی بکا، 
ئێســتا دەیان ســەالحەدین دەمیرتاش و 

عوسمان بایدەمیر و  ... هەن. 

تێئۆریسیەنەکانی زانست و فەلسەفەی 
ئاشــتی لــە خۆیانــەوە نەیانوتــووە کــە 
توندوتیــژی تەنیا توندوتیــژی بەرهەم 
دێنێ. بــا کاربەدەســتانی حکوومەتە 
داگیرکەرەکانی کوردستان بە هەموو 
ڕەنگەکانیانــەوە باش بزانن کە ئەگەر 
لە دوای ســەدان ســاڵ هێشتا ئەوان بە 
دوای ئەمنیەت و ئاسایشــی خۆیانەوە 
ئــەوە  دەستەوەســتانن،  و  ســەرگەردان 
لــە کار و کــردەوە و بیــری ئەوانــەوە 
ســەرچاوە دەگــرێ. بۆ دابیــن کردنی 
ئــەو ئەولەهیــە، پێویســتە کــە بیــر و 
کردەوەکانیــان بگــۆڕن و ئــەو کارەی 
ئــەو  نەیانکــردووە،  ئێســتا  تــا  کــە 
رێگایــەی کــە تــا ئێســتا پێیــدا تێپەر 
نەبوونــە، دەبێ بــڕۆن و تێپەڕ بن. ئەو 
کات نــە پێویســت بــە دیــوار کێشــان 
تێکدانــی  نــە  و  زۆرە  تێچــووی  و 
سرووشت و خوەزایی کوردستان. ئەوان 
پێویستییان بەوە هەیە کە فێر بن و ڕێز 
لــە دەور و بەریــان بگــرن و بە ئاشــتی 
لــە گــەڵ دەور و بەریــان دا بژین. فێر 
بــن کــە پێویســتە منداڵەکانیان بە بیر 

و ئەندێشەی ئاشــتیخوازانەوە پەروەردە 
بکەن، نەک بە بیری شۆڤینیســتی و 

پاوانخوازی. 
بــا داگیرکــەران بــاش بزانــن: ئێوە کە 
و  خەڵــک  لــە  بەشــێک  دەوری  بــە 
خاکی کوردســتان دا دیوار دەکێشــن، 
ناتوانــن مەیدانی بیــری ئازادیخوازی 
لــە  ئێــوە  ئەگــەر  کــەن.  تەســک 
نێــوان ســنووری نەتەوەیــی خۆتــان و 
بکێشــابایە،  دیوارتــان  دا  کوردســتان 
ئــەوە قســەیەکی دیکــە بــوو. بــەاڵم 
ناتوانی هەم کوردســتان بە هی خۆت 
بزانــی و هەم کورد بە هەڕەشــەیەکی 
دەرەکــی بەئەژمــار بێنــی. هەر وەک 
ســەر  لــە  قاســملوو  دوکتــۆر  چــۆن 
تیرۆریــزم بــاس دەکا و دەڵــێ کــە "بۆ 
نەهێشــتنی تیرۆر، دەبێ هۆکارەکانی 
تیرۆریــزم لــە بەین بەریــن"، بۆ ئەوەی 
کە نەک دیوارکێشــان بەڵکوو بیر لە 
دیوارکێشــانیش نەکرێتــەوە، دەبێ ئەو 
هۆکارانــە بدۆزینــەوە و چارەســەریان 
بکەیــن کە دەبنە هۆی دیوارکێشــان. 
ئــەوەش یانــی قەبــووڵ کردنــی مافە 
نەتەوەییەکانــی گەلی کورد. یانی تا 
کورد نەبێتە خاوەنی مافی چارەنووس 
و مرۆڤیی خۆی، بە ســەدان دیواریش 
بە دەوری خۆتانەوە بکێشن، ئەمنیەتی 
ئێوە پارێزراو نییە. نادادپەروەری هۆی 
ســەرەکیی ئــەو نەبوونــی ئەمنیەتەی 

ئێوەیە.



ژمارە٧٠٣، ٣١ی جۆزەردانی ١٠١٣٩٦

وتووێژی ڕۆژنامەی کوردستان لەگەڵ 
د.مەحموود عوســمان، سیاســتەمەداری 
ناســراوی کــورد لــە پێوەنــدی لەگــەڵ 
ســەربەخۆیی کوردســتان و هەڵوێســتی 

والتانی دراوسێ.

ئێران خۆی دژی کوردە و هەر شتێ کورد بیکا دژیەتی 
د. مەحموود عوسمان: 

مێــژووی خەباتــی گەلــی کــورد بــۆ 
ئــازادی و سەربەســتی وەک هەمــوو 
گەالنــی دنیــا کــە خەبــات و خوێنیان 
داوە بــۆ گەیشــتن بــە مافەکانیان پڕه 
له ســەرکەوتن و شکســت؛ جا کە ئەو 
شکســتە لە ڕووی هەڵەی سیاسی یا 
نیزامی بێت لە مێژوودا تومار کراوە و 
ئاسەوارەکانی لە پرۆسەی سیاسیدا بۆ 
ڕزگاریی نەتەوەیی وەکوو کۆسپێک 
هەندێــک  قەرەبــووی  و  دەمێنێتــەوە 
لەو شکســتانە تا ئیســتاش گەورەترین 
کۆسپی بۆ ڕەوتی سیاسەتی واڵتانی 
نەتــەوەی دروســت  خــودی  جیهــان و 
پێوەندییــەش دا زیاتــر  لــەو  کــردووە و 
لــە هەموو الیەنێک خــودی نەتەوەی 
کــورد باجەکە چ لە ڕووی ماددی و 
چ لە رووی مرۆیی و ئیرادەوە  داوە و 

ئێستاش دەدات.
کــورد  نەتــەوەی  لەوەیکــە  جیــا 
هەمیشــە بــۆ ئــازادی و مافی خۆی 
شــەڕی کــردووە و دژی داگیرکــەران 
وەســتاوەتەوە، بــەاڵم زور جاریش هەلی 
زێڕینــی بــۆ ئــازادی و دامەزراندنــی 
دەوڵەتێکــی کــوردی لــە میــژوودا لە 
دەســت داوە کاتێــک کــە بریتانیــا لە 
بڕیارێکــدا ویســتی شــێخ مەحموودی  
نەمــر بــکات بــە ڕێبــەری دەوڵەتــی 
کوردســتان زۆر بــە ئاســانی بە هۆی 
هەڵەیــەک جــا چ پێوەندی بە دۆخی 
فیکری و سیاســەتی ئەو کات هەبێ 
یــا هــەر هۆیەکــی دیکــە، ڕەوڕەوی 
مێژووی خەباتی کوردی بۆ گەیشتن 
درێــژ  ســەربەخۆیی  و  ڕزگاری  بــە 
کردەوە؛ یا وەک شەهید دکتور سادق 
گشــتیی  ســکرتێری  شــەرەفکەندی 
حیزبی دێموکرات لە کتێبی مێژووی 
کورد لە سەدەی شازدەهەمدا باس لەوە 
دەکــەت کــە دوای شــەڕی جیهانیی 
یەکەم، دوای ئەوەیکە واڵتانی جیهان 
نەتەوەکانــی  ئاکامــە گەیشــتن  بــەو 
جیهــان بکــەن بــە دەوڵــەت، نەتــەوەی 
کــورد بــە هــۆی کێشــەی سیاســیی 
نێوخۆیــی ئــەو دەرفەتــە زێڕینــەی لە 

دەســت دا و تــا ئێســتاش کە ســەدەی 
٢١ـیه گەلی کورد بە هەموو حیزب و 
الیەنەسیاسییە جۆراوجۆرەکانی هەوڵ 
دەدات نیشــتمانێکی ســەربەخۆ پێــک 
بێنێت کە حەشــیمەتەکی ٤٠ میلیۆن 

کەسه.
باســکردن لــە مێــژوو بــۆ تاوتوێکــردن 
و خەسارناســییەکانی کارێکــی زۆر 
مێــژوو  چونکــه  دژاورە  و  ســەخت 
لــە  بەردەســت  بەڵگــەی  کەمتریــن 
خــۆی جــێ دێڵێــت یــا ئەگەر لــە بەر 
دەســتیش دابێت لە الیەن داگیرکەر یا 
کەســانێک ناســراوە کە بــە دڵخوازی 
ڕووداوەکانــی  لــە  باســیان  خۆیــان 
کردووە، بۆیە هەڵگرتنی مقەســتێک 
و بڕیــن و دورینــی بە دڵخــوازی خۆ، 
هەمــوو  بــە  دژ  تاوانــە  گەورەتریــن 
ڕێبەرانــی جوواڵنــەوەی کــورد، بەاڵم 
هەمیشــە  کــورد  نەتــەوەی  ئەوەیکــە 
قوربانــی بــووە بــۆ یــەک هــۆکاری 
ســەرەکی دەگەڕێتەوە ئەویش بەردەوام 
و  سیاســی  معادالتــی  لــە  کــورد 
ناوچەیــی دا "فاکــت = عامل" نەبووە 
بەڵکوو "دیفاکتۆ = غیرعامل" بووە.

لــە دوای هێرشــی داعــش بــۆ ســەر 
خاکــی هەرێمی کوردســتان و هەموو 
کــە  سیاســییەی  نمایشــنامە  ئــەو 
واڵتانی ڕۆژئاوایی بۆ دەســتێوەردانی 
نێوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  خۆیــان 
دەکــرد،  پیادەیــان  و  نووســیبویان 
هــۆی  بــە  کوردســتانیش  هەرێمــی 
کێشــەی سیاســی و  ئابــووری و بــە 
تەنیا مانەوەی هەرێمی کوردســتان لە 
شــەڕ دژی تێرۆر بەرپرسانی سیاسیی 
مەســەلەی  کوردســتان  هەرێمــی 
حکوومەتــی  لەگــەڵ  ســەربەخۆییان 
ناوەندیــی عێــراق هێنایــە پێش کە لەو 
کات و زەمەنــەدا واڵتانی ناوچەکەی 

هەژاند.
بەرپرســانی هەرێمی کوردستان یەکەم 
ئەمســاڵ  پاییــزی  وەرزی  مانگــی 
ڕێفراندۆمی ســەربەخۆیی کوردســتان 
ئەنجام دەدەن و ئەوەش وەک هەمیشە 
و  ئێــران  دەوڵەتــی  دوو  کاردانــەوەی 
بەتایبەتــی  و  لێکەوتــەوە  تورکیــەی 
ڕێژیمــی ئێــران بــە تونــدی دژایەتــی 

خۆی لەگەڵ ئەو پرسە دەربڕیوە.
"ڕۆژنامــەی  پێوەندییــەدا  لــەم 
کۆمیتــەی  ئۆرگانــی  کوردســتان" 
دێموکراتــی  حیزبــی  ناوەندیــی 
کوردســتانی ئیــران لەگــەڵ دوکتــور 
"مەحمــوود عوســمان" سیاســتمەداری 
لــە  وتووێژیکــی  کــورد  ناســراوی 
هەرێمــی  ســەربەخۆیی  پرســی  ســەر 
کوردستان و هەڵویستی ئەو دوو واڵتە 

پێک هێناوە.
کوردستان: ئێوە وەکو سیاسەتمەدارێکی 
ناســراوی کــورد ســەبارەت بــە پرســی 
ڕیفراندۆم لە هەرێمی کوردســتان ڕاتان 

چییە؟
یەکــەم  ئەوەیــە  ڕام   
لەگــەڵ  ڕێفراندۆمــە  ئــەو  ئەوەیکــە 
هەڵبــژاردن ئەنجام داربایە باشــتر بوو، 
کــە تــۆ دوو جــار خەڵک بەریە ســەر 
ســندوقی دەنــگ دان دوو جــار پــارە 
ســەرف بکــەی ناحیــەی نییــە؛ یانی 
ناحیــەی عەمەلــی نیــه وەکــو بڵێیــن 
مەســەلەن ناڵێــن هەڵبــژاردن ١١/٦یــە 
ئەویــش ئــەو وەختــە بوایــە باشــتر بوو 
وابزانــم ئــەوە موهیم نییــە؛ بەاڵم وەکو 
پێش قەناحەتم وایە دوو شــت پێویســتە 
دیــارە،  ڕێفراندۆمــە  مەســەلەی  لــەو 
یەکێکــی یەکڕیــزی کــوردە، یەعنی 
ئــەو کــورد و هەمــوو  ئــەو حیزبانــە 
الیەک لە ســەری ڕێــک بن یەعنی 
تەئیــدی بکــەن هەموویــان دژی نەبن 
بەیەکــەوە بیکەن بــە یەکەوە کۆمیتە 
دروست بکەن بەیەکەوە سەر پەرەستی 
بــەاڵم  زۆر.  ئەمــە گرینگــە  بکــەن، 
هێشــتا ئــەوە تــەواو نییە دەبێــت هەوڵ 
بدەن جێبەجێی بکەن. دووهەمین جۆره  
هاوکارییــەک  جــۆرە  تەفاهومێــک 
جۆرە ڕێکەوتنێک لەگەڵ حکومەتی 
الیەنەکانــی  چونکــە  هەبێــت  ئێــراق 
دەرەوە هەموویان وا نیشــان دەدەن ئەڵێن  
ئەمــە یــەک پارچــەی تێــک دەدا، 
ئەمــە خالی عێــراق لێک جیا دەکات 
و هتــد... گــەر تــۆ بتوانــی نەوعــە 
تێگەیشــتنێک  لێــک  تەفاهومێــک 
لەگــەڵ حکومەتی عێــراق هەبێت لەو 
بارەیــەوە هەتــا ئەگــە ئیتفاقیش نەبێت 
لێکتێگەیشــتن بــێ ئــەو وەختــە هیچ 
دژی  ناتوانیــت  دەرەکــی  الیەنێکــی 
بێــت ئەڵێــی ئەمــە بەپێی دەســتوورە و 
ئەمــە لەگەڵ حکومەتی عێراق دایە، 
دەگرێتــەوە  هەرێــم  ڕیفراندۆمەکــەش 
نیوەکــەی  تریــش دەگرێتــەوە  نیــوەی 
حکومەتــی  دەســتی  لەژێــر  تریــش 
عێراقدایە دەبیت تەفاهومێکی لەگەڵ 
بکــەی ئەم خااڵنــە گرینگن دەبێت لە 
و  هــاوکاری  و  دەرەوە  البیگەریــی 
بــاس کــردن و تەبعەن دەبێت حیســابی 
و  ئێــران  بکرێــت  تورکیــه  و  ئێــران 
تورکیــا دژن تەبعەن و ئێــران زیاتریش 
دژە لــە تورکیــه وە ئەگــەر دژ بــن و 
ئەوەبــن ئەتوانــن کێشــەت بۆ دروســت 
بکــەن یانــی وابزانــم لێکۆڵینەوەیەک 
بێتــی  ئەبێــت لە هەمــوو الیەنەکانەوە 
بــە ڕێکــی لێــی بکۆڵنــەوە، فکــری 
لێبکەنــەوە هەوڵی لێبدەن بۆ ئەوەی بە 

شــێوەیەکی ســەرکەوتووانە بێــت یانی 
کێشەی نەبیت.

کوردســتان: ئێســتا بە پێی ئەو باسەی 
کە بۆخۆتان کردتان، ئەو هەڵوێســتەی 
بــە  و  تورکیــه  و  وەک  واڵتانێکــی 
کوردســتان  هەرێمــی  ئێــران،  تایبــەت 
چــۆن دەتوانێــت خــۆی لــەو معادالت و 
قەیرانــەی کە ئێســتا لــە ناوچەدا هەیە 

بگونجێنێت؟
لــە  ئەبێــت  ئــەوە   
بەرپرســانی هەرێم بپرسی ئەوانەی کە 
مەســئولن من مەسئولیەتم نییە، بەاڵم 
مــن قەناعەتــم وایــە ئەبێت ئەو شــتانە 
هەمــووی بــەوردی لێــک بدەنــەوە وە 
یەعنی الیەنی پۆزەتیڤ و نێگەتیڤ 
و هەمــوو الیەنــەکان لێکبدەنــەوە بــۆ 

ئەوەی کە بوو تووشی کێشە نەبن.
کوردستان: دوکتور یەک پرسیار لێرەدا 
هەیە  ئەوەیش ئەوەیە، خەڵکی هەرێمی 
کوردســتان زۆر لەســەر ئــەوەی قســان 
دەکــەن کە قەیرانەکانــی وەکو دارایی 
چارەســەر نەکــراوە حکومەتی هەرێمی 
کوردســتان ئایا زەرفیەتی ئەوەی هەیە 
کــە بتوانــێ دوای بــە دەوڵــەت بــوون 
وەاڵمــدەری سیاســی  خەڵکــی خــۆی 

بێت؟
 ئــەوە زروف دەزانێــت 
ئێســتا مەســەلەن ســبەینێ یەبیــت بە 
دەوڵەت قەیرانی دارای هەر دەمێنیت، 
تەبعــەن دەبێــت هەوڵی بــۆ بدەی لەبەر 
ئــەوە ئەوانــەی کە حیزبــەکان لەگەڵ 
بارزانــی کە کۆبوونــەوە و بڕیاریان دا 
کــە ڕێفرانــدۆم بکــرێ وە ڕۆژەکەیان 
دیــاری کردووە؛ کۆمیتەکانیان داناوە 
یەکــێ لــە کۆمیتــەکان کــە ئەویــش 
قەرارە دابنرێ ئێســتا تــەواو نەبووە بۆ 
چارەسەرکردنی کێشــەکانی ناوخۆیە 
مەبەستیان دارایی و قەیران و مەعاش 
و تا دوایی... یانی ئەوە ئەگەر هەوڵ 
بــدەن دەبێــت هەمــوو لەیــەک هەوڵی 
تێــدا بــدەن دەبێــت پێــش ڕێفراندۆمیش 
وردە وردە خەریــک بــن لە ســەری بۆ 
ئــەوەی هاوواڵتی کێشــەی کەم بێت، 
کێشــەی نەبێــت وە بتوانێــت بە باشــی 

لەو پڕۆسەیەەدا بەشدار بێت.
کوردســتان: زۆرێــک لــە چاوەدێرانــی 
سیاســی بــاس لــەوە دەکــەن کە پرســی 
ســەربەخۆی کــە لــە الیــەن بارزانییەوە 
دێتــە ڕوو تەنیــا کارتێکــی فشــارە بــۆ 
ویســتەکانی خــۆی دەنا ســەربەخۆییان 
ناوێ یا بازییەکی لە پێش دۆڕاوە زۆر 

ڕێژیمی ئێران ئەوە تەئکید دەکاتەوە؟
و:نەخێــر؛ خۆدی ســەربەخۆیی هەموو 
کورد دەیهەوێت شــتێکی باشــە. بەاڵم 
تەبعــەن ئەمــەی کــە ئێســتا دەکرێــت 

دیــارە  ئێســتاوە  لــە  هــەر  ڕیفرانــدۆم 
کارتــی فشــار لــە ســەر حکوومەتــی 
ئێمــە  تایبەتــی  بــە  دادەنێــت  عێــراق 
حکومەتــی  لەگــەل  کێشــەکانمان 
حکوومەتــی  و  بەڕاســتی  عێراقــە 
عێراقــش دەڵێت نابــێ ڕێفراندۆم بکەن 
خەتــەرە و زەرەرە و هتــد، لەبەرامبــەر 
ئەوە دەبێت زیاتر لە کورد بێتە پێشەوە. 
بــۆ  بــەاڵم  تەئســیری هەیــە  ئەوەیــان 
ناوخــۆی کوردســتان بڕوا ناکەم ئەمە 
هــۆکار بێت وا بڵیــی بارزانی ئەمەی 
دورســت کردبێ بۆ ئەوەی  فشــار لە 
ســەر الیەنەکانــی دیکە بکات شــتی 
وا بــە ڕای مــن وانییــە رای مــن وایە 
ئەوەی کە باســی دەکات بڕوایان پێیە 
حیزبەکانی کەش هەموو بڕوایان پێیە 
یانــی هیــچ حیزبێــک نــەی گووتــوە 
مــن دژم؛ هەمــوو الیەنــەکان لەگەڵن 
بــەاڵم چۆنییەتی ئیشــی یانی یەک 
دەڵێــت دەبێــت پارلمــان کارا بکرێتەوە، 
بــێ  تردەڵێــت  ئــەوی  دەرکات  یاســا 
یانــی  بــۆ چۆنییەتــی  دەبیــت  یاســا 
میکانیزمی کارەکە ناکۆ کیان هەیە 
بەاڵم خودی ســەرەتای ڕێفراندۆمەکە 

هەموو حیزبەکان تەئیدی دەکەن.
کوردســتان: ڕێژێمــی ئێــران بەتایبــەت 
هەم وەزارەتی خارجییەکەی هەم خودی 
خامنەیی و ڕاوێژکارەکانی  تازەگیش 
لــە میدیــای ڕەســمی خۆیــان باســیان 
لــەوە کــردووە بابەتێکیــان نووســیوە کە 
بنووســن دەوڵەتی کوردســتان بخوێننەوە 
دەوڵەتی داعش ئەگەر چی هەڵوێستی 
زۆرێک لە خەلک و سیاسەتمەدارانی 
بیانــی و بەتایبــەت نەتــەوەی کــوردی 
لێکەوتووەتــەوە ئێــوە چــۆن ئــەو باســە 

شرۆڤە دەکەن؟
ئێران خۆی دژی کوردە 
و هــەر شــتێ کورد بیــکا دژیەتی لە 
دیــوی خــۆی بێــت یــا لــە دیــوی ئەو 
بەری ســنوور بێــت تورکیەش هەر بەم 
جۆرەیــە. ئەوە چــاوەڕوان کــراوە ئەوان 
ڕۆژێــک  ئیســرائیلیە  دەڵێــن  ڕۆژێ 
دەڵێــن داعشــە و ئــەوە خراپــە تەبعــەن 
هەڵوێســتیان خراپــە تەبعــەن چونکــە 
ئەگەر هەڵوێستیان لە بەرامبەر  کورد 
باش بوایە لەگەڵ کوردی خۆیان باش 
دەبــوون، لەبــەر ئــەوە چــاوەڕوان کراوە 
لــە ئێــران ئــەوە شــتێکی تــازە نییە بە 
ڕای مــن بەداخەوە هەموو جۆرە ناو و 
ناتۆرەیەک دەنێن لە هەر شــتێک کە 

کورد بیهەوێ.
کوردســتان: حیزبەکانــی ڕۆژهەاڵتــی 
بۆخۆیــان  چــی  ئەگــەر  کوردســتان 
هەرێمــی کوردســتان نیشــتەجێن بــەاڵم 
لــەو  خۆیــان  پشــتیوانی  هەڵوێســتی 

ڕێفراندۆمــە دەربڕیــوە ئێوە  بە پێی ئەوە 
ئایەنــدەی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت چۆن 
دەبیننــەوە یانــی ئــەوەی کــە زۆرێــک 
بکرێــت  ســەربەخۆیی  ئەگــەر  دەڵیــن 
عەمەلــەن  ڕۆژهــەاڵت  حیزبەکانــی 
ناکارا دەبن و ناتوانن شــتێک بە نێوی 
شــۆڕش لــە نێــو ڕۆژهەاڵتــدا ئیدامــە 

بدەن؟
باســی لەم جۆره بابەتە 
زوویه و سەرەتا دەبێ ببێت بە دەوڵەت، 
هێشــتا زووە و ئــەوە مەعلــووم نییــە، 
وەکــو  ئێــرە  ئێســتاش  بــە عەکســەوە 
دەوڵــەت وایــە، چەکیــش هەیــە بــەاڵم 
دایمــە تەبعــەن ئەو حیزبانــەی تورکیه  
بــە تایبەتــی حیزبەکانــی ئێــران ئــەو 
ئێســتاش  هەبــووە  دایمــە  کێشــەیەیان 
هەرێــم  دەســەاڵتی  یەعنــی  هەیانــە 
دەســەاڵتی ئەگــەر بــوو بــە دەوڵەت و 
هتد هەمیشە ئەڵین ئەمە دەبێتە کێشە 
حکومەتــەکان زەختیــان لێدەکەن بڕوا 
ناکــەم ئــەوە شــتێکی گرینــگ بێــت 
بــەالی منەوە گۆڕانکاری وا نابێت و 

لەوانەیە باشتر بکرێت.
کوردســتان: پرســیارێکی تر ئەوەیە کە 
ئایندەی کورد دوای پرسی سەربەخۆی 
بــەرەو  یــا  دەچێــت  پۆزەتیــڤ  بــەرەو 

نێگەتیڤ؟
 ئەوە هێشتا زووە بڕیاری 
لە ســەر بدەین پێشــەکی ئێستا ناتوانم 
نەزەرێــک لەســەر ئــەوە بــدەم بەپێــی 
پڕۆســەکەیە و چــۆن دەبــێ و کــێ 
تەئیــدی دەکا و کــێ تەئیدی ناکات 
ئــەوە گرینگە بۆیە جارێه هێشــتا زۆر 

زووە کە بزانین ئەوە دەبێت یا نا.
کوردســتان: وەکــو پرســیاری کۆتایــی 
ڕای ئێــوە لــە ســەر داهاتــووی کــورد 
بەپێی ئەو قەیرانانەی لە ناوچەکە دایە 

و ئاڵوگۆڕەکان چۆنە؟
 ئەگەر کورد لە بەینی 
داهاتوویــان  بێــت  یەکگرتــوو  خۆیــان 
بــاش دەبێــت، ئەگــەر وەکو ئێســتا بن 
داهاتوویان زۆر باش نابێت ئەوەی هەر 
حیزبــە بــە جیاواز هــەر  بۆخۆی و نه 
لــە ڕووی نەتەوەییــەوە نــە لــە ڕووی 
باشــوور یەکن نە ڕۆژهەڵەت یەکە نە 
ڕۆژئــاوا یەکــەن مەعلوم بــڕوا ناکەم 
چاوەڕوانی شتی موهیمی لێ بکەی 
دەبــێ یەکگرتــوو بــی تەبعــەن کــورد 
فاکتۆرێکــی گەورەیــە و میللەتێکــە 
میلیوێنێکــە  ،پەنجــا  چــل  تەقریبــی 
زۆر زۆر بــاش دەبێــت ئایندەیــان بەاڵم 
ئەگــەر یەکگرتــوو نەبــن دوژمنیــش 
دەوری گرتــوون لــە هەمــوو الیەکــەوە  
بــڕوا ناکــەم ئــەوەی دەیانهەوێــت زۆر 

جێبەجێ ببێت. 

وتووێژ: جەماڵ ڕەسوڵ دنخه



١١ ژمارە٧٠٣ ٢١ی ژوئەنی ٢٠١٧

قادر ئەلیاسی

خوێندنەوەیەکی سەرپێیی بۆ کتێبی
 "پاشایەتی ماد"

         کتێبی پاشایەتی ماد لە نووسینی 
عەلی یێــف")١٩٢٤ـ٢٠٠٤(  "ئیقــرار 
خەڵکی کۆماری ئازەربایجان سەر بە 
سۆڤیەتی پێشوو، سااڵنێک لەمەوبەر 
لــە الیەن "کامبیز میربەها" وەرگێڕایە 
ســەر زمانی فارسی. پاشان ٢٠١٦ لە 
الیەن پێشــمەرگەی سەنگەری قەڵەم، 
ئیســماعیلپوور"ەوە  "ســەالم  کاک 
وەرگێڕدرایــە ســەر زمانــی کــوردی. 
کتێبــی  وەرگێــڕی  ئیســماعیلپوور، 
پاشــایەتی مــاد ئــەم کتێبــە لــە گەڵ 
"مێــژووی مــاد"ی "دیاكۆنۆف" وەک 
٢ ســەرچاوەی گرینگــی زانســتی لە 
قەڵــەم دەدا كــە تــا ئەمــڕۆ لــە ســەر 

مێژووی ماد نووسراون.
پاشــایەتی ماد لە ســەرەتایەكی كورت 
و یــازدە بــەش پێک هاتووە.  نووســەر 
دەســتی  بەشــە جۆاروجۆرەكانیــدا  لــە 
لێكدانــەوەی  و  شــیكاری  داوەتــە 
چەندیــن  هەمەالیەنــەی  و  زانســتی 
بابــەت و قۆناغی مێژوویی گرینگی 
و  پێشــەنگ  ئاســیای  ناوچــەی 
بەرزاییەكانــی ئێــران كە لە ســەردەمی 
بەردینی دێرینەوە دەســت پێ دەكات و 
بە ســەركوتی ڕاپەڕینــی "گۆماتە"ی 
پارســە  داگیركاریــی  بــە  دژ  مــاد 

هەخامەنشییەكان كۆتایی پێ دێت.
بێایەنانــە  شــێوەیەکی  بــە  نووســەر 
باســی ماد و دەســەاڵتەکەی کردووە. 
بــە جۆرێــک خوێنــەر ڕادەکێشــێ بۆ 
ســەر ســەرچاوەی چۆنیەتی ڕوودانی 
ئــەو  هەڵدانــەوەی  بــە  ڕووداوەکان. 
قۆناغــە  و  بویــەر  ڕاســتی  الپەڕانــە 
پەردەپۆشــکراوەکان دەخاتــە بەر دیدی 
بەڵگــەی  هێنانــەوەی  بــە  و  خوێنــەر 
زانســتی، لێفە لە ســەر هەتیــو الدەدا. 
بوونــی  ئاریایــی  بــە  ســەبارەت  ئــەو 
ئیمپراتۆریــی  وایــە  بــاوەڕی  مــاد، 
ئیتنیكیــی  یەكێتییەكــی  لــە  مــاد 
كــە  بــووە  خەڵكانــە  لــەو  فرەچەشــن 
لــە ســەدەكان و هەزارەكانــی كۆنــەوە 
لــەو شــوێنە ژیــاون. لە كاتــی هاتنی 

ئاریاییەكانــدا نیشــتمانی كــورد نــەك 
چــۆڵ نەبــووە، بەڵكــوو لە ســەدەكان و 
هەزارەكانــی پێشــترەوە شارســتانیەت و 
كولتــوور بوونــی هەبــووە و لــە ڕووی 
شارســتانییەت و كولتــوورەوە زۆر لــە 
ئارییــەكان پێشــكەوتووتر بــوون. واتــە 
ئــەوە یەکیەتییەکانــی مــاد بــووە کە 
ئارییەکانی لە نێو خۆیدا جێکردۆتەوە 
نــەک بــە پێچەوانەوە. بە چەشــنێک 
بەرەبەرە بەشــێك لە ئارییــەكان لەگەڵ 
ئــەو خەڵكە خۆجییانــەدا تێكەڵ دەبن. 
مــادی گــەورە لــە ڕاســتیدا ســەرەتا 
كاریگەرییەكــی زۆر كەمــی خەڵكــە 
ئارییەكانی لە ســەر بــووە، بەاڵم دواتر 
بــە زیاتــر بوونــی هاتنــی كۆچەرییــە 
ئارییــەكان ئــەو كاریگەرییــەش زیاتــر 
دەبێــت. پێکهاتــەی ئەســڵیی مــاد و 
دواتریــش كــورد، نەک لــە ئارییەكان، 
بەڵكوو لە گەالنی خاوەن شارستانیەتی 

خۆجێیی پێک دێت.
ئــەوەی کــە وەک خاڵێکــی بەرچــاو 
ئاشــکرا  بــە  کتێبــەدا  لــەم  زەق  و 
مــادە  خۆخۆریــی  دەنوێنــێ،  خــۆی 
 ٣٠٠٠ نزیکــەی  یەکتــر.  دژی 
بــە  ئاشــوورییەکان  لەمەوبــەر  ســاڵ 
دروشــمی "مــادەکان دژ بە مــادەکان" 
خۆیــان  فەرمانڕەوایــی  بــە  درێژەیــان 
داوە. هەتــا پێکهاتــەی مــاد یەکــی 
نەگرتــووە، لــە نێــوان دەســەاڵتەکانی 
"گێزەڵەمشــکێ"ی  دەوردا  چــوار 
پێکــراوە. واتــە جارێــک لــە نەینــەوا، 
ئاشــوورییەکان بە قازانجی خۆیان دژ 
بە یەک بە شەڕیان داون و جارێکیش 
بابلــی.  و  ئیامــی  دەســەاڵتدارانی 
کاتێک کۆتایی بەم گێزەڵەمشکێ یە 
دێ و مــاد دەتوانــێ ببێ بە  هێزێکی 
بەهێــز کــە پێکهاتەکانــی یەکدەگــرن 
"هووەخشــترە"  فەرمانــی  ژێــر  لــە  و 
دا، ئیمپراتۆریــی مــاد لــە ناوچەکــە 
جێگیــر دەبێ. وانەیەک دوای ٣٠٠٠ 
ســاڵ، کــورد لــە بیــری دەکا و بــە 
پەیڕەوکردنــی دەردەکوردی خۆخۆری 
و چــاو لە دەســتی بێگانــە، دەکەوێتە 

وێزەی یەک.

 

لەم کتێبەدا "کورشــی هەخامەنشــی" 
و کڕینــی  فێــڵ  و  زۆر  و  زەبــر  بــە 
"هارپاگ"، فەرماندەری ســپای ماد، 
دەسەاڵتی ماد لە سەردەمی پاشایەتی 
"ئیشتوویگۆ" دەڕووخێنێ و دەسەاڵتی 

پارس ڕادەگەیەنێ.
کتێبــە  ئــەم  دیکــەی  قۆناغێکــی 
دووهــەم،  کەمبووجیــەی  ســەردەمی 
پاشــایی پارسە. لەم قۆناغەدا بە دوور 
کەوتنــەوەی "کەمبووجییــە" لە واڵت 
و بــە نیــازی هێــرش و داگیرکردنــی 
میســر، "گوماتــە" ســەرداری مــادی 
نێــو دەســەاڵتی هەخامەنشــی دەرفەت 
تــا ٧   ٤ مــاوەی  بــۆ  و  دەقۆزێتــەوە 
مانگ، دەسەاڵتی ماد لە جێی پارس 
جارێکیتــر دەگێڕێتەوە. ئەو بە ٢ خاڵ 
وەک چاکســازی ســەرنجی خەڵــک 

بۆ الی خۆی ڕادەکێشێ:
خەڵکــی واڵت بــۆ ماوەی ٣ ســاڵ لە 
دانــی بــاج ئــازاد دەکرێــن و  الوان بۆ 
ماوەی ٣ ساڵ لە چوون بۆ سەربازی 

ئازاد دەکا.
بەم هەنگاوە توانی ســەرنجی خەڵکی 
ئــەو واڵتــە کــە لــە ژێــر دەســەاڵتی 
پارســدا وەزاڵە هاتبوون، بۆ الی خۆی 
کاتێــک  جۆرێــک  بــە  ڕاکێشــێ. 
"داریوش"، جێگــرەوەی "کەمبووجییە" 
توانــی بــە ســەر "گوماتــە"دا زاڵ بێ 
و بیکــوژێ، بــە پێــی نووســینەکانی 
"هێرۆدێــت" خەڵک بۆی بــەداخ بوون 

و دەستیان بە سەرهەڵدان کرد.
"داریــوش" بــە پێــی بەردەنووســەکەی 
بــۆ  ئێســتا  وەک  بێســتوون، 
لەبەرچاوخســتنی "گوماتــە"، پەنــای 
بــردە بەر نــاو و ناتۆرەی وەک ئەوەی 
گوایــە گوماتــە شــوێنە پیرۆزەکانــی 
ســووتاندووە و مافــی خەڵکــی زەوت 
کــردووە و من ئــەوەی ئەو لە خەڵکی 
ئەستاندووە، جارێکیتر گەڕاندمەوە بۆ 

خاوەنەکانیان. 
لــە دوو توێــی کتێبەکەدا کۆمەڵێک 
وەک  کــوردی  نوێــی  وشــەی 

و...بەرچــاو  هاوگوێــرە  بەرزەدەشــت، 
دەکەوێ کە جێگای تێڕامانە.

لــە هەنــدێ شــوێندا ڕەنگــە لــە بــەر 
وەرگێــڕ  بووبــێ،  دەق  پاراســتنی 
و  ڕەواننووســی  ســەر  نەیپەرژاوەتــە 
لــە  هیــوادارم  بۆیــە  وشــە.  پاراویــی 
چاپەکانــی داهاتوودا ئەم ســەرنجە بە 

هێند وەرگرێ. 
الپەڕەیــە   ٧٥٢ کتێبەکــە  قەبــارەی 
کــە بەشــی كۆتایــی ئــەم پەرتووكەش 
ئاســەوارە  لــە  وێنــە  كۆمەڵێــك 
مێژووییەكانــی ناوچەكانــی مــاد لــە 
خــۆ دەگرێــت كــە پێوەندیی بــە باس و 
بەرهەمەكــەوە  نێوئاخنــی  بابەتەكانــی 

هەیە.
لــە کۆتاییــدا وێــڕای دەسخۆشــی لــە 
ئــەم  وەرگێڕانــی  بــۆ  ســەالم  کاک 
کتێبــە بەنرخــە، داوا لــە خوێنەرانــی 
کتێب دەکەم، ئەم کتێبە پەیدا بکەن و 
بیخوێننەوە. چوونکە تا ئێستاشــی لە 
گەڵ بێ ســەرچاوەی مێژووی کۆنی 

ئێمەی کورد و ڕیشــە و ڕەتەوەی ئەم 
گەلــە  لــە الیــەن قەڵــەم بەدەســتانی 
مێژووچەواشــەکەری ئاریانیستەكان و 
پانتوركەكان و ئیسامیســتەكان و … 
بــووە كــە چاكــی ئێمەی بــە خراپ و 
خراپــی بــە چــاک پــێ ناســاندووین. 
بــە خوێندنــەوەی كتێبــی پاشــایەتیی 
مــاد دەبینیــن كــە زەینیەتــی كــۆن و 
لەگــەڵ  پارســگرایانە  ســەپێنراوی 
گومانێكــی ڕووخێنەر بەرەوڕوو دەبێت 
و بە شــێوەیەكی زانســتی ناڕەوابوونی 
هێژمۆنیی زاتیی ئەوان بە سەر ئێمەدا 
ڕت دەكاتــەوە. ئــەوە بــۆ خەباتی ئێمە 
كــە شوناســی سیاســی و كولتووری و 
نەتەوەیــی كۆڵەكــەی ئــەو خەباتەیــە، 

نەك گرینگ بەڵكوو زۆر پێوستە. 

مادوتووێــژی  پاشــایەتی  کتێبــی 
 Roji ماڵپــەڕی  لەگــەڵ  وەرگێــڕ 

kurd

ژێدەرەکان:

باڵوکراوەی نوێ

بــەرد" بەرهەمــی وێژەیــی فەریــدوون 
ئەرشــەدی، شاعێری ناســراوی کورد 
ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  خەڵکــی 
و دانیشــتووی واڵتــی ئاڵمــان، پلــەی 
یەکەمی خەاڵتی نێودەوڵەتیی کتێبی 
کوردی)ئیبراهیم یوونســی( لە بەشی 

شێعری بۆ خۆی مسۆگەر کرد.
"بــەرد" بــژاردەی ئــەو شــێعرانە لە خۆ 
ئەرشــەدی  فەریــدوون  کــە  دەگرێــت 
لــە مــاوەی ســاڵەکانی ١٣٦٥ هەتــا 

١٣٩٣ی هەتاوی هۆنیوویەتەوە.
لــە  کــوردە  شــاعێرە  ئــەو  پێشــتریش 
وتووێژێکدا لەگەڵ ئاژانســی کوردپا 
ڕاگەیاند بوو: "ئەو کۆمەڵە شــێعرە لە 
کاتێکــدا لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت 
موڵەتــی  و  چــاپ  ئامــادەی  بــووە، 
چاپــی ئــەو کتێبــەی پێدرابــوو، بەاڵم 
دەرفەتی چــاپ و باوکردنەوەی ئەو 

کتێبەی نەبوو".
فەریــدوون ئەرشــەدی، ســاڵی ١٣٤٠ 
هەتاوی لە شــاری ســنە لــە دایکبووە 
و لــە ســاڵی ٧٣ هەتــا ٧٧ی هەتاوی 
وەکوو کارناسی فەرهەنگی و ئەدەبی 
لــە شــارەکانی ســنە، ســەقز، تــاران و 

ورمێ خەریکی چاالکی بووە.
لــە  چاالکــی  هەروەهــا  ناوبــراو 
گۆڤارەکانی"ســروە" و حەوتوونامــەی 
"ســیروان" و تەلەفزیــوون کوردیــدا لــە 
کارنامــەی ئەدەبی خۆیــدا هەیە و لە 
ساڵی ٨٢ی هەتاوی لە واڵتی ئاڵمان 

نیشتەجێ بووە.
بــە  ســەرەتا  کــوردە،  شــاعیرە  ئــەو 
زمانــی فارســی شــێعری هۆنیووتــەوە 
و لــە ســاڵی ٦٣ی هەتــاوی بە دواوە، 
زمانــی  بــە  شــێعرەکانی  زۆربــەی 

کوردی هۆنیووتەوە.

کــە  ناتــەواو،  "چیرۆکــی  کتێبــی 
لێکۆڵینــەوە و کۆکردنــەوەی "مەریەم 
بەهــار  الیــەن  لــە  خاه"ـــه،  حوســێن 
حســێنی ئەندامــی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێرانەوە وەرگێڕدرایە سەر 

زمانی کوردی.
بەرهەمێکــی  تاتــەواو"،  "چیرۆکــی 
لێکۆڵینەوەییــە  و  توێژینەوەیــی 
سەبارەت بە ١٠ ساڵی ڕەش لە ئێعدام 
و ڕەشەکوژی لە ئێراندا کە بە دەیەی 
بەڕێوەبــەری  ناســراوە.   ٦٠ ڕەشــی 
پرۆژەی ئەو کتێبە خاتوو شادی سەدرە 
و ئــەو بەرهەمــە لە الیــەن ڕێکخراوی 
دادپــەروەری بــۆ ئێــران )عدالــت برای 
ایــران(ەوە کــە ڕێکخراوێکــی مافــی 
لــە  ئەهلییــە  ناحکوومیــی  مرۆڤیــی 

تاراوگە لە چاپ دراوە.
ئەندامــی  بەهــار حســێنی شــاعیر و 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێــران، ئــەو کتێبــەی لــە فارســییەوە 
وەرگێڕاوەتــە ســەر زمانــی کــوردی و 

بەچاپی گەیاندووە. 
بەهار حســێنی سەبارەت بەو کتێبە بە 
کوردستان میدیای گوت؛ "ئەو کتێبە 
هــاواری بەڵگەمەند کراوی دایکان و 
بنەماڵەی هەزاران زیندانیی سیاســییە 
کــە لــە دەیــەی ٦٠ی ئێرانــدا و بــە 
تایبەتــی لــە هاوینی ڕەشــی ١٣٦٧دا 
کۆمەڵکــوژ کــران و لــە گــۆڕە بــە 
کۆمەڵەکانــدا دفــن کــران. بــاس لەو 
لــە الیــەن  گۆڕســتانانە دەکات کــە 
دەوڵەتــەوە نــاوی "لەعنــەت ئاباد"یــان 
لەســەر دانــرا، بەاڵم بنەماڵــەی ئێعدام 

کراوەکان بە "خاوەران" ناساندیانن". 
کتێبــە  "ئــەم  گوتیشــی؛  ناوبــراو 
دەتوانێــت هانــدەر و ســەرەتایەک بێت 
بــۆ توێژینەوەیەکی بەرباو ســەبارەت 
بە زیندانیانی سیاسیی ئێعدام کراوی 
کــورد لــە مــاوەی زیاتر لە ســێ دەیە 
دەســەاڵتداریی کۆماری ئیسامیدا و 
بەتایبەتــی ئێعــدام کــراوە کوردەکانی 

دەیەی ٦٠ی ئێران".

باڵوکراوەی نوێ

بەرهەمی هونەرمەند: ناسر فەتحی
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کۆڵبەرێکی سەردەشــتی بە تەقەی 
هێزەحکوومەتییەکان گیانی لە دەســت دا

لــە  ژمارەیــەک  کوردپــا:  ئاژانســی 
کۆڵبەرانی کورد له شــاری سەردەشت 
کرانــە ئامانجــی تەقــە ڕاســتەوخۆی 

هێزە حکوومەتییەکان.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٤ی جــۆزەردان، 
حکوومەتــی  ئینتزامییەکانــی  هێــزە 

کۆڵبەرانــی  لــە  ژمارەیــەک  ئێــران 
کوردیــان لــە ناوچەی سەردەشــت دایە 
بــەر دەســتڕێژی گوللە و لــە ئاکامدا، 
یەکێــک لــە کۆڵبەرانــی گیانــی لــە 

دەست دا.
ئــەو کۆڵبەرانە لە ناوچــەی "بێتووش" 

کەوتوونەتــە بــەر دەســتڕیژی تەقــەی 
هێزە حکومەتییەکان.

ئــەو  شوناســی  کوردپــا  هەواڵنێــری 
کۆڵبەر گیان لە دەست داوەی "سیروان 
خانەخەلی" خەڵکی شــاری سەردەشــت 

ڕاگەیاندووە.
دەوتــرێ، هێــزە حکوومەتییەکان بەبێ 
ئاگادار کردنەوەی پێشوو، تەقەیان لەو 

کۆڵبەرانە کردووە.
بەپشــت بەستن بە ئاماری تۆمار کراو 
لە ناوەندی ئاماری ئاژانســی کوردپا، 
لە ساڵی ڕابردوو )٩٥( لە کۆی ١٥٤ 
کۆڵبەری کوژرا و بریندرا، ٦٦ کەس 
کــوژراون و ٨٨ کەســی دیکە بریندار 

بوون.
لــە درێژەی کــوژران و برینــدار بوونی 
کۆڵبــەران ٣ کۆڵبەر تەمەن ١٦ و ١٧ 
ســاڵ بــە هۆی تەقــەی ڕاســتەوخۆی 
هێــزە نیزامییەکانی حکوومەت کوژرا 

و بریندار بوون.

ئامانــج لــە تەقە کردن لــە کۆڵبەرانی 
لــە  کۆڵبەرانــە  ئــەو  کوشــتنی  و 
کاتێکدایــە کــە هاوواڵتییانــی کــورد 
بــۆ دابیــن کردنــی بژیویــی ژیانیــان 
روو لــە کۆڵبــەری و کاســبی کردنی 
سەرســنوورەکان دەکــەن و زۆر جاریــش 

بەرەوڕووی مەرگ دەبنەوە.
هەر لەم پێوەندییەدا چاالکانی سیاسی 
و مەدەنی لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت 
بــە وەڕێخســتنی باهۆزێکــی توییتری 
بــۆ پشــتیوانی لــە کۆڵبەرانــی کــورد 
دەیانهــەوێ لەو ڕێگایــەوە حکوومەتی 
ئیسامیی ئێران بخانە ژێر گوشارەوە.

ژمارەیــەک لــە چاالکانی سیاســی و 
مەدەنی لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت بە 
باوکردنــەوەی بانگەوازێــک لــە تۆرە 
کۆمەاڵیەتییــەکان داوایان لە خەڵکی 
کوردســتان کــردووە، بۆ پشــتیوانی لە 
کۆڵبەرانــی کورد لەو باهۆزە توییتریە 

بەشداری بکەن.

ئامانجی ئەو چاالکانە لە وەڕێخستنی 
ئــەو باهــۆزە توییتریــە داکۆکــی لــە 
مافــی ژیــان و کەرامەتــی مرۆیــی 
کۆڵبەرانــی کــورد و ناڕەزایەتــی لــە 
لــە  بەردەوامــی کوشــتنی کۆڵبــەران 
الیەن مەئموورانی دەوڵەتی و گەیاندنی 
دەنگــی ناڕەزایەتی بە ڕێکخراوەکانی 
جیهانــی مافــی مــرۆڤ و بیــروڕای 

گشتی گەڕاندووتەوە.
کاتی دیاری کراو بۆ دەســتپێکی ئەو 
باهــۆزە توییتریــە، ڕۆژی یەکشــەممە 
٢٨ی جۆزەردان کاتژمێر ٢١ بە کاتی 

کرماشان ڕاگەیەندراوە.
ئــەو باهــۆزە توییتریــە بــە هەشــتەکی 
 #KurdishLivesMatter

دەست پێ دەکات.
مەبەســت لــەو کارە"گــەرم" ڕاگرتنــی 
هەشــتک پشــتیوانی لــە کۆڵبەرانــی 
باســە  لــە  بــە یەکێــک  کــوردە کــە 
بگوڕدرێــت  توییتــر  ســەرکییەکانی 

و ڕاگەیەنــە بــاوەڕ پێکــراوەکان زیاتــر 
تەکــووزی بخەنــە ســەر ئــەو پرســە و 
حکوومەتــی ئیســامیی ئێــران بخەنــە 

ژێر گوشارەوە.
لــە  یەکێــک  کۆڵبــەری 
ڕووبــەڕووی  گەورەترین"چالش"ەکانــە 
خەڵکــی ناوچــە ســنووریەکان بووتەوە 
لــەو ڕێگایــەوە  بنەماڵەیەکــی زۆر  و 

بژیوی ژیانی خۆیان دابین دەکەن.

لە ئەنجامی هێرشی هێزە ئینتزامییەکان لە ئاق دەڕە چەند ژنێک بریندار بوون
ئاژانسی کوردپا: لە ئەنجامی هێرشی 
هێــزە ئینتزامییــەکان بۆ ســەر گوندی 
ئــاق دەڕە لــە شــاری تیــکاب ســەر بە 
پارێزگای ورمێ، چەند ژنێک بریندار 
بــوون و ژمارەیەک لــە هاوواڵتییانیش 

دەستبەسەر کران.
ئێوارەی ڕۆژی پێنج شەممە ڕێکەوتی 
٢٥ی جۆزەردان، هێزە ئینتزامییەکانی 
حکوومەتی ئیســامیی ئێران هێرشیان 
کــردە ســەر خەڵکــی گوندەکانــی ئاق 
ناوەڕاســت،  و  خــوار  و  ســەرو  دەڕەی 
چەنــد  بوونــی  برینــدار  ئەمــەش 
چەنــد  کردنــی  دەستبەســەر  و  ژن 

هاوواڵتییەکی بە دواوە بوو.
هێرشــی هێزە حکوومەتییەکان بۆ سەر 
ئــەو گونــدە لەوەوە ســەرچاوەی گرتووە 
کــە، خاوەنکارەکانــی کانــگای زێری 
ئــاق دەڕە بــۆ کارکردن لــەم کانییە لە 
خەڵکی ناخۆجێی کەڵکیان وەرگرتووە 

و تەنیــا چەنــد کەســێک لــە خەڵکی 
ئــەو گونــدە لــەو کانگایە دامــەزراون، 
کــە ئەمــەش بووەتە هــۆی ناڕەزایەتی 

دەربڕینی ئەو خەڵکە.
بەوتەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار، ئەو 
چەنــد کەســە کە لە کانــگای زێڕی 
ئاق دەڕە دامەزران کرێکاری وەرزین و 
زۆربەی ئەو کەسانەی لێی دامەزراون 

کەسانی ناخۆجێین.
ئــەو ســەرچاوەیە ئەوەشــی خســتەڕوو، 
چەنــد ڕۆژ پێش ئەو ڕووداوە، ئیدارەی 
چەنــد  پاســداران  ســپای  ئیتاعاتــی 
کەســێکیان بانگهێشــتی ئــەو ناوەنــدە 
ئەمنیەتییە کردبوو و پاش لێپرسینەوە، 
هەرەشــەیان لێکرا بوو کە لە ئەگەری 
کۆبوونەوانــە،  ئــەم  بوونــی  بــەردەوام 
تەناهــی  دژی  تاوانــی  ڕووبــەڕووی 

نەتەوەیی دەبنەوە.
خەڵکــی ئەو گوندە بــە هۆی بێکاری 

و بــە نیشــانەی ناڕەزایەتی دەربڕین لە 
هەمبــەر لــە نێوچوونــی لەوەڕەگەکان، 
و گرێبەســتی کــورت مــاوە دەســتیان 
و  دەربڕیــن  نارەزایەتــی  بــە  کــردووە 
ئەمــەش بووەتــە هــۆی هێرشــی هێــزە 
ئینتزامییەکانــی حکوومەتی بۆ ســەر 

ئەو گوندە.
هێــزە  هێڕشــی  ئاکامــی  لــە 
ئینتزامییــەکان بــۆ ســەر خەڵکــی ئەو 
گونــدە چەنــد ژنێــک بریندار بــوون و 
چەنــد کەســێکیش لــەو پەیوەندیەیــدا 

دەستبەسەر کراون.
کانیــی زێــڕی ئــاق دەڕە لــە ســاڵی 
مــاوەی  بــۆ  هەتاوییــەوە  ١٣٧٨ی 
١٥ســاڵ ئیزنــی کارکردنــی پێــدراوە، 
هەروەها ماوەی ٣ ســاڵیش ئەو کانییە 
زێــڕە داخــرا، هەتــا لە ســاڵی ١٣٩٣ی 
هەتــاوی جارێکــی تــر دەســت بــەکار 

بووە.

KMMK-G داوای پێکهێنانی کۆمیسیونی 
لێکۆڵینەوە بۆ هەڵسەنگاندنی بارودۆخی مافی 

مرۆڤ لە ئێران دەکات
ئاژانسی کوردپا: نوێنەری کۆمەڵەی 
مافــی مرۆڤــی کوردســتانی ئێــران_
ژنێف لە ســی و پێنجەمین دانیشــتنی 
شــوورای مافــی مرۆڤــی ڕێکخراوی 
نەتــەوە یەکگرتــووەکان، باســێکی لــە 
ســەر زیندانییانی سیاســی و کۆڵبەران 

پێشکەش بەو ڕێکخراوە کرد.
ڕۆژی پێنج شــەممە ٢٥ی جۆزەردان، 
تەیموور ئەلیاسی، نوێنەری کۆمەڵەی 
مافــی مرۆڤــی کوردســتانی ئێــران_
ژنێف لە ســی و پێنجەمین دانیشــتنی 
شــوورای مافــی مرۆڤــی ڕێکخراوی 
نەتەوەیەکگرتــووەکان، چەند وتەیەکی 

پێشکەش کرد.
نوێنــەری کۆمەڵــەی مافــی مرۆڤــی 
لــە  ئێران_ژنێــف  کوردســتانی 
دانیشتنێکدا نیگەرانی خۆی سەبارەت 
کردنــی  دەستبەســەر  زۆربوونــی  بــە 
کوژرانــی  و  کــورد  هاوواڵتییانــی 
کۆڵبــەران لــە ســنوورەکان لــە الیــەن 

حکوومەتی ئێرانەوە دەربڕی.

باســەکەیدا  لــە  ئەلیاســی  تەیمــوور 
زیندانــی  حوکمــی  ســەر،  پڕژایــە 
نادادپەروەرانــەی محەممــەد نەزەری و 
عوســمان مســتەفا پــوور بــە تۆمەتــی 
ئەنــدام بــوون لــە حیزبــە کوردییەکانی 
ئۆپوزســیونی حکوومەتی ئیســامیی 
ئێران کە زیاتر لە ٢٠ ســاڵە لە زیندان 
دایە، نیشانەی پێشێلکردنی ئاشکرای 
جارنامــەی مافی مرۆڤی ڕیکخراوی 
ئــازادی  و  نەتەوەیەکگرتــووەکان 

بیروڕادەبڕینە.
نوێنــەری کۆمەڵــەی مافــی مرۆڤــی 
کوردســتانی ئێران_ژنێف، لە بەشێکی 
بــە  ئامــاژەی  قســەکانیدا  دیکــە 
بەڵینەکانی حەســەن ڕۆحانی سەبارەت 
بــە خەڵکی کوردســتان کــرد کە هەتا 
ئێســتا نەتەنیــا ئــەو بەڵێنانــە جێبەجێ 
پێچەوانــەوە،  بــە  بەڵکــوو  نەکــراوە، 
تەقــەی  ئێعدامــەکان،  ڕیــژەی 
ڕاســتەوخۆ لە کۆڵبەران و دەستبەســەر 
کردنــی هاوواڵتییــان لــە کوردســتانی 

ڕۆژهەاڵت زیادی کردووە.

کۆتایــی  لــە  ئەلیاســی  تەیمــوور 
شــوورای  لــە  داوای  قســەکانیدا، 
ڕێکخــراوی  مــرۆڤ  مافــی 
نەتەوەیەکگرتووەکان کرد کە بە هۆی 
پەیماننامــە  ئاشــکرای  پێشــێلکاری 
پێشــێلکردنی  و  نێودەوڵەتییــەکان 
لــە  مــرۆڤ  مافــی  سیســتماتیکی 
مــاوەی ٣٧ ســاڵی ڕابردوودا، لە الیەن 
حکوومەتــی ئێرانەوە، کۆمیســیونێک 
هەڵســەنگاندنی  و  لێکۆڵینــەوە  بــۆ 
بارودۆخــی مافــی مــرۆڤ لــە ئێــران 

پێک بێت.
کۆمەڵەی مافی مرۆڤی کوردستانی 
ڕێکخــراوی  یەکەمیــن  ئێران_ژنێــف 
لــە  ڕاپــۆرت  کــە  مرۆییــە،  مافــی 
پەیوەندیی لە گەڵ پێشێلکردنی مافی 
مــرۆڤ لــە کوردســتان، پێشــکەش بە 
یەکگرتــووەکان  نەتــەوە  ڕێکخــراوی 
و ڕێپۆرتێــری تایبــەت لــە کاروبــاری 

مافی مرۆڤی ئێران دەکات.

دەستبەسەر کردنی هاوواڵتییان لە
 کوردستان درێژەی هەیە

ڕۆژانــی  لــە  کوردپــا:  ئاژانســی 
ڕابــردوودا، هێــزە ئەمنییەتییــەکان لە 
چەنــد  ڕوودای  لەگــەڵ  پەیوەندیــی 
تــاران،  شــاری  ڕابــردووی  ڕۆژی 
بــۆکان،  لــە شــارەکانی سەردەشــت، 
ژمارەیــەک  ڕوانســەر  و  پیرانشــار 
شــارانەیان  ئــەو  هاوواڵتــی خەڵکــی 

دەستبەسەر کردووە.
ڕابــردوودا،  ڕۆژی  چەنــد  لــە 
ژمارەیەک هاوواڵتی لە الیەن ناوەندە 
حکوومەتــەوە  ئەمنییەتییەکانــی 

دەستبەسەر کراون.
سێ هاوواڵتی خەڵکی شاری بۆکان 
ئەمنییەتییەکانــی  هێــزە  الیــەن  لــە 
دەستبەســەر  شــارە  لــەو  حکوومــەت 

کران.
ئەو ســەرچاوەیە، شوناســی دوو کەس 
لەو ســێ کەســەی بە"فەتاحی پوور" 
و" محەممــەدی" ڕاگەیاندووە و ناوی 
ئــەو کەســەکەی دیکــە بــە ناڕوونی 

ماوەتەوە.
زانیاریــەک  هیــچ  ئێســتا  هەتــا 
ســەبارەت بــە شــوێنی ڕاگیرانــی ئەو 

ســێ هاوواڵتییە بۆکانیە لە بەردەستدا 
نیە.

خەڵکــی  هاوواڵتییەکــی  هەروەهــا 
شاری سەردەشت کە پیشەی پزیشکی 
بــووە و لە بەخشــی ئۆرژانــس، بەناوی 
دوکتور"محەممــەد خزری" لە شــوێنی 

کارەکەی دەستبەسەر کراوە.
ئەوەشــی  هەروەهــا  ســەرچاوەیە  ئــەو 
خســتەڕوو، هاوواڵتییەکــی دیکــە لــە 
شــاری پیرانشــار بــە ناوەی"ئیبراهیــم" 
کە پیشــەی پیرایشــگاە بووە، لە الیەن 
شــارەوە  ئــەو  ئەمنیەتییەکانــی  هێــزە 

دەستبەسەر کراوە.
هەواڵنێــری  پەیوندەییــەدا  لــەو  هــەر 
کوردپــا لــە شــاری ڕوانســەر ســەر بە 
ئاژانســی  بــە  کرماشــان  پارێــزگای 
کوردپــای ڕاگەیانــد: هاوواڵتییەکــی 
دانیشــتووی خەڵکی شــاری ڕوانســەر 
بــە ناوی"یاســر وەلــد بەیگــی" کوڕی 
ئیقبــاڵ تەمــەن ٣٤ ســاڵ دەستبەســەر 

کراوە.
بــە وتــەی ئــەو ســەرچاوەیە، یاســر لــە 
هاوواڵتــی  دوو  لەگــەڵ  پەیوەندیــی 

دیکــە بــە ناوەکانی فەرمــان و بورهان 
موزەفەری گیراوە.

بــە  ئیتاعــات  وەزارەتــی  پێشــتر 
بەیاننامەیــەک  باوکردنــەوەی 
ڕاگەیاندبوو کە؛کەســانی دەستبەسەر 
کراو ســەر بە گرووپی"وەهابی داعش" 
ن و ئــەو دەستبەســەرکراوانەی بە"تیمە 
لقــە  هەروەهــا  و  عەمەلیاتییــەکان 
پەیوەندییدارەکان و بەشــی تەداروکاتی 

ئەو گرووپە"ناوزەد کردووە.


