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کورتە وتارێک 
لەسەر چل ساڵ 
پەروەردەی...

لەخۆ نکۆڵییەوە بۆ 
لەناوهێنانی نەتەوەی 

سەردەست

زمانی دایکی  و 
سایکولۆژیی پێوەندی

دوو وتووێژی 
کوردستان

 بە "تیشک"ێک لە هەتاوی ئاوات و ئارمانجەکانی نەتەوەیەک، هەوڵی دڕدان بە تاریکیی داسەپاو بەسەر نیشتامنەکەماندا دەدین.
بە هەوێنی تیشکی کوردستانییەوە،

نان بۆ خۆشەویستیی نیشتامن و ئۆگریی ئازادی و خولیای دادپەروەری و یەکسانی دەکەینەوە؛
وەرز، وەرزی ڕاسان و ڕسکانەوەیە.

ئۆگران و بینەرانی خۆشەویستی کاناڵی تەلەفزیۆنی تیشک ئاگادارتان دەکەینەوە کە تا ماوەیەکی دیکە پەخشی ئاسایی بەرنامەکانی تەلەفزیۆنەکەتان لە سەر 
ئەم فڕێکانسەدا دەس پێدەکاتەوە:

TISHK TV گلێنەی ڕۆژهەاڵت

بەناوی دەســتەی بەڕێوەبەری ڕۆژنامەی کوردستانەوە پڕ بەدڵ  
بەبۆنەی کرانەوە و دەســپێکی پەخشــی ئاســایی بەرنامەکانی 
تەلەفزیۆنــی تیشــک، پیرۆزبایــی لــە ســەرجەم گەلــی کورد، 
بنەماڵەی ســەربەرزی شــەهیدان، زیندانیانی خۆڕاگری سیاسی 
و هەمــوو ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبــی دیموکرات دەکەین؛ 
هیوادارین کە کرانەوەی دووبارەی تیشک تی ڤی وەک دەالقەیەک 
بۆ گەیاندنی دەنگی ئازادیخوازی لە کوردســتان بتوانێ لە کار 

و ئەرکە دژوارەکانی سەرکەوتوو بێت.
دەستەی بەڕێوەبەریی ڕۆژنامەی کوردستان
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ژمارە ٧٤٤، ٣٠ ڕێبەندانی ٢١٣٩٧

ناوەندی سیاسیی حیزبی دێموکرات: 
ماوەی تەمەنی کۆماری ئیسالمی بەسەرچووە

لــە بەرەبــەری ٤٠ ســاڵەی بەتــااڵن بردنی 
دەسکەوتەکانی شۆڕشی گەالنی ئێراندا، 
دێموکراتــی  حیزبــی  سیاســی  ناوەنــدی 
کوردســتانی ئێــران ڕاگەیەندراوێکی بالو 
کردەوە و تێیدا باسی لەوە کرد کە ماوەی 
تەمەنی کۆماری ئیســالمی بەسەرچووە، 
یــان دەبــێ بــڕوا و ببێتــە مێژوو یــان دەبێ 
ئاڵوگۆڕێکــی وەهــا قــووڵ و بنەڕەتی لە 

خۆیدا پێکبێنێ کە نەناسرێتەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:

ســاڵەی  چــل  لــە  ئیســالمی  کۆمــاری 
دەسەاڵتداریی خۆی دا

ڕۆژی ٢٢ی ڕێبەندانی ١٣٥٧ شۆڕشــی 
گەالنــی ئێــران ســەرکەوت و کۆتایــی بە 
سیســتمی پاشــایەتی و دیکتاتوریی پێنج 
دەیــەی بنەماڵــەی پەهلــەوی لــە ئێرانــدا 

هێنا.
بەهــۆی  لەخۆبایــی  محەممەدڕەزاشــای 
ئازادیــی  ســەرکوتی  و  بەرتەســکردنەوە 
سیاسی و زیندان و ئەشکەنجە و ئێعدامی 
پەرەســەندنی  ئێرانــی،  ئازادیخوازانــی 
گەندەڵــی و بــە ڕەچاوکردنــی سیاســەتی 
ناسیۆنالیســتی مەزنخــوازی و هەاڵواردن 
گەالنــی  بــە  بەرامبــەر  بەتایبەتــی 
ستەملێکراوی ئێران، بەستێنی ناڕەزایەتی 
بــەدژی  ئێــران  خەڵکــی  ڕاپەڕینــی  و 

دەسەاڵتە سەرەڕۆکەی خۆش کردبوو.
شــا زۆری پێچوو هەتا "دەنگی شۆڕشــی 
خەڵکی بیست" و لە کاتی خۆیدا واڵمی 
خەڵــک  داخوازەکانــی  بــە  گونجــاوی 
کابینــەی  جاریــش  چەنــد  و  نەدایــەوە 
دەوڵەتــی گــۆڕی، بــەاڵم ئیــدی درەنگ 

ببوو و شۆڕش پێشی پێنەدەگیرا.
و  دەســکەوت  کۆمەڵێــک  تەنانــەت 
پێشــکەوتن لــە هێندێک بــواری ئابووری 
و کۆمەاڵیەتــی و بەرزبوونــەوەی ڕێژەیی 
ئاســتی ژیانی خەڵکیش، نەیانتوانی پێش 

بە ڕووخانی ڕێژیمی پاشایەتی بگرن.
دەرەکییەکانــی  و  نێوخۆیــی  هــۆکارە 
سەرهەڵدان و بە ئاکام گەیشتنی شوڕشی 
٥٧ بــەدژی دەســەاڵتی محەممەدڕەزاشــا 
لەباری سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتی 
جۆراوجــۆرن،  و  زۆر  کولتوورییــەوە  و 
و  ســەرەکی  وەک  دەکــرێ  بــەاڵم 
یەکالکەرەوەترینیان ئاماژە بە حاکمییەتی 

دیکتاتۆری و داخرانی کەشــی سیاســی، 
ســەرکوت و پێشێلکردنی ماف و ئازادیی 
گەالنی ژێرســتەم، گەندەڵی لە ساختاری 
ئەحزابــی  ئازادنەبوونــی  و  نیزامەکــە 
سیاســی بکەیــن کــە بەیەکــەوە ببــوون بە 
و  دێموکراســی  دابینبوونــی  کۆســپی 
بەشــداری هاوواڵتیان و گەشــەی سیاسی 
و خەڵکیان لە تەمابڕاویی و بێ دەرەتانیدا 

هان دا لە ڕزگاریدەرێک بگەڕێن.
هەمــوو ئەوانە لەگــەڵ ئامادەنەبوون و بێ 
نامەزهەبــی،  ئۆپۆزســیونی  بەرنامەیــی 
خەڵکــی وەزاڵەهاتوویان بــەرەو بیروباوەڕی 
مەزهەبیی کۆنەپەرستانەی آیت اللە "روح 

اللە خمینی" و هاوبیرانی پاڵ پێوەنا.
لــە ئاکامــی ئــەو بارودۆخــەدا بــوو کــە 
دەرفەت بۆ "آیت اللە خمینی" و الیەنگرانی 
ڕەخســا کە بــە کەڵکوەرگرتنی خراپ لە 
هەســتی ئایینــی و ئایینزایــی خەڵک بە 
ســەر شــەپۆلی ناڕەزایەتییەکانی خەڵکدا 
زاڵ بن، شۆڕشەکە بەالڕێدابەرن، بەرەبەرە 
بەتەواوی دەســت بە ســەر دەسکەوتەکانی 
ڕاپەڕینەکــەدا بگــرن، ئەو بــڕە ئازادییەش 
بکــەن  زەوت  خەڵکــی  لــە  هەبــوو  کــە 
مەزهەبــی-  ڕەشــی  ئیســتبدادێکی  و 
ناسیۆنالیســتی بەســەر خەڵکانــی ئێرانــدا 

بسەپێنن.
لە ڕاســتیدا، دوای ســەرکەوتنی خەڵک، 
"روحانیــون" بــە ڕێبەریــی خومەینــی بــە 
کودتا جیابیران و دژبەرانی خۆیان وەال نا 
و مۆری "ئیســالمی"یان بە شۆڕشــەکەوە 
نا و دەســەاڵتی واڵتیان خستە ژێر پاوانی 

خۆیانەوە.
"آیــت اللە خمینــی" ئەو کاتەی لە پاریس 
بــوو، زۆر بەڵێنــی دان: قــەرار بوو ئازادی 
لــە ئێرانــدا دابیــن بکــرێ، پێکهاتەکانــی 
کۆمەڵــگا بــە مافــە ڕەواکانیــان بگــەن، 
دەســەاڵت لــە خەڵکــەوە ســەرچاوە بگرێ 
و "پێــوەر دەنگــی خەڵــک بــێ"، زوڵــم و 
زۆر و هــەاڵواردن نەمێنــێ، "ئــاو و بــەرق 
و ئوتوبــووس" بــە خۆڕایی بــێ، گەندەڵی 
بنەبــڕ بکــرێ، پــارەی نــەوت بێتــە ســەر 

سفرەی خەڵک و زۆر شتی لەو بابەتە.
بــەاڵم کاتێــک بــە دەســەاڵت گەیشــت، 
هەنــگاو بە هەنــگاو حاکمییەتــی "والیت 
مطلقە فقیە"ی داسەپاند: بە ناوی ئیسالم 

دێموکراتیکەکانــی  ئازادییــە  هەمــوو 
و  جیابیــران  کــران،  پێشــێل  خەڵــک 
ئۆپۆزســیۆن ســەرکوت کــران، ژنان لەژێر 
دروشــمی "یا روسری یا توسری" لە مافە 
کۆمەاڵیەتــی و ئینســانییەکانیان بێبەش 
کران. تێرۆریزمی دەوڵەتی بوو بە شتێکی 
دانەبــڕاو لــە سیاســەتی نێوخــۆ و دەرەوەی 

کۆماری ئیسالمی.
هــەر  نــەک  نــوێ  دەسەاڵتبەدەســتانی 
بــۆ  نەبــوون ســەرەتاییترین مــاف  ئامــادە 
گەالنــی بندەســت لــە ئێرانــدا بســەلمێنن، 
بەڵکــوو دوای چەنــد جار وتووێــژ لەنێوان 
کوردســتان و حکوومەتــدا، خومەینــی لە 
یەکــەم دەرفەتدا فەرمانی جیهاد و هێرش 
بۆ ســەر کوردستانی دەرکرد و سەرکوتی 
و  کــورد  قەاڵچــۆی  و  سیســتماتیک 
میلیتاریزەکردن و وێرانکردنی کوردســتان 

دەستی پێکرد.
لــە مــاوەی ٤٠ ســاڵی ڕابــردوودا کــورد 
دێموکراتــی  حیزبــی  و  بەگشــتی 
کوردســتانی ئێــران بەتایبەتــی، قوربانیی 
ســەرەکی تێروریزمــی دەوڵەتیی کۆماری 
ئیســالمی بووە. دەسەاڵتی تازەپێگەیشتوو 
هەمەالیەنــەی  و  خوێنــاوی  شــەڕێکی 
بەســەر کورددا ســەپاند کە هەتا ئێستاش 

هەر درێژەی هەیە!
بــەدژی  ئێــران  گەالنــی  شۆڕشــی 
دیکتاتــۆری و زوڵم و زۆری حکوومەتی 
سەرکەوت، بەاڵم ئامانجەکانی کە بریتی 
بوون لە وەدیهێنانی ئازادی و دێموکراسی، 
ڕزگاریی لە چنگ سەرکوت و زۆرداری 
نەهێشــتنی گەندەڵــی و  هــەاڵواردن و  و 
بێعەداڵەتــی، نەپێکا و "بەهــاری ئازادی" 

ئێران زۆری نەخایاند.
کولتووری ئیستبدادی بە دەستلێنەدراوی 
مایــەوە و دیکتاتــوری و ئیســتبدادێکی 
سیاســی- مەزهەبی چەندهێندە ترسناکتر 
و داپڵۆســێنەرتری بەرهــەم هێنایــەوە کــە 
ئەوە چل ساڵە باڵی بەسەر ئێراندا کێشاوە 

و گەالنی ئێران بە دەستییەوە دەناڵێن.
جێــی خۆیەتی هەمووالیــەک، بەتایبەتی 
ئــەو بەشــە لــە ئۆپۆزســیۆنی ئێرانــی کە 
خــۆی بــە دێموکــرات دەزانــێ، شۆڕشــی 
ئێــران و ئاکامەکانــی بــکا بــە ئەزمــوون 
دژی  خەبــات  کــە  بەنــرخ  دەرســێکی  و 

دیکتاتــوری جیــاوازە لــە خەبــات بە دژی 
دیکتاتــوری  دژی  خەبــات  ئیســتبداد. 
بەشــێوەی  دیکتاتــور  ڕووخاندنــی  و 
ئۆتۆماتیــک بــە مانــای خاشــەبڕکردنی 
و  ئــازادی  وەدیهاتنــی  و  دیکتاتــوری 
دێموکراســی نییــە. شۆڕشــێک دەتوانــێ 
ئــازادی و دێموکراســی بــۆ خەڵــک بــە 
ماهییەتــەن  خــۆی  کــە  بێنــێ  دیــاری 
دێموکراتیــک بــێ و دژی ئیســتبداد و 

کولتووری ئیستبدادی خەبات بکا.
ئــەوڕۆ لەکاتێکــدا یادی چلەمین ســاڵی 
دەکەینــەوە   ٥٧ شۆڕشــی  ســەرکەوتنی 
هەمــوو  لــە  ئیســالمی  کۆمــاری  کــە 
بوارێکدا، لە سیاسەتی نێوخۆ و دەرەوەیدا، 
بــەرەوڕووی گەورەتریــن و پڕمەترســیترین 

قەیرانی مێژووی خۆی بۆتەوە.
کۆمــاری ئیســالمی ڕەوایــی خــۆی لــە 
دەســت داوە و تووشی قەیرانی حاکمییەت 
هاتووە: درزی نێوان خەڵک و حکوومەت 
ئیدئۆلــۆژی  دەبێتــەوە،  قووڵتــر  بــەردەوام 
حکوومــەت  مەعنەویــی  ئۆتۆریتــەی  و 
ئیــدی توانــای قانعکــردن و جوواڵندنــی 
کۆمەڵــگای نەمــاوە و بــۆ هێمنکردنــەوە 
یــان واڵمدانــەوە بــە داخوازەکانی خەڵک 
و  توندوتیــژی  لــە  تەنیــا  ڕێگاچــارە 

سەرکوتی زیاتردا دەبینێ.
لە ئاکامی بێ بەرنامەیی و بێ توانایی لە 
چارەســەرکردنی قەیرانــەکان، دووبەرەکی 
نێوخــۆی حاکمییــەت ڕۆژبــەڕۆژ زەقتر و 

ئاشکراتر خۆی دەنوێنێ.
قەیرانی ئابووری و کۆمەاڵیەتی بەردەوام 
گەورەتــر دەبێتــەوە و ئەبعــادی ترســناکتر 
بەخۆیــەوە دەگــرێ: دابەزینــی بێ وێنــەی 
نرخــی دراوی واڵت، گرانــی ڕۆژبەڕۆژ، 
کاربەدەســتانی  دزیــی  و  گەندەڵــی 
هــەژاری  و  بێــکاری  حکوومەتــی، 
پەرەیــان  سەرســووڕهێنەر  بەشــێوەیەکی 
ئەســتاندووە و ژیانیــان بــە خەڵکــی ئێــران 

تاڵ کردووە.
سزا ئابوورییەکانی ئەمریکا و دەرچوونی 
بیانــی  ســەرمایەگوزارانی  و  کۆمپانیــا 
واڵتیــان  شــپرزەی  ئابووریــی  ئێــران،  لــە 
گەیاندۆتــە لێواری داڕمانــی یەکجاری. 
بیــری  لــە  هەرکەســە  ڕێژیــم  ڕێبەرانــی 
تااڵنــی واڵت و بردنــە دەرەوەی ســامانی 

کۆمیســیۆنی  ســەرۆکی  خۆیدایــە. 
مانگــی  ســەرەتای  مەجلیــس  ئابووریــی 
خاکەلێــوە درکانــدی کــە تەنیــا لــە ســێ 
 ٣٠ ١٣٩٦دا  ســاڵی  دوایــی  مانگــی 
بــۆ  گوازراوەتــەوە  ئــەرز  دۆالر  میلیــارد 
دەرەوەی واڵت. ڕوون نییــە ئــەو پــارە زۆرە 

کێ دزیویەتی و چۆن ڕاگوێزراوە؟!
بەپێی ڕاپۆرتی "ڕێکخراوی شــەفافیەتی 
 Transparency نێونەتەوەیــی" 
بــە  ســەبارەت   International
گەندەڵی، ئێران لەباری شــەفافییەتەوە لە 
بەینــی ١٨٠ واڵتدا کەوتۆتە پلەی ١٣٨، 
واتــە گەندەڵی لە ئێران بەنیســبەت ســاڵی 
پێشــوو پەرەی زیاتری ســەندووە و ئاســتی 
حکوومەتیــدا  کاری  لــە  شــەفافییەت 
هەشــت پلــەی دیکە دابەزیــوە )لە ١٣٠وە 

بۆ ١٣٨(!
گرانــی و بێــکاری و هەژاریــی لەالیەک 
دابینکردنــی  لــە  ڕێژیــم  داماویــی  و 
ســەرەتاییترین پێداویســتییەکانی خەڵــک 
لــە الیەکی دیکــەوە، کۆمەڵگای ئێرانی 
تووشی قەیرانی کەموێنەی کۆمەاڵیەتی 

کردووە.
سیاســەتی  لــە  ئیســالمی  کۆمــاری 
قەیــران  و  شکســت  تووشــی  دەرەوەشــیدا 
و  تێــرور  لــە  بەردەوامبــوون  هاتــووە. 
جیهانــی،  تێروریزمــی  لــە  پشــتیوانی 
پێشــێلکردنی سیســتماتیکی مافەکانــی 
مــرۆڤ، ســووربوون لەســەر کارکــردن بۆ 
بەرهەمهێنانــی چەکــە کۆمەڵکــوژەکان، 
پێداگریــی لەســەر درێژەدان بــە بەرنامەی 
بــە  درێــژەدان  بالســتیکی،  مووشــەکی 
سیاســەتی دەســتێوەردان و ئاژاوەنانــەوە بە 
واڵتانــی  ناســەقامگیرکردنی  مەبەســتی 
ناوچــە، کۆماری ئیســالمییان کردووە بە 
هەڕەشــەیەکی واقعــی و پڕمەترســی بــۆ 

ئەمنییەتی جیهانی.
دەبینین کە بە هەموو پێوەرە سەلماوەکان، 
کۆمــاری ئیســالمی لــە باری سیاســی، 
ئەخالقییــەوە  و  ئابــووری  ئیدئۆلــۆژی، 
ڕێژیمێکــی وەرشکســتەیە و لــە ئاســتی 
نێونەتەوەییــدا هــەر دێ و زیاتــر تەریــک 

دەکەوێتەوە.
ئیســالمی  کۆمــاری  تەمەنــی  مــاوەی 
ببێتــە  و  بــڕوا  دەبــێ  یــان  بەســەرچووە، 

وەهــا  ئاڵوگۆڕێکــی  دەبــێ  یــان  مێــژوو 
قــووڵ و بنەڕەتــی لــە خۆیــدا پێکبێنــێ 
کــە نەناســرێتەوە، بەاڵم ڕێژیــم لە ماوەی 
٤٠ ســاڵی ڕابــردوودا ســەلماندوویە کــە 
ڕێفۆڕمهەڵگــر نییــە و توانا و زەرفییەتی 
لــە خۆیــدا نییــە.  پێکهێنانــی ئاڵوگــۆڕ 
کۆمــاری ئیســالمی لــە هەڵەکانــی شــا 
دەرســی وەرنەگــرت و ئیــدی درزی نێــوان 

خەڵک و حاکمییەتی پێ پڕ نابێتەوە.
بەو هیوایە کە چارەنووســی شۆڕشــی ٥٧ 
ببێتــە ئەزمــوون بۆ ئۆپۆزســیونی ناوەندی 
و هەتــا درەنــگ نەبــووە خــۆی لــە داوی 
ناســیونالیزمی بەرچاوتەنگ و سیاسەتی 
نکۆڵیکردن لە بوونی نەتەوە بندەســتەکان 
بــە داڵوایــی  بــکا و  ئێرانــدا ڕزگار  لــە 
سیاسییەوە بۆ دروستکردنی ئاڵترناتیڤێکی 
هــەوڵ  دێموکراتیــک و دژەئیســتبدادی 
ڕەنگدانــەوەی  کــە  ئاڵترناتیڤێــک  بــدا، 
واقعییەتەکانــی فرەنەتەوەبوونــی ئێران بێ 
و نوێنەرانی هەموو نەتەوەکانی نیشتەجێ 

لە ئێرانی تێیدا بەشدار بن.
حیزبە کوردستانییەکانیش دەبێ بزانن کە 
تەنیا بەیەکەوە و بە هێزی یەکگرتوویانەوە 
دەتوانن بە وەزنی خۆیانەوە ببن بە بەشێکی 
کاریگــەر لــە وەهــا ئاڵترناتیڤێکــدا و لــە 
دوای کۆماری ئیسالمی، ماف وئازادی 

بۆ گەلەکەیان دابین و دەستەبەر بکەن.
ئیســتقراری  و  دامەزرانــدن  تەنیــا 
سیســتمێکی دێموکراتیــک و ســێکۆالر 
و فیــدراڵ دەتوانــێ مافەکانــی پێکهاتــە 
نەتەوەییەکانــی ئێــران دابین بکا و تەبایی 
و یەکێتــی دڵخوازانــەی گەالنــی ئێــران 
دەســتەبەر بــکا و ئێــران بــەرەو ئــازادی و 

دێموکراسی بەرێ.
یەکگرتوویــی  و  یەکڕیــزی  هیــوای  بــە 
گەالنی ئێــران بۆ دامەزراندنی نیزامێکی 
ئێرانــی  لــە  فیــدراڵ  و  دێموکراتیــک 

داهاتوودا.
حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران
ناوەندی سیاسی



٣ ژمارە ٧٤٤، ١٩ی فێوریەی ٢٠١٩

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران:
 رێژیمی داگیرکەری کۆماری ئیسالمی هیچکات 

نەیتوانیوە و ناتوانێ بزووتنەوەی کوردستان بە 
چۆکدا بێنێ

ڕێبەنــدان  ٢٢ی  هاتنــی  بەرەبــەری  لــە 
ساڵڕۆژی ڕاپەڕینی گەالنی ئێران بەدژی 
سیســتمی ســەرەڕۆی پاشــایەتی ناوەندی 
هاوکاریی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران 

ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:

هاوکاریــی  ناوەنــدی  راگەیەنــدراوی 
حیزبەکانی کوردســتانی ئێــران بە بۆنەی 

٢٢ی رێبەندان
خەڵکــی خۆڕاگــر و خــاوەن هەڵوێســتی 

کوردستان
گەالنی ژێرســتەمی دەسەاڵتی کۆماری 

ئیسالمیی ئێران
چــل ســاڵ لــەوە پێــش و لــە رۆژی ٢٢ی 
شۆڕشــی  هەتاویــدا  رێبەندانــی١٣٥٧ی 
ســەر  بــە  ئێــران  گەالنــی  پڕشــکۆی 
رێژیمــی  ســتەمکارانەی  دەســەاڵتی 
ئــەو  ســەرکەوت.  پەهلەویــدا  پاشــایەتی 
شۆڕشە گەورەیە کە بە خوێن و قوربانیی 
هــەزاران کــەس لــە رۆڵەکانی ئــەو واڵتە 
ســەرکەوتبوو هەر زوو لە الیەن خومەینی 
و الیەنگرەکانییەوە دەستی بە سەردا گیرا 
و لەم چل ساڵەدا بە سەپاندنی رێژیمێکی 
دواکەوتووانــەی مەزهەبی واڵتی ئێرانیان 
بــە ئاقارێکــدا برد کە هاوشــێوەی مەگەر 
و  ناوەڕاســت  ســەدەکانی  دەســەاڵتی  لــە 
جینایەتەکانی ئەم چەند ســاڵەی داعشدا 

دیترابێ.
رێژیمــی تــازە بــە دەســەاڵت گەیشــتووی 
کۆمــاری ئیســالمی هــەر لــە ســەرەتای 
قایمکردنــی  مەبەســتی  بــە  کارەوە 
دەســەاڵتی خۆی بە ســەپاندنی دۆخێکی 
ئەمنیەتــی بــە ســەر ئێرانــدا دەســتی دایە 
گرتــن و کوشــتن و تیــرۆر و ئێعدامــی 
ئەندامانی ئەو هێز و الیەنانەی کە وەکوو 
ئــەوان بیریان نەدەکردەوە و لەهەمان کاتدا 
بــۆ ســەپاندنی زیاتــری دەســەاڵتی خۆی 
تەنانــەت دەســتی لــە کوشــتن و ئێعدامی 

خەڵکی ئاسایی نەپاراست.
بــە چاوخشــاندنێکی ســەرەپێیی بــە ســەر 
دەســەاڵتداریی  ســاڵ  چــل  کارنامــەی 
بەروونــی  ئێــران  ئیســالمی  کۆمــاری 
دەردەکــەوێ کــە ئــەم رێژیمــە هــەر لــە 
داگیــرکاری  کۆکــوژی،  بــە  ســەرەتاوە 
مــاڵ و ســامانی کاربەدەســتانی پێشــوو 
و تەنانــەت خەڵکــی نــاڕازی دواتر هێرش 
باڵوێزخانــەی  و  کوردســتان  ســەر  بــۆ 
ئەمریــکا لــە تــاران و درێژەدانــی شــەڕی 
وێرانکارانــەی ئێــران و عێراق کە هەشــت 
ســاڵی خایاند وهەناردەکردنی شــۆڕش بۆ 
دەرەوەی ســنوورەکان وسەرکوتی جیابیران 
و موخالیفــان بــە توندترین شــێوە، زۆرترین 

خەساری بە گەالنی ئێران گەیاند.
گەلی کورد کە هاوشــانی گەالنی دیکە 
و ئازادیخوازانــی ئێــران لــە ســەرکەوتنی 
ئــەو شۆڕشــەدا رۆڵــی بەرچــاوی هەبــوو، 

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران 
نامەیەکی بۆ ڕێکخراوی یوونسکۆ نارد

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
بــۆ  لــە نامەیەکــدا  ئێــران،  کوردســتانی 
 ،)UNESCO( ڕێکخراوی یوونسکۆ
کــرد،  ڕێکخراوەیــە  لــەو  داوای 
ســەر  بــە  چاالکانــە  چاوەدێرییەکــی 
هەڵســوکەوت و سیاســەتی کاولکارانەی 
ڕێژیمی ئێران بکەن و هەوڵ بدەن گوشــار 
بخەنــە ســەر ڕێژیــم بۆ ئەوەی کــە پێبەند 
بە یاســا و پرەنسیپەکانی ئەو ڕێکخراوەیە 

بێت.
دەقی نامەکە بەم چەشنەیە:

بەڕێــز ڕێکخــراوی پەروەردەیی، زانســتی 
یەکگرتــووەکان  نەتــەوە  کولتووریــی  و 

)یوونسکۆ(
ساڵو و ڕێز 

ڕێکخــراوە  و  حیــزب  وەکــوو  ئێمــە 
ناوەنــدی  ئەندامــی  سیاســییەکانی 
هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران، 
)ڕۆژی  ڤیورییــە  ٢١ی  بەرەبــەری  لــە 
جیهانیی زمانی دایکیـ(ـــدا بە پێویستمان 
زانــی، لــە دووتوێی ئەم نامەیەدا بەڕێزتان 
لــە بارودۆخــی نالەباری زمانــی دایکیی 
نەتــەوە ســتەملێکراوەکانی ئێــران ئاگادار 
بکەینــەوە و داواتــان لــێ بکەیــن وەکــوو 
ئۆرگانێکــی بەرپرســیار لــەو پێوەندییــەدا 
گوشــار بخەنە ســەر کۆماری ئیسالمیی 
ئێــران بــۆ ئەوەی کــە کۆتایی بەو ســتەم 
هــۆی  بــە  کــە  بێنێــت،  هەاڵواردنــە  و 
سیاسەتەکانی ئەو ڕێژیمە بەسەر کولتوور 
نەتــەوە  دایکیــی  زمانــی  و  شــوناس  و 

ستەملێکراوەکانی ئێراندا هاتووە.
و  فرەکولتــوور  واڵتێکــی  ئێــران 
فرەنەتەوەیــە کــە هــەرکام لــە نەتەوەکانی 
پێکهێنــەری ئــەم واڵتــە خاوەنــی زمــان و 
شوناســی جیــاوازی خۆیانن. بەپێی یاســا 
نێونەتەوەیییەکانــی پێوەندیــدار بــە مافــی 
مــرۆڤ، ئاخێوەرانی هەر زمانێک مافی 
خۆیانــە کــە بــە زمانــی دایکیــی خۆیان 
خۆیــان  زمانــی  و  کولتــوور  و  بخوێنــن 

بپارێــزن و پــەرەی پــێ بــدەن. هــەروەک 
ڕاگەیەنــدراوی  لــە  مافــە  ئــەو  دەزانــن، 
جیهانیــی مافە زمانییــەکان، جاڕنامەی 
زمانــی دایکیــی ڕێکخــراوی یوونســکۆ، 
مافــە  نێونەتەوەیــی  پەیماننامــەی 
ڕێکخــراوی  سیاســییەکانی  و  مەدەنــی 
نەتــەوە یەکگرتــووەکان و کۆنوانســیۆنی 
مافەکانی مندااڵنێشدا هاتووە. کۆماری 
ئیسالمیی ئێرانیش هەموو ئەو پەیماننامە 
لــە  و  کــردووە  واژۆ  نێونەتەوەییانــەی 
ڕێکخراوەکانی پێوەندیدار بەو بەڵگەنامانە 
و یــەک لەوانــەش یوونســکۆدا ئەندامــە. 
مەدەنیــی  یاســای  ٩ی  مــادەی  بەپێــی 
ئێران، ئەو بەڵگەنامانە دەبێ وەکوو یاســا 
شــۆرای  مەجلیســی  پەســەندکراوەکانی 
ئیسالمیی ئێران کاریان پێ بکرێت. بەاڵم 
کۆماری ئیســالمیی ئێــران بەپێچەوانەی 
بەرپرســیارێتییەک کــە واژۆکردنــی ئەو 
بەڵگەنامانە دەیخاتە ئەستۆی، نەک هەر 
هیــچ هەنگاوێکــی بــۆ جێبەجێکردنیانی 
هــەڵ نەگرتــووە، بەڵکــوو بەپێــی ئەســڵی 
١٥ی یاســای بنەڕەتیــی ڕێژیــم، زمانــی 
فارسی وەکوو تاقە زمانی فەرمیی واڵت 
دەناســێت و بە کردەوەش پرسی خوێندن بە 
زمانی دایکیی نەتەوە نافارسەکانی ئێران 
)کــە زیاتــر لــە نێــوەی حەشــیمەتی ئێران 
پێــک دەهێنــن( وەکوو هەڕەشــەیەک بۆ 
ســەر تەناهیی نیشتمانی و یەکپارچەییی 
واڵت پێناســە دەکات و ئامــادە نییــە، دان 
بــە مافــە زمانییەکانــی ئــەو نەتەوانــە و 
یــەک لەوانــە نەتــەوەی کورد لــە ئێران و 
ناوچەکانــی کوردســتانی ئێرانــدا بنێــت. 
لــەو پێوەندییــەدا ڕێژیمــی ئێســتەی ئێران 
بــە درێژەدانــی سیاســەتەکانی ڕێژیمــی 
ئاسیمیالســیۆنی  پەهلــەوی،  پاشــایەتیی 
بــە  ســووکایەتی  و  ســڕینەوە  و  زمانــی 
کولتــوور و شوناســی بەشــێکی زۆر لــە 
نەتەوەکانی ئێــران، گۆڕینی دێمۆگرافی 
و تواندنــەوەی زمانــی کــوردی و زمانــی 

نەتــەوە ســتەملێکراوەکانی دیکەی لە نێو 
زمانــی نەتــەوەی بااڵدەســتدا گرتوووەتــە 
پێــش و ســەرمایەکانی واڵتی خســتووەتە 
خزمــەت سیاســەتی تواندنــەوەی کولتوور 
چاالکانــی  نەتەوانــە.  ئــەو  شوناســی  و 
کولتووری و زمانیی کورد، کە بە شێوەی 
خۆبەخشانە هەوڵ دەدەن خولی فێرکردنی 
زمانــی دایکی بۆ ڕۆڵەکانــی ئەم نەتەوە 
لەگــەڵ  ببــەن،  بەڕێــوە  ســتەملێکراوە 
بەربەســتی جۆراوجۆر لە الیەن دامودەزگا 
و  دەبــن  بــەرەوڕوو  حکوومەتییەکانــەوە 
حکوومــەت مۆرکــی تاوانــی ئەمنییەتی 

لە چاالکییە مافخوازانەکانیان دەدات.
ڕێکخراوەکانــی  و  حیــزب  وەکــوو  ئێمــە 
ئەندام لــە ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردســتانی ئێرانــدا، کــە بــۆ وەدیهێنانی 
مافــە سیاســی و مرۆیییەکانــی نەتەوەی 
کوردســتانی  لــە  کــورد  ســتەملێکراوی 
لــێ  داواتــان  دەکەیــن،  خەبــات  ئێرانــدا 
دەکەیــن چاوەدێرییەکی چاالکانە بەســەر 
هەڵســوکەوت و سیاســەتی کاولکارانەی 
ڕێژیمــی ئێــران لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ئەم 
بابەتەدا بکەن و هەوڵ بدەن گوشار بخەنە 
سەر ڕێژیم بۆ ئەوەی کە پێبەندیی خۆی 
بە یاسا و پرەنسیپەکانی ڕێکخراوی ئێوە و 
ڕێککەوتنــە نێونەتەوەیییەکانی پێوەندیدار 
بــە زمانی دایکی، کــە بۆ خۆی واژۆی 
کردوون، بە کردەوە بسەلمێنێت و کۆتایی 
بە ستەم و سەرکوت و هەاڵواردن لە دژی 
کولتــوور و زمانــی دایکیــی ڕۆڵەکانــی 

نەتەوەی کورد بهێنێت.
لەگەڵ ڕێزماندا

ناوەندی هاوکاریی 
حیزبەکانی کوردستانی 

ئێران
ژانویەی ٢٠١٩ی زایینی

شاندێکی حیزبی دێموکرات سەردانی یەکگرتووی 
ئیسالمیی کوردستانی کرد

شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
دامەزرانــی  ســاڵڕۆژی  لــە  ئێــران، 
کوردســتاندا  ئیســالمیی  یەکگرتــووی 

بەشداری کرد.
ڕۆژی چوارشــەممە، ١٧ی ڕێبەنــدان، بە 
بۆنــەی ٢٥مین ســاڵڤەگەڕی دامەزرانی 
کوردســتان،  ئیســالمیی  یەکگرتــووی 
شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 

"تەیمــوور  سەرپەرەســتیی  بــە  ئێــران، 
مســتەفایی"، ئەندامی ناوەندی سیاســیی 
حیزب، ســەردانی یەکگرتووی ئیسالمیی 

کوردستانیان لە هەولێر کرد.
شــاندی حیــزب بــەو بۆنــەوە پیرۆزباییــی 
حیزبــی دێموکراتیــان بــە ســەرکردایەتی 

یەكگرتووی ئیسالمی ڕاگەیاند.
"ســەالحەدین  الیــەن  لــە  حیــزب  شــاندی 

یەکگرتــووی  ئەمینــداری  بەهائەدیــن" 
ئەندامانــی  و  کوردســتان  ئیســالمیی 
مەکتەبــی سیاســی و ســەرکردایەتی ئەو 
حیزبــەوە پێشــوازییان لــێ کــرا و وێــڕای 
ڕێزێکــی تایبەتــی بــۆ ئەو ســەردانە، دوو 
الیەن جەختیان لەسەر پێوەندی دۆستانەی 

نێوانیان کردەوە.

چاوەڕێــی ئــەوە بــوون کــە پــاش نەمانــی 
دەســەاڵتی پەهلەوی بە مافەکانی خۆی 
بــگا، بــەاڵم رێژیمــی تــازە بــە دەســەاڵت 
گەیشتووی تاران داخوازییەکانی خەڵکی 
کوردســتانی بــە پەالمــاری هەمەچەشــن 
و  شــار  بۆمبارانــی  و  کۆمەڵکــوژی  و 
کوردســتان  گوندەکانــی  کردنــی  وێــران 
واڵم دایــەوە. رێژیمی ئیســالمیی تاران لە 
سەرەتاوە بە فەرمانی خومەینی سەرەڕای 
رێبەرانــی  ئاشــتیخوازانەکانی  هەوڵــە 
کــورد ئــاوری شــەڕێکی ماڵوێرانکــەری 
لــە کوردســتان داگریســاند کــە هەمــوو 
بوارەکانــی سیاســی، نیزامــی، ئابــووری، 
و  و فەرهەنگــی گرتــەوە  کۆمەاڵیەتــی 

هەتا ئێستاش هەر بەردەوامە.
لە بواری سیاسیدا لە الیەن دەسەاڵتدارانی 
کۆمــاری ئیســالمییەوە داخوازییەکانــی 
واڵمێکــی  هیچــکات  کــورد  گەلــی 
بەســەپاندنی  و  نەدرایــەوە  پــێ  ئەرێنیــی 
دۆخێکــی پادگانی بە ســەر کوردســتاندا 
بــە درێژایــی ئــەم چــل ســاڵە لــە هەوڵــی 
کــپ کردنــی دەنگــی ئازادیخــوازی لــە 
ئــەم  بــەاڵم  بــووە،  بــەردەوام  کوردســتاندا 
رێژیمــە ســەرەڕای هەمــوو ئــەو گرتــن و 
ئێعــدام و تیــرۆرە و کۆمەڵکوژییــەی کە 
لــە کوردســتاندا کردوویەتــی هیچــکات 
و  ئازادیخوازانــە  بزووتنــەوەی  نەیتوانیــوە 
مافخوازانەی کوردستان لە ناوببات. هەر 
بۆیــە جێــی خۆیەتــی لــەم کاتــەدا وێڕای 
رێــز، ســاڵو بنێریــن بــۆ خەباتــی نەپســاوە 
کوردســتان  خەڵکــی  کۆڵنەدەرانــەی  و 
و تێکۆشــەرانی سیاســی ئــەم گەلــە کــە 
ســەرەڕای قوربانی زۆر و تێچووی قورس 
هێشــتا هــەر لــە ســەر خەباتــی خۆیــان تا 

گەیشتن بە مافەکانیان پێداگرن.
خەڵکــی خــاوەن هەڵوێســتی کوردســتان، 
بــێ گومــان وەک بــاس کــرا رێژیمــی 
داگیرکەری کۆماری ئیسالمی سەرەڕای 
و  ئەمنیەتــی  دۆخــە  ئــەو  کردنــی  زاڵ 
پادگانییە بە ســەر کوردستاندا هیچکات 
رێگایــەوە  لــەو  ناتوانــێ  و  نەیتوانیــوە 
بزووتنەوەی کوردستان بە چۆکدا بێنێ و 
تووشــی شکســتی بکات بەاڵم لە هەندێ 
رێــگای دیکــەوە لــە هەوڵــە دزێوەکانــی 
خــۆی بەردەوامــە کــە دەبــێ هەموو چین 
و توێژەکانی کوردســتان زۆر بە وریاییەوە 

رووبەڕووی ببنەوە.
یەکێــک لــەو رێــگا دزێوانــە، کــە لــەم 
دواییانــەدا پتــر بەرجەســتە بۆتــەوە دەســت 
ناوەنــدە  و  ئیســالمی  کۆمــاری  بردنــی 
ئەمنیەتییەکانــی ئــەو رێژیمــە بۆ تێکدان 
و گۆڕینی دێموگرافیای کوردستانە. بە 
جۆرێک کە کۆماری ئیسالمی جگە لە 
جێگیرکردنی دەســتوپێوەندییەکانی خۆی 
لــە ناوەنــدە نیزامــی و ئینتزامییــەکان بــە 
هێنــان و ئاســانکاری و دانــی ئیمتیــازی 

جۆربەجــۆر هانــی خەڵکــی غەیــرە کــورد 
دەدا کە بە هاتنیان بۆ کوردستان موڵک 
و  بکــڕن  کــوردەکان  زاری  و  زەوی  و 
لەوێ نیشــتەجێ ببن، هــەر بۆیە خەڵکی 
خۆڕاگــری کوردســتان هــەر وەکــی لــە 
ماوەی چل ساڵی رابردوودا بە خۆڕاگری 
توانیوتانــە بــە گژ پیالنەکانــی کۆماری 
ئیســالمیدا بچنــەوە و پوچەڵیــان بکەنــەوە 
چاوەڕوانی ئەوەمان هەیە بە یەکگرتوویی 
وتەبایــی، پیالنی ئەوجــارەی رێژیم بکەنە 
بڵقــی ســەرئاو و ئیــزن مــەدەن لەژێــر نــاو 
دێموگرافــی  جۆراجــۆردا  وعینوانــی 
خەڵکــی  لــە  داوا  بگــۆڕێ،  کوردســتان 
نیشــتمانپەروەری کوردســتان دەکەیــن بــە 
هیــچ شــێوەیەک مــاڵ و مڵــک و زەوی 
و زاری خۆیــان بــە خەڵکــی غەیــرە کورد 

نەفرۆشن.
هــەروەک  بەڕێــز  هاونیشــتمانیانی 
ئــاگادارن رێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی 
بــە گرتنەبــەری سیاســەتی تێکدەرانــەی 
خۆی و بەتایبەت دەستێوەردان لە واڵتانی 
کاتێــک  هەمــوو  لــە  ئێســتا  ناوچەکــە 
زیاتــر رووی دزێــوی بــۆ واڵتانــی جیهــان 
بڕیــار  خــاوەن  دەوڵەتانــی  بەتایبەتــی  و 
دەرکەوتــووە، هــەر بۆیــە رێژیمێکــی وەها 
ناتوانــێ بــەو شــێوەیە درێــژە بــە تەمەنــی 
پێویســتە  و  بــدا  خــۆی  دەســەاڵتداری 
خۆڕاگرانــە  هــەروا  خەڵکــی کوردســتان 
و بــە یەکگرتوویــی هەرچــی زیاتــرەوە تا 
گەیشتن بە مافەکانیان درێژە بە خەباتی 
خۆیان بە دژی کۆماری ئیســالمی بدەن 
ولــە هەمــوو هــەل وفورســەتی بەردەســت 
کەڵــک وەربگرن بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی 
لــە سیاســەتی دوژمنکارانــەی کۆماری 
ئیســالمی دەرحــەق بــە گەلــی کــورد و 
لــە هەلومەرجی ئیســتادا کــە ئێرانی ژێر 
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی بە ئاقاری 
لــەو  داوا  دەڕوا،  نادیــاردا  چارەنوســێکی 
کەســانە دەکەیــن کــە بــە هــەر جۆرێک 
ولــە ژێــر هــەر ناوێــک فریــوی ناوەنــدە 
ئەمنیەتییەکانی دوژمنیان خواردووە و دژ 
بە بزووتنەوەی کوردســتان هەڵسوکەوتیان 
کــردووە، واز لــەو کارە بێنــن و بگەڕێنەوە 

ناو ریزەکانی خەڵکی کوردستان .
ســەرکەوتن بۆ بزووتنــەوەی حەقخوازانەی 

کوردستان

یەکگرتوو و بەرفراوان بێ 
خەبات و بەرخۆدان
ناوەندی هاوکاریی 

حیزبەکانی کوردستانی 
ئێران

٢٢ی رێبەندانی ١٣٩٧



ژمارە ٧٤٤، ٣٠ ڕێبەندانی ٤١٣٩٧

شاندێکی حیزبی دێموکرات لە پرسە و سەرەخۆشیی 
میرتەحسین بەگ بەشداری کرد

شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران، بە سەرپەرەســتیی "محەممەدنەزیف 
قــادری"، جێگــری دووهەمی لێپرســراوی 
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات، لــە پرســە 
بــەگ،  میرتەحســین  سەرەخۆشــیی  و 

بەشداری کرد.
ڕێبەنــدان،  ١٧ی  چوارشــەممە،  ڕۆژی 
شاندێكی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 

ئێران، بەشــدارییان لە پرسەی میرتەحسین 
بەگی ئێزدیدا كرد.

بــە بۆنەی كۆچــی دواییی "میرتەحســین 
ســەعید عەلی بەگــی" ئێزدی، كە میری 
هەمــوو ئێزدییەكانــی كوردســتان و جیهان 
دێموکراتــی  حیزبــی  شــاندێکی  بــوو، 
سەرپەرەســتیی  بــە  ئێــران،  کوردســتانی 
جێگــری  قــادری"،  "محەممەدنەزیــف 

دووهەمــی لێپرســراوی گشــتیی حیــزب، 
بەشــدارییان لە پرسەی میرتەحسین بەگ 

لە قەزای "شێخان" كرد.
و  پرســە  بۆنەیــەوە  بــەو  حیــزب  شــاندی 
بــە  دێموكراتیــان  حیزبــی  هاوخەمیــی 
بنەماڵــەی كــۆچ كــردوو و "بابــا شــێخ " 
ئێزدییــەكان  ســەرۆكی جڤاتــی ڕۆحانــی 

گەیاند.

شاندێکی "بزووتنەوەی ڕزگاری دێموکراتی کوردستان" 
سەردانی حیزبی دێموکراتیان کرد

لــە دیــداری نێــوان شــاندی بزووتنــەوەی 
و  کوردســتان  دێموکراتــی  ڕزگاری 
وەفدێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێــران لــە شــاری ســلێمانی ســەبارەت بــە 
دۆخــی هەنووکەیــی کوردســتان و دۆخی 
حیزبەکانی کوردســتان ئاڵوگۆڕی بیروڕا 

کرا.
بەپێــی هەواڵــی گەیشــتوو بــە ماڵپــەڕی 
بەیانــی  لــە  ســەر  میدیــا،  کوردســتان 
٢٣ی  رێکەوتــی  سێشــەممە  رۆژی 

بزووتنــەوەی   " وەفدێکــی  رێبەنــدان، 
بــە  کوردســتان"،  دێموکراتــی  ڕزگاری 
عەبدوڵــال   " کاک  بەڕێــز  سەرپەرســتی 
رێکخراوەیــە  ئــەو  ســکرتێری  نازەنینــی" 
ســەردانی نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران لە شــاری ســلێمانیەیان 
بەشــی  بەرپرســی  الیــەن  لــە  کــە  کــرد 
لــە  دێموکــرات  حیزبــی  پێوەندییەکانــی 
"ئیســماعیل  بەڕێــز  ســلێمانی،  شــاری 

رەحمانی"  پێشوازییان لێکرا.

لــەو دیدارەدا ئاڵوگــۆڕی بیروڕا لەهەمبەر 
وەزعیەتی ئێســتای کوردســتان و هەروەها 
دۆخی ئەحزابی کوردستانی کرا و هەردوو 
الیــەن بــە بایەخــەوە باســیان لــە پێوەنــدی 
الیەنــە  و  هێــز  نێــوان  یەکگرتوویــی  و 

سیاسییەکانی کوردستان کرد.
الیــەن  دوو  بیــروڕا،  گۆڕینــەوە  پــاش 
پێداگرییــان کــردەوە لەســەر بەردەوامــی و 
دواجــار  و  پیوەندییــەکان  پتەوترکردنــی 

شاندی میوان بەڕێزەوە بەڕێ کران.

ده زگای رێكخستنی گشتی حیزبی دێموكرات دوو 
سێمیناری سەبارەت بە ٤٠ ساڵەی دەسەاڵتی کۆماری 

ئیسالمی بەڕێوە برد

حیزبــی  گشــتیی  ڕێكخســتنی  دەزگای 
ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
ســێمینارێكی تایبەتــی بــۆ هــەر یــەک 
لــە بەڕێــزان "كاوە بەهرامــی"، ئەندامــی 
دەســتەی كارگێــری و بەرپرســی دەزگای 
جێگــری  ناتــق"  "دارا  و   فەرماندەیــی 
حیــزب  گشــتیی  ڕێكخســتنی  دەزگای 
ســەبارەت بــە ٤٠ ســاڵەی دەســەاڵتداریی 

ڕێژیمی ئیسالمی ئێران بەڕێوە برد.
پێنــج شــەممە، ڕێكەوتــی ١٨ی  ڕۆژی 
دەزگای  هەتــاوی،  ١٣٩٧ی  ڕێبەندانــی 
ڕێكخستنی گشتیی حیزب، سێمینارێكی 

ســاڵەی  چــل  بــە  ســەبارەت  تایبەتــی 
تەمەنــی ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســالمیی 
ئێــران بــۆ ئەندامانــی حیزب لــە یەکێک 
لــە بنكەکانــی حیزب لــە کەمپی ئازادی 

بەڕێوە برد.
ســێمینارەكە بــە بەشــداری هــەر یەک لە 
ئەندامانــی حیزب ســەر بــە كۆمیتەکانی 
زاگــرۆس، ئــازادی و كۆیــە، كۆمیتــەی 
دێموكراتــی  الوانــی  و  ژنــان  یەكیەتــی 
كوردستانی ئێران لە ئازادی بەڕێوە چوو.

هەروەها له  ٤٠ ســاڵه ی شۆڕشی گه النی 
تااڵنبرانــی  بــه   ســاڵڕۆژی  و  ئێرانــدا 

ده زگای  شــۆڕش،  ئامانجه كانــی 
رێكخســتنی گشــتیی حیزبــی دیموكراتی 
كوردســتانی ئێــران، رۆژی هەینــی ٢٦ی 
بــۆ ئه ندامانــی  ڕێبەنــدان، ســێمینارێكی 
ته شــكیالتی ئاشــكرای حیــزب له  شــاری 
هه ولێــر به ڕێــوه  بــرد کە تێیــدا هه ریه ك له  
به ڕێــزان ”ته یمــوور مســته فایی” ئه ندامی 
دێموكراتــی  حیزبــی  سیاســی  ناوه ندیــی 
كوردســتانی ئێــران و به ڕێــز ”محەممــەد 
ســاڵح قــادری” بەرپرســی پێوەندییەكانــی 
حیزب لە شاری هەولێر، بابه تیان پێشكه ش 

كرد.

هەڵوێستی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستان 
ئێران سەبارەت بە کۆنفرانسی نێونەتەوەیی وەرشۆ

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
دووتوێــی  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
خــۆی  هەڵوێســتی  ڕاگەیەندراوێکــدا 
نێونەتەوەیــی  کۆنفرانســی  بــە  ســەبارەت 

وەرشۆ دەربڕی.
شــێوەی  بــەم  ڕاگەیەندراوەکــە  دەقــی 

خوارەیەوە:
هاوکاریــی  ناوه نــدی  "هه ڵوێســتی 
حیزبه كانی کوردســتانی ئێران سه باره ت به 

کۆنفرانسی وەرشۆ"
بۆ سه رنجی بیروڕای گشتیی نێوده وڵه تی 
و ده وڵه تانــی رێكخــه ر و به شــداری ئــه م 

کۆنفرانسه
وه ک ڕاگه یەنــدراوه لــه رۆژه کانــی ١٣ و 
١٤ی ئه م مانگه )فێوریه( کۆنفرانسێکی 
ویالتــه  میوانداریــی  بــه  نێوده وڵه تــی 
له هســتان  و  ئه مریــکا  یه كگرتووه کانــی 
بــۆ تاوتــوێ کردنی پرســه كانی پێوه ندیدار 
بــه ئاشــتی و ته ناهــی لــه ڕۆژهه اڵتــی 

نێوه ڕاستد ا له وەرشۆ به ڕێوه ده چێ.
ئــه م  نافه رمیــی  ئاجێندایه کــی  به پێــی 
کۆنفرانســه کــه تا ئێســتا بــاڵو بووەته وه، 
کۆنفرانســه  ئــه م  کاری  به رنامــه ی 
نێونه ته وه ییه به ده ر له ته وه ره گشــتییه كه ی 
بارودۆخــی ســوریه و  زۆر پرســی وه ک 
یه مه ن، په ره پێدانی پرۆگرامی مووشه کی 
و پشــتیوانی لــه گرووپه تێرۆریســتییه كان 

ده گرێته خۆی.
ئه گه ر ته نانه ت وه ک هێندێک به رپرســی 
ئامریکایی ڕایانگه یاندووه ئه م کۆنفرانسه 
ده وڵه تێكــی  ته نیــا  دژایه تیکردنــی  بــۆ 
کــۆی  لــه  نه خرابێــت،  رێــک  ناوچــه ش 
جموجــۆڵ و هه ڵوێســته دیپلۆماتیکه كانی 
ئه م دواییانه و ورده كاریی پالن و پێكهاته ی 
ئــه م کۆنفرانســه وه ده رده كــه وێ که ڕۆڵی 
لــه  ئیســالمیی  کۆمــاری  تێكده رانــه ی 
ناوچه دا بابه تی سه ره کیی ئه م کۆنفرانسه 

ده بێت.
به ڕێــوه  له کاتێكــدا  وەرشــۆ  کۆنفرانســی 
ده چێــت که کۆماری ئیســالمی چله مین 
خــۆی  هاتنه ســه رکاری  ســاڵوه گه ڕی 
حاکمیه تــی  چوارده یــه  ده کا.  تێپــه ڕ 
کۆنه په رســتانه و سه ره ڕۆیانه ی کۆماری 
ئیسالمی بۆ گه النی ئێران و خه ڵکی ئه م 
واڵته به مانای هه ڵگرتنی باری قورســی 
ده ره نجامه ئینسانی و کۆمه اڵیه تییه كانی 
ده یــان شــه ڕ و قه یــران و گرژیی نێوخۆیی 
دڕندانــه ی  ســه رکوتی  ده ره كــی؛  و 
بــژارده  و  ناڕازییــه کان  سیاســییه  هێــزه  
ئازادیخوازه کان و به فیڕۆچوونی ســه روه ت 
و سامانی واڵت له پێناو به رژه وه ندییه كانی 
مافیای ده ســه اڵت و به رنامــه مه زنیخواز 
و تێكده رییه كانی  رێژیم له ناوچه دا بووه.

له پێوه ندی له گه ڵ پێکهاته ئێتنیکییه كانی 
لەگــەڵ  به تایبه تــی  ئێــران  کۆمه ڵــگای 
گه لــی کوردیشــدا، کۆماری ئیســالمیی 
سیاســه تی  ماوه یــه دا  ئــه و  تــه واوی  لــه 
حاشــالێکردن و جیاوازیدانــان بــه دژی ئه و 

پێکهاتانــه ی وه ال نه نــاوه و داوای مافــی 
بــه  ئه وانــی  شوناســخوازیی  و  ئینســانی 

توندوتیژترین شێوه داپڵۆسیوه.
ســه  ره ڕای هه وڵــی خه ڵــک لــه بڕگــه ی 
جۆربه جــۆردا بۆ دروســتبوونی ئاڵوگۆڕ و 
باشــکردنی دۆخی ماف و ئازادییه کانیان 
به ڕێگای سیاســی و مه ده نی، ماهیه تی 
کۆماری ئیســالمی پێشی به چاره سه ری 
کێشــه كانی واڵت و کرانــه وه ی سیاســی 
لــه  ئێــران  خه ڵکــی  هه ربۆیــه  گرتــووه، 
ڕێفۆرمی کۆماری ئیســالمیی بێ ئومێد 

بوون و الچوونی ئه و رێژیمه یان ده وێ.
ئه وه ش که سه ره ڕای ئێعتراز و هه ڵچوونی 
بێوێنه ی خه ڵک و فشاره نێوده وڵه تییه کان، 
کۆماری ئیســالمیی بــه  هه مان ماهیه ت 
و ڕه فتــاری پێشــوویه وه تــا ئێســتا له ســه ر 
کــه  ده گه ڕێتــه وه  ئــه وه  بــۆ  مــاوه،  کار 
ئــه و رێژیمــه جگــه لــه ســه رکوتی توند و 
لــه  ســوود  فرتوفێاڵوییه کانــی،  مانــۆڕه 
نایه کده نگــی و نایه کگرتوویی له  هه ردوو 
نێونه ته وه یــی ده بــا:  نێوخۆیــی و  ئاســتی 
له الیه ک، هێزه کانی ئۆپۆزیسیۆنی رێژیم 
په رش و باڵون و تا ئێســتا ئاڵتێرناتیڤێکی 
جیددی بۆ ئه و ڕێژیمه شــکڵی نه گرتووه، 
له الیه کــی دیکــه وه جیاوازیــی ڕوانیــن و 
چۆنیه تیــی  لــه  نێوده وڵه تــی  بۆچوونــی 
مامه ڵــه له گــه ڵ کۆمــاری ئیســالمی به 

قازانجی ئه و ڕێژیمه ته واو بووه.
ئــه وه واقیعێكــی تــاڵ و جێگــه ی داخــی 
بــۆ  کــه  نێوده وڵه تییه کانــه  پێوه ندییــه 
ســه باره ت  لــه ودا  کــه  کۆنفڕانســێک 
بــه ئاینــده ی واڵتێکــی هــه ره گرینگــی 
ڕاوێــژ  و  بــاس  نێوه ڕاســت  ڕۆژهه اڵتــی 
ده كرێت، نوێنه رانی ڕاســته قینه ی خه ڵک 
ناتوانــن  واڵتــه  ئــه م  پێکهاته کانــی  و 
به شــدار بــن و هیــچ جــۆره پرســێكیان پێ 
ناکرێت. به وحاڵه ش، به ستنی کۆنفرانسی 
وەرشــۆ ئه گه ر به مه به ســتی دروستکردنی 
به رامبــه ر  لــه  نێوده وڵه تــی  کۆده نگیــی 
کۆمــاری ئیســالمیدا بێــت، هه نگاوێكی 
هه نــگاوی  بــه اڵم  هــاوکات  موســبه ته. 
لــه م چه شــنه ته نیــا کاتێــک ده توانێت بۆ 
کۆمه ڵــگای نێوده وڵه تــی به به  رهه م بێت و 
لــه به رژه وه نــدی خه ڵکی ئێــران و گه النی 
ناوچــه دا ته واو بێت که ته نیا له ڕه هه ندی 
ده ره کــی و لــه گۆشــه نیگای فایله کانی 
ئه منییه تــی ناوچــه وه چــاو لــه ڕه فتــاری 
کۆمــاری ئیســالمیی نه کرێــت، به ڵکــوو 
ئازادییه کانــی خه ڵکــی  پرســی مــاف و 
ئێــران و ئاینده ی دێموکراتیکی ئه و واڵته  
و ڕۆڵ و ڕوانگــه ی هێــزه دێموکــرات و 
پرســی  لــه  ئێــران  پێشــکه وتنخوازه کانی 
بنیاتنانی ئاینده یه کی ســالم بۆ ئه و واڵته 
و به گشــتی بــۆ گه النــی ناوچه  له به رچاو 

بگیرێت.
ئەوەیکــە  لەگــەڵ  کــورد  نەتــەوەی 
پابەنــدی بەهــا شارســتانییه کان و ڕۆڵــی 
گرووپــه  به ره نگاربوونــه وه ی  لــه  خــۆی 

بــه اڵم  ســه لماندووه،  تێرۆریســتییه  کاندا 
نــه لــه ئاســتی نێوخۆیــی و نه له ئاســتی 
نێوده وڵه تیدا ئاوڕی شیاو له مه وجودییه تی 
مێژوویی و ویســته ڕه وا کانی نه دراوه ته وه، 
ڕووداوه کانــی چه ند ســاڵی ڕابردوو ده ری 
خستووه که فاکته ری کوردی له ناوچه دا 
ئه گــه ر پشــتیوانیی پێویســت و پایــه داری 
لــێ بکرێــت، نه ک هه ر بــۆ ئاینده ی ئه و 
گه له به ڵکوو بۆ ســه رجه م ئاینده ی ناوچه 

ده توانێ کارساز و شوێندانه ر بێت.
له و نێوه شدا، به تایبه تی بزوتنه وه ی سیاسی 
و مه ده نیــی کوردســتانی ئێــران خاوه نــی 
ئه زموون و قابلیه تێکی زۆره، گه لی کورد 
کــه له گــه ڵ هاتنه ســه رکاری کۆمــاری 
ئیســالمییه وه شــه رعییه تی ئه و ڕێژیمه ی 
ڕه ت کــرده وه، له تــه واوی ئه و ماوه یه دا به 
هه مــوو شــێوازێکی ڕه وا بــۆ وه دیهێنانــی 
لــه  به شــێک  وه ک  خــۆی  مافه کانــی 
نه ته وه یه کــی دابه شــکراو و زوڵملێکــراو و 
بۆ درووســتکردنی به ســتێنێكی ته ندروست 
بۆ پێکه وه ژیان و چاره ســه ری کێشــه کان 

خه باتی کردووه.
ڕه فتاری به رپرسیارانه ی حکوومه تی ئێران 
لــه ئاســتی نێوده وڵه تیدا به واڵمده رکردنی 
نێوخۆییــدا  ئاســتی  لــه  ڕێژیمــه  ئــه و 
به ســتراوه ته وه، کارایــی و دێموکراتیــک 
بــه وه  حکوومه تێکیــش  وه هــا  بوونــی 
به ســتراوه ته وه که به ڕاســتی نوێنه رایه تیی 
فره چه شــنییه کانی نێــو کۆمه ڵگای ئێران 
بــکات، هه ربۆیــه کۆنفرانســی وەرشــۆ و 
نێوده وڵه تییه کانــی  ســازوکاره  به گشــتی 
ڕووبه ڕووبوونــه وه ی کۆماری ئیســالمیی 
له زیمنی ئه وه دا که ده بێت به رنامه ڕێژیی 
هه نــگاوی به کــرده وه بــۆ به ربه ســتکردنی 
تێرۆریســتیی  و  تێکده رانــه  سیاســه تی 
ئــه و رێژیمــه لــه ناوچــه دا لەخۆبگرێــت، 
هێزه  کانــی  و  ئێــران  خه ڵکــی  پێویســته 
بــۆ  موســبه ت  پۆتانســیه لی  خاوه نــی 
به رده نــگ  بــه  واڵتــه ش  ئــه و  ئاینــده ی 
ئــه وه ش  بــۆ  وه ربگرێــت،  شــه ریک  و 
له ژێــر  ده بێــت  نێوده وڵه تــی  کۆمه ڵــگای 
واقعیه تــی  ئێرانــه وه  سیاســیی  نه خشــه ی 
واڵتــه  ئــه و  فره چه شــنی  و  فره نه تــه وه 
پێکهاتــه   دابینبوونــی مافــی  و  ببینێــت 
به شــێکی  وه ک  ئێــران  ئێتنیکییه کانــی 
بنه ڕه تیی پڕۆسه ی داڕشتنه وه ی ئاینده ی 
سیاسیی ئه و واڵته که به بۆچوونی ئێمه 
لــه سیســتمێکی دێموکراتیک و فیدراڵدا 

خۆی ده نوێنێت، بژمێرێ.

ناوه ندی هاوکاریی 
حیزبه کانی کوردستانی 

ئێران
 ١١ی فێوریه ی ٢٠١٩
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زمانی دایکی  و سایکولۆژیی پێوەندی

خوێنــدن و نووســین بــە زمانــی دایکــی، 
بنەماڵــە،  و  تــاک  خەســپەن)ئەرکی(ی 
جەمگــەی گــەل و نەتەوەیە کــە بناغەی 
پــەروەردەی ئــەم زمانــە لــە بنەماڵــە و لــە 
الی دایکــەوە دیــاری دەکرێ و یەکەمین 
وەک  منــداڵ  فێرگــەی  و  خوێندنگــە 
فێربوونــی زمانی دایکــی لە الی دایک 

ولەناو بنەماڵەیەتی!
لێرەدا ئەگەر بۆ فێربوون و پەروەردەی زمانی 
دایکــی بــۆ تــاک ئاگادارکردنەوەیــەک 
نەبیت و تەقەالیەک نەکرێ، ئەمە خۆی 
هــۆکاری النیکــەم ١٢ســاڵ دواکەوتنــی 
تــاک لــە بیر،هــزر و فێربوونــی زمانــی 
دایکییــە و دوورکەوتــن لە زمانی دایکی 
وەک فێرنەبــوون لــەم قۆناخــەدا ئەگەری 
و  کەمتروەرگرتــن  یاخــود  دواکەوتــن 
فێربــوون لــە زمانــی دووهەمیــش دەبــێ. 
لێرەدا ئەگەر فێربوون و خوێندن بە زمانی 
دایکــی لــە بنەماڵــەدا، دەســت پێ بکرێ 
بــێ وەک  بــەردەوام  لــە قۆتابخانــەش  و 
فێربوونــی  بازنــەی  دەوڵەمەندترکردنــی 
زمانی دایکی لەم دوو قۆناخەدا )بنەماڵە 
و قۆتابخانە(هۆکاری پێوەندی باشــتر  لە 
گــەڵ دەوروبــەردا و تێگەیشــتنی زیاتر لە 
هەســت و بــوون و ناســینی بەردەنگــدا، لە 
بــواری ســایکۆلۆژیدا دەبــێ و بناغــەی 
فێربــوون و تێگەیشــتنی باشــتر لە زمانی 

دووهەم و ....یە  .
هــەر ئــەم زمانەیە)زمانــی یەکــەم( کــە 
بــۆ  ئــەدات  تــاک  بــە  کەســایەتییەک 
پێناســەکردن، هەست، بوون، ورە و شێوەی 
بەرانبــەردا  دونیــای  لەگــەڵ  پێوەنــدی 
بــە  قۆناخــە  دوو  ئــەم  تێپەربوونــی   .
بناغەگرتنی فێربوونی زمانی دایکی، لە 
فیربوونی ئەم زمانە و زمانی دووهەمیش 
بە شــێوەی زانســتی بێ باندۆڕ نییە و لە 
دەوڵەمەندبوونی ئاســتی خوێندن و زانست 
و  ئەرێنــی  دەورێکــی  کۆمەڵگــەدا  لــە 

بەرچاو ئەبینێ.
مــرۆڤ لــە چاخــی جەنینــی )ئاوەلــەم(
دوو  لــە  تایبــەت  بــە  کۆرپەلــەدا  ی، 
دایــک،  زمانــی  بــە  ئاخــردا  مانگــی 
شــێوەی ئاخاوتن، پیت و وشــەکاندا ئاشنا 
دەبــێ و ســەرەتایەک دەبــێ بــۆ خــەزن و 
وەرگرتــن و ڕزکردنــی پیــت بــە پیــت و 

وشــە بە وشــەی چێندراو لە مێشکیدا کە 
هەمان وشــەگەلێکە کــە لە زاری دایکی 
بیســتووە، کەچــی دوای لــە دایک بوون 
چەندها پیت و وشــە لەم شــێوەوە بەم ســۆز 
و سروشــتەدا لە دونیای دەوروبەر ببیستێ 
بۆی خەزن دەکرێ و لە خانەی هەبوون و 
چێنــدراو، ڕز و کــۆ دەکرێنەوە کە وەک 
فەرهەنگۆکێکی لێ دێت و کەم کەم بۆ 
بەکارهێنانیان وەک ئاخاوتن ئاسانکارییە 
بۆی و خۆی پێ پێناسە دەکات. هەر لەم 
قۆناخەدا هەتا بەر لە چوون بۆ قوتابخانە 
لەگــەڵ  وشــەگەلێک  چ  خوێنــدن،   و 
سروشتی ژیان و جێی ژیان و کۆمەڵگەی 
مانــەوەی وەک بنەماڵــە و بەردەنگــدا بــە 
زارهێنانــی ئــەم زمانــە لە هەر وشــەیەک 
ئاســانکاری بۆی دەکرێ و بێژە، بیســتن 
و تەنانەت سروشتی وشەش وەک ڕەنگ، 
بوون، جوانی و شــێوەی داڕشــتنیش بۆی 

کەم کەم ئاسان دەبێ.
لێــرە دا لــە کاتی خوێندن لــە قۆتابخانەدا 
و  نەخوێنــدرێ  دایکــی  زمانــی  ئەگــەر 
منــداڵ زمانــی دڵ، بیــر و بیرکردنــەوی 
لە دەست بدا و ئەم پرۆسەیە بەردەوام بێ، 
ئــەم تاکــە هەتــا ئاســتی بــەرزی خوێندن 
بــە دوورکەوتنــەوە لــە زمانــی یەکــەم کە 
زمانــی دایکییــە، لــە خوێنــدن بــە زمانی 
دووهــەم و ..... تووشــی دووگانەگــی و 
هەروەهــا بێگانــە بوون لە تــاک بە تاکی 
وشەکانی زمانی دووهەم دەبێت و لە سەر 
ڕەوان و بیرکردنــەوە، هەســت، پێوەنــدی و 
شــێوەی ڕەفتاری باندۆڕی خراپ ئەکات 
و وەک کێشەیەکی سایکۆلۆژی بۆ هەر 
چەشــنە پێوەندییــەک لەگــەڵ بەردەنگدا 
ڕووبەڕوو ئەبێ و بە بیرکردنەوە لە زمانی 
یەکــەم، زمانــی ماڵەوە کە هەمان زمانی 
زمانــی  بــە  چاوخشــاندن  و  دایکیەتــی 
دووهەم و شــێوەی فێربــوون و چۆنیەتی و 
شێوەی وشەکان و بیستن و فێربوون یاخود 
ئاخاوتنــی بــە زمانــە تــازە و بێگانەکەدا، 
پارادۆکسێک لە چەشنی تووش بوون بە 
کێشــە و قەیرانێــک لە هەســت و هەبوون 
و پێوەندیدا بۆی ســاز ئەکرێ و تاکێکی 
نەخۆش، ترسنۆک، گۆشەگیر و نیگەران 
و ئاڵۆز لە بواری پێوەندیدا بەرهەم ئەهێنێ 
کــە لــە دووڕیانی خوێنــدن و واز هێنان لە 

خوێندندادەمینیتەوە.
زمانــی  فێربوونــی  ئەگــەر  بەتایبــەت 
دایکــی لــە بنەماڵــەش بە هــەر هۆیەک 
الواز بووبــێ، لــە قۆناخــی دووهەمــدا ئەم 

الوازییــە لــە ســەر فێربــوون و خوێنــدن بــە 
زمانی دووهەم بە ئاشــکرایی دەرئەکەوێ 
و الوازییەکــی بەرچــاو بــە شــێوەی فێــر 

بوونەوە نیشان ئەدات.
و  بیولۆژیســتەکان  زمانناســان، 
بیوسایکولۆژیســتەکان لەسەر ئەو باوەڕەن 
کە ئاهەنگ، ڕەنگ، ڕەنگینی، دەنگ، 
ئاوا و شێوەی دەنگ و بە کارهێنانی وشە 
لە زمانی دایک و بنەماڵەوە لە سروشتی 
زمانــی دایکــەوە تەنانــەت لــە ســەرەتای 
بوونــی منــداڵ و لــە کاتــی کۆرپەلەیــی 

)جەنینی( بە منداڵ ئەگات . 
لێــرەدا بەشــێک لــەو میراتــە کــە منداڵ 
لــە  تووشــەیەک  وەک  گرتــووە  وەری 
زمانــی دایکــی دێتــە ئەژمارکــردن و بــە 
پێناســە  منــداڵ  تێگەیشــتنی  بناخــەی 
ئەکــرێ کە باشــتر و ئاســانتر لــە زمانی 
دەبینیــن  تێــدەگات.  بنەماڵــە  و  دایــک 
کــە ئــەم تاکە هەر لــە منداڵییەوە زمانی 
دایکیــی لــە بــواری بــە کارهێنانــی هەر 
ڕەفتــار،  و  ژیــان  هەڵســوکەوت،  وشــە، 
بەردەنگ و سروشتی ژیان، وەک بناخە و 
نرخێــک بە واتای هەبوون بە منداڵبوونی 
ئــەدات و دەرئەخــات کــە منــداڵ چــاو و 
دڵکــراوە بێــت و  لــە ماڵــی دووهەم وەک 
قوتابخانــە وکۆمەڵگادا باشــتر و ئامادەتر 

خۆی ببینێتەوە .
پێشــنیازی  دایکــی  زمانــی  دەگوتــرێ 
گەشەی ئاڵۆز، بیر، هزر، ورە و پێناسەی 
تاکــە ، لێــرەدا زمان لە الی تاک بە نرخ 
ئەبــێ و زمانــی منداڵــی کــە ســەرەتای 
پێناســەکردنی زمانــی دایکــە، کە پڕە لە 
تــرس، ئاڵۆزی ، شــێوەی هەســت ، بینین 
، خەیــاڵ و بیرکردنــەوە کــە ئــەم تاکــە 
شایســتەیە کــە لــە منداڵییەوە بــەم زمانە 
ئاڵــۆزی،  و  تــرس  تــا  بدوێــن  لەگەڵیــدا 
سەرلێشــواوی بــۆی ســاز نەکــرێ و لــە 

دووڕیانی فێربووندا قەرار نەگرێ.
زمانــی منــداڵ هەمان زمانــی دایکییە و 
گەشــەی مێشــک و هەســت و عاتفــەی 
ژیــان  یەکەمــی  ســااڵنی  لــە  منداڵیــش 
واتــە هەتــا پێــش قۆناخــی گەیشــتن بــە 
قۆتابخانــە ، نەتیجــەی کەڵکوەرگرتن لە 
زمانی دایکییە .یەکەمین هاوتاســازین و 
ماناکــردن، تێگەیشــتن و پێوەندی لەگەڵ 
الی  دەوروبــەردا  دونیــای  و  بەردەنــگ 
منــداڵ هــەر لە دونیــای خــۆی، بنەماڵە 
و کۆمەڵگــەدا لە ســەر ئەساســی زمانی 
هەوەڵیــن   ئەمــەش  و  دەبینــدرێ  دایکــی 

ئەزموونــی هەســت و ناســینی خــۆی و 
دونیــای دەوروبــەری بــە زمانــی دایکــی 

پیشان ئەدات 
بیرو باوەڕ ،ئایین ،کەلتور و ...بە زمانی 
دایکــی دڵگیرتــر و ســۆزدارتر ئەبێ هەتا 
باشــتر ئاوێتــەی هەســت ، خەیــاڵ ،عاتفە 
و تێگەیشــتن بێــت و هەڵســەنگاندنیش بە 
زمانی دایکی ئەبێ و لە ســەر ئەساســی 
ئەم بۆچوونە  بۆهەر کەس و تاکێک لە 
کۆمەڵگــەی پێوەندیدار بە زمان ، ڕەفتار 
باشــترین   ، ڕۆژانــەوە  هەڵســوکەوتی  و 
گۆرانــی ، الیەالیــە و ســۆزی خوێنــدن و 
دەنگی دایک ، پرســەو شــین، ڕێنمایی، 
پەنــدی بەنرخــی ژیــان و ... هەمــوو ئەو 
وشــە و سروشــت و بابەتانەن کە بە زمای 
دایکــی ســازکراون و بۆ تــاک، وەرگرتن 
و هەســت پێکردنیان ئاسانتر و ماناکراوتر 

دەبێ.
قســە  دایکــی  زمانــی  بــە  زیاتــر  هەتــا 
بکــرێ و بخوێنــدرێ پێوەنــدی لــە نێوانی 
دڵ، مێشــک و زمــان باشــتر ســاز ئەبــێ 
و قســە کــردن  بــە زمانــی دایــک بــە 
مــرۆڤ شــەهامەت و ورەیەکــی تایبــەت 
ئــەدات و ئــەم تاکە هەســت بــە ئارامش و 

ڕۆحیەیەکی ئەرێنی ئەکات .
منداڵیــدا  لــە  بەتایبــەت  تاکێــک  هــەر 
لــە ڕێگــەی زمانــی دایکییــەوە لەگــەڵ 
بنەماڵــە، خــزم و دونیــای دەرەوەی خۆیدا، 
لەگــەڵ فەرهەنــگ، مێــژوو، شــوناس و 
تەنانــەت باوەڕیی خۆیدا، پێوەندی دەگرێ 
کەچــی ئەگەرئــەم زمانــەی لــێ بگــری 
زمانــی  جێگــرەوەی  دووهــەم  زمانــی  و 
ئــەم  یەکەمــی )دایکی(بکــرێ هەمــوو 
پێوەنــدی  وەک  تێگەیشــتنە  و  پێناســە 
لەگــەڵ بەردەنگــدا بــۆی ئاڵــۆز ئەبــێ و 
هەمان ڕەوانی ئاڵۆز و ناکۆکی بۆ هەست 
و بــوون بــۆی ســاز ئەبــێ و لــە دووڕیــان 
پێناســەکردندا  و  تێگەیشــتن  قەیرانــی  و 

دەمێنێ!
لە بواری سایکۆلۆژی و شێوەی پێوەندی 
تاکــەوە لــە کۆمەڵــگادا، بــێ ئەهمیــەت 
کردنــی زمانــی دایکی لــە الی بنەماڵە، 
و  خوێندنگــە  دەســەاڵت،  کۆمەڵگــە، 
فێرکاریــش، ســتەمێکی دیــار و بەرچــاوە 
دەرحەقی تاک . زمان، ئەدەب ،فەرهەنگ 
و تەنانــەت خــودی کۆمەڵگــەش کەچی 
ئاڵۆزی کۆمەڵگە و کەلتوور و پێوەندی، 
هەر لــەم نەدیدەگرتنی زمانی دایکییەدا، 

بەدی دەکرێ.

بــە نەتەوەیــی بوونی زمانیــش لە بنەماڵە، 
بــۆ  تاکــەوە  لــە  واڵتــدا  و  کۆمەڵگــە 
کۆمەڵگای خاوەن زمان دەگات و زمانی 
نەتەوەیــی هەر هەمان زمانی یەکەمە کە 
بــە زمانــی دایکــی ناســراوە و هــە ر ئــەم 

زمانەیە کە پێناسەی تاک و نەتەوەیە.
ئاســانتر و بەنرختــرە کــە زمانــی دایکــی 
بــە ڕوناکــی ڕێــگای فێربــوون، پــەروەردە 
وتێگەیشــتن لــە زمانــی دیکــە ، پێناســە 
تاکــی  ئەگــەر منــداڵ و  بکــرێ چــون 
کۆمەڵــگا، ســەرەتا زمانــی دایکیــی بــە 
باشــی فێــر بێــت و لە ســەر ئەساســی ئەو 
زمانــە پەروەردە بکــرێ بناغەیەک بەهێز 
و دەوڵەمەنــد ســازئەکرێ بــۆ فێربوونــی 
زمانــی دووهــەم و چەندیــن زمانــی دیکە 
لــە تەمەنی فێربوون و زانســت و پێوەندیدا 
.واتــە ئەگــەر فێربوونــی زمانی یەکەم بە 
هێز و تەواو بێت، فێربوونی زمانی دووهەم 
تێگەیشــتن  و  پێوەنــدی  و  پــەروەردە  بــۆ 

ئاسانتر ئەبێت.
لێــرەدا پەروەردەنەکردنــی تــاک هــەر لــە 
منداڵییــەوە بە زمانــی دایکی ، ئەگەری 
دروســت کردنــی   ، شــوناس  لەناوبردنــی 
ڕەوانــی  بــاری  وخۆڵقاندنــی  ئاڵــۆزی 
ناجێگیــر لــە الی  تــاک، دوورخســتنەوە 
و نەفرەتــی تــاک لــە نەتــەوە ، کەلتــوور 
، واڵت و  تەنانــەت سروشــتی ژیانیــش 

بەرهەم ئەهێنێ!
بــۆ دڵبەســتن بە ژیان و هەبــوون ،بنەماڵە 
،خــزم و کۆمەڵگــەی ژیــان و دەوروبەری 
مــرۆڤ، زمانــی دایکــی دەتوانــێ هۆی 
ئــەم پێوەنــدی و دڵبەســتنە بــێ و هەر ئەم 
زمانەش دەتوانێ کەرەستەی بەهێزییەک 
بێــت بــۆ پێوەنــدی کەلتــووری ، جڤاتــی 
پێگەیشــتن  و  تێگەیشــتن  و  ،ئابــووری 
بــە  زانســت و تەنانــەت خەیاڵــی دونیــای 

دەرەوەش.
هــەر ئــەم زمانەیــە کــە باشــتر دەتوانــێ 
کەرەســتەیەک بێــت بــۆ پێوەنــدی نێــوان 
تاکێک لەگەڵ هەر تاک و نەتەوەیەکدا 
کــە ئــەم پێوەندییــە لە بــواری فەرهەنگی 
، ئابــووری ، ئەدەبــی، سیاســی و بە هەر 
چەشــنێکی شیاو دەتوانێ بەرقەرار بێت و 
لەگــەڵ هــەر تاکێکــدا لە هــەر واڵتێکدا 
ڕێک بخرێ. واتە زمانە کە کەرەستەی 
پێوەنــدی دوو نەتەوەیــە کــە ئەگــەر ئــەم 
زمانــە هەمــان زمانــی یەکــەم بێــت لــە 
هەمــوو بوارێکــدا وەک ئارامــی ڕۆح و 
ڕەوان وەک دووربــوون لــە هــەر چەشــنە 

تــرس و پێوەرێــک گــران بــۆ پێوەنــدی، 
دەتوانــێ ســەرکەوتوو بێت لە بە کارهێنان 

و پێوەندی و گەیشتندا .
واتــە زیندووبوونــی زمانێــک بــە واتــای 
هەبــوون و مانــەوەی نەتەوەیەکــە کــە ئەم 
زیندووبوونــە لــە زمانی تاکــی کۆمەڵگا 
و  پەرەپێــدان  و  دایکــی  زمانــی  وەک 
پەروەردەکردنــی ئــەم زمانــە هەمەالیەنــە 
تاکەکانــی  نێوانــی  پێوندەیــی  وەک  و 
بــە کار دێــت و  ئــەم زمانــە  ئاخێــوەری 
مانــەوەی نەتەوەکەی لــە هەبوونی خۆیدا 

دەبینێ.
واتە زمانە کە بۆ پاراستنی تاکێک هەتا 
نەتەوەیــەک وەک قــەاڵ و ســپەرێک بــە 

کار دێت 
لــە  لــە ســەرەتای ژیانــەوە ،  واتــە هــەر 
بــە  خوێنــدن  و  فێربــوون  منداڵییــەوە 
کەرەســتەیە  باشــترین  دایکــی  زمانــی 
بــواری  لــە  مــرۆڤ  پێناســەکردنی  بــۆ 
پێناســەی تــاک،  مێــژوو، فەرهەنــگ و 
نەتەوەیەکــدا کــە ئەمەش هەمــان کلیلی 
پێوەندی و پێناسەکردنی تاکی مرۆڤ و 

نەتەوەکەیەتی. 
نەتەوەیــە  بــێ  زمــان  بــێ  کورتــی،  بــە 
لــە  گرانتــر  وشــەیەک  .لەناوبردنــی 
لەناوبردنــی  چونکــە  تاکێکــە  نەبوونــی 
مرۆڤگەلێــک   ، نەتەوەیــەک  زمانــی 
الڵ و نەخــۆش بەرهــەم دێنــێ کە ئەگەر 
لــە بــاری جەســتەییدا نەخــۆش نەبــێ ، 
لەباری ســایکۆلۆژی، ڕەوان ودەروونەوە ، 
شــێوەی پێوەنــدی و هەڵســوکەوت لەگەڵ 
تــاک و کۆمەڵــگادا، نەخــۆش، ئاڵــۆز، 
پەراوێزخــراو و تێکچــوو ئەبینــدرێ و بــە 
گشــتی کۆمەڵگــە، گــەل و نەتەوەیەک 
پــڕ لــە کێشــە و قەیران نیشــان ئەدات کە 
بەرهەمی نەبوون و نەخوێندنە بە زمانێکە 
کــە مافــی هــەر تاکێکــە ئــەوەش وەک 
بڕینــی بەشــێک لە جەســتە و وەرگرتنی 
بــە نــاڕەوا لــە مرۆڤــە، کــە هەتــا ژیــان 
ئەکات خۆی بە ئاڵۆز لە هەست و بووندا 
ئەبینێتەوە و وشیاری لە بواری پێوەندی و 
هەموو چەشــنە هەڵسووکەوتێک لە ژیان 
و پێوەنــدی لەگــەڵ دونیــای دەوروبــەردا 
بــە تەواوەتــی لــە الی نییــە و ئاڵــۆزی بە 
واتــای پێناســەی تاکێــک وەک الڵ و 
پەراوێزخــراو، بــێ زمــان و دوورخــراو لــە 
لەگــەڵ  پێوەنــدی  بــۆ  دایکــی  زمانــی 
بــاری  تێکچوونــی  هەمــان  بەردەنگــدا 

ڕەوانی و کۆمەاڵیەتییە ! 

دوکتور ئاوات ساروج
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ساڵوەگەڕی نەگریس

 لــە حاڵێکــدا بــەرەو ســاڵڕۆژی شــوومی 
نزیــک  واڵتەکەمــان  لــە   ٥٧ شۆڕشــی 
دەبینەوە کە قسەکردن لە سەر ئەوەی ئەم 
شۆڕشە چ دەسکەوتێکی هەبووە وەزیفەی 
هەر تاکێکــی ئازادیخــوازە، نیزامێک کە 
بــە نــاوی شۆڕشــی ئیســالمیی ڕوویــدا، 
ئاســتی  لــە  هەبــوو  مەنفــی  ئاکامێکــی 
ڕۆژهەاڵتــی  لــە  تایبــەت  بــە  جیهانــدا 
شۆڕشــەوە  ئــەم  بەبۆنــەی  ناوەڕاســت، 
زۆربــەی  گــەڵ  لــە  ئێــران  پەیوەنــدی 
واڵتەکان تێک درا و لە کۆتاییدا پچڕا، 
ئاکامــی  ناوەڕاســتیش  ڕۆژهەاڵتــی  لــە 
ئــەم شۆڕشــە لــە چوارچێــوە و ناوەڕۆکی 
دەستێوەردانی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ لە 
بڕێــک لــە ڕاپەرینــەکان ڕێکخراوەکانی 
ناوچەیــی هاتــە بەرچــاو، وەکــوو حیزبواڵ 
لــە لوبنــان، حەشــدی شــەعبی لــە عێراق 
و بڕێــک لە حیزبــە جیهادییەکان وەکوو 
تاڵەبــان لــە ئەفغانســتان، حوســییەکان لە 
یەمــەن و دەیــان نموونــەی دیکە لە حیزب 
و ڕێکخراوەکانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت 
بوونیــان هەیــە کە بە شــێوازێک لە الیەن 
ڕێژیمی ئیرانەوە پشــتیوانی دەکرێن و بێ 
ســۆباتی سیاســی لە ئاســتی نێودەوڵەتیدا 
درووســت کردووە، بیرکردنەوەی خەڵکیش 
لــە بەرانبــەر ئــەم ڕاپەرین و شۆڕشــەدا لە 
گــۆڕدراوە،  ئێرانیــش  واڵتــی  ناوخــۆی 
بڕێک لە کەسایەتییەکان کە لە سەرەتاوە 
بەشــداری شــۆڕش و لــە دامەزرێنەرانــی 
ئــەم ڕێژیمــە بــوون، بیروباوەڕیــان لەگــەڵ 
ئەو کەســانەی کە ئێســتا دەســەاڵتدارن و 
و  گــۆڕدراوە  بەدەســتەوەیە  حکوومەتیــان 
ئــەم جیاوازییــە سیاســییانە بوونەتــە هۆی 
دەســت لەکار کێشــانەوە و دوورخستنەوەی 
و  و حکوومــەت  کار  لــە  ئــەم کەســانە 
لــە بــواری سیاســی و پەیوەندیدانیــان بــە 
ئامریــکا و ئیســراییل کــە بــە فتنەگەران 
و... هتــد، نێویــان دێنــن و دیانخەنــە ژێــر 
چاوەدێرییەوە و دواتر دەستبەسەریان دەکەن 
یــا لە ماڵەکانیاندا زینــدان دەکرێن، ئەمە 
بووەتــە هۆی قبــووڵ نەکردنــی ماهیەتی 
ئێســتای رێژیــم لەگــەڵ ئەو دروشــمانەی 

کە لە سەرەتای دەست پێکردنی ڕاپەرینی 
گەالنی ئێران و گۆڕینی نیزامی سیاسی 
لێــوە دەکــرد،  و پاشــایەتی کــە باســیان 
لــە  بڕێــک  ڕابــردوو  ســاڵی  چەنــد  لــە 
کەسایەتییە سیاسییەکان کە لە سەرەتای 
ڕاپەرینەوە کاری ڕەسمی و حکوومەتییان 
لە یەکەم دەوڵەتی پاش شۆڕشــەوە هەبوو، 
لــە خەڵکانــی ئێــران بەبۆنــەی جێبەجــێ 
نەبوونی ئەو دروشــمانەی کە لە سەرەتای 
باســیان  ئێرانــەوە  گەالنــی  شۆڕشــی 
دەکــرد و زیاتــر لەبــەر فریودانــی خەڵک 
بــوو داوای لێبــووردن بکــەن و خۆیــان بــە 
رێژیمــی  بزانــن،  خەڵــک  شــەرمەزاری 
ئێســتای ئێــران رێژیمێکــی دیکتاتــۆری 
هەلومەرجــی  بینینــی  بــە  ئایینییــە، 
ناوخۆی ئێران زۆر ڕوون و ئاشــکرایە کە 
ڕوانگــەی خەڵکــی ئــەم واڵتــە ســەبارەت 
شۆرشــی  ســەرەتای  دروشــمەکانی  بــە 
گەالنــی ئێــران لەگــەڵ ڕێژیمی سیاســی 
ئێســتا ناکۆکە، ڕاپەرینــی گەالنی ئێران 
و  هەبــووە  ناوچەیــی  کاریگەریگەلێکــی 
بووەتــە هۆی وێرانــی و شــەڕ و ئاڵــۆزی 
ڕوژهەاڵتــی  دیکــەی  واڵتانــی  نــاو  لــە 
ناوەڕاســت و دەســتی ئاژاوەگێــڕی لــە ناو 
زۆربــەی واڵتەکانــدا هەیــە و داهاتــی ئەم 
ڕاپەرینــە و کاریگەرییــەک کــە هەیبووە 
دەتوانێت پرســیارگەلێک بێت کە جێگای 

تێڕوانینێکی زۆری هەبێ.
شــەپۆلی ڕاپەرین و مانگرتنی گشتی لە 
ئێران دەســتی پێکردووە، نەتەوەکانی ئێران 
بــۆ بەدەســتهێنانی مافەکانیان لە هەموو 
جێگایەکــی واڵتــدا دەســتیان بــە ڕاپەرین 
دەســەاڵتدارانی  کــردووە،  خۆپیشــاندان  و 
ویالیەتی فەقیی بە شــێوازی ســەرەڕۆیی 
و دیکتاتــۆری کــە پیشــەی هەمیشــەیی 
خۆیــان بــووە، بــۆ ســەرکوت کردنــی هەر 
دەنگێکــی نــاڕازی لە گرتــن و بەندکردن 
و لەسێدارەدان کەڵک وەردەگرن و هەزاران 
کــەس لــە چاالکانــی مافــی مــرۆڤ و 
کۆمەاڵنــی خەڵکیان دەستبەســەر کردووە 
و خســتوویانەتە ژێــر ئــازار و ئەشــکەنجە 
قــڕوون وســتاییەکانی خۆیانــەوە یــان لــە 
ســێدارە دراون، بــەاڵم خەڵــک ســااڵنێکی 
زۆرە کە لە ژێر ئەشــکەنجە و ئازار و لە 
زیندانەکانــی ڕێژیمــی زاڵــم و خوێنمژدان 

دڕندانــە  شــێوازێکی  بــە  هەرچەنــد  کــە 
ڕاپەریــن  بــە  بــەاڵم  دەکرێــن،  ســەرکوت 
و خۆپیشــاندانی گــەورە و پڕلــە هەســتی 
خۆیان هێڵێکی ســووریان لە ســەر رێژیمی 
ئاخونــدی کێشــاوە، لــە مــاوەی نزیــک 
بــە ســێ مانگــی ڕابــردوودا خۆپیشــاندان 
تایبــەت  بــە  هەمەالیەنــە  ڕاپەرینێکــی  و 
لــە چینــی کرێــکار و مامناوەنــدی کــە 
ناڕەزایەتییەکانــی  و  خۆپیشــاندان  بــە 
کۆمپانیــای پــۆاڵ )فووالد( لە خوزســتان 
کارخانــەی  کرێکارانــی  هەروەها  و 
نەیشــەکەری هەفت تەپە دەســتی پێکرد و 
جارێکــی تر ورە و هەســتی ئازادییخوازانە 
و دلێرانــەی خەڵکــی ئێــران بەرانبــەر بــە 
رێژیمی دیکتاتۆری ڕێژیمی ئیســالمیی 
جەنایەتــکاری  رێژیمــی  دەدات،  نیشــان 
ئێران وەکوو هەر رێژیمێکی تری فاشیست 
هۆکاری گشــت کێشــەکانە و بەتایبــەت 
کێشــەی ئابــووری خســتووەتە ئەســتۆی 
چەنــد هۆکارێکــی دەرەوە و هەوڵ دەدات 
بە سیاسەتی کۆنەپەرستانە و دواکەوتوو، 
بە دزین و تااڵن کردنی دارایی و سرووەت 
و ســامانی واڵت لــە الیــەن بەرپرســان و 
ســەرکردەکانی رێژیمــەوە، ئەو کێشــانەی 
کــە بوونەتــە هۆی  ئــەوەی کــە خەڵکی 
ئێــران بــەرەو هــەژاری و نەهامەتی بڕۆن، 
بشــارێتەوە. نیزامــی ڕێژیمی ئیســالمیی 
لــە ڕێبەندانی ١٣٩٧ی  هەتاویی دەگاتە 
٤٠ساڵ تەمەنی خۆی و ئەم پرسیارانەی 

خوارەوە دێنە ئاراوە:
١ــ ئایا ئەم نیزامە کە لەسەر ئایدئۆلۆژی 
فەقیی ئیســالمیی دامەزراوە، توانیویەتی 
بــەو شــێوازەی کــە باســی دەکات خــۆی 
وەکوو نیزامێکی سیاســی نیشــان بدات و 

بیسەلمێنێت؟
پەیوەندیەکــی  توانیویەتــی  ئایــا  ٢ــــ 
ئۆرگانیک لە ســەر بنەڕەتی بەرژەوەندی 
نەتەوەیــی لەگەڵ کۆمەڵــگای جیهانیدا 

هەبێت؟

٣ــــ بارودۆخی کۆمەڵگای مەدەنی ئێران 
لە نیزامی ڕێژیمی ئیسالمیدا چۆنە؟

٤ــــ بارودۆخــی ئابــووری نیشــتیمان لــەم 
سااڵنەی ڕابردوودا چۆناوچۆن بووە؟

لــە چــل )٤٠( ســاڵی  ئایــا رێژیــم  ٥ــــ 

ڕابردوودا لە بواری ئابوورییەوە توانیویەتی 
دۆخێکی ئاسایی و سەقامگرتوو درووست 

بکات؟
کاتێــک ئاکامــی کارنامــەی ڕێژیمــی 
ئیســالمیی ئێــران تاوتــوێ دەکەیــن، بــۆ 
هەمــوو ئــەو پرســیارانە هیــچ واڵمێکــی 
تایبــەت و بــاش و پۆزەتیڤیــان نییــە، لــە 
بەفرانباری ساڵی ڕابردوودا لە ١٣٠ شاری 
ئێران ڕاپەرین و خۆپیشاندانی گەورە هاتە 
ئاراوە کە بوو بەهۆی تێکشــکانی تاپۆی 
رێژیــم و بناغــە و بنچینە و بنەڕەتی نیزام 
کرایــە ئامانجــی خۆپیشــاندانی خەڵکــی 
بەفرانبــاری ســاڵی ١٣٩٦ی  لــە  ئێــران، 
هەتاوییــەوە تاکوو ئەمــڕۆ، ڕۆژانە بەپێی 
خۆپیشــاندانی   )۵( پێنــج  ڕاپۆرتــەکان 
خەڵکی لە شــارە جیاوازەکانــدا هاتوونەتە 
ئاراوە کە ئەم ئامارە نیشانەی کارنامەی 
ناکارامــەی چــل )٤٠( ســاڵەی ڕێژیمی 
ئیســالمیی ئێرانە لە هەموو بوارەکاندا، لە 
بارودۆخی هەســتیاری ئێستادا کە دۆخی 
سیاســی نیشــتمان لە حاڵەتێکی شناوەر و 
ئاڵوگۆڕدایــە، پێویســت بــە ڕێکخســتنی 
هێــزە نیشــتمانپەروەرەکان، ڕووناکبیــران و 
هێزێــک کــە دوورە لە هەســتی خێڵەکی 
و زمانــی، هێزێک کــە لەم ڕێگا داخراوە 
سیاسییەدا دڵیان بۆ نیشتیمان لێ دەدات، 
لــە هەلومەرجــی ئێســتادا درووســتکردنی 
خاوێــن  بــۆ  نەتەوەیــی  کۆمەڵگایەکــی 
و  ئــازار  ئــەو  لەنێوبردنــی  و  کردنــەوە 
رەنجانــەی کــە تووشــی خەڵکانــی ئێــران 
بووە زۆر پێویســتە، بۆ هەمووان ئاشــکرایە 
کە داهاتووی واڵتی ئێران کاتێک ڕوونە 
کــە ئەمــڕۆ بــە درووســتی و دووربینانەوە 
بجووڵیــن و بــە یەکیەتیــی هەمــوو هێــز و 
توانــای گشــت نەتــەوەکان کــە بڕوایــان 
بــە یەکڕیــزی نەتەوەیــی و خەڵــک هەیە، 
دلێرانــە و بوێرانــە لــە بــەرەی شــەڕ دژ بە 
رۆژ  هەر  کــە  و گەندەڵــی  پێڕانەگیشــن 
دیکتاتــۆری  و  ســەرەڕۆی  بەســتێنی 

دەسەاڵتداران زیاتر دەکات.
ئێســتادا  هەســتیاری  هەلومەرجــی  لــە 
و  نەتەوەیــی  کەســایەتییە  تەنیــا  نــەک 
سیاســییەکان، بەڵکــوو هەمــوو حیزبەکان 
بــە ئامانجی زانیارییدان و مکانیزەکردنی 
خەباتێــک کــە ببێتــە هۆی بەرانبــەری 

و دادپەروەریــی خەڵــک، هاودەنــگ بــن، 
گرینگ ئەوەیە کە هەموو الیەک ئەبێت 
لە سەر بنەمای ڕێزگرتن لە پیرۆزییەکان 
و بیروبــاوەڕی هەمــوو نەتــەوەکان کــە لــە 
نێــو چوارچێــوەی واڵتــی ئێرانــدا بوونیــان 
بــۆ  خۆیــان  کارایــی  و  هەبــوون  هەیــە، 
تێپەڕاندنــی بارودۆخــی خراپــی ئێســتا بە 
لەبەرچاوگرتنــی یەکیەتــی و یەکدەنگی 
لە یەک بەرەی نیشــتمانی ڕابگەیەنین و 
بــە شــانازییەوە هەنگاو لــە ڕێگای خەبات 
چارەســەرکردنی  و  قەیرانــەکان  لەگــەڵ 
کێشــەکان و تێپەڕاندنی ئەم ڕێگا داخراوە 
سیاســییانە کــە بەســتەری پێکەوەژیــان و 
یەکتر قبووڵ کردنی خەڵکانی ئێران بێت 
لە نێو واڵت سەقامگیر و ئاسایی ببێتەوە، 
هەروەها هەوڵێکی هەمەالیەنە بدرێت تاکوو 
شــوێنێک کــە دێموکراســی ڕاســتەقینە 
بــۆ درووســت کردنــی نیشــتیمانێک کــە 
شــایانی خەڵک و نەتەوەکانی ئێران بێت، 
پێــک بهێنــن، ئێســتا لــە کاتێکــی زۆر 
ئێســتای  و چارەنووسســازداین،  هەســتیار 
دەرەتانێکــی  و  دەتوانێــت کات  نیشــتمان 
باشــی هەبێــت بــۆ خەباتێکــی هەمەالیەنە 
بە دژی دیکتاتۆریی ڕێژیمی ئیسالمیی 
ئێــران و ئــەم رێگایــە نەگونجــاو نییە و بە 
هاوکاریــی ئاگاهــی و هاودڵی و هاوکات 
لەگــەڵ هێزەکانی خەباتکار، پێویســت بە 
خەباتەکەیانــن  عاقاڵنــە  ڕێکخســتنێکی 
بــۆ تێپەڕاندنــی ئــەم قۆناغــە نالەبــارەی 
ئێســتا، لــەم رێگایــەوە ئەبــێ هەنگاوی بە 
هێــز هەڵبگریــن و تا داپڵۆســاندنی هەموو 
ڕیشــەیەکی نادادپەرەوەریی و زۆربێژی و 
بڕینی دەستی کەسانێک کە لە سااڵنی 
ڕابردوودا بە قەڵغان کردنی نەتەوە و زمان 
بــە نێــوی ئــەم و ئــەو فیریودانــی خەڵک 
و هەروەها بــە گاڵتەکــردن بــە بیروبــاوەڕی 
کــردووە  زوڵمیــان  ئێــران،  نەتەوەکانــی 
بــەردەوام بین. لە چوارچێوەی ئەم ســنوور 
و نیشــتمانەدا بێدەنگ مانەوە هەم خیانەتە 
و هەم جەنایــەت، ئــەم نیشــتمانە کــە بــە 
خوێنی خەڵک نەخشیندراوە و لە الیەکی 
هەمــوو  ئــاگاداری  خەڵکیــش  دیکــەوە 
ڕاســتیە تاڵەکانــن کــە کاربەدەســتانێک 
ئــەم هەمــوو  بەســتەریان ســاز کــردووە و 
خەڵــک  لەگــەڵ  ســتەمانەیان  و  زوڵــم 

نیشــتمانە  ئــەم  خەڵکــی  ئایــا  کــردووە، 
ناتوانن "نە"یەکی بەبڕشــت و لێبڕاوانە بەم 
بارودۆخی ئیســتا بڵێــن، بارودۆخێک کە 
وای لێ هاتووە هەموو ڕۆژێک کوێرێک 
دەســتی کۆرێکی دیکــە دەگرێت، ئەبێت 
هەوڵێکی زیاتر بدرێت و بزانین کە بڕێک 
لە دەســەاڵتداران ئاگاهانە و بە ئەنقەســت 
چییان لە داهاتوو و چارەنووس و هوویەتی 
ئــەم خەڵکــە کــردووە و چــە قەیرانێکیــان 
بــۆ خەڵکــی هەژار و زوڵم لێکــراو هێناوە، 
قەیرانێــک کــە لــە هیــچ حکوومەتێــک 
لــە کاتــی ســەربەخۆیی ئــەم واڵتــەدا تــا 
دەســتی  لــە  دەربازبــوون  نەبــووە،  ئێســتا 
رێژیمێکــی ئاوەهــا، لــە هەنــگاوی یەکەم 
خەباتــی ڕووبــەڕوو و لە گۆڕەپانی شــەڕ 
لەگەڵ ئیســالمێکی ڕادیکاڵ کە ویست 
ئیســالمییە  حکوومەتــی  داخوازییــان  و 
کۆنەپەرەســتی  لەگــەڵ  خەبــات  و 
دیکــەی  الیەکــی  دواکەتووانــە، 
و  ئاوەزخوایــی  و  ڕووناکبیرانــە  خەباتــی 
ئاقاڵنەگەرایی ڕووناکبیرانی ئازادییخوازە 
کــە بــە ئامانجــی بەرانگاربوونــە لەگەڵ 
ئایدئۆلــۆژی و فکریەتی دەســەاڵتدارانی 
حاکمــە، چــۆن نابێت تەنیا بــە ڕەخەگرتن 
یەک "عەقلیەت و فکریەت " بگۆڕدرێت 
و خۆبەدەستەوەدان لە بەرانبەر بە نەزانی و 
خیانەت و جەنایتی ئەو فکریەتە، نیشانەی 
تــرس و قبــووڵ کردنــی ســووکایەتی و 
قۆناغــی  لــە  ئەبێــت  بچووکبوونەوەیــە، 
ناســینی هەســت و ئیحساست بگوزەرین و 
بگەیــن بە قۆناغی تێگەیشــتن، عەقاڵنی 
و  معیــار  زانســتیانە،  و  ئاوەزمەندانــە  و 
پێوانــەی هەلبژاردنــی نێــوان ڕاســتییەکان 
و درۆوەکانــی فکریەتــی مرۆڤــە، ئەگەر 
ئێمــە سیســتمێکی دێموکراتیــک بەپێــی 
بنەماکانــی مافــی مــرۆڤ و لــە ســەر 
پاراســتنی کەرامەتــی مرۆڤمــان دەوێــت، 
حکوومەتــی  دەســتبەرداری  ئەبێــت 
ئیسالمیی بین کە تەنیا ڕێگای گەیشتن 
بــە ڕووناکایــی تێپەڕبــوون لــەم نیــزام و 

ڕێژیمە جاهل و دڕندەیەی ئێرانە.

سۆران شەمسی



٧ ژمارە ٧٤٤، ١٩ی فێوریەی ٢٠١٩

لە خۆنکۆڵییەوە
 بۆ لە ناوهێنانی نەتەوەی سەردەست

کەیوان دروودی

خۆنکۆڵــی لە زانســتی کۆمەڵناســیدا بە 
دەروونــی  ناســەقامگیریی  لــە  جۆرێــک 
دەوترێت کە تاکی تووشــبوو بە هۆکاری 
جۆراوجۆر ئاوات و حەزەکانی دەشــارێتەوە 
دەشــێت  بــەاڵم  دەکات  ســەرکوتی  یــان 
ســایکۆلۆژیکە  ناجێگیرییــە  جــۆرە  ئــەم 
لــە پانتاییەکــی گەورەتــر و لــە ئاســتی 
وەدیــار  نەتەوەیەکیشــدا  یــان  ئێتنیســیتە 

بکەوێ. 
خۆنکۆڵییــە  ئــەم  هــۆکاری  لەڕاســتیدا 
جۆراوجۆرن، بەاڵم ئەگەر تایبەت بڕوانینە 
ســووژەی ئێران و جــۆری پەیوەندیی نێوان 
ســتراکچێری دەســەاڵت و پێکهاتــەکان، 
دەتوانیــن ســەرەداوی هــۆی ســەرهەڵدانی 
ئــەم نەخۆشــییە بۆ ئیســتبدادی مێژوویی 
کــە  زەروورەتانــەی  ئــەو  و  حاکمییــەت 
ڕادەگــرێ  و  ڕاگرتــووە  دەســەاڵتی 

بگەڕێنینەوە.
لــە ســەردەمێکی نــەک زۆر دووردا کــە 
ژیانــی کۆچبەری لــە چوارچمکی ئێران 
باو بوو؛ تێگەیشتنێک لە نەتەوە و دەوڵەت 
هاوشــێوەی تێگەیشــتنە باوە ئەوڕۆییەکان 
بوونــی نەبــوو و دەســەاڵت بریتــی بــوو لە 
لــە  پاوشــای  بڕشــتی  کــە  دەربارێــک 
بەریناییەکی ناتەواو و ناجێگیر دەتەنییەوە 
و لەبــەر ئەوەش بوونی ناســنامەی جیاواز 
هێشــتا نەبووە بەشــێک لە پرســی بابەتی 
سیاســی لەنــاو خەڵکــی نیشــتەجێی ئــەو 
جوغرافیایە. هەروەها بوونی دەسەاڵتێکی 
ئیــرادەی  کەڵکەڵــەی  نیمچەفیۆدالــی، 
سیاسیی جەماوەریی لە ناو ئێتنیسیتەکان 
دەڕواندەوە و هەر ناوچە و بەشێک بەپێی 
جــۆری پەیوەنــدی، گرینگــی، داهــات و 
هتــد خۆی لەتــەک نوێنەرانی دەربار کە 
زۆربە نیزامییەکان بوون، ڕێک دەخست. 
بــەاڵم ئــەوە نزیــک بــە ســەدەیەکە کــە 
وردەوردە مێــژوو پێــی ناوەتــە قۆناغێــک 
کــە تیایــدا چەمکگەلــی وەکــوو نەتــەوە 
وشــە  لــە  هۆگرێتــی  و  نیشــتمان  و 
ڕەمزییەکانــی گۆڕەپانی سیاســییە. ئیتر 
لێرەدا نیشتمان لە ناوچەی ژێر دەسەاڵتی 
بەرینایــی  بــۆ  خێــڵ  چەنــد  یــان  خێــڵ 
ئــەو  هەمــوو  نیشــتەجێبوونی  ناوچــەی 
کۆمەڵە خێاڵنەی کە لەڕووی شێوەژیان، 
ژینگە و بەتایبەت زاراوە دەچوونەوە ســەر 
کۆتــەی یــەک زمــان بەربــاڵو بــووەوە. 
تێبینیــی ســەرەکی لێــرە ئەوەیــە کــە ئــەم 
ناوچەگەلــە کاتی خۆی و لە ســەردەمی 
فیدراســیۆنی خێڵەکانی حاکمییەتی ماد 
لــە پەیوەندییەکــی نیمچەئۆرگانیــک و 
مەعنــاداردا بوونــە و بــە هەڵوەشــانەوەی 
ئەم دەســەاڵتە ئەو جــۆرە پەیوەندییە لەژێر 
دەسەاڵتە پاوشایەتییەکان ڕووی لە کزی 

کرد. 
وەک باس کرا نەتەوەش یەکێک بوو لەو 
چەمکانەی کە کەوتە نێو ئەدەبییاتەوە و 
لەژێــر ملمالنێــی خاوەندارییەتیی قەومی 
هێــزدا  ناهاوســەنگیی  و  دەســەاڵت  لــە 
بــەرەو ئاقارێــک چــوو کە هیــچ تەبایی 
ڕاســتییە  لەتــەک  پێکهەڵپێکییەکــی  و 
ئۆبژەکتیڤەکانــدا کــە لێــرە بریتییــە لــە 

فرەیی نەتەوەیی، نەبوو. 
هەر لەژێر ڕۆشنایی ئەم پێشەکییەدا دەبێ 
خوێندنــەوە بــۆ چەمکی ســایکۆلۆژیکی 
هۆگرێتی بکەین. هۆگرێتی ئەو هەســت 
مــرۆڤ  کــە  ئاوەزمەندانەیــە  نەســتە  و 
لەڕووی مێنتاڵیتــەوە بە بنەماڵە، ژینگە، 
زمان، نەتەوە و نیشتمان یان هەر بابەتێکی 

هاوچەشن گرێ دەدات. 
دەســەاڵتی  هاتنــی  قۆناغــەدا  لــەم 
یەکپارچــەی بەنــاو مودێــڕن جۆرێک لە 
پەیوەندیــی نوێــی ئافراند کە لە ســکیەوە 
بــوو.  لەدایــک  پێویســتی  کۆمەڵێــک 
تۆڕێکــی هەمەگیر لــە جمگە کاراکانی 
ڕەهەندەکانــی  هەمــوو  کــە  دەســەاڵت 
سیاســی،  کۆمەاڵیەتــی،  ژیانیــی 

کولتووریی دەکردە ئامانج و گەاڵڵەیەک 
وەکــوو "عالــی قاپــوو"ش هــەر لــە پێنــاو 
تەنینــەوەی  و  زیاتــر  پێکبەســتراوەیی 
ئۆتۆریتەی ئەم دەسەاڵتە نوێیە خرایەڕوو.
لێرەوە ســتراکچێری کۆمەاڵیەتی تووشی 
گــۆڕان بــوو و وردەوردە زەروورەتــی ژیــان 
وای کرد کە جۆرێک لە پەیوەندیی نوێ 
جێگیر ببێ و ئەمەش بوو بە سەرەتایەک 
داهێنانــی  کۆمەڵێــک  هاتنەئــارای  بــۆ 
سیاســی کــە لە ناوەنــدەوە دادەڕێــژرا و بە 

یارمەتــی گرێدراوی ژیانی کۆمەاڵیەتی 
لــە  نوێیــەوە،  پەیوەندییــە  ئــەو  بەهــۆی 
سەرتاســەری ناوچــەکان بچەســپێ. ئەمە 
بیچمگرتنــی  بەهــۆی  بــوو  درێــژەدا  لــە 
دەوڵــەت – نەتــەوەی ناتەبــا کــە لەتەک 
ڕاســتییەکانی فرەچەشــنیی ئێتنیسیتەی 

ناو جوغرافیای ئێران. 
بەهــۆی  ناتەباییــە  ئــەم  وردەوردە  بــەاڵم 
سیستمی "هەڕەشە و دەرفەت"ی خوڵقاوی 
دەسەاڵت و بە پشتیوانیی دەستی دەرەکی 
وشــیاریی کــۆ –  نەبوونــی  و هەروەهــا 

دیــارە بەپێی کانتێکســتی تایبەتی خۆی 
_ لــە نــاو پێکهاتەکانــدا، بــە زەبــری هێز 
پەردەپــۆش کــرا. لێــرە بــەدواوە نکۆڵی لە 
ناسنامە کە بەجۆرێکی بنەڕەتی حاشا لە 
مافی خۆکردن بوو دەستیپێکرد و ئەمەش 

لە درێژەدا بوو بە ئەمری واقیع. 
ناوەنــد کــە خاوەنی دەســەاڵت، هێــز، پارە 
و ســامان و پەیوەندیــی نێودەوڵەتــی بــوو 
ئــەوەی  لەپێنــاو  هەوڵەکانــی  هەمــوو 
بــکات  لەدەســت  چــاو  پەراوێــزەکان 
خســتەگەڕ. یەکپارچە کردنی سیســتمی 
ســەرهەڵدانی  فێــرکاری،  و  پــەروەردە 
ڕاگەیاندنــەکان و برۆکراســیی بەربــاڵو و 
گشــتگیر لــە گرینگترینــی ئــەو کارتانە 
بوو کە دەسەاڵتی ناوەند بۆ فەرمانڕەوایی 
خــۆی بــەکاری هێنــا و ئەمەشــی وەکوو 
هەوڵــی پێشکەوتنســازی بــە پێکهاتەکان 
دەفرۆشــتەوە. کۆی ئەمانە وای کرد کە 
شوێن پێ، بۆ جۆرێک ناسنامەی دەسکرد 
)برساختە( لەو جوغرافیایە خۆش بکرێ. 

هاتنەئارای ناســنامەیەکی نوێ خۆبەخۆ 
سروشــتییەکانی  زاتییــە  هۆگرییەتییــە 
بەرەو لێوارەی شــپرزەیی مەنایی پاڵ دەنا. 
هــەر ئەم پاڵپێوەنانــەش بوو کە لەالیەکەوە 
خەڵکــی لــە ســزای دژەنیشــتمانی بــوون 
دەتۆقانــد و لــە الیەکیتــرەوە هانــی دەدان 
بــۆ وەرگرتنــی پــاداش و ئیمتیــازێ کــە 
ناوەنــد وەکــوو کارتێک بــەکاری دەهێنا. 
لــەم نــاوە، یەکێک لە گێژەنــە لەقەکانی 
لــە  بــوو  ئــەوە  ســەرهەڵدانەکان  ســەرجەم 

کۆتاییــدا بە تەماح خســتنەبەر بەشــێک 
لە خەڵکی پێکهاتەییەکان، بەشەکەیتر بە 
تەنیــا دەمایەوە و کەفوکوڵی دەنیشــتەوە. 
لەم ڕەوتەدا خۆنکۆڵی بوو بە بەشێک لە 
بــاری دەروونــی خەڵــک و ئاســەواری لە 
ئێستەش کە دیسان بزووتنەوەی نەتەوەکان 

لە پەرەسەندندایە هێشتا هەر ماوەتەوە.
کــە  ئەوەیــە  بوتــرێ  پێویســتە  ئــەوەی 
بزووتنــەوەکان لــە ئێســتەدا دەبــێ وێــڕای 
تێگەیشــتنی وردی مانایی لە وردەکاریی 
ئــەم خۆنکۆڵییە؛ ئــەوە دەربخەن کە هۆی 

ئــەم نکۆڵییە نەک بەرژەوەندیی گشــتی 
پشــتی  ناســنامەیەکی  بوونــی  بەڵکــوو 
بــێ خوڵکوخــۆ  پــەردەی نارسیســتییە و 
پێداگر بن لەســەر ناوهێنانی ئەو ناســنامە 

خۆحەشاردراوە. 
ئــەم  مەعریفییــەوە  لــەڕووی  بــەاڵم 
دەکرێتــەوە  شــی  چــۆن  خۆحەشــاردانە 
گــەرەک.  تایبەتــی  باســێکی  بۆخــۆی 
هەر تەکووزیــی و تۆکمەیی )نەزمێک( 
لــە ئاکامــی ئیرادەیەکــدا شــێوە دەگرێ. 
ئەمــە بنەمایەکــە کە لە جــۆری چنینی 
کەلوپەلــی نێــو ماڵێکــەوە تــا کیانێکــی 
بەریناییەکــی  سیاســی و هەتــا دەگاتــە 
هــەر  دەگرێتــەوە.  جیهانــی  و  ناوچەیــی 
وەک چــۆن شــێوازی چنینــی کەلوپەلی 
ناوماڵ و دێکۆراسیۆنێک بۆ جوانیناسی 
و بۆچوونــی خاوەنمــاڵ بــۆ ڕێکوپێکی و 
ئاســایش و حەوانەوە و بەگشــتی قازانجی 
خۆی دەگەڕێتەوە؛ چۆنیەتیی داڕشــتنی 
تەکــووزی و شــێوازی جێگیریــی دڵخــواز 

لــە کیانێکــی سیاســی لــە ئیرادەیەکــی 
سیاســییەوە ســەرچاوە دەگــرێ. تەنانــەت 
جــۆرە  ئــەو  بڕوانیــن  بەرینتــر  ئەگــەر 
کــە  گەردوونییــەی  ســەقامگیرییە  لــە 
ئێســتە باڵــی بەســەر دنیــادا کێشــاوە لــە 
ئیرادەیەکــی  ســەرکەوتنی  ئاکامــی 
هەڵــداوە.  ســەری  جیهانگــرەوە  بەهێــزی 
ئەمڕۆکــە هەمــوو ئــەو نۆرمــە باوانــەی 
کــە پانتایــی ژیانــی تــاک تــا واڵتەکان 
دەگرێتەوە دەرهاویشــتەی ڕەوتی سەرمایە 

 – لیبــراڵ  ئایدیــای  و  پیشەســازی  و 
دێمۆکراســییە. ئیتــر ئەوەیکە ئەو شــێوازە 
لــە ســەقامگیری و تەکووزییــە و نۆرمــە 
دەرهاویشتراوەکانی الی هەریەک لە ئێمە 

چین و چۆنن بۆخۆی جێی مشتومڕە.
بــەم پێشــەکییەوە و لــەم دەالقــەوە ئەگــەر 
کۆمەڵێــک  ئێــران  کەیســی  بڕوانینــە 
زانیاری لــەڕووی ئەو ئیرادە ئامانجتەوەرە 
ئــەم  لەبەرچاوترینــی  دەخەیــن.  دەســت 
بــە  ئەوەیــە کــە  زانیارییــە مەعریفییانــە 
چاوخشــاندنێ بــە مێــژووی هاوچەرخــی 

ئــەم جوغرافیــا ئەوەمــان بــۆ دەردەکــەوێ 
 _ گشــتی  ئیــرادەی  هیچــکات  کــە 
کــە لێــرە بریتییــە لــە کۆبەنــدی ویســتی 
نەتەوەکان _  لەســەر ســەحنەی سیاســی 
نەبــووە.  شــوێندانەریی  و  ڕەنگدانــەوە 
النیکــەم لە ئەفشــاریە، زەندیــە و قاجارەوە 
تا وێســتگەی مەشــرووتە و لەوێشــەوە بۆ 
هاتنی ڕەزاشا و دواتر دوورخستنەوەی شا 
و لــە درێــژەدا شــێوەگرتنی کۆمارەکانــی 
بڕگــەی  ئازەربایجــان،  و  کوردســتان 
کوودەتای ١٣٣٢، جووڵە پارتیزانییەکانی 
 ٤٦ ســەرهەڵدانی  لــە  کــە   ٥٧ پێــش 
دەســتیپێکرد  ســیاهکەلەوە  و   ٤٧  –
وەرچەرخانــی  خاڵــی  بــە  دەگات  هەتــا 
گەالنــی  دەسبەســەرداگیراوی  شۆڕشــی 
ئێــران. کەوایــە لەســەرچ ئیرادەیــەک ئەم 
دەســەاڵتانە هەڵچنراوە کە دەرهاویشــتەی 
ئەم بوونەی بە ناوی کۆماری ئیسالمیی 
ئێرانی دروست کردووە یەکێ لەو باسانەیە 

کە پێویستە بخرێتەڕوو.

لــەدوای  و  گشــتی  بەشــێوەیەکی 
لەســەر  پاوشــایەتی  مــاد،  تێکچوونــی 
و  ناوەنــاوە  دواتــر  کــە  بــووە  زاڵ  ئێــران 
بەپێــی گۆڕانکارییــەکان جێــی خۆی بە 
دەســەاڵتی ئاییــن داوە. هاوپێچیــی ئــەم 
دوو ڕەوتــە کــە کاکڵیــان بریتیــی بووە لە 
دەربارێکــی تایبەت، ئێرانــی تا بە ئەمڕۆ 
میراتگرانــی  کــە  هەربۆیەشــە  هێنــاوە. 
ئــەم دەســەاڵتانە هەوڵــی ئــەوە دەدەن کــە 
گێڕانــەوەی  مێــژوو،  دەسخســتنەناو  بــە 

تایبەتــی ئایدیۆلۆژیک پێشــکەش بکەن 
کــە تیایــدا نۆرمــە چەســپاوەکانی بــاو و 
قەبووڵکراوی ئەوڕۆ بگونجێنن. ئەم جۆرە 
گونجاندنــە کــە لــە ناوەڕۆکدا دەشــێت بە 
ترنجانــدن نــاوی لــێ ببەیــن، داڕێژەرانیان 
 ٢٥٠٠ دەســەاڵتی  کــە  دەکات  ناچــار 
لەمەوپێــش بــە داهێنــەری مافــی مرۆڤ 
لــە قەڵــەم بــدەن کــە دەزانین بۆخــۆی ئەم 
نۆرمە دەرهاویشــتەی ســەرمایە و پیشەیە 
و دەســپێکی ڕســکانەکەی لە ســەد ساڵ 
زیاتــر تێناپــەڕێ. ئــەم نۆرماڵیزەکردنــی 

ئیســتبدادە لە ڕاســتیدا شاردنەوەی هەمان 
ئیــرادە خۆحەشــارداوەیە کــە میراتگرانــی 
نموونــەی  دەکــەن.  بوونــی  لــە  نکۆڵــی 
بەردەســت، وتەکانــی ڕواڵەتێکــی ناســراو 
بە ناوی نووری عەالیە کە لە شــوێنێکدا 
بە دژی پرۆتۆکۆلەکانی ناو ڕەشنووســی 
لێکتێگەیشتنی دە ڕەوتی سیاسی دەدوێت 
و بــە:" ئافراندنــی بوونەوەرێــک بە ناوی 
فــارس" الی خۆیــەوە تۆمەتباریان دەکات 
و بگــرە پێیوابێ کە لە دادگاکەی خۆیدا 
و بــە بڕیــاری دادوەر کــە خۆیــە، وەکــوو 
بــۆ  دژەئێرانیبوونیــان  حوکمــی  تاوانبــار 

دەردەکات. 
ئەم کەسە بە باشی لە ئەوە تێگەیشتووە کە 
بەپێی نەریتی ئیرادەی پێشینیانی باشترین 
بەرگری هێرشە. هەر لەبەر ئەوەش بەجێی 
ئــەوەی شــیکردنەوەیەکی پشتبەســتوو بە 
لۆژیک و بەڵگە بخاتەڕوو، گشــتایەتیی 
بابەتەکــە دەگــۆڕێ و دەرگای دیالۆگ 
بــە هەمــان گیانــی هێرشــبەرانەی ڕەزای 

شەست تیر و خومەینی دادەخات. لێرەوەیە 
کــە دەبــێ بڕۆینــەوە ســەر لێکدانــەوەی 
بنەمــای باســەکەمان و بزانین کە بوونی 
ئیرادەیــەک یــان چەنــد ئیــرادە و ویســت 
ئیرادەیــە  ئــەو  بەرامبــەری  لــە  خۆبەخــۆ 
دەوەســتێتەوە کــە پاشــخانەکەی بریتییــە 
و  ڕەهــا  ئۆتۆریتــەی  تۆتالیتاریــزم،  لــە 
سەرەڕۆیی پشتبەستوو بە هێزی پەتی. ئەم 
ئیرادە کە باســمان کرد هەمان ئەو مەیلە 
فراوانخوازەیــە کــە ڕێگــە لــە هاتنەئارای 
بــە  و  دەگــرێ  دێموکراتیــک  گوتــاری 
دیاریکــراوی حەزە بێســنوورەکانی گەلی 

سەردەستە. 
کەوایــە ناوهێنانــی ئــەم گەلە سەردەســتە 
ڕەچەڵەکــی  دەرخســتنی  لەخۆیــدا 
ئێرانییــە   _ مێژوویــی  ئیســتبدادی 
ڕاســتیی  پیشــاندەری  ناڕاســتەوخۆ  و 
فرەپێکهاتەیــی و فرەنەتەوەیــی مێژوویی، 
کۆمەاڵیەتــی، کولتووریــی خەڵکانی ناو 

جوغرافیای ئێرانە. 
درێژەپێــدان بــە دۆکتۆرینــی ناوهێنــان و 
پێداگری لەســەر بوونی گەلی سەردەســت 
لــە سیاســەتی ئێعالنیدا النیکــەم لەڕووی 
مێژوویــی ئــەو دەســکەوتەی دەبــێ کــە 
وەکــوو بەڵگەیــەک بۆ داهاتــوو بمێنێتەوە 
کە نەتەوەکانی ئێران خاوەن ڕێکخســتن و 
بــەرە و داخوازیــی خۆیان بوونــە و لەباری 
ڕەوتناسیشــەوە ئەوە دەســەلمێنێ کە هیچ 
ڕێگەیــەی  ئــەو  و  ناتوانــێ  الیەنێــک 
پێنــادرێ کە ڕەوایــی ئەوە بە خۆی بدات 
مافــی  بــە  گشــتی  نوێنەرایەتیــی  کــە 

تاپۆکراوی خۆی بزانێت. 
لەبیرمان نەچێ کە یەکیەتیی ســۆڤییەت 
چەند قات بەرینتر لە ئێران بوو و لە ڕووی 
ســامانی مرۆیی و مادییــەوە دەوڵەمەندتر 
و پشتئەســتوورتر بوو؛ بەاڵم لە کەمتر لە 
چەند مانگدا بەسەر یەکدا ڕووخا و ئیرادە 
ســەرکوتکراوە پشتگوێخراوەکان لە یەکەم 
ڕێگایــان  ملــی  هەناســەداندا  دەرفەتــی 
گرتەبــەر.  خۆیــان  چارەنووســی  بــەرەو 
هەمــان ئــەو چارەنووســەی کــە نــووری 
عــەال بەجێــی ئــەوەی هەوڵ بــدات ڕێزی 
لێبگــرێ و باشــترینیان بــۆ پێکەوەژیانــی 
دواڕۆژ بناسێنێ بە "درۆ"یەکی سەرشانۆ 
نــاوی لــێ دەبات و دەڵــێ "مرۆڤ کاتێ 
دەکات  چارەنــووس  دیاریکردنــی  باســی 
کــە گەرەکــی بێت جیــا ببێتــەوە" و دیارە 
بەباشــی لــەوە تێگەیشــتووە کــە تــا ئەوان 
بــە ئیــرادەی خۆیان چارەنووس دەسنیشــان 
بکــەن نەتــەوە چەوســاوەکان جیــا لــە جیا 

بوونەوە ڕێگەیتریان لە بەردەمدا نییە.

بە چاوخشاندنێ بە مێژووی هاوچەرخی ئەم جوغرافیا ئەوەمان بۆ دەردەکەوێ کە هیچکات ئیرادەی گشتی 
لەسەر سەحنەی سیاسی ڕەنگدانەوە و شوێندانەریی نەبووە

یەکپارچە کردنی سیســتمی پەروەردە و فێرکاری، ســەرهەڵدانی ڕاگەیاندنەکان و برۆکراســیی بەرباڵو و 
گشــتگیر لــە گرینگترینــی ئەو کارتانە بوو کە دەســەاڵتی ناوەند بۆ فەرمانڕەوایــی خۆی بەکاری هێنا و 

ئەمەشی وەکوو هەوڵی پێشکەوتنسازی بە پێکهاتەکان دەفرۆشتەوە.
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کەنوولە، نیشتمانی حەماسە و شەراو
شەهرام میرازائی

کــه  تێدەپــەڕێ  رۆژەوه  لــەو  ســال   ١١٠
"ســەرهەنگ قەنبەرخان" لــه رێی فەوجی 
کەنولــەوه، "ئەعزەمولدەولــه حوســێن خانی 
زەنگەنــه" لــه نزیک کەنوولە دەستبەســەر 
الیەنگرانــی  ڕادەســتی  و  دەکات 
"ســاالرەلدەوله" له کرماشانی ئەکات. لەم 
یەک ســەدەیەدا، ڕۆژهەاڵتی نیشتمانمان 
تــاڵ و شــیرینی زۆری  رووداوگەلێکــی 
بــه چــاوی بــە خۆیــەوە دیــوه کــه مخابن 
تاڵییەکانــی ئــەم بەســەرهاته ئەونــده زۆره 
کــه قورســاییەکەی لــه ڕادەبــەدەر و هەتا 

ئەمڕۆ درێژەیان هەیه.
کیلۆمێتــری   ٧٥ لــه  کــه  کەنوولــە 
کرماشانی دێرین هەڵکەوتووه، بەرانبەری 
حورمەتــی  بــه  و  دانیشــتووه  "ئــاژوان" 
گەورەیی و شکۆی ئەم زنجیرە کێوه پای 
ڕانەکێشــاوه و ســەری رێــز و حورمەتــی 

بۆی دانەواندووە. 
ئــاژوان که زنجیرەکێوێکــی دوور و درێژه 
لەســەر رێگای "قەاڵ" هەتــا "میان راهان" 
خــۆی راکێشــاوە و بــێ  گوێدان بــە داد و 
بێــدادی زەمانه ســەیری ئاســمان دەکات. 
نــاوی  "ویکتۆریــا"   و  خــرس"  "کونــه 
دوو ئەشــکەوتی بەناوبانگــی ئاژوانــن و 
بەرزترین شاخیشــی ٣١٠٠ میتر، بەرزایی 
هەیه. داگیرکەران بۆ ئەوەیکه جوانی ئەم 
بەهەشته ون بووه له نێو ببەن، له زور شوێنی 
ئەم ناوچه یه بنکە و پادگانی ســەربازییان 
ســاز کــردووه کــه هــەرکام لــەم بنکانــە 
رووبەری زۆرێک له دەشــتەکانی ژێرپێی 
ئاژوانیــان داگیر و لــه نێو بردووه، بنکە و 
مۆڵگەگەلێــک که تەنانەت نزیک بوون 
لێیــان قەدەغەیه و کەس نازانێ کۆماری 
چییــه.  ســەرقاڵی  لــەوێ  ئیســالمی 
پێکهاتەی گرانیتی ئەم کوێســتانه بووەته 
هــۆی ســەرڕێژبوونی رووبارگەلێکی زۆر 
کــه لــه کەمتر شــوێنکی کرماشــان ئاوا 
شــتێک به دی دەکرێت، هەروەها کەنوولە 
له باکوور، پشتی به کێوی "کوڵه گەورە" 
گەرمه و له باکووری ڕۆژئاوایش شــانی 
داوەته کێوی "خڕه ســیه" و له باشــووریش 

کێوی "پير ئەفتەو" له بەر پێیه. 
واتای وشەی کەنوولە:

"کەن" له زمانی کۆنی کوردیدا به واتای 
"گوند، جێی نیشتەجێبوون و کۆمەڵگە"یه 
و "ولــه" یــان "له" واته بچــووک و خنج و 
منــج، کــه دەبێته کۆمەڵگــەی بچووک 
یــان گونــدی بچــووک. داگیرکــەران بۆ 
لە نیوبردنــی مێــژووی ئــەم ناوچەیــه لــە 
دەســتیان  ئاکادێمیســتیەکاندا  ســەرچاوه 
داوەتــه چەواشــەکاری و لــه بەرانبــەر بــه 
مانــای کەنوولــه نووســیویانه: ئــەم گوندە 
لــە "ڕوکن ئەلدەولــەوە" وەرگیــراوە، یانی: 
قــەاڵی "رکــن الدولــه" حاکمــی ناوچــه 
بــووه، بۆیــه ناویــان ناوەتــه  لــەم بەشــەدا 
"کندولــه"، کــەن لــه تورکــی یانــی گوند 
و دوله یــش له نــاوی "رکن الدوله"وە گیراوه 
کــه کورتکراوه کەی دەبێته "کندوله"، یان 

کەنوولە. 
گۆڕینــی شــێوه ی دەربڕینــی نــاوی شــار 
لــه  ناوچەکانــی کوردســتان  و  و گونــد 
الیــەن داگیرکەرانــی واڵت، بەشــێک لــه 
کــه  کــورده  ئاسمیالســیۆنی  پڕۆســەی 
لــەو رێــگاوه بــه گۆڕینــی نــاوەکان هەم، 
مێژوویــەک کــه لــه پشــتی ئــەو ناوه یــه 
مێژوویەکــی  هــەم  و  دەکــەن  ڕەشــەوە 
چەواشەکارانەی بۆ ساز دەکەن، تا نەوەی 
کــورد لــه مێــژووی خــۆی نامــۆ بکەن و 
بــه ســاکاری ئاســمیلەی بکەن. بــۆ وێنه 
ناوی یەکێک له گونده هەره کۆنەکانی 
بــه فارســی نووســیوه "دزد  کرماشــانیان 
آبــاد" و خەڵکــی ئــەو ناوچەیــەش دوای 
چەنــد دەیــه نــاوی گوندەکەیان بــه دزئاوا 
دەردەبــڕن و کاتێــک لێیــان دەپرســی بــۆ 
دزئاوا؟؟ دەڵێ له سەردەمانی زۆر کۆنەوه 
بــەاڵم  بــووه،  زۆر  چەتــەی  ناوچــه  ئــەم 
کاتێــک دەڕۆی و بەڵگــه مێژووییــەکان 
دەخوێنیتەوه ناوی ســەرەکیی ئەو ناوچەیه 
"دژئائر" یان دژئاگر، یانی قەاڵی ئاگر و 
شوێنی پاراستن و پەرستگە و ئاورگە بووە 

کــه ئامــاژه به بواری ئایینــی ئەو ناوچه 
لە سەردەمی کۆنی کوردستاندا دەکات.

 کەنوولە واڵتی خەونه بەهەشتییەکان
کەنولەییــەکان  ســەرەکی  پیشــه ی 
دیکــه،  هەورامییەکــی  هــەر  وەکــوو 
باخدارییــه. ئــاوی فــراوان و خاکــی باش 
و کەشــوهەوای مامناوەنــد بووەتــه هــۆی 
خۆڵقاندنــی وێنەیەک له بەهشــت لەســەر 
زەوی. لــه کەنوولــە زۆرتــر لــه ٩٠٠ بــاخ 
که رووبەرێکی زۆریشی له باوەش گرتووه 
بــەدی دەکرێ. بەرهەمی ســەرەکیی ئەم 
لــه  ناوچەیــه هەنگــوور )ترێ(یــە، کــه 
هەموو کوردســتان و ئێرانــدا بەناوبانگه و 
بێجگه له مەســرەفی نێوخــۆ، بۆ دەرەوەی 

واڵتیش هەنارده دەکرێت. 
له کەنوولە زیاتر له نۆزده جور ترێ بەرهەم 
دێــت کــه لــه هیــچ شــوێنێکی دیکــەی 
ناوەڕاســت  رۆژهەاڵتــی  و  کوردســتان 
وێنــەی نییــە و ئەو شــته بــەدی ناکرێ. 
ئەم بەرهەمە سەرچاوەی سەرەکی بژیوی 
خەڵکە ماندوونەناسەکەیە هەر بەم هۆیەوه 
لــه رۆژانــی کۆنەوه هەتا ئێســتا کەنوولە 
به نیشــتمانی شەراو )شەراب( و ئارەق له 
نێو کوردان به تایبەت کوردانی کرماشان 
بــاده  و  مــەی  عاشــقانی  بەناوبانگــه. 
هەمیشه له وەرزی بەرداشتی هەنگووردا، 
بــەرەو کەنوولــە ڕویشــتوونه تــا باشــترین 
ســازکردنی  بــۆ  دونیــا  هەنگوورەکانــی 
شەراو بەدەست بێنن یان بیکەنه کشمیش، 
خەونــه  نیشــتمانی  بــه  کەنوولــە  بۆیــه 
لــه  کــە  بەناوبانگــه  بەهەشــتییەکانیش 
ناوچەیــه  لــەو  کــوردان  بیرەوەرییەکانــی 

جێگای تایبەتیی خۆی هەیه.
له ســێ ســاڵی رابردووەوە هەتا ئێســتا، بۆ 
ڕاکێشــانی گەشــتیارانی ئێرانــی بــۆ ئەو 
ناوچەیه هەر ســاڵ فێستیواڵێک به ناوی 
"دەنگــی پای بەهــار" له گوندی کەنوولە 
بەڕێــوه دەچــێ و ئیمســاڵیش بڕیــاره لــەم 
ڕۆژانەدا ئەو فێستیڤاله بۆ سێیەمین جار 

بەڕێوه بچێت٠
گلێنه و چاوه دوورکەوتووەکەی هەورامان
هــەر ڕێبوارێــک کــه ڕێــگای دەکەوێته 
کەنوولە به بیســتنی زمان و زاراوەی ئەو 
خەڵکە تووشی سەرسامی و حەیران دەبێ 
که چۆن دەبێ له ناوچەیەکی دوور و جیا 
لــه هەورامــان، کە جوگرافیاکــەی دوورە 

خەڵکانێــک  و  گونــد  هەورامانــەوە،  لــە 
هەبن که به شــێوەزاری شــیرین و دێرینی 
هەورامــی قســه بکــەن. له راســتیدا دەبێ 
بڵێیــن کــه زمــان و شــێوەزاری خەڵکــی 
کەنوولە هەورامییه و به گوتەی خەڵکی 
ئــەو ناوچه یــه، "ماچــۆ" زمانــن. کەنوولە 
کــه ســەدان کیلۆمێتــر لــه هەورامانــەوە 
دووره، له نێوان "بێڵەوار" و "میان راهان"دا 
هەڵکەوتــووه و تەنانــەت یــەک گونــدی 
هەورامــی زمانیشــی تێــدا نییــه و هەموو 
دەوروبــەری  ناوچەیــەی  ئــەو  خەڵکــی 
زاراوه ی کرماشــانی قســه  بــه  کەنوولــە 

دەکەن.
خــودی خەڵکــی کەنوولــە بــۆ ئــەم بابەته 
ئــەو  بەپێــی  هەیــه،  ئەفســانەیەکیان 
ئەفســانەیه لــه ســەردەمانی زۆر کۆنــەوه 
و  ژن  هــەرکام  کــه  هەبــوون  بــرا  دوو 
منــاڵ و ماڵــی خۆیــان هەبــووە، رۆژگار 
کارێــک دەکات کــه ئــەو دوو برایــه لــه 
یــەک جیــاوە ببــن و یەکێکیــان بچێ بۆ 
شــاهۆ و هەورامانی ئیمڕۆ پێک بێنێ و 
یەکێکیانیــش دێــت بۆ کەنوولــە، ئاوا بوو 
کــه کەنوولــە و هەورامــان لــه یەک جیا 
کەوتن. بێگومان ئەم ئەفســانەیه بنەمای 
مێژوویــی و واقعــی نییه، بەاڵم دەرخەری 
دەروونیــی  و  ســایکۆلوژیی  پەیوەندیــی 

کەنوولە و هەورامانه.
ئەڵماس خان کەنوولەیی، خاوەنی شــانامە 

و حەماسەی کوردی: 
بابەتەکەمــان بــه ڕووداوێکــی سیاســی-
مێژوویــی دەس پێکــرد و دەمانهــەوێ بــه 
تەوەرێکــی فەرهەنگی-مێــژووی تەواوی 

بکەین. 
 "ئەڵمــاس خــان کەنوولەیی" یەکێک لەو 
گەورەپیاوانــەی کــورده که بۆ پاراســتنی 
گەلەکــەی لــه هێرشــی فکــر و زمــان و 
کولتــووری داگیرکــەر، دەســتی بۆ قەڵەم 
پلەدارێکــی  ئــەوەی  ســەرەڕای  بــردووه، 
و  خــان  و  بــووە  ســەربازی  گــەورەی 
کەســێکی دەستڕۆیشــتووە، هــاوکات لــە 
گەلەکەیــدا  زارەکــی  ئەدەبــی  بــواری 
کۆمەڵێک کتێبە شــێعری تۆمار کردووه 
کــه ئیمڕۆکــه بــه ئەدەبیاتــی حەماســی 
بــه  شــانازی  نەتەوەکەمــان  و  دەیناســین 
ئەدەبیاتــی  خاوەنــی  کــه  دەکات  خــۆی 
حەماســی کۆنــە که ناوبانگــی جیهانیان 

هەیــه. حەماســەگەلێک کــه بــه زمانــی 
شــێعر ڕازێندراون و به شــانامه ی کوردی 

بەناوبانگن. 
دوکتور سەید ئارمان حوسێنی ئابباریکی، 
بــه  ســەبارەت  کرماشــانی،  لێکۆڵــەری 
ئەڵمــاس خــان دەڵــێ: بەخــت و ئیقباڵــی 
کوردســتان  بەناوبانگــەی  شــاعیره  ئــەم 
ئەوەنده بەرزه که زۆرینه ی بەیت و شــێعرە 
حەماســییەکان، کــه هەرکام بەشــێکن له 
شــانامه ی کــوردی، بەناوی ئەوەوە تۆمار 
کراون له حاڵێکدا زۆربەیان شاعیرگەلێکی 
نەناســراو ئەو مەنزومانەیان نووسیوه، بەاڵم 
لــەڕووی بەناوبانگــی ئەڵمــاس خــان بــه 
نــاوی ئەو تــەواو بوون. لــە بەرهەمەکانی 
خــان  ئەڵمــاس  ســەرهەنگ  دیکــەی 
دەتوانیــن  )١٧٠٦-١٧٧٧ز(  کەنوولەیــی 
ئاماژە بکەین بە: "حەوت لەشــکەر")هفت 
لشــکر(، "خورشــید و خەرامان" و "شــیرین 
و فەرهــاد" کــە هەموویــان بە شــێوەزاری 
هەورامی )گۆرانی کــۆن( هۆنراونەتەوە، 
بــەاڵم گرنگتریــن بەرهەمــی ئەڵماس خان 
"شــانامەی کوردی"یــە کــە کۆمەڵێــک 
لە حیکایەت و چیرۆکە حەماســییەکانی 
کولتــوری  و  کــوردەواری  کۆمەڵــگای 
خەڵکانــی کــورد لەخۆ دەگرێــت. دیوانی 
ئەڵماس خان کەنوولەیی و ڕۆستەم و زەنوون 
و چەنــد بەرهەمــی دیکــەی حەماســی و 
شــانامەی کــوردی لــە دوو بەرگــدا کــە 
لەالیــن دوکتــور فەرهــاد عێــزەت زادە لــە 

کرماشان و سلێمانی چاپ کراون.
بەپێچەوانــەی ئــەم شــانس و ئیقباڵــه کــه 
ئەدەبیاتــدا  دونیــای  لــه  خــان  ئەڵمــاس 
هەیبــووه، ئەم شــاعیره کورده لــه درێژەی 
ژیانــی خۆیــدا چارەڕەشــی و کوێــرەوەری 
زۆری دیــوه. ئەڵماس خــان کــه لــه ســاڵی 
گونــدی  لــه  مانگیــدا  کۆچــی   ١١١٨
کەنوولــە لەدایک دەبێت، بەهۆی زانســت 
و ســەوادێک کــه هەیبــووه به "میــرزا" و 
"مــەال" بەناوبانــگ بــووه، هەروەهــا لەبەر 
ئەوەیکــه فەرمانــدەی فەوجــی کەنوولــه 
بــووه، نازنــاوی "ســەرهەنگ" )لیوا(شــی 

پێ بەخشراوه. 
سەبارەت به ژیان و بەسەرهاتی ئەم شاعیره 
ئەفســانه ی  کوردســتان  بەناوبانگــەی 
جۆراوجــۆر لەســەر زاری خەڵکی دەڤەری 
کەنوولــە هەیــه. دەڵێن کاتێک نادرشــای 

هەوشار سەرقاڵی داگیرکردنی هێندوستان 
بووه، لەنێو ســوپاکەیدا پیاوێکی دیوه که 
بــه دوو دەســتی، شمشــێری وەشــاندووه و 
پەیتــا پەیتــا دوژمنی کوشــتووه. نادرشــا 
دەپرسێ ئەو پیاوه کێیه که ئاوا دوودەستی 
شمشــێر دەوەشــێنێت، دەڵیــن ئەڵماس خانی 
کەنوولەییه، نادرشــایش دەڵێ دوای شــەڕ 
بانگی بکەن بۆم. دوای شەڕ ئەڵماس خان 
دەڕواته الی شــای ئێران و لێی دەپرسێت: 
ئەڵمــاس خــان تا ئێســتا له کــوێ بوویته، 
تــو بــەو قارەمانــی و بوێــری و توانایــەی 
کــه هەتــه دەتوانی زۆر جێــگات بگرتایە، 
لــه  چــوون وا نەبــووه؟ ئەڵمــاس خانیــش 
وەاڵمدا دەڵێ: هەتا ئێستا پیاوێک وەکوو 

تۆ نەبووه که دەرفەتم بۆ بڕەخسێنێت.
و  ژیــان  بــه  ســەبارەت  کتێبــدا  زۆر  لــه 
ســەربوردەی ئەڵماس خان لەنێو لەشــکری 
نادرشــا نووســیاگە کــه: بەهــۆی ئــەوەی 
ســەرەکیی  هــۆکاری  خــان  ئەڵمــاس 
شکستی لەشکری نادرشا لە شەڕ لەگەڵ 
سوپای عوسمانی بووە، له ساڵی ١١٤٦ی 
کۆچی مانگی، نادرشــا ئەختەی ده کات 
)ئەیخەســێنێ و لــە پیاوەتیــی دەخــات( و 
لــه  لــەو ڕۆژه وه،  دواتــر دەری دەکات و 
گونــدی خــۆی یانی کەنوولە نیشــتەجێ 
دەبێت و شــانامه کوردییەکان که لەزاری 
خەڵکــی ناوچــەدا بوونه کۆیــان دەکاتەوە 
و بەشــێوەیەکی ئوستادانه دەیانکاته شێعر 
و دەیاننووســێتەوە، بــەاڵم دوکتــور ئارمان 
حوســێنی لــەو باوەڕەدایــه که ئەم باســانه 
نادرشــا غەزەبــی  ئەگــەر  نیــن و  راســت 
لــه ئەڵمــاس خــان گرتــووه و لــه پیاوەتیی 
کتێبــی  خــان  ئەڵمــاس  بــۆ  خســتووە، 
نــادری"  یــان جەنگ نامــەی  "نادرنامــه، 
لــه وەســفی شــەڕ و قارمانیەتــی نادرشــا 

نووسیوە؟
لێکۆڵەرانی کورد له زۆر شوێن و کتێبدا 
بــاس لــه ٢٥ بەرهەمــی ئەڵمــاس خانــی 
کەنوولەیی دەکەن، لەحاڵێکدا که دوکتور 
ســەید ئارمــان حوســێنی ئابباریکــی، لەو 
باوەڕەدایه کە بەهۆی ئەوەی که ئەڵماس 
خــان له نووســینی شــانامەی کــوردی له 
کوردســتان بەناوبانگ بووه، هەر بەشێک 
له شانامه که نووسراوەتەوه و نوسەرەکەی 
دیار نەبووه، به ناوی ئەڵماس خان تەواویان 
کــردووه، ئەم لێکۆڵــەره کورده دەڵێت: ئەو 

بەرهەمانــه که خوڵقێنەریان ئەڵماس خانی 
کەنوولەییه و له و راســتییه هیچ شــک و 
گومانێــک نییــه بریتین له: جەنگنامەی 
نــادر، یــان نادرنامــه، شــیرین و فەرهاد و 

"مشک و پشیلە". 
بەپێچەوانــه ی قســەی هەنــدێ لێکۆڵــەر، 
نــه  و  الســایی  نــه  کــوردی  شــانامه ی 
وەرگێڕانی شانامەی فیردەوسییه، بەڵکوو 
بەرهەمێکــی ســەربەخۆیه کــه لــه نــاخ و 
قوواڵیــی رۆح و رەوانــی گەلــی کوردەوە 
هەســتاوه و لــه ژیــان و فکــر و هەســتی 
کورد دەدوێ و لەگەڵ شانامەی فارسی 
کــه زمانێکــی حکوومەتــی و دەربــاری 
لــه  جیــاوازه.  زۆر  هەیــه،  پاشــایانه ی  و 
لــەم کورتەنووســینەدا  ناتوانیــن  راســتیدا 
بــاس له شــانامه ی کــوردی و جۆرەکانی 
و تایبەتمەندییەکانی بکەین، بۆیه ئەگەر 
مابێــت،  عومرێــک  و  هەبــوو  دەرفــەت 
ســەبارەت بــەم بابەتــه گرینگــه باســێکی 

تێروتەسەل پێشکەش دەکەین.
ئەڵماس خان کەنوولەیی له ساڵی ١٢٠٠ی 
کۆچی مانگی کۆچی دوایی کردووە و 
کوردســتان داخــداری خــۆی دەکات. بەم 
بۆنەیەوە میرزا شەفیع دینەوەری یەکێک 
لــه شــاعیره بەناوبانگەکانــی نیشــتمانمان 
هــاوڕازی  و  هــاودەم  و  هاوســەردەم  کــه 
میــرزا ئەڵماس خانــی کەنوولەیی بووه له 
شــیعرێکدا خەم و پەژارەی خۆی بەهۆی 
له دەســتدانی ئەو گەورە پیــاوه دەردەبڕێت 

و دەڵێ:
خامۆشــان میــرزام  خامۆشــان  میــرزام 
خامۆشــان مــاوای  بــوو  مبارەکــت 
نووشــت بــوو بــادەی بیهووشــی هووشــان
مەینووشــان جەرگــەی  مەجڵــس  رەفیــق 
ســەرای ســەنگ و گل وەنــەت بــار نەبوو
نەبــوو شەرمەســار  دیــوان  نــە  رووهت 
بــوو خاســان  دئــای  ئێجــاز  بــۆ  هانــام 
ســزای گــوڕ ئەفشــار وەنــەت ئاســان بــوو
نــە وەخــت ســئاڵ پرســای خەیــر و شــەڕ
تــەڕ کــەروو  لێــوت  قــودرەت  وە  قــادر 
پــەردە پشــت  شــای  بــێ زەواڵ،  بینــای 
ویــەردە کــردەی  گونــاێ  ببەخشــووت 
کراماتــە وەی  تەنــگ  مــاوەروو  دڵ 
نەهاتــە و  هات  ســەفەر  یــە  میــرزام 
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کورتە وتاریک
 لەسەر چل ساڵ پەروردەی ئێرانچییەکان

دیاکۆ

نەوید کەرەمی

پەرورده و بارهێنان، قوتابخانه، قوتابیانی زیهن وهۆش کوێر )دانش آموزان دیرآموز –مرزی(

پەروەردە و بارهێنان، مێژووی به بارستای 
مرۆڤایەتــی و هەروەها به بارســتای ژیان 
و وەدیهاتنــی گــۆی زەوییــه؛ پــەرورده له 
یەک وشــەدا: بارهێنان، ئەگەر ڕوانگەی 
بــاری  فیلووســوفانی  و  مامۆســتایان 
پــەروەرده لــەو بــارەدا تاوتــوێ بکەین هەر 
هەموویــان کۆکن لەســەر ڕۆڵی به نرخی 
و کاریزمــای پــەرورده لــه کۆمەڵــگادا. 
پــەرورده و بارهێنــان لــه زوربــەی واڵتانی 
جیهانــدا ڕۆڵیکــی بەرچــاو و کاریزمای 
به ئاســتی ڕاســتەقینەی خــۆی هەیه، له 
ئاســتی کۆمەاڵیەتــی، ئابــووری، ژینگه 
،....... ڕۆڵــی خۆی به جوانی دەگێڕێ 
و لەبەرچــاو گیراوه. هەر بۆیەشــە هەموو 
واڵتانــی پێشــکەوتوو لەســەر پــەرورده و 
بارهێنــان حیســابێکی تایبەتیــان کردووه. 
ساڵ به ساڵ له هەموو ستراتیژیکەکانی 
خۆیانــدا زۆر بــه تــەواوی بوو پاراســتنی، 
و  کۆمەڵــگا  بارهێنانــی  کەلەپــوور، 
دواڕۆژی مرۆڤەکانی کاریزما پڕڕەنگتر 
دەبێ و به ناخەی ئابووری و پێشکەوتووی 
خۆی لەســەر ســاخ دەکەنەوه، له واڵتانی 
پێشــکەوتووی ئامریــکادا هەتــا واڵتانــی 
هەروەهــا  ئورووپاییــدا،  پێشــکەوتووی 
واڵتانــی ئاســیایی وەکوو ژاپــۆن، مالزیا، 
چیــن  و هتــد. پرســیار ئەوەیــه پــەرورده و 
بارهێنانی واڵتی ئێران بەرەو کۆێ چووە؟ 
ڕووناکبیــران،  مامۆســتایان،  بەڕێــزان، 
ڕۆژنامەوانــان، کۆمەاڵنــی ئێران، دایک 
و بابــان، ســەرجەم ســازمان و ڕێکخــراوه 
وا  کــه  وتــارەی  ئــەو  نێودەوڵەتییــەکان 
لەبەر دەســتدایە، بیروڕای مامۆستایەکی 
قوتابخانەکانی ڕۆژهەاڵتە که تەمەنێکی 
زۆر لەو بوارەدا کاری کردووە، دڵســۆزانه 
لــه قوتابخانەکانی ڕۆژهەاڵتدا وانەکانی 
قوتابخانــەدا  پیــرۆزی  ســەنگەری  لــه 
وتووەتــەوە، کاریزمای هەبــوو. خاڵەکانی 
بەرچاو له چل ســاڵەی شــەرمی ڕێژیمی 

ئاخوندی بریتین لە: 
١ـ کەمیی قووتابخانه له ئاستی قووتابیان 
لــه ناوچــه و پارێزگاکانــی کوردســتاندا، 
بــه ڕێژەیەکــی زۆر بەرچــاو کــه نۆرمی 
قووتابیان له پۆلەکانی شــارەکانی وەکوو 
پیرانشــار، مەهابــاد، سەردەشــت و هتد له 

پۆلی ســەرەتایی و مــام ناوەندیدا )٠٣ بۆ 
٠٣(قووتابی لــه هەر پۆلی قوتابخانەکان 

دان. 
٢-نەبوونــی بنکەی باش و ئیســتاندارد و 
ســەردەمیانه بــۆ پــەروردەی مامۆســتایان 
تایبەتــی  زانکــۆی  )دانیشســەرا، 
دەخاڵەتــی  هەروەهــا  و  مامۆســتایان( 
ئۆرگانەکانی دەزگای ئیتالعاتی، ســپا، 
و حراســت و گوزینیشــی ئیــدارات بووەتــه 
قەڵغانێکــی گــەوره و کاری لــه ئاســتی 
زانستی مامۆستایان و قووتابخانەکاندا . 
چەمکــەکان  و  کتێــب  ئاڵوگــۆڕی   -٣
مفاهیــم(  و  درســی  کتــاب  )تغییــرات 
و  گەورەتریــن  لــه  یــەک  قووتابیــان 
ئەساسیترین گیر و گرفته که مامۆستایان 
و قوتابیان لەبەر دەستی دەناڵێنن و سەریان 
لێشــێواوه. کــه بــۆ تەئیدی هــەر کتێب و 
بابــەت، وەزارتی پــەرورده و بارهێنان دەبێ 
تەئیــدی حــەوزەی ئایینــی قــووم )حــوزە 
علمیــە قم( نــەزەری مامۆســتای ئایینی 
و ئایەتواڵکانی لەسەر بێت، ئاڵوگۆڕێک 
کــه بــه ئیزنــی ئــەوان بێــت و ئیجــازەی 
چــاپ و باڵوکردنەوەی هەبێت. )دیاکۆ، 
ڕێکخراوی پیشــەی مامۆســتایانی ئێران 

ڕێبەندانی ١٣٧٩(
٤- دژوارکردنــەوە و ڕۆژ لــه دوای ڕۆژ 

مامۆســتایان  دەبێــت  خراپتــر  دۆخەکــه 
پەنایان بۆ زۆر کاری ناحیرفەیی بردووه. 
٥- زیندانی و هەڕەشــه له مامۆســتایانی 
قووتابخانــەکان و هەروەهــا بەربەرەکانــێ 
لەگەڵ تەشــکیالتی ســینفی و حیرفەیی 
مامۆســتایان و پڕۆپاگەنــدای زۆر هــەن 
و  مامۆســتایان  یەکگرتوویــی  بــەر  لــه 
لەهەمبــەر  مامۆســتایان  ســەرقاڵکردنی 
کار و شــتی پــووچ و بــێ بنەمــا وەکــوو 
)هەڵبژاردنــی مامۆســتایان بــۆ شــوورای 
عالی پەرورده و بارهێنان، هەروەها تەرحی 
مامۆســتایانی تــەواو وەخــت. تەرحەکانی 
ســپا، بەســیج وەکــوو بەســیجی قوتابیــان، 

تەرحی ڕاهیانی نوور.....(
 ٦- بــه بنکەکردنــی ســپا و ســیخوڕی و 
بەسیجی قووتابخانەکان له الیەن ڕێژیمی 
ئاخونــدی که خۆی بەرنامەی داعیشــی 
کردنــی سیســتمی پــەرورده و ڕاهێنــان له 
واڵتــه . ٧- بــه ئەهلــی کردنــی پــەرورده 
لــه هەمــوو ئاســتەکانی )مــدارس غیــر 
انتفاعی( ســەرەتایی، مام ناوندی ،... و 
پەراوێزکردنــی وەزارتی پەرورده له بوودجه 
و ئیعتبارات )که بۆ ساڵی خۆیندن ٩٧ بۆ 
هــەر قووتابییەک ســفر میلیۆنی تەرخان 
کــردووە(، هەروەهــا تااڵنکردنی ســەرجەم 
سندووق و بنکه ماڵییەکانی مامۆستایان 

لــە الیــەن ڕێژیمــی ئاخوونــدی وەکــوو ) 
صنــدوق  و  فرهنگیــان  ذخیــره  صنــدوق 
فروشــگاههای تعاونــی فرهنگیان و....( 
ئــەم خااڵنــه و زۆر خاڵــی دیکــه کــه لەو 
وتــارەدا ناگونجێــن بەشــێکی زۆر کەم له 
کارنامەی ڕەشی ڕێژیمی ئاخووندی چل 
ســاڵ شــەرم له بابەت پەرورده و ڕاهێنانی 
واڵتــه، بــەاڵم بابەتــی تــازه و ســەردمیانە 
شــارەزایانی  و  ڕووناکبیــران  زۆربــەی  و 
ئــاگاداری  دەمهــەوێ  پــەرورده  بــواری 
بــن، ئامــاژه بەو خاڵــەی خــوارێ دەکەم. 
زۆربۆنــی قوتابیــان و مندااڵن بیر و زیهن 
کوێــر واتا )کــودکان دیــر آموز-مرزی و 
عقب مانده ذهنی ( مامۆســتایانی باری 
ڕەوانناسی و پەرورده، منداڵ و ئینسانیان 
لــه بــاری هــۆش و زیهن به چەند دەســته 
و گــرووپ دابەش کردوونه )ئەنجوومەنی 

) )A.P.Aڕەوانناسانی ئامریکا
١-مندااڵنــی دواکەوتووی باری هۆشــی 

که هۆشیان لەژێر ٥٣یە
٢- مندااڵنی دواکەوتووی مام ناوەند که 

هۆشیان له مابەینی ٩٣-٥١
ســەرەوەی  دواکەوتــوو  مندااڵنــی   -٣
مــام ناوەنــد کــه هۆشــیان لــه مابەینــی 

٩٥-٩١)کودکان دیر آموز –مرزی( 
 دایــک و بابــان له چل ســاڵەی ڕێژیمی 

ئاخوونــدی جێــی شــەرمه کــه ڕێژیمــی 
ئاخوونــدی لــه تەمەنــی هاتنەســەرکاری 
خــۆی بــه هەمــوو شــێوازێک توانیویەتی 
پــەرورده و بارهێنــان و ژیانی دانیشــتوانی 
خــۆی وەبــەر دڕەندەتریــن، وەحشــیانەترین 
دەڵێــت:  هــەر وەک کــورد  داوه  ئامانــج 
دانــدراوه  خۆڵەمێشــی  لەســەر  "بناغــەی 
بــۆ خــۆی لێرەیــە و کلکــی لــه بەغدایــه 
بــۆ  خۆیەتــی  جێــگای  دەکا".  تــوزێ 
و  کۆمەڵــگا  ڕزگاریــی  و  ئــازادی 
منداڵــە چاوگەشــەکان شــێوازێکی دیکه 
هەڵبژێریــن. ئەویــش هــاواری میلیۆنییــە 
)دیاکــۆ،  دێموکراســی.  و  ئــازادی  بــۆ 
ڕێکخراوی پیشــەی مامۆســتایانی ئێران 
ڕێبەندانــی ٧٩( بەداخەوه بنەماڵەکەشــی 
لێــی ئــاگادار نییــه کــه باری هۆشــی و 
زێهنــی منداڵەکــەی چۆنــه، بەرپرســانی 
پــەرورده وەکــوو کارناســی ئەو بەشــانەی 
) پــەروردەی ســەرەتایی واتــا – آمادگی 
وســنجش( ســەر و کاریــان لەگەڵــی هەیه 
دەزانــن بــەاڵم ئیجازەیــان نییــه ئــەم ئامار 
ئــەو  و داتایانــه ڕوون و ئاشــکرا کــەن، 
قووتابیانــەی کــه پلــەی هۆشــیان لەژێــر 
٥٣یه له قووتابخانەی تایبەت وەردەگیرێن 
کــه ڕادەیــان له ١٣ ســاڵی پێشــوودا یانی 
له ســاڵی ٧٩ بوو ٩٩ له ئاســتێکی زۆرە 

و بەپێچەوانــه لــه ئیســتانداردی جیهانــی 
بەشــه  ئــەو  هــەر چەنــد  ســەر.  چووەتــه 
مەبەستی ئێمه نییه بەاڵم ئەو بەشەی که 
لــه نێوان١٥ بــۆ ٥١ دان له قووتابخانەکان 
ڕەوانــەی  ئاســایی  قووتابییەکــی  وەک 
قوتابخانــەکان دەکرێن. هەرچەند ئاماری 
زۆر  پێشــوودا  کاتــی  لــه  ڕەســمی  زۆر 
بــه دەقیقــی لەبــەر دەســتدا نیــه بــەاڵم لە 
پەروردەیــەک وەکــوو شــاری پیرانشــاردا 
)نمونــە جامعــه آمــاری دانش آمــوزان( له 
٢٧٣ قوتابی هەتا ٥٣٠ قوتابی ئامارێک 
لە قوتابخانەکانی شــاری پیرانشار به بێ 
ئامــاری گونــدەکان، کــه ئەگــەر بەپێــی 
رادەی دانیشــتوانی شاری پیرانشار دەنەزر 
بگریــن )دانیشــتوانی شــاری پیرانشــار له 
ســاڵی ٧٥،  ٧٣بــۆ ٩٣ هــەزار نفووســی 
هەبــووه( بۆمــان دەردەکەوێت له هەر ١٣٣ 
قوتابیی ئەو بەشــه له ئاستێکی زۆردایه. 
ئەگەر پێــوەری نێودەوڵەتی دەنەزەر بگرین 
لــه هەموو دانیشــتووانی واڵت، به هەموو 
مانــده  )عقــب  کوێــر  زیهــن  قووتابیــان 
ذهنــی _ دیرآمــوز و تیزهــوش ( لــه ٠% 

تێناپەڕێت.
سیســتمی  مەبەســتی  پرســیارەکان:   
ئاخووندی چییە؟ و هۆکارەکانی چین؟

 ١- ونکــردن و داپۆشــینی ئــەو ئامارانــه 
له نەتەوه یەکگرتووەکان )واتا یوونیسێف( 
کــه دەبــێ واڵمدەر بێت و بۆچی ئەم ڕاده 

وا له زۆربووندایه؟
 ٢- چ بنەما و فاکتۆریک بووەتە هۆی 
ئەم مەســەلە؟ ئایا ژینگەییە، یان تەغزیه 
و خۆراکــه، یــان بەکارهینانی کەلوپەلی 
قەدەغەکــراوی  شــەڕی  و  نیزامــی 

نێودەوڵەتییه؟ 
٣- هەروهــا بۆچــی بەرپرســیارەتی خۆی 
لەو بەشــەدا ڕوون ناکاتــەوه، قووتابخانەی 

پێوستیان بۆ درووست ناکات؟
 بەڕێــزان، مامۆســتایانی بــاری پەرورده، 
و  )یوونیســف(  جیهانــی  مرۆڤدۆســتانی 
دایــک و بابــان، له چل ســاڵەی ڕێژیمی 
ئاخووندیــدا مایەی شــەرمه کــه ڕێژیمی 
ئاخوونــدی لــه تەمەنــی هاتنەســەرکاری 
خۆی به هەموو شێواز توانیویەتی پەرورده 
و بارهێنــان و ژیانــی دانیشــتوانی خــۆی 
وەبــەر دڕندەتریــن و وەحشــیانەترین ئامانج 
داوه هــەر وەک کــورد دەڵێــت: "بناغــەی 
لەسەر خۆڵەمێش داندراوه. بۆ خۆی لێرە و 

کلکی له بەغدایه توزێ دەکات".

گۆڕانکاری لە ساختاری کۆماری ئیسالمی ئێران

عەلی خامنەیی، ڕێبەری ڕێژیمی ئێران، 
لــەم ڕۆژانــەدا بــاس و خواســتی ئاڵوگۆڕ 
یاســای  و  ســاختار  لــە  گۆڕانــکاری  و 
ئێرانــی  ئیســالمی  کۆمــاری  بنەڕەتــی 
هێناوەتە بەرباس و بەرپرســانی واڵتەکەی 
ڕاســپاردووە کــە هەتا ٤ مانگــی داهاتوو 

ئەو کارە جێبەجێ بکەن.
لــەو بــارەوە عەلــی الریجانــی ســەرۆکی 
مەجلیســی ڕێژیــم حەوتــووی ڕابــردوو لە 
کۆبوونەوەیەکــی ئیداریــدا، وێــڕای بــاس 
ڕێژیــم،  ڕێبــەری  بڕیــارەی  لــەو  کــردن 
و  بەرپرســان  یەکدەنگــی  و  یەکڕیــزی 
وەالنانی کێشە و ملمالنێ ناوخۆییەکانی، 
ڕاســتای  لــە  گرینــگ  ئەســڵێکی  بــە 
گۆڕانکارییانــە  ئــەو  کردنــی  جێبەجــێ 

زانیوە.
گۆڕانکاری لە یاســای بنەڕەتی ڕێژیمی 
کۆماری ئیسالمی ئێران بەرەو یاسایەکی 
دێموکراتیک و سەردەمیانە کە واڵمدەری 
هەمــوو داخوازی و کێشــە و گرفتەکانی 

خەڵــک و هەمــوو نەتەوەکانی ئێران بێت، 
ئامانــج و هیــوای هەمــوو ئازادیخوازان و 
بــەاڵم پرســیار  ئێرانییــە،  گۆڕانخوازانــی 
ئەمەیــە کــە ئاخــۆ مەبەســتی خامنەیــی 
لە گۆڕان لە ســاختار و یاســای بنەڕەتی 
واڵت ئەویش لە کەمترین ماوەدا، چییە؟
ناوبــراو ســاڵی ١٣٦٨ی هەتــاوی و پــاش 
مردنــی خومەینــی لــە الیــەن مەجلیســی 
خوبــرەگان وەکــوو ڕێبەری ڕێژیــم دیاری 
کــرا، هەتاکــوو ئێســتا چ وەک کەســی 
یەکەمــی ئەو ڕێژیمە و هەروەها ڕێبەری 
ئایینی بەشێکی زۆر لە شیعەکان، هەموو 
یاسا و بڕیارەکانی بۆخۆی قۆرغ کردوون 

و حکوومــەت، هێزە چەکدارەکان، بەســیج 
و ملیشــیاکانی ســەر بە سپای پاسدارانی 
چ لــە ناوخــۆی ئێــران یاخود لــە دەرەوەڕا، 
ڕاســتەوخۆ لەژێــر فەرمانــی ئــەودان و بە 

بڕیاری ناوبراو هەڵدەسووڕێن.
پــاش نیزیــک بە ســێ دەیە، لە ســێبەری 
دەســەاڵتداری ناوبــراودا خەڵــک و واڵتی 
ئێران ســاڵ بە ســاڵ، زیاتر و زیاتر تووشی 
نەهامەتــی و ماڵوێرانــی بــوون، تەناهــی 
واڵتانــی دوور و نزیــک بــە هــۆی بڕیارە 
دەســتێوەردانەکانی  و  ئاژاوەگێڕانــەکان 
لــەو واڵتانــە تێــک چــووە و خەڵکانێکی 
و  زێدەخوازیــی  قووربانــی  بوونەتــە  زۆر 

ناڕەواکانــی، چــوار دەیەیــە کــە  بڕیــارە 
لەژێر ســێبەری ئەو ســاختارە و ئەو یاســا 
بنەڕەتییــە خەڵکــی ئێــران و بــە تایبــەت 
بەلــووچ،  عــەرەب،  کــورد،  نەتەوەکانــی 
ئــازەری و ...، و جیابیــران و سیاســییان 
ئــازار و ئەشــکەنجە دەدرێن و مافەکانیان 
پێشێل کراون، بەرپرسانی ئەو ڕێژیمە و بە 
تایبەت عەلی خامنەیی هیچ کات تەنیا 
بۆ چرکەســاتێکیش بیریــان لەوە نەکردووە 
کــە بڕیــار و یاســاکانیان پێویســتیان بــە 
گۆڕانکاری هەیە، بەاڵم ئێستا چ ڕووی 
پرســە  ئــەو  کــە  ڕوودەدات  یــان چ  داوە 
ئەوەندە الی کەسی یەکەمی ئەو ڕێژیمە 

گرینــگ بووەتــەوە کــە دەیهەوێــت تەنیــا 
لــە مــاوەی ٤ مانگدا ســاختاری واڵت و 
یاسای بنەڕەتی ئاڵوگۆڕی بەسەردا بێت.
نــە کاریگــەری گەمــارۆکان و تــرس لــە 
تەریکترکەوتنــەوە، نــە داڕمانی ئابووریی 
لــە  ســەرمایەکان  بەتااڵنبرانــی  و  واڵت 
الیەن بەرپرســان و کەســە نزیکەکانیانەوە، 
لــە  یــەک  قەیرانــە  قووڵتربوونــەوەی  نــە 
دوای یەکــەکان لــە ئێــران و خراپتربوونی 
بــاری گوزەرانــی خەڵــک و نــە بێــزاری 
و  سیاســەت  دەســت  لــە  نێونەتەوەیــی 
ئێــران  شــەڕئەنگێزانەکانی  دەســتێوەردانە 
نابنــە  هیچیــان  ناوچــە،  واڵتانــی  لــە 

بڕیــارەی  ئــەو  ڕاســتەقینەی  هــۆکاری 
عەلی خامنەیی، بەاڵم بێگومانم لەوەیکە 
گۆڕانکارییــە  لــەو  ناوبــراو  مەبەســتی 
بنەڕەتــی واڵت،  یاســای  لــە ســاختار و 
کارئاســانی و ڕێگاخۆشــکردنە بۆ ئەوەی 
کــە موجتەبــای کــوڕی وەکــوو ڕێبەری 
ڕێژیم دەستنیشان و بناسێنێت پێش لەوەی 

بۆ هەمیشە ماڵئاوایی لە ژیان بکات.
لە ڕاســتیدا ترســی خامنەیی لە الیەکەوە 
کێشــمەکێش و شــەڕی دەســەاڵتە پــاش 
مردنــی خــۆی و لــە الیەکــی دیکەشــەوە 
ترســی ئــەوەی هەیــە کــە بنەماڵەکــەی 
پــاش خــۆی بــە چارەنووســی بنەماڵــەی 
و  بــڕۆن  ڕەفســنجانی  و  خومەینــی 
هەموو شــتێک لەدەســت بــدەن، هەر بۆیە 
هێژموونــی خــۆی بــۆ کۆنتــرۆڵ کــردن 
بــۆ  دەســتوپەیوەندییەکانی  هەروەهــا  و 
ســازماندان و دەستەبەندی ئەو ئاڵوگۆڕانە 
هەتــا جێبەجێکردنی ئەو پیالنەش مەرجی 
ویالیەتــی  هەتاکــوو  ئەوالیــە،  بێئەمــالو 
بنەماڵەکــەی بەســەر ئێرانــدا مســۆگەر و 
هەتاهەتایی بکات و سسلسەی خامنەیی 

بنیات بنێت.



ژمارە ٧٤٤، ٣٠ ڕێبەندانی ١٠١٣٩٧

كۆنگــرە، دەرگای دیالۆگ بو 
ئــەو ڕێكخراوانەی كە دان بە 
مافــی نەتەوەكانــدا دەنێــن، 
بــووە.  ئــاوەاڵ  كات  هەمــوو 

نووسینگەی کۆنگرەی نەتەوەکانی 
ئێرانــی فیــدراڵ ڕێکەوتی ٢٦ی 
زایینــی  ٢٠١٩ی  ژانویــەی 
سیاســی  ڕووداوە  بــه  ســەبارەت 
و  نێوخــۆ  کۆمەاڵیەتییەکانــی  و 
هەروەهــا  و  ئێــران  دەرەوەی 
ســتراتێژیی هەنووکەیــی کۆنگــرە 
و بەتایبــەت سیاســەتی کۆنگــرە 
یەکگرتووییــە  بــه  ســەبارەت 
سیاســییەکان لــە خەبــات دژ بــه 
ئیســامیی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
ئێــران کۆبوونەوەیەکــی تایبەتــی 
لــە کۆڵنــی ئاڵمان بەبەشــداری 
حیزبەکانــی  ڕێبەرانــی  هەمــوو 

ئەندامی کۆنگرە بەڕێوە برد.
ســەبارەت بە چەنــد و چۆنی ئەم 
دانیشــتنە و بڕیار و ڕاســپاردەکانی، 
بەڕێــز  لەگــەڵ  وتووێژێکمــان 
خۆشــهەیکەل"  "جەهانبەخــش 
کۆنگــرە  دەبیرخانــەی  بەرپرســی 
پێکهێنــاوە کــە لێــرەدا دەخرێتە نەر 

دیدی ئێوەی بەڕێز:

وتووێژ: شەماڵ تەرغیبی

ژانویــەی  26ی  ڕێکەوتــی   .1
ئەمســاڵ کۆنگــرەی نەتەوەکانی 
ئێرانی فیدراڵ ڕاگەیەندراوێکی 
بــاو کردەوە کە تێیدا باســی لە 
تایبــەت  و  بەپەلــە  دانیشــتنێکی 
کرابــوو؛ لــە ڕاگەیەندراوەکــەدا 
پێکــراوە  ئیشــارەی  وەک 
ڕووداوەکانــی ئێــران ڕۆژەڤــی 
باسەکان بوون؛ تکایە لەمبارەوە 
برێــک شــیکاری زیاترمــان پــێ 

بدەن؟
پێشــەكی زۆر سپاســتان دەكەم. بەر لەوەی 
بچمــە ســەر واڵمــی پرســیارەكانتان، پێــم 
خۆشــە ســەبارەت بە چۆنیەتیــی دامەزران 

جەهانبەخش خۆشهەیکەل

و هەروەهــا هــۆی پێکهاتنــی كۆنگــرەی 
نەتەوەكانی ئێرانی فیدراڵ بە كورتی ئاماژە 
بەوە بكەم کە هەر ڕێكخراوێکی سیاســی 
یــان تەشــەكولیك بــە هــۆی پێویســتییەك 
پێــك دێــت. كۆنگــرەی نەتەوەكانی ئێرانی 
فیدراڵیش بە هۆی ئەوە پێک هات كە تا 
ئەو كاتە نەتەوەكانی ناو جوغرافیای ئێران 
بــۆ وەدســتهێنانی مافەكانیــان هــەر كامە 
بــۆ خــۆی و بــە تەنیــا لەگــەڵ كۆمــاری 

ئیسالمی لە بەربەرەكانێدا بوو. 
ئەمــە دەرفەتی بۆ ڕێژیم پێك هێنابوو کە 
بتوانێ خەبات و تیكۆشــانی نەتەوەكان لە 
ڕێگای جۆراوجۆرەوە چەواشە بكات. هەر 
بۆیــە، ڕێكخــراوە سیاســییەكانی ســەر بــە 
نەتەوە ستەملێکراوەكانی ئێران بۆ ئەوەیکە 
خەبــات و تێکۆشــانیان شــوێندانەرییەكی 
زۆرتــری هەبێــت و بەهێزتــر لــە جــاران لە 
بەرانبەر كۆماری ئیسالمیی ئێراندا درێژە 
بە خەباتی خۆیان بدەن، بە دەسپێشــخەریی 
هێندێک ڕێكخراوی ســەر بە نەتەوەكانی 
ئێران لە ساڵی ٢٠٠٥ی زایینی لە شاری 

لەندەن ئەو کۆنگرەیە دامەزرا.
فیــدراڵ  ئێرانــی  نەتەوەكانــی  كۆنگــرەی 
تــا ئێســتا تاكــە هاوپەیمانییــەک بووە كە 
توانیویە حیزب و ڕێكخراوە سیاســییەكانی 
هەموو نەتەوەكانی بێبەش له دەسەاڵت لە 
ســاحەی سیاســیی ئێراندا لــە دەوری یەك 
كــۆ بكاتــەوە و بە یەكگرتوویی لەو كاتەوە 
تــا ئێســتا درێــژەی بــە كار و تێكۆشــانی 

خۆی داوە.
لە واڵمی پرسیاری یەكەمدا دەبێ ئاماژە 
بەوە بكەم کە هەر وەك ئاگادارن كۆماری 
ناوەتــە ســااڵنی  پێــی  ئێــران  ئیســالمیی 
دوایــی تەمەنــی خــۆی. ڕووداوەكانی ئەم 
دواییــە چ لــە نــاو ئێران و چ لــە ناوچەدا 
بــە تایبــەت دوای هاتنــەدەری ویالیەتــە 
یەكگرتــووەكان لــە ڕێكکەوتنــی ئەتۆمی 
ئابوورییــەكان  گەمــارۆ  گەڕاندنــەوەی  و 
لــە الیــەك و ڕق و قینــی پەنگخواردووی 

ســەركوتی  ئاكامــی  لــە  ئێــران  گەالنــی 
دڕندانــەی ئەو گەالنە لــە الیەن كۆماری 
ئیســالمیی ئێرانــەوە و هەروەها جموجۆڵی 
ئــەم دواییانــەی ئۆپۆزیســیۆنی ئێــران بــە 
یەکگرتوویــی  پێكهینانــی  مەبەســتی 
دوای  بــۆ  ئاڵترناتیــڤ  دروســتكردنی  و 
ڕووخانــی كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران و 
سیاســییەكان  هێــزە  زۆربــەی  پێداگریــی 
لەســەر ئــەوە كــە تەنیــا ڕووخانــی ڕێژیــم 
و هەبوونــی بەرنامەیەكــی داڕێــژراو بــۆ 
داهاتووی ئێران لە ســەر دیسانتراڵ بوونی 
دەســەاڵت، خەڵكــی وەزاڵەهاتــووی ئێــران 
لــەم هەموو قەیرانە سیاســی و ئابووری و 
كۆمەاڵیەتییــە ڕزگار دەکات، دانپێدانانی 
هێندێک ڕەوتی سەرانســەری و شكاندنی 
تابــۆی فیدڕاڵیزم، وەخۆكەوتنی هێندێک 
بەرنامــەی  دانانــی  بــۆ  الیــەن  و  هێــز 
گونجاو بە مەبەســتی ڕووخانی كۆماری 
لەبەرچاوگرتنــی  بــە  ئێــران  ئیســالمیی 
ئــەو ڕاســتییە كــە داهاتووی ئێــران بە بێ 
چارەســەری پرســی نەتەوەكان ســەقامگیر 
نابێت، کۆمەڵێک پرس و بابەت بوون کە 
دوای ڕاوێــژ و لێكۆڵینەوە لە ڕووداوەكان، 
كۆنگــرە بریــاری دا بۆ شــرۆڤەی زیاتری 
ئــەم پرســانە و هێندێــک پرســی دیکــە و 
دانانــی پــالن و بەرنامــەی داهاتــوو بــۆ 
ئەگەری ڕوودانی هەر چەشنە ڕووداوێك، 
كۆبوونەوەی نائاسایی لە ئاستی سەرەوەی 
هەمــوو ڕێكخراوەكانی ئەندامی كۆنگرەدا 

پێك بێنێ.

لــەم  بەشــێک  لــە   .2
لــەوە  بــاس  ڕاگەیەنــدراوەدا 
تاوتــوێ  "پــاش  کــە  کــراوە 
و  بابەتەکانــی  و  بــاس  کردنــی 
وتووێژ ســەبارەت به ستراتێژیی 
هەنووکەیــی کۆنگرە و بەتایبەت 
سیاســەتی کۆنگــرە ســەبارەت به 
لــە  سیاســییەکان  یەکگرتووییــە 

خەبات دژ به کۆماری ئیســامیی 
ئێرانــدا گەیشــته رێککەوتنێکی 
لــە  مەبەســت  هەمەالیەنــە"؛ 
ڕێککەوتنــی هەمەالیەنــە چییە؟ 
مەگەر پێشتر ڕێککەوتنێکی لەو 

چەشنە بوونی نەبوو؟
هەر ڕێكخراویك بو ڕاپەڕاندنی ئەركەكانی 
خــۆی هەم ئامانجی ســتراتژیکی هەیە و 
هــەم تاكتیكــی بــە پێــی پێشــهاتەكان كــە 
پێــش دێــن. كۆنگــرە هەمیشــە و هەمــوو 
كاتێک لە نێو خۆیدا لە سەر ستراتژی بە 
تــەواوی تەبــا و هاوڕا بووە. هەر بۆیە لەو 
بارەوە وەكوو ئوســوولی بنەڕەتیی كۆنگرە، 
دەرگای دیالــۆگ بــو ئــەو ڕێكخراوانەی 
دەنێــن،  نەتەوەكانــدا  مافــی  بــە  دان  كــە 
و  ئەحــزاب  بــووە.  ئــاوەاڵ  كات  هەمــوو 
نەتەوەكانــی  كۆنگــرەی  ڕێكخراوەكانــی 
ئێرانــی فیــدراڵ بە پێی پێــڕەوی ناوخۆی 
ئەحــزاب، لــەوەدا كە لەگــەڵ كامە حیزب 
یــان ســازمان دەتوانــن ئاڵوگــۆڕی بیروڕا 
پاراســتووە.  ســەربەخۆیی خۆیــان  بكــەن، 
لــە كۆبوونــەوەی ئاماژەپێكــراودا بــە پێــی 
هەلومــەرج هێندێــک بریــاری گشــتی بە 

سەرنجدان بە وردەكارییەكان دران. 

چــی  دواترتــان  بەرنامــەی   .3
دەبێــت؟ بەســەرنجدان بەوەیکە 
لــە ڕاگەیەندراوەکــەدا وتووتانە 
ســەبارەت  کۆنگــرە  "سیاســەتی 
بــه یەکگرتووییە سیاســییەکان لە 
خەبات دژ به کۆماری ئیســامیی 
ئێرانــدا گەیشــته رێککەوتنێکی 
هەمەالیەنە". بەرنامەی کاریتان 
بــۆ هەلومەرجی ئیســتە ئێران و 

دواڕۆژی ئێران چی دەبێ؟
پرســیارەدا  لــەم  كــە  دواتــر  بەرنامــەی 
هاتــووە، دیاریكردنــی بەرنامــە و پــالن بۆ 
داهاتــوو و دانانــی كۆمیتــە كارییــەکان 
بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی هەرچــی زیاتــری 

كۆماری ئیســالمیی ئێران و دابەشكردنی 
ئەركــە نێوخۆییەكانــی كۆنگــرە لــە ســەر 
بنەمای پێڕەوی ناوخۆی كۆنگرە دەبێت.

داهاتــوو  بــۆ  كۆنگــرە  كاری  بەرنامــەی 
بەشــەی  لــەو  نزیكبوونــەوە  لــە  بریتییــە 
ئۆپۆزیســیۆن کــە خۆیان بە سەرانســەری 
نــاو دەبــەن، بــە پێــی ئــەو خااڵنــەی كــە 
ســەری  لــە  نائاســاییەدا  كۆبوونــەوە  لــەم 
ڕێــك كەوتوویــن و هەروەهــا گەیشــتن بــە 
پالتفۆرمێكــە كــە بــەو پێیە ئۆپۆزیســیۆن 
بتوانــێ تــەواوی وزەی خوی بۆ ڕووخانی 
ڕێــگا  لــە  ئێــران  ئیســالمیی  كۆمــاری 
جۆراوجۆرەكانــەوە بخاتــە کار و هەروەهــا 
بــە ئەزموون وەرگرتن لــەو هێزانەی كە بە 
شــێوەیەكیتر لــە بەربەرەكانێــدان، هەرچــی 
زیاتــر خۆی بــۆ قۆناغەکانــی داهاتووی 

خەبات ئامادە بكات.

ڕاگەیەندراوەکــەدا  لــە   .4
قووڵتربوونــەوەی  لــە  باســتان 
زیاتری قەیرانــەکان لە نیوخۆی 
ئێــران کــردووە. ئایــا کۆنگــرە 
پێــی وایە کــە ئــەم قەیرانانە لە 
داهاتوویەکــی نیزیکــدا دەبێتــە 
هــۆی کۆتایــی تەمەنــی کۆماری 

ئیسامی؟
بــە ســەرنجدان بــە ڕووداوەكانــی ڕابــردوو 
و هەروەهــا بارودۆخــی ناوچــە و واڵتانــی 
دراوســێی ئێــران و دەســتێوەردانی ئێــران و 
یارمەتی گەیاندنی بە هێزە بناژۆخوازەكان 
و بوونــی لــە ســووریە و یەمــەن و هەروەها 
هێندێک فاكتەری دیکە کە کاردانەوەی 
تونــدی کۆمەڵــگای جیهانــی و گەالنی 
ناوچەکــەی لــێ کەوتۆتــەوە و هەروەهــا 
دۆخــی نێوخۆیــی ئێــران، دەكــرێ بڵێیــن 
ڕێژیم تووشی سەرلێشێواوی و قەیرانێکی 
قــووڵ هاتــووە كــە زەحمەتــە بتوانێ خۆی 
لــێ دەربــاز بــكات. هــەر بۆیــە دیمەنــی 
و  ملهــۆڕ  ڕێژیمــە  ئــەو  بــۆ  داهاتــوو 

کۆنەپەرســتە ئێســتا تاریکتــر لــە جــاران 
ئاســۆی  بەپێچەوانــەوە،  و  دەبینرێــت 
ســەرکەوتنی خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی 
گەالنــی ســتەملێکراوی ئێــران ڕوونتــر و 

نزیکتر دێتە پێش چاو.

5. کۆنگرە لە ماوەی ڕابردوودا 
سیاســی  دۆخــی  بــە  ســەبارەت 
ڕەوتــی  بەتایبــەت  و  ئێــران 
سەرکووتی سیستماتیکی گەالنی 
ئێــران چەنــدە کاری کــردووە؟ 
بــەو مانایــە کــە چەنــدە هەوڵی 
و  بیانییــەکان  الیەنــە  کــە  داوە 
یــەک لــەوان یەکیەتــی ئورووپا 
لەمبارەوە وشیار بکاتەوە؟ ئەگەر 
کراوە واڵمی ئەوان چی بووە؟

کۆنگــرە لە ماوەی ڕابردوودا، لە ڕێگەی 
بــە  ســەبارەت  پێوەندییەکانیــەوه،  بەشــی 
دۆخی سیاسیی ئێران و بەتایبەتی ڕەوتی 
ســەرکوتی سیســتماتیکی گەالنــی ئێران 
توانیویەتــی ســەرنجی هێندێــک كــۆڕ و 
كۆمەڵی بیانی بۆ گۆشــار خســتنە ســەر 
كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران ڕابكێشــێت. 
ئامــاژە  دەتوانیــن  پێوەندییــەدا  لــەو  هــەر 
پارلمانــی  لــە  بــە كۆبوونــەوەی كۆنگــرە 
ئورووپــا بكەیــن کــە ئــەو كۆبوونەوەیــە بە 
ئامادەبوونــی نوێنــەری ناتــۆ و هەروەهــا 
نوێنەرانــی یەكیەتیــی ئورووپــا گیرا و لە 
كۆبوونەوەکەدا بە وردی تیشك خرایە سەر 
كۆماری ئیســالمیی ئێران كە بە شــێوەی 
سیســتماتیك مافەكانــی مــرۆڤ پێشــێل 
دەكات و لە سەركوت و گرتنی چاالكانی 

نەتەوەكانی ئێران  بەردەوامە.
لــە وەاڵ مــدا ئــە وان پێیان وایە لــە كاناڵە 
كــە  دەدرێ  هــەوڵ  دیپلۆماتیكەکانــدا 
ئــەو پێشــێل كردنانــە باس بكرێــن و وەكوو 
كارنامــەی ئــەو ڕێژیمە ســەرەڕۆیانە و لە 

كاتی خۆیدا كەڵكی لێوەربگیرێت.

لە ٧ی نۆوامبری ١٩٩٩ی زایینیدا 
ڕێکخراوی یونێســکۆ بەمەبەســتی 
پارێــزگاری کــردن و یارمەتیــدان 
بــە مانــەوەی جۆراوجۆرییــە زمانی 
٢١ی  ڕۆژی  فەرهەنگییــەکان،  و 
فێبریــەی، کــە بەرامبــەرە لەگەڵ 
٢ و ٣ی ڕەشــەمە، وەک ڕۆژی 

جیهانی زمانی دایکی ناساند.
دۆخی زمانی کوردی لە ئێستەی 
چ  لــە  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
پرســی  گرینگــی  ئاســتێکدایە؟ 
زمان لە پڕۆســەی نەتەوەســازیدا 
بــەردەم  کۆســپەکانی  چییــە؟ 
گەشــەکردنی زمانــی کــوردی لە 
چیدان؟ ئەمانە و چەند پرسیارێکی 

دیکەمان ئاراستەی بەرێز«بێهزاد 
حیزبــی  پێشــمەرگەی  قــادری« 
دێموکــرات کــردووە کــە بۆخۆیــان 
وەک  درێــژ،  و  دوور  ماوەیەکــی 
چاالکــی فەرهەنگــی لــە نێوخۆی 
وانەبێــژی  ئەرکــی  کوردســتان 
زمانــی کوردییــان لە ئەســتۆ بووە 
کۆمەڵەچیرۆکــی  دوو  خاوەنــی  و 
کوردین بە ناوەکانی  »شــاوەتی 
جنۆکە« و »نێچیری وەرزەکان«.

وتووێژ: کوردستان

پڕۆســەی  لــە  1-زمــان 
نەتەوەسازیدا چ ڕۆڵێكی هەیە؟

لــە  کــە  خەڵكێکــە  کۆمەڵــە  نەتــەوە 
ڕەوتــی مێــژوودا پەیدا بووە و ســەقامگیر 
بــووە. کۆمەڵــە خەڵکیــك کــە تەنیا پاش 
قۆناغێکــی دیاریکــراوی گەشــەکردن و 
پێگەیشــتندا دەبێتە نەتەوە. فاکتەرەکانی 
هاوبــەش،  خاکــی  لــە:  بریتیــن  نەتــەوە 
فەرهەنگــی هاوبــەش، ئابووریی هاوبەش، 
زمانی هاوبەش، هەست وسۆزی هاوبەش. 
بۆیــە گرینگــی زمــان دێتــە ئــاراوە و لــە 
پێناســەکردنی  گرینگەکانــی  فاکتــەرە 

نەتەوەیە.

2-زمانــی کوردی خــاوەن دوو 
التینییــە،  و  ئارامــی  ڕێنووســی 
ڕێنــووس  دوو  ئێــوە  بــەڕای 
هــۆکاری  نابێتــە  زمانێکــدا  لــە 
کەمتــر  یــان  گەشــەنەکردن 

گەشەکردنی ئەو زمانە؟
تــا شــوێنێک من ئاگادار بــم، لە جیهاندا 
هیــچ زمانێک نییە کــە بە دوو ڕێنووس 
وەربگیرێــت.  کەڵکــی  نووســینی  بــۆ 
بــە  پێویســتمان  ئێمــە  هەنووکەیشــدا  لــە 
ڕێنووســێکی ئیســتاندارد و یەکگرتــووی 
کــوردی هەیــە تا لــە هەموو بەشــەکانی 

لێوەربگیرێــت،  کەڵكــی  کوردســتان 
بۆیــە بوونــی دوو ڕێنــووس هەڵەیــە و لــە 
هەنووکــەدا کەڵکوەرگرتــن لە ڕێنووســی 
ئارامــی، باشــترین بژاردەیــە، چونکە هەم 
لە باشــووری کوردستان بووە بە ڕێنووسی 
فەرمی و هەم زۆرینەی کتێبەکانمان بەم 
ڕێنووسەیە و زۆر هۆکاری تریش هەن کە 

دەتوانن پێداچوونەوەی بۆبکەن.

خــاوەن  زمانــی  3-چەندیــن 
مێژوو وەک ســۆمەری، فریگی، 
سانســکریتی و... بــە هــۆکاری 
تــر  هــۆکاری  بــوون  ئاســمیلە 
ســڕدراونەتەوە، زمانــی کوردی 
هەوڵدانــە  و  ئاســمیلە  وێــڕای 
نی  کا ە ر هێنە ڕ و ســو ر سە
داگیرکــەران، هــۆکاری چییە لە 
سڕینەوەیدا سەرکەوتوو نەبوون؟
بــە بۆچوونــی مــن، چەندیــن هــۆکاری 
ســەرەکی بوونی هەیە، کە لێرە ئاماژە بە 

چەند خاڵ دەکەم:
کــوردی  زمانــی  دەوڵەمەندبوونــی  ئــا - 
لەبواری بەرفراوانیی زاراوە و بن زاراوە  و 
هەروەها بازنەی بەرباڵوی وشــە، یەکێكە 

لە هۆکارەکان.
ب -  قووڵــی هەســتی نەتەوایەتی 
خەڵکــی  لــە  زۆر  نێــو کۆمەڵێکــی  لــە 
نیشــتمانپەروەر و شۆڕشــگێڕ، هۆیەکــی 

کاریگەری ترە.
و  خەڵکییــەکان  ئەنجومەنــە  پ-بوونــی 
چاالکییــان لە بواری زمــان و کەلتووری 
کوردی، لەم سااڵنەدا بەڕاستی کاریگەر 

و ئەرێنی بووە.
وەک  دێموکــرات،  حیزبــی  د-بوونــی 
مافــی  بــۆ  کــە  نەتەوەیــی  حیزبێکــی 
نەتەوەیــی گەلــی کــورد خەبــات دەکات، 
لــە درێژایــی ئــەم ٧٠ و چەنــد ســاڵەدا، 
زۆر کاریگــەر بــووە و بــە دڵنیاییــەوە جێ 

قامکی بە جوانی دیارە. و...

لــە  کــوردی  4-زمانــی 
قوتابخانەکانــی ڕۆژهەاڵت ڕێگە 
پێنــەدراوە، ئەمە لەالی تۆ بە چ 

واتایەکە؟
بێبەش کردنی مندااڵن لە زمانی دایکی 
ئەمــە  و  کوژییــە  دایــک  ڕاســتیدا  لــە 
کردەوەیەکــی دژە مرۆڤانەیــە و تاوانێکی 

گەورەیە.

5-زمانناســەکانی کورد، شرۆڤە 
بــۆ  جۆراوجۆریــان  وشــیکاری 
زمانــی کوردی کــردووە، بۆچی 
یەکگرتوویــی  بــە  نەیانتوانیــوە 
لــە  یەکــڕەن  پێناســەیەکی 

زمانەکەمان بکەن؟
کورد تا ئێستا نەیتوانیوە بگات بە کیانی 
ســەربەخۆی خــۆی و نەبوونی دەوڵەتێکی 
کورد، دەتوانێت هۆکاری ســەرەکی بێت. 
هەروەهــا نەبوونــی فەرهەنگســتانێک کە 
ئەو یەکگرتووییە دروست بکات، دەتوانێت 
فرەچەشــنی  هەروەهــا  بێــت.  کەلێنێــک 
لــە بــواری سیاســی، ئایینــی و زاراوەیی، 

دەتوانێت کاریگەریی نەرێنی ببێت.

6-لــە ئاســتی جیهانــدا، چــۆن 
ســەیری گرینگیی زمانی دایکی 

دەکەن؟
بەپێــی وتەکانــی ڕێکخــراوەی جیهانیــی 
کۆمەڵــگا  هەرتاکێکــی  یۆنیســکۆ، 
کــە نەتوانێــت بــە زمانــی دایکــی خۆی  
بخوێنێــت و بنووســێت، نەخوێنــدەوار دێتــە 

ئەژمار.

بوونــی حیزبــی دێموکــرات، وەک حیزبێکی نەتەوەیــی جێ قامکی 
دیارە بۆ ئەوەیکە زمانی دایکی نەسڕێتەوە



١١ ژمارە ٧٤٤، ١٩ی فێوریەی ٢٠١٩

پووچانەوەی تەمەن
بە ساڵ چل و هەزاران ڕۆژ

خەزانــەی بەنرخی تەمەمنان،
پووچانەوە متەن  متەن 

بە دەستی دزانی ژیامنان !
ئەوینامن  گوڵچرای  شــەماڵەی 

مۆم لەسەر مۆم کوژانەوە
"ئەوین" تەنگی  شــەوەزەنگی  ڕەشەبای  بە 

ســەوزەگیای پێکەنین و بزەی چرۆی هیواکامنان
پێشێلی پۆتینی پیرەپاشای پاییزە بیرن!

پیاوانم  شەپۆلی ڕەشۆڵەی ژنان و 
ئەهریمەن فووتباڵــی  تیمی  وەک 

تاریک ڕەنگن و  ماتەم پۆش  یەکدەست،  هەموو 
ڕوباتی گەڕۆکــی بێدەنگن!

نە ڕەنگی سوور، بزەی ئەدا لە چاوی شار
نە هەڵفڕینی کۆی هاوار،

دەیبزوێنێ هێزی نووســتووی هەناوی شار...

گهنداو....!
گهنداو....!
گهنداو....!
گهنداو....!
گهنداو....!
گهنداو....!
گهنداو....!
گهنداو....!
گهنداو....!
گهنداو....!
گهنداو....!

لــە 
گەل  کورتــی  بیــری 

نەماوە گەرچی 
گەناوی ئەم گەڕاوە بەد ڕژاوە

زاڵە گەلی خستۆتە  گەندەڵ  گەرای 
دابڕاوە لە جومگەی  کۆمەڵ  لەشی 
درۆ و تاوان، دزی و تااڵن و کوشتن

بڕاوە بااڵمان  بە  کراسێکە 
هەتا زۆردار دەکا زۆربار و سەربار
گەلی بن بار پتر ڕام و ڕەتاوە

لــە دابی ژینی ئەمڕۆ هەر نییە داد
گرانی و بێ بەشــی و بێدەنگی باوە

کە نانت چوو بەچی دەربەســتی مانی
ژیان مەرگە، ئەگەر بڕوای نەماوە !

چنگاڵی جەجاڵ
 مەمرەو مەژییە چل ساڵە ژیان 

لەگەڵ ئەمانە چەن تاڵە ژیان
لە تاوی ژانی ئەو هەموو دەردە 

لێم بۆتە كەكرە لەم ماڵە ژیان
ئاساری كەڵپەی لەجەستەم زۆرن 

هەردەڵێی كۆنە گەماڵە ژیان
نێو چاوی دەڵێی هەوری  تەرزەیە 

نەمدیوە بڵێن: ساماڵە ژیان
هەر لەتەی چاڵێك بۆتە مەسكەنی 

بە دەس ڕەشەبا شیتاڵە ژیان
مەلێكی كوێری كەنەفتە لێرە 
 بێ دەس والق وبێ باڵە ژیان

جێی لێژە لێرە ئەویش وەك ئێمە 
بەدوای ژینەوە عەوداڵە ژیان
بۆ ئێمە سرك و تۆڕو ڕەویوە 

بۆ زاڵم دەڵێی ئاواڵە ژیان
ناوێرم دەمێ بەرم بۆ لێوی 

لێم بۆتە كەمڕەو تەباڵە ژیان
دەست و پێی گیرەو لێوی دووراوە 

 دیلی چنگای جەجاڵە ژیان
بڕفێن بڕفێنە بۆ مانەوەی وا 

هەی سەگی تێڕی لەم حاڵە ژیان
هەتا ئەمانە ئاودێری ژین بن 

لەم واڵتەدا محاڵە ژیان
 بگرەو بكوژە، ببڕەو بخۆیە 

زاڵم هێند زاڵە زەواڵە ژیان
هەتاسەر قافڵە گەمژەو نەزان بێ 

هەر بەرەو قوڕ و نێو چاڵە ژیان
تا ئەمانە بن خوار و دزێوە 
هەركە نەمێنن شەپاڵە ژیان.

ڕەشماڵێك دیارە لەكەلی ئاوات 
بتوانی خۆشە لەو یاڵە ژیان

ڕۆژێك هەردەچمە شاری ئارەزوو 
قادرعەلیخاقەت ناڵێم خەون وخەیاڵە ژیان

ڕەحیم لوقمانی

ڕەحیم لوقمانی
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ڕۆژنامــەی کوردســتان بــە مەبەســتی هەرچــی زیاتــر ئاشــکراکردنی 
پێشــێلکاری مافی مرۆڤ لە ناوچەکانی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت، هەر 
دوو حەوتــوو جارێــک ڕاپۆرتێک لە ســەر بارودۆخــی مافی مرۆڤ لە 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەر دیدی خوێنەرانی ڕۆژنامەی 

کوردستان.
ئــەم ڕاپــۆرت و ئامارانــە بــاس لــە حاڵەتەکانــی پێشــێلکردنی مافی مرۆڤ لە مــاوەی دوو 
حەوتووی کۆتایی مانگی ڕێبەندانی ســاڵی  ٩٧ هەتاوی لە شــار و ناوچە کوردنشــینەکانی 
کوردســتانی ڕۆژهەاڵت کە بریتییە لە حاڵەتەکانی دەستبەســەر کردن، بانگهێشت، ئێعدام، 
کــوژران و برینداربوونــی کۆڵبــەران، کرێکاران، خۆکوشــتن، زیندانیــان و مەحکووم کردنی 

هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران دەکات، لە خۆ دەگرێت.

دەسبەســەر کردن، زیندانی، بانگهێشت، 
بڕینەوەی حوکم و ناڕوونی چارەنووســی 

هاوواڵتییان
بەپێــی ڕاپۆرتــی هەواڵــی گەیشــتوو بــە 
ڕۆژی  کوردپــا،  هەواڵدەریــی  ئاژانســی 
دووشەممە ١٥ی ڕێبەندان، "ئارام زەندی"، 
شــاری  خەڵکــی  کرێــکاری  چاالکــی 
ســنە، لــە الیــەن قــەرارگای فەرماندەیــی 
هێــزە ئینتزامییەکان لەو شــارە بانگهێشــت 
مــاوەی  لــە  پەیوەندییــەدا،  لــەو  کــرا. 
مامۆســتای  چــوار  ڕابــردوودا،  ڕۆژانــی 
کورد بە ناوەکانی "ســووهەیال ســەعیدی، 
حەمیــد  عەرەبــی،  زمانــی  مامۆســتای 
ئاریانــا، مامۆســتای زمانی ئینگلیســی، 
ئەسعەد ئەولیایی بەڕێوەبەری نووسینگەی 
ئیســفەندیاری  عەتــا  و  کۆمەاڵیەتــی 
فارســی"،  زمانــی  وێژەیــی  مامۆســتای 
بانگهێشــتی ئیــدارەی ئیتالعاتــی شــاری 

دیواندەرە کران.  
ڕێبەنــدان،  ١٧ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
ســێ هاوواڵتیــی کــورد، خەڵکــی شــاری 
پیرانشار بە ناوەکانی "باپیرە بەرزە، ئەحمەد 

هێامیەک لە پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە دوو حەوتووی ڕابردوودا:

قەالتەڕەشــی و ســڵێمان محەممەدنژاد"، بە 
یەکێــک  لەگــەڵ  "هــاوکاری  تۆمەتــی 
ئۆپوزســیونی  کوردییەکانــی  حیزبــە  لــە 
حکوومەتــی ئێــران" لە الیــەن لقی ١٠٢ی 
دادگای کەیفەری ٢ی شاری پیرانشار بە 
٢٥ مانــگ زیندانی تەعزیــری مەحکووم 

کرا. 
ڕێبەنــدان،  ١٥ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
چاالکێکــی کرێــکاری کــورد بــە نــاوی 
"ئومید ئەسەدی"، بانگهێشتی لقی دووی 
پرســکەر و دادسەرای گشتیی و ئینقالبی 

شاری کامیاران کرا. 
 رۆژی سێشەممە ١٦ی رێبەندان، الوێکی 
کورد به ناوی"موحســن ئەدوایی" خەڵکی 
گوندی "سلێن" سەر بە بەخشی هەورامانی 
ســەواڵوا و دانیشتووی شاری مەریوان، لە 
الیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەســەر 
و بــۆ ئیدارەی ئیتالعاتی شــاری مەریوان 

گوێزرایەوە. 
ڕێبەنــدان،  ١٧ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
الوێکــی کورد بە ناوی "ئاروین ئیقباڵی"، 
هوشــیار  کــوڕی  ســاڵ،   ٢٢ تەمــەن 

هێــزە  الیــەن  لــە  پــاوە،  شــاری  خەڵکــی 
ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر کــرا و بــۆ 

شوێنێکی نادیار ڕاگوێزراوە.
رێبەنــدان،  ١٧ی  چوارشــەممە،  ڕۆژی   
مامۆســتایەکی ئایینیــی کــورد، بە ناوی 
پێشــنوێژی  ئــازەری"  عیســا  "مامۆســتا 
ناوچــەی  بــە  ســەر  "کورانــه"  گونــدی 
الیــەن  لــە  ورمــێ،  برادۆســتی  ســۆمای 
کــراوە.  دەسبەســەر  پاســدارانەوە  ســپای 
هەروەها هاوواڵتییەک بەناوی "مەنســوور 
کــوڕی  ســاڵ،   ٢٩ تەمــەن  فەرەجــزادە"، 
شــاری  دادگای  الیــەن  لــە  ڕەجــەب، 
زینــدان  مانــگ  پێنــج  بــە  قووچانــەوە، 

مەحکووم کراوە. 
دوو  ڕێبەنــدان،  دووشــەمە، ١٥ی  ڕۆژی 
زیندانیــی سیاســیی کــورد بــه ناوەکانی " 
هووشــمەند عەلیپــوور" خەڵکی سەردەشــت 
و "محەممەد ئوســتاد قادر" خەڵکی ســەقز 
به هەبوونی پارێزەرەکەیان "علی ســاکنی" 
لــە لقی ٢ی بازپۆرســیی ســنەدا، تۆمەتە 

وەپاڵدراوەکەیان بۆ ڕوون کرایەوە.  
 مەســعود شــەمس نژاد، پارێزەری کوردی 

تۆمەتــی  بــە  ورمــێ  شــاری  خەڵکــی 
"پرۆپاگانــدە دژی نیــزام و هەوڵــدان دژی 
تەناهــی نەتەوەیــی" لــە الیــەن لقــی ٣ی 
دادگایــی ئینقالبــی ئەو شــارە بە ٦ ســاڵ 

زیندان مەحکووم کراوە. 
الوی  دوو  ڕابــردوودا،  ڕۆژانــی  مــاوەی 
کــورد، بــە ناوەکانــی "ســەالح ڕەعنایــی 
هێــزە  الیــەن  لــە  بێهجەتــی"،  حەمیــد  و 

ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کراون.
ڕێبەنــدان،  ٢٢ی  دووشــەممە،  رۆژی   
هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی "محەممەد 
ســەلیمی" تەمەن ٣١ ساڵ، کوڕی جەالل، 
لە بەخشی سیروان سەر بە شاری سنە، لە 
الیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەســەر و 
بۆ شوێنێکی نادیار گواستراوەتەوە. ڕۆژی 
سێشــەممە، ٢٣ی ڕێبەنــدان، چاالکێکــی 
ژینگەپارێزی، خەڵکی شــاری کامیاران، 
بە ناوی "ســیروان قوربانی"، لە الیەن هێزە 

ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کرا. 

کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران:
١٤ی  یەکشــەممە  ڕۆژی  ئێــوارەی 

ڕێبەنــدان، کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی 
 ٤٧ تەمــەن  حەمزەعەزیــز"  "غەفــوور 
ســاڵ خەڵکــی شــاری پیرانشــار بــە هۆی 

تەقینەوەی مین القێکی لە دەست دا.
ڕێبەنــدان،  ١٦ی  سێشــەممە  ڕۆژی   
"ئارمــان  نــاوی  بــە  کــورد  کۆڵبەرێکــی 
بــە  بانــە،  شــاری  خەڵکــی  فەالحــی" 
تەقــەی ڕاســتەوخۆی هێــزە نیزامییەکانی 
حکوومەتــی لە ســنووری "نەنــۆڕ" بریندار 

کرا. 
لــە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا، کۆمەڵێک 
کۆڵبــەری کورد لە ناوچەی "بێتووشـ"ـــی 
هێــزە  سەردەشــت، کەوتوونەتــە کەمینــی 
حکوومەتییــەکان و لــە ئاکامــی تەقــەی 
ئــەم هێــزەدا، کۆڵبەرێکی کــورد، به ناوی 
 ، ســاڵ   ٣٥ تەمــەن  بەخشــی"،  "ســامان 

کوڕی سەلیم به توندی بریندار بووە.

خۆکوژی هاوواڵتییان:
 ڕۆژی یەکشــەممە ٢١ی ڕێبەنــدان، ژنە 
هاوواڵتییەکی دانیشــتووی شاری سنە بە 
ناوی "لەیال )نازەنین( حوســێن پەناهی" لە 

الیــەن مێردەکەیەوە لە پارکی منداڵی ئەو 
شارە، کوژرا. 

ڕێبەنــدان،  ٢٠ی  شــەممە  ڕۆژی   
"دانیــال  نــاوی  بــە  مێرمنداڵێکــی کــورد 
خەڵکــی  کەمــاڵ  کــوڕی  شــێخە پوور" 

سەردەشت خۆی کوشتووە.
ڕێبەنــدان،  ٢٤ی  چوارشــەممە  ڕۆژی   
ســەربازێکی بۆکانــی بــە ناوی "عوســمان 
)ئەمیــر( خــزری" کــوڕی محەممــەد لــە 
پادگانــی ئەرتەشــی مەراغــە لــە ڕێگەی 

خۆکوژییەوە گیانی لە دەستداوە.

گیان لە دەستدانی کرێکاران: 
ڕێبەنــدان،  ١٩ی  هەینــی  ڕۆژی 
کرێکارێکــی الو بــه نــاو " محەممــەدڕەزا 
ســادقیان"، تەمــەن ٢٢ ســاڵ، خێزانــدار و 
خەڵکی گوندی "نەی بەند" سەر بە شاری 
قوروە لە کانگای "ساری گوونی" گیانی 

لەدەست دا.


