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کۆڵبەرانی کۆڵەوار بە هۆی وەزاڵە هاتوویی لە 
دەستی بێکاری و پشتگوێ خرانی ناوچەکەیان 
لە الی��ەن دەوڵەتی ئێرانەوە، ب��ە کڕێوە و لە 
ژێر گولل�ەبارانی پاس��ەوانانی س��ەر سنوور، 
 کۆڵی تاقەت پرووکێن بە ش��اخەکاندا ئاودیو 

دەکەن.
ش��اخەکانی ئێران لە کوێستانەکاندا بەفر 
دایپۆشیون. لەس��ەرجادەکانەوە  وەکوو خاڵ 
دێن��ە بەرچ��او. قەتاری پیاوان لە س��نووری 
ئێراق��ەوە بۆ ئێران کە نزیک س��ێ کیلۆمیتر 
و نی��وە، 68 کیلۆ کااڵ ب��ە کۆڵیانەوە، بە پێ 
دەپێون. ئ��ەوان دوای بڕینی چ��وار کاتژمێر 
رێ��گا کۆڵەکانی خۆیان بە 1٠ تا 25 دوالر بۆ 
هەر کەس��ێک تەسلیمی شۆفیرەکانی سەیارە 
باریی��ەکان دەکەن ک��ە ئەوانی��ش ئامادەن 
بارەکان بگەیەننە نزیکی مەریوان و لەوێشەوە 

دەگوازرێتەوە بۆ شوێنەکانی دیکەی ئێران. 
ئەم کۆڵبەرانە )پڕ بە پێستی وشە، ئەوەی 
کە بەکۆڵ دەگوازنەوە( کۆڵبەری کوردستانی 
ئێران��ن کە دەچن��ە کوردس��تانی ئێراق  و 
ب��ە بێ گوێدان��ە بارودۆخ��ی دژوار و گولل�ە 
بارانی پاس��ەوانانی سەر س��نوور، کااڵکان کۆ 
دەکەنەوە و دەیهێنەوە بۆ ئێران . کێشەگەلی 
گەورە کە ئ��ەوان لە ئەنجامدان��ی ئەم کارە 
لە گەڵی ب��ەرەو روون ، دەرخ��ەری ئەمەیە 
ک��ە ناکۆکییەکانی نێوان واش��نگتۆن و تاران 
تا چەندە لە س��ەر ژیان��ی رۆژانەی یەکێک 
ل��ە فەقیرترین ناوچەکانی ئێ��ران کاریگەری 
داناوە. ئەو س��نوورانەی کە کۆڵبەرەکان پێیدا 
هاتووچۆ دەکەن چەندین ساڵە لە نزیکەوە لە 
الیەن سپای پاسدارانی شۆرشی ئیسالمییەوە 
چاودێ��ری دەکرێن، بەاڵم پ��اش گەڕانەوەی 
گەمارۆکان��ی ئامریکا لە دژی هەڕەش��ەکانی 
ئێران، چاوەدێری لە سەر هێزە نیزامییەکانی 
ئێران توندت��ر بووە. بەاڵم لە الیەکی دیکەوە، 
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئامریکا تێدەکۆش��ی 
کە ئێران زیاتر تەریک بکاتەوە. ئەم حەرەکەتە 
ئامانجەکەی ئەوەیە کە سنوورەکان بە رووی 

بازرگانی��ی یاس��ایی و قاچاخکردندا دابخات. 
ب��ە وتەی رێب��از حەمالن وەزی��ری داراییی 
هەرێمی کوردستان، ئەمە رەوەندێکی پارەیە 
کە س��ااڵنە 8 ملی��ارد دۆالرە. ئەولەوییەتی 
ویالیەت��ە یەکگرتووەکان��ی ئامریکا وهەروەها 
ئستیون فاگین سەرکۆنسوڵی نوێی ئامریکا لە 
هەولێ��ر، مەهارکردنی ئێرانە: ئامانجی ئامریکا 
لە زیادکردنی گەمارۆکان الوازکردنی ئابووریی 
تارانە و ه��اوکات گەیاندنی ئەو پەیامەیە کە 
کاریگەریی کۆماری ئیس��المی لە کوردستانی 

ئێراق کەمڕەنگ بکاتەوە. 
ل��ە دیس��امبری 2٠18دا، ی��ەک مانگ 
پاش سەپاندنی بەشی دووهەمی گەمارۆکانی 
ئامریکا لە سەر ئێران، رێگری و بەربەستەکان 
لە س��ەر هاتوچۆی نزیک ٤٠٠ کۆڵبەر کە بە 
ش��ێوەی نایاسایی لە زس��تاندا لە ٤٠ مایلی 
مەریوان، بە کێوی تەختدا لە ناو 16 س��انتی 
میتربەفردا س��ەردەکەوتن، دەستی پێکرد. بە 
وتەی ش��اهیدان و سەرچاوە جۆرواجۆرەکان، 
پێشمەرگە چاوەدێریی س��نووری الی ئێراق 
دەکات، بە بڕیاری مەس��عود بارزانی سەرۆکی 
پارتی دێمۆکراتی کوردس��تان و س��ەرۆکی 
پێش��ووی هەرێم کە هێش��تا دەستی بااڵی 
هەی��ە، رەفتارەکان��ی خۆی��ان ل��ە هەمبەر 

کۆڵبەران گۆڕیوە.
لە نێوان شۆفیری سەیارە بارهەڵگرەکاندا 
کە چاوەڕێ��ی گەڕانەوەی کۆڵب��ەران بوون، 
پێاوێک باس��ی لە نەهامەتی و ئەو گرفتاریانە 
کرد کە لە س��ەر سنوور لە گەڵی بەرەوروون. 
فەرزاد گوتی: »من پێش��تر پ��ارەی کااڵکانی 
خۆم کە زۆرتر سیگار و جل وبەرگن، تەسلیم 
کردووە.« فەرزاد لە ئاوایی سەروئاوا شوێنێک 
ک��ە لێی دەژی، ئامادە بوو ک��ە بارەکان واتە 
کااڵ قاچاغەکان لە س��ەیارەکەی بار بکات و 
بیبات بۆ مەریوان. ئەو بە تووڕەییەوە چاوی لە 
کاتژمێرەکە کرد کە نێوەرۆیە و گوتی: »بەاڵم 
پاس��ەوانانی ئێراقی ئیزن ب��ە ئێمە نادەن کە 
دەرب��از بین«. چەندین کاتژمێر چاوەروان بوو. 
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نیگەرانیی پێوە دیار بوو. دەوروبەری کاتژمێر 
5ی ئێوارە، یەکەمی��ن تارماییی کۆڵبەران لە 
توولە رێی س��نوورەوە وەدەرک��ەوت. فەرزاد 
دەستەکانی  لە سەر چاوی دانا و بە ئاسوودەیی 
دەیڕوانیی��ە ڕێڕەوی پێچاوپێچی ئەو پیاوانەی 
ک��ە بە لێژاییە توندەکاندا ب��ەرەوە پیکابەکان 
دادەگ��ەڕان. کۆڵبەرێ��ک بە ن��اوی رەحیم 
کۆڵەکەی کە س��یگاری میالنۆ بوو تەسلیمی 
ف��ەرزاد کرد و ل��ە بەانب��ەرا دا 13 دۆالری 
ل��ێ وەرگرت. ئ��ەو گوتی: »پێش��مەرگەکان 
نەیاندەهێش��ت کااڵکان بەوێ��دا تێپەڕێ، بە 
شێوەیەکی بەرباڵو ئەوان زۆرتر و زۆرتر پێش 
ب��ە ئێمە دەگرن یا خ��ود ئێمە ناچار دەکەن 
ک��ە رێگایەکی دوور و درێژ و پڕ مەترس��یتر 
ببڕین«. رەحیم ٤9 ساڵی تەمەنەوە و دووساڵە 
کۆڵبەری دەکات. ئ��ەو لەگەڵ هاوژین و دوو 
کوڕەکەی ل��ە مەریوان دەژی��ن. ئەو هەموو 
رۆژێ رێگای 5٠ خولەک بە سەیارە لە ماڵەوە 
تا بن کێوی تەخت بە پ��ێ دەبڕێ. »کاتێک 
ئێم��ە بەرەبەیان وەرێکەوتی��ن بەفرەکە هەر 
بەقەد ئێستا توند بوو و ئێمە تا پێش کاتژمێر 
3ی پ��اش نیوەرۆ ناتوانی��ن بگەڕێینەوە«. ئەو 
ل��ە بەین��ی خواردنەوەی فانت��ادا وای گوت. 
ئێمە زیاتر س��یگار و جلوبەرگ دێنین، بەاڵم 
هەروەه��ا ئەڵکەهۆڵ و کەلوپەل��ی ناوماڵیش 
وەکوو تەلەڤزیۆن و ماش��ێنی جل شۆردنیش 
دەگوازین��ەوە. بە درێژاییی مانگەکانی هاوین، 
پی��اوە بەهێزەکان دەتوان��ن 9٠ کیلۆ )2٠٠ 
پاوند( کااڵ بە کۆڵەوە بگرن. بۆ داهاتێکی 25 
دوالری لە رۆژدا. ئەم کارە تەنیا تاقەتپڕوکێن 
نییە، بەڵکوو هەروەها دەتوانێ نرخی گیانیشی 
لەگ��ەڵ بێ. بە پێی راپۆرتی چاوەدێری مافی 
مرۆڤ لە ئێراندا، پاس��ەوانانی سەرس��نووری 
ئێ��ران ل��ە س��اڵی 2٠18دا ٤8 کۆڵبەریان 
کوش��تووە و 1٠٤ کۆڵبەریش��یان برین��دار 
کردووە. سەرەڕای ئەمانە، سااڵنە دەیان کەس 
ب��ە تەقینەوەی مینی چێندراوی س��ەردەمی 
ش��ەڕی نێوان ئێران و ئیراق کە س��ێ دەیە 

دواتر هێشتا بانگەشە دەکەن کە قوربانین، لە 
بارودۆخی دژواری کوێس��تانەکاندا دەکوژرێن 
و کەمئەندام دەب��ن. کاروان کۆڵبەرێکی 25 
س��اڵە، گوتی: »چەند رۆژ لەمەوپێش یەکێک 
لە رەفیقەکانم بە تەقەی س��ەربازێکی ئێرانی، 
کوژرا. جارێکی دیکە دوو مەئموور سەرەڕێیان 
لە ئێم��ە گ��رت و کۆڵە س��یگارەکانیان لێ 
دزین«.  بەوش��ێوەیە کە ئەو قس��ەی دەکرد، 
کاروان ئام��اژەی بە بینایەک کرد کە زاڵ بوو 
بە س��ەرتەواوی دۆڵەکەدا. ل��ەو بینایەوە کە  
ناوەندی پاسەوانانی سەر سنوورە، سەربازەکان 
دەتوانن هاتوچۆی کۆڵب��ەرەکان لە ڕووکاری 
ش��اخەکانی ئێرانەوە ببینن و هەر چەند ماوە 
جارێک ئێمە وەبەر گولل�ە دەدن بۆ نیش��ان 
دانی هێزی خۆیان. گەنجێک ش��ی کردەوە: 
»ئێمە خەریکی کارێکی نایاسایین کە تەنیا تا 
ڕادەیەک چاوپۆشیی لێ دەکرێ. لەم رووەوە، 
کاتێک هێزە نیزامییەکان دەیانهەوێ بە بیری 
ئێمە بێننەوە کە چ کەسێک کۆنترۆڵی ئێرەی 
بە دەس��تە، دەس��ت دەکەن بە تەقە کردن 
لێمان. ئەم��ە رێگایەکە ب��ۆ وەبیرهێنانەوەی 
ئێمە، کە ئەوان ئیزن دەدەن بە ئێمە کە ئەم 
کارە بکەین. ئێمە بە بەردەوامی ژیانی خۆمان 
دەخەینە مەترسییەوە، بەاڵم بۆ زۆرکەس ئەمە 

رێگایەکە بۆ بە دەستهێنانی بڕە پارەیەک. 
بە پێی زانیاریی��ە فەرمییەکانی دەوڵەتی 
ئێران، لە چوار پارێزگای واڵت کە زۆرینەیان 
کوردن، رێژەی بێکاری لە س��ێ پارێزگای دا، 
لە س��ەرەوەی پلەی مامناوەندییە. پارێزگای 
کرماش��ان ب��ە 21.6٪، بەرزتری��ن رێ��ژەی 
بێکاریی لە ناو ئێراندا تۆمار کردووە. لە س��ەر 
یەک ئەم چوار پارێزگای��ە تەقریبەن حەوت 
میلی��ۆن و نیوحەش��یمەتی هەی��ە )نزی��ک 
1٠٪ حەش��یمەتی ئێ��ران( ک��ە 5.2٪ ل��ە 
بەرهەمهێنانی خ��اوی ناوخۆییی ئێران پێک 
دێنێ،GDP. بە پێ��ی راپۆرتە نافەرمییەکانی 
نالەباری  بارودۆخ��ی  لۆکاڵیی��ەکان،  میدی��ا 
ئابووری وای کردووە کە سااڵنە نزیک بیست 
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هەزار کەس روو ل��ە کۆڵبەری بکەن. رەحیم 
ش��ی ک��ردەوە: »کۆڵبەری تەمەن 2٠ س��اڵ 
تاکوو7٠ س��اڵ وەبەرچاو دەک��ەون. کاتێک 
کەش��وهەوا لە بار بێ لەوانەیە س��ێ تا چوار 
هەزار کەس بتوانن لە س��نوورەوە دەرباز بن«. 
ناکۆکیی نێوان کوردستان و دەوڵەتی ناوەندی، 
مێژوویەک��ی دوورو درێژی هەی��ە. لە الیەن 
خومەینییەوە هاوش��ێوەی خاندانی پەهلەوی، 
ناوچە جیاوازەکان پەڕاوێز خران. پێشتر و لە 
سەردەمی شۆرشی ئیسالمیدا لە ساڵی1979، 
ک��وردەکان ب��ە دژی لەشکرکێش��یی حەمە 
رەزاشا، پشتیوانییان، لە خومەینی کرد. بەاڵم 
ئەو لە س��ەرەتای حکومەتەکەیەوە، داخوازیی 
خودموختاری��ی کوردەکان��ی رەد کردەوە. لە 
چ��وار دەیەی راب��ردوودا، هەموو س��ەرۆک 
کۆمارەکان��ی ئێران داخوازی��ی ناوچەکان بۆ 
یەکگرتن و سەرمایەدانانیان پشتگوێ خست. 
تەنانەت س��ەرۆک کۆمار حەس��ەن ڕۆحانی، 
دەنگدەرانی  چاوەڕوانییەکان��ی  ئێس��تاش  تا 
ک��ورد کە پاڵپش��تیان لە س��ەرکەوتنی ئەو 
ل��ە هەڵبژاردن��ی 2٠13 و هەروەه��ا 2٠17 
کرد، دەس��تەبەر نەب��ووە. هەروەها ش��ەش 
س��اڵ لەمەوپێش بەربژێ��رە ریفۆرمخوازەکان 
بەڵێنیان دا کە: »لەکەی نابەرانبەری لە ناوچە 
جیاوازەکاندا بسڕنەوە. ئەوان پەیمانیان دا کە 
ئەم��ان لە پێکهاتەی ئاب��ووری و فەرهەنگیی 
واڵتدا بەشدار بکرێن و ببنە هاوواڵتیی دەرجە 

یەک«.
 کاتێک کە دوایین سەیارە بارهەڵگرەکان 
بەرەو مەری��وان وەڕێ کەوتن، جگە لە چەند 
پارچ��ە پالس��تیکی پرتەقاڵی هیچ ش��تێکی 
دیکە لە ناو بەفرەک��ەدا بە جێ نەما. رەحیم 
لە کۆتاییدا گوتی: »هەقیقەت ئەوەیە کە هیچ 
شتێک نەگۆڕاوە. تاران ئەم ناوچانەی پشتگوێ 

خستووە.«
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