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کاوە بەهرامی: 
ڕاسان هێمای خەباتی 

ڕۆژهەاڵتە و...
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توتالیتاریزم و 
کۆمەڵگا

شار جمەی دێ

١٣٩٦ی  خەرمانانــی  ١٤ی  رۆژی 
هەتــاوی، رۆژی دەربڕینی رق و بێزاریی 
خەڵکــی مافخــوازی بانــە دژ بــە ســتەم 
و بێــداد و ســووکایەتیی سیســتماتیک 
رێژیمــی  لەالیــەن  کــورد  بــە  بەرامبــەر 
ئیســامیی تارانــەوە بــوو. رۆژی پێشــتر 
لــە بەیانییەکــی روون و بــە بەرچــاوی 
هەتاوەوە هێزی چەکمەپۆشــی پاســداری 
رێژیمی ســتەمکار، تەقەیان لە کۆڵبەران 
کــرد، ئــەو کۆڵبەرانــەی کــە باریان پێ 
نەبــوو و بــە دەســتی بەتــاڵ، بێ هیــوا لە 
پــاروە نانێــک بۆ ســفرەی منداڵەکانیان، 
دەگەڕانــەوە ماڵەوە. دوو کۆڵبەر کوژران 
و پاســدارانی تێرۆریســت خوێنیــان بردنــە 
سەر سفرەی منداڵەکانی ئەو کۆڵبەرانە.
ئەمە یەکەم ســووکایەتی و ســتەم نەبوو 
و دوایینیشیان نییە، بەاڵم ستەمکاریەکە 
ئەوەنــدە روون و ئاشــکرا بــوو کــە خوێنی 
خەڵکــی وەجــۆش هێنا و لە کردەوەیەکی 
مەدەنی و ئاشتیخوازانەدا شاریان داخست 
تاکــوو  فەرمانــداری  بــەردەم  چوونــە  و 

داوای دادپەروەری بکەن.
بەاڵم هەرجۆرە کردەوەیەکی جەماوەری و 
مافخوازانە، لەالیەن رێژیمی ئیســامیی 
بۆســەر  هەڕەشــەیەک  وەکــوو  تارانــەوە 
ئەمنیەتە لەرزۆکەکەی دەبیندرێ و هەر 
بۆیــە دووبارە بــە گوولە وەاڵمی خەڵکی 
دایــەوە. تاکوو ئێســتا باس لــە کوژران و 
برینــدار بوونــی نزیــک بــە بیســت کەس 
بانــە دەکــرێ و ژمــارەی  لــە خەڵکــی 

دەسبەسەرکراوەکانیش روون نیە.
ئەم هەڵوێستەی شاری بانە بە هەندێک 
دەســکاری و تۆزێــک ئەماوئەوالکردن، 
دەتوانین بە رۆحی زاڵ بە سەر شارەکانی 
کوردســتاندا بناســێنین. بــەو مانایــە کە 
دۆخی کۆمەاڵیەتی وسیاسی و ئابووری 
و کەشــی رۆحیی کوردســتان بە گشتی 

لە وەها ئاستێکیدایە.
لــە  شــار  دەڵێیــن،  گشــتی  بــە  لێــرەوە 
بێــزاری  دەربڕینــی  بــۆ  وســاتدایە  ئــان 
بەرامبــەر بــە هەمــوو کردەوەکانی رێژیم 
و دەیهــەوێ ئیــرادەی خۆی بســەلمێنێ. 
کەوتــووە  وەجووڵــە  و  ڕاناوەســتێ  شــار 
رەنگــە  بریســکەیەک  بــە  ئــان  هــەر  و 
بەتــەواوی بتەقێتەوە، ئەویش لەخۆڕا نییە 
بەڵکــوو رابردوویەکــی لــە خەباتی خۆی 
ســووکایەتیی  ســەدان  و  رۆڵەکانــی  و 
ســتەمکارانی ئەزمــوون کردووە و ئێســتا 
ئیتر شار لە هەستانە سەرپێی راساندایە.

لێرەدا دوو شت گرینگە:
بــۆ  و  هەڵدەســتێتەوە  شــار  یەکــەم، 
دەبــێ  ســەرکەوتن،  و  هەســتانەوەش 
رێکخــەری و رێنوێنــی بــۆ دیاریکردنــی 
رێچکەی گەیشــتن بە کەناری ئازادیی 
هەبــێ و شــار خوازیــارە کــە رێکخــراوە 
سیاســی و خەباتــکارەکان رێنوێنــی بــن. 
راوەســتان  قۆناخــی  گواســتنەوەی  لــەم 
بــەرەو هەســتانەوەدا، گــەر رێکخــراوەکان 

دەوڵەتی موازی؛ 
كاریگەرترین 

پیالنی ڕێژیم... 

شار ئیرادەی خۆی سەلماند

ســەر لــە بەیانــی ڕۆژی ١٣ی خەرمانی 
دوو  هاوواڵتیــی کــورد خەڵکــی شــاری 
بانــە کە یــەک لەوان دێهیــاری گوندی 
هەنگــەژاڵ بوو، لە ســنووری هەنگەژاڵ 
بــە ناوەکانــی "خــدر بەهرامــی" تەمــەن 
٤٥ ســاڵ و "حەیــدەر فەرەجــی" تەمــەن 
٢١ ســاڵ بــە تەقــەی ڕاســتەوخۆی هێزە 
نیزامییەکانــی ڕێژیمی ئیســامی ئێران 

گیانیان لە دەست دا.
ئەوەیکــە  هــۆی  بــووە  رووداوە  ئــەم   
بنەماڵــەی ئــەو دوو کۆڵبــەرە کــوژراوە 
پێــش لــە ناشــتنی تەرمــی ئازیزانیــان بە 
مەبەســتی ناڕەزایەتــی دەربڕیــن بەگیــان 
لــە دەســتدانی کــەس و کاریــان  لــە بەر 
بانــە  شــاری  فەرمانــداری  دەرگای 
کۆببنــەوەو نارەزایەتــی لــە هەمبــەر ئەو 
ســزادانی  داوای  و  دەرببــڕن  کردەوەیــە 
بکەرانــی ئــەو تاوانــە نامرۆڤانــە بکەن و 
هەروەهــا فەرمانــداری شــاری بانەشــیان 
بــە هــۆکاری ســەرەکیی تەقە کــردن لە 

کۆڵبەران زانی.
"محەممەد فەالحی" فەرمانداری شاری 
بانــە بــۆ خۆدەربــاز کــردن و ســزانەدانی 
بکەرانــی کوشــتنی ئــەو دوو کۆڵبــەرە 
شــاری  ئیــدارەی فەرمانــداری  کــوردە، 

بانــەی داخســت و چاالکانــی مەدەنــی 
وفەرهەنگی ئەو شــارە لە بەیاننامەیەکدا 
لــە هەمبەر کــردەوەی فەرمانــدار و هێزە 
داوای  حکوومەتــی،  نیزامییەکانــی 
مانگرتنی سەرتاسەری لە شاری بانەیان 

کرد.
ڕۆژی ١٤ی خەرمانــان، هاوواڵتییانــی 
و  دوکان  داخســتنی  بــە  بانــە  شــاری 
بــازاڕی ئــەو شــارە پشــتیوانی خۆیان لە 
داخوازی چاالکانی مەدەنی و بنەماڵەی 

کوژراوەکان دەربڕی.
بــە  ناڕەزایەتییــە،  کۆبوونــەوە  ئــەو 
دەســتێوەردانی گاردی تایبەتیــی ڕێژیــم 
لەگــەڵ توندوتیــژی بــەرەڕوو بوویــەوە و 
هێزەکانــی گاردی تایبــەت بــە کەڵــک 
وەرگرتن لە گازی فرمێسک ڕیژ هەوڵی 

باڵوەپێکردنی ناڕازییەکانیان دا.
کۆڵبــەری  دوو  کوژرانــی  ڕووداوی 
کــورد لــە نێــو هاوواڵتییانی کوردســتان 
کەســایەتییە  و  مەدەنــی  چاالکانــی  و 
ئایینــەکان ناڕەزایەتی بەرینی لێکەوتەوە 
لــە  خۆیــان  پشــتیوانی  توێژانــە  ئــەم  و 
بنەماڵەی کوژراوەکان و خەڵکی شــاری 

بانە دەربڕی.
هەروەهــا زۆربــەی حیزبە سیاســییەکانی 

ئەنجومــەن  و  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
و ســەندیکاکانی کوردســتان، لەوانــەش 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێــران، ڕێکخــراوی داکۆکــی لــە مافی 
مرۆڤــی کوردســتان، یەکیەتــی زانایانی 
ئایینــی کوردســتانی ئێــران و یەکیەتیی 
کوردســتانی  مامۆســتایانی  پیشــەیی 
ئێران بەدەرکردنی ڕاگەیەندراو پشتیوانی 
خۆیــان لــە خەڵکی نــاڕازی شــاری بانە 
دەربــڕی و دەنگــی خۆیــان خســتە پــاڵ 

هاواری شار.
حیزبــی  سیاســی  دەفتــەری  لەمبــارەوە 
دێموکراتی کوردستانی ئێران لە دووتوێی 
ڕاگەیەندراوێکــدا ســەبارەت بــە شــەڕ و 
بانەوێــڕای  شــاری  تێکهەڵچوونەکانــی 
ئازایانــەی  هەڵوێســتی  بەرزنرخاندنــی 
خەڵکی شاری بانە و دەورووبەری داوای 
هاوهەڵوێســتی لــە کۆمەاڵنــی خەلکــی 

کوردستان کرد.
لــە بەشــێک لەم ڕاگەیەنــدراوەدا هاتووە: 
سیســتماتیک  کوشــتاری  و  ســەرکوت 
وبە بەرنامەی کاســبکارانی شار وگوندە 
ســنووری یەکانــی کوردســتان لــە الیەن 
کۆماری ئیســامی ئێرانەوە،بە درێژایی 
چەنــد دەیەی رابردوو بەشــێکی دانەبڕاوە 

بــووە لــە سیاســەتی ئــەم رێژیمــە ورۆژ 
لــە دوای رۆژ پــەرە دەســتێنێ و گیانــی 
کاســبکاری  و  زەحمەتکێــش  خەڵکــی 

کردووەتە ئامانج.
لــە درێژەشــدا هاتــووە: وێــڕای مەحکووم 
کردنــی کــردەوە دژی گەلیەکانی رێژیم 
لە کوردستان بەرامبەر بە کاسب کارانی 
ئازایانەیــەی  حەرەکەتــە  ئــەم  کــورد، 
ئەمــڕۆ و دوێنــێ خەڵکی بەهەڵوێســتی 
شــاری بانە و دەوروبەری بەرز دەنرخێنن، 
داواکاریــن ســەرجەم چیــن و توێژەکانــی 
و  یەکڕیــز  کوردســتان،  کۆمەڵــگای 
هاوهەڵوێســت دەنگــی خۆیــان بخەنە پاڵ 
حەرەکەتی لەم چەشــنە و بە هاوخەباتی 
و یەکگرتووییەکــی زیاتــرەوە بەرەنگاری 
ســەرکوتکارانەی  سیاســەتی  و  کــردار 

رێژیم ببنەوە.
لە کۆتایی ڕاگەیەندراوەکەشــدا هاتووە: 
پشــتیوانی خۆمــان بــۆ ئــەم حەرەکەتــە 
خەڵکــی  شۆڕشــگێڕانەیەی  و  بوێرانــە 
شــاری بانــە و دەورووبــەری رادەگەیەنێن 
،حەرەکەتێــک کــە بە هێمــای گرێدانی 

خەباتی شار وشاخ ئەژمار دەکرێ.
هەروەها چاالکانی مەدەنی و فەرهەنگی 
بــە  پەیوەندییــەدا  لــەو  مەریــوان  شــاری 

باڵوکردنەوەی بەیاننامەیەک پشــتیوانی 
بنەماڵــەی  و  مانگرتــووان  لــە  خۆیــان 

کوژراوەکانی شاری بانە دەربڕی.
 ناڕەزایەتی و مانگرتنی خەڵکی شاری 
بانــە بووە هۆی ئەوە هێزە ئەمنیەتییەکان 
و ســپای پاسداران لە زۆربەی شارەکانی 
کوردســتانی رۆژهــەاڵت بــە گشــتی و 
شــاری بانە لە حاڵەتی ئامادەباشــیدا بن؛ 
بەپێی دوایین هەواڵ و زانیارییەکان ڕێژیم 
لــە شــارەکانی نیزیک لە بانــە بەتایبەت 
ســەقز و سەردەشــت حاڵەتی ئامادەباشــی 
تــەواوی ڕاگەیانــدووە و لــە شــاری ســنە 
و ســەقزەوە ســپای  ڕێژیم ئاماده باشــی  به  
و  داوە  زەوینییەکانــی  و  هەوایــی  هێــزە 
بەشــێک لــە چەکدارەکانیشــی وێــڕای 
کەرەســتەی  لــە  بەرچــاو  کۆمەڵێکــی 
نیزامــی بۆ ســەرکووتی زیاتر لە شــاری 
بانە بە ئۆتوبووس ڕەوانەی بانە کردووە.

هــەر لــەوە پەیوندییەدا، هێزەکانی ســپای 
پاســداران لــە شــاری بانــە ژمارەیــەک 
لــە  نــاڕازی بەشــدار  لــە هاوواڵتییانــی 
ڕێپێوانەکەیــان دەستبەســەر و لــە گــەڵ 
خۆیان بۆ ناونــدە ئەمنیەتییەکانی ڕێژیم 

لەو شارە بردووە.

پەیامی سكرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات بە بۆنەی جێژنی قوربان 
مســتەفا هیجری ســكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران بە بۆنەی جێژنی قوربانەوە پەیامێكی پیرۆزبایی پێشــكەش بە هەموو موسوڵمانان، 

بەتایبەت موسوڵمانەكانی  کوردستانی خۆرهەاڵت كرد.

دەقی پەیامەکە:

پەیامی پیرۆزبایی بەڕێز مستەفا هیجری بە بۆنەی جێژنی قوربانەوە

بە بۆنەی جێژنی پیرۆزی قوربانەوە، پیرۆزبایی گەرمی خۆم پێشکەش بە خوشک و برا کوردە موسوڵمانەکانمان لە هەموو کوردستان بە تایبەت، لە خۆرهەاڵتی 

کوردستان دەکەم. لەوەش زیاتر پیرۆزبایی لە بنەماڵەی شەهیدان دەکەم، ئەو شەهیدانەی لە پێناو ماف و ئازادی نەتەوەکەیان لە هەموو بەشەکانی کوردستان 

گیانی خۆیان کردوەتە قوربانی، هەروەها لە زیندانیانی سیاسی کە لە زیندانەکانی کۆماری ئیسالمیدان.

ئاواتەخوازم هەموو رۆژی ژیانتان پڕ بێ لە جێژن و خۆشی.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

سکرتێری گشتی

مستەفا هیجری

٩ی خەرمانانی ١٣٩٦ی هەتاوی



ژمارە 708، ١٥ی خەرمانانی ٢١٣٩٦

دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ڕاگەیەندراوێکی 
لەپێوەندی لەگەڵ ڕووداوەکانی شاری بانە باڵو کردەوە

ســەبارەت بــە شــەڕ و تێکهەڵچوونەکانی 
شــاری بانــە دەفتــەری سیاســی حیزبــی 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
راگەیەندراوێکــی بــاو کــردەوە و تێیــدا 
وێڕای بەرزنرخاندنی هەڵوێستی ئازایانەی 
خەڵکی شــاری بانە و دەورووبەری داوای 
هاوهەڵوێســتی لــە کۆمەاڵنــی خەلکــی 

کوردستان کرد.

دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
سیســتماتیک  کوشــتاری  و  ســەرکوت 
وبە بەرنامەی کاســبکارانی شار وگوندە 
ســنووری یەکانــی کوردســتان لــە الیــەن 
کۆمــاری ئیســامی ئێرانەوە،بە درێژایی 
چەنــد دەیەی رابردوو بەشــێکی دانەبڕاوە 
ئــەم رێژیمــە ورۆژ  لــە سیاســەتی  بــووە 
لــە دوای رۆژ پــەرە دەســتێنێ و گیانــی 

کاســبکاری  و  زەحمەتکێــش  خەڵکــی 
کردووەتە ئامانج.

تەنیــا لــە مــاوەی کەمتــر لــە ســاڵێکدا 
بــە دەیــان کاســب کار بوونەتــە قوربانیی 
هــەژاری  وبــە  ســەرکوت  سیاســەتی 
لــە  کوردســتان  خەڵکــی  هێشــتنەوەی 
ئێرانەوە.لــە  ئیســامی  الیــەن کۆمــاری 
درێــژەی رەوتــی کوشــتار و پەالماردانی 
ســنووریەکانی  ناوچــە  کاســبکارانی 
خەرمانانــی  ١٣ی  کوردســتان،رێکەوتی 
بــە  کاســبکار  ،دوو  هەتــاوی  ١٣٩٦ی 
ناوەکانی قادر بارامی ،تەمەن ٤٥ ســاڵە 
خەڵکی وزمەڵە و حەیدەر فەرەجی ،تەمەن 
٢١ ســالە خەڵکی گوندی شەشــەی سەر 

بە شاری بانە گیانیان لێ ئەستێندرا.
بەرامبەر بــەم تاوانەی رێژیمی کۆماری 

و  هەڵوێســت  بــە  خەڵکــی  ئیســامی، 
وەزاڵەهاتووی شــاری بانــە و دەورووبەری 
و  زوڵــم  بەرەنــگاری  پێشــتریش  کــە 
زۆرداری و ســەرکوتی هێزەکانــی رێژیــم 
بوونەتەوە،دژکردەوەیــان لــە خۆیان نیشــان 
و  ئەمــرۆ)١٣  و  رابــردوو  رۆژی  و  دا 
١٤ی خەرمانان( نارەزایەتیی جەماوەریان 
رێکخســت و لــە کۆبوونەوەیەکی بەریندا 
پۆپــەی  ئازایانــە  هەڵوێســتێکی  وبــە 
دەســەاڵتی رێژیمیــان لە شــاری بانە دایە 
فەرمانداریــی  بنکــەی  و  پەالمــار  بــەر 
الیەکــی  ئامانج.لــە  کــردە  شــارەکەیان 
دیکەشــەوە بــە داخســتنی دوکان وبــازاڕ 
ناڕەزایەتــی خۆیــان بەرامبەر بــەم رووداوە 

دڵتەزێنە دەربڕی.
جێــی ئاماژەیــە کە شــەڕ و تێکهەڵچوون 

لــە نێــوان هێــزە ســەرکوتکەرەکانی رێژیم 
و جەمــاوەری بوێــری شــارەکە تــا کاتی 
ئامادەکردنــی ئەم راگەیەندراوە بەردەوامە 
.بــە پێــی زانیاریــەکان رێژیمــی هێزێکی 
زۆری لە شــارەکانی دەوروبەری رەوانەی 
نیزامــی  وحکومــەت  کــردووە  شــارەکە 
لــە  ژمارەیــەک  و  زاڵــە  تــەواوی  بــە 

خۆپیشاندەرانیش دەستگیر کراون.
وێــڕای مەحکــووم کردنی کــردەوە دژی 
گەلیەکانی رێژیم لە کوردستان بەرامبەر 
بە کاســب کارانی کــورد، ئەم حەرەکەتە 
ئازایانەیــەی ئەمــڕۆ و دوێنــێ خەڵکــی 
بەهەڵوێســتی شــاری بانــە و دەوروبــەری 
بــەرز دەنرخێنن، داواکارین ســەرجەم چین 
و توێژەکانــی کۆمەڵــگای کوردســتان، 
یەکڕیــز و هاوهەڵوێســت دەنگــی خۆیــان 

چەشــنە  لــەم  حەرەکەتــی  پــاڵ  بخەنــە 
یەکگرتووییەکــی  و  هاوخەباتــی  بــە  و 
زیاتــرەوە بەرەنــگاری کردار و سیاســەتی 

سەرکوتکارانەی رێژیم ببنەوە.
لــە کۆتاییدا،پشــتیوانی خۆمــان بــۆ ئــەم 
حەرەکەتــە بوێرانــە و شۆڕشــگێڕانەیەی 
دەورووبــەری  و  بانــە  شــاری  خەڵکــی 
رادەگەیەنێن ،حەرەکەتێک کە بە هێمای 
گرێدانــی خەباتــی شــار وشــاخ ئەژمــار 

دەکرێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

دەفتەری سیاسی
١٤ی خەرمانانی ١٣٩٦ی هەتاوی

ئاگاداریی کۆمیسیۆنی سیاسی ـ نیزامی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران

نیزامــی  ـ  سیاســی  کۆمیســیۆنی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
ئاگاداراییەک بۆ ئەندامان و الیەنگرانی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 

باڵو کردەوە.
دەقی ئاگادارییەکە:

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران

هاتــووە  هەواڵەکانــدا  لــە  وەک  هــەر 
نێــوان  لــە  نەخــوازراو  ڕووداوێکــی 
پێشــمەرگەکانی کۆمەڵەی شۆڕشگێری 

ئێــران  کوردســتانی  زەحمەتکێشــانی 
بــە  ســەر  ژوورە  گونــدە  دانیشــتوانی  و 
ناوچــەی  لــە  چۆمــان  شــارۆچکەی 
کوردســتان  باشــووری  لــە  باڵەکایەتــی 
ڕووی دا کــە بەداخەوە بــو بە هۆی گیان 

لەدەست دانی دوو هاوواڵتی.
لەو پێوەندییەدا بە پێویستمان زانی هەموو 
الیەک ئاگادار بکەین کە لە ڕادەربڕینی 
بــە پەلــە لە دژی هیچ کەس و الیەنێک 
کــە یارمەتی بە ئارام کردنەوەی دۆخەکە 

ناکا خۆ ببوێرن.

دیــارە لــە داهاتــوودا لە پێوەنــدی لەگەڵ 
ئــەو مەســەلەیە ڕێنوێنــی پێویســتتان پێ 

دەدرێ.
بنەماڵــەی  لــە  سەرخۆشــی  لەگــەڵ 
قوربانیانــی ئەم ڕووداوە نەخوازراوە داوای 
لەسەرخۆیی و دان بەخۆدا گرتن لە هەموو 

الیەک دەکەین.
کۆمیسیۆنی سیاسی ـ نیزامی

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
٣ی خەرمانانی ١٣٩٦ی هەتاوی
٢٥ی ئاگۆستی ٢٠١٧ی زایینی

 "یــزاکا" لەبــارەی ڕووداوی نەخــوازراوی 
باڵەکایەتــی ڕاگەیەندراوێکــی  دەڤــەری 
باڵو کردەوە و خەم و داخی خۆی بۆ ئەم 

ڕووداوە دەربڕی.

دەقی ڕاگەیەندراوەکە:
الفتنه اشد من القتل

کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان!
هاوواڵتییانی خۆڕاگر!

پارت والیەنە سیاسییەکان ومامۆستایانی 
ئایینی نیشتیمانپەروەر!

٣ی  هەینــی  ڕۆژی  بەداخــەوە 
خەرمانانــی ١٣٩٦ی هەتــاوی بــە هۆی 
نێــوان  لــە  نەخــوازراو  تێکهەڵچوونێکــی 
پارتێکی سیاسی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
و کۆمەڵێک گەنجی گوندی گوندەژۆر 
ســەر بە دەڤــەری باڵەکایەتــی )چۆمان( 
هاتــە ئــاراوە کە بە داخێکــی گرانەوە بوو 

بە هۆی شەهید بوونی دوو هاوواڵتی.

یەکیەتیــی زانایانی ئایینی کوردســتانی 
ئێــران، وێــڕای خــەم و پــەژارەی خــۆی 

پرســە و سەرەخۆشــی خــۆی ئاراســتەی 
بنەماڵــەی شــەهیدەکان دەکات و هیوای 
لــە  بریندارەکــە  وســاڵمەتی  لەشســاغی 
خودا داواکارین، داواش لە گشت الیەن و 
مامۆستایانی ئایینی وخەڵکی هۆشیاری 
ناوچەکــە دەکەیــن، خۆڕاگر بن و پەرەی 
زیاتــر بــەو ئاژاوەیــە نــەدەن، کــە بووەتــە 
دەرفەتێک بــۆ دوژمنانی گەلەکەمان و 
دەیانەوێــت لــە ئــاوی لێڵ ماســی بگرن. 
ئەرکی ســەر شــانی هەر مامۆستایەکی 
بەپێــی  وکەســایەتییەکانە،  ئایینــی 
کــە  گــەورە  خــودای  فەرمایشــتی 

دەفەرمێــت )انماالمومنیــن اخوه فاصلحوا 
بیــن اخویکــم( هــەوڵ بــدەن ئــەم گــرژی 
وئاڵۆزییــە هێور بکەنەوە، هەروەها داوا لە 
حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین، 
بەرپرســانەتر هــەوڵ بدەن ڕێگــری لە هەر 
کردەوەیەکــی نەخوازراوتر بکەن؛ با یاســا 

بۆ هەموو الیەک سەروەر بێت.
والسام علیکم ورحمه اللە وبرکاتە

یەکێتیــی زانایانــی ئایینی کوردســتانی 
ئێران

١٣٩٦/٦/۴ی هەتاوی

ڕاگەیەندراوی "یزاکا" لە بارەی ڕووداوی نەخوازراوی 
دەڤەری باڵەکایەتی

پێشــمەرگەکانی شــار، لــه  شــاری  ســه قز 
كۆبوونه وه یه كیــان بــۆ خه ڵكی  گه شــتیار و 
ڕێبــوار ی ناوچه كــه  پێــك هێنــا  و وێــڕای  
خوێندنــه وه ی  وتارێــک داوایــان له  خه ڵك 
كرد به  هه موو شێوه یه ك پشتی  "ڕاسان"ـی  

ڕۆژهه اڵت بگرن.
كاتژمێــر ٤:٣٠ خولەکێکــی دوانیوه ڕۆی  
ڕۆژی هەینی ڕێکەوتی ٣ی  خه رمانانی  
١٣٩٦ی هه تــاوی ، لــه  نزێــک گونــدی  
"كانی نیاز" هەڵکەوتوو له  ٥ كیلۆمێتری  
شــاری  سه قز  و له  نزیك جادده ی  ئه سڵی ، 
پێشمەرگەکانی شاری حیزبی  دێموكراتی  
كوردستانی  ئێران به  هه ڵكردنی  ئااڵیه كی  
كوردســتان، كۆبوونه وه یه كیــان بــۆ خه ڵكی  
گه شتیار  و ڕێبوار ی ناوچه كه  پێک هێنا  

و وێــڕای  خوێندنــه وه ی  وتارێــک داوایان 
له  خه ڵك كرد به  هه موو شــێوه یه ك پشــتی  
"ڕاســان"ی  ڕۆژهــه اڵت بــه  ڕێبه رایه تیــی  
حیزبی  دێموكراتی  كوردستانی  ئێران بگرن 
 و بۆ ســه ركه وتنی  ئه م شۆڕشــه  په یوه ســت 

بن به  ریزه كانی  حیزبه وه .
کاتــی  لــە  كــه  بگوتــرێ   پێوســته  
لــه   بــه رده وام  خه ڵكه كــه   کۆبوونەوەکــەدا  
زیاد بووندا بوون به  شێوه یه ك كه  له  كاتی  
وتارەکــەدا دەیان کەس بەتامەزرۆییەوە تا 

کۆتایی ئامادە بوون.
له کۆتایــی كۆبوونه وه كــه دا دوای  ئه وه یكه 
پێشمەرگەکان لە الیەن  ئه ندامانی  حیزبەوە 
ئــاگادار كرانه وه  كــه  هێزه كانی  ڕێژیم به ره  
و شــوێنی  كۆبوونه وه كــه  وه ڕێكه وتوون، بۆ 

خۆ پاراستن لە تێکهەڵچوون و پارێزراوی 
خەڵکەکــە، كۆبوونه وه كه یــان كۆتایی  پێ  
هێنــا  و ئــه و شــوێنه یان به جــێ  هێشــت  و 
خه ڵكیــش نه یانهێشــت ئــااڵی  كوردســتان 

بكه وێته  ده ست ڕێژیم.
گــه وره ی   ده نگدانه وه یه كــی   كاره   ئــه م 
به دواوه  بووه   و بووەته  هۆی  خۆشــحاڵی   و 

پێشوازیی  گه رمی  خه ڵك.
هه روه هــا به پێــی  زانیارییــه كان هێزه كانــی  
ڕێژیــم بــه  تایبــه ت ئیــداره ی  ئیتاعــات 
جــادده ی  ســه قزـ  بــۆكان  و ئــه  و ناوچــه ی  
كــه  ئــه و چاالكییــه ی  تێدا كرا خســتووەته  

ژێر چاوه دێری.

پێشمەرگەکانی شار، له  شاری  سه قز کۆبوونەوەیان 
بۆ خەڵک گرت

دێموکراتــی  حیزبــی  هەیئەتێکــی 
ئێــران لەگــەڵ بەرپرســانی  کوردســتانی 
مەڵبەنــدی ٦ی یەکیەتیــی نیشــتمانیی 
کوردستان لە شاری سۆران کۆ بوونەوە.

دووشــەممە  ڕۆژی  بەیانــی  لــە  ســەر 
١٣٩٦ی  خەرمانانــی  ٦ی  ڕێکەوتــی 
هەتــاوی، هەیئەتێکــی ڕێبەریــی حیزبی 
دێموکــرات بە سەرپەرەســتیی "محەممەد 
دەفتــەری  ئەندامــی  قــادری"  نەزیــف 
سیاســیی حیزبــی دێموکــرات ســەردانی 
مەڵبەنــدی ٦ی یەکیەتیــی نیشــتمانیی 

کوردستانیان لە شاری سۆران کرد.
لــەو  دێموکــرات  حیزبــی  هەیئەتــی 
ســەردانەدا، لە الیەن هەیئەتێکی مەڵبەند 
"شــاخەوان"  کاک  سەرپەرەســتیی  بــە 
جێگری مەڵبەند و کاک "لوقمان وەردی" 
جێگــری مەڵبەند و بەرپرســی کۆمیتەی 

چۆمان بە گەرمی پێشوازییان لێ کرا.
قــادری،  نەزیــف  محەممــەد  ســەرەتا 
هاوخەمیــی حیزبــی دێموکراتی بۆ گیان 
لە دەســتدانی دوو تێکۆشەری یەکیەتیی 
نیشــتمانیی کوردســتان بــۆ ئــەو ڕووداو 

نەخوازراوەی گوندە ژۆر دەربڕی.
ســەر  لــە  جەختــی  هەروەهــا  قــادری 
دۆســتایەتیی پتەوی هێزە سیاسییەکانی 
ڕۆژهــەالت و باشــوور کردەوە؛ بە تایبەت 
حیزبــی  پتــەوی  و  دێریــن  پێوەندیــی 
ناوچــەی  خەڵکــی  لەگــەڵ  دێموکــرات 
باڵەکایەتــی و ڕێگەنــەدان بــە نەیارانــی 
کۆمــاری  و  بــەش  دوو  هــەر  کــوردی 
ئیســامیی ئێران کە ئاگری دووبەرەکی 
و ناکۆکــی لــە نێوانیان دروســت بکات و 

لە ئاوی لێڵ ماسی بگرێت.

دواتــر هەڤااڵنــی مەڵبەندی ٦ی ســۆران 
جەختیان لەســەر پێوەندی پتەویان لە گەل 
حیزبــی دێموکرات کردەوە و هەماهەنگی 
و هــاوکاری نێــوان هێــزە سیاســییەکان و 
زاڵبوون بە سەر کێشە و گرفتەکان وەک 
ئەرکــی سەرشــانی هێزە سیاســییەکانیان 

دانا.
دوای نێــوەڕۆی هەمــان ڕۆژ هەیئەتــی 
بەرپرســی  وێــڕای  دێموکــرات،  حیزبــی 
کۆمیتــەی چۆمــان لــە گوندی "ئاشــی 
و  پرســە  لــە  بەشــدارییان  گوێــز"  بــڕە 
هاوخەمیــی بنەماڵــەی ئەو دوو قوربانییە 
کــرد و هاوخەمیــی حیزبــی دێموکراتیان 
پــێ ڕاگەیانــدن و جەختیان لە ســەر پتەو 
کردنی دۆســتایەتیی نێــوان کوردی هەر 
دوو بەشی ڕۆژهەالت و باشوور کردەوە.

حیزبی دێموکرات و یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان 
لە شاری سۆران کۆبوونەوە

حیزبی دێموکرات و پ.ک.ک کۆبوونەوە

ســەردانی  ک.ج.ک  هەیئەتێکــی 
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی 

کوردستانی ئێرانیان کرد.
خەرمانانــی  ٨ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
١٣٩٦ی هەتــاوی هەیئەتێکــی کەجەکە 
وارتــوو"  "ســەرحەت  سەرپەرەســتیی  بــە 
وتەبێــژی پەکەکــە و ئەندامی ڕێبەری و 
بەرپرسی دیپلۆماسی پەکەکە، سەردانی 
دەفتــەری سیاســی حیزبــی دێموکراتــی  
حیــزب  هەیئەتێکــی  الیــەن  لــە  و  کــرد 
نەزیــف  "محەممــەد  بەسەرپەرەســتیی  
سیاســی  دەفتــەری  ئەندامــی  قــادری" 

پێشوازییان لێکرا.
لــە دانیشــتنێکی دۆســتانەدا  محەممــەد 
نەزیــف قــادری لێکدانەوەیەکی سیاســی 
داکشــانی  و  ڕەوشــی سیاســیی  لەســەر 
ڕۆڵــی  و  ئێــران  ئیســامی  کۆمــاری 
نەگەتیڤــی لــە ناوچەکــە و هەوڵدانی بۆ 
ئاژاوەســازکردن و هەروەهــا بەهێزکردنــی 
گرووپ و الیەنە توندڕەوەکانی ناوچە بۆ 

مەبەستی تایبەتی باس کرد. 
کۆمــاری  سوپاســاالری  کۆبوونــەوەی 
ئیســامی و تورکیــا  هەوڵــی هاوبەشــی 
دوو الیەنــە بــۆ ســەر  کــورد تەوەرێکــی 
دیکەی دانیشــتنەکەی نێــوان پەکەکە و 

حیزبی دێموکرات بوو.
دواتــر ســەرحەت وارتــۆو وێــڕای تەئــدی 
حیزبــی  ڕوانینەکانــی  و  لێکدانــەوە 
زیاتــر  کۆدەنگــی  لەســەر  دێموکــرات 

و بەهێــز بوونــی کــورد لــە هــەردوو بەش 
و  کــرد  بــاس  پەکەکــەی  ڕوانگــەی 
ڕایگەیانــد ئــەو مەترســیانەی لــە ئارادان 

نابێ بەکەم بگێرێ.
شــایانی باســە لــەو دانیشــتنەدا چەندیــن 
کەوتــە  بەهــەردووال  پێوەندیــدار  پرســی 
بەربــاس و تەیئــد لەســەر پێوەنــدی پتــە و 
دۆســتانەی نێــوان حیزبــی دێموکــرات و 

پەکەکە کرایەوە.
ڕۆژنامەنووســی  کۆنگرەیەکــی  دواتــر 
قــادری  نەزیــف  الیــەن  محەممــەد  لــە 
کاناڵەکانــی  بــۆ  وارتــوو  ســەرحەت  و 
ڕاگەیاندنــی گیــرا و لەســەر فرســەت و 
دەرفەتــەکان و مەترســی بــەردەم کوردی 
هــەر دوو بــەش قســە کــرا و لێکدانەوەی 
خۆیــان لەســەر پرســی نەتەوەیــی کــورد 

خستە بەرباس.
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درێژەی پەیڤ

لە ئاســتی چاوەڕوانیی شاردا نەبن، شار 
لەســەریان راناوەستێ، یان رێگای خۆی 
دەدۆزێتــەوە و رێبەرانــی خــۆی بەرهــەم 
بەالڕێــدا  هەســتانەوەکەی  یــان  دێنــێ 
بــۆ هەمــوو  دەبــرێ. ئەمــە هۆشــداریە 

خەباتکارانی راستەقینە.
دووهــەم، شــار بــە هەمــوو شــێوازێکی 
ئاشتیخوازانە ویست و داوا و مافەکانی 
داوای  تەنانــەت  و  بەربــاس  هێناوەتــە 
کۆڵبــەری و ئارەق ڕشتنیشــی بە گوولە 
کۆمــاری  رێژیمــی  دراوەتــەوە.  وەاڵم 
کردەوەیەکــی  جــۆرە  هــەر  ئیســامی 
کــورد و کوردســتان بە سیاســی دەبینێ 
بــەو  رێژیــم  لەرزۆکــی  ئەمنیەتــی  و 
چوونکــە  دەســەلمێندرێ.  کردەوانــەدا 
هەمــوو  ســەقامگرتوو  رێژیمێکــی 
سیاســی  ژیانیــش  وردەکارییەکانــی 
نانــی  کاتێــک  بــەاڵم  ناکاتــەوە، 
کۆڵبەریــش دەبــێ بە سیاســی و ســپای 
پاســداران لە ترســی کوردســتان تەقەیان 
لێــدەکا، دیــارە کــە ئــەم رێژیمــە تــا چ 

رادەیەک لەرزۆکە.
گوولــەی رێژیــم کــە لە هەمــوو کات و 
کــردەوە و رووداوێکــدا وەدەنــگ دێ و 
بــەرەوڕووی خەڵک دەکرێتــەوە، چیدی 
لەالیــەن خەڵکــەوە تەحەممــول ناکرێ و 
رۆژێک شار دەگا بەو بڕیارە کە ئیدی 
دەبــێ دەســت بــۆ چــەک ببــا و لــە نێو 
دڵی شارەوە تەقە لە کۆشکی لەرزۆکی 

جەمارانییەکان دەکرێ. 

دەورەی ٢٢٦ی ســەرەتایی پێشمەرگە، لە 
شــاخەکانی کوردســتان کۆتایــی پێهــات 
و جێژنــی تایبــەت بــە دەورەی ســەرەتایی 

پێشمەرگە لەو شوێنە بەڕێوە چوو.
ســەرەتایی  دەورەی  کۆتایــی  جێژنــی 
لــە  بــە بەشــداری بەشــێک  پێشــمەرگە 
ڕۆژی  ڕاســان،  شــەهیدانی  بنەماڵــەی 
دووشــەممە ڕێکەوتــی ٣٠ی گەالوێــژی 
شــاخەکانی  لــە  هەتــاوی،   ١٣٩٦
کوردســتان کۆتایی پێهات و پۆلێک لە 

پۆلێک الوی شوڕشگێڕ پەیوەست بە ڕیزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بوون

الوانی شۆڕشــگێڕی کوردســتان بەرگی 
پیرۆزی پێشمەرگایەتیان پۆشی.

خوێندنــی  بــە  ســەرەتا  ڕێوڕەســمە  ئــەو 
رەقیــب''  ''ئــەی  نەتەوایەتــی  ســروودی 
بــۆ  بێدەنگــی  خولەکێــک  ڕاگرتنــی  و 
ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی 

کوردستان دەستی پێکرد.
ئەندامــی  بەهرامــی"  "کاوە  دواتــر 
کۆمیتــەی ناوەندیی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران پەیامێكــی تایبەت بە 

ســەرەتایی  ٢٢٦ی  دەورەی  ڕێوڕەســمی 
پێشــمەرگەی پێشــکەش بە بەشداربووانی 

جێژنەکە کرد.
 " گوتــی:  قســەکانیدا  لــە  بەهرامــی 
ئێمــە هەموومــان پێشــمەرگەین، شــۆڕش 
هەمــووی  هەموومانــە،  بــە  پێویســتیی 
خۆمــان  توانییەکانــی  لــە  دەبــێ  ئێمــە 
کەڵک وەرگرین بۆ خۆ ئامادەکردن، خۆ 

پەروەردەکردن بۆ درێژەدانی ڕاسان".
ناوبراو لە درێژەی قســەکانیدا باسی لەوە 

کــرد: :خاکــی ئێمە کــە کوردســتانە لە 
الیــەن داگیرکــەرەوە داگیر کــراوە و ئێمە 

دەبێت بڕۆینە قۆناغی هێرش".
دواتــر ســروودێکی شۆڕشــگێڕی لەژێــر 
نــاوی "نابــەزم" لــە الیــەن بەشــداربووانی 

دەورەوە پێشکەش کرا.
لە بەشــێکی دیکەی ئەو ڕێوڕەســمەکەدا 
٢٢٦ی  دەورەی  ئامووزشــی  ڕاپۆرتــی 
ســەرەتایی پێشــمەرگە لە الیەن "شــۆڕش 
فێرگــەی  مامۆســتای  ئەڵاڵوەیســی" 

حیزبــەوە  پــەروەردەی  کۆمیســیۆنی 
پێشکەش کرا.

پاشــان پەیامی دەورەی ٢٢٦ی سەرەتایی 
"مێهــران  دەورە  بەشــداربووی  الیــەن  لــە 

قەهرمان"ـیەوە خوێندرایەوە.
دواتر گۆرانییەک لە الیەن بەشداربووانی 
دەورە لە ژێر ناوی "دل دەخوازێ" لە الیەن 
محەممــەدی"  "ڕەزا  دەورە  بەشــداربووی 

پێشکەش کرا.
لــە کۆتایی ڕێوڕەسمەکەشــدا خەاڵت بە 

ســەرەتایی  دەورەی  بەشــداربووانی  ســەر 
و  نــەزم  بــواری  لــە  کــە  پێشــمەرگە، 
دیســیپلین و هەروەهــا وانــەکان، نێونجــی 

نمرەکانیان بەدەست هێنابوو دابەش کرا.
ڕێوڕەســمەکە بــە چەنــد گۆرانییەک لە 
الیــەن بەشــداربووانی دەورەی ســەرەتایی 

پێشمەرگەوە کۆتایی پێهات.

خەڵكــی شۆڕشــگێڕ و قارەمانی گوندی 
نییــەر، لــە ســەر تابلۆیەکــی ڕازاوە لــە 
ســەرەتای هاتنەژووری گوند نووســیویانە 
"ئێرە نییەری سەربەرزە، بە جامانەوە وەرنە 

ژوور".
٢ی  ڕێکەوتــی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
خەرمانانــی ١٣٩٦ی هەتــاوی، الوانــی 
شۆڕشــگێڕی  خەڵکــی  و  دێموکــرات 
گونــدی نییــەر لــە کارێکــی بێ وێنــەدا 
لــە ســەر پارچەیەکــی ڕازاوە بــە زمانــی 
نییــەری  ئێــرە   " نووســیویانە  کــوردی 

سەربەرزە، بە جامانەوە وەرنە ژوور".

دروشــمە  ئــەو  کــە  پارچەیــە  ئــەو 
شۆڕشگێڕانەی لێ نووسراوە لە سەرەتای 
هاتنــەژووری گوندەکە بــە بۆنەی ٢٥ی 
گەالوێژ، ســاڵڕۆژی دامەرزاندنی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران لە سەرەتای 

هاتنەژووری گوندەکە هەڵیانواسیوە.
گونــدی نییــەر ســەر بە پارێزگای ســنه، 
لــەو گوندانــەی کوردســتانی  یەکێــک 
ڕۆژهەاڵتــە، کە خەڵێکێکــی خۆڕاگر و 
شۆڕشــگێڕی تێدا هەڵکەوتووە و چەندین 
شــەهیدیان پێشکەش بە بارەگای ئازادی 

کردووە.

ئێرە نییەری سەربەرزە، بە 
جامانەوە وەرنە ژوور

لە ڕۆژانی ڕابردوودا ســپای تێرۆریستیی 
پاســداران بــە بیانــووی ئامادەســازی بــۆ 
مانــۆڕ، هێزێکــی زۆری لــە شــارەکانی 
پیانــی  و  کوردســتان کــۆ کردووەتــەوە 
هێــرش بــۆ ســەر هەرێمــی کوردســتان و 

حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی هەیە.
بەپێــی زانیارییــەکان ســپای پاســدارانی 
ڕێژیــم، لــە چەندیــن شــاری کوردســتان 
خەریکــی خۆ ڕێکخســتن و تەیارکردنی 
هێزەکانی بە چەک و جبەخانەی قورسە 

و گوایــە دەیانەوێــت مانــۆڕی نیزامیــی 
لــە کوردســتان بەڕێوە ببــەن، بەاڵم بەپێی 
دان،  داڕشــتن  پیــان  لــە  زانیارییــەکان 
هــاوکات لەگــەڵ ئاڵۆزتربوونی ناوچەکە 
و ناردنی داعش و حەشــدی شــەعبی بۆ 
سەر هەرێمی کوردستان، لە سنوورەکانی 
ســەر  بکەنــە  هێــرش  ڕۆژهەاڵتیشــەوە 
زەنــدەق  لەبــەر  و  کوردســتان  هەرێمــی 
چوونیــان لە ڕاســانی ڕۆژهەاڵت، هێرش 
بکەنە ســەر بنکە و شــوێنی حیزبەکانی 

کوردستانی ئێران.
جێگای ئاماژەیە کە تا ئێستا چەندین جار 
بەرپرســانی ڕێژیم بۆ شــاردنەوەی ترسیان 
لە ڕاســانی ڕۆژهەاڵت هەڕەشەی هێرش 
بــۆ ســەر بنکەکانی حیزبــی دێموکراتی 

کوردستانی ئێرانیان کردووە.
لــە بــارەی ئــەو پیانــە تازەیــەی ســپا و 
هەڕەشــەکانیان، فەرماندەیەکــی بــەرزی 
دێموکراتــی  حیزبــی  پێشــمەرگەکانی 
کوردستانی ئێران بە ماڵپەڕی کوردستان 

سپای پاسداران خۆی بۆ پیالنی نیزامی دژ بە کورد ئامادە دەکات

ڕێوڕەســمێک بــە بۆنــەی بەرزڕاگرتنــی 
و  میکۆنــووس  شــەهیدانی  یــادی 
کوژراوانــی دەیــەی ٦٠ی هەتــاوی لــە 

بێرلین پێیتەختی ئاڵمان بەڕێوە دەچێت.
کانوونــی پەنابەرانــی سیاســیی ئێــران لە 
بێرلین و کومیتەی بەرگری لە زیندانیانی 
سیاســی هەر لەو شــارە ڕێوڕەســمێک بە 
بۆنــەی بەرزڕاگرتنــی یادی شــەهیدانی 
میکۆنــووس و کوژراونــی دەیەی ٦٠ لە 

بێرلین بەڕێوە دەبەن.
لەو ڕێوڕەســمە "برۆنۆ یوســت" دادستانی 
خانەنشــین کــراوی فێــدراڵ لــە پێوەنــدی 
دادگایــی  یاســاییەکانی  بــوارە  لەگــەڵ 
میکۆنــووس چەنــد وتەیەکی پێشــکەش 

دەکات.
یەکێــک  مەکارمــی"  "شــۆرا  هەروەهــا 
لــە زیندووەکانــی کوشــتاری دەیەی ٦٠ 
و  بنچینەیــی  توندوتیژییــە  بــارەی  لــە 

سیاسەتەکانی نکۆڵی لە ئێرانی ئەمڕۆدا 
قسەی دەکات.

١٣٧١ی  خه رمانانــی  ٢٦ی  ڕێکه وتــی 
١٩٩٢ی  ســێپتامبریی  )١٧ی  هه تــاوی 
تێرۆریســتیی  هێرشــێکی  لــه   زایینــی( 
ســه ر  بــۆ  ئێــران  ئیســامیی  ڕێژیمــی 
ڕێستورانی میکۆنووس له  شاری بێرلینی 
شــەرەفکەندی  ســادق  دوکتــور  ئاڵمــان، 
ســکرتێری گشــتی حیزب له گه ڵ کاک 
فه تــاح عه بدولــی ئه ندامــی کۆمیتــه ی 
هومایــۆن  کاک  و  حیــزب  ناوه ندیــی 
ئــه رده اڵن کادری هه ڵکه وتــووی حیــزب، 

شه هید کران. 
شــەممە  ڕۆژی  ڕێوڕەســمە  ئــەم 
٢٠١٧ی  ســێپتامبری  ١٦ی  ڕێکەوتــی 
کارگای  لــە   ١٩ کاتژمێــری  زایینــی 

فەرهەنگییەکان بەڕێوە دەچێت.

یادی شەهیدانی میکۆنووس و 
کوژراوانی دەیەی 6٠ لە ئاڵمان 

بەرز ڕادەگیرێت

ڕێژیم پاساو بۆ جینایەتەکانی خۆی دێنێتەوە

میدیــای ڕاگەیانــد : "ئێمــە ئــاگاداری 
ئــەو جموجوواڵنــەی ســپای پاســدارانین، 
هەڕەشــەی ترســنۆکانەی لــەو بابەتــەش 

زۆرمان لێیان بیستووە".
حیزبــی  پێشــمەرگەکانی  فەرمانــدەی 
دێموکــرات لەدرێــژەی قســەکانیدا وتی: 
"گەر ســپای پاســداران دەیانــەوێ بێن، با 
بێن! هاتنیان بە خۆیانە بەاڵم گەڕانەوەیان 

نە".

کاتــی  لــە  ئێــران  ڕێژیمــی  بەرپرســانی 
پاســاوهێنانەوە بۆ جینایەتەکانیان، ترسی 

خۆیان لە پێشمەرگه دەردەخەن.
ئیــران  ڕێژیمــی  بەرپرســانی 
لەهەواڵدەرییەکانــی خۆیانــدا بــاس لــەوە 
لــە  ڕاســتەوخۆ  تەقــەی  کــە  دەکــەن 
بوونــی  هــۆی  بــە  کــورد،  کۆڵبەرانــی 

پێشمەرگه لە کوردستانە.
کــورد  دوو کۆڵبــەری  پــاش کوژرانــی 
خەڵکــی شــاری بانــە لــە الیــەن هەنگی 
ســنووری ئەو شارەوە هاوواڵتییانی شاری 
ناڕەزایەتــی دەبڕیــن  نیشــانەی  بــە  بانــە 
دوکان و بازاڕەکانیان داخســت و هێرشیان 
کردە سەر بینای فەرمانداری و بەشێک 

ماشــێنی  هەروەهــا  و  فەرمانــداری  لــە 
فەرمانداریی ئەو شارەیان ئاگر تیبەردا.

هەنگــی  نوێنــەری  پێوەندییــەدا  لــەو 
ســنووری بــە ڕەواڵــەت و بــۆ فریودانــی 
بیــروڕای گشــتیی خەڵکــی کوردســتان 

داوای لێبووردنی زارەکی کردووە.
نوێنــەری هەنگــی ســنووریی ڕێژیــم بــۆ 
پەردەپۆشــکردنی ئــەو جینایەتــەی هێــزە 
مــرۆڤ کوژەکانــی ڕێژیــم، باســی لەوە 
کــردووە کە بوونی حیزبــە کوردییەکانی 
ئۆپۆزیســیۆنی ئێران لە سنوورەکان دەبێتە 
هۆی ئەوەیکە هێــزە نیزامییەکان تەقەی 

ڕاستەوخۆ لە خەڵک بکەن.
گوتوویەتــی  ڕێژیــم  بەرپرســەی  ئــەو 

کــە هێزەکانــی ئێمــە ئــەو دوو کۆڵبــەرە 
کوردەیان لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگە لە 

نێوخۆی واڵت لێ تێکچووە.
ناوبــراو هەروەهــا لــە درێــژەی قســە بــێ 
بەهاکانیدا گوتوویەتی ئەوەیکە هێزەکانی 
ئێمە ڕاســتەوخۆ ئــەو کۆڵبەرانەیان دابێتە 
بەر دەســتڕێژی گوللـــە قسەیەکی ڕاست 

نیە.
ئــەو قســانەی لە کاتێــک دایە کە تەنیا 
لــە مــاوەی ڕابــردوودا دەیــان کۆڵبــەری 
کــورد بــە تەقەی ڕاســتەوخۆی هێزە دژە 

گەلییەکان لە کوردستان کوژراون.
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دەوڵەتی موازی؛ 
كاریگەرترین پیالنی ڕێژیم بۆ مانەوه

 له دەسەاڵت به هەر نرخێک بێ

له جەنگەی شــەڕی هەشــت ســاڵەی 
ئێــران و عێــراق؛ كاربەدســتانی تــازه 
تووشــی  كــه  ئــەوكات  پێداكەوتــووی 
مرۆیــی  زۆری  ئێگجــار  زیانێكــی 
زۆری  ژمارەیەكــی  و  ببوونــەوه 
هێزەكانیان له شەڕگەكاندا بەهۆی بێ 
پانی و كەلەڕەقیی كاربەدەســتانێک 
كــه تامی دەســەاڵت و نرخــی بەرزی 
نەوت کەوتبووە بن ددانیانەوه کوژران؛ 
بۆ ئەوەیکە زیاتر له دەسەاڵت بمێننەوه 
و  ســەربازی  دۆڕانــی  ترســی  لــه  و 

بەهــۆی  ئابــووری،  داڕمانــی 
تێچووە زۆرەكانی شەڕ، 

پیانێكــدا  لــه 
تا  ە ر ســە

ن  ڵكیــا كە
هەســتی  لــه 

بیــری  و  ئینقابــی 
و  ئێرانــی  ناسیۆنالیســتی 

" بــه داگیركــەر ناســاندنی" ڕێژیمــی 
و  حوســێن  ســەدام  فاشیســتی 
مەزلووم نمایــی نێوخۆیــی وەرگــرت و 
دواتریش دەستیان كرد به دامەزراندنی 
بــوو  هێزێــک  كــه  پاســداران  ســپای 
و  ئاســایی  خەڵكــی  لــه  پێكهاتــوو 
مەبەســتی ڕاگرتنــی هێڵــی بەرگری 
و كەمكردنــەوەی زیانــی هێرشــەكانی 
ئەرتەشــی پڕچەكی ڕێژیمی بەعسی 

گۆڕ به گۆڕ بوو.
بەاڵم له دوای شــەڕ هەســت به كەڵك 
و بەكارهاتوویــی ئــەو هێــزه كرا، چۆن 
ئــەو هێــزە لــه قواڵیــی خەڵكــەوه و له 
وەكــوو  واڵت  جیاجیاكانــی  ناوچــه 
و  باشــوور  و  باکــوور  بەلووچســتان، 
كوردســتان پێکهاتبــوو و هەروەهــا ئەو 
الوازیــەی کــە ئەرتــەش هەیبــوو ئــەو 
هێزە نەیبوو و سەرەڕای ئەوەش سپای 
پاسداران هێزێکی ئیدئۆلۆژیک بوو. 
هۆكاری كەڵک وەرگرتن له هەســتی 
مەزهەبی بوونــی  و  ئیمان داریەتــی 
بــۆ  ســەردەم،  ئــەو  خەڵكــی 
نەبوونــی  بەهــۆی  ســاویلکەبوونیان 
هێــزه  بۆشــایی  لــه  سیاســی  بیــری 
هێــزی  دەگەڕێتــەوە.  سیاســییەكاندا 
تەواوبونــی  دوای  پاســداران  ســپای 
شــەڕ لــه شــەڕگەكانی ئــەو كات بــە 
مەبەستی ســەركوتی بیری كوردی و 
دەســەاڵتی سیاســی و چەكــداری ئەو 
كاتی هێزی پێشــمەرگەی كوردســتان 
به سەركردایەتی حیزبی دێموكرات بۆ 

كوردستان ڕەوانە کران.
لــه كوردســتان چەكــی ئــەوان تەنیــا 
چەكــه پێشــكەوتووەكانی بەجێمــاو لــه 
نەبــوو،  پێشــوو  ڕێژیمــی  ســەردەمی 
بەڵكوو ئیتر ئەوان بەهۆی تەواوبوونی 
شــەڕ، ســنووره ئاوی و زەوینییەكانیان 

بــۆ كرابووه كــه زیاتر ڕیشــەی خۆیان 
داكوتــن و خۆیــان بــه چەكــی نوێــی 
هەروەهــا  بكــەن.  پڕچــەک  ســەردەم 
ماڕكــی  لــه  وەرگرتــن  كەڵــک  بــه 
لــە  کەڵکاژۆوەرگرتــن  و  ئیســامی 
بیــری مەزهەبی بەشــێک له خەڵكی 
ڕۆژهــەاڵت توانیبوویــان تا ڕادەیەک 
كەڵــک لــەو هەســته وەربگــرن و لــه 
هەندێــک شــوێندا جــێ پێــی خۆیــان 

بكەنەوه.
كات  ئــەو  ئێــران  ڕێژیمــی  هەروەهــا 
درێژخایەنــی  شــەڕی  هــۆی  بــه 

دەســەاڵتدارانی هەر دوو 
ر  و ســنو

)عێــراق 
و ئێران( و لەبیركردن و 

نەمانی هێژمۆنی حوكمڕانیان له هەر 
دوو بەشەكه، خەڵک تووشی برسیەتی 
و نەداری ببوونەوه؛ بەتایبەتی بەشــی 
ڕۆژهــەاڵت كــه دەبوو میوانــداری له 
كوردســتانیش  باشــووری  ئاوارەكانــی 
بــه  بۆیــه  هــەر  بیانپارێــزن،  و  بــكا 
بەكارهێنانــی خــۆراك و ســەرەتاییترین 
پێداویستییەكانی ئەو كات دەیهەویست 
خەڵــک لــه هێــزه كوردییــەكان دوور 

بخاتەوه و پێگەیان الواز بكات.

بەرپرسانی ڕێژیمی ئێران له شەڕەكانی 
كوردستان بۆیان دەركەوت كه تەنیا به 
چــەک و خــۆراک ناتوانــن پێــش به 
ڕەوتــی ڕزگاریخــوازی كــورد بگــرن. 
ئــەوەش بەهۆی بەرگری قارەمانانەی 
و  كوردســتان  پێشــمەرگەی  هێــزی 
خەڵكــی خۆڕاگری كوردســتانەوه بوو 
كه شكســتی به هێزێک هێنا كه تازه 
لــه فــەزای ئینقاب دابــوو و زیاتر له 
٦٠٠ هــەزار چەكداری، كه به هەموو 
تووشــی  دەكــرا،  پاڵپشــتی  شــێوەیەك 
شکســت کــرد. هەر بۆیه ئــەو هێزەی 
ڕێژیــم پەنــای بــرد بــۆ بۆشــاییەكی 
دیكــه و له پیانێکدا ئەوجار ئابووری 
كوردســتانی كــرده ئامانــج و ســەرەتا 
لــه بێكاركردنــی خەڵــک و دواتریــش 
فەرمانبــەران  مووچــەی  بڕینــی  لــه 
و گەمــارۆ بــۆ ســەر ســەرەتایی ترین 
پێداویستییەكانی ژیان دستی پێكرد.

له درێژەی ئەو پیانەدا ئەوجار دەستی 
ناوخــۆی  لــه  بــه كۆكردنــەوەی هێــز 
كوردســتان کرد و كەڵکی له نەداری 
و هــەژاری خەڵكی ئــەوكات وەرگرت 

و بــه بەرتیــل دان و تەمــاح وەبەرنانــی 
هەندێــک لــه نەیارانی نەزان پەرەســت 
دەستی بە خۆسەپاندن له ڕۆژهەاڵتی 
كوردســتان كرد. هەر لــەم بارودۆخەدا 
باڵــی  و  لــق  كردنــەوەی  كــه  بــوو 
ســنوورەكانی  دەرەوەی  لــه  ســەربازی 
کوردســتانیش دەســتیان پێکــرد، كــه 
ســەرەتا له چەند واڵتێکی وەك لوبنان 
و ســووریه و چەنــد هاوپەیمانییەكــی 
ئابــووری خــۆی دەســتی به مەشــق و 
ڕاهێنانــی ئــەو هێزانه كــرد. دواتریش 

ناخــی ڕاســتەقینەی خــۆی نیشــاندا 
و دەســتی بــه تێــرۆری سیاســی لــه 
دەرەوەی واڵتیــش كرد كه له ســەروی 
جوواڵنــەوه  ســەركردەی  هەمووانــەوه 
و بووژانــەوەی كــورد لــه ڕۆژهەاڵتی 
عەبدەلڕحمــان  )دوكتــور  كوردســتان 
قاســملوو( بــوو. ســپای پاســداران لــه 
ناوخــۆی واڵت لــە بەرامبــەر هێــزی 
فەرمانــی  لەژێــر  کــه  پێشــمەرگەدا 
دوکتــور قاســملوو دابــوون، دۆڕابوو و 
له دەروەش بەهۆی ژیری و دیپلۆمات 
بوونــی دوکتــوور قاســملوو ماهیەتی 
ڕاســتەقینەی ئــەو ڕێژیمه بــه جیهان 
ناســێندرا کــە ئەمانە بوونــە هۆكاری 
ئــەوەی دواییــن هەوڵی ڕەشــی خۆیان 
تاقی بكەنەوه و جارێكی دیكه خۆیان 
بــه تێرۆر بــه كۆمەڵــگای نێودەوڵەتی 

ناساند .
له دوای ئەوەیکە شكسته نیزامییەکان 
لــه  ســەربازی  هێــزی  تەلەفاتــی  و 
كوردســتانیش كەمتــر لــه شــەڕی ٨ 
ســاڵه نەبــوو و داخــی دۆڕانــی خۆی 
بــه ســەر خەڵكــی بێ دیفــاع دا ڕشــت، 
کوشتار له كوردستان و سەركوتی بێ  
بەزیانه و نامرۆڤانەی خەڵكی كورد و 
بێ دیفاعی كوردســتان له ڕۆژهەاڵت 
دەســتی پێكــرد، لــەم بارودۆخــەدا بوو 
کــە بــه ناچــار جوواڵنــەوەی كــوردی 
گشــتیی  بەرژەوەندیــی  هەمبــەر  لــه 
خەڵک و بێدەنگ بوونی كۆمەڵگای 
نێودەوڵەتــی بــۆ ماوەیــەک هێژمۆنی 
چەكداریــی خۆیــان كەمتــر كــردەوه و 
ئەوەش بوو به هەلێک بۆ چەکدارانی 

ســپا تاکــوو خۆیــان به ئێگجــاری به 
سەر خەڵکدا بسەپێنن.

بــه  دەوڵەتــان دا زۆر  نێــو  لــه  ڕەنگــه 
دەگمــەن دەركــەون ئەوانــەی كــه لــه 
یــەک حوكمڕانیدا خاوەنی دوو هێزی 
چەكــدار بــن كــه لەژێــر یــەک ئااڵدا 
كار بكــەن و بێگومــان وێنەی ســپای 
پاســداران هــەر لــه هیــچ كوێیەکــدا 

دەست ناكەوێ.
دەســەاڵتدارانی ڕێژیــم له دوای شــەڕ 
و  خۆیــان  جێ پێــی  قایم كردنــی  و 

كەوتنــه نێــو بــازاڕی جیهانی بەهۆی 
و  تــازه  بــازاڕی  و  گاز  و  نــەوت 
دەســت لێنەدراوی ئێرانەوه هەســتان به 
داڕشــتنی پیانــی دووهەمــی خۆیان 
لەمــەڕ پاڵپشــتیی ســپای پاســداران، 
له ســەرەتادا پشــتیوانیی یاســاییان له 
مەجلیســی ڕێژیــم وەرگرت و دەســتیان 
بــۆ ئاوەاڵكــردن و لــه دواتریــش دا بــه 
تەرخانكردنی بەشــێک لــه بوودجەی 
گشــتیی سەربازی بەو هێزه ئەوەندەی 
دیكه پەلیان ئەســتور و خۆیان بەهێزتر 

كرد. 
بــەاڵم ئــەوه ســەرەتایەك بوو بــۆ ئەوان 
و خەونــی ئــەوان تەنیــا بــەوه كۆتایی 
بــه  هەســتی  كــه  ڕێژیــم  نەهــات؛ 
لەرزۆكــی و ناســینی خــۆی لەالیــەن 
خەڵكــەوه كردبــوو، هەروەهــا هــەوری 
و  ئامریــكا  گەمارۆكانــی  ڕەشــی 
ڕۆژئــاوای لــه ســەر خــۆی دەدیــت و 
له ترســی كودەتای نیزامی یان ســپی 
بەســەر خــۆی دەســتی بــه گرتــن و 
ئێعدامكردنی سەرجەم دژبەرانی خۆی 
له نێوخۆ و تێرۆركردنی بەشێكی دیكه 
له هێزەكانی ئۆپۆزیســیۆن له دەرەوەی 
واڵت کــرد كــه لــه نێویانــدا تێــرۆری 
حیزبــی  پێشــمەرگەكانی  و  كادر 
دێموكــرات لــه باشــوور بــه هــاوكاری 
الیــەن و لق وپۆکانــی نزیــک له ســپا 
لــەم بەشــەی نیشــتمان نموونەیەکــی 

بەرچاون .
له دوای ئەو ســەركوته دەسەاڵتدارانی 
بــه  كات  ئــەو  كــه  رهبــری"  "بیــت 
وەكــوو  خامنەیــی  هاتنەســەركاری 

ڕێبەری گشــتی ســەرجەم دەسەاڵتیان 
لــه دەســت دابوو، ســپای پاســدارانیان 
وەكــوو هێــزی تایبــەت و نیزیــک لــه 
خۆیــان ناســاند و بــه تەواوەتــی لەژێر 
كۆنتڕۆڵــی دەوڵــەت به نــاو خەڵكی دا 
كــه  بەشــێوەیەک  دەرێ  هێنایانــه 
بــۆ  سیاسیشــیان  مەیدانــی  ئەمجــار 

كردەوه.
نزیكانــی  لــه  بەرچــاو  بەشــێكی 
خامنەیــی و له پاســدارە شــەڕدیتوو و 
نێوچاوان به بەردەمۆره ســووتاوی ئەو 
هێــزه بــه فەرمانــدەری و بەڕێوەبــەری 
لەژێــر چەپۆكــی توندی 
شەخســی 

دیــاری  خامنەیــی دا 
كران؛ هاوشــێوەی قزڵباشەكانی قاجار 

و ینیچیریەكانی عوسمانی .
بــۆ  كرانــەوەی مەیــدان  بــه  بەرەبــەرە 
ئــەوان جێــگای خۆیان لــه نێو تەواوی 
زۆری  بــه  دەســەاڵت  جومگەكانــی 
كردەوه تەنانەت دەستیان بەسەر تەواوی 
بەڕێوەبەرایەتییەكانیــش  و  ئیــداره 
ببوونــه  كــه  شــێوەیەك  بــه  داگــرت. 
دەزگایەكــی هەواڵگریــی تۆكمــه بــۆ 
نیزیكانــی ڕێبــەر و كــەس نەیدەوێــرا 
بەپێچەوانەی مەیلی ئەوان بجوڵێتەوە. 
له دوای هاتنەسەركاری ڕەفسەنجانی 
وەكــوو ســەركۆمار هەســت كــردن بــه 
گەورەبوونــەوەی ئــەو لــه نێــو خەڵكدا 
لەالیــەن خامنەییەوە، بڕیاری ئەوه درا 
كــه زیاتر بچنه نێو بەدەنەی دەوڵەتەوه 

و هەژمۆنی خۆیان زیاتر بكەن.
هــەر لەوەهــا هەلومەرجێــك دابــوو كــه 
دەســتی  ئــەوان  زێڕینــی  ســەردەمی 
پێكرد؛ سەرەتا به هۆی دانی چەندین 
ئیمتیازی ئینحساری بەوان و دواتریش 
بــه هاتنــه نێو بازاڕی نەوت و گاز له 
كێڵگه هاوبەشــەكانی لەگەڵ واڵتانی 
كەنداو ئیتر ئەوان ئێستا تەنیا هێزێكی 
چەكداری هەواڵگری كه بۆ سەركوت 
و زەبــر و زەنــگ و تۆقاندن و تێرۆری 
نەمابــوون،  ڕێژیــم  بەرهەڵســتكارانی 
بەڵکــوو ســەرچاوەی دارایــی ئێگجار 
زۆر گەورەشــیان كەوتبووە بەر دەســت، 
بەجۆرێک كه دەبوو نوێنەر و پشــكی 
ڕێککەوتن نامــە  تــەواوی  لــه  ئــەوان 
لەگــەڵ  دەوڵــەت  بازرگانییەكانــی 
دونیای دەرەوه و هەروەها  سازەندەگی 
لــه  ناوخــۆ  بــازاڕی  و  پێشــكەوتن  و 

دەستیاندا هەبێ.
دارایــی  ســەرچاوەی  دەســكەوتنی 
بــوو بــه ســەرەتایەك بۆ پەلهاویشــتنی 
واڵت  دەرەوەی  بــۆ  ئــەوان  زیاتــری 
ئیدئۆلــۆژی  جێبه جێ كردنــی  و 
ئەوجــار  كــه  شــیعی  ئیســامیی 
ڕەگێكــی فاشیستیشــی تێــدا بــەدی 
دەكرا. سەرەتا له لوبنان و دواتریش له 
ســووریه و لیبی و پاكســتان و بەشــێك 
له واڵتانی ئافریقایی دەســتیان پێكرد 
و تەنانەت واڵتانی ئامریكای باشوور؛ 
مۆڵگەیەكــی بــاش بــۆ ئــەوان بــەدی 
دەكرا به جۆرێک كه له ســەرجەم ئەو 
هاوڕەگەزبوونــی  بەهــۆی  واڵتانــەدا 
ڕێژیمەكانیــان لەگــەڵ تــاران توانیــان 
مۆدێلێــك لــه خۆیــان دروســت 
بەســتراوە  كــه  بكــەن 
بــێ  خۆیــان  بــه 
و  فكــر  و 

ی  ا جنــد ئە
جێبەجــێ  وان 
نموونــه  بــۆ  بــكا؛ 

حیزبوڵاڵ له لوبنان.
گەمــارۆی ئابــووری له ســەر پرســی 
مافەکانــی مــرۆڤ لەالیــەن واڵتانی 
ڕۆژئاوایی توانی له دەرەوه بەتەواوەتی 
ماهیەتی كۆماری ئیســامی ئاشكرا 
ناوخــۆش دا  لــه  هــاوكات  و  بــكات 
زەبرێكــی كوشــندەی لــه جومگەكانی 
ئەگــەر  كــه  دابــوو  دەســەاڵت 
جەمســەربەندیی واڵتانــی ڕۆژئــاوا و 
ڕۆژهــەاڵت هاوهەڵوێســت بان و ئێران 
لــه ڕۆژهەاڵتییــەکان نیزیــك نەبووایه 
بەدڵنیایــەوه دەوامــی نەدەهێنــا. ئــەوه 
بــوو بەهــۆی ئەوەیكــه جارێكی دیكه 
ســەرەكیترین دەســەاڵتدارانی كۆماری 
ئیســامی كه له كۆمەڵێک گرووپی 
مافیایــی و بازرگانــی شــەڕدیتوو و 
تێرۆریســت و چەواشــەكاری ئایینــی 
نیزیــك لــه "بەیتــی خامنەیــی" و لــه 
ســەرووی هەمــوان خــودی خامنەیــی 
ترســێكی  بــه  هەســت  دەهاتــن  پێــك 
ڕاســتەقینه لــه جوواڵنــەوەی خەڵكــی 

ناوخۆ بكەن.
دیكــه  جارێكــی  پاســداران  ســپای 
كرایــەوه؛  بــۆ  زیاتــری  مەیدانێكــی 
ئــەو جار دەبــوو له بەدەنــه و كابینەی 
دەوڵەتیش دا حوزووری هەبێ جا دەبوو 
بــه مایەی هەســت بــه ئارامی كردنی 
ئیتــر  بۆیــه  هــەر  ســەرووی خۆیــان. 
ئــەو جــار پلــەدارە نیزامییــەکان دەبوو 
ببــن بــه وەزیر و جێگر و ئــەو تۆزقاڵە 
دەســەاڵتەی كــه خەڵك بــه هی خۆی 
دەزانــی ئەوانیــش بســتێنن و خاترجەم 
بــن. ئەو جار له ســەرجەم دانوســتان و 
دانیشــتنه سیاســییەكانیش حوزووریان 
هەبوو و قسەی دڵی ڕەشی خامنەییان 
دەبــوو لــه بەیاننامــه و ئایین نامــه نێو 

دەوڵەتییەكاندا دەبوو سەپاندبایه.

پێشەوا 2٤
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تالب قەیسەری

دوای  و  ٢٠٠٤ەوە  ســاڵی  لــە 
بەهێزتربوونــی شــیعەکان لــە عێــراق، 
شــیعە  هیالــی  خواســتی  و  بــاس 
بەشــێوەیەکی بەرچــاو رووی لــە زیاد 
بــوون کــرد بەتایبــەت لە چەند ســاڵی 
ڕابــردوودا و لەگــەڵ چوونــە ســەری 
بەشــداری نیزامــی ئێــران له ســوریە و 
لوبنــان و عێــراق و زیــاد بوونی شــەڕە 
نێوخۆییەکانــی یەمــەن، میدیــاکان و 
کارناســان بــە بەردەوامی لێکدانەوەیان 
بــۆ رەهەنــدە جیاوازەکانــی ئــەم پرســە 
کــردووە، لەم وتارەدا هەوڵ دراوه زیاتر 
الیەنی نیزامی و پێویستی بەشداری و 
تەنانەت چوونە سەری ئاستی نیزامی 
ئامریکا بۆ پێشــگرتن لە هاتنە ئارای 
شــەڕ لــە خۆرهەاڵتــی ناڤین لــە نێوان 
دەسەاڵتدارە سوننە مەزهەبەکان، ئێران 
و هاوپەیمانــەکان لــە هیالی شــیعیدا 

لێکدانەوەی بۆ بکرێت.
هێزی نیزامی بە هەموو الیەنەکانییەوە 
لــە چۆنیەتــی و تێکنۆلۆژییەوە بگرە 
تاکــوو چەندایەتی، رۆڵی راســتەوخۆ 
پرســە  لەســەر  یەکاکــەرەوەی  و 
سیاســییەکان هەیــە و لە ئەساسیشــدا 
سیاســەتە درێژمــاوەکان بــە خوێندنەوە 
لــە هێــزی نیزامی بە ئەنجــام دەگەن. 
خۆرهەاڵتــی  قەیرانەکانــی  لــە 
ناوەراســت دا کــە بەهــۆی پرۆژەکانی 
هیالی شــیعەی ئێران بە یەکێک لە 
خوێناویتریــن و درێژماوەتریــن قەیــران 
شــەڕی  دوای  لــە  ژینۆســایدەکان  و 
دووهەمــی جیهانــی بــە ئەژمــار دێت 
هاوکێشــە  و  نیزامــی  هێــزی  باســی 
نیزامیەکانن کە هاوکێشــە سیاسی و 
ستراتێژییەکانی واڵتان لەم قەیرانانەدا 
پرســەکانی  نــە  دەکــەن  دەستنیشــان 
مافــی مــرۆڤ و مرۆڤــی! بــە هۆی 
لەســەرەخۆبوونی ئۆبامــا لــە هەنگاوە 
روســیە،  واڵتــی  کردەکییەکانیــدا 
بوونــی ســەربازی خــۆی لــە واڵتــی 
ســوریە ســەپاند و هەر ئەم پرسەش بوو 

کــە ئامریــکای لــە روبەروبوونــەوەی 
راســتەوخۆ لەگەڵ روسیە لە کردەوەدا 
گەیاندە شوێنێک کە لە ئێستادا پاش 
سیاسەتی لەســەر کار وەالنانی بەشار 
ئەســەد نییە و تەنانەت سیاسەتوانان و 
بەرپرســانی ئامریکایی رایانگەیاندووە 
پــەروەردەو  سیاســەتی  ئامریــکا  کــە 
چەکدارەکانــی  کردنــی  پۆشــتە 
ئۆپۆزیســیۆنی راگرتــوە بــەاڵم، ئــەوە 
بــە مانــای دانــی ســوریە بە روســیەو 
ئێران نییە و تەنانەت وەک شکســتی 
ئامریــکاش لــەم پێوەندیــەدا بە ئەژمار 
نایەت چونکە تا هاتنە ئارای شەڕی 
نێوخۆیی سوریە تەواویەتی ئەم واڵتانە 
وەک هاوپەیمانییەتــی روســیە و ئێران 
بــە ئەژمــار دەهاتــن بــەاڵم لەئێســتادا 
تەنیــا بەشــێکی لــە ژێــر دەســەاڵتی 
بەشارئەســەددایە وهیــچ کات ســوریە 
دۆخی پێش شــەڕی ناوخۆیی ئەزمون 
ناکاتــەوە بــەاڵم، کۆماری ئیســامی 
کە بەردی بناغەی سیاسەتی دەرەکی 
لەسەرهەناردەکردنی شۆرش داڕشتووە 
نــە بە پشــکی کــەم لە ســوریە ئۆغرە 
دەگرێــت و نــە ئاشــتی و ئارامــی لەو 
ناوچەیەدا بــە قازانجی خۆی دەزانێت 
چونکە هاتنە ئارای ئاشتی بەردەوام، 
بــە بێ هاتنــە ئــارای ڕێککەوتنێک 
لــە هەمبــەر دەســتێوەردانەکانی ئێــران 
و  لوبنــان  لەســەر  بەشارئەســەد  و 
بەرتەسک کردنەوەی چاالکییەکانی 
حیزبــواڵی لوبنــان ئیمکانــی نییــە و 
هەر جــۆرە ڕێککەوتنێــک بە مانای 
شــیعە  هیالــی  پــڕۆژەی  شکســتی 
ڕێژیمــی  بوونــەوەی  بەرتەســک  و 

بــۆ  پێناســەی  ئیســامی  کۆمــاری 
دەکرێــت. بــۆ تاوتوێــی زیاتــری ئــەم 
بابەتــە ئاماژەیــەک دەکەیــن بــە دوو 
پرس: یەکێکیان بۆچی ئێران، لەســەر 
دامەزراندنــی هیالــی شــیعە ســورە و 
دووهەمیــان بۆچــی ئامریکا دژایەتی 
ئەم هیالە دەکات؟ هەرچەند ئەم دوو 
پرسە هەر کامەیان باسێکی بەرباڵو و 
قووڵە و پێویســتە بە شێوەی جیاواز لە 
بابەتی دیکەدا لێکدانەوەی بۆ بکریت 

بەاڵم بە کورتی هێمایان بۆدەکەین.
ئێــران  بــۆ  شــیعی  هیالــی  بۆچــی 

گرینگە:
جیا لە پرسە ئایینی و مەزهەبییەکان 
کە رێبەرانی رێژیم خۆیان بە نوێنەری 
بــۆ هاتنــە ئــارای دەســەاڵتی  خــودا 
ئایینــی لــە ئاســتی دونیــادا دەزانن و 
هەر بەم هۆیەشەوە لە جیاتی قازانجی 
رێــگای  ئێــران،  نیشــتمانی خەڵکــی 
گەیشــتن بە خولیای وەدەست خســتنی 
گرتۆتەبــەر،  جیهانیــان  دەســەاڵتی 
پرســی گرینــگ بــۆ رێبەرانــی رێژیم 
ئەوەیــە کــە لە ئەگــەری هاتنە ئارای 
ئاشــتی لە عێراق و ســوریە و یەمەن و 
دامەزراندنی دەسەاڵتە نیشتمانییەکان 
لــە جێــگای توندڕەوییــە ئایینیــەکان 
لــەم واڵتانــەدا، کۆمــاری ئیســامی 
دەکەوێتە سەرەولێژی رووخان چونکە، 
هــەم لــە رووی ئابوورییــەوە ناتوانێــت 
ڕکەبەرایەتــی واڵتانــی ناوچــە بکات  
کە لــە رووی بەرهەمهێنانی ناپاقژی 
ناوخۆیی لە ئێران ســەرترن و سەرانەی 
ناوخۆییــان  ناپاقــژی  بەرهەمهێنانــی 
بەبــەراورد لەگــەڵ ئێــران زیاتــرە و لــە 

رۆژهەاڵتی ناڤینیشدا بەهەبوونی وەها 
پێکهاتەیەکی سیاســی و گرێچنێکی 
ناتوانێــت  نیشــتمانییەوە  و  ئایینــی 
وتەنانەت دوای ئاڵۆزییە ئایینییەکان، 
رێژیمی کۆماری ئیســامی زیاتر لە 
جــاران لەگەڵ قەیرانی رەوایی لەالیەن 
نەتەوەکانــی نێــو ئێران کە ســااڵنێکە 
لــە ژێــر ســێبەری دەســەاڵتی ئایینیدا 
مافــی نەتەوایەتیــان لــە پەراوێز خراوە 

بەرەوڕوو دەبێتەوە.
ئامریــکا بۆچــی دژایەتــی هیالــی 

شیعی دەکات: 
بۆتــە  شــیعی  هیالــی  ئەگەرچــی 
هــۆی کۆنترۆڵــی واڵتانــی عەرەبــی 
و کێبڕکــێ چەک وچۆڵییــەکان بــە 
قازانجــی کۆمپانیــا ئامریکاییــەکان 
بــە  رەوایــی  ئــەوەش  و  شــکاوەتەوە 
ئامریــکا  درێژمــاوەی  مانــەوەی 
هــۆکار  دوو  بــە  بــەاڵم  دەبەخشــێت 
ئامریــکا ئەوە بە قازانجی درێژماوەی 

خۆی نابینێت.
ســەر  بــه  ئێــران  بوونــى  زاڵ   .١
رۆژهەاڵتــی  نەوتــی  ســەرچاوەکانی 

ناڤین: 
نەوتــی  زۆری  هــەرە  زۆربــەی 
لــە واڵتانــی  خۆرهەاڵتــی نێوەراســت 
عەرەبســتان، عێــراق و ئێراندایــە کــە 
زۆربــەی ئــەم ســەرچاوانە لــە ناوجــە 
واڵتانــەدان  ئــەم  شیعەنشــینەکانی 
ئــەم  بەســەر  ئێــران  زاڵبوونــی  و 
ســەرچاوانەش لــە دژی قازانجەکانی 
ئامریــکا لەمــەڕ دابیــن کردنی وزەی 
خــۆی و هاوپەیمانەکانــی و زاڵ بوون 
و کۆنترۆڵــی ســەرچاوەکانی وزه بــۆ 
گوشارهینان بەسەر واڵتی چین دایە.
٢. زێدە بوونی کێشــە ئەمنیەتییەکان 

بۆ رۆژئاوا:
بڕیوەتــە  ئامریــکا چــاوی  هەنووکــە 
ســەر واڵتانــی رۆژهەاڵتــی ئۆروپــا و 
باشــوری ئاســیا بــۆ بەرەنگاربوونــەوە 
لەگــەڵ زێدەخوازییەکانــی روســیە و 
چیــن،  واڵتــی  هەروەهــا کۆنترۆلــی 
لەم راستایەشــدا هاتنــە ئارای هیالی 
شیعە بەشێوەی کردەوەیی سنورەکانی 
ئایینــی واڵتی ئێران لە ســنوورەکانی 
ئۆرووپــا نیزیــک دەکاتــەوە ئەوەش بە 

گەورەتریــن لەمپــەری ســەر ڕێــگای ئێران بۆ ســازکردنی هیاللی شــیعی و 
پەرەدان بە تووندرەوییەکان بوونی هێزی ســەربازی ئامریکایە

و: سابیر فەتاحی

واتــای زۆربوونی کێشــە ئەمنیەتی و 
هێرشــە موشەکییەکانی ئێرانە ئەوەش 
شــتێک نییە کە بە قازانجی رۆژئاوا 
بێت بەتایبەت کە ئێران خەونی روخانی 
پێکهاتەی جیهان و بەدەســتەوەگرتنی 
ئەم دەسەاڵتە دەبینێت ئەوەش بە واتای 
هێرش بۆ ســەر شارســتانیەتی ئۆرووپا 

بەئەژمار دیت.
بە ســرنجدان بەو شــتانەی کە باسمان 
دەســتێوەردانەکانی  هــۆکاری  کــرد 
ئامریــکا لــە ســوریە بــۆ کۆنترۆڵــی 
زێدەخوازییەکانــی ئێــران تــەواو روونــە 
تووشــی  نایهەوێــت  ئامریــکا  بــەاڵم، 
شــەڕی ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ رووســیە 
بێــت چونکــە شــەڕ لەگــەڵ رووســیە 
ئەگەری شــەڕی جیهانــی بەدواوەیە؛ 
بــە جێــگای  بــەم هۆیــەش ئامریــکا 
سیاسەتی شەڕ و دەرگیری راستەوخۆ 
لەگــەڵ ئێران لە ســوریە کە ئەگەری 
شــەڕ لەگەڵ رووســیە زیاد دەکات بە 
کردەوە سوریەی وەک زەلکاوێک بۆ 
ئێــران لێکردووە کە تا ئیســتا چەندین 
ملیــارد دۆالری لــە دارایەکانی ئێران 
و گیانــی هــەزاران پاســدار و هەروەها 
هەیمەنــەی ئێرانــی وەک پشــتیوانی 
ســەرەکی بەشــار ئەســەد لــە ئاســتی 
جیهانــدا نوقمی خۆی کردووە. بوونی 
ئامریــکا کــە زیاتر بوونــی هەوایی و 
زانیاریــە، وەک هــۆکاری ســەرەکی 
زاڵ نەبوونــی ئێــران و بەشــار ئەســەد و 
هاوکات بە پشــتیوانییەکانی رووســیە 
لــە ســووریە دایــە. لەالیــەک هێــزی 
هەوایــی ئامریکا بە کەڵک وەرگرتن 
بەهــۆی  کــە  زانیــاری  هێــزی  لــە 
ســەتەالیت و فڕۆکە ســیخورییەکانی 
خۆرهەاڵتــی  ناوچــەی  لــە  کــە 
ناوەراســتدا بوونیــان هەیــە بۆتە هۆی 
لۆژێســتیکی  پشــتیوانی  ئەوەیکــە 
ئێران لە گرووپە چەکدارەکانی شــیعە 
لــە یەمــەن و ســوریە لەگــەڵ کێشــە 
بــەرەوڕوو بکاتــەوە چونکــە ئێــران لــە 
بوونــی هێزێکــی هەوایــی و دەریایــی 
لــەم  ناتوانێــت  و  بەریــە  بــێ  ئەوتــۆ 
گەمارۆیــەی کــە لەالیــەن ئامریــکاو 
ئــاراوە  هاتۆتــە  هاوپەیمانەکانــی 
رزگاری بێت و ئەو کارەش پشتیوانی 
لۆژێســتیکی بــۆ ئێران کــە رووی لە 
رێــگا دژە بــاوە جیــاوازەکان کردۆتەوە 
و  ماڵــی  لێکەوتــەی  بــەرەوڕووی 
بــەاڵم، مخابــن  بۆتــەوە  گیانــی زۆر 
دوای هەمــوو ئەو هەواڵنــە کۆماری 

ئیســامی دوای رێککەوتنی ناوکی 
بــە کــردەوە هەنگاوەکانــی بــۆ هینانە 
ئارای هیالی شیعە خیراتر کردۆتەوە 
ئەم کارەش پێویستی بە بوونی جیدی 
ئامریــکا لــە خۆرهەاڵتی ناوەراســت و 
لەگــەڵ  جیــددی  رووبەڕووبوونــەوەی 

ئێران بە دوادادەبیت.
شــایەتی  دوایانەشــدا  لــەو   
بەرپرســانی  هۆشــدارییەکانی 
ئامریکایی بۆ ســەر بەرپرسانی رێژیم 
بووین، هەرچەند واڵتی عەرەبســتان و 
هاوپەیمانەکانــی لــە رووی نیزامیــەوە 
زۆر ســەرتر لــە ئێرانــن بــەاڵم، حــەزی 
شــەڕی راســتەوخۆیان لەگــەڵ ئێــران 
ئەوتــۆ،  شــەڕێکی  چونکــە  نییــە 
درێژمــاوە و بەربەریــن دەبێت و زۆر بە 
باشــیش قەیرانەکانی ئەم شەڕە دەزانن 
و تەنیــا بــە دەســتێوەردانی ئامریــکا 
دەگاتــە  بەرانبــەری  هێــزو  دژایەتــی 
هیچــکات  ئێــران  کــە  جێگایــەک 
ئەزمــوون  چەشــنە  لــەم  ریســکێکی 
نــاکات بــەاڵم ئەگــەر ئامریکا بە هێز 
و بــۆ کۆنترۆڵــی دەســتێوەردانەکانی 
ئێــران کە رووی لــە زیاد بوونە نەیەتە 
گۆرەپانــەوە هاتنــە ئــارای شــەڕێکی 
بەربــاڵو لە رۆژهەاڵتی ناڤین دوور لە 

چاوەڕوانی نییە.
لــەم روانگەوە هاتنە ئارای شــەڕێکی 
ناوەراســت  خۆرهەالتــی  لــە  بەربــاڵو 
زۆر مەترســیدارە کــە دەبێتــە هــۆی 
توونــدرەوە  گرووپــە  بەهێزبوونــی 
شــیعەو ســووننەکان، ئەوەش کێشــەی 
ئەمنیەتــی زۆر گەورەتــر لە داعشــی 
بەداخــەوە  لێدەکەوێتــەوە.  دوونیــا  بــۆ 
گەمــارۆی یەمــەن بــۆ پێشــگرتن لــە 
هەناردەی چەک و تەقەمەنی لەالیەن 
ئێرانەوە، کارەســاتی مرۆڤی لەم واڵتە  
لێکەوتۆتــەوە کە لە تەنیشــت شــەڕی 
نێوخۆیــی لە ســوریەو عێــراق قەیرانی 
لــە  کــە  ئــاراوە  هێناوەتــە  مرۆڤــی 
ئەگــەری درێــژەی تووندوتیژییــەکان 
دەبێت شــاهیدی مــردن و لەنێوچوونی 
هــەزاران منــداڵ بین. ڕەنگــە رێگای 
یەکجار زۆرمان بۆ ئاشــتی و ئارامی 
خۆرهەاڵتــی  دۆخــی  کۆنترۆڵــی  و 
لــەو واڵتانــەی  ناوەراســت و ئاگربــڕ 
کــە ناومــان هێنا بوونیــان هەبێ بەاڵم 
تەنیــا رێــکاری گشــتی و بنچینەیی 
ئەم کێشــانە ســەرەونخوونی دەسەاڵتی 
مەزهەبــی ئێــران و هــەوڵ بــۆ هێنانــە 
ئارای دەســەاڵتە دێمۆکراتیکەکان لە 

خۆرهەاڵتی ناوەراستە.

لەکەس شاراوە نییە کاتێک لەساڵی 
٢٠١١ خەڵکی وەزاڵەهاتووی  سوریا 
دژی ڕێژیمــی دیکتاتــۆری بەشــار 
ئەســەد دەســتیان دایە خۆپیشــاندان و 
بە پشتیوانی سپای ئازاد رووبەرێکی 
زۆر لــەو واڵتەیــان کۆنتــڕۆڵ کــرد، 
پشــتیوانییەکی  کاتیشــدا  لەهەمــان 
خۆیــان  بــۆ  نێودەوڵەتییــان  بەرینــی 
مســۆگەر کــرد و رۆژبــە رۆژیش لە 
ســەرکەوتنەکانیان بــەردەوام دەبــوون، 
دیمەشــقی  لــە  بەشــێک  تەنانــەت 
پێتەختیشــیان خســتە ژێر کۆنتڕۆڵی 
خۆیانــەوە. لەم هەلومەرجە ناســکەدا 
ئــازاد  ســپای  هێزەکانــی  کــە 
سەرمەستی سەرکەوتنەکانیان بوون، 
هەوڵەکانــی  ئیســامی  کۆمــاری 
خۆی وەگەڕخســت و بە دامەزراندنی 
بەنــاوی داعــش و  هێزێکــی دڕنــدە 
دواجار نیزیک کردنەوەیان لە ســپای 
ئازادی سوریا و ئەنجامدانی هەندێ 
هــەر  لــە  دوور  قێزەونــی  کــردەوەی 

پڕەنســیپ و بەهایەکــی ئەخاقــی، 
ســیمایەکی ناشرینیان لە سپای ئازاد 
پیشــانی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی دا. 
ئەمە وایکرد کۆمەڵگای نێودەوڵەتی 
کە تا ئەوکات پشتیوانییان لە سپای 
ئــازاد دەکرد هەموو یارمەتییەکانیان 
رابگــرن،  ســوریا  ئۆپۆزســیۆنی  بــۆ 
بەم شــێوەیە ئوپۆزســیۆنی ســوریا بێ 
پشــتیوان مایەوە و بەشــار ئەســەدیش 
قۆناغ بە قۆناغ بەیارمەتی رووسیا و 
ســپای پاسدارانی ئێران و حیزبوڵاڵی 
لوبنــان و بەشــێک لە هێــزە چەکدارە 
شیعەکانی عێراق توانی بەسەر سپای 
ئــازاددا ســەرکەوێ. تــا ئێــرە ئێــران 
توانی سیاسەتێکی سەرکەوتووانە بە 
قازانجــی ڕێژیمی ئەســەد لە ســوریا 

پەیڕەو بکات.
ئامــاژەی  لێــرەدا  مەبەســتمە  ئــەوەی 
ئــەوەی  پــاش  کــە  ئەوەیــە  پێبــدەم 
هێزەکانی داعش بەفەرمانی کۆماری 
ئیسامی هێرشیان کردە سەر عێراق و 
پارێزگا سوننە نشینەکانیان کۆنتڕۆڵ 
کرد و تۆڵەی شــەڕی هەشــت ساڵەی 
ئێران و عێراقیان لە سوننەکان کردەوە، 
لەژێر چاوەدێری کۆماری ئیســامی 
ســەوزی  گڵــۆپ  هەڵکردنــی  بــە  و 
مالکی ســەرۆک وەزیرانی ئەوکاتی 
عێــراق و رادەســتکردنی چەکوچۆڵی 
پێشــکەوتووی ســپای عێــراق بەداعش 

لــە پارێزگای نەینەوا، هێرش بۆ ســەر 
کوردســتان دەســتی پێکــرد کــە لــەم 
هەنگاوەشــیاندا مەبەســتیان ئــەوە بــوو 
کە کوردستان بەتەواوی بکەوێتە ژێر 
کۆنتڕۆڵــی داعــش و کوردســتانیش 
تووشــی هەمــان چارەنووســی ناوچــە 
پــاش  بــەاڵم  بێــت،  سوننەنشــینەکان 
هێــزی  قارەمانانــەی  شــەڕێکی 
لەژێــر  کوردســتان  پێشــمەرگەی 
بارزانــی  ســەرۆک  فەرماندەیــی 
هێزەچەکدارەکانــی  فەرمانــدەی 
ویایەتــە  پاڵپشــتی  و  کوردســتان 
یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا و هێــزی 
رووبــەڕووی  داعــش  هاوپەیمانــان، 
شکســتێکی گەورە بوویەوە و تەنانەت 
کوردســتانییەکانی  ناوچــە  لــەو 
دەرەوەی ئیــدارەی هەرێمیــش وەدەر نرا 
و دواجاریــش هــەر بەهــاوکاری هێزی 
پێشــمەرگەی کوردستان سپای عێراق 
توانی بچێتە ناو مووسڵەوە و ئەو شارە 

ئازاد بکات. 
ئێستا کە داعش هەم لە سوریا و هەمیش 
لــە عێــراق مۆمی تەمەنــی رووی لە 
کــزی کــردووە، کۆمــاری ئیســامی 
دیکــەی  ســیناریۆیەکی  دیســان 
داڕشــتووە؛ ئەویــش رێککەوتننامەی 
نێوان حزبوڵاڵی لوبنان و بەشار ئەسەد 
و داعشە. بەپێی ئەم رێککەوتننامەیە 
هێزەکانــی داعــش دەتوانــن لەبەرانبەر 
ســەربازێکی  رادەســت کردنەوەی 
حیزبوڵاڵ و تەســلیم کردنەوەی تەرمی 
و  حیزبوڵــاڵ  چەکدارێکــی  چەنــد 
رادەست کردنەوەی تەرمی پاسدارێکی 
ئێرانــی بەنــاوی موحســین حوجەجــی 

بــە ئێــران، سێســەد چەکــداری خۆیان 
لەناوچــەی  بنەماڵەکانیــان  لەگــەڵ 
دێــرەزور  بــەرەو  لوبنانــەوە  قەلەمونــی 
لەنێــوان عێــراق و ســوریا بگوازنــەوە. 
ئــەم رێککەوتنــە لەم کاتــەدا دەتوانێ 
هەڵگری ئەم پەیامانەی خوارەوە بێ:

١ـ دوورخستنەوەی شەڕ لە ناوچەکانی 
ژێر کۆنتڕۆڵی حیزبوڵاڵی لوبنان.

ئەســەد  بەشــار  تۆڵەکردنــەوەی   -٢
لــە ئەمریــکا کە پێشــی لــە هەاڵتنی 
هێزەکانــی داعــش لــە عێراقــەوە بــۆ 

سوریا نەگرتبوو.
٣- هاتنــەوەی داعــش بــەرەو دێــرەزور 
دەبێتــە هــۆی ئەوەی شــەڕ لــە ناوچە 
واتــا  ســوریا  کوردســتانییەکانی 
ئێســتا  کــە  کوردســتان  رۆژئــاوای 
لێــدەکات  پشــتیوانییان  ئەمریــکا 
ئەســەدیش  بەشــار  و  بێتــەوە  چڕتــر 
بەناوی شــەڕی داعشەوە ئەو ناوچانە 
کۆنتــڕۆڵ بکاتەوە، هەرچەند پێشــتر 
رۆژئــاوای کوردســتان بــە رێککەوتن 
لەالیەن بەشار ئەسەدەوە درایە پەیەدە.

٣- گریمانەیەکی دیکە دورخستنەوەی 
داعشــە لە ناوچە شــیعە نشــینەکان و 
هێنانــەوەی دووبارەیانــە بــەرەو ناوچــە 

سوننەنشینەکانی عێراق.
٤- پــاش ئەوەی کۆریــدۆری تاران - 
بەیروت لەالیەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە 
رێگایەکــی  ئــەوەی  بــۆ  درا  تێــک 
و  هاوپەیمانەکانــی  بــەرەو  وشــکانی 
بەرەو دەریای سپی ناوەراست بۆ خۆی 
بکاتــەوە_ هەرچەنــد ئــەو کۆریــدۆرە 
هەرێمــی  ســەرۆکی  لەالیــەن  پێشــتر 
کوردستانەوە تێکدرا لەوەی کە ئیزنی 

بە ئێران نەدا لە رێگای کوردســتانەوە 
بکاتــەوە_  ســوریا  بــەرەو  رێرەوێــک 
ئێستا دەیهەوێ بە بەهانەی هێزەکانی 
داعش لە رێگای حەشدی شەعبییەوە 
ئــەو رێگایە بەرەو لوبنــان بکاتەوە کە 
گومانــم هەیە لەمەشــیاندا بەئاســانی 
بتوانــێ ئــەو پانــەی جێبەجــێ بکات 
چونکــە لەمێژە ئەمریکا بەو خەونەی 

ئێرانی زانیوە.
ئــەو ئەگەرانــە بەهێزتــر  ٥-لەهەمــوو 
ئەوەیــە کــە هاتنــەوەی چەکدارانــی 
داعــش بــەرەو دێــرەزور واتە ســنووری 
ســەرەتای  دەبێتــە  ســوریا  و  عێــراق 
ناوچــە  بــەرەو  داعــش  هاتنــەوەی 
باشــووری  کوردســتانییەکانی 
هەنــدێ  رەنگــە  کــە  کوردســتان 
هێــزی کوردیــش بــە ئەجنــدای ئێــران 

رێگەخۆشکەر بن بۆی.
هــەروەک هەمــوو الیەک ئــاگادارن 
کەمتــر لە ســێ حەوتــووی دیکە لە 
دەرەوەی  ناوچەکانــی  و  کوردســتان 
بــۆ  گشتپرســی  هەرێــم  ئیــدارەی 
بەڕێــوە  کوردســتان  ســەربەخۆیی 
دەچێت، ئەم مەســەلەیە زیاتر لە هەر 
شــتێکی دیکــە کۆماری ئیســامی 
تووشــی سەرئێشــە کــردووە و خــەوی 
لــە چــاو زڕانــدوون، هەربۆیــە  دوای 
ئەوەیکە نەیانتوانی لە ئاراستەکردنی 
داعش بۆ هێرشکردنە سەر کوردستان 
ســەرکەوتن بەدەست بێنن، ئەمجارە و 
لەم کاتە هەســتیارەدا کە پاش ســەد 
ســاڵ گەلــی کوردســتان دەیهــەوێ 
هەنــگاو بــەرەو ســەربەخۆیی بنــێ و 
کۆتایــی بــە ســەد ســاڵ نەهامەتــی 

و  ژینۆســاید  و  دەربــەدەری  و 
و  ئەشــکەنجە  و  کــردن  زیندانــی 
ئــازار بێنێــت، دەیانهــەوێ دووبارە ئەم 
گەلــە بــەش مەینەتــە بــە شــەڕێکی 
دیکــەوە ســەرقاڵ بکــەن تــا پێــش بە 
رێفراندۆمی ســەربەخۆیی کوردستان 
بگــرن، بــۆ ئەم مەبەســتەش باشــتر و 
ئاســانتر دەتوانن لە رێگای حەشــدی 
ئــەو  بخزێننــە  داعــش  شــەعبییەوە 
 ١٤٠ مــادەی  شــمولی  ناوچانــەی 
دەکات تا هەرهیچ نەبێ گشتپرســی 
لەو ناوچانە دوا بخەن. ئەوەی دیارە و 
بەئاشــکرا دەبینین ئەوەیە کە شەڕی 
حەویجە دواخرا بۆ ئەوەی بە بیانووی 
حەویجــەوە  کۆنتڕۆڵ کردنــەوەی 
هێزێکــی زۆر لــە ســپای عێراقــی و 
شــەعبی  حەشــدی  میلیشــیاکانی 
بهێننــە ئــەو ناوچانەی کــە کورد بە 
خوێنی هەزاران رۆڵەی ئەم نیشتمانە 
ئێســتاش  کردۆتــەوە،  کۆنتڕۆڵــی 
کــە پرســی رێفرانــدۆم لەئارادایە ئەو 
گریمانەیــە بەهێزتر دەبــێ کە داعش 
لە رێگای حەشدی شەعبییەوە بەرەو 
پەلکێــش  کوردســتان  ســنوورەکانی 
شــەڕی  بەنــاوی  دواجــار  و  بکــەن 
داعشــەوە هێزەکانیــان بهێننــە ناوچــە 

کوردستانییەکانەوە.
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەم گریمانانــە 
پێویســتە  دۆخەکــە  هەســتیاریی  و 
بــە  زۆر  کوردســتان  ســەرکردایەتی 
وشــیارییەوە لــە رووداوەکان بڕوانێ و 
پێش لەهــەر ســناریۆیەکی چاوەڕوان 
و  ئیســامی  کۆمــاری  نەکــراوی 

نەیارانی کورد بگرێ.

ئامانجە شاراوەکانی پشت رێککەوتنەکەی نێوان 
حیزبوڵاڵی لوبنان، رێژیمی ئەسەد و داعش
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توتالیتاریزم وكۆمەڵگا
مۆنتێسكیۆ دەڵێ : دیكتاتۆر كەسێكە 
بــۆ لێكردنــەوەی ســێوێك، دارەكــە لــە 
ڕیشــەوە هەڵدەكەنێ. بێ شــك تــا دنیا 
و  دەســەاڵتداریەتی  بــووە  دنیــا  بــە 
بەڕێوەبردنــی حكومــەت و میرایەتیی 
هەبــووە و هەر دەشــبێ . بەاڵم ئەوەی 
جێــگای لێوردبوونەوەیە چۆنیەتی ئەو 
حكومەتەیــە و چلۆنایەتــی كارگێڕی 
و كەڵــك وەرگرتــن لــەو دەســەاڵتەیە. 
زۆرتــر  دەســەاڵتەكان  ڕابــردوودا  لــە 
ســەر  لــە  توێكڵییــان  كارتێكــەری 
كۆمەڵــگاو مرۆڤایەتــی هەبــوو، بەاڵم 
ئێســتا – یانــی لــە ســەدەی هــەژدە 
دوای  واتــە  ـــــ  بەمــاوە  نــۆزدە  و 
و  نەتــەوە  ــــ  دەوڵــەت  جێگیربوونــی 
هاتنــە ئــارای حكومەتــە مودێڕنەكان 
، دەســەاڵتەكان دەوڵەتێكــی ڕووكاڵــی 
؛  نەبــوون  ئاســایی  وخوازراوێكــی 
بەڵكوو ئەو جار سیستمێكی مۆدێڕنی 
فكری و ئەندێشــەخوازی تایبەتی بوو 
و كاریگەریــی لــە ســەر ســتراكچێری 
گشــتی كۆمەڵــگا و بیرۆكــەی تاكی 
ئەمجــار  ئیــدی   . كۆمەڵــگا هەبــوو 
ئیدئۆلۆژیێكــی تایبــەت بــە خۆیــی و 
پەســندی خــۆی ڕەچــاو دەكــرد و بــە 
پڕۆپاگەنــدەو هەوڵێكــی هەمەالیەنانە 
لەو پێناوەدا تێدەكۆشــا و ئیســتڕاتێژی 
و تاكتیكــی خۆشــی هــەر لــە ســەر 
ئیدیۆلۆژییــە  و  فكــری  بنەمــا  ئــەو 

پۆلێن بەندی دەكرد . 
بــۆ  ڕێچكەشــی  و  ڕێــكار  ئەوجــار 
كۆمەڵگا دەست نیشان دەكرد و نەتەنیا 
كاریگــەری لەســەر ڕواڵــەت و ڕەوتی 
ئاســایی و بژێــوی ژیانــی كۆمەڵــگا 
و  هەســت  ئەوجــار  بەڵكــوو  دادەنــا، 
ئێحســاس و دەروونــی مرۆڤەكانیشــی 
هێژمۆنــی  چەتــری  ژێــر  دەخســتە 
ئەندێشــەی خــوازراوی خۆی و بەپێی 
فەلســەفییەكانی  و  فكــری  بنەمــا 
توێــكڵ  لــە  دەســتی  حكومەتەكــەی 
وردە   . وەردەدا  كۆمەڵــگا  كاكڵــی  و 
 ، ئیدئۆلۆژخــوازەكان  دەســەاڵتە  وردە 
و  توندئــاژۆ  دیكتاتۆرێكــی  چەشــنە 
توتالیتاریزمێكــی بنەماخوازی وشــك 

و چەق بەستووی هێنایە مەیدانەوە .
بــە قەولــی خۆیان ئەمڕۆ دەســتوور لە 

خواوەندەكانەوە وەردەگرن .
تــاك  و  دیكتاتــۆر  حكومەتــە 
ڕەهەندەکانــی ئێســتا ، ئەونــدەی بــۆ 
كارتێكەری لە سەر جەستەی مرۆڤانی 
كۆمەڵــگا هــەوڵ ئــەدەن، ســەد هێندە 
هەوڵیانــە بــۆ ڕەهەند لێدان لە دەروونی 
شــوێندانەربن  گەرەكیانــە  كەســەكان ؛ 
 ، كۆمــەڵ  دەروونــی  نــاخ و  نێــو  لــە 
ســایكۆلۆژی و ڕۆحییاتی مرۆڤەكان 
تاکــوو بە قازانجــی بەرژەوەندییەكانی 
خۆیان بەرجەســتەی بكەن و هێژمونی 
سیاســیخوازی خۆیــان بكەنە گوتاری 
زاڵــی ســەرتاكی كۆمەڵــگا و جگــە 
لــە بەرژەوەنــدی و قازانجی پێویســتی 
خۆیــان، نەهێڵــن هیــچ بیــرو هزرێكی 

نوێ و جیاواز چرۆ بكات . 
لــە ڕێبەر هەتا ئەندامــی هەرەخوارێی 
شــابەندی ئەو جــۆرە ڕێژیمانە ، تەنیا 
یــەك   . دەبینــن  شــت  یــەك  تەنیــا  و 
ڕەنــگ، یــەك دەنگ، یــەك بیر، یەك 
ڕەگــەز، یــەك ئاییــن، یــەك بۆچوون ، 
یــەك زمان و هتــد . هیتلێرو هیملێری 
هــاوڕێ و هاوبیــری، ئاشــقی ڕەنگی 
ئیســتالین  بــوون.  ماتەمیــن  ڕەش و 
ڕەنگی سووری ال پیرۆز بوو. هەر بەو 
پێیەش كۆمەڵگا بەرەو ئەو الیەنە هان 
دەدرا. هەمــوو حكومەتــە تاك ڕەهەند 
و دیكتاتۆرخوازاەكان، هێمای تایبەتی 
و پێناســەی ڕوون و زەق و بەرچاویــان 
دەروونــی  بــاری  لــە  هەیــە. چونكــە 
نەخۆشــی  خــاوەن  ســایكۆلۆژییەوە  و 
ئــازاری  هەڵگــری  و  خۆبەكەمزانیــن 
ســەردەمی  گریمانــەی  و  دەروونــی 

منداڵی و دەورانی ســەرهەڵدانی ژینی 
چەوتی خۆیانن. جا لە وێنەو ڕەســمی 
جۆراوجــۆرەوە بگــرە هەتــا پەیكــەرە و 
گەورەكردنەوەو زەق كردنەوەی درووشــم 
و قسەو وتەی بێ بایەخ و بێ بنەمای 
گەورە و ڕێبەر و ئایدیۆلۆژیەكەیانە . 
كەم دیكتاتــۆرو توتالیتاریزم خواز 
تایبەتمەندییانە  ئەو  هەڵگری  هەیە 

نەبێ :
1-  تاك ڕێبەر یان تاك حیزب     

ـ هــەوڵ بۆ هەناردەكردنی ئیدیۆلۆژی 
خویان و بەجیهانی كردنی فەلســەفەی 
لــە  و  بوونیــان!  مێتافیزیكــی 
لۆكاڵی دەرهێنــان و بە گلۆباڵی كردنی 
تاك ڕەهەنــدو  ئەندێشــەی  و  بیرۆكــە 
توندئاژۆییان. ئیســتالین كومینتێڕنی 
دامەزانــد، هەمــوو هەوڵــی ئــەوە بــوو 
جیهــان بخاتــە ژێــر چەتــری ســووری 
سوســیالیزمەوە. هیتلێــر بــە بیانــووی 
نــژادی ژێرمــەن  ئەوەیكــە ڕەگــەز و 
مەزنترن و باشــترین توخمی ئینســانین 
و دەبــێ ســەروەری جیهان بــن و باقی 
مــرۆ و نەتەوەكانی دیكەی ئەم گۆی 
زەوییــە خزمەتكاریــان بن وئاو بكەن بە 

دەستیاندا .
ئیســامی ڕادیكاڵی دەڵێ: سنوورێك 
بــۆ حكومەتــی ئیســامی نییە، یانی 
لــە هــەر كەرەســتە و ئامــرازو فێــڵ و 
بــۆ  وەردەگــرێ  كەڵــك  تەڵەكەیێــك 
چــوار  بــۆ  ئیســام  هەناردەكردنــی 
قوڕنــەی دنیــا. جارێــك بــە تۆقانــدن 
بــە گژیەكترداكردنــی  تۆقاندنــەوە،  و 
و  دووبەرەكــی  ئــاژاوەو  نەتــەوەكان. 
ســەدبەرەكی نانەوە، هــەم لــە ناوخــۆی 

واڵت و هەم لە دەرەوەی واڵت.
2 ـ هەموو كۆمەڵگا بە تاوانبارزانین 
و بە ڕوانگەیێكی شك و گوماناوییەوە 
تەنانــەت لــە كارگێــڕان و دەورووبەری 
خۆڕوانیــن؛ بەگشــتی بەقانەكــردن بە 
هیــچ كــەس؛ وەك لــە قەدیمــەوە ئــەو 
قســە بێ بایخە باو بووە :» ئینقاب و 
شۆڕش ڕۆڵەكانی خۆشی دەخوات.« 
چونكــە گەورەترین كێشــەو ئاریشــەی 
دەســەاڵت  بــە  تــازە  دیكتاتــۆری 
گەیشــتوو، لەناوبردنــی ئەو كەســانەیە 
كــە یاریــدەو هاوكارو ڕچەشــكێن بوون 
بۆ پێكهێنانی حكومەت. ئاڵتێرناتیوی 
ئــەو كەســانەش مرۆڤگەلێكی نەزان و 
و  كورســی  تامــەزرۆی  و  ســەرەڕۆ 

دەسەاڵت و گەمژەن. 
3ـ  هەروەها لە قامووسی دیكتاتۆریدا 
ڕێبەر تاكە كەسێكە قەت هەڵە ناكات 
ڕاســت  چەوتییــەكان  هەڵــەو  بەڵكــوو 
دەكاتــەوە؛ ڕێبەر قارەمانە، كاریزمایە، 
بۆخــۆی  دەســتووری واڵت  لــە  جیــا 
 ، گشــتییە  دەســتووری  ســەرچاوەی 
بــەاڵو  گەندەڵــی و  خراپــی و  هەمــوو 
ئاوســان و هــەزاران دەردی بێ دەرمان 

تەنیــا و تەنیا خەتــاو تاوانی هاوكاران 
و ژێردەســت و كاسەلێســانی ڕێبەرە، لە 
بەرانبەریشــدا  هەمــوو ســەركەوتنەكان 
و بــە ئــاكام گەیشــتنەكان بەرهەمــی 
فكری ڕێبــەرە. هەربۆیە ئیدی ڕێبەر 
"ئینیــا  بەقەولــی  دەبێتــە ئەفســانە و 
تسیۆسیلۆنێ" كە لە كتێبی مەكتەبی 
»ڕێبــەر  دەڵــێ:  دیكتاتــۆرەكان دا 
دەبێتــە ئەفســانەی تاكی خۆبــە زلزان 
.« جارێــك دەبێتــە "ســێبەری خودا" و 
جارێــك دەبێتە "نوێنــەرو جێبەجێكاری 

فەرمانی خودا".
4ـ  درۆ ! بەڵــێ درۆ، دەتوانیــن بڵێین 
ئەوكــردارە» درۆ« بنەمــای هەمــوو 
و  تێئــۆری  و  تێــم  و  كــردار  و  فكــر 
داڕێــژراوی  تاكتیكــی  پڕاكتیكــی 
وەیشــوومە  و  نگریــس  جەســتەی 
دەڵێ:»تەنانــەت  هیتلیــر  ئاســایانە. 
ئەگــەر دوژمنیشــت نییە وای نیشــان 
بــدە كە واڵت لە مەترســیدایە، چونكە 
بترســێ  زۆرتــر  كۆمەڵــگا  تاكــوو 
كۆیلەبــوون،  بــۆ  ئامادەیــە  باشــتر 
و  سیاســەت  لــە  پەیڕەوی كــردن  بــۆ 
بەرژەوەندییەكانــی دەســەاڵت« هیــچ 
تایبەتــی  درۆی  نییــە  دیكتاتۆرێــك 
درۆش  ترســناكترین  نەبێــت،  خــۆی 
درۆی ئایینیــە چونكــە لــە دەروونــی 
مرۆڤەكانــدا زوو جێگیــر دەبێ و زووتر 

فریوخوردە دەبن. 
یەكێک لە خراپترین درۆكانی ئایینی 
چەشــنە  کــە  تەقیە«یــه   « درۆی 
درۆیێكــە هەر لــە منداڵییەوە لەگەڵی 

ڕادێن و پێی پەروەردە دەبن. 
لەم ســەردەمە مودێڕنیتەی دونیادا بە 
درۆ و بە گاڵتە لە پێكهاتەی گشتی 
دێموكڕاســیش كەڵــك وەردەگــرن، یانی 
مۆدێڕن تــر  دیكتاتۆریــش  درۆكانــی 
بووە، یەكێک لە فاكتەرە بەرچاوەكانی 
دێموكڕاســی هەڵبــژاردن و دەنگدانــی 
بــە  دیكتاتــۆڕەكان  هەمــوو  ئــازادە، 
لەونێــك و شــێوەی دێموكــڕات بوونــی 
ســەدام  دەبــەن؛  بەڕێــوەی  خۆیــان! 
حســێن تەنیــا چەنــد مانــگ پێــش لە 
هەڵبژاردنــی  لــە  پێچرانــی،  تێكــەوە 
نەودوپێنــج  لــە  زیاتــر  ســەركۆماریدا 
لەســەدی خەڵــك دەنگــی پێدابوو! هەر 
ئێســتا لە واڵتانــی دیكتاتۆر لێدراوی 
ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوینــدا ســاڵ 
و  جۆراوجــۆر  هەڵبژاردنێكــی  نییــە 
یاســا  نەچــێ.  بەڕێــوە  پۆپۆلیســتی 
درۆزن،  بەربــژار  درۆ،  دەنــگ  درۆ، 
درووشــمەكانیش خەیاڵــی و درۆ ! بــە 
قەولــی گارســیا ماركــز :»دەنگــدان 
بێ شــك  سیاســییەكان  درۆی  بــە 
كۆمەڵگایێكــی درۆزنــی لــێ بەرهەم 
دێــت.« وەختایەكــی كۆمەڵگا باوڕی 
بــە درۆی دیكتاتــۆر كردو سیاســەتی 
نەنووسراوەی ئەوی ڕەچاو كرد، ئیدی 

تێكدەڕمــێ  مرۆڤایەتــی  ئەخاقــی 
دێرینەكانــی  پێوەندییــە  شــیرازەی  و 
كومەاڵیەتــی تێكدەچــێ و بە قەولێك 
و  ناخوێنێتــەوە  كــەس  خەتــی  كــەس 
ســەگ ســاحێبی خــۆی ناناســێ، لە 
ئەسڵدا نایەوێ بیناسێ. پێم خۆش بوو 
لەنگەرێكی تایبەت لەســەر سیاسەتی 
نەنووســراوە بگــرم، چونكــە بەڕاســتی 
لێوردبوونەوەیــە.  و  ســەرنج  جێــگای 
وەك : ناوچــەكان یــان شــارەكان گاڵتە 
بــە كلتــوور و دیالكتیــك و ڕەفتــاری 
ئاســایی ڕۆژانــەی یەكتــری بكــەن؛ 
یــان لــە نێو خەڵك وا نیشــان بدرێ كە 
هەمــوو كارمەنــد و ئــەو كارگێڕانەی 
لە ئیدارەكاندا دەوامی ئاسایی دەكەن، 
بەجۆرێك خۆفرۆش و دەست و پێوەندی 
ڕێژیمــن و واباشــە خەڵكــی ئاســایی 
باوڕیــان پــێ نەكــەن و دوورەپەرێــز بن 
لێیــان. هەربــەو شــێوەیە دووبەرەكــی و 
ئاژاوەنانەوە لەنێوان چینە جیاجیاكانی 
یەكدەســت  ئاكامەكــەی  كۆمەڵــگادا، 
نەبوونــی كۆمەڵــگا و باوڕنەكــردن بــە 
بــێ  گــەرای  داڕشــتنی  و  یەكتــری 
باوەڕی و ڕق و دووبەرەكی لێدەكەوێتەوە 
و ئیدی ئەو جۆرە كۆمەڵكا نەخۆشانە 
مەترســی ســەرهەڵدان و بەربەرەكانــی 
 ، لێدەكەوێتــەوە  كەمــی  بــە  زۆر 
ئەگــەر لێشــی بكەوێتــەوە نوقوســتان 
و ســەرەنگرێ دەیگــرێ و ئاكامێكــی 
دڵخــواز و پوزەتیڤــی لــێ ناخوڵقــێ. 
وەك شۆڕشــەكانی ئــەم چەند ســاڵەی 
دەزانیــن  هەمــوو  عەرەبــی،  بەهــاری 
هیــچ كام لەو شۆڕشــانە داخوازیێكی 
ئەرێنی و دێموكڕاســییەتی مســۆگەر 
بــە شــێوەیێك  نەكــردووە و هەموویــان 
بەالڕێــدا بــراون. چوونكــە ســاڵەهای 
ســاڵە مێشــك و ئەندێشــەی مرۆڤانــی 
ژێربــاری  لــە  كۆمەڵگایانــە  ئــەو 
باوەڕبەخۆنەبــوون  و  درۆ  قامچــی 
تاوەتــەوە.  باوەڕبەیەكترنەكردنــدا  و 
ئەیامێكی دێرینە ئەو خەڵكە خەریكی 
پاشــقولدانی یەكتری و فێڵ وتەڵەكەن، 
ئــەو كۆمەڵگایــەی كە كاڵوی عیســا 
مســقاڵە  و  دەكات  موســا  ســەر  لــە 
زەڕەیێــك بە ســەر یەكتریەوە ناچن ئایا 
بــە شــەوێك و دوو شــەو دەبنــە بــرا و 
بڕبــڕەی پشــتی یەكتــری؟ بــە قەولی 
پێشــینییان: هەتیمچــە بە مــاڵ دەبێ 

بەاڵم بە پیاو نابێ.
5 ـ لــە درێــژەی پۆلین بەندی كردنی 
توتالیتێــری  و  دیكتاتــۆر  پێناســەی 
پاوانخــوازدا خاڵێكــی دیكەی جێگای 
وەك  ئەوەیــە،  لێوردبوونــەوە  ئامــاژەو 
بــاس كــرا ئەو جــۆرە ڕێژیمانە بەهۆی 
گــەرای  سەرشــێتیەوە  ســەرەڕۆیی و 
تــرس دەچێنــن، چوونكــە خۆیان دایمە 
لەگــەڵ تــرس و دڵەڕاوكێــدا دەژیــن و 
ئەو فاكتە بەشێكە لە جەستەو ڕۆحی 

هەربۆیــە  نگریســیان،  جیانەكــراوەی 
داڕێــژەی  تەواوەتــی  و  ســتراكچێر 
جەغزێكــی  لــە  حكومەتەكەیــان 
هــەزاردا  بــە  هــەزار  پێچەاڵوپووچــی 
بنیــات ناوە؛ دیكتاتۆر حكومەتێكە لە 
ســەر یــەك دەرگا دەكرێتــەوە بــەاڵم لە 
پشــت ئەو دەرگایــەدا ســەدان دەروازەو 
شــوورەو كەلێــن و قوژبــن  و دااڵنــی 
تاریــك و تنووكــی لێدەكەوێتــەوە. لــە 
ئەساســدا فەلســەفەی مــان و بوونــی 
هەبوونــی  لــە  ڕێژیمانــە  جــۆرە  ئــەو 
وەهــا » قەاڵیێكــی بلووریــن« دایــە؛ 
هەتــا وەختایێكی كۆمەڵــگا لە ڕەمزو 
ڕازی ئەو قەاڵ ســەربەمۆرە بێ ئاگایە 
دیكتاتۆر لە كەشــم و نەشــم و جیفڕك 
لێداندایــە. یانــی بێ خەبەری و گوێ 
لە مســت بوون، ســەركوت و خەفەقان و 
تەڕاتێنــی دەســتەودایەرەی خۆویســت 
و بەرژەوەندیخــواز. كۆمەڵــگا دەبێتــە 
بوونەوەرێكــی بێ دەســەاڵت و ناهۆمێد 
و دۆڕاو. ئینســانەكان دەبنە ڕوباتێكی 
مكانیكــی» ئەمرپێكراو«، بێ ئەوەی 
لــە داهاتــووی خــۆی و كۆمەڵگاكەی 
تێفكرێ هەموو خاڵە ورد و درشتەكان 
جێبەجــێ دەكاو نۆبەبڕیشــی بۆ دەكا. 
لــە وەهــا قەیرانێكــی تاقەت پڕووكێنی 
ڕۆحــی گەلێكدا دووبەرەكی نانەوە زۆر 
زوو مســۆگەر دەبێ و چین و توێژەكان 
بــە ئاســانی كەلێنیــان دەكەوێتە بەین؛ 
دووبەرەكــی  و  كەلێــن  بەرچاوتریــن 

كەلێنی نێوان دارا و نەدارە.
بــەاڵم دیكتاتۆر ئــەو كەلێن و دژبەرییە 
بۆ ساز دەكا؟ چوونكە لە نێوان دەوڵەت 
– نەتــەوەدا كەلێنــی قووڵ ســاز بووەو 
دیكتاتــۆری تێكنۆكڕاتیــش نایهــەوێ 
و ناشــتوانێ ئــەو كەلێنــە پــڕ كاتەوە و 
متمانەو ئاشــتەوایی ســاز بكا، ئەگەر 
بە حاڵ كەلێنێك بە دەربیجەی ڕزیوی 
حكومەتەكــەی بدا بــەرەو دنیای ئازاد 
و هەوای ئازاد، ڕیســەكەی لێ دەبێتە 
خــوری و گوڵۆڵــەی دەكەوێتە لێژی؛ 
دەیەی پەنجای هەتاوی شای ئێران بە 
خواستی كارتێڕ و ڕۆژئاوا ئەو كارەی 
كــرد بــەاڵم بــۆی كۆنەبــووەوەو بوو بە 
چیرۆكی»ســەرەمەڕە«. جــا بۆیــە بە 
پاشاگەردانی و دووبەرەكی سازكردن و 
ســەرقاڵ كردنی چیــن و توێژی هەژار 
و دەســت تەنــگ  و بەتایبەتــی چینی 
مامناوەندی»ڕۆشنبیر« و شوێندانەر 
درێــژ  تەمەنــی حكومەتەكــەی  هــەم 
و  هێــوری  لــە  هەمیــش  و  دەكاتــەوە 
نەشــڵەقان و ســەرهەڵنەدانی كۆمەڵگا 

ئارخایەن دەبێ.  
     بۆ نموونە :

- جەمــاوەر ســەرقاڵی ئیــش و كاری 
لــە  و  دەكــەن  ئیــداری  بێ بایەخــی 
كاغەزبــازی و برۆكڕاتیكــی ئیداریــدا 
مانــدوو و شــەکەت و سەرلێشــێواوی 

دەكــەن  كارێــك  بەئەنقەســت  دەكــەن. 
هیــچ  بــێ  خوداخــودای  خەڵكــی 
كارێكــی ئیــداری – حكومەتــی بــۆ 
نەیێتــە پێشــێ، بەتایبەت كاری ئیدارە 

ئەمنییەكان. 
بــە  خەڵكــی  دامەزراندنــی   -
گشــتی و الوان بەتایبەتــی لــە ئیــدارە 
بــە  حەتمــەن  دەبــێ  حكومییەكانــدا 
شێوەیێك بیسەلمێنن كە سەر بە دەزگای 
دەســەاڵتدارن و بە لەونێك هەوڵ دەدەن 
خزمــەت بكەن بــۆ وەدیهاتنی ئامانجە 
بــەرزو گشــتییەكانی ئــەو حكومەتە؛ 
بەگشــتی دەبێ خویان وا نیشــان بدەن 
كــە ســەر بــە ئۆرگانێكــی ئەمنیەتــی 
بــان نیزامــی ئــەو ڕێژیمــەن. جــا بــە 
واژۆكردنــی فۆڕمێكــی فەرمی، یان 
ســەر بە ئیدارەیێكی ئەمنی ڕێژیم بێ 
یــان بەجۆرێــك خــزم و قیلــەی نزیكی 
خۆی لە خزمەت ئەو دەسەاڵتەدا ئیش 
لــە  و كاری خۆبەخشــانەی كردبــێ: 
حكومەتــی نازیســمدا دەبــوو بەجۆرێك 
لــە خزمەت ئەرتەشــی» ئێــس ئێس« 
ئەمنییەكانــدا  دەزگا  باقــی  یــان 
بووبێتــی. یــان لــە دەورەی فاشیســمدا 
لە خزمەت دارو دەســتەی موســێلێنیدا 
بووبی. لە شــۆڕەوی دەبوو القێكت لە 
خزمــەت كا.گێ.بــێ. یان ئەرتەشــی 
ســووری كرێكاریــدا بووبــێ. هەروەهــا 
لــەم ســەردەمەدا لــە عێراقــی دوێنــی 
و ســووریەی ئەمــڕۆ دەبــوو و دەبــێ 
ئەندامــی حیزبــی بەعســی ســەدامی 
ئەفلەقــی و ئەندامی حیزبی بەعســی 

بنەماڵەی ئەسەد بی.
6 - پەرەپێدانــی پەتــای گەندەڵی، تۆ 
حكوومەتێكی دیكتاتۆری شك نابەی 
كە نەخۆشــی گەندەڵی وەك شێرپەنجە 
ڕیشــەی  ئێســقانی  مۆخــی  تاكــوو 
دانەكوتابێ و لە ڕەگاژۆدا نەبێ. ئەو 
گەندەڵییەش یەك جۆر و دوو جۆر نییە، 
بەڵكوو بەقەد ژمارەی ئیدارە حكومی 
ڕێژیمانــەدا  ئــەو  ناحكومییەكانــی  و 
هەڵتۆقیــون  و وەك خــۆرە كەوتوونەتــە 
گیانی جەمــاوەری كۆمەڵگا. ئەوەش 
دەســتێكی ئەنقەســتی لە پشــتە تاكوو 
بنێنــەوە و  دووبەرەكــی  و  قیــن  و  ڕق 
و  برایەتــی  و  پێكەوەژیــان  فرســەتی 

یەكگرتوویی لە خەڵك بستێننەوە. 
7 – ئیــدارە و ئۆرگانــە حكومییەكان: 
ڕێژیمانــەدا  ئــەو  ئۆتۆریتــەی  لــە 
بەئامانــج  و  هەوڵــدان  پڕۆســەی 
نەگەیشــتن یــان بەئامانــج نەگەیانــدن 
لــە  یەكــێ  و  تایبەتــی  چەمكێكــی 
فەلســەفەی  ســەرەكییەكانی  ڕوكنــە 

بوونی ئەوانە.

ڕۆژبین . بۆکان
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کەیوان دروودی

عەبدوڵاڵ ڕەسووڵی

سەرنجێک لە بایەخ و دیاردە مودێڕنەکان
 لە ئێراندا

یەکێــک لــە گرینگتریــن هۆیەکانی 
لەســەرپێ مانەوەی ڕێژیمی ئیسامی 
ئێــران، خۆگۆڕینێکی ڕواڵەتییە بەدەم 
داهاتنــی ئــەو چەمــک و پارادایمــە 
تێپەڕبوونــی  بــە  کــە  نوێگەلــەی 
کۆمەڵگــەی  ئاســتی  لەســەر  کات 
پێگــەدار  و  بەبایــەخ  نێونەتەوەییــدا 
نەزمێــک/ وەک  و  بوونەتــەوە 
ســنوورەکانیان  گشــتگیر  نۆرمێکــی 
تەنیوەتــەوە کــە ئێرانیش بەشــی خۆی 
لەم شــەپۆلەی بەرکەوتووە. لەڕاستیدا 
ئەگــەر بچینــە بنەوای ئەم پرســە بەو 
راســتییە دەگەیــن کــە نەپێوانی بڕگە 
و قۆناغە هەســتیار و شــوێندانەرەکان 
لە کۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتی ـ کە لێرە 
پێکهاتەکانی دانیشتووی جوغرافیای 
کــە  وایکــردووە  ـ  مەبەســتە  ئێــران 
ئــەم بەهاگەلــە نــە وەک نۆڕمێکــی 
ڕســکاو و ڕەچەڵەکــدار بەڵکوو وەک 
ســووژەگەلێکی هــاوردە بــێ ئــەوەی 
پێشــمەرجەکانی رەچــاو کرابــێ؛ بــە 
جەبری رەوتی بەجیهانیبوون شوێن پێی 
لە شەقام و رای گشتیدا کردووەتەوە، 
بــەو واتایــە کــە تەنیــا فۆڕمــی ئــەم 
بایەخگەلــە بــە جۆرێک لــە جۆرەکان 
لــە نێــو کۆمەڵگــە بــەدی دەکرێــت و 
لــە رەهەنــدی چییەتییــەوە لێوانلێوە لە 
چەوتی و ناتەواوی. بۆ شیکردنەوەی 
ئۆبژەکتیــڤ، نموونەیەک لەم بابەتە 

دێنینەوە:
    کۆمەڵگەی مەدەنی:

 ئەوە حاشاهەڵنەگرە کە کۆمەڵگەی 
بەهــا  زۆرینــەی  وەک  مەدەنیــش 
کــە  چەمکێکــە  ئەوڕۆییــەکان 
و  بەرهەســت  دیاردەیەکــی  لەســەر 
کۆمەڵگــەی  نێودڵــی  لــە  عەینــی 
رۆژئاوایــی هاتووەتــە دەر. بــەو واتایە 
کــە پێشــخانێکی مێژوویــی لــەرووی 
سیاســی ـ کۆمەاڵیەتــی ـ چاندیــەوە 
بووەتــە هۆی دەرکەوتنی ئەم دیاردەیە 
و دواتــر نــاوی لەســەر نــراوە و وەک 
چەمکێک کەوتووەتە نێو فەرهەنگی 
زارەکــی و کولتــووری ئــەو گەالنــە. 
لــە بنەڕەتــەوە بــەر لــە هاتنــە کایەی 
کۆمەڵێــک  مەدەنــی  کۆمەڵگــەی 
نۆڕمــی چەســپاو هەبــووە کــە وای 
بەک گراونــدە،  ئــەم  لەســەر  کــردووە 
ئــەم دیــاردە ســەرهەڵبدا، بــۆ نموونــە 
یەکســانی، مافی هاونیشتمانیەتی و 
حکوومەتی یاســا. ئەگەر یەکســانی 
نــەوەک نێوئاخنە ئایدیالیســتییەکەی 

یەکســانییەی  ئــەو  وەک  بەڵکــوو 
لــە یاســا بــاو و ئەوڕۆییەکانــدا هەیە 
لەبەرچاو بگرین، بەو راستییە دەگەین 
کە لەپێــش هاتنە ئارای کۆمەڵگەی 
مەدەنــی ریزبەندێــک لە زنجیرە پلەی 
رووداو و گۆڕانکارییەکان ســریاڵێکی 
پێکهەڵپێکیــان دروســت کــردووە کــە 
بووەتە سیکلێک لە هۆ و بەرهۆ هەتا 
بــەدەم رســکانی یــەک دوای یەکــی 
گەیشــتووەتە بەرهەمێــک کــە نــاوی 

کۆمەڵگەی مەدەنی لێ نراوە.
 لــە دەیــەی رابــردوو و دوای ئــەوەی 
حاکمییــەت  "هزرییە"کانــی  ژوورە 
وارەوارە هەســتی بە ســرتە و دەنگۆی 
و  چەمــک  ئــەم  باڵوبوونــەوەی 
بایەخگەلــە لــە نێــو بڕێــک لــە توێژە 
ســەرەتا  کــرد،  کۆمەاڵیەتییــەکان 
هەوڵــی دا کــە بەپێــڕەوی ئیدیۆلۆژی 
خــۆی بکەوێتە جێخســتنی پێناســەی 
چییەتییــان،  بــە  ســەبارەت  خــۆی 
هــەروەک زۆرینــەی رەهــای وێژمــان 
و مەکتەبــە ئۆرووپاییــەکان هەوڵــدرا 
بــە  بایەخانــەش  و  چەمــک  ئــەم 
هێرشــی رۆژئــاوا بــۆ لە خشــتەبردنی 
ئێرانــی  کۆمەڵگــەی  ســتراکچێری 
لەقەڵــەم بــدرێ، بەو بۆنــەوە گەلێک 
دەســتەواژەی نامــۆ و ســەیری هێنایە 
نێــو پانتایــی دەزگای پرۆپاگانــدەی 
خــۆی، لەوانــە: هێرشــی کولتــووری، 
لێکترازاندنــی  هێمنانــە،  دزەکردنــی 
بنەمــای خێــزان و هتــد؛  بــەاڵم ئــەم 
النیکــەم  و  نەبــوو  واڵمــدەر  پانیکــە 
الی زۆرینــە بەهێنــد وەرنەگیرا. ئەمە 
بــەدوای  دەســەاڵت  دواتــر  کــە  بــوو 
پێگرتنــی  پێــش  بــۆ  چارەســەرێک 
الفــاوی بزۆزی ئەم دیاردە گەڕا و لە 
دۆکتۆرینێکی تردا ئەم کەڕەت رووی 
کردە هاوگوێرەسازی و پووکاندنەوەی 
نێوەڕۆکیان. هەر لەســەرەتاوە دەستیان 
بەلێشــاوی  دامەزراندنــی  بــە  کــرد 

رێکخــراو و بنکــەی جۆراوجۆر لەژێر 
چاوەدێری ناراستەوخۆ یان جاری واش 
بەڕێوەبردنــی راســتەوخۆی لقەکانــی 
گرێــدراو بــە دەزگای حاکمییەت. بۆ 
نموونە ســەرجەم ئەو رێکخراوانەی کە 
نــاو و دەســتەواژەی دانــراوی ســپای 
پاسدارانیان لەسەرە یان ئەوانەی لەژێر 
ناوی سووژە و ئەکتەرە ئایینییەکانی 
تێرمینۆلۆژیــی حاکمییــەت دەســتیان 
دایە هەڵســووڕان بەشــێکی گەورە لەم 
پڕۆســەیە بــوون. لەپــاڵ ئــەم ئەجێنــدا 
تــر  بنکــەی  بڕێــک  رێگەپێــدراوەدا 
مەدەنییــەوە  هەڵســووڕاوانی  لەالیــەن 
ئەمجارەیــان  بــەاڵم  دامــەزران، 
و  کــرا  دیــاری  بــۆ  رێوشــوێنیان 
پانتایــی چاالکییان بۆ بڕێک بیاڤی 
"بێ مەترســی" بەرتەسک و سنووردار 
کرایەوە. ئەم بوارانە لە ژینگەپارێزی، 
ســنووردار  هەرەوەزیــی  و  خێرخــوازی 
ئــەوە  لەمانــەش  تەنانــەت  بــوون کــە 
و  چۆنییەتیــی  کــە  دەســەاڵتە 
دەکات.  دیــاری  چەندایەتییەکــەی 
پارادۆکســیکاڵەکانی  نموونــە  لــە 
دەرکەوتــە کردارییەکانــی ئــەم دیاردە 
نموونــە  چەنــد  بــە  ئامــاژە  دەکــرێ 

بکرێ: 
     پاراستنی ژینگە:

 لــە یــەک دەیــەی رابــردوودا هەوڵی 
چاندنــی نمــام لــە لێڕەوارەکانــدا جێی 
پێــی خــۆی لەنێو جەمــاوەردا کردەوە، 
بــەاڵم هاوکات بوو لەگەڵ ســووتاندن 
و لەنێوبردنی دارستانەکان بە تۆپباران 
و ئاگرتێبەردانــی دەزگا نیزامییــەکان 
لــەالی  کاردانەوەیــەک  هیــچ  کــە 
دامەزراوە خەڵکییەکان بەدواوە نەبوو. 
ئەمــە خــۆی واتــە ئەو هێڵە ســوورەی 
کــردووە،  دیــاری  حاکمییــەت  کــە 
بەدیوێکی تــردا خەڵــک بــۆی هەیــە 
ژینگەپارێز بێت بەاڵم تا ئەو شوێنەی 
کە دەســەاڵت بــە بەرپــرس )تاوانبار( 

کەمایەســییە  ئــەو  لێــرە  نەناســێنێت! 
دەردەکــەوێ کە باس کرا، بەو مانایە 
بەریەککەوتنــی  لــە  جەمــاوەر  کــە 
و  خۆدەبوێــرێ  دەســەاڵت  لەتــەک 
بەڵکــوو  بەرامبــەر  نــەک  دەســەاڵت 

الیەنی بااڵدەستی جەماوەرە. )١(
ئەوەیکــە لــەم فاکتانە وەالنراوە کە بۆ 
شارەزایان و چاوەدێران جێی لێوردبوونەوە 
جەوهەرییــەکان.  خاڵــە  بووەتــە 
وجوودیــی  فەلســەفەی  ســڕینەوەی 
زۆری  یارمەتیــی  بــە  دیــاردە  ئــەم 
باســکە داپڵۆســێنەرەکانی سیســتمی 
رادەیەکیــش  تــا  و  حاکمییــەت 
جەمــاوەری  و  چاالکڤــان  بەنــاو 
دیکتاتۆرلێــدراو ئەوەنــدە بــە دڵخوازی 
رێژیــم بــوو کە تێچــووی زیاتــری بۆ 
هاوگوێڕەســازی  و  ماکێت ســازی 
تەرخــان کرد و لــە ماوەیەکی کورتدا 
دەســتیان  ســێبەر  الپــەڕەی  ســەدان 
بەســەر ئەتمۆسفێری ســایبێریدا گرت. 
پرۆپاگانــدا  و  سەفســەتە  چەواشــە، 
و  کێشــا  کەشــەکەدا  بەســەر  باڵــی 
ئــەو وردە بنکــە و دامەزراوانــەش کــە 
بــە هەوڵی هەڵســووڕاوانی خۆڕســک 
نوقمەســار  نــاوە  لــەم  هەڵتۆقیبــوون 
کــران. بــەاڵم بۆچــی المــان وایە کە 
مەدەنــی  کۆمەڵگــەی  فەلســەفەی 
ســڕدراوەتەوە؟ ئاخــۆ ئەمە بــەو واتایە 
دێــت کە هەڵســووڕاوان لــەم ماراتۆنە 

هەناسەبڕە وەپاش کەوتوون؟ )٢(
ســەرەتا بەرچاوروونییــەک لەم بارەوە: 
مەدەنــی  کۆمەڵگــەی  بەکورتــی 
کۆڵەکەیەکــی راگری هاوســەنگییە 
لەنێوان ئیرادەی دەوڵەتەکان و جەماوەر. 
ئەگــەر چاوپۆشــی لــە کەمایەســیی 
مەعریفیــی ناوهێنانــی کابینەکانــی 
رێژیــم وەک "دەوڵــەت" بکــرێ و وای 
دابنیــن کــە دەوڵەتــی ئێرانیــش هــەر 
جێکەوتووەیــە  بــاوە  ســتراکچێرە  ئــەو 
کــە لــە واڵتانــی پێشــکەوتوو کــە لە 

پڕۆســەی هەڵبژاردنــی سەرانســەریدا 
دەردەهــاوێ، تــا ئێــرە دەوڵــەت وەک 
ئیرادەیەکــی لەســەرەوە بەرەوخــوار بــۆ 
ئاســتی کۆمەڵگە بە باســکە کارا و 
پراگماتیکەکانــی ئیــرادەی خــۆی لە 
فۆرمێکی رێکخســتوو بە پشتبەســتن 
دەکات.   جێبەجــێ  هێــز  و  یاســا  بــە 
لەبەرامبەر بنکــەی دەوڵەتدا پارلەمان 
جەمــاوەر  ئیــرادەی  نوێنگــەی  وەک 
هەڵدەکەوێ ـ دیســان ئەوەش وەالبنێین 
کە لە ئێران لەبنەڕەتدا دامەزراوەیەک 
بوونی نییە کە نوێنەرایەتی راستەوخۆ 
و ڕاســتەقینەی جەماوەر لە پرۆســەی 
هەڵبژاردنێکی رێکوپێکدا بکاتـ . ئەم 
شــێوازە لــە تەعامولی ئۆرگانیک بۆ 
ســااڵنێکی دوورودرێژ پراکتیزە دەکرا 
هەڵکەوتــووەکان  تاکــە  وردەوردە  تــا 
هەڵســان بــە رێکخســتنی ناحکوومی 
)ئیــن جــی ئۆ( بەشــێوەی خۆڕســک 
لە ئاســتی قەوارەی کۆمەڵگە. ئەوان 
الیــان وابــوو کــە ئەمــە هەوڵێکــە بــۆ 
الوازەکانــی  خاڵــە  قەرەبووکردنــەوەی 
دێمۆکراســیی راســتەوخۆ، بــەو واتایە 
کە جەماوەر دوای هەڵبژاردن هەنووکە 
و داهاتوو تووشــی پاســیڤ بوونێکی 
جەبری ئەبێت و لەبەرامبەر جمگەکانی 
سیســتمی دەوڵەتدا تووشــی مەندی و 
هەڵوێسان ئەبێ! بۆ قەرەبووکردنەوەی 
دایــە  دەســتیان  ناهاوســەنگییە  ئــەم 
رێکخســتن و بەسیســتماتیک کردنی 
ئەگەرچــی  کۆمەڵگــە.   قــەوارەی 
دێڕانــە  ئــەم  ئاڵــۆزی  بــێ  رەنــگ 
لەســەر  پــەردە  بــەوردی  نەتوانــێ 
هەســتیارەکاندا  و  ورد  مێکانیزمــە 
البــدات بەاڵم بــۆ پێداهاتنێکی کورت 
و خێــرا و لــە پانتــای ئــەم وتــارە هــەر 
ئەوەندە رێگەمــان بۆ دەمێنێتەوە، بۆیە 
لێــرەوە یەکجــێ دەچینــە نــاو بڕگەی 
کۆتایی. هەروەک باس کرا بۆشایی 
پێشــمەرج یــا بــا بڵێین پێشــخانەکانی 

مەدەنــی  کۆمەڵگــەی  بێچم گرتنــی 
ژێرچەپۆکــی  جەمــاوەری  نێــو  لــە 
ئێرانــدا  حاکمییەتــی  تۆتالیتاریزمــی 
وای کردووە کە ئێمە لەگەڵ دیاردەی 
نامۆ و سەیروســەمەرەدا بەرەوڕوو بین. 
ئــەو  ســەرباری گشــت  دەشــێت  لێــرە 
رێوشــوێنانەی کە لەالی دەســەاڵتەوە 
پارادایمــە  ئــەم  بردنــی  بەالڕێــدا  بــۆ 
سیاســی ـ چانــدی و کۆمەاڵیەتییــە 
گیراونەتەبەر ـ کە بەراســتیش دەکرێ 
ســەرکەوتوو  بەرچــاو  ئاســتێکی  تــا 
کــە  ئەوەنــدەی  بــۆ  هــەر  ـ  دابنرێــت 
توانیویە وەک تەوەرێک تا رادەیەک 
لــە پەرتەوازەیــی و تاکگــەری لــە ناو 
جەمــاوەر کــز بــکات بۆخــۆی جێــی 
گرینگــی پێدان بێــت. بەهەر لەونێک 
لێــی بڕوانیــن بەروونــی دەبینیــن کــە 
لەپاڵ رێکخراوگەلێکی ژینگەپارێزی 
و خێرخوازیداـ  کە هەرچەند لە رەهەندە 
هەرەگرینگەکانیــش نیــنـ  رێکخراو و 
کەســانی دیاریــش لــە ئاخێزگەی ئەم 
خســتنەڕووی  بــە  هەڵســاون  بیاڤــەوە 
پرســیار، گومان و داواکارییە مرۆیی 
نموونــە  وەک  مافخوازانــەکان،  و 
رێکخراوی مافی مرۆڤی کوردســتان 
وەک  رێــزی  جێــی  کەســایەتیی  و 
محەممەد سەدیق کەبوودوەند توانییان 
بۆ جارێکیتر ئەوە بسەلمێنن کە لە ژێر 
قورســترین سانســۆر، ســنووردار کردن 
و هەڕەشــەدا خۆدەربخــەن و قامــک 
جەوهەرییەکانــی  رەهەنــدە  لەســەر 
کۆمەڵگــەی مەدەنیــدا دابنێــن. هــەر 
بۆیــەش دەبێ وێــڕای بوێریی رەخنە و 
شــیکاریی وردبینانــەـ  بەبــێ پارێز لە 
لۆمــە و ئەگەری بڕێک کاردانەوەی 
دوورەدیمەنێکــی  ـ  الیەنگرانــە 
دڵخۆشــکەر و مەنتقی بۆ ئەم رەهەندە 
لــە خەباتــی جەمــاوەری وێنــا بکرێت 
کــە لــە ئەگــەری بەســتێنی لەبــار لە 
کات وشــوێنی خۆیــدا دەکــرێ وەک 
باســکێکی بەهێزی ئیرادەی جەماوەر 
سەیر بکرێت. ئەوەی روونە ئەوەیە کە 
کۆمەڵگــەی مەدەنیــش وەک گشــت 
دیاردە کۆمەاڵیەتییە گرینگەکانی تر 
نییــە  لەجــێ  و  نەگــۆڕ  فاکتێکــی 
بەڵکوو بزۆزی و دینامیزمی تایبەتی 
ئــەودەم  گرینگیــی  و  هەیــە  خــۆی 
بەرچاوتــرە کــە بزانیــن ســەرجەم ئــەم 
گوتــارە نوێگەلە بــە تێپەڕبوونی کات 
بــەرەو پوختەیــی شــێوەگرتنی تەکووز 
و گونجاوتــر دەچــن بەتایبــەت ئەگەر 
لــە بەرامبــەر سیســتمێکی داخــراوی 

دواکەوتووانەدا دەستەویەخە بن.

سیاسەتەكانی كۆماری ئیسالمی بۆ ڕەخساندنی دۆخی ئانۆمی لە كوردستان

ئەگەر لەو ڕوانگەوە سەیری سیاسەت 
بكەیــن كــە بریتییــە لــە بەڕێوەبردنــی 
كۆمەڵگا، ئەوا لە گۆشە نیگایەكەوە 
دەســتی  ئامــرازی  دەبێتــە  سیاســەت 
بتوانــن  ئــەوەی  بــۆ  دەســەاڵتداران 
كۆمەڵــگا  باشــە  پــێ  چۆنیــان 
بەڕێوەبەرن. لەم  شــێوازە سەیركردنەوە 
سیاســەت لــە جیاتــی ئــەوەی ببێتــە 
دەبێتــە  كۆمەڵــگا  بەڕێوەبردنــی 
ئامرازێك بۆ پاراستنی ئەو بابەتانەی 
و  دەســەاڵتدارانە  بەرژەوەنــدی  كــە 
هاوكاتیش هەوڵ دەدەن بە بەرژەوەندی 
نەتەوەیــی یان واڵت پێناســەی بكەن. 
سیاســەت  كــە  كۆمەڵگایەكــدا  لــە 
دەكەوێتــە دۆخێكــی لــەو چەشــنەوە، 
سیاســەت لــە جیاتی ئــەوەی بتوانێت 

كاركردە سروشتییەكانی خۆی بە جێ 
بێنێت كاركردی نەرێنی دەبێ. 

 ئەگەر ڕێگای ئەوەشــمان پێ بدرێت 
كە بتوانین وەك گریمانەیەك سیاســەت 
كۆمەاڵیەتــی  پانتایــی  دەرەوەی  لــە 
دابنیــن بــۆ ئــەوەی بتوانیــن پەیوەندی 
نێــوان ئــەم دووانە لە ئاســتی ئانۆمیدا 
شــی بكەینــەوە، پێویســتە بڵێین دوای 
هەر گۆڕانێكی بناغەیی لە كۆمەڵگا  
نــۆڕم و بەهــا كۆمەاڵیەتییــەكان بــە 
و  دەگۆڕێــن  بنچینەیــی  شــێوەیەكی 
نــۆڕم و بەهــای كۆمەاڵیەتــی نــوێ 
جێگایــان دەگرنــەوە. ئەم نــۆڕم و بەها 
بەشــێوەیەك  نوێیانــە  كۆمەاڵیەتییــە 
بەرهەم دێن و پێناسە دەكرێن و كاریان 
پێدەكرێــت كە لەگەڵ بارودۆخی نوێدا 
بگونجێــن. ئــەم نۆڕم و بەهایانە دەبێت 
ئەوەنــدە نــوێ بــن كــە بتوانــن لەگەڵ 
ســەردەمی خۆیانــدا بگونجێن و نابێت 

بەها و نۆڕمەكان خاوەنی مێژووییەكی 
كۆن بن و كۆمەڵگاش لە سەردەمێكی 
جیــاوازدا بێــت. لێــرەوە دژیەكییــەك لە 
نێــوان نــۆڕم و بەهــای نوێ و ئاســتی 

گەشەی كۆمەڵگا دروست دەبێت.
دەتوانیــن  كــە  دیكــەش  حاڵەتێكــی   
پەیوەنــدی  زۆرتــر  و  بكەیــن  وێنــای 
بــە كۆمەڵــگای كوردســتانەوە هەیــە؛ 
بــەم شــێوەیە كــە نەتــەوەی بااڵدەســت 
ســەر  بــە  خــۆی  بەهــای  و  نــۆڕم 
دەســەپێنێت.  دیكــەدا  نەتەوەیەكــی 
لــەم حاڵەتــەدا هەمــوو ئــەو نــۆڕم و 
بەهــا كۆمەاڵیەتییانــەی كــە نەتەوەی 
ژێردەســت بە درێژایی مێژووی خۆی 
كاری پێكــردووە لە ماوەیەكی زەمەنی 
كــورت یان درێژخایەندا الدەدرێت و لە 
شــوێنی ئەو بەها و نۆڕمانە دادەنرێت 
كــە نەتــەوەی بااڵدەســت بــاوەڕی پێی 

هەیە و لە قازانجی خۆیەتی.

 بەپێی ئەو دوو وێنەیە کە لە ســەرەوە 
باسمان كرد، لە خۆرهەاڵتی كوردستاندا 
بە هەر دوو شــێواز دەســتكاری بەها و 
نۆڕمە كۆمەاڵیەتییەكانی كوردســتان 
وەك  "كوردســتان  یەكــەم  كــراوە؛ 
بەشــێكی گشــتی لە ئێران"، هەمیشە 
كۆمــاری ئیســامی هەوڵی داوە بەها 
و نۆڕمەكانــی بەپێــی ئەو شــتەی كە 
بگۆڕێــت.  پێیەتــی  بــاوەڕی  خــۆی 
دووهــەم "كوردســتان وەك نەتەوەیەكــی 
كۆمــاری  هەمیشــە  ژێردەســت"، 
ئیســامی هەوڵــی داوە بەهــا ونۆڕمە 
كۆمەاڵیەتییەكانی بگۆڕێت بۆیە وەك 
ئەنجامێكی ســەرەتایی دەتوانین بڵێین 
هەوڵــدان بــۆ گۆڕینی بەهــا و نۆڕمە 
كوردســتان  لــە   كۆمەاڵیەتییــەكان 

دووقات بووە.
كــە  ئــاراوە،  دێتــە  پرســیارێك  لێــرە   
وتارەكــەوە  ســەردێڕی  بــە  پەیوەنــدی 

هەیــە؛ ئەویــش ئەمەیە، لــەم حاڵەتەدا 
ئانۆمــی  تووشــی  چــۆن  كۆمەڵــگا 
)بێ نۆڕم و بەها( دەبێت؟ بەشێوەیەكی 
گشــتی  بــۆ وەاڵمــی ئــەم پرســیارە 
دەبێت، بڵێین كە كاتێك نۆڕم و بەهاكان 
لەگەڵ ئاستی گەشەكردنی كۆمەڵگا 
و لەگەڵ خواستی كۆمەڵگا و لەگەڵ 
گەوهــەری كۆمەڵگا یەك نەگرێتەوە، 
ئــەوا  ئانۆمــی دروســت دەبێــت، بــە 
مانایەكــی دیكــە كاتێك بەهــا و نۆڕم 
دەســتكرد بێــت ئــەوا ئانۆمی دروســت 

دەبێت.
هەروەهــا لــە ســەرەوە باســی ئەوەمــان 
ئیســامیی  كۆمــاری  كــە  كــرد، 
ئێــران بــە هــەر دوو ئاراســتە هەوڵــی 
نۆڕمەكانــی  و  بەهــا  گۆڕینــی  
كۆمەڵــگای كوردســتانی داوە، لێرەیە 
هەســت ئەكەی بەها مەعنەوییەكانی 
كۆمەڵــگا بــە تــەواوی بــەرەو نەمــان 

ڕۆیشــتوون و لــە جیاتــی ئــەوان بەها 
شــوێنی  هەســت پێكراوەكان  مادییــە 
مانایــەك  بــە  گرتووەتــەوە.  ئەوانیــان 
ئــەو ئانۆمییــە كۆمەاڵیەتییــەی كــە 
لــە ئەنجامــی سیاســەتی حكوومەتی 
ئێران لە كوردســتان دروست بووە دەیان 
كێشە و گرفتی كۆمەاڵیەتی دروست 
كــردووە، كــە دەتوانیــن بــە شــێوەیەكی 
گشــتی بڵێین پێوەری هەڵسەنگاندنی 
هەمــوو بەهــا و نۆڕمەكانی بە مادی 
هەستپێكراو كردووە و شوێن پێیەكی بۆ 
بابەتە مەعنەوییەكان نەهێشتووەتەوە.

بزووتنــەوەی  ئەگــەر  بۆیــە 
بیهــەوێ  كوردســتان  ڕزگاریخــوازی 
پێش بكەوێت و ئەم بەشە بەهاسازی و 
نۆڕمسازی كۆمەاڵیەتی پشت گوێ 
بخــات، ئــەوە ناتوانێــت بەشــێوەیەكی 
جیــددی ڕووبــەڕووی ئــەو ئانۆمییــە 
بێتەوە كە لە كوردستان دروست بووە.
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شەریف فەالح

کرماشان، 
النکەی کولتوور و ژیاری مرۆیی لە کوردستان

کرماشان لەڕووی وشەوە:
بــە گوتــەی هەندێــک کەس وشــەی 
کرماشــان لــە وشــەی )کرمانجان(ەوە 
وەرگیراوە، کرمانجان یان کورمانجان، 
یان کوری مانجەکان، ناوی هۆزێک 
کــە پێــش هاتنــی مــادەکان بــۆ ئــەم 
بەشــە، لــەوێ ژیــاون. گوایــە مانــج 
ناوی هۆزێک بووە کە لەم ناوچەیەدا 

ژیاون.
پارێــزگا  گەورەتریــن  کرماشــان 
شــاری  گەورەتریــن  هــاوکات  و 
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و ناوەنــدی 
بەپێــی  کرماشــانە.  پارێــزگای 
ســاڵی  لــە  دانیشــتوانی  ســه رژمێری 
بــووە،  کــەس   ١٩٩٣٧٠٧ ٢٠١٣دا 
دیکــەش  ســەرچاوە  هەنــدێ  بــەاڵم 
شــارەکە  ژمــارەی  کــە  وایــە  پێیــان 
زیاتــر لــە یەک ملیون کــه س دەىیت 
پارێزگاکــە  ســەرجەم  دانیشــتوانی  و 
زیاتر لە دوو ملیۆن کەسە. به و بۆنه وه 
بــه نۆیه میــن شــاری گــه وره ی ئێران، 
هەروەها گەورەترین شــاری ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان ده ژمێردرێت. پانتاییەکەی 
٢٥ هەزار کیلومتری چوار گۆشــەیە 
و گەورەتریــن شــاری کوردنشــین لــە 
ئێــران و گرنگتریــن شــار لــە ناوچەی 

ناوەندی ڕۆژاوای ئێرانە. 
کرماشان لەڕووی جوغرافیاییەوە زیاتر 
لە ١.٥% پانتایی سەرانســەری ئیرانی 
 ٢٤٦٤٠ پانتاییەککــەی  پێکهێنــاوە، 
کیلۆمەتری چوار گۆشەیە و لەباری 
پانتاییــەوە بــە هەڤدەیەمیــن پارێزگای 
ئێــران دێتــە ئەژمــار. لــە باکــوورەوە 
دراوسێی پارێزگای سنە، لە باشوورەوە 
بــە ئیام و لوڕســتان، لە ڕۆژهەاڵتەوە 
دراوســێی پارێــزگای تورک نشــینی 
هەمەدان و لە ڕۆژئاواشــەوە بە واڵتی 
باشــوووری  بــە  بەتایبــەت  و  عێــراق 
خانەقینــەوە  شــاری  و  کوردســتان 
نزیک و دراوســێیە و سەرجەم لەگەڵ 
ســنووری  کیلۆمەتــر   ٣٣٠ عێــراق 
دواییــن  بەپێــی  هەیــە.  هاوبەشــی 
ئاڵۆگــۆڕی جوگرافیایــی لــە ســاڵی 
١٣٩٠ی هەتاوی )٢٠١١ی زایینی( 
پاریزگای کرماشــان لە ١٤ شارستان، 
٣١ شــار، ٣١ بەخــش )ناحیــە( و ٨٤ 
شارەدێ و لە ٢٧٩٣ گوند پێکهاتووە.

مێژووی کرماشان
نووســراوە  و  بەڵگــە  بەپێــی 
یەکێــک  کرماشــان  مێژووییــەکان، 
و  ژیــار  ناوەندەکانــی  دێرینتریــن  لــە 
شارســتانیەتی مرۆییە. بە پێچەوانەی 
ناوچەکانــی دیکــەی ئێــران کــە بــە 
شــێوەی بڕگەیــی و قۆناغی جیاجیا، 
مرۆڤیــان تێــدا نیشــتەجێ بــووە، ئــەم 
پارێــزگای ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، 
بەبــێ بڕگــەی مێژوویــی لــە قۆناغە 
جیاجیاکانی کۆنــی مێژوودا مرۆڤ 
تێیــدا نیشــتەجێ بــووە. ئــەم ناوچەیــە 
لەسەر شاڕێگەی پاشایەتی، ڕێگەی 
هەورێشــم بــووە و بەم بۆنــەوە یەکێک 
و  گرنــگ  جوگرافییــە  ناوچــە  لــە 
کرماشــان  بــووە.  پێگــەکان  خــاوەن 
یەکێــک لە ناوەنــدە ســەرەکییەکانی 
ســەردەمی  هەتــا  و  بــووە  مــادەکان 
بــە  هەخامنشــییەکانیش  دەســەاڵتی 
ناوی ماد ناســراو بووە، لە ســەردەمی 
ساســانییەکاندا بــە "مانــگ" ناودێــر 
کــراوە و هەمــان وشــەی گــۆڕدراوی 

ماد بووە.
بەهــۆ ئــەوەی کرماشــان یەکێــک لە 
دەســەاڵتی  سیاســییەکانی  ناوەنــدە 

ساســانییەکان بووە، بۆیە ئاسەوارێکی 
زۆری مێژوویــی و بــە بایەخی تیدایە 
کــە دەکــرێ ئامــاژە بــە "تاقوەســان، 
و  ئاورگــە  بێســتوون،  بەردەنووســی 
لــە  بکەیــن.  ئاناهیتــا"  پەرســتگەی 
مــاوەی چەنــدان ســەدەی جیاجیاشــدا 
بەهــۆی پێگەی تایبەتیی، کرماشــان 
هەبــووە.  زۆری  گرنگییەکــی 
ئەمڕۆکەش بە یەکێک لە گرنگترین 
شــارەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و 
ڕۆژئاوای ئێران لە بواری فەرهەنگی 
و پێگــەی ئابووریــدا دێتــە ئەژمــار. 
کەونــارا  "هێرتســفێڵد،  گوتــەی  بــە 
ئەڵمانــی،  ناســراوی  ئێرانیناســی  و 
کرماشان لە سەدەی ١٩ی زایینیدا بە 
دەروازەی ئاســیا ناوبانگــی دەرکردووە 
کشــتوکاڵ،  لــەڕووی  ئێســتاش  و 
بــە  گازەوە  و  نــەوت  و  پیشەســازی 
دێتــە  جەمســەرەکان  لــە  یەکێــک 

ئەژمار.
کۆچیــدا  ســێیەمی  ســەدەی  لــە 
کرماشــان لە چوارچێوەی دەســەاڵتی 
بــەاڵم  بــووە،  "ســەفارییەکان"دا 
کوردەکانــی  شــیعە  لــە  گرووپێــک 
"حەســەنویە"  بەنــاوی  کرماشــان 
حەســەنویە(یان  ئالــی  )حکوومەتــی 
دامەزرانــدووە کــە نزیکەی نیو ســەدە 

لەوێ دەسەاڵتیان هەبووە.
لە شەڕی یەکەمی جیهانیدا کرماشان 
عوســمانییەوە  دەســەاڵتی  لەالیــەن 
داگیــر کراوە، بەاڵم هــاوکات لەگەڵ 
ڕووخانی بەغدا هێزەکانی عوســمانی 
هێشــتووە  بەجــێ  ناوچەیەیــان  ئــەم 
دەکەوێتــە  کرماشــان  دەســەاڵتی  و 
دەســت "هێزەکانــی هاوپەیمــان" و لــەم 
نێــوەدا هــۆز و عەشــیرە ناســراوەکانی 
کــوردی کرماشــان لەگەڵ هیزەکانی 
عوســمانی لە کرماشان دەکەونە شەڕ 

و ملمانێیەوە.
لــە ســاڵی ١٣٠٠ی هەتاویییــەوە هەتا 
لەگــەڵ  هــاوکات  و   ١٣٢٠ ســاڵی 
هاتنــە ســەرکاری حکوومەتــی ڕەزا 
شای پالەوی، حکوومەتی ئێران هەتا 
ڕادەیــەک توانــی نفــووز و پێگــەی 
خــۆی لــە سەرتاســەری ئیــران قایــم 
بــکات. لەو کاتەدا ســوپای ناوچەی 
ڕۆژئــاوای ئیــران کــە بریتــی بــوو لە 
لەشکری ١٢ی کرماشان و لەشکری 
بــۆ  توانــی  بــوو  هێزێــک  تەنیــا   ،٥
مــاوەی ٤٨ کاتژمیر لە بەرانبەر هێزە 
ســەربازییەکانی بریتانیا خۆڕاگری و 

شەڕ بکات.
لەو کاتەدا ناوچەکانی ســنە، ئیام و 
هەمەدان بەشێک بوون لە )پارێزگای 
پێنجــەم( لە ســاڵی ١٣٤٠ی هەتاوی 
بەمــاوە، پارێزگای کرماشــان دابەش 
کرا بەســەر پارێزگاکانی "کوردســتان 
و کرمانشــاهان" و سنە وەک ناوەندی 
کوردســتان  ئیداریــی  و  سیاســی 

دەستنیشان کرا.
ســاڵی ١٣٤٣ قایمقامیەتــی گشــتیی 
 ١٣٥٣ ســاڵی  و  دامــەزرا  ئیامیــش 
بەنــاوی پارێزگای ئیام لە کرماشــان 
١٣٤٦یــش  ســاڵی  کرایــەوە.  جیــا 
لوڕســتان  گشــتیی  قایمقامیەتــی 
دامەزرا و شــارە "لەک نشــینەکان"ی 
پارێزگای کرمانشــاهان لە باشــووری 
ڕووبــاری )ســەیمەڕە( بــە ناوەندێتیی 
پارێزگایەکــی  بوونــە  "خوڕەم ئــاوا" 

سەربەخۆ بەناوی لوڕستان.
فەرهەنگــی،  لەبــواری  کرماشــان 
ئایینــی و پێکهاتەی کۆمەاڵیەتییەوە 
بــە ناوچەیەکــی ڕەنگیــن فــرە ئاییــن 
و  هــۆز  لــە  و  ناســراوە  کولتــوور  و 
"کەلهــوڕ،  وەک  ئێڵەکانــی  و  تیــرە 
لــەک، زەنگەنــە، هەورامــی، گۆران، 
ســنجابی،  جمــور،  زولــە،  قەڵخانــی، 

باجەاڵن، ئەمیری و..." پێکهاتووە.

مێژوویــی،  ئاســەواری  بــواری  لــە 
بــە  ژینگەییــەوە  و  گەشــتیاری 
و  ناســراوە  دەوڵەمەنــد  دەڤەرێکــی 
دەر  و  دۆڵ  و  ئەشــکەوت  ڕووبــار، 
کوێســتانی  و  شــاخ  و  دەشــت  و 
بژوێــن و ســەرچاوەی سروشــتیی زۆر 
بەهــاردا  وەرزی  لــە  سەرنجڕاکێشــی 
دەبێتە هۆی ڕاکێشــانی گەشــتیار بۆ 

ئەم ناوچە ڕەنگینەی کوردستان.
"قــۆڕی  ئەشــکەوتەکانی  کــە   
قــەاڵ گەورەتریــن ئەشــکەوتی ئاویــی 
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت، ئەشــکەوتی 
حوســێن  ئەشــکەوتی  ڕاوچییــەکان، 
گەشــتیاریی  انوچــەی  لــە  کۆکــەن 
میگــوەرە لــە شــاری بانــوڕە و ســەروا 
گەشــتیاریی  ناوچــەی  نیلووفــەر، 
ڕێژاو، لە دیمەنە جوانەکانی کرماشان 

و دەوروبەری دێنە ئەژمار.

ئاسەواری تاقوەسان
مێــژووی پێکهاتنه کــه ی ده گه ڕێته وه 
بــۆ ســه ده ی چوارەمــی زایینی و هه ر 
له و سه رده مه وه تا هێرشی عه ره به کان، 
پێته ختــی  دوویه میــن  وه کــوو 
ســه رده می  لــه  ئێــران  ئیمپراتووریــی 
ســه رنجی  جێــی  ساســانییه کاندا 
ســەردەمی  لــە  بــوو.  حکوومــه ت 
سەڵجۆقییەکاندا کرماشان گەورەترین 
شاری کوردستان بوو و لە سەدەکانی 
ناویــن بــە نــاوی )قرمیســین( وەکــوو 
یەکێــک لە چــوار ناوچــەی عێراقی 
بــە  ســەردەمە  لــەو  ناســراو.  عەجــەم 
عێراقــی عەجەم، ویایەتی کوێســتان 
لەگــەڵ  تــا  دەگــوت  جەبالیــان  یــان 
هەڵــە  عــەرەب  عەراقــی  ویایەتــی 
نەکرێتــەوە. ویایەتــی کوێســتان یــان 
عێراقــی عەجــەم لە شــوێنی ناوچەی 
یــازده  میدیــای کــۆن هەڵکەوتبــوو. 
ســه ده به دوای هێرشــی عه ره به کان و 
لــه ســه رده می ده ســه اڵتی قاجــاره کان 
له ئێران، دیســان شــاره که بووژایه وه و 
بەهۆی که وتنەوە لەســه ر دوو ڕێگای 
ڕۆژهەاڵت-ڕۆژاوا و هەروەها ڕێــگای 

بــەرەو  ئێــران  ڕۆژاوای  باکــووری 
و  واڵتــە  ئــەم  ڕۆژئــاوای  باشــووری 
نزیکــی بە به غدا و که ربه ال گرینگی 

تایبه تی په یدا کرد.
بزۆتنــەوەی  لــە  کرماشــان 
ڕۆڵێکــی  ئێــران  مەشــرووتەخوازیی 
بەرچــاو و زۆر گرنگــی هەبــووە و لــه 
ماوه ی شــه ڕه کانی یه کــه م و دووه می 
جیهانیــدا لەالیه ن هێزه داگیرکاره کانه 
داگیر کرا، به اڵم دوای شــه ڕ به جێیان 
هێشــت. ئــه م پارێزگایە له ســه رده می 
زیانــی  عێراقدشــدا  و  ئێــران  شــه ڕی 

زۆری لێ که وتووە.
لە باکووری شــاری کرماشــان کێوی 
فەڕۆخشــاد، لــە باکــووری ڕۆژاوای 
باشــوورئ  لــە  و  تاقوەســان،  کێــوی 
ئــەم شــارئ کێوی کووســفید )کێوی 
)پــەڕاو(  کێــوی  هەروەهــا  ســپی(، 
کێوەکانــی  جوانتریــن  لــە  یەکێــک 
و  جوانــی  و  کرماشــانە  نزیــک 
کرماشــان  بــە  زۆری  ناوبانگێکــی 
لــە  یەکێکــە  کرماشــان  و  بەخشــیوە 
شــاڕێگاکانی پەیوەندیــی ڕۆژهەاڵت 
و ڕۆژاوا، هەروەها کۆنتریــن ڕێــگا بۆ 

چین لە ئێران بەرەو مێزۆپۆتامیایە.
کەشــوهەوایەکی  کرماشــان  شــاری 
هەیــە.  کوێســتانیی  و  ناوەنــدی 
بــەهۆی ئــەم کەشــوهەوایە بــوو کــە 
لــە ســەدەی چوارەمــی زایینــی کــە 
دیێکــی بچــۆک و خۆش کەشــوهەوا 
بــووە لەالیــەن ساســانییەکانەوە وەکوو 
ئیمپراتووریــی  دووەمــی  پێتەختــی 
ســەردەمە  لــەو  هەڵبژێــردرا.  ئێــران 
خۆشــگوزەرانیی  شــوێنی  کرماشــان 
شــاکانی ساســانی بــووە و باخەکان و 
کۆشــکگەلێکی گەورە لەم شارە ساز 

کراوە.

کرماشــان ناوەنــدی وەرزێڕیــی واڵتی 
ئێرانیشــە و زۆربــەی ئابووریــی ئــەم 
شــارە بــە وەرزێــڕی بەســتراوە، هەروەها 
تەرخانکردنی خواردەمەنی، بەرهەمی 
دەســکردەکان  پیشــە  و  بیناســازی 
لــە کرماشــان لــە ســێ مانگەکــەی 
کۆچــی  ١٣٨٨ی  ســاڵی  یەکەمــی 

زایینــی(، ٩%ی  هەتــاوی )٢٠٠٩ی 
پیشــەییەکانی  بەرهەمــە  ســەرجەمی 

واڵتی ئێران بووە.
زاراوه کانــی  بــه  کرماشــان  خه ڵکــی 
)که لهــوری(،  باشــووری  کوردیــی 
کوردیــی ســۆرانی )زاراوەی جافی(، 
ئه کــه ن.  قســه   هه ورامــی  و  لەکــی 
زانســتگەکانی  و  قوتابخانــەکان  لــە 
کرماشان تەنیا بە زمانی فارسی وانە 
دەگوترێــت و زمانی کــوردی بۆ وانە 
خوێندن بە زمانی دایکی قەدەغەیە.

ناوەندی پارێزگای کرماشان شاری 
کرماشانە و لە 14 شارستان پێکهاتووە 

کە ئەمانەن:
ئاروینیــاوا، پــاوە، ســەالس باوەجانــی، 
جوانــڕۆ، دااڵهۆ، ڕوانســەر، ســەرپێڵ 
زەهاو، ســونقوڕ، سەحنە، قەسرشیرین، 
گێاڵنــی  کەنــگاوەر،  کرماشــان، 

ڕۆژئاوا، هەرسین و شائاباد.
لــەو  یــەک  کرماشــان  لەبێــزگای 
پارێزگایانــەی کوردســتانە کە بە فرە 
کولتوور و ئایینی ناســراوە و زۆربەی 
خه ڵکه کــه ی، شــیعەن و ئایینزاکانــی 
سونە و یارسان و کاکەیی دانیشتوانی 

ئەو پارێزگایە پێکدێنن.
پارێزگای کرماشان بێشکه ی یه کێک 
لــه  کۆنترێــن شارســتانییه ته کانه  لــه  
لــه   کــه   گونــد  کۆنتریــن  جیهانــدا. 
پارێزگای کرماشان و بگره  له  هه موو 
دۆزراوه تــه وه ،  ئێســته   تــا  کوردســتان 
گوندی )شێخ ئاوا(یه ، که  مێژووه که ی 
ده گه ڕێتــه وه  بۆ ٩٨١٠ پێش زایین یان 

نێزیکه ی ١١٨٢٥ ساڵ پێش ئێستا.

زاراوەکانی زمانی کوردی لە پارێزگای 
کرماشان:

خەڵکــی ئەم پارێزگایــە پتر لە ٩٨ لە 
ســەدی کــورد زمانن کە بــە چەندین 
زاراوە و بــن زاراوەی زمانــی کــوردی 
زاراوە دەپەیڤن. زاراوه ی سه رده ســت له  
شاری کرماشــان زاراوه ی کرماشانی 
)کەلهوڕی(یــە . زاراوەکانــی زمانــی 
شــارکەی   ١٤ هــەر  لــە  کــوردی 
پارێــزگای کرماشــان تەقریبــەن بــەم 

شێوەیە:

    لە شاری کرماشان:
 کەڵهوڕی کرماشانی، سۆرانی، 
لەکی و هەورامی ٢ - لە شاری 
ئیسام ئاوا )شاه ئاوا(: کەڵهوڕی 
کرماشانی ٣- لە شاری کرێند: 

کەڵهوڕی و کرماشانی، هەورامی 
٤- لە شاری سەرپێڵی زەهاو: 

کەڵهوری کرماشانی و سۆرانی 
٥- لە شاری قەسری شیرین: 
کەڵهوری و کرماشانی ٦- لە 

شاری گیەاڵنی ڕۆژئاوا: کەڵهوڕی 
کرماشانی ٧- لە شاری سەالسی 
باوەجانی: سۆرانی و هەورامی ٨- 
لە شاری جوانڕۆ: سۆرانی ٩- لە 
شاری هەورامان )پاوە(: هەورامی 

و سۆرانی ١٠- لە شاری ڕوانسەر: 
سۆرانی ئەردەاڵنی ١١- لە شاری 
سەحەنە؛ کەڵهوری کرماشانی و 
لەکی ١٢- لە شاری کەنگاوەر: 

لەکی، کەڵهوری کرماشانی 
١٣- لە شاری هەرسین؛ لەکی، 

کەڵهوری کرماشانی ١٤- لە 
شاری سنقور کولیایی؛ کەڵهوری 

کرماشانی. کەمینەیەکی تورکیش 
لە ئەم شارە ئەژین.

    پێگەی ئەدەبی کوردی لە کرماشان:
کرماشــان لــە بــواری فەرهەنــگ و 
زمــان و ئەدەبــەوە یەکێــک لــە ناوچە 
پیشــەنگەکانی ئێران و کوردســتانە و 
لــە قۆناغــە جیاجیاکانــدا، نووســەر و 

ئەدیبــی نــاودار و شــوێندانەری تیــدا 
هەڵکەتــووە. کــە دەکــرێ ئامــاژە بەم 

کەسانە بکەین.
بابــا ســەرهەنگی دەوان، دایــە تەورێز، 
ســەی یاقووب ماهیدەشــتی، پەرێشان 
چوارەمــی  ســەدەی  لــە  دینــەوەری" 
لــە  هەمەدانــی  باباتاهیــر  زایینــی، 
ســەدەی دەیەمــی زایینی بــە زاراوەی 
لەكی، مســتەفا بێســارانی لە سەدەی 
زاراوەی  بــە  زایینــی  شــازدەیەمی 
هەورامــی، محەمــەد كەنوولەیــی لــە 
خانــای  زایینــی،  هەڤــدەی  ســەدەی 
قوبــادی لــە نیــوەی دووەمی ســەدەی 
ســەرهەنگ  زایینــی،  هەڤدەیەمــی 
ئەڵماس خان و میرزا شەرەف دینەوەری 
لــە ناوەڕاســتی ســەدەی هەژدەیەمــی 
زایینــی، شــەیدا هەورامی لە كۆتایی 
ســەدەی هەڤدەیەم، هەروەهــا محەمەد 
وەلی كرماشــانی لە سەرەتای سەدەی 
ئومێــدی،  وەلــی محەمــەد  بیســتەم، 

غواڵمڕەزا ئەركەوازی.
زۆرێك لە لێكۆڵەر و توێژەرانی بیاڤی 
زمــان و ئەدەبــی كــوردی لــەو بــاوەڕە 
و  حیكایــەت  دەق،  گەلێــك  كــە  دان 
چیرۆكــی حیماســی و ئەدەبی زارەكی 
لە كرماشــان و شــارەكانی دەورووبەری 
خولقــاون و بەپێی بەڵگەی ســەلمێنراو 
كە ئێســتا لەبەر دەســت دان "شانامەی 
لــە  جیــاواز  ناوەرۆكــی  بــە  كــوردی" 
شــانامەی فارســی بە زاراوەی گۆران 
و بــە چەنــد گێڕانەوەی جیاواز ئێســتا 
لەبەر دەســت دایە و لە زۆر باردا شــان 
لە شانی شانامەی فیردەوسی دەدات.
یــان لــە بەرهەمەكانــی دیكــە دەكــرێ  
ئاماژە بە "رۆســەم و زەنوون" شــاكاری 
كەنوولەیــی  خــان  ئەڵمــاس  بەنرخــی 
بكەیــن. هەروەها دوو هۆنەری شــاكار 
خولقێنی ناوچەی ئەیوان "شاكە و خان 
مەنســوور" جــۆر و شــیوازێكی تــرە لە 
ئەدەبــی میللیــی كوردی كــە دەگمەن 

و بێ  وێنەن. 
 یان "برزوونامە" وەك دەقی حیماسیی 
كــوردی بەڵگەیەكی گرنگە لە بوونی 
رەهەنــد و رەوتێكــی بەرین لــە ئەدەبی 
كرماشــان  لــە  میللیــی  و  حیماســی 
و  میللــی  چیرۆكــە  و  دەق  ئــەو  و 
مێژوویانــە بــە چەشــنێك رۆچوونەتــە 
قوواڵیــی ژیــان و كولتــووری خەڵكی 
ناوچــە جیاجیاكانی ئیام و كرماشــان 
كــە بوونەتــە بەشــێكی جیــا نەكــراوە 
لــە پێكهاتــە و شوناســی فەرهەنگــی 
و نەوەییــان. ئــەو كەســانەی كــە لــەم 
بــارەوە گەلێــك بەرهەمیــان خولقاندووە 
لــە: "ســەی ســاڵح و ســەی  بریتیــن 
یاقــووب ماهیدەشــتی، میــرزا ئەڵماس 
خــان كەنوولەیــی، تەقــی خــان ئــازاد، 
تركەمیــر، مەال نەجەف، كەیخوســرەو، 
وەك:  بەرهەمگەلێكــی  كــە  پــەروارە" 
برزوونامە، زوحاك و كاوەی ئاسنگەر، 
رۆســەم و زەنــوون، رۆســتەم و زۆراو و 
شــیرین و فەرهــاد بەشــێكی بەرچــاون 
لــە ئەدەبــی حیماســیی دەوڵەمەنــد و 
بــواری هــۆرە  لــە  كــوردی،  بەپێــزی 
چڕیــن و ئــاواز و گۆرانیــە میللــی و 
فۆلكلۆریكەكانیــش كرماشــان و ئیام 
مەڵبەندی ســەرهەڵدان و راچەنینن كە 
بەرچاوترین هۆرەچڕ عەلی نەزەرە.  

 نووسین و داهێنان بە زمانی كوردی لە 
كرماشــان و ئیام لە رابردوودا بەهۆی 
بارودۆخــی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی 
هیچكات بە شــێوەی رەوت و گرووپ 
و بەرنامــە داڕێــژراو نەبــووە، بەڵكــوو 
لــە چوارچێــوەی كاری تاكەكەســی و 
بە هەســت كــردن بە خزمەتــی زمان و 
ئــەدەب و لەپێناو هەســت و دڵســۆزیدا 
خۆشــیان  كاریگەریــی  بــەاڵم  بــووە، 

لەسەر جەماوەر بەجێهێشتووە.

بەشی یەکەم
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عەلی مونەزەمی

خاکی سووتاو
وەک تاکتیک یان ســتراتێژی؟

داگیرکەرانی کوردســتان لە مێژساڵە 
بــە دژی کــورد لەوەیکــە لــە زانســتە 
سەربازییەکاندا بە  تاکتیکی "خاکی 
ســووتاو" دەناســرێ، کەڵک وەردەگرن 
و بۆ لەنێوبردنی هەموو ســەرچاوەکان 
بــۆ  مرۆڤــن،  یارمەتیــدەری  کــە 
بەردەوامبــوون لە ژیان لە کوردســتاندا 
و بــۆ لەنێوبردنــی هەرچــی زووتــری 
ئــەو ســەرچاوانەش لەگــەڵ یەکــدا لە 
پێشــبرکێیەکی بــێ وێنــەدان و پەنــدو 
تاکــوو  وەردەگــرن  یەکتــر  لــە  دەرس 
هەرچــی زیاتر ژیان لە خەڵکی کورد 
تێــک بدەن و کوردســتانیان پێ چۆل 

کەن. 
چەنــد  مــاوەی  تــورک  دەوڵەتــی 
و  دەرســیم  لــە  لەمەوبــەر  ڕۆژێــک 
هەبوونــی  بەبیانــووی  دەورووبــەری 
کرێکارانــی  پارتــی  گریاکانــی 
لــە  دارســتاندا،  نێــو  لــە  کوردســتان 
چەندیــن شــوێنی جۆراوجــۆر ئاوریــان 
لــە دارســتانەکان بــەردا کە ئــەو ئاورە 
رووبەرێکــی  ســووتانی  هــۆی  بــووە 
بەرفــراوان لــەو دارســتانانە لە الیەک 
و لە مەترســی کەوتن و لە نێوچوونی 
ژیانــی  ســەرچاوەی  لــە  بەشــێک 
خەڵــک و ماڵوێرانــی و ئاوارەبوونــی 
لەالیەکــی  و  بێدەرەتــان  خەڵکــی 
دیکەشەوە، زیان پێگەیشتن بە سروشت 
و ســەرچاوەیەکی بەهێــزی ئابووریــی  

کوردستان.
 لەم وتارەدا هەوڵ دەدرێت بە کەڵک 
وەرگرتن لە یەکێک لە تیۆرییەکانی 
زانســتی ســەربازی کە بــە تاکتیکی 
ئــەو  بەناوبانگــە،  ســووتاو"  "خاکــی 
شــی  نموونــە   وەک  کاوڵکارییــە 
ئامانجــی  و  بکــرێ  بــۆ  کردنــەوەی 
و  کــورد  دوژمنانــی  نامرۆڤانــەی 
هەڵسووکەوتیان لە کوردستاندا وەک 
داگیرکــەر بخرێتــە بەر چــاو و دیدی 
خوێنەران و پەردە لە سەر ئەو راستییە 
البــدرێ کــە بــۆ ئــەوان بەکارهێنانی 
بووەتــە ســتراتێژی و  ئــەو تاکتیکــە 
ئاوارەکردنــی  و  قڕکــردن  ئامانجیــان 

کورد و وێرانکردنی کوردستانە.

پەیڤــە ســەرەکییەکان کە لــەو وتارەدا 
بە کار دەبردرێن، ئەمانەن: تاکتیک، 
ستراتێژی، تاکتیکی خاکی سووتاو، 

داگیرکاری.

بـە  پڕۆسـەی  تاکتیـک:    
یـان  ئەرکێـک  گەیاندنـی  ئەنجـام 
لـە  مەسـەلەیەکە  چارەسـەرکردنی 
لـە  نیوەدرێـژدا  یـان  کـورت  دەمێکـی 
سـتراتێژیی  ئامانجێکـی  پێنـاوی 

. ا نـد یە ێژخا ر د
لـە  سـتراتێژی کـە    سـتراتێژی: 
وشـەی یوونانـی سـتراتێژیاوە هاتـووە، 
شـێوازی  یـان  پـان  مانـای  دێتـە 
بـۆ  سـوپا  بەڕێوەبـەری  هێرشـی 
سـتراتێژی  شـەڕدا.  لـە  سـەرکەوتن 
هەمـوو  و  بەرنامەڕێـژی  تەواوییەتـی 
بەکارهێنانـی هەمـوو  بـۆ  کـردەوەکان 
ئیمکاناتـی لـە بەردەسـتدا بـە باشـترین 
شـێوە، بـۆ بەدەسـتهێنانی ئامانجێکـی 
دیاریکـراو لـە خـۆی دەگرێتـەوە. یانی 
شیکردنەوەی بیرۆکەکان بۆ گەیشتن 
ڕاسـتیدا  لـە  سـتراتێژی  ئامانـج.  بـە 
رێـگای وەدیهێنانـی ئامانجەکانـە کـە 
لـە سـەردەمی ئێسـتادا بـە بەرنامـەی 

دەگوتـرێ. درێژخایەنیـش 
   تاکتیکـی "خاکی سـووتاو": 
بـۆ  چەکدارییـە  تاکتیکێکـی 
لەنێوبردنـی هەمـوو ئـەو شـتانەی کـە 
کار  بـە  دوژمنـەوە  لەالیـەن  دەتوانـێ 
الیەنێـک  کـە  کاتێکـدا  لـە  ببـردرێ 
یـان  پاشەکشـە  حاڵەتـی  لـە  بۆخـۆی 
بـەکار  کاتـی  لـە  بـێ.   پێشـڕەویدا 
هێنانـی ئـەو تاکتیکـەدا هـەول دەدرێ 
کـە هەمـوو کۆگاکانی خواردەمەنی، 
مەڕومـااڵت  دان،  و  دەخـل  و  مـەزرا 
سرووشـتی،  سـەرچاوەکانی  و 
هەمـوو  و  پێوەندیگرتـن  تێکنۆلۆژیـی 
جـۆرە کەرەسـتەیەکی بەرهەمهێنـان لە 
نێـو ببـردرێ تاکـوو دوژمـن دەرەتانـی 
بـەکار هێنانـی نەبـێ. ئـەو تاکتیکـە 
زۆرتـر لـە سـەر خاکـی دوژمن یان لەو 
بەشـە لـە واڵتـی خۆیانـدا کـە مەزنـدە 
دوژمـن،  دەسـتی  بکەوێتـە  دەکـرێ 
بـە کار دەبـردرێ. لـەو تاکتیکـە لـە 
کەڵـک  جـار  زۆر  مێـژوودا  رەوتـی 
سـەردەمی  لـە  بەتایبەتـی  وەرگیـراوە، 

کـە  جیهانیـدا  دووهەمـی  شـەڕی 
هـەم لەالیـەن رووسـیە لـە ئوکرایـن بـۆ 
بـەر  نەکەوێتـە  ئیمکانـات  ئەوەیکـە 
هـەم   و  نازییـەکان  ئەرتەشـی  دەسـتی 
لە باکووری نوروێژ لەالیەن ئەرتەشـی 
نازییەکانـەوە بـۆ ئـەوە کـە ئیمکانـات 
نەکەوێتـە دەسـتی ئەرتەشـی رووسـیە 
لەالیـەن  یەکـە  ئـەو  بـردراوە.  بـە کار 
دووپـات  ئوکراینیـش  لـە  نازییـەکان 

کراوەتـەوە.
ئــەو سیاســەت و تاکتیکانــەی کە لە 
ســەرەوەدا ئاماژەیــان پێــدراوە، لەالیــەن 
هەموو دوژمنانــی کوردەوە لە هەموو 
پارچەکانی کوردستان پەیڕەو کراوە و 
پەیڕەو دەکرێ. ئەوە لە کاتێکدایە کە 
واڵتێکی وەک ئیســرائیل لە یاســای 
ســاڵی  لــە  واڵتەکەیــدا  چەکداریــی 
١٩٩٨ پەســندی کــردووە کــە نابــێ 
بــە هیــچ جۆرێــک سیاســەتێک یان 
ســتراتێژییەک لەالیــەن ســوپاکەیەوە 
هــۆی  ببێتــە  کــە  بکرێــت  پەیــڕەو 
برســێتی یــان ئێــش و ژان بــۆ خەڵکی 
ســڤیل و هەروەها لە یاســای شــەڕ لە 
٢٠٠٦ دا نووســراوە کە نابێ بە هیچ 
شــێوەیەک تاکتیکی خاکی ســووتاو 
بــە کارببــردرێ. ئــەوە لــە کاتێکدایە 
کــە دەســەاڵتدارانی  تــورک تەنیــا 
دەرســیمدا  ســەرهەڵدانی  کاتــی  لــە 
بێجگــە لــە کاولــکاری، دەیــان هەزار 
کوردیــان کوشــتووە و لەو بــارەوە باس 
لــە کوژرانی ١٣ هــەزار تا ٧٠ هەزار 
کەس دەکرێ؛ هەروەها لە دەستپێکی 
شــەڕ لەگەڵ پــێ کاکا لە ١٩٨٠وە تا 
ئێســتا، بە ســەدان گونــدی کوردەکان 
لــە کورســتانی باکوور خاپــوور کراوە 
و دانیشــتوانی بــە زۆرەملی کۆچبەر 
کــراون. ئــەو سیاســەتەی ئــەوان ڕۆژ 
بــە دوای ڕۆژ تونــد و تیژتــر و لــە 
شــکڵ و قاڵبــی نــوێ و لە ڕاســتای 
وێــران کردنــی سرووشــتی کورســتان، 
ئافراندنــی ئێــش و ژانــی زیاتــر بــۆ 
بڕینــی  و  گەلــی کــورد و کوشــتن 
خەڵک دووبارە و چەندبارە دەبێتەوە. 

لە قۆناغی نوێی شــەڕ لە تورکیە لە 
نێوان دەوڵەت و پێ کاکا کە لە ساڵی 
٢٠١٥ەوە دەســتی پێکرد، چەندین شار 
و شارۆچکە و گوند وێران کران و بە 

هــەزاران کــەس کــوژران و بە ســەدان 
هەزار ئاوارەی لێکەوتەوە و بە هەزاران 
کەس کەوتنە زیندان و بوونە قوربانی، 
لە نوێترین نموونەدا ئەو حکوومەتە بە 
چاولێکــەری لە رێژیمی داگیرکەری 
ئێــران، دەســتی داوەتــەوە ســووتاندنی 
دارستانەکانی کوردستان و بەتایبەتی 
دەرســیم.  دەوروبــەری  دارســتانەکانی 
زانیاریانــەی کــە  ئــەو  بــە گوێــرەی 
لــە میدیاکانــدا باســی لێــوە کــراوە، 
دارستانی  ١٨ هەرێمی دەرسیم هێشتا 
بە ئاگر  دەســووتێن و کاربەدەســتانی 
دەوڵەتــی ئیــزن بــە خەڵک نــادەن کە 
بەهــۆی ئۆپەراســیۆنە ســەربازییەکان 
و هەبوونــی مینی چێنــدراو، ئاورەکە 
ئیســامیش  کۆمــاری  بکوژێننــەوە. 
چەندیــن ســاڵە و بەتایبــەت لەم چەند 
ســاڵەی دواییدا بەبیانووی جۆربەجۆر 
و  دارســتان  جیــاواز  شــێوازی  بــە  و 
بــە  دەداتــە  کوردســتان  ژینگــەی 
تۆپبــاران و ئاگرتێبــەردان و رێگــە بە 
خەڵک و رێکخراوی مەدەنیش نادات 
کۆنتــرۆڵ  ئاگرکەوتنــەوەکان  کــە 
لــە  کوردســتان  ژینگــەی  و  بکــەن 
ئیســامی  کۆمــاری  کینــی  و  رق 
بپارێزن. ئەو کردەوەی کاربەدەســتانی 
کاروکــردەوەی  لەگــەڵ  داگیرکــەر، 
باکــووری  لــە  هیتلێــر  نازییەکانــی 
نوروێــژ، زۆر وەک یــەک دەچــن کە 
ئەوانیــش بــە گرتنە پێشــی تاکتیکی 
خاکــی ســووتاو، لــە دوو پارێــزگای 

فینمــارک و باکــووری تروومــس، بە 
ســووتاندنی هەر شــتێک کە دەستیان 
پێراگەیشــت،  لــە ماوەیەکــی کورتدا 
ئــەو ناوچەیەیــان تاڕادەیەکــی زۆر لە 
خەڵــک بەتاڵ کــرد کە بەو کردەوەیە 
خەڵک تووشــی ئازارێکی زۆر بوون. 
لــە ســاڵی ٢٠١٤ دا، ئالفرێــد یــوودل 
کە ئەفســەرێکی ئەرتەشی نازییەکان 
بوو، بە سووچی سووتاندنی باکووری 
نوروێــژ، دوای تێپەربوونــی ٧٠ ســاڵ 
بــە ســەر ئــەو رووداوە ســزا درا. گەلۆ 
ڕۆژێک دێ کە دوژمنانی کوردیش 
بە سووچی کاولکردنی کوردستان لە 
بەردەم دادگایەکی دادپەروەردا ســزای 

کارەکانیان وەربگرن؟
بــواری  لــە  کــورد  دوژمنانــی 
بەکارهێنانی تاکتیکی خاکی سووتاو 
لە کوردستاندا، زۆر ئاکتیڤ و خاوەن 
پانــن. لــە شــڕۆڤەی پەیڤەکاندا باس 
کرا کە تاکتیک بۆ ســەرکەوتنێکی 
کورتخایەن بە کار دەبرێت. شتێک کە 
بوو بە پانی درێژخایەن و ئامانجێکی 
گرینــگ، لە چوارچێــوەی تاکتیک 
دەردەچێ و وەک ستراتێژی لە قەڵەم 
دەدرێ. بۆ نموونە، دوو رێژیمی ئێران 
و تورکیە لەو ســااڵنەی رابردوودا، بە 
قامک خستنەسەر سەرچاوەکانی ئاو 
لــە کوردســتان و بە درووســت کردنی  
بەنداوی جۆراوجۆر و راگواستنی ئەو 
ئاوە بۆ دەرەوەی سنووری راستەقینەی 
کوردســتان، و هەروەها بە ســووتاندنی 

دارســتانەکان و وێــران کردنــی گونــد 
مرۆڤــی  کوشــتنی  و  بــاژارەکان  و 
کــوردی  جیانەکردنــەوەی  و  کــورد 
ســڤیل لە چەکدار، و کۆچبەرکردنی 
زۆرەملــی یــان ناچارکردنی کورد بۆ 
چۆڵ کردنی شــوێنی نێشــتەجێبوونی 
خۆیــان و گواســتنەوەیان بــۆ شــار و 
نیشــان  ناکوردســتانییەکان،  دەڤــەرە 
بــە  داگیرکەرانــە  ئــەو  کــە  دەدات 
هەمــوو هێــز و توانــای خۆیانــەوە لــە 
ڕاســتای وێران کردنی کوردســتان بۆ 
ئەوەیکــە کورد تێــدا نەمێنێ و ئینجا 
یەکجارەکــی  دەستبەســەرداگرتنی 
کوردســتان و گۆڕینی دێموگرافیای 
کوردســتان  هەتایــە  بــۆ  کوردســتان، 
بکــەن بــە موڵکی خۆیــان و کوردیش 

بتوێننەوە.
کوردســتان  سرووشــتی  تێکدانــی   
ژیانــی  تێکدانــی  بەمەبەســتی 
خەڵــک و دەربەدەرکردنیــان دەکــرێ؛ 
بۆیــە دەبــێ ئــەو سیاســەتە چەپەڵ و 
گەمــاڕەی داگیرکەران هەرچی زیاتر 
لەقــاو بــدرێ و پێش بــەو وێرانکارییە 
بگیردرێ. ئەو سیاســەت و پیانانەی 
شــتێکدا  هەمــوو  پێــش  لــە  دوژمــن 
کونوانســیۆنەکانی  و  زاگــۆن  دژی 
بەتایبەتــی  و  نەتەوەیەکگرتــووەکان 

کونوانسیۆنی مافی مرۆڤە. 

http://www.dagsavisen.no/innenriks/ble-domt-for-brenningen-av-
finnmark١.٢٩٠٨٤٨-
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v٢_cou_il_rule٥٣
http://www.fn.no/Konflikter/Kurdistan
https://no.wikipedia.org/wiki/Strategi
http://www.chris-kimble.com/Courses/World_Med_MBA/Strategy-and-
Tactics.html
https://www.ntnu.no/iie/fag/ole/Forelesning٢٠٢%/Kapittel٢٠٢%.pdf
https://www.gazetesujin.net/ku/٠٨/٢٠١٧/li-dersime-١٨-herem-disewitin/
https://www.nrk.no/finnmark/rask-innforing-i-
tvangsevakueringa١.١١٩٦٩٩٠٥-
http://www.birgun.net/haber-detay/forest-fires-caused-by-operations-
in-turkey-s-dersim-continue-to-grow١٧٤٤٥١-.html

ژێدەرەکان:



ژمارە 708، ١٥ی خەرمانانی ١٠١٣٩٦

کاوە بەهرامی: 
ڕاســان هێمای خەباتی ڕۆژهەاڵتە و

 رێژیم بە گەورەترین مەترســی بۆ ســەر مانەوەی خۆی دەزانێ

وتووێژی ڕۆژنامەی کوردستان لەگەڵ کاوە بەهرامی ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران

پ: چەنــد ڕۆژێکە کە ڕێژیم 
ئەنجامدانــی  بیانــووی  بــە 
هێزێکــی  نیزامــی،  مانــۆڕی 
ســنوورەکانی  هێناوەتــە  زۆری 
کوردســتان و هەڕەشــەی هێرش 
سیاســی  ئەحزابــی  ســەر  بــۆ 
ڕۆژهەاڵت دەکات، ئەمە چۆن 

لێک دەدەنەوە؟

و: لــە بنەڕەتــدا، مانــەوەی کۆماری 
بەناو ئیســامی لە ســازکردنی شــەڕ 
لــە  بــاس  کاتێــک  ئاژاوەدایــە،  و 
ئیمپراتۆری ئیســامی شــێعە دەکات، 
بوونــی هیــچ نەتــەوە و ئایینــی دیکە 
ســپای  نیــن،  پەســندی  جێــگای 
نانــەوەی  مەبەســتی  بــە  پاســدارانی 
ئاژاوە لە ناوچە دروســت کرد، وێڕای 
ســەرکوت لــە ناوخــۆ، بــە یارمەتیدان 
بە میلیشــیاکان لە واڵتانــی دەوروبەر 
و  دەکات  دروســت  ناســەقامگیری 
هەیــە.  خــوازی  هێژمۆنــی  هەوڵــی 
راســانی رۆژهەاڵت بە پێشــەنگایەتی 
حیزبی دیمۆکراتی کوردســتانی ئێران 
بــە کردەوە ئااڵهەڵگــری نەمانی زوڵم 
و دژبــەری راســتەقینەی ئــەم رێژیمە 
بەخۆشــیەوە   ، بیرسەدەناوەراســتیەیە 
راسانی رۆژهەاڵت لە گەشەسەندندایە 
و  دڵەڕاوکــێ  توشــی  رێژیمــی  و 
داماوی کردووە، الیەنەکانی دیکەی 
رۆژهەاڵتیــش بەپێی توانا هەوڵی ئەوە 
دەدەن لــەو خەباتــە نوێیەی رۆژهەاڵت 
هەمــوو  بــێ،  دیــار  پەنجەیــان  جێــی 
ئــەم مانــۆڕ و هەڕەشــانەی رێژیــم لــە 
ســۆنگەی تــرس لــە بەریتنربوونەوەی 
خەباتی رۆژهەاڵت سەرچاوە دەگرن.

چەنــدە  هەڕەشــەیە  ئــەو  پ: 
ســاتە  و  کات  لــەم  جیدییــە 

هەستیارەدا؟
و: دیارە، لە تیۆری شەڕی نیزامیدا، 
نابــێ هیــچ هەڕەشــەیەک بــە کــەم 
بگریــن، بە تایبەتی لەم هەلومەرجەی 
ئێســتادا، بــەاڵم کۆمــاری ئیســامی 
تووشــی  خــۆی  بــەرەوە  لــە چەندیــن 
بۆیــە  ســەرقاڵە،  و  کــردووە  شــەڕ 
رۆژهــەاڵت  هێزەکانــی  پەالماردانــی 
بەلەبەرچاوگرتنــی شــوێنی مانەوەیان 
لــە  شــاخاوییە،  ناوچەیەکــی  کــە 

بەرژەوەندی رێژیم تەواو نابێ.

پ:چەندە پێوەندی بە ڕاســانی 
ڕۆژهەاڵتەوە هەیە؟ ئایا ڕاسان 
وای ئەو ڕێژیمە تاســاندووە کە 
ناچار بە هەڵەیەکی وا کوشندە 

بکات؟
 و: بێگومــان راســتە، راســان خەباتی 
شار و شاخی پێکەوە گرێ دا، رێژیمی 
تاســاندووە وئەو زانیاریانەی بەردەستن 
بــەردەوام لــە فــازی ئامادەباشــییە و 
نــەک  چاوەرێیــە،  رۆژێ  هەمــوو 
لــە شــاخ بەڵکــوو پێشــمەرگەی شــار 
راســان  بــکات،  خەســاری  تووشــی 
هێمای خەباتی رۆژهەاڵتە و رێژیم بە 
گەورەترین مەترســی بۆ سەر مانەوەی 

خۆی دەزانێ.

وەهــادا  ئەگەرێکــی  لــە  پ: 
چەنــدە  دێموکــرات  حیزبــی 
بەرپەرچدانــەوەی  ئامادەیــی 
پانــی  و  بەرنامــە  هەیــە؟ 

تایبەتیتان لەو بوارەوە هەیە؟

و: هێزەکانــی حیزبــی دیمۆکرات، لە 
ئەگــەری هاتنەئارای هەر رووداوێکدا 
بەرنامە و پانی تایبەت بە رێوشوێنی 
نیزامــی خۆیــان هەیــە و پوتانســیەلی 
هــەر  بەرپەرچــی  هەیــە  ئەوەیــان 

هێرشێک بدەنەوە. 

پ: ئایا هاوئاهەنگیتان لەگەڵ 
ئەحزابــی دیکــەی ڕۆژهەاڵتی 
پێوەندییــەدا  لــەو  کوردســتان 

هەیە؟
و: لــە مــاوەی رابــردوودا لــە بــواری 
هاوبەشــەوە  کاری  و  سیاســی 
هاوئاهەنگــی باشــمان هەبــووە، بۆیــە 
لە ئەگەری هەرچەشــنە پەالمارێکی 
نیزامــی هێزەکانــی رۆژهەاڵت کە لە 
شــاخ جێگیرن بێگومان ئــەو پێوەندیی 
و هەماهەنگییــە لــە رووی کردەییەوە 

دەبینین.

و  سیاســی  بــواری  لــە  پ: 
نیزامییــەوە، چ ســوودێک بــۆ 

هەر دوو الیەن دەبێت؟

و:  بەدڵنیایــەوە، ئــەو پێوەندییانــە لــە 
بــواردا دەوری ئەساســیان هەیــە  زۆر 
لەوانــە : ـ پێگەمــان لە دنیــای دەرەوە 
ـ توانــای زیاتر بــۆ رووبەڕووبوونەوەی 
رێژیــمـ  رۆحیەتــی تێلۆرانس و پێکەوە 
کارکــردن لە ئاســتی بەدەنــە و هێزی 

پێشمەرگە و ...  .

پ: پێــم خۆشــە بزانــم چەنــدە 
باشــووری  بــە  پێوەنــدی 
کوردستان و بە تایبەتی شاری 

کەرکووکــەوە هەیــە کــە بەرەو 
ڕێفراندۆم هەنگاو دەنێت؟

تەنیــا  ئیســامی  کۆمــاری  و: 
واڵتێکــە بــە ئاشــکرایی و بــە پانەوە 
دژایەتی پڕۆســەی رێفراندۆم دەکات، 
ســەرکەوتنی رێفراندۆم لە بەرژەوەندی 
لــە  تایبــەت  بۆیــە  نابینــێ،  خۆیــدا 
ژەهراویتــر  پیانەکــەی  کەرکــوک، 
ئاڵووگــۆڕی  لــە  دوژمنانەتــرە،  و 
بــە  عێــراق  لــە  سیاســی  سیســتمی 
دروســتکرد،  میلیشــیای  چەندیــن 
ئــاژاوە  و  دووبەرەکــی  نانــەوەی 
دروســت  کارەکانیەتــی،  ئەساســی 
کردنی حەشــدی شــەعبی و تەنانەت 
هاوکاریکردنــی داعش بۆ زەربە لێدان 
لە سوننەکان لە موسڵ پانەکانی بۆ 
ویایەتی شــێعە زیاتر دەردەخات بەاڵم 
یەک گوتــاری کــورد لە باشــوور ئەو 

هەواڵنە دەکاتە بڵقی سەرئاو.

پ: ئایا دەکــرێ ڕێککەوتنی 
داعــش ـ حیزبوڵــاڵی لوبنــان ـ 
حکوومەتــی ئەســەد به یەکەوە 
بۆ ڕاگواستنی تێرۆریستەکانی 
ســنوورەکانی  بــەرەو  داعــش 
هەرێمــی کوردســتان و هێنانی 
حەشــدی شــەعبی بۆ سنووری 
هەروەهــا  و  کەرکــووک 
هەڕەشــەی هێرش لە ســنووری 
ڕۆژهەاڵتەوە بۆ باشــوور وەکوو 
ناوچەیــی  پاکیجــی  یــەک 
بەتایبەتــی  و  داگیرکــەران 

ڕێژیمی ئێران لێک بدەینەوە؟

 
حاشــاهەڵنەگرە  راســتییەکی  و: 
لەســەر  ئیســامی  کۆمــاری  کــە 
ئەساســی تەقیــە لە ئایینی شــیعە بۆ 
گەیشــتن بە مەبەســتەکانی ئامادەی 
تەنانــەت  رێککەوتنێکــە  هەرجــۆرە 
رێککەوتــن  دوژمنەکانــی،  لەگــەڵ 
لەگــەڵ تاڵبــان لە ئەفغانســتان یەک 
ئەفغانســتان  ئێســتا  بابەتانەیــەو  لــەو 
کۆمــاری  دەســتێوەردانی  بەدەســت 
ئیســامییەوە دەناڵێنێ، دروســتکردنی 
حیزبوڵــای لوبنــان و ئــاژاوە نانەوە لە 
واڵتانــی عەرەبــی، خواردنــی جامــی 
ژەهــری خومەینــی پــاش شــەڕی ٨ 
ســاڵە لە گــەڵ عێراق، دروســتکردنی 
هێــزە  نێــوان  لــە  دووبەرەکــی 
سیاسییەکانی پارچەکانی کوردستان 
و پشــتیوانی بە بەرنامــە لە الیەنێک 
دژ بــە الیەنێکــی دیکــە لــە راســتای 
ئەو ئامانجانەی دایە، لە ئێستاشدا لە 
بەرەبــەری پڕۆســەی رێفراندۆم هەموو 
دەدات،  لەباربردنــی  بــۆ  هەوڵێــک 
ســەرکەوتنی  بەدڵنییایــەوە  چونکــە 
کــورد لــە باشــوور بانــدۆڕی لەســەر 
پارچەکانــی دیکــە بــۆ بەرزبوونەوەی 
هەستی نەتەوایەتی هەیە، کەرکوک 
لــە  هــەرکام  بوونــی  کوردســتانی  و 
قوواڵیەکــی ســتراتیژییەوە بۆ تورکیە 
لــە  نیگەرانیــن،  جێــگای  ئێــران  و 
تورکیــە  بەتایبــەت  دیکــە  الیەکــی 
و  ئابــووری  بەرژوەنــدی  نایهــەوێ 
بازرگانــی لــە هەرێــم لەدەســت بــدا، 
دیــارن  بابەتەکانــەوە  بــە  هەســتیاری 
و دەبــێ چاوڕێــی کاردانــەوەکان بین 
کــە لــە ٩/٢٥ نیزیک دبینەوە، لەهەر 

حاڵــدا کۆمــاری ئیســامی دەیهەوێ 
لــەو قۆناغــە لــە رێــگای تورکیــەو و 
داعش و حیزبولا و حەشدی شەعبی 
کــە  ســەربگرن  .....پیانەکانــی  و 

تێچووی بۆ خۆی کەم بێ.

نێودەوڵەتــی  کاردانــەوەی  پ: 
چی دەبێت؟ 

لــە  ئێســتا  کوردســتان  هەرێمــی  و: 
و  تیــرۆرە  بــە  دژ  جیهانــی  بــەرەی 
نیزیــک بوونەوەی داعش لە مەخموور 
و دەســتبەجێی بە هاناهاتنی ئامریکا 
و پاراستنی هەرێم ئەم هاوپەیمانییەی 
ئەگــەری  لــە  کــردووە،  روون  زیاتــر 
بەرێوەبردنــی وەها پیانێک کۆماری 
ئیسامی خۆی دەخاتە ناو باتاڵقێکی 
هێزەکانــی  وتەبێــژی  و  گــەورەوە 
هاوپەیمانــی دژ بە داعش هەر دوێنێ 
رایگەیانــد کــە بە هەموو شــێوەیەک 
دژی ئــەو هەواڵنە دەبن کە داعش لە 
ســنوورەکانی عێراق نیزیک بکەنەوە، 
ســەرکەوتنی  دیکــەوە  لەالیەکــی 
ئاســتی  لــە  پێشــمەرگە  هێزەکانــی 
نێودەوڵەتی دەنگدانەوەی باشی بووە و 
بە دەیان واڵت ئێستا خاوەن سەرمایە و 
بەرژەوەندین لە هەرێمی کوردســتاندا، 
بەکــردەوە  هەرێــم  ئــەوەش  ســەرەڕای 
ســەنگەری  لــە  کــە  ســەلماندویەتی 
پاراســتنی دیمۆکراســی و کەرامەتی 
مــرۆڤ دایــە و لەگــەڵ زۆر واڵتــی 
ناوچــە جیــاوازی هەیە و کۆمەڵگای 
نێودەوڵەتی بە ئاسانی رێگە نادەن ئەم 

پڕۆسەیە تێک بچێ.

ســپای  ڕابــردوودا  مــاوەی  لــە 
بــە  پاســداران  تێرۆریســتیی 
بــۆ  ئامادەســازی  بیانــووی 
لــە  زۆری  هێزێکــی  مانــۆڕ، 
کــۆ  کوردســتان  شــارەکانی 
هێــرش  پیانــی  و  کردووەتــەوە 
بۆ ســەر هەرێمی کوردســتان و 
حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی هەیە.

ســپای  زانیارییــەکان،  بەپێــی 
پاســدارانی ڕێژیــم، لــە چەندین 
خەریکــی  کوردســتان  شــاری 
خــۆ ڕێکخســتن و تەیارکردنی 
و  چــەک  بــە  هێزەکانــی 
گوایــە  و  قورســە  جبەخانــەی 
دەیانەوێــت مانــۆڕی نیزامیــی 
ببــەن،  بەڕێــوە  لــە کوردســتان 
بــەاڵم بەپێــی زانیارییــەکان لــە 
پیــان داڕشــتن دان، هــاوکات 
لەگــەڵ ئاڵۆزتربوونی ناوچەکە 
و ناردنــی داعــش و حەشــدی 
هەرێمــی  ســەر  بــۆ  شــەعبی 
ســنوورەکانی  لــە  کوردســتان، 
ڕۆژهەاڵتیشــەوە هێــرش بکەنە 
سەر هەرێمی کوردستان و لەبەر 
زەنــدەق چوونیــان لــە ڕاســانی 
ڕۆژهەاڵت، هێرش بکەنە ســەر 
حیزبەکانــی  شــوێنی  و  بنکــە 

کوردستانی ئێران.
جێگای ئاماژەیە کە تا ئێســتا 
چەندیــن جار بەرپرســانی ڕێژیم 
لــە  ترســیان  شــاردنەوەی  بــۆ 
ڕاســانی ڕۆژهەاڵت هەڕەشەی 
بنکەکانــی  ســەر  بــۆ  هێــرش 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی 

ئێرانیان کردووە.
هەروەهاڕەوتی میلیتاریزەکردنی 
ســنوورییەکانی  ناوچــە 

ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
ســپای  الیــەن  لــە  بــەردەوام 
پاســدارانی ڕێژیمــەوە درێــژەی 
هەبووە و بەرپرســانی سپای ئەو 
ڕێژیمــە بــەردەوام باس لە گرتن 
و ئەمنییەتی کردنی سنوورەکان 
ڕاستایەشــدا  لــەم  دەکــەن؛ 
ڕێژیمــی ئێــران ماوەیەکــە بــە 
چــڕی و بەربــاڵوی مانــۆڕی 

سەربازی بەڕێوە دەبات.
هەروەهــا له هه فتــه ى ڕابردوودا، 
نێــوان  لــه   ڕێككه وتنێــک 
حیزبوڵــاڵى لوبنــان و داعــش له  
ســووریه جێبه جێ كرا كه  به پێی 
چه كدارانــى  ڕێككه وتنــه ،  ئــەو 
داعــش لــه  ســنوورى لوبنــان و 
ســووریه بۆ ســنووره كانى عێراق 
و سووریه به  پاس گواسترانه وه ، 
کــە بە هۆیەوە گومانێک الی 
هــه ر دوو حكوومه تــى هه رێمــى 
كوردستان و حكوومه تى عێراقی 

فیدڕاڵ دروست بوو.
بەپێــی ئــەو ڕێککەوتنە نزیک 
بە ٣ هەزار چەکداری داعش و 
خێزانەکانیان ڕۆژی دووشەممە، 
لــە ناوچەی »ئەلجــروود« کە 
دەکەوێتــە ســەر ســنووری نێوان 
ســووریه و لوبنــان بە پاس بەرەو 
لــە  »دەیرەلــزوور«  پارێــزگای 
ڕۆژهەاڵتــی ســووریه، بــۆ ئەو 
ناچانەی پارێزگاکە کە لە ژێر 
کونتڕۆڵ چەکدارانی داعشن، 

گوازراونەتەوە.
ســەرۆکایەتیی  بارەیــەوە  لــەو 
وێــڕای  کوردســتان،  هەرێمــی 
ئــەوەی گوازتنــەوەی هێزێکــی 
زۆری تیرۆریســتان لە لوبنانەوە 
بــۆ ســەر ســنووری عێــراق بــە 
جێــی گومــان لــە قەڵــەم دەدا، 
ڕایگەیانــد: »جێگەی گومانە 

و زۆر بــە جیــددی چاودێــری 
و بەدواداچوونــی بــۆ دەکەین و 
ئــەوە بە دووبــارە کردنەوەی ئەو 
سیناریۆیە دەزانین کە لە ساڵی 

٢٠١٤ جێبەجێ کرا.«
دوای جێگیربوونــی هێزەکانــی 
پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران لــە ناوچــە 
کوردســتانی  ســنوورییەکانی 
بــەردەوام  ڕێژیــم  ڕۆژهــەاڵت، 
ســنوورییەکان  ناوچــە  و  شــار 

مێلیتاریزە دەکات.
بەپێــی لێدوانــی ســەرۆکایەتی 
ئــەم  کوردســتان،  هەرێمــی 
ســووریه  نێــوان  ڕێککەوتنــەی 
و حیزبوڵــاڵی لوبنان دیســانەوە 
تووشــی  کوردســتان  هەرێمــی 
مەترســی و هەڕەشــەی تێــرۆر 

دەکاتەوە.
چاالکانی سیاسی لەو باوەڕەدان، 
ناوەنــدە ئەمنییــەکان و ســوپای 
پاســداران لــە مــاوەی چەندیــن 
ساڵی رابردوودا بە بەڕێوەبردنی 
کردنــی  میلیتاریــزە  و  مانــۆڕ 
ناوچە کوردنشــینەکانی ئێران، 
ویستوویانە ســیمایەکی نائەمن 
لە ناوچە کوردنشینەکان نیشان 
بدەن و بەو هۆیەشەوە هەتا ئێستا 
بۆداڕێــژراو  پــان  شــێوەی  بــە 
ســەندنی  گەشــە  بــە  پیشــیان 
ئابووری ناوچە کوردنشینەکان 

گرتووە.
تاوتوێکردنــی  زیاتــر  بــۆ 
ڕۆژنامــەی  مەســەلەیە  ئــەم 
کوردســتان وتووێژێکی لەگەڵ 
ئەندامــی  بەهرامــی  کاوە 
حیزبــی  ناوەندیــی  کۆمیتــەی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران 

پێک هێناوە.

وتووێژ: سەلیم زەنجیری
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کورته
ته نز یه کێک له شێوازە کاریگه رەکانی 
هونه رییــه.  و  ئه دەبــی  ئاخاوتنــی 
ئــه م شــێوازه ئاخاوتنــه یه کێــک لــه 
و  ڕەخنه گرانــه  ئه دەبیاتــی  لقەکانــی 

کۆمەاڵیه تییانه  به ئه ژمار دێت.
لــه ئه دەبیاتــی کوردیــدا تەنــز خــاوەن 
بــه  درێــژه،  و  دوور  مێژوویه کــی 
ئه دەبیاتــی  لــه  کــه  چەشــنێک 
تەنــز  نــاوی  بــه  نــه ک  فۆلکلــۆردا 
خــۆ  جۆراوجــۆر  نــاوی  بــه  بەڵکــوو 
بــه دەســته وە دەدا و ســنوورێکی زۆر 
و  تــه وس  لەگــە  ڵ  دیاریکراویشــی 
داشــۆرین نییــه، بــەاڵم خەنــده نوختــه 
خاڵی هاوبەشــی هەمووانه،  له تەنزدا 
ئه م خەنده یه له ڕووی بێ بەر پرسایه تی 
نییــه و هەڵقــواڵوی بیرێکــی قووڵــه 
لــه ناخــه وە. کەوابــوو ته نز لــه کۆنەوە 
جۆراوجۆروکانــی  چینــه  ســرنجی 
کۆمەڵــگای کــوردی بــۆ الی خۆی 
ڕاکێشــاوە و بــه که ڵــك وەرگرتــن لــه م 
ناحه زییــه کان،  بــه  بەرامبــەر  زمانــه  
گرفتەکان و ناڕاســتییەکان دواون. له 
کاریکاتێــردا چــۆن هونه رمه نــد هه وڵ 
دەدا به بەرجســته کردنه وەی هێندێک 
الیــه ن، بیــری بینــه ر بــه رەو واتایه کی 
تایبــه ت ڕاکێشــه بکات له شێعریشــدا 
ڕۆڵێکــی ســتراتێژی هه یــه و شــاعیر 
به ردەوام له حەولدا ســرنجی به ردەنگ 
واتــای مه به ســتی  و  مانــا  بــۆ الی 
بگه یه نێت. ئه م لێکۆڵینه وەیه هەوڵێکه 
بــۆ تاوتــوێ کردنــی ته نز لــه هۆنراوە 
کوردییەکانی مــەال مارف کۆکەیی 
و له کۆتاییشــدا دیاریکردنی جێگه و 
پێگه ی ڕاســته قینه  ی ئه م شــاعیره له 

ته نز و ئه دەبیاتی کورددا.
ئامانج له م باســە نیشــان دانــی ئه وەیه 
کــه ڕەســاڵه تی ته نــز لــه شــێعرەکانی 
لــه  یه کێــک  وەک  مارفــدا  مــەال 
باشــترین دەرفەتەکانــی گونجــاو بــۆ 
دەربڕینــی ڕوانگــه ی ڕەخنه گرانــه به 
پاراستنی شوناسی هونه ری و ئه دەبیه 
و بــه زمانــی ته نــز بۆتــه پێشــەنگی 
ســەردەمی  چاکســازی کومەڵــگای 
لــە م  لێکۆڵینــه وە  شــێوازی  خــۆی. 
نووســراوەدا به ڵگه یی و کتێبیه که بۆ 
شرۆڤە کردن کەڵک له چەند وتار و 

کتێبی پێوەندیدار وەرگیراوە.
باســه دا  ئــه م  دەرئه نجامــی  لــه 
دەردەکــه وێ کــه شــاعیر لــه باســی 
بــه  خەڵکــدا  گیروگرفتەکانــی 
دواکه وتوویــی،  کردنــه وەی  زەق 
کردنــه وە،  الســایی  و  نه خوێنــدەواری 
بــه  دان  بایــخ  کاتیشــدا  هەمــان  لــه 
خوێندەواری، ئــازادی، یه کگرتوویی، 
شــاعیرێکی  وەک  نیشــتمانپەروەری 
دەروەســت به ئاراســته کردنی شێعری 
ته نــز،  چەمکــی  بــه  ڕەخنه گرانــه  

به رەنگاری چەقبه ستوویی دەبێته وە.
کلیل واژه:

مەال مارف کۆکەیی ـ ته نز 
ـ ئه دەبیاتی کوردی  

   پێشەکی
لــه  کــوردی  ئه دەبــی  مێــژووی 
ســەدەی بیســتەمدا زۆرتریــن تەنــزی 
لــه خۆگرتــووه، بــه تایبه ت به شــێکی 
جەنگــی  دوای  شــێعری  زۆرتــری 
جیهانــی یه کــه م و شــاعیرانی وەکــوو 
شــێخ  و  ئه خــۆل  قانــع،  )بێکــه س، 
ڕەزای تاڵەبانــی( پڕیه تــی لــه ته نــز 
و هه جــوو، ئه مــه بێجگــه لــەوەی لــەو 
سەردەمەشــدا به دەر له شــێعر بەشێكی 
ته نز و به ســەرهاته ســەیر و سەمەرەکا 
وەکــوو پەخشــان )بــۆ وێنــه رشــته ی 
ســەججادی(  عەالئه ددیــن  مــرواری 
نووســراونه ته وە. ئــه م ســەدەیه ســەدەی 
لــه  ته نــز  ئه دەبیاتــی  گوێزرانــه وەی 
مێژووی ئێمــه دا له تەنزی زارەکییه وە 
بــۆ ته نزی نووســراوه بــه ئه ژمار دێت. 

)ئارام سدیق ـ ٢٠١٧ ـ ٢(
مــەال مــارف کۆکه یی له شــاعیرانی 
و  هــەل  لــە  موکریــان،  بــه رەی 
مەرجێکــی زۆر ئەســتەم و لە نەداری 
و چەرمەســەریدا ژیــاوە و هۆنــراوەی 
نەداریــە  ئــەو  تەنانــەت  هۆنیوەتــەوە، 
بەئاشــکرا لــە بەرهەمەکانیــدا ڕەنگ 

دەداتــەوە و کاریگــەری کردۆتە ســەر 
شــێوازی نوســینی. مەال مارف قســە 
خۆش و نوکته باز بووه و مه جلیســی 
ئــه م جۆره که سانه شــی ال خۆش بووە. 
لەوەوە که له چەندین جێگا ناوی شێخ 
ڕەزای تاڵەبانــی بردووە و ئاماژه ی به 
بیــروڕای ئــه و کــردووە و وەک بەڵگه 
پشــتی بــه بۆچوونەکانــی به ســتووە، 
دیاره الی خۆشەویســت و پەسند بووە. 
)ســەمەدی/ دیوانــی مــەال مــارف ـ 

٢٠١٢ ـ ٢٨(
له م قۆناغه دا له موکریان سەیفولقوزات 
و مــەال مــارف کۆکه یــی وەک دوو 
پێشــەنگ و ئــااڵ هەڵگــری شــێعری 
قوتابخانه ی موکریان سەریان هەڵداوە. 
دەتوانــێ  باشــتر  شــێعر  ئه مجارەیــان 
جۆراوجۆرەکانــی  چینــه  لەگــەڵ 
خەڵــک پێوەندی بگــرێ، ئه گه رچی 
زمانــی شــێعر ســادەتر و باشــتر خــۆ 
به دەســته وە دەدا و دەتوانیــن بڵێیــن ئه م 
زمانــه پێویســتییه کی حاشــاهه ڵنەگره 
بــۆ نووســینی تەنــز، بــەاڵم عــەرووز 
و ســەنایعی ئه دەبــی ئیــزن نادا شــێعر 
لــه چوارچێــوەی دەســەاڵتی شــاعیر 
شــێعری  ســەردەمه دا  لــه و  دەر،  بێتــه 
کوردی پەیڕەوی له شاعیرانی پێشوو 
دەکات و شــێعر نه که وتۆتــه قۆناغــی 
نــوێ بوونــه وە، ئه گه رچــی لــه مانــا 
بوونه وەیــه  نــوێ  ئــه م  مەفهوومــدا  و 
به رچــاوە و مــه ال مارفیــش بــه دەکار 
کردنی وشــە گه ل و که رەســته ی نوێ 
بــااڵی  دەســتێکی  شــێعرەکانیدا  لــه 

هه یه.
لــە م  هە ل ومه رجه پڕ کارەســاته ی مەال 
مــارف تێیــدا ژیــاوه و ڕووداوگه لێک 
وەک دوو شــەڕی گــه ورەی جیهانی، 
شۆڕشــی  ئێــران،  ناوخــۆی  شــەڕی 
خەڵکــی  کوشــتاری  و  مه شــڕووته 
ســاباڵغ شــوێن دانانــی ئــه م ڕووداوانه 
له سەر ژیانی خەڵکی هه ژار، شاعیر 
زۆر  لێــدەکات  وای  و  دەئه زمــوێ 
جــار لــه چوارچێــوەی زمانــی ته نــزدا 
ئازرەکانــی  و  زام  و  بریــن  لــه  بــاس 
بــکات.  نه ته وەکــه ی  و  کۆمەڵــگا 
مــەال مــارف پێمــان دەڵــێ ئــه م زمانه 
نوێنگه ی نابه رابه رییه کان و دژ به بێ 

عەداڵه تییه. )هەمان ـ ٢٠١٢ ـ ٢٥(
لــه دەرئه نجامــی ئــه م باســەدا بۆمــان 
دەردەکەوێ که مەال مارف ته نز وەک 

یه کێــک لــه باشــترین دەرفەتەکانــی 
ڕوانگــه ی  دەربڕینــی  بــۆ  گونجــاو 
ڕەخنه گرانــه بــه پاراســتنی شوناســی 
هەڵبــژاردووە  ئه دەبــی  و  هونــه ری 
و بــه زمانــی ته نــز بۆتــه پێشــەنگی 
ســەردەمی  چاکســازی کومەڵــگای 

خۆی.
   تەنز چییه؟

لــه   عاڕه بیــه ،  وشــه یه كی  كــه   ته نــز 
و  تانــه   مانــای  بــه   فه رهه نــگ دا 
ته شــه ره  و بــه  یه كێــك لــه  شــێوازه كانی 
ده ربڕینــی مه به ســت ده گوتــرێ، كــه  
وێــژه ر بــه  زمانێكی شــیرین و بزاوی، 
به  مه به ســتی چاكســازی، لــه  په رده دا 
بابه تێــك ده خاته به ر ڕه خنه . )قاســمی ـ 

٢٠٠٨ ـ ١(
بــۆ  تایبه تــه  شــیوەیه کی  ته نــز 
دەربڕینــی ماناگەلــی تونــد و تیــژی 
کۆمەاڵیه تی، ڕامیاری، ڕەخنه گرانه 
و ئاشــکراکردنی حەقیقەته تاڵه کان و 
ڕق له گەندەڵی تاکه کەس و کۆمەڵ 
شــێوازێکی  بــه  له وانــه  لێــدوان  کــه 
کــراوە،  قەدەغــه  جیــدی  و  ئاســایی 
هەڵبــه ت بــه له حنێکــی ناڕاســته وخۆ 
و لــه دەڤــری شــۆخیدا" )قوڕەیشــی ـ 

١٣٩٤ ـ ١(
له ئینسایکلۆپیدیای زاراوەی ڕەخنه ی 
لــه  ئه دەبیــدا ته نــز وەک حاڵەتێــک 
دەربڕیــن پێناســە کــراوە کــه له شــێوە 
جیاوازەکانــی گێڕانه وە و چیرۆکدا له 
دوو توێــی خۆیدا مانایه کی جیاواز و 
ته نانــه ت هەندێک جار مانایه کی دژ 
بــه مانا ڕواڵه تییه که له خۆ دەگرێت. 

)ئارام سدیق ـ ٢٠١٧ ـ ١(
هێندێــک لــه خــاوەن ڕایــان ئاماژه به 
سێ جۆر ته نز له سەردمی هاوچەرخدا 
نمایشــی  زمانــی،  ته نــزی  دەکــه ن، 
هێندێکــی  ته نــزاوی.  بارودۆخــی  و 
دیکــه ش لــه ســەر ئــه و بڕوایــه ن ته نــز 
به ســەر چەند دەسته ی دیکه دا دابه ش 
دەبــێ وەک: ته نــزی کۆمه اڵیه تــی، 
ژورنالیســتی، ڕامیاری، فەلســەفی، 

ڕەش و هتد.
   مەال مارف کێیه؟

مــەال مــارف کۆکەیــی لــه دووەمیــن 
ڕۆژی بەفرانبــاری ١٢٥٤ی هه تاوی 
لــه ئاوایــی حاجــی خۆشــی ناوچــه ی 
شــاروێرانی مەهابــاد له دایــک بووه.  
دوو ســاڵ و نیو له خانەقای مه حوی 

لــه باشــووری کوردســتان دەخوێنێ و 
پاشــان دەگه ڕێتــه وە موکریــان و الی 
تورجانــی  بنه ماڵــه ی  مامۆســتایانی 
زاده "قزڵجــی" لــه بــۆکان درێــژه بــه 
 ٢٦ ته مه نــی  لــه  دەدات.  خوێنــدن 
ســاڵیدا لەگــەڵ ئامینه خانمی کچی 
مــەال ڕەزای بانه یــی زەماوەند دەکات 
و پاشــی ٣٨ ســاڵ ژیانــی هاوبــەش، 
هەتــاوی  ١٣١٨ی  ســاڵی  خێزانــی 
کۆچــی دوایــی دەکات و مەال مارف 
ژن ناهێنێته وە. مەال مارف چوار کوڕ 
و دوو کچــی بــه ناوەکانــی "عەلــی، 
مه عســوومە، عەبدوڵــاڵ، محەممــەد، 
تووبــا و ئه حمه د" بــووه. کوژران کوڕه 
گەورەکــەی بــه نــاوی عەلــی دەبێتــه 
سەرەتای دەربه دەری و غەم و پەژارەی 
شــاعیری هه ســتیار و لــه ئاکامــدا به 
نابینایــی ســەر دەنێتــه وە. مــەال مارف 
بــه چوار زمانــی "کوردی، فارســی، 
عەڕەبی و ترکی" شێعری هۆنیوەته وە، 
ناسناوی شــێعری "مارف/مەعرووف"، 
"کاکــی کۆکی" و "کۆکەیی" بووە. 
)ســەمەدی/ دیوانــی مــەال مــارف ـ 

٢٠١٢ ـ ٢٤(
زمانــی شــێعری مــەال مارف ســاده و 
ڕەوانــه بــەاڵم وەک تیغــی بڕنــده بێ 
لــه  شــێعرەکانی  دەدوێ.  پەروایانــه 
ســەر دڵ دەنیشــن و به دەکار کردنی 
مەفاهیمــی نــوێ زانیــاری دەدات به 
خوێنه ر ناڕاستەوخۆ به زمانێکی ته نز 

ڕەخنه دەگرێ.
مــەال مــارف بــه شــاعیرێکی زانــا و 
ئــاگادار لــه ڕووداوەکانی ســەردەمی 
خــۆی ناســراوە، بــه چەشــنێک کــه 
بــه زمانــی  وەک شــرۆڤەکارێک و 
و  جیهانــی  ڕووداوە  ســەر  لــه  شــێعر 
ناوچەییه کان دەدوێ و زانیاری دەدات 

به خوێنه ر.
ئه م کەســایه تییه سەرله به یانی ڕۆژی 
سێشــەممۆ ٦ی خەرمانانــی ١٣٢٤ی 
مزگه وتــی  گەڕەکــی  لــه  هەتــاوی 
ســووری مەهاباد چاوی بۆ هەمیشــه 
لێکنــا و لــه گۆڕســتانی مەالجامــی 
مەهاباد نێژرا. )هەمانـ  ٢٠١٢ـ  ٣٩(
شێکاری ته نز له شێعری مەال مارف

   لۆمه ی شێخ و خەلیفه
مــارف  مــەال  شــێعری  چەنــد  لــه 
کۆکەییدا شــاعیر بــه تووندی ڕەخنه 
له شــێخ، خەلیفه و کەسایه تی ئایینی 

ڕیــاکار و ناڕاســت لەگــەڵ خەڵــک 
و  پــاراو  زمانێکــی  بــه  و  دەگــرێ 
شــاعیرانه گاڵته تان پێدەکا و دەستیان 

ڕوو دەکات.
له شێعری "جەنابی سەیدی نوورانی"دا 
خەلیفــه  لــه  ڕەخنــه  توونــدی  بــه 

عوبەیدیلای ئیندرقاش دەگرێ:
له حەیفی ئــه و خەلیفەی 
توورەکــه ی ســەر پــڕ لــه 

سندانه
که کــەس نازانــێ غووله 
یــا لــه فیرقــەی جیننه یا 

ئینسی
لــه ژێر کورســی هەتا ڕۆژ 
ئه حمه قە دەخــوات و لێی 

دەنوێ
که ڕۆژ بۆوە دەڵێ ئه وشۆکه 
چوومه عەرش و تا کورسی

مــەال مــارف تیــری تانــەش لــه شــێخ 
دەگــرێ کــه بەرپرســایه تی لــه ســەر 

شانی ئه وە:
جەنابــی کاکــه نوورانــی 

دەبێ تۆ بۆچی ڕازی بی
بڵی به و قەومه بێئه قڵه
 بڵێ بەو ئه هله نادانه

 بــه ئــه م ئەوزاعــه، گــه ر 
چاکی ئه گــه ر پیری ئه گه ر 

شەخسی
هەتا کەی دەبنه یه خسیر و 
نه چیری تیری بێ قەوسی

یان له شێعری "شاهیدی شەرعی"
دا گاڵته به شــاهیدی مامۆستای تێر 

و پڕ دەکا:
تا ســمێڵ و لێوی مامۆستا 

بریقەی بێ به ڕۆن
 شــافیعی کوانێ قەبووڵه 

شاهیدی خۆی و وەکیع

   ڕەخنه له کۆنەپەرستی
مــەال مارف لــه پارچه شــێعری "بێژن 
بــه ئاغای خەلیفه زاده "دا واڵمی مەال 
عەبدولقــادری خەلیفــه زاده دەداته وە و 
هه م شــێعرەکه ی و هەر بڕیارەکه ی له 

سەر تاشینی ڕیش به فشه دەگرێ.
و  تێنگه یشــتوویی  مــارف  مــەال 
نه خوێندەواری خەڵک، بێ هه ڵوێستی 
شــێخی زانــا و بێ ئیدراکــی عالم له 
قــاو دەدات و زەرده خه نــه دەخاته ســەر 

لێــوی خوێنــه ر و بــه ته نزێکــی تــاڵ 
به ردەنــگ ناچــار بــه بیــر کردنــه وە و 

تێفکرین دەکات.
ئه و جار به ســەر چوو، ئیتر 

خۆت مەکه
ئازاد کردنی ڕدێن مه ندووبه
تۆ ئیشت چییه به ڕیشی 

فەقیر
 به ینولئودەبــا، ســەخره و 

مەزحه که
فــره  زینه تــه،  و  حوســن 

مه حبووبه
و  بێفکر  دەکــه ی  ته نقیدی 

ته دبیر

وەره  ســۆفی  شــێعری  لــه  هەروەهــا 
بوێــری شــاعیر به رامبــه ر بــه ته زویــر 
و ڕیــا و هەڵخەڵەتاندنــی خەڵــک لــه 
الیه ن سۆفییه وە به رچاوتره و سەرەڕای 
ئــه وە کــه دوژمنایه تــی نــاکات بەاڵم 
لــه ئاســتی پێشــکه وتنی کۆمەڵگادا 
تیــری توانــج له دڵ مــردووی و بیری 

چەقبه ستووانه دەگرێ.
به م ڕیشه هه تا کەی دەبڕی 

ڕیشەیی عومرت
تێفکره تەماشاکه له کووچه 

و له خیابان
پۆل پۆل سەفی مەحبووبه 

له گوڵزار و چەمه ندا
 ئه م ڕیشه مه گه ر تیشەیه 

یا شەققەمشاره
سۆزی نه یه نه شئه ی مه یه 

ئاوازه یی تاره
تۆ دێوی مه گه ر مه نزڵی تۆ 

هەر له مەغاره

دەکات،  ڕەچەشــکێنی  مــارف  مــەال 
بــه  بەرامبــەر  زمانــه ی  ئــه و  چــوون 
شــێخ و ســۆفی، ئاغا، زانا و شــاعیر 
ئــه و  بوێرانه یــه.  دێنێــت  کاری  بــه 
و  دەگــرێ  بــه گاڵتــه  ناحەزییــه کان 
بــه توونــدی ڕەخنــه له بــێ ئاگایی و 
السایی کردنه وەی کوێرانه به دوور له 
بیــر کردنــه وە دەگــرێ. زمانی ته نزی 
مــەال مــارف پــاراوە، ئــه وەش به رهــه م 
هاتــووی ســەردەمی دیکتاتۆرییه تــه. 
وەک دەڵێــن تەنز خــاوەن ڕابردوویه که 
بــه درێژایی ته مه نی زوڵم و زۆرداری 

و سەرەڕۆیی.

ڕەساڵەتی تەنز له شێعری "مەال مارف کۆکەیی"دا
یەکەم

 بەشی 
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ڕاپۆرتی ڕۆژنامەی کوردستان
 لەبارەی مافی مرۆڤ لە 

ناوچەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت

بــە  کوردســتان  ڕۆژنامــەی 
ئاشــکرا  زیاتــر  هەرچــی  مەبەســتی 
مافــی  پێشــێلکارییەکانی  کردنــی 
مــرۆڤ لــە ناوچەکانی کوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت، هەر دوو حەوتوو جارێک 
ڕاپۆتێــک لــە ســەر بارودۆخی مافی 
مــرۆڤ لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت 
بــاڵو دەکاتــەوە و دەیخاتــە بــەر دیدی 

خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
لــە  بــاس  ئامارانــە  و  ڕاپــۆرت  ئــەم 
حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ 
لــە مــاوەی دوو حەوتــووی ســەرەتای 
هەتــاوی  مانگــی خەرمانانــی ٩٦ی 
لــە شــار و ناوچــە کوردنشــینەکانی 
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت دەکات کــە 

بریتیــن لــە حاڵەتەکانــی دەستبەســەر 
کردن، بانگهێشــت، ئێعــدام، کوژران و 
برینــدار بوونــی کۆڵبــەران، کرێکاران، 
مەحکــووم  و  زیندانیــان  خۆکوشــتن، 
کردنــی هاوواڵتییــان لــە کوردســتانی 

ئێران.
مافــی  پێشــێلکردنی  لــە  هیمایــەک 

مرۆڤ لە دوو حەوتووی ڕابردوودا:
دەسبەســەر کــردن: دەسبەســەر کردنی 
شــاری  خەڵکــی  کــورد  الوی  ســێ 
تیــکاب بە ناوەکانی "بێهــزاد برادەران، 
ســەبزی"  ســامان  و  ســەبزی  حامیــد 
لەالیــەن هێــزە ئیتاعاتییەکانــی ئــەو 

شارە.
هــەر لەوپەیوەندییــەدا، لە چەند ڕۆژی 

ڕابردوو، دەزگای قەزایی حکوومەتی 
ئێــران چاالکێکــی کــوردی خەڵکــی 
نووســینی  تۆمەتــی  بــە  خۆراســانیان 
بابەتێک بە دوو ساڵ زیندان مەحکووم 

کرد.
کۆڵبەران: لە ماوەی دوو حەوتووی 
بــە تەقــەی ڕاســتەوخۆی  رابــردوودا، 
ئینتزامییەکانــی  و  نیزامیــی  هێــزە 
حکوومەتــی ئێــران ٦کۆڵبــەری کورد 
پێکران و  نزیکەی ٤٢ کۆڵبەریش لەو 

ماوەیەدا دەستبەر کراون.
هــەر لــەو پەیوەندییــەدا، لــە ئەنجامــی 
شەڕ و تێکەڵچوونی هێزە نیزامییەکان 
دوو  کــورد،  کۆڵبەرانــی  لەگــەڵ 
هاوواڵتی بە ناوەکانی"واحید و ســۆزان 

بێورانی" بریندار بوون.
کرێکاران:  لە ماوەی دوو حەوتووی 
ناوچــە  لــە  کرێــکار   ٨ رابــردوودا، 
جیاجیاکانی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت 
لــە  و  بــوون  کار  ڕووداوی  تووشــی 
کــۆی ئــەو ڕێژەیە ســێ ژنــە کرێکار 
و منداڵێک لە کاتی تەقینەوەی گاز 

تووشی ڕووداوی کار بوون.
خۆکوشتن و خوسووتاندن: 
لەو ماوەیەدا، پیاوێکی بە سااڵچووی 
بــە  ســەر  شمشــێر  گونــدی  خەڵکــی 
شــاری پــاوە بە چەکی کاشــینکۆف 
و کچێکــی الو تەمــەن ١٨ ســاڵ بــە 
نــاوی "دڵســۆز ســەلیمی" لــە ڕێگای 
خۆهەڵواســین، دوو کچــی تەمــەن ١٥ 

ســاڵ خەڵکی شــاری مەلەک شاهی 
پارێــزگای ئیــام بە هــۆی خۆهەڵدانە 
خــوارەوە لــە یەکێــک لــە شــاخەکانی 
ئــەو شــارە کۆتاییان بە ژیانــی خۆیان 

هێناوە.
گەالوێــژ،  ١٠ی  ڕۆژی  هەروەهــا 
ژنێکــی کورد خەڵکی شــاری جوانڕۆ 
بــە نــاوی "گەالوێــژ وەیســی" خێزاندار 
هــۆی  بــە  منــداڵ  دوو  دایکــی  و 
خۆســووتاندنی پــاش ســێ ڕۆژ مانەوە 

لە نەخۆشخانە گیانی لە دەست دا.
ئێعدام کردن: بەرپرسانی دەزگای 
قەزایــی حکوومەتی ئیســامیی ئێران 
لەو ماوەیــەدا، هاوواڵتییەکی کوردی 
خەڵکــی شــاری ســنەیان لــە زیندانــی 

رەجایی شــاری کەرەج بە ناوی "سەید 
جەمال مووسەوی" لە سێدارە دا.

ئــەو ئامــارە رێژەییە و بەپشــت بەســتن 
بــە ئامــاری تۆمار کــراو لــە ناوەندی 
بــاڵو  کوردپــا  ئاژانســی  ئامــاری 
دەکرێتــەوە، بــە ســەرنجدان بــە دۆخــی 
ئەمنیەتیــی ناوچــە کوردنشــینەکانی 
ئێـــران و نەبوونــی میدیــای ئــازاد بــۆ 
روومــاڵ کردنــی هەواڵــەکان، دەکرێ 
ئاماری راســتەقینە لەو رێژەیەش زیاتر 

بێت.

RMMK: لە بەیاننامەیەکدا داوای لە حکوومەتی 
ئێران کردووە دەست لە کوشتنی کۆڵبەران هەڵگرن

ئاژانسی کوردپا: شۆرای بەڕێوەبەریی 
مافــی  لــە  داکۆکــی  ڕێکخــراوی 
مرۆڤی کوردســتان لە بەیاننامەیەکدا، 
داوای ڕاگرتنی کوشتنی کۆڵبەرانیان 

کردووە.
ڕێکخــراوی  بەڕێوەبەریــی  شــۆرای 
داکۆکیی لە مافی مرۆڤی کوردستان، 
لە پەیوەندیی لەگەڵ کوشتن و بریندار 

بوونی کۆڵبەرانی کورد لە الیەن هێزە 
نیزامیــی و ئینتزامییــەکان و هەنگی 
ســنووری لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت 

بەیاننامەیەکیان باڵوکردەوە.
دەقی ئەو بەیاننامەیە بەم چەشنەیە:

هێرش بۆ ســەر کۆڵبەران و کوشــتنی 
ئەوان و دەستبەســەر گرتنی بەشــێکی 
توێــژە  ئــەو  شــتومەکی  کەمــی 
زەحمەتکێشە لە کوردستان،لە سەرەتای 
چاالکییەکانــی ڕێکخراوی داکۆکی 
لە مافی مرۆڤی کوردستان و لە ماوەی 
سێزدە ساڵی ڕابردوودا، بەبێ ڕاوەستان 
چارەســەرنەکراوو  پرســێکی  وەکــوو 
پێشێلکراوی مافی مرۆڤ بەردەوامی 
هەبــووە، لــەو پەیوەندییــەدا ئەگەرچی 
بەدواچوونــە بەردەوامەکانی محەممەد 
مافــی  کەبوودوەند"باوکــی  ســدیق 
هەوڵەکانــی  و  کوردســتان"  مرۆڤــی 
کردنــی  بــاس  بــۆ  ڕێکخــراوە  ئــەو 
دۆخــی نالەباری کۆڵبــەران و ئاگادار 

کردنــەوەی ویژدانــە نووســتووەکان لــە 
بارودۆخــی نالەبــار و کێشــەکان و بێ 
مافــی ئەو توێــژە زەحمەتکێشــە گیان 
لەسەر دەستە، بە میدیایی کردنی ئەو 
پرسە یارمەتی داوە، بەاڵم هیچ یەک 
لــەو هەواڵنــە هەتــا ئێســتا نەیاتوانیووە 
ڕەنــج  کەمکردنــەوەی  هــۆی  ببێتــە 

وکێشەکانی کۆڵبەران.
لــە تــەواوی ئــەم ســااڵنەدا ســەرەڕای 
بەڵینەکانــی دەوڵــەت بۆ ڕێکخســتنی 
و بەدواچوونــی بارودۆخــی کۆڵبەران، 
ئــەم توێــژە لــە خەڵکی زەحمەتکێشــی 
کــورد ئەمــڕۆ هەروەها بــێ بەرهەم لە 
ئەمنییەتــی گیانــی و دابیــن کردنــی 
بژیــوی ژیانیــان و هــەر ڕۆژ و هــەر 
کۆڵبــەران  لــە  ژمارەیــەک  حەوتــوو 
هێــزە  تەقــەی  ئامانجــی  دەکرێنــە 
نیزامــی و ئینتزامییەکانی ســنووریی 
و ناوچەیی و گیانی خۆیان لە دەســت 

دەدەن.

بەپێــی زانیارییــەکان، تەنیا لە ماوەی 
لــە  زیاتــر  ڕابــردوودا  چەنــد مانگــی 
لــە  زیاتــر  و  کــوژراون  کۆڵبــەر   ١٥
٣٠ کۆڵبــەر برینــدار یــان کەمئەنــدام 
الوێکــی  کوشــتنی  کــە  بــوون 
جنیکانلــوو"  دەوڵەتخــا  وەک"وەحیــد 
وەک  الوێکــی  کەمئەندامبوونــی  و 
"عەزیــز ئەمین پــوور" لــە چەند ڕۆژی 
ڕابردوودا، بە تایبەت حاڵەتە نوێیەکانی 

ئەم تراژێدیە بێ کۆتاییەیە.
ڕێکخــراوی  بەڕێوەبەریــی  شــۆرای 
داکۆکی لە مافی مرۆڤی کوردستان، 
وێــڕای دەربڕینی هاوخەمی خۆیان لە 
تراژێدی کوشــتنی کۆڵبــەران، داوای 
ڕاگرتنی دەســتبەجێی ڕەوتی کوشــتن 
و برینــدار کردنــی ئەو توێــژە ڕەنجدەرە 
دەکەن و بە پێداگری لە بەرپرســایەتی 
دەوڵەتی حکوومەتی ئیســامیی ئێران 
لــە هەمبەر ئەو پرســە، داوا لە دەوڵەت 
دەکات بە شێوەی جیددی و بە زووترین 

کات ڕەوتی هەڵســووکەوتی نیزامی و 
کوشــتن و قوربانــی بوونــی کۆڵبــەرە 
خەساردیتووەکانی کوردستان کۆتایی 
پێ بێنن. ئەم ڕێکخراوەیە هەروەها داوا 
لــە دەوڵەتــی ئێــران دەکات، بەبێ هێچ 
چەشــنە هەاڵواردنێــک بــۆ کۆتایــی 
هێنانــی هــەژاری و البردنــی کێشــە 
بێــکاری لە ناوچەکانی کوردســتان و 
دابین کردنی کار و پێشــە وئەمنیەتی 
بــە  هاوواڵتییــان  شــوغلی  و  گیانــی 
تایبەتــی هاوواڵتییانــی کۆمەڵــگای 
بــە کار  کوردی"ڕۆژهــەاڵت" دەســت 

ببێت.

هەتــاوی/  خەرمانانــی ١٣٩٦ی  ٧ی 
٢٠ی ئاگوستی ٢٠١٧

ڕێکخــراوی  بەڕێوەبەریــی  شــۆرای 
داکۆکی لە مافی مرۆڤی کوردستان


