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سیســتمی كۆلۆنیالیستیی حاكم له  ئێران، 
لــه  به رامبــه ر نه خۆشــییه كی وێرانكــه ری 
وه كــوو كڕۆنــادا، نــه ك یارمه تیــی خه ڵكی 
نه داوه  و سیســتمێكی ته ندروســتیی وه های 
خه ڵــك  فریــای  وه   كــه   دانه مه زرانــدووه  
بكــه وێ، به ڵكــوو خــۆی بۆتــه  هۆكارێــك 
بــۆ هێنانــی ئــه و نه خۆشــییه  و بــه  بڕیــاره  
دواكه وتووانــه  و دژه مرۆییه كانــی هــه م لــه  
ڕێگــه ی ماهــان ئه یــره وه  كڕۆنــای هێنایه  
ئێــران و هه م له  ڕێگه ی قه ره نتینه نه كردنی 

قۆمه وه ، له  هه موو ئێران باڵوی كرده وه .
كڕۆنــا  ئێــران  ســه رتاپای  ئیــدی  ئێســته  
ئێــران  تــه واوی كۆمه ڵــگای  و  گرتوویــه  
له به رده م هه ڕه شــه ی كڕۆنادایه  و كۆمه ڵگا 

خۆی له گه ڵ ئه م نه خۆشییه  شه ڕ ده كا.
ڕێژیــم ته نیــا خه ریكــی پاراســتنی كه ســه  
ســوپای  و  به رپرســانیه تی  و  نزیكــه كان 
پاســدارانیش خه ریكی مافیای گه نده ڵییه  
تاكــوو شــتومه كی ته قه لوبــی بــه  خه ڵــك 

بفرۆشێ! 
ئێســتا هه مــوو كۆمه ڵــگای ئێــران له گه ڵ 
بــه ره وڕوو  كڕۆنــا  وه كــوو  مه ترســییه كی 
بــوون و هیــچ هیوایه كیــان بــه  سیســتمی 
ته ندروســتیی حكومه تــی نییــه  و خۆیــان 
لــه م  گیانیانــن.  ده ربازكردنــی  خه ریكــی 
كاته دا كه  هه مووی ڕای گشتی له  ئێران 
بــه  كڕۆناوه  خه ریكه ، كۆماری ئیســامی 
لــه  چه نــد بــواردا خه ریكــی گه نده ڵكارییه  
كــه  دوای تێپه ڕینی كڕۆنــاش، ژیانی ئه م 

كۆمه ڵگایه  ئاسووده  نابێ.
ڕێژیــم  ئــه وه ی  به هــۆی  ڕۆژانــه دا،  لــه م 
مه رجــه  نێونه ته وه ییه كانــی قبــووڵ نه كــرد، 
ئێــران كه وتــه  لیســتی ڕه شــی سیســتمی 
و  پــاره وه   ســپیكردنه وه ی  دژه   جیهانیــی 
ئــه م بڕیــاره  بازرگانــی و ئابووریــی ئێــران 
لــه م  هــه ر  وێــران ده كا.  ئه وه نــده ی دیكــه  
ڕۆژانــه دا دووبــاره  ئاژانســی وزه ی ناوكی 
ئیســامی  كۆمــاری  كــه   دا  ڕاپۆرتــی 
به خێرایــی ئۆرانیۆمی پیتێندراو زیاد ده كا 
و ســێ بنكــه ی ناوكیی دیكــه ی هه یه  كه  
ڕێگه ی به  ئاژانس نه داوه  سه ردانیان بكا!

هــه م  ڕێژیمــه   ئــه م  كاتــدا  هه مــان  لــه  
فڕینــی فڕۆكه كانــی ماهانــی بــۆ چیــن 
بــردن  خه ریكــی  بــه رده وام  و  ڕانه گرتــووه  
لــه   و  نه زانــراوه   شــتومه كی  هێنانــی  و 
هه مــان كاتیشــدا سیســتمی ته ندروســتیی 
جیهانیــش ڕایانگه یانــد كه  ئــه م ڕێژیمه  له  
كۆنتڕۆڵكردنــی نه خۆشــییه كه دا شكســتی 

هێناوه  و ئاماره كانیشی ڕاست نین!
 ئــه م بوارگه لــه  كــه  لــه   فــه زای ڕه وانیــی 
كڕۆنادا ، خه ریكــه  به  بێده نگی تێده په ڕێ، 
داهاتــوودا  مانگه كانــی  و  ڕۆژان  لــه  
گوشاری زیاتر و سزای زیاتری بۆ ڕێژیم 

لە زاری پارێزەرانی 
واڵتەوە

وێرانكردن له  نێو 
گه نده ڵكاریدا

کرۆنا و کەڵکاوەژووی حکوومەتی

لــەم ڕۆژانەدا پەتــای چڵکنی »کڕۆنا« 
لە ئێران و بەتایبەت لە کوردســتانی ئێران 
بووەتــە باســێکی گشــتگیر کــە لەگــەڵ 
ئــەوەی ترســی خســتووەتە دڵــی خەڵــک، 
خوڵقانــدووە.  نائاساییشــی  دۆخێکــی 
دۆخێکــی پــڕ لــە دڵەڕاوکێ کــە دەکرێ 
ســەرچاوە و هــۆکارە ســەرەکییەکەی بــۆ 
ڕێژیمی چەواشەکاری تاران بگێڕدرێتەوە 
کە نەتەنیا لە کاتی هاتن و باڵوبوونەوەی 
کڕۆنــا چەواشــەکاری و فریوکاری کردە 
پیشــە، بەڵکوو ئێستەش پاش زیاتر لە دوو 
مانگ هێشتا ئامادە نییە دۆخی نائاسایی 
ڕابگەیەنێــت و ئامــاری درووســت لەمــەڕ 
باقــی  و  قوربانییــان  توشــبووان،  ڕێــژەی 
وردەکارییەکانــی ئەم نەخۆشــییە بدات بە 
دەســتەوە. ئەوەیکە تا ئێســتە وەکوو ئامار 
دەدرکــێ کۆمەڵێــک زانیــاری نافەرمین 
کــە خەڵکانێــک لــە ڕووی دڵســۆزی و 
تەنیــا لەبــەر ئەوەیکە قوواڵیــی قەیرانەکە 
پیشانی بیروڕای گشتی بدەن دەیدرکێنن.
دەهێنینــەوە؛  نموونەیــەک  چەنــد  لێــرەدا 
ماڵپەڕی کوردســتان میدیا لە هەواڵێکیدا 
بە ڕێکەوتی 14ی ڕەشەمە نووسیویەتی: 
»لە یەکەم ڕۆژ لە ئێراندا کە بە فەرمی 
بــاس لە باڵوبوونەوەی نەخۆشــیی کۆرۆنا 
کــرا، بەرپرســانی نەخۆشــخانەی بــۆکان 
و  »د.ا«  »م.ی«،  دوکتــور  لەوانــە 
»ن.م« بە هەڕەشــە نەیانهێشــتووە کادری 
دەرمانیــی ئــەو نەخۆشــخانەیە دەمامــک 
لێ بدەن.ئەو کاربەدەســتانەی نەخۆشــخانە 
درێژە لە الپەڕەی ٣وتوویانە، نابێ دەمامک لێ بدەن چونکە 

مستەفا هیجری: پیرۆزتان بێت ئەو سەرکەوتنە
لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات بەبۆنەی سەرکەوتنی »بایکۆت« 

پیرۆزبایی لە سەرجەم خەڵکی کوردستان کرد.
خەڵکی ئازادیخواز و وشیاری کوردستان!

هەروەک لێتان چاوڕوان دەکرا، بە دەنگی بەرز و ئیرادەیەکی بەهێز جادووی شانۆی 
هەڵبژاردنی ڕێژیمتان پووچەڵ کردەوە. ئێوە لەو خەباتەتاندا سەرکەوتنتان بەدەست هێنا و 

ژەهری شکانێکی دیکەتان بە ڕێژیم چێشت.
پیرۆزتان بێت ئەو سەرکەوتنە، سپاس بۆ بوێریتان

٣ی ڕەشەممەی ١٣٩٨ی هەتاوی

کۆرۆنا جێگای مەترســی نییە و خەڵک 
مەترســێنن.لە نەخۆشــخانەی بــۆکان بــۆ 
یەکــەم جــار کــه نەخۆشــی گومانلێکــراو 
بــه کۆرۆنــا خەوێندرا، دەســتبەکار بوون و 
ئێســتا بەشێک بۆ قەرەنتینە دیاری کراوە 
بەشــی  لێیــە.کادری  نەخۆشــی  کــە ۷ 
بــە کەمتریــن خزمەتگــوزاری  قەرەنتینــە 
خەریکــی پەرســتاریکردن لەو نەخۆشــانەن 
کە مەترسییەکی زۆریان لەسەرە.هاوکات 
بەهۆی بێ پارەیی، نەخۆشــخانەی بۆکان 
داوای لە خێرخوازان کردووە کە یارمەتییان 
پــێ بدرێت.هەر لە بۆکان ڕێژیم دەیهەوێت 
بەشــێکی بەرچاو لە پەرستارەکانی بۆکان 
بۆ شارەکانی باکووری ئێران ڕاگوازێت.«
هەر هەمان ســەرچاوە و لە هەواڵێکی تردا 
باسی لەوە کردووە کە »نەخۆشخانەکانی 
ئێران کەرەســتەی پێویستیان بۆ نەخۆشیی 
کۆرۆنا نییە و پێرسۆنێلی نەخۆشخانەکان 
پزیشــکیدا کار  نالەبــاری  لــە دۆخێکــی 
دەکــەن و ئەمــە مەترســییەکی جیددییــە 
لەســەر تەندروســتییان.بەپێی ڕاپۆڕتەکان، 
کەمیی خزمەتگوزاری هەتا ئەو ئاســتەیە 
کە لە نەخۆشخانەکان تەنانەت دەمامکی 
جێــگای  بــە  و  ناکەوێــت  دەســت   N95
دەمامکــی ســادە بــە پــەڕۆ دەمامکیــان 
پەرســتارەکان  کردووە.گیانــی  دروســت 
بــە  تووشــبووان  زۆری  ڕێــژەی  بەهــۆی 
نەخۆشیی کۆرۆنا کەوتووەتە مەترسییەوە، 
بــەاڵم لەبەر ئەوەیکه ڕێــژەی ئیزافەکاری 
و تێچــووی نەخۆشــخانە نەچێتــە ســەرەوە، 
بەرپرســان ئامــادە نیــن بــۆ هیچ بەشــێک 

پەرستاری زیادی دابنێن.«
ســەرۆکی  جێگــری  لەمبارەشــەوە  هــەر 
مەجلیــس  بێهداشــتی  کۆمیســیۆنی 
وتوویەتــی: 41٪ی ئــەو کەســانەی کــە 
ســەردانی  پــاش  بــوون،  کڕۆنــا  تووشــی 
ناوەنــدە دەرمانییــەکان تووشــی ئــەم بــەاڵ 
بوون، ئەمەش واتە ناوەندە دەرمانییەکان لە 
ئێران هیچ کامێکیان خاوەنی ســتانداردی 
پێویســت بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی کڕۆنا نین 
و لەڕاستیدا بوونەتە ماکەی باڵوبوونەوەی 

زیاتری ڤیرووسەکە!
ئــەم نموونانــە بەتەنیــا دەری دەخــەن کــە 
ڕێژیــم لەهەمبــەر ئــەو دۆخــە قەیراناوییــە 
بەڵکــوو  نییــە  پانێکــی  هیــچ  نەتەنیــا 
بــۆ  هــەوڵ  لــە کوردســتاندا  بەئەنقەســت 
پەرەدان بە نەخۆشــییەکە دەدات! نموونەی 
بەرچــاوی ئــەم هەوڵــە قێزەونــەش ناردنــی 
هەندێــک مــۆرەی گوێلەمســتی خــۆی 
لــە قۆمــەوە )یەکــەم ناوەنــدی کڕۆنا( بۆ 

شارەکانی کوردستانە. 
ڕاســتە کە دەوترێ ترس بۆخۆی یەکێکە 
لە هۆکارەکانی توشبوونی زیاتر بە کڕۆنا 
بەاڵم کۆماری ئیسامی تەنانەت لەمەش 
کەڵــک  گاڵو  »حەربە«یەکــی  وەک 
وەردەگرێــت و هــەوڵ دەدات دۆخەکــە زۆر 
ئاســایی نیشــان بدات تاکــوو خەڵکانێکی 

زیاتر تووشی ئەم پەتا ببن.
ئەوەیکــە جێــی دڵخۆشــییە ئــەو کەتوارەیە 
کــە خەڵــک بەتایبــەت لــە کوردســتاندا 
هیــچ متمانەیەکیــان بــە ڕێژیم و قســەی 
نابەرپرســەکانی ئەم ڕێژیمە نییە و خۆیان 

لە هەوڵی خۆپاراستنی خۆیاندان، چوونکە 
ئێرانــدا  بەاڵلێــدراوی  واڵتــی  لــە  دەزانــن 
تەنیــا خۆیانــن کــە دەتوانن فریــای خۆیان 
بکەون. لەم پێوەندییەشدا بەشێکی بەرچاو 
لــە بازاڕییانــی شــارەکانی وەک ســەقز و 
مەریــوان و جوانــڕۆ تەنیا بۆ پێشــگرتن لە 
و  دوکان  زیاتــری کڕۆنــا  باڵوبوونــەوەی 

بازاڕەکانیان داخستووە.
ڕەهەندێکــی تری ئەم کەتــوارە ئەوەیە کە 
کاتێک خەڵک دەزانن ڕێژیم ئامادە نییە 
وەک پێویســت ئامادەکاری بۆ پێشــگرتن 
لە نەخۆشــییەکە بکا و پێداویســتییەکانی 
بــکات  خەڵــک  ڕادەســتی  خۆپاراســتن 
ئەخاقــی  ئەرکێکــی  وەک  و  بۆخۆیــان 
و مرۆڤتەوەرانــە ســەرقاڵی باڵوکردنــەوەی 
کەرەســتەی تەندروســتی وەک »ماسک 
خۆبەخــش  بەشــێوەی  و  دەســتکێش«ن  و 
بــە  کــردووە  دەســتیان  بێبەرامبــەر  و 
دابەشــکردنیان. ئەمــەش بۆ ئەو ڕاســتییە 
دەگەڕێتــەوە کە خەڵک هیچ هیوایەکیان 
بە حکومەت و ناوەندەکانی نەماوە و دەزانن 
کە ئەگەر بەتەمای هاوکاری و ڕێنوێنی 
ڕێژیــم و دامــودەزگا پێوەندیدارەکانــی بــن 
ئەوا چارەنووسیان وەک ئەوانەی لێ دێت 

کە ئەمڕۆ بوونیان نەماوە!
لەم نێوانەدا نابێ ئەوەش لە بیر بکەین کە 
ڕێژیــم لەوپــەڕی بێشــەرمیدا و لەحاڵێکدا 
کــە خەڵــک ســەرقاڵی ڕووبەڕووبوونــەوە 
لەگــەڵ نەخۆشــییەکی وەهــا کوشــندەن، 
کەڵــکاوەژووی »ئەبــزاری » لە دۆخەکە 
وەردەگــرێ و ســەرقاڵی ســەپاندنی ســزای 

قورس بەسەر ناڕازییانی مانگی خەزەڵوەرە 
کــە بەهــۆی ناکارامەیــی و بێکیفایەتــی 
ســەرانی ڕێژیم ڕژانە ســەر شــەقامەکان و 

دژی ڕێژیم درووشمیان دا.
دەبینــرێ،  ئێرانــدا  لــە  ئەمــڕۆ  ئەوەیکــە 
لــە  دەکــرێ  کــە  تاڵــە  کەتوارێکــی 
چوارچێــوەی دژەگەلی بوون و دژەمرۆڤ 
بوونی ڕێژیم پێناسەی بۆ بکرێت و هیچی 
تر! ســەلمێنەری ئــەم ڕاســتییەش ئێعتراف 
و دانپێدانانەکانی مەســعود پزشــکیانە کە 
دەڵێ: ئامارە درکاوەکان ڕاســت نین! ئێمە 
گاڵتەمــان بــە کڕۆنــا دەهــات و دەبوایــە 
وتوویشــیەتی:  بجواڵیەتینــەوە!  ژیرانــە 
ئەوەیکــە وەزارەتــی تەندرووســتی دەیــدا بە 
دەســتەوە فــڕی بــە ســەر ڕاســتییەوە نییــە 
بــە هێــزی ســەربازی  و دەبــێ شــارەکان 

قەرەنتینە بکەین!
بووەتــە  تەنانــەت  ئیســامی  کۆمــاری 
هۆی ئەوەیکە لە واڵتانی دراوســێی ئێران 
خەڵــک بــە گاڵتــەوە لەگــەڵ خەڵکانــی 
یەکــەی سیاســی – جوغڕافیایــی ئێــران 
بدوێــن؛ وەزیــری بێهداشــتی تورکیــە لــە 
نوێتریــن لێدوانیدا باســی لــەوە کردووە کە 
لــە ســەرەتادا پیشــنیارمان بە ئێــران دا کە 
قــۆم قەرەنتینــە بــکات، وتیــان پێویســتی 
نییە. ئیســتە کە تووشــی کیشــەی قووڵ 
لێدەکــەن!  هاوکاریمــان  داوای  بوونەتــەوە 
ئێمەش وتوومانە: پێویست ناکات ئێمە بین 
یان ئێوە بێن، لە رێگەی ســکایپەوە قســان 

دەکەین!



  ژمارە ٧٦٩ ، ١٥ی ڕەشەممە ٢١٣٩٨

ســـپاس و پێزانینی دەزگای ڕێکخســـتن 
لە خەڵكی کوردســـتان

ناوەنـــدی هـــاوکاری بـــۆ هـــاوکاری و هاوئاهەنگیی 
یەوە پێشـــمەرگانە کـــۆ بوو

شـــاندێکی حیزبی یەکیەتیی کوردســـتانی ســـوریە 
ســـەردانی حیزبـــی دیمۆکراتی کرد

پەیامـــی لێپرســـراوی گشـــتیی حیزبـــی دێموکـــرات بـــۆ خەڵکـــی 
بوومەلەرزەلێـــدراوی شـــاری »خۆی«

پیرۆزبایـــی »مســـتەفا هیجـــری« لـــە »باڤـــڵ تاڵەبانـــی«

پیرۆزبایـــی »مســـتەفا هیجـــری« لـــە »الهـــوور شـــێخ جەنگی«

پیرۆزبایـــی »مســـتەفا هیجـــری« لـــە »مەســـعوود تەک«

تێکۆشـــەرێکی دێموکـــرات مااڵوایـــی لـــە ژیـــان کرد

»مستەفا هیجری«، لێپرسراوی گشتیی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران، 
شــێخ  »الهــوور  هەڵبژاردنــی  بەبۆنــەی 
جەنگی« وەک هاوسەرۆکی یەکیەتیی 
نیشــتمانیی کوردســتان، پیرۆزبایــی لــە 

ناوبراو کرد.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:

بەڕێز کاک الهوور شێخ جەنگی
نیشــتمانیی  یەکیەتیــی  هاوســەرۆکی 

کوردستان

لێپرســراوی گشــتیی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران بەبۆنــەی هەڵبژاردنی 
»مەســعوود تــەک« وەک ســکرتێری 
سوسیالیســتی  پارتــی  گشــتیی  نوێــی 

کوردستان، پیرۆزبایی لە ناوبراو کرد.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:

زۆر بەڕێز و تێکۆشەر کاک »مەسعوود 
پارتــی  گشــتیی  ســکرتێری  تــەک«، 

سۆسیالیستی کوردستان
وێڕای ساڵو و ڕێز

ئاگادار کراینەوە کە کۆنگرەی دواییتان 

حیزبــی  دەروەســتی  پێشــمەرگەیەکی 
پــاش  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
نێزیــک بــە ٣ دەیە خەبات و تێکۆشــانی 
بــێ پســانەوە مااڵوایــی لــە ژیــان کرد و 
هاوخەباتانــی  بــۆ  خەباتــی  ســەنگەری 

بەجێهێشت. 
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی سێشــەممە  ٦ی 
کاک  تێکۆشــەر،  هاوڕێــی  ڕەشــەمە، 
پێشــمەرگەی  ســتەمدیدە«،  »حوســێن 
دەروەســت و دێرینــی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران، پــاش چەنــد ســاڵ 
ملمانــێ لەگــەڵ نەخۆشــی، ســەرەنجام 

کۆچی دوایی کرد. 
هاوڕێی شــەهید، »حوسێن ستەمدیدە«، 
ســاڵی  لەدایکبــووی  عەلــی،  کــوڕی 

1٣4٣ لە شاری سەقز بوو. 
٢ی  تــا  خوێندنــی  پلەکانــی  ناوبــراو 
تــەواو  بەســەرکەوتووییەوە  دواناوەنــدی 
کــرد و پــاش هەســت کــردن بــە زوڵــم و 
زۆری داگیرکەر و بینینی چەوســاوەیی 
گەلەکــەی لــە ســاڵی 1٣٧4ی هەتاویدا 
خەباتــی  ڕیزەکانــی  بــە  پەیوەســت 
پێشــمەرگانە لە حیزبی دێموکراتدا بوو و 
چەکی بەرگری لە گەل و نیشتمانەکەی 

لە شان کرد. 
مــاوەی  لــە  حوســێن«،  »کاک 
تەمەنــی پڕ لە شــانازی پێشــمەرگانەیدا 
بەرپرســایەتیی  و  ئــەرک  کۆمەڵێــک 
گرینگی وە ئەســتۆ گرت و بە باشــترین 

ســەرەتایی  دیکــەی  دەورەیەکــی 
دێموکراتــی  حیزبــی  پێشــمەرگەی 
کوردستانی ئێران سەرکەوتووانە کۆتایی 
پێهات و پۆلێک کیژ و کوڕی خەباتگێڕ 
پەیوەســت بە سەنگەرەکانی خۆڕاگرییەوە 
ڕەشــەمە،  9ی  هەینــی،  ڕۆژی  بــوون. 
پێشــمەرگە،  ســەرەتایی  ٢41ی  دەورەی 
کە لەالیەن فێرگەی هێزی پێشــمەرگەی 
کوردستانەوە بەڕێوە چوو، بە بەڕێوەبردنی 
ڕێوڕەســمێک لە شــاخەکانی کوردستان 

سەرکەوتووانە کۆتایی پێهات.
خوێندنــی  بــە  ســەرەتا  ڕێوڕەســمە،  ئــەو 
ڕەقیــب«،  »ئــەی  نەتەوەیــی  ســروودی 
لەالیــەن بەشــداربووانی دەورە و ڕاگرتنــی 
خولەکێــک بێدەنگــی بۆ گیانــی پاکی 
شــەهیدانی کــورد و کوردســتان دەســتی 
پێکــرد. ئــەو ڕێوەڕەســمە بــە بەشــداریی 
کادر  نیزامــی،  و  سیاســی  بەرپرســانی 
لــە  چــوو.  بەڕێــوە  پێشــمەرگەکان  و 
دێهقــان«،  »بەهمــەن  ڕێوڕەســمەکەدا 
هێــزی  115ی  هێــزی  فەرمانــدەی 
بەبۆنــەی  کوردســتان،  پێشــمەرگەی 
کۆتاییهاتنــی دەورەی ٢41ی ســەرەتایی 
پێشــمەرگە چەنــد وتەیەکــی پێشــکەش 
کــرد. پاشــان پەخشــانێک لەژێــر نــاوی 

لێقەوماوانــی بوومەلەرزەکەی چەند ڕۆژ 
لەمەوپێــش لــەم بەر و ئەوبەری ســنووری 
تورکیــەـ  ئێــران جارێکــی دیکە بەیانی و 
ئێوارەی ڕۆژی یەکشــەممە 4ی ڕەشەمە 
کەوتنــەوە بــەر بوومەلەرزەیەکــی دیکە و 
لــە ئاکامــدا لــەو زســتانە ســارد و پــڕ لە 
بەفرەدا بە هەزاران ماڵ و شوێنی ژیانیان 
وێــران و زیاتــر لــە 1٠٠ کەســیان برینــدار 
بوون و  لە بەشــی تورکیەش 9 کەســیان 
گیانیان لەدەست دا. ئەو ڕووداوە دڵتەزێنە 
برینێکی قووڵە لە جەســتەی کوردستانی 
برینــدار و  بــوو بەهــۆی خــەم و پەژارەی 

هەمووان.
ئێســتا ئەو بنەماڵە لێقەوماوانە چاوەڕوانن 
لــە  یارمەتییەکیــان  چەشــنە  هەمــوو 
هاونیشــتمانیان پــێ بــگات؛ بــۆ ئــەوەی 

»مستەفا هیجری«، لێپرسراوی گشتیی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
بەبۆنــەی هەڵبژاردنــی »باڤڵ تاڵەبانی« 
وەک هاوسەرۆکی یەکیەتیی نیشتمانیی 

کوردستان، پیرۆزبایی لە ناوبراو کرد.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:

بەڕێز کاک باڤڵ تاڵەبانی
نیشــتمانیی  یەکیەتیــی  هاوســەرۆکی 

کوردستان
وێڕای ساڵوێکی گەرم،

تووشــی  ســەرمایەدا  و  ســارد  وەرزە  لــەم 
لێقەومانــی زیاتر نەبن، چوونکە گومانی 
تێــدا نییــە لەالیەن ڕێژیمــی ئێرانەوە هیچ 
ئێمــەش  نــاگات.  پــێ  یارمەتییەکیــان 
لــە  لــەم ڕووداوە بەداخیــن، سەرەخۆشــی 

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 
و  شــۆڕش  ســاڵوی  ئێــران  کوردســتانی 

ڕاسانی ئەمجارەتان پێشکەش!
بە پێویســتی دەزانین ســپاس لە زەحمەت و 
ماندووبوونتــان بکەین لە کاری تەبلیغیی 
بــەردەوام و تێکۆشــانی شۆڕشــگێڕانەتان 
شــانۆی  یازدەیەمیــن  بایکۆتــی  لەمــەڕ 
هەڵبژاردنی مەجلیســی ڕێژیم و پاشــانیش 
لە هەڵوێســتیکی لێبڕاوانەدا بە نەچوونتان 
بۆ ســەر سەندووقەکانی دەنگدان نیشانتان 
لــە کوردســتانی  کــورد  پرســی  کــە  دا 
لــە  دیکــەی  قۆناغێکــی  ڕۆژهــەاڵت 
ســەرکەوتن بڕیــوە و ڕووی ڕاســتەقینەی 
ڕێژیمتان دوای 4٠ ساڵ لە چەواشەکاری 

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
هاوکاریــی  بــۆ  ئێــران  کوردســتانی 
چاالکــی  بوارەکانــی  لــە  پێشــمەرگانە 
لــە کوردســتان کــۆ بوویــەوە و بڕیــاری 

پێویستیان لەم بوارە دا. 
ڕەشــەمەی  1ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
1٣9٨ی هەتــاوی، ناوەنــدی هاوکاریــی 
حیزبەکانی کوردســتانی ئێران بۆ پرســی 
هاوکاری و هاوئاهەنگیی پێشمەرگانە لە 
بنکــەی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 

ئێران کۆبوونەوەیەکی بەڕێوە برد. 
ئەو کۆ بوونەوەیە بە مەبەستی هەڵگرتنی 
هاوئاهەنگیــی  کردەییەکانــی  هەنــگاوە 
پێشــمەرگانە لــە بوارەکانــی چاالکــی لە 

1٣9٨ی  ڕەشــەمەی  ٣ی  ڕێکەوتــی 
هەتــاوی شــاندێکی حیزبــی یەکیەتیــی 
کوردســتانی ســووریە بــە سەرپەروســتیی 
ئەوســو«  عەبدولمەجیــد  »ســلێمان 
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی یەکیەتیــی 
ســەردانی بنکــەی دەســتەی کارگێڕیــی 
حیزبــی دیمۆکراتی کوردســتانی ئێرانیان 
حیزبــی  شــاندێکی  لەالیــەن  و  کــرد 
دیمۆکــرات بە سەرپەرەســتیی »مســتەفا 
حیــزب  گشــتیی  لێپرســراوی  هیجــری« 

و ناڕاستی وەک خۆی ناسیوە.
ئەو هەڵوێستە بەجێیەی ناوەندی هاوکاری 
بۆ بایکۆتی هەڵبژاردنەکان و پشــتیوانیی 
بێدرێغــی ئیوە بوو بە مایەی خۆشــحاڵیی 

سەرجەم خەڵکی کوردستان.
نــە بەنــاو نوێنەرانــی خولەکانــی پێشــوو 
توانیویانــە یەکێــک لــە هەزاران گرفــت 
و ماڵوێرانیــی خەڵكــی کوردســتان کــەم 
بکەنەوە، نە ئەو بەناو نوێنەرانەش دەتوانن 
تۆزقاڵێک لە خەم و ئازارو سەرکوتەکانی 

سەر ئیوە الدەن.
دا،  نیشــانتان  هەڵوێســتەتان  بــەو  ئیــوە 
ڕێژیمێــک کە کاری ســەرکوت، گرتن، 
ئێعــدام و ماڵویرانکردنــە، تەنیــا واڵمــی 

کوردستان و پێکەوەبوونی هێزەکان بووە.
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردستانی ئێران لەو کۆبوونەوەدا جەختی 
کــردەوە کە ئەمڕۆ ئەم هاوئاهەنگییە لەم 

پێشــوازییان لێکــرا. لــە دیدارەکــە دواییــن 
ئاڵۆگۆڕەکانــی کوردســتان و ناوچەکــە 
هاتنە بەرباس و ڕەوشــی هەر دوو بەشــی 
ڕۆژئــاوا  و  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
ئاڵۆگــۆڕی بیرورایــان لەســەر کــرا. لــە 
دیدارەکــە شــاندی میوان باســیان لەســەر 
خۆیــان  دیــدی  و  سیاســی  هەڵوێســتی 
سەبارەت بە ڕەوشی کوردستانی ڕۆژئاوا، 
کێشــەکانی  چارەســەری  هەوڵەکانــی 
ســووریە و پرســی کوردیان لە دیدارەکانی 

بایکۆتــی یەکدەنــگ و جوابــی  شــیاو، 
دروستی ئێوە بوو.

هەر وەک ڕێبــەری شــەهیدمان دوکتــور 
قاســملوو لە وتەکانیــدا دەڵێت: »ڕێگای 
ســێیەممان نییە، یــان لەگەڵ خەڵکی یان 

دژی خەڵک«.

سپاس و پێزانین بۆ سەرجەم ئیوە 
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئیران

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئیران
دەزگای ڕێکخستنی گشتی

٣ی ڕەشەمەی ١٣٩٨ی هەتاوی

بــوارەدا ئەرکــی پشــتگیریی بزووتنــەوەی 
بەردێکــی  داهاتــوودا  لــە  و  کوردســتانه 
بناغــەی هێزێکــی هاوبەشــی کوردســتان 

دەبێ.

ســوچی و ژنێڤ بۆ شــاندی حیزب ڕوون 
کردەوە. پاشان لێپرسراوی گشتیی حیزبی 
باردۆخــی  لەســەر  باســێکی  دێموکــرات 
ئێران و کوردســتان و هەوڵەکانی ناوەندی 
هاوکاریی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران 
لــە ڕاســتای یەکڕیــزی و یەکگوتاری و 
هەروەهــا ســەرکەوتنی بایکۆت لە دوایین 
شــانۆی بــە نــاو هەڵبژاردنــی مەجلیســی 
کۆماری ئیســامی بۆ شــاندی میوان بە 

وردی باس کرد.

شێوە ئەرکەکانی ڕاپەڕاند.  
ئــەو ئــەرک و کارانــەی کــە »هــاوڕێ 
حوســێن«، بە شــانازییەوە تێیپەڕاند بریتی 
بــوون لــە: ســاڵی ٧4 تــا ٧٦ ی هەتــاوی 
وەک پێشــمەرگە لــە مەڵبەندی ٢ کاری 

کردووە؛ 
لەســەر داوای کۆمیســیۆنی  ســاڵی ٧٦ 
ماڵی وەک شۆفێر کاری پێ ئەسپێردراوە 
و تــا پاییــزی ٧٧ لــەوێ کاری کــردووە؛ 
ســاڵی ٧٧ وەک شــۆفێری کۆمیسیۆنی 

ڕادیۆ کاری کردووە؛ 
مەئموورییەتــی  وەک   ٧9 بەهــاری 
خەدەمــات بــۆ مــاوەی ٦ مانــگ چووەتە 

نەخۆشخانەی حیزب؛ 
زســتانی ٧٧ دەورەی ســەرەتایی سیاســی 

بینیوە؛ 
زســتانی ٧9 لــە ناوەنــدی 1 کاروبــاری 

پێئەســپێردراوی ڕاپەڕانــدووە؛ ســاڵی ٨٠ 
وەک جێگــری دەســتە دیــاری کراوە و تا 
بەهاری ســاڵی ٨1 لەم ئەرکەیدا بەردەوام 

بووە؛ 
بەهاری ٨1 لە ســەر داوای کۆمیسیۆنی 

ڕادیۆ نەقڵی ئەوێ کراوەتەوە. 
»کاک حوســێن«، هاوینــی ســاڵی ٨1 
پلەی تەشــکیاتیی دەرەجە 4ی پێدراوە و 
تا ئەو چرکەیەی کە گیانی لەدەســت دا 
وەک پێشمەرگەیەکی دەروەست و دڵسۆز 
و کادرێکــی لێوەشــاوەی حیزبی خزمەتی 
بــە گــەل و نەتەوەکــەی کــرد و ڕێبــازی 

شەهیدان و گیانبازان ڕێبازی بوو. 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
سەرەخۆشی لە بنەماڵە، خزم و کەسوکاری 
ناوبراو و هەموو هاوسەنگەرانی دەکات و 

خۆی بە هاوبەشی خەمیان دەزانێت.

بەبۆنــەی  گــەرم،  ســاڵوێکی  وێــڕای 
هەڵبژاردنــی بەڕێزتــان بــە هاوســەرۆکیی 
یەکیەتیی نیشــتمانیی کوردستان لەالیەن 
خــۆم و ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دێموکراتی 
لــێ  پیرۆزباییتــان  ئێرانــەوە  کوردســتانی 
ئــەم  ڕێــگای  لــە  هیــوادارم  و  دەکــەم 
بەرپرســایەتییە گرینگــەی کە کەوتووەتە 
سەر شانتان یارمەتیدەر و شوێندانەر بن لە 
بەرەوپێشــبردنی دۆزی کورد و ئاشــتی و 
یەکڕیزی لە باشوور و هەموو بەشەکانی 

و   هاتــووە  کۆتایــی  ســەرکەوتنەوە   بــە 
بەڕێزتان جارێکی

دیکــە وەک ســکرتێری گشــتیی حیزبی 
سوسیالیست هەڵبژێردراونەتەوە.

بــەم بۆنــەوە پیرۆزبایــی گەرمــی خۆمــان 
پێشکەش بە بەڕێزتان و هەموو ئەندامانی 

ڕێبەرایەتیی تازە
حیزبــی  بەگشــتی  و  هەڵبژێــردراو 
هیــوای  و  دەکەیــن  سوسیالیســت 

سەرکەوتنتان بۆ دەخوازین.
پێوەندیــی  و  برایەتــی  کــە  دڵنیاشــین 

ســـەنگەرەکانی خەبـــات ئاوەدانتـــر دەبێـــت

بــە  بەڕێزتــان  هەڵبژاردنــی  بەبۆنــەی 
نیشــتمانیی  یەکیەتیــی  هاوســەرۆکیی 
کوردســتان لەالیــەن خــۆم و ڕێبەرایەتیــی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانەوە 
پیرۆزباییتــان لــێ دەکــەم و هیــوادارم لــە 
ڕێــگای ئــەم بەرپرســایەتییە گرینگــەی 
کــە کەوتووەتــە ســەر شــانتان یارمەتیدەر 
و شــوێندانەر بن لە بەرەوپێشــبردنی دۆزی 
کورد و ئاشــتی و یەکڕیزی لە باشــوور و 

هەموو بەشەکانی کوردستاندا.

بنەماڵــەی گیان لە دەســتداوەکان دەکەین 
و هیواداریــن برینــدارەکان زووتــر چــاک 

ببنەوە.
لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران

هەروەهــا چاوەڕوانیــن کــە پێوەندییەکانی 
یەکیەتیــی  و  دێموکــرات  حیزبــی 
قۆناغــە  لــەم  کوردســتان  نیشــتمانیی 
نوێیەشــدا بە ســەرکردایەتیی بەڕێزتان لە 

کەشێکی دۆستانەدا بەرەوپێش بچێت.
لەگەڵ ڕێزی دووبارە

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

٣٠ی ڕێبەندانی ١٣٩٨ی هەتاوی

کوردســتاندا. هەروەهــا چاوەڕوانیــن کــە 
و  دێموکــرات  حیزبــی  پێوەندییەکانــی 
لــەم  یەکیەتیــی نیشــتمانیی کوردســتان 
ســەرکردایەتیی  بــە  نوێیەشــدا  قۆناغــە 
دۆســتانەدا  کەشــێکی  لــە  بەڕێزتــان 

بەرەوپێش بچێت.
لەگەڵ ڕێزی دووبارە

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

دێموکراتــی  حیزبــی  دوو  دۆســتانەی 
کوردستانی ئێران و پارتی

سوسیالیســتی کوردســتان هــەروا بەردەوام 
دەبێت.

بە سپاسەوە

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

١٥ی ڕەشەمەی ١٣٩٨ی هەتاوی
٥ی مارسی ٢٠٢٠ی زایینی

»مەهنــاز«،  لەالیــەن  کێــم«،  »مــن 
بەشداربووی دەورەوە پێشکەش کرا.

لــە درێــژەدا ڕاپۆرتی پــەروەردەی فێرگە، 
فێرگــە، »خەلیــل  لەالیــەن مامۆســتای 

میانیـ«ـەوە خوێندرایەوە.
دواتــر شــێعرێک لەژیــر نــاوی »کورد و 
نەیــار« لەالیــەن »ژیوان«، بەشــداربووی 
دەورەوە پێشــکەش کــرا. پەیامــی دەورەی 
لەالیــەن  پێشــمەرگە  ســەرەتایی  ٢41ی 
»دانا«، بەشداربووی دەورەوە خوێندرایەوە.
دەورە،  پەیامــی  خوێندنــەوەی  دوای 
بەشــداربووانی دەورەکە سروودێکیان لەژێر 

ناوی »پێشمەرگە« پێشکەش کرد.
نەریتــی هەمــوو دەورەیــەک، ٣  وەکــوو 

کەســی یەکــەم لــە بــواری تاقیکارییــە 
نیزامــی و سیاســییەکانەوە و ٣ کەســی 
یەکــەم لــە بــواری نــەزم و دیســیپلینەوە، 
لەالیــەن  خەاڵتانــە  ئــەو  کــران.  خــەاڵت 
»بەهمــەن دێهقــان« و هەروەهــا »بــوداغ 
بوداغــی« پێشــکەش بە ســەرکەوتووانی 

دەورە لەو دوو بەشەدا کرا.
ڕێوڕەســمەکە بــە خوێندنــی گۆرانییەک 
بەنــاوی  دەورە  بەشــداربوویەکی  لەالیــەن 
»ســەعدی« و خوێندنــەوەی شــێعرێک 
لەژێر ناوی »نەورۆز و ئاگر« کە لەالیەن 
»ئیحسان ڕەستگار« پێشمەرگەی هێزی 
1٢٢ی هێزی پێشــمەرگەی کوردستانەوە 

پێشکەش کران، کۆتایی پێهات.



٣ ژمارە ٧٦٩ ، ٥ی مارسی ٢٠٢٠

بــه دوادا ده بــێ و ژیانــی خه ڵكیــش زۆرتر و
ده كه وێته  مه ترسییه وه .

لــه م كاتــه دا كــه  ژیانی كۆمه ڵگا تووشــی 
هه ژانێكی قورس بووه  و كڕۆنا هه ڕســتی 
لــه  كۆمه ڵــگا بڕیــوه ، هــه ر سیســتمێكی 
دیكــه ، ته نانــه ت سیســتمی دیكتاتۆریــی 
وه كــوو چیــن، لــه  فیكــری ده ربازكردنــی 
كۆمه ڵگادا ده بێ و هه موو ئیمكاناته كه ی 
بــۆ پاراســتنی گیانــی كۆمه ڵــگا ته رخان 
ده كا، تاكوو به اڵی نه خۆشــییه كه  له  كۆڵ 
ببێتــه وه  به اڵم ڕێژیمی ویایه تی فه قیهی، 
لــه  هیــچ سیســتمێكی دیكتاتۆریی دیكه  
ناچــێ  و له وپــه ڕی ماڵوێرانیــی خه ڵكــدا، 
و  وێرانكارییه كانــی  له ســه ر  به رده وامــه  
ئه وه نده ی دیكه  داهاتووی ئه م واڵته  به ره و 

نه هامه تی ده با.
كڕۆنــا  ڕه نگــه   دیكــه   واڵتانــی  لــه  
ژیانــی خه ڵــك وه مه ترســی بخــا و دوایــه  
هه مه الیه نــه   به ره وڕووبوونــه وه ی  بــه  
بگه نــه   و  بكــه ن  ده ربــاز  نه خۆشــییه كه  
قۆناخی ئاسووده یی به اڵم له  ئێراندا دوای 
تێپه ڕینــی كڕۆنــا، ئاســووده ییه ك نابــێ و 
له ئێســته وه  ڕێژیمــی ویایه تــی فه قیهــی 
دوای  مانگه كانــی  و  ڕۆژان  خه ریكــه  

تێپه ڕینی كڕۆناش وێران ده كا. 
ســه رچاوه ی نه هامه تیی كۆمه ڵگای ئێران 
ڕێژیمی كۆلۆنیالیستیی حاكمه  و ته نیا به  
دژه  گه ندلێــدان لــه م ڕێژیمه  و ســووتاندنی 
كه الكی ڕێژیم، خه ڵكانی ئێران ده توانن به  

ئاسووده یی بگه ن.

ڕاگەیەنـــدراوی ناوەنـــدی هاوکاریـــی حیزبەکانـــی 
کوردســـتانی ئێران 

بەنیســـبەت باڵوبوونـــەوەی نەخۆشـــیی کۆرۆنـــا 

ناوەنـــدی هـــاوکاری سپاســـنامەیەکی 
ڕوو لـــە خەڵکـــی کوردســـتان و 

ئێـــران باڵو کردەوە

ڕاگەیەنـــدراوی ناوەنـــدی هاوکاری 
بەنیســـبەت بومەلـــەرزەی ناوچـــەی »کوتـــۆل« و دەوروبـــەری

دوابەدوای سەرهەڵدانی نەخۆشیی کۆرۆنا 
و مەترســییەکانی بۆ ســەر تەندروســتیی 
تــاک و کۆمەڵــگاکان، یەکێــک لــەو 
بابەتانــەی کە ســەرنجی هەموو الیەکی 
بــۆ الی خــۆی ڕاکێشــاوە، ئەوەیــە کــە 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لە 
ناوچــە و جیهانــدا تاقــە حکوومەتێــک 
بــووە کە بەبــێ گوێدانە مەترســییەکانی 
ئەو نەخۆشــییە بۆ ســەر ژیانــی خەڵک، 
ئامــادە نەبوو ســنووری ئاســمانیی خۆی 
بەســەر واڵتــی چیــن وەکوو ســەرچاوەی 
ســەرەکیی ئەو نەخۆشییە و فڕۆکەکانی 
ئــەو واڵتــەدا دابخات. هەر ئەو سیاســەتە 
نابەرپرســیارانەیە بــوو بەهــۆی ئەوەی کە 
لــە ماوەیەکــی کورتــدا ئێــران لــە دوای 
لــە ڕووی  ببێتــە دووەمیــن واڵت  چیــن 
تووشــبوان و قوربانییانــی کۆرۆنــاوە. لــە 
دژەمرۆییــەدا  سیاســەتە  ئــەو  ئاکامــی 
لەگــەڵ  ئێــران  کۆمەڵــگای  هەنووکــە 
مرۆیــی  کارەســاتێکی  هەڕەشــەی 
بەربــاڵو بــەرەوڕوو بووە و ژیانی ئاســایی 
خەڵــک نــەک هەر لە ئێــران، بەڵکوو لە 
ناوچەکەشــدا تێــک چووە. بــەاڵم ئەوەی 
کە ئێســتا وەکوو مەترســییەکی گەورەتر 
لــە کۆرۆنــا بووەتــە مایــەی نیگەرانیــی 
خەڵــک، کەمتەرخەمیــی ڕێژیمــی ئێران 
و نەگرتنەبــەری ڕێوشــوێنی پێویســت بۆ 
بەرەنگاربوونــەوەی ئەو کارەســاتە لەالیەن 

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردســتانی ئێــران لــە کۆبوونەوەیەکــدا 
کە لە ئاستی بەرپرسانی بااڵ بەڕێوەچوو 
وێڕای ئەوەیکە سپاسی خەڵکی کوردستان 
کــرا کە بایکۆتی هەڵبژاردنەکانیان کرد 
لەبــارەی چاالکییەکان لە ناوخۆی واڵت 

گفتوگۆیان کرد.
ڕێکەوتــی  5ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
ڕەشەمە کۆبوونەوەی ناوەندی هاوکاریی 
حیزبەکانی کوردســتانی ئێران لە بنکەی 
دەســتەی کارگێڕیــی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران لە ئاســتی بەرپرسانی 

یەکەمی حیزبەکان پێک هات.
کۆبوونــەوە  ســەرەکییەکانی  بابەتــە 
باســێکی کورت لە سەر دۆخی سیاسیی 
ئێــران و ئاکامی بە نــاو هەڵبژاردنەکانی 
شــۆرای  مەجلیســی  11ـــهەمی  خولــی 

زمــان، ســەرەکیترین ئامــرازی پێوە ندیــی 
نێــوان تاكە كانــی كۆمە ڵــگا و یە كێک لە  
پێكهێنــەری  كۆڵەكەكانــی  ســە رە كیترین 
كەســایەتی و شوناســی مرۆڤە  و ئاخاوتن 
و فێربــوون بــە زمانــی دایکــی یەكێــک 
لــە ســەرەتاییترین مافەكانــی هــەر تاكێك 
لــە كۆمەڵــگای مرۆییدایــە. لــە  بــواری 
سیاسیشەوە زمان، یەکێک لە بناغەکانی 
گەورەتریــن  و   نە تە وە یــی  ناســنامەی  
سەرمایەی کولتووری و  پردی پێوەندیی 
نێــوان تاکەکانی هــە ر نە تە وە یە ك و هێڵی 

جیاکەرەوەی لە نەتەوەکانی دیکەیە .
ئێــران واڵتێکی فرەکولتوور و فرەنەتەوەیە 
کە هەرکام لە نەتەوەکانی پێکهێنەری ئەم 
واڵتە خاوەنی زمان و شوناســی جیاوازی 
خۆیانــن. بەپێــی یاســا نێونەتەوەییەکانــی 
پێوەندیــدار بە مافی مــرۆڤ، ئاخێوەرانی 
هــەر زمانێــک مافــی خۆیانــە کــە بــە 
زمانی دایکیی خۆیان بخوێنن و کولتوور 
و زمانــی خۆیــان بپارێــزن و پــەرەی پــێ 
بــدەن. ئــەو مافە لــە  زۆربــەی بە ڵگە نامە 
نێونە تە وە ییەكانــی وەك باڵوكراوە ی زمانی 
دایكــی، راگە یەنــدراوی جیهانیــی مافی 
زمان، خاڵە كانی ٣ و 4ی ڕاگە یەندراوی 
كە مایە تییــە   بــە   ســە ر  كە ســانی 
كە مایە تییــە   گــە الن،  نە تە وە ییــە كان، 
زمانــی و مە زهە بییــە كان، مــادە ی ٣٠ی 
كۆنڤانســیونی مافــی منــداڵ و مــادە ی 

درێژەی پەیڤ

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردستانی ئێران بەنیسبەت بەشداری 
شــانۆی  لــە  خەڵــک  نەکردنــی 
بایکۆتکردنــی،  و  هەڵبژاردنــەکان 

سپاسنامەیەکی باڵو کردەوە. 
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردســتانی ئێــران، ڕۆژی شــەممە، 
باڵوکردنــەوەی  بــە  ڕەشــەمە  ٣ی 
سپاســنامەیەک ڕوو لــە کۆمەاڵنــی 
خەڵکــی کوردســتان و ئێــران سپاســی 
هەڵویســتی بوێرانە و شۆڕشــگێڕانەی 
خەڵکی بەنیســبەت بایکۆتی شــانۆی 
هەڵبژاردنــەکان و شکســت پێهینانــی 

ڕێژیمی ئێران باڵو کردەوە.  
سپاســنامەیەدا  لــەو  بەشــێک  لــە 
هاتــووە: »حیــزب و الیەنــە سیاســییە 
دیکــە،  جارێکــی  شۆڕشــگێڕەکان 
لەهەمبــەر  ئازایەتیتــان  و  هەڵوێســت 
پیــان و شــانۆگەرییەکانی کۆمــاری 
نموونەیەکــی  ئێــران  ئیســامیی 
حەماســی و پڕشــکۆی لە پێکەوەبوون 
و هاوهەڵوێستیی خەباتگێڕانە خولقاند 
و بــە دنیــای ســەلماند کــە هەیمەنە و 
ســامی خەفەقانــی ڕێژیــم شــکاوە و 
کۆمــاری ئیســامی زیاتر لــە هەموو 

خەڵکی بەشەرەفی کوردستان!
دەڤــەری  مافخــوراوی  هاونیشــتمانییانی 

کوتۆل!
هــەروەک ئــاگادارن ڕۆژی یەکشــەممە 
1٣9٨ی  ڕەشــەمەی  4ی  ڕێکەوتــی 
هەتاوی، بەرانبەر لەگەڵ ٢٣ی فێڤرییەی 
٢٠٢٠ زایینــی، ٢ بومەلــەرزە بــە گوڕی 
5.9 پلــەی ڕیشــتەر، کــە یەکەمیــان لــە 
کاتژمێــر نــۆ و پەنجــا و ســێ خولەکــی 
سەرلەبەیانی و دووهەمیان حەوت و نیوی 
ئێوارە، شاری کۆتۆلی سەر بە پارێزگای 
ســەرەڕای  بەداخــەوە  و  هەژانــد  ورمێــی 
خەساری زۆری ماڵی، هاونیشتمانییەکی 

زۆر لەو ناوچەیە بریندار بوون.
لەگــەڵ  هــاوکات  بومەلەرزەیــە  ئــەو 
زیانەکانــی لەو ناوچەیــە کە ٣٢ گوند و 
4 هەزار بنەماڵە لەخۆ دەگرێت، ناوچەی 
پارێــزگای  بــە  ســەر  »باشکاالنـ«ـــی 

جارێــک لــە بەدەســتهێنانی ڕەوایــی و 
پێگــەی سیاســی و جەماوەریدا تووشــی 

شکست و داڕمان بووە«. 
لــەو  هەروەهــا  هــاوکاری  ناوەنــدی 
و  ئازایانــە  هەڵوێســتی  سپاســنامەیەدا، 
ڕەوای ئەمجــارەی خەڵکــی بــە درێــژە 
و تەواوکــەری قۆناخەکانــی خەبــات و 
تێکۆشانی ڕابردوو، بەتایبەتی ڕاپەڕینە 
خوێناوییەکانــی خەزەڵــوەر و بەفرانباری 
ئەمســاڵ زانــی کــە ڕێژیمــی تووشــی 

داڕمان و لەرزۆکی کرد.  
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردســتانی ئێران، ڕۆژی یەکشــەممە، 
باڵوکردنــەوەی  بــە  بەفرانبــار،  4ی 
بەیاننامەیەک، شانۆی هەڵبژاردنەکانی 
ڕێژیمــی ئێرانی بایکــۆت کرد و داوای 
لە خەڵکی کوردستان و هەموو گەالنی 
ئێــران کــرد کە لــە شــانۆی هەڵبژاردنە 
درۆیینەکانی ڕێژیمی ئێراندا بەشــداری 

نەکەن و ئەو ڕێژیمە لەقاو بدەن.
خەڵــک لە ڕۆژی ٢ی ڕەشــەممە، واتا 
ڕۆژی هەڵبژاردن بە نەچوونیان بۆ سەر 
ســەندووقەکانی دەنگدان سەلماندیان کە 
ڕێژیــم ڕەواییەتــی نەمــاوە و دەنــگ بــە 

بەردەوامیی ئەو سیستەمە نادەن.

باکــووری  کوردســتانی  »وانـ«ـــی 
هەژاندووە و بەداخەوە ســەرەڕای خەساری 
زۆری ماڵــی، 9 کەس گیانیان لەدەســت 
دیکــە  کەســی   ٨5 بــە  نزیــک  و  داوە 
برینــدار بــوون. ئــەوەی کــە جێگــەی داخ 
و دڵگرانییــە ئەوەیــە کــە ئــەو کارەســاتە 
مرۆییــە لــە ســەرمای زســتان و لــە بەفر 
و تــەڕ و تووشــیدا لــەو ناوچەیــەی داوە و 
زۆرێــک لە خانــوو و ئاوەدانییەکانی ئەو 
دەڤەرەی داڕماندووە و هاوکات ڕێژەیەکی 
زۆر مــەڕ و مااڵتــی خەڵکــی ناوچەکــە 
بــە  پێویســتی  دەڤەرەکــە  و  لەنێوچوونــە 
فریاکەوتن و بەهاناچوونی بەپەلە هەیە.

تێپەڕبوونــی ٢4 کاتژمێــر  دوای  ئێســتا 
بەســەر بومەلــەرزەی یەکــەم لــە ناوچەی 
کوتۆل، خەڵکەکە پێویستیی بە خێوەت و 
کەلوپەلــی گەرمکــەرەوە و خواردن هەیە، 
بــەاڵم هیــچ هــاوکاری و فریاکەوتنێک 

کۆمــاری  پێوەندیدارەکانــی  دامــودەزگا 
کــە  هەواڵێــک  بەپێــی  ئیســامییەوەیە. 
لــە نێوخــۆی واڵتــەوە پێمــان گەیشــتووە، 
شــێوەکەی  بــە  ئێــران  گرتووخانەکانــی 
تایبــەت لەگەڵ دۆخێکی یەکجار خراپ 
زیندانییــان،  بــەرەوڕوون و  و کارەســاتبار 
کــە  سیاســی  زیندانییانــی  بەتایبەتــی 
مێژوو ســەلماندوویە ژیان و تەندروســتییان 
بۆ کۆماری ئیســامی هیــچ بایەخێکی 
لەژێــر هەڕەشــەیەکی جیــددی و  نییــە، 
کارەســاتێکی گــەورەدان و پێویســتیان بــە 
و  خێــرا  بەدەنگەوەهاتنــی  و  فریاکەوتــن 
کوتوپــڕە. ئێمە وەکوو ناوەندی هاوکاریی 
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران داوا لــە 
دەکەیــن،  ئێــران  و  کوردســتان  خەڵکــی 
ئێســتا کــە ڕێژیــم وەک بــاوەڕ و نەریتی 
هەمیشــەیی خــۆی هیــچ بەهایــەک بــۆ 
مــرۆڤ و ژیانــی تاکــەکان دانانێــت و 

ڕێژیمــەوە  دامودەزگاکانــی  لەالیــەن 
نەگەیشــتووەتە دەســتی خەڵکەکە و ژیان 
و گوزەرانیــان ئەســتەمتریش بــووە. دیــارە 
کەمترخەمییــە  و  بەهاناوەنەچــوون  ئــەوە 
ســتەمکار  ئیســامیی  کۆمــاری  لــە 
چاوەڕوانکــراوە، چوونکــە مێــژووی دوور 
ڕابــردوودا  ســاڵی  چەنــد  لــە  نزیــک  و 
ســەلمێنەری ئەو ڕاســتییەیە کە لە دوای 
ســەرماوەزی  وێرانکەرەکانــی  بومەلــەرزە 
ناوچــەی  لــە  هەتــاوی  1٣9٧ی 
تێیــدا  لــە کرماشــان کــە  ســەرپێڵ زەهاو 
نزیــک بــە ٨٠٠ کەس گیانیان لەدەســت 
دا و هەروەها بومەلەرزەی شــاری »بەم« 
لە بەفرانباری 1٣٨٢ی هەتاوی کە تێیدا 
زیاتــر لــە 5٠٠٠ کــەس گیانیان لەدەســت 
دا، ڕێژیمــی ئیســامی لەبــەر پشــتیوانی 
و هاوکاریــی هەمەالیەنــەی حیزبوڵاڵکان 
و گرووپــە توندئاژۆکانی واڵتانی ناوچە، 

ئیسامی بو. 
ســەر  لــە  کۆبوونــەوە  پێوەندییــەدا  لــەم 
بەجێبوونــی سیاســەتی ناوەنــد و تەحریمی 
هەڵویســتی  ناوهەڵبژاردنــە،  بــە  ئــەو 
و  کــورد  گەلــی  نیشــتمانیی  نەتەوەیــی 
گەالنــی ئێــران، هەموو چیــن و توێژەکان 
و پێشــوازیکردنیان لە بانگــەوازی تەحریم 

دەستخۆشی کرد.
پاشــان لەو کۆبوونەوەیەدا بەنیســبەت کار 
و چاالکییەکانــی ناوخۆ و گرینگیدان بە 
خەباتی سیاســی، مەدەنــی، جەماوەری و 
هەموو ڕەهەندەکانی دیکەی خەبات قسە 
کــرا. لە بەشــێکی دیکــەی کۆبوونەوەدا 
بــاس لــە گرینگیــدان بــە پێوەندییەکانــی 
ناوەندی هاوکاری لە ئاستی نێونەتەوەیی، 
میکانیزمــی  و  کوردســتانی  و  ئێرانــی 

پێکەوە کارکردن کرا.

کۆبوونـــەوەی ناوەنـــدی هاوکاری 
لە ئاســـتی بەرپرســـانی بااڵ 

بەڕێـــوە چوو

ڕاگەیەنـــدراوی ناوەنـــدی هاوکاریـــی حیزبەکانـــی كوردســـتانی ئێـــران بـــە بۆنـــەی ڕۆژی جیهانیـــی زمانـــی دایكـــی

حکوومەتێکــی  وەکــوو  خــۆی  ئەرکــی 
ئاسایی بەرپرسیار بەرانبەر بە هاواڵتییانی 
بەڕێــوە نابــات، بــە هەوڵــی هەمەالیەنە و 
خۆپاراســتن،  ڕێنماییەکانــی  پاراســتنی 
یارمەتیــی یەکتــر بــدەن بــۆ ســەرکەوتن 
بەســەر ئــەو مەترســییەدا. هەروەهــا داوا 
لــە کــۆڕ و کۆمەڵــە داکۆکیکارەکانــی 
هانــای  بــە  دەکەیــن  مــرۆڤ  مافــی 
زیندانییانــی سیاســییەوە بێــن و گوشــار 
بخەنــە ســەر ڕێژیمی ئێران. بە پێویســتی 
دەزانین وەبیرتان بێنینەوە کە کاتێکی زۆر 
لە بەردەســتدا نییە و هەرجۆرە دواخستن و 
کات کوشــتنێک دەتوانێــت لە ســەعاتی 
سیفری کارەســاتێکی مرۆیی نزیکترمان 

بکاتەوە.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 

کوردستانی ئێران
١٠ی ڕەشەمەی ١٣٩٨ی هەتاوی

نێونە تە وە یــی  رێككە وتنامــە ی  ٢٧ی 
مافە  سیاسی و مە دە نییە كاندا بە ڕوونی 
جاڕنامــەی  لــە  كــراوە .  پــێ  ئامــاژەی 
یەكگرتوەكانــدا  نەتــەوە  مرۆڤــی  مافــی 
هاتــووە: »هەمــوو مرۆڤێــك لــەو كاتــەوە 
كــە لــە دایــك دەبــێ مافی ئــەوەی هەیە 
كــە بــە شــێوەیەكی سروشــتی بــە زمانی 
دایكــی خــۆی بخوێنێــت، بیــر بكاتــەوە 
و پــەروەردە ببێــت«. بەپێــی لێكۆڵینــەوە 
زانســتییەكان، خوێندن بــە  زمانی دایكی 
یارمە تیــدەری منــداڵ  بــۆ تێگەیشــتنی 
ئاسانتر لە وانە كانی خوێندن و راستە وخۆ 
بیركردنەوەیــە. منداڵێك كە پەروەردەی بە 
زمانــی دایكیــی خــۆی بێــت، خێراتــر بە  
ســە ر كۆسپەكاندا زال دەبێ، زیاتر هە ست 
بە  كە ســایە تی و كەرامەتی خۆی دە كا و 
متمانە ی زیاتری بە  خۆی هە یە ، شانازی 
كە ســایە تییە كی  كــە   دە كا  خۆیــە وە   بــە  
ســە ربە خۆی هە یــە ، دە رفە تــی لەبارتــری 
بــۆ گە شــەی هــزری و پێشــكەوتن دەبێ 
و تەنانــەت خێراتریش فێری زمانی دیكە  
بــە  پێچە وانــە وە  ئە گــە ر منــداڵ  دەبــێ. 
بــە  زمانــی دایكــی نە خوێنــێ، لە گــە ڵ 
زمانێكــی دیكــە دا ڕووبە ڕوویــە  كــە  هەر 
لــە یەكــەم ڕۆژەوە بــۆی نامۆیــە و كاتی 
زیاتــری دە وێ تــا گوێــی بــە بیســتنی 
دە نگەكانــەوە خــوو بگرێــت، مێشــكی بۆ 
وە رگرتن و زمانی بۆ وتن ئامادە  بكات و 

نەتەنیــا بەهانای خەڵکی خۆیەوە نەچووە، 
تەنانەت دەستی بەسەر هاوکاریی خەڵکی 
شــار و ناوچەکانــی دیکەی کوردســتاندا 
گرت و خزێندرانە گیرفان بەرپرسانی ئەو 
سیستەمە گەندەڵە لە سەرەوە بۆ خوارەوە.

ئێمە وەکوو ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران، بەداخبوونی خۆمان لەو 
کارەســاتە سروشــتییەی ناوچــەی کوتۆل 
و  ڕادەگەیەنیــن  باکــوور  و کوردســتانی 
هیــوای چاکبوونەوە بۆ بریندارەکانی ئەو 
کارەســاتە دەخوازیــن و داوامــان وایــە کە 
خەڵکی ناوچەکانی دیکەی کوردســتان، 
و  هــاوکاری  لــە  دەوروبــەری  و  کوتــۆل 

بەهاناوەچوونیان بێبەش نەکەن.

ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

٥ی ڕەشەمەی ١٣٩٨ی هەتاوی

دە ســتە كانی بۆ نووسین رابێنێ. سە رە ڕای 
ئە م هە موو كۆششــە تێگە یشتن لە  وانە كان 
بــۆی دژوار دە بــێ، بیری پــرش و باڵوە  و 
كاتــی زۆری بــۆ بیركردنە وە  و تێگە یشــتن 
پێویستە . دە بێ لە مێشكی خۆیدا وشەكان 
وە رگێڕێ و ڕســتە كان دروســت بكات. لە  
كاتی تێنە گە یشــتندا هە ســت بە  الوازی و 
سەرشــۆڕی دە كا، زۆربە ی كات دوو دڵە ، 
منداڵێــک كــە  بــە  ســە ر زمانــی دایكیی 
خۆیدا زاڵ نە بێ، لە  فێر بوونی زمانێكی 

دیكەشدا  پێشكەوتنی ئەستەم دەبێت.
یــەك  لــە  و  ئێمــە  لــە واڵتــی  بەداخــەوە 
ســەدەی ڕابــردوودا حكوومەت لە  ڕێگای 
ئاسیمیاســیۆن  سیاســە تی  جۆراوجــۆرە وە  
و ســە ركوت و لە نێوبردنــی زمانــی نە تــە وە  
بــردووە .  بەڕێــوە  ئێرانــی  ژێردەســتەكانی 
لە وانــە  قە دە غە كردنــی خوێندن بــە  زمانی 
دایكــی لە  قوتابخانە كانــدا، قەدەغەكردنی 
ئاخاوتــن بــە  زمانــی نەتەوە ژێردەســتەكان 
لــە  ڕەوتــی كاری خوێندنــگا و ئۆرگانــە  
بە رتە ســككردنە وە ی  دە وڵە تییە كانــدا، 
ڕۆڵــی ئــەو زمانانــە لــە  كاری ڕۆژانە ی 
خە ڵكدا، بە رتە ســككردنە وە ی بە رنامە كانی 
ڕادیــۆ و تە لە ڤیزیــۆن بــە  زمانــی گە النی 
شــێوەزارەكانیان  تێكدانــی  و  ژێردەســت  
نەگونجــاوی  تێكە ڵكردنــی  لــە ڕێگــەی 
وشــەكانی زمانــی نەتەوەی بااڵدەســتەوە، 
قە دە غە كردنی قسە كردن لە  قوتابخانە كاندا 

بە  زمانی دایكی، ســووكایە تی بە  زمانی 
لــەو  پڕوپاگە نــدە ی  و  دیكــە   گە النــی 
چەشــنە كە گوایە زمانــی دایكیی ئەوان 
لە ڕووی زانســتییەوە الوازە و  وە اڵمدە ری 
هێنانــی  نییــە ،  پێشــەییان  داهاتــووی 
پــەروە ردە ی ئایینــی لــە  باتی پــەروە ردە ی 
نە تە وە یی لــە  قوتابخانە كان، تە رخانكردنی 
بە رنامە كانــی دە نــگ و ڕە نگی كۆماری 
ئیسامی بۆ زمانی فارسی و پەرەپێدانی 
هەرچی زیاتری ئەو زمانە لە ناوچەكانی 
دروســتكردنی  بندەســتەكاندا،  نەتــەوە 
هە مــوو بە رنامە كانــی منــدااڵن بە  زمانی 
لــە   هــە ر  ئــە وە ی منــدااڵن  بــۆ  فارســی 
منداڵییــە وە  بە  زمانی فارســی خوو بگرن 
و بــەم دواییانــەش گەاڵڵــەی ڕووخێنەری 
»بەســەندەگیی زمانی فارســی« بۆ ئەو 
مندااڵنــەی کــە دەیانــەوێ بچنــە پۆلــی 
لــەو  كۆمەڵێــك  ســەرەتایی،  یەکەمــی 
سیاســە تانە ن كــە  بــۆ بە رتە ســككردنە وە  و 
الوازكــردن و لە نێوبردنــی زمانــی دایكیی 
گە النــی بندەســت و بــۆ وە دە رنانیــان لــە  
مە یدانــی ركە بە رایە تیــی زمانــی فارســی 
15ی  ئەســڵی  لــە  گیــراون.  پێــش  لــە  
یاســای بنەرەتیــی كۆمــاری ئیســامیدا 
هاتــووە كــە زمانــی فەرمیــی خوێنــدن و 
نووســین زمانی فارســییە و هەموو بەڵگە 
پەرتووکــی  و  فەرمییــەكان  نووســراوە  و 
وانــەکان دەبــێ بــە زمانــی فارســی بێت، 

بــەاڵم كەڵــك وەرگرتن لــە زمانە ناوچەیی 
و قەومییەکانــی دیكــەی لــە باڵڤــۆك و 
میدیــاكان و وتنەوەی وانــەی ئەو زمانانە 
لــە تەنیشــت زمانــی فارســی ئــازادە  بــە 
پێچەوانــەی تەبلیغاتــی درۆیینــی ڕێژیم، 
دەبێ بڵێین ئەو ئەســڵە هیچ پێوەندییەكی 
بــە مافــی خوێندن بــە زمانــی دایكییەوە 
نیــە و تەنیــا بــاس لــە فێربوونــی زمانــی 
تەنیشــت  لــە  وانەیــەک  وەكــوو  دایكــی 
وانەكانی دیكەدا دەكات نەک ئەوەی کە 
زمانی دایکی ببێتە زمانی وانەگوتنەوە. 
لــەو  حكوومەتیــش  تەنانــەت  هەڵبــەت 
پێوەندییەدا ئەركدار نەكراوە و تەنیا باس لە 
ئازادبوونی زمانی دایكی كراوە. بەاڵم لە 
كردەوەدا ڕێژیمی ئێران تا ئیستا نەك هەر 
پشــتیوانیی لە ئازادیــی فێربوونی زمانی 
دایكیــش نەكــردووە، بەڵكــوو باســكردن لە 
زمانــی دایكــی وەكــوو هەڕەشــەیەك بــۆ 
ســەر ئاسایشــی نیشــتمانی، پڕۆپاگەنــدە 
پارچەپارچەكردنــی واڵت  و  نیــزام  دژی 
چــاوی لــێ كــراوە و  ســزای قورســی بە 
ســەر چاالكانی ئەو بوارەدا ســەپاندووە. لە 
ماوەی زیاتر لە چوار دەیە دەســەاڵتداریی 
کۆماری ئیســامیدا، كاربەدەســتانی ئەو 
ڕێژیمە تەنیا لە كاتی هەڵبژاردنەكاندا بۆ 
فریودانــی خەڵك و گەرمكردنی تەنووری 
هەڵبــژاردن باســی لــە دانــی هێندێك وردە 
ماف بە نەتەوەكانی ئێران، بۆ نموونە باس 

لــە جێبەجێكردنــی ئەســڵی 15ی یاســای 
بنەڕەتی دەکەن كە چی دواتر وەك هەموو 
بەڵێنییەكانی دیكەیان، ئەوەش بە ناڕاســت 
لــە  ئیســامی  کۆمــاری  دەردەچێــت. 
کوردستاندا تەنانەت لەو پرسە گرینگەش 
بــۆ نانەوەی ئــاژاوە و تێکدانی یەکڕیزیی 
گەلــی کورد کەڵک وەردەگرێت و هەوڵ 
زمانــی  شــێوەزارەکانی  ئاخێوەرانــی  دەدا 
کــوردی بــە گژ یەکتردا بــدات. ناوەندی 
کوردســتانی  حیزبەکانــی  هاوکاریــی 
ئێــران وێڕای پێداگری لەســەر پێویســتیی 
خێــرای بەفەرمیکردنــی زمانــی کوردی 
لــە سیســتمی بەڕێوەبــەری و پــەروەردەی 
کوردســتانی ئێــران و خوێنــدن بــە زمانی 
دایکــی وەکــوو مافێکــی سروشــتیی و 
پێویســتییەکی ســەرەتایی ژیانی تاک و 
گەلــی کورد، داوا لــە هەموو تاکەکانی 
بــۆ  دەکات  کوردســتان  کۆمەڵــگای 
پاراســتنی زمانــی دایکــی و پەرەپێدانــی 
فەرهەنگ و شوناســی خۆیان، هەســت بە 
بەرپرســیارێتی بکــەن و زیاتــر لــە ڕابردوو 
پیانــە  بەرەنــگاری  یەکتــر  شانبەشــانی 
یــەک لــە دوای یەکەکانــی ڕیژیــم بــۆ 
لەنێوبردنــی زمانــی دایکــی و شوناســی 

نەتەوەیی خۆیان ببنەوە.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 

کوردستانی ئێران
١ی ڕەشەمەی ١٣٩٨ی هەتاوی



  ژمارە ٧٦٩ ، ١٥ی ڕەشەممە ٤١٣٩٨

سەمپۆزیۆمی چەواشە

پەســـەند نەکردنی FATF و ئاراســـتەی ئورووپاییەکان

لــە زانســتگەی  لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا 
ســەمپۆزیۆمی  ســنە  کوردســتانی 
گرینگیــی زمانــی دایکی بەڕێــوە چوو. 
هاوکات کاناڵی سەحەریش کە کاناڵێکی 
خرۆشــێکی  و  جــۆش  بــە  ئاســمانییە 
تایبەتــەوه  ئــەم کــۆڕەی ڕوومــاڵ کــرد. 
ناسیۆنالیســتی  گوتــاری  نێوئاخنــی  لــە 
– قەومیــی ئێرانــدا باســی فرەڕەنگیــی 
ئێــران  جوغرافیــای  دانیشــتووانی 
هەیــە  گرینگــی  یەکجــار  ڕەهەندێکــی 
و ڕێژیمــی ئیســامیش کــە هەڵقــواڵوی 
لەپێنــاو  ئایدیۆلۆژییــە،  هەمــان 
لــە  گونجــاو  ســیمایەکی  دەرخســتنی 
ئایدیۆلۆژیکــەوە،  بــەم ڕیشــە  پەیوەنــدی 
هەڵدەگــرێ. جۆراوجــۆر  هەنــگاوی 
و  بیــر  خــاوەن  تاکێکــی  هــەر  بــەالی 
تێگەیشــتن، ڕوونــە کــە ئەگەر بەراســتی 
پاراســتنی  و  گرینگــە  دایکــی  زمانــی 
ئەرکێکــی ئەخاقی و بەهادارە، پێویســتە 
ئــەم زمانە لە ڕێگــەی وتنەوەی بپارێزرێ 
بــەاڵم وەک  بــدرێ؛  پــێ  و گرینگیــی 
دەبینیــن بەجێــی هەڵگرتنــی هەنگاوێکی 
ئــاوا کــە هــەم پێویســت و هــەم ســانایە، 
سەمپۆزیۆم و کۆڕ و کۆبوونەوە ڕووماڵی 
دەدرێ.  ئەنجــام  میدیایــی  بەربــاڵوی 
لەوانەیــە هەندێــک ڕەوتــی تایبــەت ئــەم 
بابەتــە بــۆ دەســتئاوەاڵیی و دڵئاوەاڵیــی 
ڕێژیــم بگەڕێننــەوە و بــاس لــەوە بکــەن 
کــۆڕ  ئــەو  دەتوانــێ  دەســەاڵت  کــە 
نەبــات. بەڕێــوە  کۆبوونەوانــەش  و 
لە راســتیدا ئەوە حاشاهەڵنەگرە کە ڕێژیم 
دەتوانێ خۆ لە هەڵگرتنی ئەو هەنگاوەش 
ببوێــری، بەاڵم زۆر ڕێوشــوێنیتر هەن کە 
هاوشــێوەی ئــەم هەنــگاوە دەگیردرێنەبەر، 
لــە حاڵێکــدا ئەگەریــش نەبــن و جێبەجــێ 
نەکرێن، کارەســاتێکی ئەوتۆ ڕوو نادات. 
بــۆ نموونە ئــەو هەڵبژاردنانەی کە ڕێژیم 
گرینگیپێدانــەوە  و  تێچــوو  بەوپــەڕی 
بەڕێــوەی دەبات، ئەگەر هەر نەشــکرێ و 
وەالبنــرێ شۆڕشــێ ڕوو نــادات و ڕێژیــم 
بە خۆبــواردن لە بەڕێوەبردنــی هەڵبژاردن، 
ناڕووخــێ بــەاڵم وەک دەزانیــن لەگــەڵ 
ڕەوتــی  لــە  جــار   چەندیــن  ئەوەیکــە 
قەیــران  بــەرەوڕووی  جێبەجێکردنیــدا 
نابــێ.  دەســتهەڵگری  دیســان  بووەتــەوە، 
تیلێڤیزیۆنــی  کاناڵــی  دانانــی  یــان 
پارێــزگاکان بــەو هەموو تێچــووەوە ئەگەر 
بوەســتێندرێ،  وەشــانیان  ئەمــڕۆ  هــەر 
کارەســاتێک ڕوو نــادا، بــەاڵم ســەرەڕای 
ئابــووری،  ســەرتاپاگری  قەیرانــی 
کانااڵنــە. ئــەم  وەشــانی  لەســەر  ســوورە 
هەمــوو ئەم هەنگاوانە کــە هەڵدەگیردرێن 
یان ئەو ڕێوشوێنانەی کە دەگیردرێنەبەر، 
لەپێنــاو پڕکردنــەوە یــان کەمکردنــەوەی 
ئــەو بۆشــاییەیە کــە سیســتمی تۆتالیتێر 

نێــو  لــە  ئێــران  مانــەوەی  ڕاســتیدا  لــە 
لیســتی ڕەشــی FATF نەتەنیا دەتوانێ 
کێشــەکانی ئێــران لە بــواری ماڵیدا زیاتر 
بــکات بەڵکــوو ڕێــگا خــۆش دەکات بــۆ 
کۆمەڵــگای  زیاتــری  پچڕانــی  ئــەوەی 
بێــت. ئاســانتر  ئێــران  لــە  نێونەتەوەیــی 
هەتا ئێستا ئەگەرچی کۆماری ئیسامی 
لە ژێر گەمارۆیەکی سەختی ئابووریدایە 
بەاڵم هێشتا ئامریکا و واڵتانی ئورووپایی 
لــە  بەشــێک  لــە  چاوپۆشــی  ناچــارن 
ترانزەکشــێنەکانی ئێــران لەگەڵ هەندێک 
واڵتی ناوچە وەکوو عێراق و لوبنان بکەن. 
ئەمە لەبەر نفووزی سیاسی و ماڵی ئێرانە 
لــەو ناوچانەیــە بەاڵم لە ڕاســتیدا لەگەڵ 
زیادکردنی لەمپەڕەکانی بەردەم پێوەندییە 
بانکییەکانــی ئێران ئەگــەری ئەوەی کە 
ئــەو ترانزەکشــێنانە هەم لــە گەورەیــی و 

لەتــەک کۆمەڵگــە هەیەتــی؛ واتە، ئەم 
هەنگاوانــە ئەگەرچــی لــە رەهەندێکەوە، 
باری ســلبیی نییە، بەاڵم لە گشتایەتیی 
خۆیــدا دەچێتــەوە ســەر هەمــان گــرێ.
ئەگــەر ســەیری ڕێژیمــی پێشــوو بکەین 

و چــاوێ بــە کاروکردەوە هاوشــێوەکانیدا 
بــۆ  ئەوەمــان  بەڕوونــی  بخشــێنین، 
ئــەم  ڕەگەکانــی  کــە  دەردەکــەوێ 
دەگەڕێتــەوە  هەنگاوهەڵێنانەوەیــە  جــۆرە 
و  نــەوت  دۆزینــەوەی  ســەرەتای  بــۆ 
دەرهاویشــتەی  گۆڕانکارییەکانــی 
بنیاتنانــەوەی  و  تێکــدان  و  مودێڕنیتــە 
بەتایبــەت  و  ئێــران  لــە  کۆمەڵگــە 

بندەســتەکاندا. نەتــەوە  لەنێــو 
بــۆ نموونە چێکردنی ڕێگەوبان لە ناوچە 
ڕێژیمــی  لەالیــەن  ئێــران  جیاجیاکانــی 
هاتوچــۆی  ئەگەرچــی  پەهلەوییــەوە 
ڕێگاوبانانــە  ئــەم  بــەاڵم  کــرد،  ســاناتر 
بوون بە شــادەماری پەیکەری فاشــیزمی 

کۆنترۆڵــی  رێگــەوە  لــەم  و  پەهلــەوی 
ناوچــە  ســەر  خرایــە  جــاران  لــە  زیاتــر 
شــوێنانەی  ئــەو  و  دوورەدەســتەکان 
دەکــرا.  بــۆ  ســەرهەڵدانیان  شــیمانەی 
کەوایــە جــادە و ڕێگاوبــان پێــش لــەوەی 

گشــتی،  بەرژەوەندیــی  خانــەی  بچنــە 
و  دەربــار  دەزگای  خزمــەت  کەوتنــە 
زاڵییەتــی و خۆســەپاندنی ژاندارمەکان.
کــە  ڕەزاشــایی  مودێڕنیتــەی  بــە 
دواکەوتووانــە  الســاییکردنەوەیەکی 
مودێڕنیتــەی  بــۆ  لێکدانــەوە  بــێ  و 
و  تــاک  پەیوەندیــی  بــوو،  ڕۆژاوایــی 
ئێرانــدا  جوغرافیــای  لەنێــو  دەســەاڵت 

گۆڕانکاریــی بنەڕەتیــی بەخــۆوە بینــی 
تــا ڕادەیــەک کــە تەونــی کۆمەاڵیەتی 
تێــک درا و ســەرلەنوێ بونیــاد نرایــەوە.
ئەم گۆڕانکارییە وای کرد کە کۆمەڵگا 
لــە بەرامبەر دەســەاڵت دەستەوەســتانتر و 
پێملتر لە هەموو بڕگە مێژووییەکانیتر بێ. 

لــەم قۆناغــەدا بــوو کــە ســەرچاوەکانی 
و  ماڵیــات  لــە  دەســەاڵت  داهاتــی 
بازرگانیــی وردەوە بــۆ نــەوت گــۆڕدرا و 
ئــەم ســامانە گشــتییە کەوتــە بەردەســت 
دەســەاڵتێک کــە لــە بەرامبــەر یاســا و 

خەڵکــدا بەهیچ جــۆرێ وەاڵمــدەر نەبوو.
شــا  ڕێژیمــی  بــۆ  داهاتــە  ئــەم 
سەرســوڕهێنەر  یەکجــار  دەســکەوتێکی 
بــوو و هــەر زوو لــە پێنــاو پتەوکردنەوەی 
هێنــرا. بــەکار  دەســەاڵت  ڕەگەکانــی 
دەزگایەکــی پــان و بەرینــی برۆکراســی 
کــە بە تــەواوی لە خزمــەت دەرباردا بوو، 
سیســتمێکی پــەروەردەی ناتەندروســت بۆ 

خزمەتکردنــی بــە ئایدیــای فاشیســتیی 
سەڵتەنەتی و دامەزراندنی بنکە و بارەگای 
ژاندارم بۆ کۆنترۆڵی هەموو کۆمەڵگا و 
چێکردنی ڕێگەوبان بۆ هاتوچۆی خێرای 
ئەو هێزانەی دەسەاڵتی پاشایان دەپاراست.
گەشەسەندن لێرەدا بە بەرگێکی ئورووپایی 

و بــە جەوهەرێکی ســەرەڕۆییانەوە کەوتە 
کەوڵــی خەڵــک و بەرژەوەندی گشــتی؛ 
وەک گەورە لێکۆڵەری بواری فەلســەفە 
هۆمــا  کۆمەاڵیەتــی،  مێــژووی  و 
کاتووزیان باســی لێوە دەکات. کاتووزیان 

دەکــرێ  دەڵــێ: »ئاخــۆ  شــوێنێکدا  لــە 
گەشــەی لەپــڕ و ڕوو لــە هەڵکشــان لــە 
بەکارهێنانــی ئامێرەکانــی گواســتنەوە و 
هاتوچــۆ، کەلوپەلی ناوماڵ و ســەفەری 
ڕێســتورانەکان  خزمەتگوزاریــی  دەرەوە، 
ماڵــی  هەڵچنینــی  قومارخانــەکان،  و 
ئەمانــە  هاوشــێوەی  و  کۆشــک  وەک 
دەســتەبژێر  کەمینەیەکــی  ڕێگــەی  لــە 

نیزامــی  سەرســوڕهێنەری  تێچــووی  و 
لــە  واڵت  ســەرمایەی  لەناوبردنــی  و 
بەڕێوەبردنــی دانانــی تاجــی پاوشــایەتی 
لــە جێژنێکــی گاڵتەجــاڕی 1٣4٦ ســاڵ 
پاوشــایەتی و ڕابواردنــە ســااڵنەکان لــە 
شــیراز کە جیــا لە لەنێوبردنی ســەرمایە، 

ژیانــی خەڵکــی تووشــی بشــێوی دەکرد، 
ببەیــن؟«  نــاو  ئابــووری  گەشــەی  بــە 
بــاس  بەدروســتی  کاتووزیــان  لێــرەدا 
بەنــاوی  ئــەوەی  کــە  دەکات  لــەوە 
ســەڵتەنەتخوازانەوە  لەالیــەن  گەشــەوە 
دەفرۆشــرایەوە،  خەڵــک  بــە 
ئاســتی  بردنەســەرەوەی  لەراســتیدا 
خزمەتگــوزاری بــە کەمینەیــەک بــووە. 
کەوایــە، زۆربــەی ئــەو هەنگاوانــەی کە 
بــە نــاوی بەرژەوەندیــی گشــتی دەکرێن، 
تۆتالیتێرانەیــان  نێوئاخنێکــی  لەراســتیدا 
هەیــە و لــە سیســتمێکدا بەڕێــوە دەچــن 
کــە هیــچ جــۆرە کاڵوڕۆژنەیــەک بــۆ 
نەهێڵراوەتــەوە. کۆمەڵگــە  هەناســەدانی 
هــەر لە ژێر ڕۆشــنایی ئــەم لێکدانەوەدایە 
کــە دەکرێ خوێندنەوە بۆ ســەمپۆزیۆمی 
گرینگیــی زمانــی دایکــی و جاڕدانــی 
پرۆپاگانــدای  دەزگای  لەالیــەن 
بکەیــن.  ئیســامییەوە  ڕێژیمــی 
زمانگەلێــک  گرینگیــی  لــە  باســکردن 
کــە لــە بنەوانــەوە بــە هــۆکاری ترازانــی 
جوغڕافیــا  دابەشــبوونی  و  دەســەاڵت 
ئــەو جێژنانــە  دەزانــرێ، هــەر ئەوەنــدەی 
کــە محەممەدڕەزا شــا بــە کۆکردنەوەی 
چەنــد وەفــدی لــە پێشــدا هەڵبژێــردراوی 
ئێرانــەوە  نەتەوەکانــی  بەنــاوی  و  خــۆی 
بەڕێــوەی دەبــرد، لــە راســتییەوە نزیکــە.
هەنگاوانــە  ئــەم  بزانیــن  دەبــێ  کەوایــە 
بــۆ  بەڕواڵــەت  ئــەوەی  ســەرەڕای 
گرینگی پێــدان و باســکردن نابــن، بــەاڵم 
ئایدیۆلۆژیکــی  چارتــی  کۆمەڵێــک 
ســەرەڕۆیانەی پێــوە دیــارە و دەرخســتنی 
ئــەم ڕاســتییانە بــۆ شــیتاڵکردنی تەونــی 
خەیاڵیــی فاشــیزم زۆر پێویســت دەنوێنێ. 
لە ئێستەدا کە ئەو ڕێژیمە لە پەلەقاژەی 
ئــەو  هەمــوو  ناوخۆییدایــە،  و  دەرەکــی 
خــوازراو  بەجۆرێکــی  کــە  کەســانەی 
ڕواڵەتــە  ئــەم  ســپیکردنەوەی  لەپێنــاو 
بێــزراوەدا، هەنــگاو هەڵدەگــرن و دەنــگ 
کــە  بــەوەی  مەحکوومــن  هەڵدەبــڕن، 
لــە  قــورس  بەرپرســایەتیی  لــە دواڕۆژدا 
ئەســتۆ بگرن لەبەر ئەوەی کە ئەوە ئەوان 
بوونــە کــە بــە ڕۆنگۆڕینــی مەکینــەی 
وەلیــی  لەســووڕکەوتووی  و  پرتــووکاو 
فەقیــه، بەســتێنی درێژەپێدانــی تەمەنــی 
کــردووە. دابیــن  ســەرکوتیان  ماشــینی 
بــە داخــەوە دەبــێ بوترێ کــە ڕەگەکانی 
ئیستبداد لە ئێراندا ئەوەندە قووڵە کە جار 
وایە گەورەترین ڕووداوە نامۆکان نۆرمالیزە 
دەکــرێ و نەبوونــی ئــەم هەســتیارییەش 
تــا  ســەرەڕۆییان  کــە  کــردووە  وای 
ئاســتێکی قێــزەون ســڵ لــە چاوچنۆکــی 
و فراوانخــوازی نەکەنــەوە کە لەالیەکەوە 
هەمــوو هەوڵیان بۆ ســڕینەوەی زمانێکی 
زینــدوو لــە بیــری کۆمەڵــدا بخەنەر گەڕ 
و لــە الیەکیتــرەوە خۆیــان بــە بەرگریــکار 
و پارێــزەری ئــەو زمانانــە لە قەڵــەم بدەن. 

کەیوان دروودی

ئارش ساڵح

»ئاخۆ دەکرێ گەشەی لەپڕ و ڕوو لە هەڵکشان لە بەکارهێنانی ئامێرەکانی گواستنەوە و 
هاتوچۆ، کەلوپەلی ناوماڵ و سەفەری دەرەوە، خزمەتگوزاریی ڕێستورانەکان و قومارخانەکان، 
هەڵچنینی ماڵی وەک کۆشک و هاوشێوەی ئەمانە لە ڕێگەی کەمینەیەکی دەستەبژێر و تێچووی 

سەرسوڕهێنەری نیزامی و لەناوبردنی سەرمایەی واڵت لە بەڕێوەبردنی دانانی تاجی پاوشایەتی لە 
جێژنێکی گاڵتەجاڕی ١٣٤٦ ساڵ پاوشایەتی و ڕابواردنە سااڵنەکان لە شیراز کە جیا لە لەنێوبردنی 

سەرمایە، ژیانی خەڵکی تووشی بشێوی دەکرد، بە گەشەی ئابووری ناو ببەین؟« 

لە پەلەقاژەی دەرەکی و ناوخۆییدایە، هەموو ئەو کەسانەی کە بەجۆرێکی خوازراو لەپێناو 
سپیکردنەوەی ئەم ڕواڵەتە بێزراوەدا، هەنگاو هەڵدەگرن و دەنگ هەڵدەبڕن، مەحکوومن بەوەی 
کە لە دواڕۆژدا بەرپرسایەتیی قورس لە ئەستۆ بگرن لەبەر ئەوەی کە ئەوە ئەوان بوونە کە بە 
ڕۆنگۆڕینی مەکینەی پرتووکاو و لەسووڕکەوتووی وەلیی فەقیه، بەستێنی درێژەپێدانی تەمەنی 

ماشینی سەرکوتیان دابین کردووە

هەم لــە ڕێــژەدا کــەم ببنــەوە زۆرتــرە، هەر 
ئــەو تێبینــی و ســەرنجانەی کــە  بۆیــە 
بــەو  بــۆ ڕێگــەدان  ئورووپــا  و  ئامریــکا 
ترانزەکشــێنانە هەیانــە خــۆی لــە خۆیــدا 
هۆکارەکــەی نامێنێــت و لە نــاو دەچێت.
لــەم نێوانــەدا ئــەوەی کە ئورووپــا لەگەڵ 
جارێــک  کــە  کــەوت  ڕێــک  ئێــران 
لــەم  هەر  ناوکــی  کێشــەی  بارودۆخــی 
زۆر  ئامریــکاش  و  بهێڵێتــەوە  ئاســتەدا 
جیــددی لــەو پێوەندییــەدا ئورووپــای لــەو 
گوشــارەوە  ژێــر  نەخســتە  پێوەندییــەدا 
هەڵدەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی کــە بۆشــایی 
نیگەرانییەکانــی ئامریــکا دەتوانێــت لــە 
ڕێگەی بابەتی لیســتی ڕەشــی ماڵییەوە 
پــڕ بکرێتــەوە. پێشــتر لــە وتارێکــدا کــە 
هەر لێــرە )ڕۆژنامــەی کوردســتان( باڵوم 
کردۆتــەوە باســم لەســەر ئەوە کــردووە کە 
ئورووپاییــەکان بــە ئاســانی دەســبەرداری 
بەرجــام نابــن و دەیانهــەوێ تا ئــەو ڕادەیە 
بەرجــام  ژیانــی  هەیــە  ئەگــەری  کــە 

بــەردەوام بکــەن. هۆکاری ئــەم بابەتــە بۆ 
ئــەوە دەگەڕێتــەوە کــە بەرجــام ڕۆڵێکــی 
ڕێکخەری لە پێوەندییەکانی نێوان ئورووپا 
و ئێــران دەگێڕێــت؛ بەاڵم لە الیەکی ترەوە 
نیگەرانییەکانی ئورووپا بە نیسبەت ئێران 
زۆر جیددیــن و ئــەوان لە کردەوەدا زۆریش 
خوشــحاڵ دەبن کە بەرجام جێگەی خۆی 
بــە ڕێککەوتنێکــی تــری باشــتر بــدات. 
لــە ڕاســتیدا هەنــدێ نیگەرانــی وەکــوو 
ئەوەیکــە ئێران لە چەند مانگی داهاتوودا 
بەســەرەوە  کڕینــی  چــەک  گەمــارۆی 
مووشــەکی  بەرنامــەی  یــان  نامێنــێ، 
ئێــران یــان دەســتێوەردانەکانی لــە ناوچــە 
وای کــردووە کــە ئورووپاییــەکان پێیــان 
خۆش بێت کە ئێران هەســت بە گوشــاری 
ئامریــکا بــکات بــۆ ئــەوەی بگەڕێتــەوە 
واژۆکردنــی  بــۆ  وتووێــژ  مێــزی  ســەر 
ڕاســتەقینە.  و  بەهێــز  گرێبەســتێکێ 
بــەو ڕاســتییە بکرێــت  پێویســتە ئامــاژە 
کــە بەرجــام یــان JCPOA بــە هیــچ 

هەروەها  و  نییــە  گرێبەســت  شــێوەیەک 
پانێکــی  ڕوونــە  دا  ناوەکــەی  لــە  کــە 
هاوبەشــە.  هەر بۆیــە هیــچ واژۆیــەک 
لــە ســەر ئــەو گرێبەســتە نییــە و بە هیچ 
شــێوە لە پارلەمان یان کۆنگرەی هیچکام 
لــەو واڵتانــەدا پەســەند نەکــراوە ئەمــە لە 
حاڵێکدایــە کــە بــە پێــی یاســای واڵتــان 
هەر گرێبەســتێکی نێونەتەوەیــی پێویســتە 
لە پارلەمان یان کۆنگرە پەســەند بکرێت. 
بــەاڵم لــە ڕاســتیدا ئورووپاییــەکان هەتــا 
ئێســتاش کێشــەیان هەیــە لەگــەڵ متمانە 
کــردن بــە پانــی بنەڕەتی یــان ئامانجی 
ســەرەکی ئامریــکا هەر بۆیــە ســەرەڕای 
ئــەوە پێیان باشــە کــە گوشــارەکان زۆرتر 
بن بەاڵم دەیانهەوێ هاوکاتیش زۆر ورد و 
موحتاتانــە لەگەڵ ئەو بابەتە بجووڵێنەوە. 
کێشــەکانی  ســەرەکیترین  لــە  یەکێــک 
پێوەندییــەدا  لــەم  ئوروپاییــەکان 
ئــەوان  کــە  ئــەوەی  بــۆ  هەڵدەگەڕێتــەوە 
ڕووبەڕووبوونــەوەی  کــە  نایانهــەوێ 

ئامریــکا لەگەڵ ئێران ببێتە هۆی ئەوەی 
بشــێوێت.  زیاتــر  ناوچــە  ســەقامگیری 
ئورووپاییەکان ناتوانن لەگەڵ شەپۆلێکی 
گــەورەی بەهێــزی دیکــە لــە کۆچبەران، 
ئەمجــارە لــە ئێران یان لــە هەموو ناوچە و 
لەبــەر قەیرانــی ئێران بۆ ئــەوێ ڕووبەڕوو 
ببنەوە. کێشەی کۆچبەرانی ڕۆژهەاڵتی 
ناویــن بە گشــتی سیاســەت، کۆمەڵگا و 
بگــرە بــەها کۆمەاڵیەتییەکانــی واڵتانی 
ئورووپایــی تووشــی قەیــران یــان النیکــەم 
کردۆتــەوە.  جیــددی  زۆر  چالشــی 
هەروەها ئەوان ناتوانن و نایانهەوێ تێچووی 
ڕووبەڕووبوونەوەیەکــی تــری ئامریــکا لە 
ڕۆژهەاڵتی ناوین چ بە شــێوەی کێشــەی 
ئاســایش و چ بە شــێوەی ئابــووری بدەن.
هەر بۆیــە یەکێــک لــە ئاڵتێرناتیڤەکانــی 
ئورووپــا ئەوەیــە کــە بــە شــێوەی خۆیــان 
گوشــاری  و  بکــەن  ئامریــکا  هاوکاری 
زیاتــر بخەنــە ســەر ئێران. بەم شــێوازە هەم 
ئــەوەی دەتوانن دۆخی هەبوو بە نیســبەت 

بەرجــام تەســویب بکەن و هــەم ئەوەی کە 
دەتوانن یارمەتیدەر بن بۆ چارەسەرکردنی 
ئامریــکا.  لەگــەڵ  ئێــران  کێشــەی 
کارناســان و کاربەدەســتان پێیــان وایە کە 
ئامریــکا لــە کارکردن لەگــەڵ ئورووپا و 
لــە پێوەندی لەگەڵ ڕووبەڕووبوونەوەکەی 
لەگەڵ ئێران خەریکی شــەترەنجێکی سێ 
ڕەهەندییــە. بــە هاتنە ســەرکاری بۆریس 
جانســن لە بریتانیا لەوانەیە ئەم شــەترەنجە 
زیاتر لە بەرژەوەندی ئامریکادا بشکێتەوە. 
هەروەهــا پێویســتە ئــەوە لەبەرچــاو بگرین 
ئورووپاییــەکان  کردەوەیەکــی  هــەر  کــە 
مادامێک کە نەبێتە هۆی کەمبوونەوەی 
هــەر  تــا  ئێــران  ســەر  گوشــارەکانی 
ڕادەیێکیــش جوان یان ناحــەز بێتە بەرچاو 
هیچ شــتێک لە شــەترەنجە سەرەکییەکە 
ناگوڕێــت چوونکــە ڕەهەندێکــی تــر لەو 
هەمــوو  واتــای  کــە  هەیــە  شــەترەنجەدا 
دەگۆڕێــت.  ڕەهەنــدە  ئــەم  جووڵەکانــی 



٥ ٥ژمارە ٧٦٩ ، ٥ی مارسی ٢٠٢٠

هەتــاوی،  1٣5٧ی  ڕەشــەمەی  11ی 
پاش ٣٢ ســاڵ خەباتی سیاسی و نهێنی، 
کوردســتانی  شۆڕشــی  نوێــی  ڕێبــەری 
لــە  قاســملوو  دوکتــور  ڕۆژهــەاڵت، 
میتینگێکی زیاتر لە 1٠٠ هەزار کەسیدا 
تێکۆشــانی ئاشکرای حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێرانــی لــە شــاری مەهاباد 

ڕاگەیاند.
ڕاگەیاندنــی خەباتــی ئاشــكرای حیــزب، 
قۆناغــی  دوو  گرێدانــەوەی  لــە  جگــە 
سیاســی و تەشــکیاتی حیــزب پێکــەوە، 
گۆڕانکارییەکــی  ســەرەتای  وەك 
بەرفراوانی سیاسی و مێژوویی لە ژیانی 
کوردســتانی  کۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی 
ڕۆژهــەاڵت دێتــە ئەژمــار کــە بــوو بــە 
ســەرەتای دەستپێکردنی ژیانێکی نوێ لە 

بەرخودانی نەتەوەیی.
لــەو ڕۆژەوە، بــۆ جارێکی تر ئەو دەرفەتە 
زێڕینــە بــۆ گەلــی کــورد ڕەخســا کــە 
بتوانــێ بە ڕێــگای کۆدەنگــی نەتەوەیی 
مافەکانــی بەدی بێنێ. دیــارە ئەو کات 
کوردســتان،  لــە  دواتــر  ڕووداوەکانــی  و 
بەگشــتی پڕۆســەی خەباتــی نەتەوەییــان 
کــە  هێــزەی  ئــەو  و  بــرد  دواوە  بــەرەو 
بــەردەوام داکۆکــی لــە مافــە سیاســی و 
دەکــرد،  کــورد  گەلــی  نەتەوەییەکانــی 

حیزبی دێموکرات بوو. 
دێموکــرات  بــۆ حیزبــی  ڕەشــەمە  11ی 
لــەو  هــەر  و  هەســتیار  زۆر  بێگومــان 
خــۆی  تایبەتــی  گرینگیــی  کاتەشــدا 
هەیــە، چوونکــە لــەو کاتــەدا بــە نییەتی 
فراوانترکردنــی ڕوانگــەی هــزری حیزب 
بەرنامــەی تێکۆشــانی باڵوکــردەوە. ئــەو 
ڕۆژە لــە مێــژووی سیاســی کوردســتانی 
ڕۆژهەاڵتــدا بە درەوشــاوەیی دەمێنێتەوە و 
ئەو پەیامەی لەو وەختەدا وەك بیروباوەڕی 
سیاســی و نەتەوەیــی بــاڵو کرایــەوە، لــە 
شــوێنی  سیاســیدا،  تێکۆشــانی  ڕەوتــی 
قووڵــی لــە ســەر وشــیارکردنەوەی گەلی 
کورد دانا و خەڵك بەشێوەیەکی بەرفراوان 
هەنــگاوە  لــە  جەماوەریــان  پشــتیوانی 

سیاسییەکانی حیزب دەربڕی.
ڕاگەیاندنــی خەباتــی ئاشــکرای حیزبــی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران ، بێگومان 
ڕووداوێکــی لــە نــاکاو و بــێ زەمینــەی 
فیکری و تەشکیاتی ڕێبەری ئەو حیزبە 
نەبووە و بە ئامانجێکی گەورەی سیاســی 
و نەتەوەیــی، ئــەو میتینگەی لە مەهاباد 

پێك هێنا.
دوکتــور قاســملوو بــە ئامادەبوونــی دەیان 

هــەزار کــەس لــەو کۆبوونەوەیــەدا، ئەرك 
و بەرپرســیارەتی ئــەو قۆناغە مێژووییەی 
ڕاگەیانــد و بەرچاوڕوونــی ڕووداوەکانــی 
بە باشــی خســتە بەرچاوی خەڵك لە پێناو 
مافەکانیــان و خەباتــی دواڕۆژی گەلی 

کورددا.
 ئــەو پەیامــەی کــە لــەو ڕۆژەدا و لــە 
میتینگــی گــەورەی شــاری مەهابــاد لە 
حــزووری دەیــان هەزارکــەس لــە خەڵکــی 
کوردســتان لە الیــەن دوکتور قاســملووەوە 
پێشــکەش کــرا، ئــەو شــارەی کە پێشــتر  
حکوومەتی کوردســتانی لێ دامەزرابوو، 
و  سیاســی  گرینگــی  دڵنیاییــەوە  بــە 
مێژوویــی تایبەتــی خۆی هەبــوو هەم بۆ 
حیــزب و هــەم لــە ســەر ورە و ئیــرادەی 

خەڵکی کوردستان.
ئەوەش بەو مانایە بوو کە ئەگەر شــۆڕش 
بــۆ ماوەیــەك کز بــێ و توانــای کرداری 
لەدەســتبدات، بــەاڵم ئــەو هەســتە بــەرزە 
خەونــی  وەك  خەڵــك  لــە الی  نەتەوەییــە 

دەکاتــەوە  گەشــە  سیاســی  ڕزگاری 
دیســان  کــورد  سیاســی  جوواڵنــەوەی  و 

سەرهەڵدەدات و بەهێز دەبێتەوە.
 هــەر وەك ئەو ڕووداوەی لە کوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت لــە ســاڵی 1٣5٧ی هەتاویدا 
ڕوویدا. حیزبی دێموکرات پاش ٣٢ ســاڵ 
خەباتــی سیاســی و نهێنــی بــۆ جارێکــی 
دیکە ئەو دەرفەتەی بۆ هاتە پێش کە لە 
نێو خەڵکی کوردســتاندا و شــان بەشانیان 
لــە شــارەکاندا تێکۆشــانی خــۆی درێــژە 

بدات.
 بەداخــەوە مــاوەی حوکمڕانــی سیاســی 
و ئیــداری حیــزب زۆر کــەم بــوو، بــەاڵم 
دێموکراتیکــەکان  و  سیاســی  ئازادییــە 
بــە باشــی گەشــەیان کــرد و دەرفەتــی 
تێکۆشــانی سیاســی و مەدەنی بەگشتی 
پێــك هاتبــوو، زۆر هێــز کــە نفوزیــان لــە 
شارێك و چەند گوندێك تێپەڕی نەدەکرد، 
لــە ژینگــەی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی 
کاری  فراوانــی  دەرفەتــی  کوردســتاندا 

ڕێکخراوەییان بۆ ڕەخسابوو. 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
وەك هێزێکــی کاریگــەر و بەرچــاوی نێو 
لــەو  کوردســتان،  سیاســی  بزووتنــەوەی 
پەیامەیــدا کــە لە نێــو ئاپــۆڕای خەڵکدا 

ڕایگەیاند  شوعاری نەدا و بەڵکوو ڕاست 
لەو ڕۆژەدا حیزبی دێمۆکراتی بە ئەرکی 

خۆی گرێدا.
ئــەو سروشــتە سیاســییەی کــە حــدکای 
لــە هێزەکانــی دیکــەی کوردســتان لــەو 
ســەردەمەدا بەتەواوی لێــك جیا دەکردەوە، 
وەفــاداری بــوو بە سیاســەت و هەڵوێســتە 
نیشــتیمانییەکانی و لەگــەڵ بارودۆخــی 
و  سیاســی  ڕەنگــی  ڕۆژدا،  سیاســی  
فیکــری لەهەمبــەر ڕووداوەکانــی واڵتدا 

نەدەگۆڕی.
لــە ڕۆژی ڕاگەیاندنــی خەباتی سیاســی 
حیزبــدا، ئەو هێــزەی وەك دامەزراوەیەکی 
بەتەواوی سیاســی و نیشــتیمانی ئەرکدار 
کــرد کە هەنگاوەکانــی لە بەرژەوەندی و 
بەســوودی گشــتی گەلــی کــورد بنێ و 
داکۆکــی لە پەیامی هاوبەشــی سیاســی 
بــۆ مەبەســتی چارەســەرکردنی کێشــەی 

کورد لە گەڵ دەسەاڵتی ناوەند بکات.

 دوکتــور قاســملوو ڕاگەیاندنــی خەباتی 
ئاشکرای حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
لەو شوێنەدا ڕاگەیاندووە، کە حکوومەتی 
شــا بە پیانگێڕییەکی سیاســی ناچەیی 
و جیهانییــەوە، حکوومەتــی کوردســتانی 
لێك هەڵوەشــاند و تێکۆشــەرانی حیزب لە 
ســەر ئاســتی ڕێبەریدا بەشێکیان گیانیان 
بەخشــی و زۆریشــیان گیــران و شــەهید 

کران.
ڕۆژی ئاشــکراکردنی تێکۆشانی حیزب، 
بۆتــە هەوێنــی خەباتێکــی درێژخایەنــی 
کوردســتانی  لــە  نەتەوەیــی  و  سیاســی 
ڕۆژهەاڵت بۆ گەیشــتن بە ئامانجەکانی 
ئەو بزووتنەوە سیاسی و جەماوەرییەی کە 
مێژوویەکی گەش و پڕشەنگداری هەیە.
ئەو حیزبەی کە لەو ڕۆژە مێژووییەدا و، 
بە قبووڵکردنەوەی بەرپرسیارەتی گەورەی 
بــەدوای ڕاگەیاندنــی خەباتــی  سیاســی 
خۆیــدا، بــۆ جارێکــی دیکــە ئەرکێکــی 
و  سەرشــان  کەوتــەوە  تــازەی  مێژوویــی 
بەوپەڕی ئەمانەتەوە پێشڕەوی ئەو قۆناغە 
ڕۆژهەاڵتــی  کوردســتانی  سیاســییەی 
کــردووە کە ئەمــڕۆش بەردەوامی هەیە و 
خۆی لە بزووتنەوەی سیاسی و چەکداری 

»ڕاسان« دا نوێکردۆتەوە.
حیــزب وەك هێزێکی بەتەواوی دێموکرات 
بــاوەڕی  بــە ژینگــەی فراوانی سیاســی 
بنەمــای  زۆر  و  هەیــە  و کۆمەاڵیەتــی 
کــە  هــەن  شۆڕشــگێڕی  و  ئەخاقــی 
بوونەتــە کولتورێکــی بەنرخی سیاســی و 
تەشــکیاتی حیزب و ڕوانگەی سروشتی 
سیاسی بە جۆرێك بووە کە تێیدا دەرفەتی 
بــۆ  سیاســی  چاالکــی  و  فرەڕەهەنــدی 

هەموو الیەك ڕەخساندووە.
واڵت  سیاســی  کەشــوهەوای  کاتێــك 
بــە هــۆی حکوومەتــی تــازە بەدەســەاڵت 
گەیشــتوو بەتەواوی تێكچــوو، حیزب کە 
لەو پەڕی بەهێزیدابوو، بەرپرسانە و وێڕای 
لەبەرچاوگرتنــی هەلومەرجــی  سیاســی 
و بارودۆخــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی 
خەڵکی کوردســتان، هەڵوێســتی سیاسی 
ئاشــتیدا  و  شــەڕ  هەمبــەر  لــە  خــۆی 

دەردەبڕێ.
بێگومــان تێکۆشــانی ئاشــکرای حیزب و 

بەردەوامی و ڕاگرتنی بااڵنســی سیاســی 
و دیپلۆماســی هێندە ئاســان نەبوو و، ئەو 
قاســملوو  دوکتــور  نەتەوەییــەی  پەیامــە 
پێنــاوی  لــە  بەداخــەوە  کــردەوە،  بــاڵوی 
ئامانجەکانیــدا قوربانی گەورە و بەنرخی 
سیاســی  ڕزگاری  ڕێــگای  لــە  زۆری 

گەلی کورددا بەدواوە بووە.
ســەرەڕای هەوراز و نشــێوی دژواری سەر 
تێکۆشــانی حیزبــی  و  ڕێــگای خەبــات 
وەك  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
ئااڵهەڵگــر و ڕێکخــەری جوواڵنەوەیەکی 
لــە  نەتەوەیــی  و  سیاســی  بەتــەواوی 
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت، پەیامی 11ی 
تایبەتمەنــدی  و  گرینگــی  ڕەشــەمە 
تایبەتــی خــۆی هەبــووە و ڕۆحێکی نوێ 

وەبەر شۆڕشی کوردستاندا کردەوە. 
11ی  پەیامــی  ڕێبــازی  ڕێبوارانــی   
هەتــاوی  1٣5٧ی  ســاڵی  ڕەشــەمەی 
لــە مەهابــاد، ئــەو مەشــخەڵەی کــە  بــە 
سیاســی  بزووتنــەوەی  ڕێبــەری  دەســتی 
و شۆڕشــگێڕی دوکتــور قاســملوو، پــاش 
کوردســتان،  حکوومەتــی  تێکچوونــی 
و  وەفــاداران  و  داگریســێندرایەوە 
بــە  پیــرۆزە،  ڕێبــازە  ئــەو  خەباتگێڕانــی 
ئەمەگەوە درێژە بە ڕەوتی کار و خەباتی 

سیاسی و تەشکیاتییەکان دەدەن.
لــە  بــەر  ســاڵ   41 قاســملوو  دوکتــور 
و  گرینــگ  پەیامێکــی  لــە  ئەمــڕۆ، 
مێژوویی سیاســی و نیشتیمانیدا، بڕیاری 
گشــتگیری  بەرفراوانــی  خەباتێکــی 
سیاســی و جەمــاوەری ڕاگەیاند و داوای 
کۆمەڵــگای  توێژەکانــی  و  چیــن  لــە 
کوردســتان کــرد، هــاوکار و پشــتیوانی 
سیاسی لە حیزبەکەیان بکەن بۆ گەیشتن 
بــە ترۆپکــی ڕزگاری نیشــتیمانی کــە 
ئامانجەکانی لە سەر ئەساسی ئەو بنەما 
فیکرییە دیزاین کراوەتەوە، کە پێشــەوای 

نەمر خەباتی لە پێناودا دەستپێکردبوو.
لــە 11ی ڕەشــەمەدا، بــە دەیــان هــەزار 
کــەس لە شــار و ناوچەکانی کوردســتان 
لە شــاری مەهاباد کۆبوونەوە، بۆ ئەوەی 
شــانازی پشــتیوانی و بەشــداربوونیان لــە 
نێــو ڕیزەکانــی حیزبیــان بــە نەســیب بــێ 
و گوێیــان بــۆ ئــەو پەیامــە  سیاســییەی 
دوکتور قاســملوو گرت و پاشان بە کردار 

لــەو حیزبــە گــەورە و کاریگــەرەدا خۆیان 
ڕێکخســت و بە دژی دەســەاڵتی ناوەندی 
تاران بە شداری خەباتی شار و شاخیان لە 
قۆناغە جۆربەجۆرەکانی تێکۆشاندا کرد.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
وەك پێشــەنگی بزووتنەوەیەکــی سیاســی 
نــوێ لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتاندا، پاش 
ئاشــکرای،  خەباتــی  دەســتپێکردنەوەی 
هێزێکــی  وەك  کــە  داوە  بڕیــاری 
نەتەوەیــی و دێموکــرات و پێشــکەوتنخواز 
باقــی  گــەڵ  لــە  هاوخەباتــی  وێــڕای 
بــە  هێــزە سەرانســەری و نێوخۆییــەکان، 
ئەمانەتــەوە داکۆکی لــە ماف و ئازادییە 
سیاسی و نەتەوەییەکانی گەلی کورد لە 

کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات.
دوکتور قاسملوو وەك ڕێبەرێکی کاریزما 
و  ئەندێشــەی سیاســی  و  بیــر  خــاوەن  و 
دێمۆکراتێكــی ئەمڕۆیــی، کە باوەڕێکی 
قووڵــی بە خەباتی میللی دێموکراتیك لە 
ئێــران و کوردســتان هەبــوو، لە ماوەیەکی 
زۆر کورتــدا بــوو بــە جێــگای ئومێــد و 
خۆشەویستی خەڵکی کورستان و، گەلی 
کورد بە تەواوی هیوای لە سەر هەنگاوە 

سیاسییەکانی هەڵچنیبوو.
حیزبێکــی  ڕێکخســتنی  و  ڕاگەیانــدن 

هاوشــێوەی حیزبــی دێموکــرات   کــە بە 
تازەیــی تامی ئەزموونێکی نوێی خەباتی 
کارێکــی  بێگومــان  دەکــرد،  ئاشــكرای 

ئەوەندە ئاسان نەبووە. 
ئــەوکات بە هــۆی هەلومەرجی سیاســی 
و ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی، کۆمەڵێــك 
گیروگرفتــی گــەورە لــە ســەر ڕێــگای 
تێکۆشــانی حیزبــدا بــەدی دەکــران بەاڵم 
ســەرباری کەندوکڵۆکانــی ســەر ڕێگای 
خەباتــی سیاســی، پانتاییەکــی بەرینــی 

سیاسی و تەشکیاتی بۆخۆی گرت.
لێهاتوویــی دوکتــور  و  لێزانــی  ئەگــەر   
قاسملووی  بلیمەت و دێموکرات نەبووایە، 
بەو ســاناییە ڕیشــەی لە نێودڵی خەڵکی 
کوردستاندا نەدەکووتا و نەدەبوو بە هێزێك 
کــە نفــووزی سیاســی و تەشــکیاتی بە 
هەموو کوردستاندا، بە بێ جیاوازی باڵو 

ببێتەوە.
حیزبــی دێموکــرات  پــاش بەتااڵنبرانــی 
دەســکەوتەکانی شۆڕشی  گەالنی واڵت 
و درستبوونی شەڕ و نکۆڵیکردن لە مافە 
سیاســی و نەتەوەییەکانــی گەلــی کــورد 
لــە الیــەن ڕێژیمی خومەینییــەوە، ئەرکی 
سیاســی و مێژوویــی حیــزب دە ئەوەندەی 

تر قوورس بوو. 
ڕێکخراوەیــی  و  سیاســی  هاوســەنگی 
کــە مــەودای زۆری لــە نێوانــدا  هەبــوو، 
هــەرزەکاری  هەڵچــووی  شــڵەژانیكی 
فیکــری ڕێکخراوەیــی دروســت کردبــوو، 
کــە پاشــان زیانــی گــەورەی بــە هەنگاوە 
بزووتنــەوەی  و  حیــزب  سیاســییەکانی 
ڕووی  لــە  و  گەیانــد  کــورد  سیاســی 
سیاســی و هزریشــەوە جیاوازییــەکان تــا 
زمــان دەگــوزەرێ زیاتــر دەردەکەوتــن لــە 

کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا. 
حیزبــی دێموکــرات بــە ڕێبــەری دوکتور 
بــە هەســتیارییەوە،  قاســملوو دەبــوو زۆر 
هەنگاوەکانی بە ژیری و بەرپرسیارەتییەوە 
هەڵگرێــت بۆیــە هەوڵــی ئــەوەی دەدا کە 
کورد بە یەكگرتوویی بە دژی دەسەاڵتی 
تــازەی ناوەنــد خەبات بــکات، هەربۆیەش  
پێشوەختە لێکدانەوەی ڕووداو و داهاتووی 
کردارییەکانــی  و  سیاســی  هەنــگاوە 
حیزبــی دەکــرد و لە هەموو قۆناغەکاندا، 
و  ڕێبــەری  حیزبــی،  بلیمەتانــە  زۆر 

سەرکردایەتی دەکرد.
ڕۆژی تێکۆشــانی ئاشــکرای حیــزب لــە 
هەموو تێکۆشــەرانی حــدکا و بنەماڵەی 
شەهیدان و زیندانیانی سیاسی و ئەندامان 
هەمیشــەی  پشــتیوانی  و  الیەنگــران  و 
حیــزب و گەلــی کــورد لــە کوردســتانی 

ڕۆژهەاڵت پیرۆز بێت.

١١ی ڕەشەممە، نوێنگەی ئیرادەیەکی شۆڕشگێڕانە

محەممەد سلێمانی

لە ١١ی ڕەشەمەدا، بە دەیان هەزار کەس لە شار و ناوچەکانی کوردستان لە شاری مەهاباد 
کۆبوونەوە، بۆ ئەوەی شانازی پشتیوانی و بەشداربوونیان لە نێو ڕیزەکانی حیزبیان بە نەسیب بێ 
و گوێیان بۆ ئەو پەیامە  سیاسییەی دوکتور قاسملوو گرت و پاشان بە کردار لەو حیزبە گەورە و 

کاریگەرەدا خۆیان ڕێکخست و بە دژی دەسەاڵتی ناوەندی تاران بە شداری خەباتی شار و شاخیان لە 
قۆناغە جۆربەجۆرەکانی تێکۆشاندا کرد



  ژمارە ٧٦٩ ، ١٥ی ڕەشەممە ٦١٣٩٨

بەجیهانیبوونی کولتوور و کاریگەری لەسەر شوناسی نەتەوەیی

پێشەکی
پڕۆســەی بەجیهانیبوون بە گشتی، 
چوارچێــوەی  و  ســنوور  گرینگــی 
واڵت – نەتەوەکانــی ڕووبــەڕووی 
کێشــە و ملمانــێ کردووەتــەوە بــە 
جۆرێــک کــە هەمــوو دەوڵــەت - 
پاراســتنی  بیــری  لــە  نەتــەوەکان 
یەکپارچەیی خۆیان لە چوارچێوەی 

دەوڵەت – نەتەوەدان.
لــەم پانتاییەدا زیاتر لەوەیکە الیەنی 
ئابــووری و تێکنۆلــۆژی گرینــگ 

بێت، الیەنی کولتووری گرینگە.
بابەتێکــی  بەجیهانیبــوون 
باوەڕەدایــە  لــەو  و  چەندڕەهەندییــە 
کــە ژینگەیەکــی نــوێ لە ئاســتی 
هەمــوو  و  بــووە  دروســت  جیهانــدا 
بــەش و ئەندامەکانــی ڕێکخــراوی 
ژینگەیــە  ئــەم  نێونەتەوەیــی 

کارتێکەری لەسەر کردووە. 
پێکهاتنــی پێوەندییە کۆمەاڵیەتی، 
 ... و  سیاســییەکان  ئابــووری، 
پێشــکەوتوو  کۆمەڵــگا  نێــوان  لــە 
هــۆکاری  نەریتییەکانــدا،  و 
گواستنەوەی بەها و نۆڕمە باوەکان 
لــە کۆمەڵــگا پێشــکەوتووەکان بــۆ 
کۆمەڵــگا نەریتییەکانــە کــە ئــەم 
پێشــهاتە گۆڕینــی خێرای دروســت 
نەتەوەیــی  شوناســی  کــردووە. 
بەهــۆی ڕۆڵی بەرچــاوی لە بیاڤی 
کولتــوور  و  سیاســەت  کۆمەڵــگا، 
و  گشــتگیر  چەمکــە  لــە   ،... و 
ڕەواییدەر بە ســەقامگیری سیاســی 
هــۆکاری  و  کۆمەاڵیەتــی   –
گرینگــی یەکیەتــی و هاوپێوەندی 
ڕۆحــی  پێکهاتنــی  و  نەتەوەیــی 
گشــتی نەتەوەیەکــە و ئەمەیــە کە 
نەتەوەیــەک لــە نەتەوەکانیتــر جیــا 

دەکاتەوە. 
کۆمەڵگاگەلێــک کــە خوازیــاری 
نەتەوەیــی  شوناســی  پاراســتنی 
خۆیانن، دەتوانن لە بەرامبەر ڕەوتی 
بەجیهانیبوون دژکردەوە نیشــان بدەن 
و لــە فیکــری پتــەو و بەهێزکردنی 
بناخەکانی شوناسی نەتەوەییدا بن. 
پڕۆســەیەکی  وەک  بەجیهانیبــوون 
خواســت  بەبــێ  و  پارێزهەڵنەگــرە 
خــۆی  ڕێــگای  ئێمــە  ئیــرادەی  و 
دەپێوێ کە بمانهەوێ و نەمانهەوێ 
کاریگەری سەرســووڕهێنەر لەســەر 
هەموو بوارەکانی ژیانی تاکەکانی 
شوناســی  بەتایبەتــی  کۆمەڵــگا 
بزاوتــی  و  دادەنێــت  نەتەوەیــی 
کولتــووری – شوناســی کۆمەڵگا 
ناتوانــێ بــەدەر لەم دیــاردە درێژە بە 

ڕێڕەوی خۆی بدات. 

بەجیهانیبوون: 
لــە  ســەرەتا  بەجیهانیبــوون  بابەتــی 
دەیــەی 195٠ لەالیــەن بیرمەندانی 
ئابــووری،  زانســتی  بەشــەکانی 
سیاســی،  زانســتی  کۆمەڵناســی، 
سیاســی،  ئابووریــی  مرۆڤناســی، 

مێژوو و ... هاتە ئاراوە. 
دەڵێــت:  لەمبارەیــەوە  واتــرز 
کــە  پڕۆســەیەکە  بەجیهانیبــوون 
نەریــت  الوازبوونــی  هــۆی  دەبێتــە 
و بــاوەکان و لەداوخســتنی ســنوورە 
جوگرافیایی و کۆمەاڵیەتییەکان و 

ڕێسا کۆمەاڵیەتییەکان.
ژێــر  لــە  بەجیهانیبــوون  پڕۆســەی 
نییــە،  دەســەاڵتی کۆمەڵگایەکــدا 
بەڵکوو هەمــوو کۆمەڵگاکان تێیدا 
بــە  بەرەوپێشــچوونی  و  بەشــدارن 
جۆرێکــە کــە تەنانــەت کۆنتڕۆڵی 
لەالیــەن یــەک واڵت و کۆمەڵگاوە 
پەرەســەندنی  چونکــە  ئەســتەمە، 
پێوەنــدی  و  نــوێ  تێکنۆلــۆژی 
بەجۆرێکــە کــە  گۆڕانکارییــەکان 
تەنانــەت ئــەم گریمانــە کــە یــەک 
جیهانــدا  هەمــوو  بەســەر  واڵت 

ئاسۆ ساعدی
بااڵدەســت بــێ، یان لە پڕۆســەی 
ناونیشــانی  بەجیهانیبوونــدا 
پــڕۆژە وەرگرێت بــێ مانایە، یان 
ئەگــەر لە ســەرەتاوە لــە ژێرناوی 
گەاڵڵەیەکەوە دەستی پێکردبێت، 
و  کۆنتــڕۆڵ  ئێســتا  بــەاڵم 
ئاراســتەکردنی بــەدەر لــە توانای 

واڵتانە. 
ئانتۆنــی گیدێنــز لــە پێناســەی 
بەجیهانیبوونــدا لەژێر ناونیشــانی 
نــاوی  مودێڕنیتــە«  »جیهانــی 
باوەڕەدایــە  لــەو  ئــەو  بــردووە. 
کــە مودێڕنیتــە خــۆی لەخۆیــدا 
بەجیهانــی کردنە و بەجیهانیبوون 
نیشــانەی ئەوەیــە کــە مودێڕنیتە 
توانیویەتــی لــە خــۆی تێبــگات، 
بەجیهانیبــوون  کەوابــوو 
لــە  نوێگــەری  »پەرەپێــدەری 
بــە  نەتەوەیــی  کۆمەڵــگای 

جیهانییە«. 

پرســیارێک کە دێتە پێش ئەوەیە 
دەبێتــە  بەجیهانیبــوون  ئایــا  کــە 
شوناســە  لەنێوچوونــی  هــۆی 
نەتەوەییــەکان؟ گیدێنــز بڕوامەند 
بــە پلۆرالیزمــی کولتــووری لــە 
پانتایــی جیهانی و لەهەمانکاتدا 
جیهــان نیشــتمانییە، بــەو مانایــە 
کــە جیهــان نیشــتمانی دژایەتــی 
نەتەوەیــی  شوناســی  لەگــەڵ 
نەتەوەکانیتــردا نــاکات و ناتوانێ 
شــوناس و بەهاکانیان بە فەرمی 
ڕوانگــەی  لــە  بۆیــە  نەناســێ، 
ئــەوەوە زاڵکردنــی کولتوورێکــی 
تایبەت مەیســەر نییــە. تاکەکان 
بــن و  دەتوانــن جیهــان نیشــتمان 
بنەمــای شــارۆمەندی جیهانیــان 
هەبــێ و ئەمــە دژایەتــی لەگەڵ 
نەتەوەیــەک  شــارۆمەندیی 
نــاکات، بەاڵم بە ڕای گیدێنز بە 
شوناســی جیهانی نوێ، شوناســە 
نەتەوەییــەکان دەبــێ ســەرلە نوێ 

ببوژێنرێنەوە.
شوناسی نەتەوەیی:

گوتــاری شوناســی نەتەوەیــی لە 
خۆیــدا،  بیچمــی  ســەرەکیترین 
جۆرێک حورمەتە بە سنوورەکانی 
جوگرافیایــی واڵتێک و قەبووڵ 
کردنی لەالیەن کەســانێکەوە کە 
ســنوورەکانی  چوارچێــوەی  لــە 
ئــەو واڵتــەدا دەژیــن و هەموویان 
لــە پەیمانێکــی دیار و هاوبەشــدا 
کۆمەڵگایەکــی  بــە  ســەبارەت 

زۆرباش بەشدارن.
شوناس بە مانای »چ کەسێک 
سروشــتی  ویســتی  لــە  بــوون« 
ناســاندن  و  ناســران  بــە  مــرۆڤ 
شــوێنێک  یــان  شــتێک  بــە 
بــە  ئــەم هەســت  ســەرهەڵدەدات. 
پێویستیی بەستراوەییە، ویستێکی 

خۆیــی و بنەڕەتییــە کــە لــە هەر 
تاکێکــدا هەیــە. بــە واتایەکیتــر 
شوناس جۆرێک سەمبول دروست 
کــردن و دیاردەیەکی کولتوورییە 
گرووپــەکان،  تاکــەکان،  کــە 
شــوێنەکان  یــان  دەســتەیەک 
بــۆ گەیشــتن بــە بوونــی خــود و 
جیــاوازی لە دیتران وەری دەگرن. 
یەکێــک لــە باوترین شــێوەکانی 
دیاریکردنــی شــوناس هــەر ئــەو 
ناولێنانــە  و  نــاو  هەڵبژاردنــی 
بــە جۆرێــک کــە هیــچ تــاک، 
گــرووپ، کۆمەڵ یــان واڵتێک 

بە بێ ناو نابینرێت.
ســێ  لــە  بریتییــە  شــوناس 
گشــتی  تاکەکەســی،  ئاســتی 
نەتەوەیــی،  و  )کۆمەاڵیەتــی( 
شوناســی نەتەوەیــی گشــتگیرتر، 
بەرزتریــن و ڕێدراوتریــن ئاســتی 

شوناسە.

دامــەزراوە  نەتەوەیــی  شوناســی 
لەســەر یەکەیەکــی ســەربەخۆی 
سیاســی بە ناوی واڵت و لەســەر 
ئــەم بنەمــا هەموو ئــەو تاکانەی 
بوونــی  هاوواڵتــی  خــاوەن  کــە 
واڵتێکن، شوناســی نەتەوەیی ئەو 

واڵتەیان هەیە.
ڕێکخســتنی  و  بیچمــدان  لــە 
شوناسی هەر تاکێک، دوو توخم 
کاریگەری هەیە: پێناسەی ئێمە 
لە ناســاندنی خۆمان و پێناســەی 
خەڵکــی  ناســاندنی  لــە  ئێمــە 
دیکــە. دەتوانیــن شــوناس وەک 
پێشهاتەیەکی ڕانەوەستاو ببینین، 
بەجۆرێک کە پڕۆســەی شوناس 
وەرگرتن بێ پســانەوە بە درێژایی 
ژیانــی مــرۆڤ بەردەوامە. بەدەر 
لە ئاســتی تاکەکەســی، شوناس 
بــە واتــای  لــە ئاســتی ســەرتر، 
)خزمایەتــی،  شوناســی گشــتی 
هاوناوچەیــی،  هاوعەشــیرەیی، 
هاوشــاری،  هاوگونــدی، 
هاوواڵتــی، هاوئایین، هاوزمان و 
هاوڕەگــەز( شــیاوی بەکاربردنە. 
شوناســی  گشــتی،  شوناســی 
کۆمەڵێــک  کــە  گرووپــی 
کۆمەاڵنیتــر  لــە  )گرووپێــک( 
دەکاتــەوە.  جیــا  )گرووپــەکان( 
دەکــرێ شوناســی نەتەوەیــی بــە 
ژێرخانی شوناسەکانیتر بزانرێت. 

قەیرانی شوناس:
کۆتایــی،  دەیەکانــی  لــە 
یەکخســتنی  تایبەتمەنــدی 
نەتەوەیــی  شوناســی  چەمکــی 
یەکێــک  بــووە.  زیــان  تووشــی 
پێشــهاتە  ئــەم  هۆیەکانــی  لــە 
گوتــاری  بــە  هەیــە  پێوەنــدی 
دیاردەیــەک  »بەجیهانیبــوون«؛ 
کــە لەم ســەردەمەدا جێی باســە. 

بــوو  بەجیهانیبــوون  دیــاردەی 
بەهــۆی بیچمگرتــن و بەش بەش 
بوون و سەرلێشــێواوی زۆرێک لە 
وەچــەی  بەتایبەتــی  تاکەکانــی 

نوێ و الوان. 
لــە دۆخێکــدا کە وەچەی ئێســتا 
ئامــادەی بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ 
کولتوورەکانیتر و هەروەها توانایی 
نیشاندانی دژکردەوەی گونجاو لە 
بەرانبــەر هێرشــی زانیارییەکانیان 
واڵت  شــارۆمەندانی  و  نییــە 
بەرەوڕووبوونــەوەی  لێهاتوویــی 
لەگــەڵ  دروســت  و  لۆژیکــی 
هێرشــی زانیارییەکان، بەهاکان و 
نۆرمەکانیان نییــە و دەگۆڕدرێن 
ژێردەســت،  مرۆڤگەلێکــی  بــە 
ملکــەچ و پاســیڤ و کۆمەڵگا 
لــە  بەرەنگاربوونــەوە  توانایــی 
شوناســدا  قەیرانــی  بەرانبــەر 

نامێنێ. 

لەگــەڵ  تاکــەکان  پێوەنــدی 
بەهــا  لــە  بەئاگابــوون  یەکتــر، 
بــە  ئەویتــر  کولتوورییەکانــی 
شــێوەی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ 
پەرەپێدەدات و لەسەر تێگەیشتنی 
مرۆڤ لە خۆی و شوناســەکەی 
کاریگــەر دەبێــت. ئــەم کێشــە و 
کــە  بارودۆخێــک  و  گرفتانــە 
»پارادۆکســی  بــە  ڕابرتســون 
مرۆڤ ناوەندی« ناوی لێدەبات، 
لەالیەکــەوە  کــە  دێنێــت  پێــک 
پێوەنــدی تاکەکان و کۆمەڵگای 
لەالیەکیتــرەوە  و  نەتەوەیــی 
لــە  »فرەنەتەوەیــی«  پێوەنــدی 
نێــوان کۆمەڵگاکان و تاکەکانی 
کۆمەڵــگاکان  لــە  هەریــەک 

پەیوەست دەبێت.
الیەنــی کۆمەاڵیەتــی شوناســی 

نەتەوەیی:
ئــەم الیەنە لە شوناســی نەتەوەیی 
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ چۆنیەتــی 
تــاک  کۆمەاڵیەتــی  پێوەنــدی 
لەگــەڵ سیســتمی زۆروزەوەنــدی 
واتــای  بــە  کــە  کۆمەڵگایــە 
»ئێمــە«ی کۆمەاڵیەتــی بیچــم 
دەگرێت. هەســتی بەستراوەیی بە 
کۆمەڵگای نەتەوەیی هەقیقەتی 
ڕەهەنــدی کۆمەاڵیەتی پێوەندی 
دۆستانە و سۆزدارییە. یانی باوڕ 
بە بوون و پێویستیی کۆمەڵگای 
نەتەوەیــی، هەســتی بەســتراوەیی 
کۆمەڵــگای  بــە  تاکــەکان 
نەتەوەیــی، قەبووڵکردنــی یەکتــر 
وەکــوو هاونیشــتمانی، ڕوانینــی 
ئەرێنــی بــە دیترانــی کۆمەڵگا. 
بــە  ســەبارەت  باوەڕگەلێــک 
کۆمەڵــگای  بنەماکانــی 
نەتەوەیــی، باوڕگەلــی پێوەندیدار 
داهاتــووی  و  چارەنــووس  بــە 

کۆمەڵــگا، شــانازی بــە ئەندامەتــی ئەم 
کۆمەڵــگا و هۆگــری و خواســتی دانــی 
و  ئەندامەتــی  بــۆ  پێویســت  تێچــووی 
و  ئــەم کۆمەڵگایــە  ژیانــی  بەردەوامــی 
بۆچوونی ئەرێنی سەبارەت بە بنەماکانی 
یەکیەتــی و هــاوکاری کۆمەاڵیەتــی لە 

شوناسی نەتەوەیی کولتووری.
الیەنی مێژوویی شوناسی نەتەوەیی:

بێچــم  لــە  مێژووییــەکان  گۆڕانکارییــە 
و  بەســتراوەیی  بــە  هەســت  پێدانــی 
خۆشەویســتی بە کۆمەڵێک شــوناس کە 

بە باشی کاریگەرە.
خۆشــی  ســەرکەوتنەکان،  شکســتەکان، 
و ناخۆشــییەکانی مێــژووی نەتەوەیــەک 
بــە  تێکــەاڵو  تاکــەوە  لەالیــەن  بــەردەوام 
هەستی خۆشەویستییە و لە بیچمدانی بە 

وێنا گشتییەکان کاریگەرە.
نەتەوەیــی  شوناســی  مێــژووی  الیەنــی   
بریتییە لە ئاگاهی هاوبەشــی تاکەکانی 
مێــژوو  ڕابــردووی  لــە  کۆمەڵگایــەک 

و هەســتی خۆشەویســتی بــەو ڕابــردووە. 
ئەمە هەســتی چارەنووســی هاوبەشــە کە 
وەچەکانــی نەتەوەیــەک پێکــەوە گــرێ 

دەدات.
ئاگاهی ســەبارەت بە مێــژووی ڕابردوو و 
خۆشەویستی نیشتمان، سێ ڕەهەند لەخۆ 
مێژوویــی  زانیــاری  ســەرەتا  دەگرێتــەوە، 
پێشــهاتە  لەســەر  زانیــاری  مانــای  بــە 
گرینگەکان و کەسایەتییە مێژووییەکان. 
دووهــەم بەســتراوەیی بە مانــای هەبوونی 
هەســت و ســۆزی پۆزەتیڤ و نێگەتیڤ 
ســەبارەت بەو ڕووداو و کەســایەتییە باش 
و خراپانــە. ســێهەم گرینگــی مێژوویــی 
پێشــهاتە  بــە  گرینگیــدان  مانــای  بــە 

مێژووییەکان.
الیەنی جوگرافی شوناسی نەتەوەیی:

دەرکەوتنــی  جوگرافیایــی  ژینگــەی 
فیزیکی، بەرچاو، بەرجەستە و ئاشکرای 
شوناســی نەتەوەیــی بــە ئەژمــار دێت. بۆ 
شــکڵگرتنی شوناســی یەکەی نەتەوەیی، 
چوارچێــوەی  و  ســنوور  دیاریکردنــی 
پێویســتییەکی  دیاریکــراو  واڵتێکــی 
تــەواوە. پێناســەی شــوناس لــە ڕوانگەی 
بۆچوونــی  لــە  بریتییــە  جوگرافییــەوە 
پۆزەتیــڤ بــە ئــاو و خــاک بــەو هۆیەوە 
کە ئێمە نیشتەجێی واڵت و نیشتمانێکی 
دیاریکراویــن و لــە جێگەیەکی دیاریکراو 
بەهرەمەندیــن.  ژیانــدا  سیســتمی  لــە 
لــە  نیشــتمان  پاراســتنی  بــۆ  ئامادەیــی 
کاتی ڕوودانی مەترســی، لەسەرتردانانی 
ژیــان لــە واڵتــی خــود زیاتــر لــە هەمــوو 
جیهــان یــان نەبوونــی ویســتی کۆچکردن 
و قەبووڵکردنی ســەرزەوییەکی دیاریکراو 
بــە یەکیەتیــی  وەکــوو واڵت، هۆگــری 
نیشــتمان لــە داهاتــوودا، ئاراســتەکردنی 
بۆچوونی پۆزەتیڤ بە نیشــتمانی خۆی، 
لــە  ئاســوودەیی  و  ئارامــی  بــە  هەســت 

ئەگەری ژیانکردن لەوێ.
الیەنی کولتووری شوناسی نەتەوەیی:

ناســنامەی  وەکــوو  کولتــوور 
نەتەوەیەک و شوناسی کولتووری، 
مێژوویــی  بەڵگــەی  وەکــوو 
داهێنەرێتــی،  و  تێکۆشــانەکان 
شــانازییەکان و بەگشــتی هــەوراز 
یــان  پڕســەروەری  نشــێوەکانی  و 
و  ڕابــردوو  ئامۆژگاریــکاری 
پاراســتنی  نەتەوەیەکــە.  ئێســتای 
هــەر  کولتــووری  شوناســی 
لەگــەڵ  ئاڵوگــۆڕ  و  نەتەوەیــەک 
کولتوورەکانیتر، ترس و دڵەڕاوکێی 
لــە  کــە  خۆشەویســتییە  نیشــتمان 
چاوگــەی ئــەو کولتــوورەوە تێرئــاو 
بــووە و بە الیەالیــەی هێورکەرەوە و 
گیــان الوێنــی دایکی نیشــتمان لە 
بەســتێنی ئــەو کولتــوورەدا گەشــە 
دەکات و بــە پێگەیشــتنی فیکری 
ڕەهەنــدە  ئــەم  دەگات.  عەقڵــی  و 
لــە شوناســی نەتەوەیــی لەبەرانبــەر 
هاوبەشــی  کولتــووری  میراتــی 
نەتەوەیــەک کــە ڕێککەوتنێکــی 
گشتیان هەیە سەبارەت بەو، ئاماژە 
ئــەم میراتــە کولتوورییــە  دەکات. 
هاوبەشە، کۆمەڵێک لە بەرهەمی 
ژیــان،  شــێوەکانی  تەالرســازی، 
نەریتەکان، بۆنەکان، ئوستوورەکان، 
داب،  ســەمبولەکان،  هێمــاکان، 
ئەدەبیاتــی زارەکــی، هونەرگەلــی 
نەتەوەیــی و ناوچەیی، جلوبەرگ، 
لەبەرکــردن  جلوبــەرگ  شــێوەی 
بابەتــە  لــەم  فاکتەرگەلێکــی  و 
لەخۆدەگرێــت. جوگرافیا کۆکراوە 
کۆمەاڵیەتییــەکان بــە گرینگترین 
دەرکەوتنــی  هۆکارەکانــی 
جۆراوجــۆری زمانی دەزانێ. زمان 
کولتــووری  داخــوازی  بناغــەی 
کارامەکردنــی  ئامــرازی  و 
کولتوور، سیاســەت و شوناســە. لە 
کردەوەکانــی زمان بۆ بەهێزکردنی 
ئەگەرچــی  نەتەوەییــە.  شوناســی 
هێــزی پەرتــەوازەی تریــش هەبــن. 
زمانیــش وێچــووی هــزر و بیــرە و 
خوڵقاندنــی  هــۆکاری  هەمیــش 
ئەدەبییــە. زمانی هــەر نەتەوەیەک 
و  قســەکردن  ئامــرازی  تەنهــا 
پێداویســتییەکانی  دابینکردنــی 
ڕۆژانەی ئــەو نەتەوە نییە، بەڵکوو 
ئامــرازی بیرکردنــەوە، جیهانبینــی 
کــرداری کۆمەاڵیەتــی، شوناســی 
کۆمەاڵیەتــی و پێوەنــدی گەورە و 
بچووک لەگەڵ یەکترە و جیهانی 
دەورووبــەر و هەروەهــا ســەردەمانی 

پێشوو و ئێستا و داهاتووە.
الیەنی سیاسی شوناسی نەتەوەیی:
بەستراوەیی تاکەکانی نەتەوەیەک 
بە بنەماکانی ڕەواییدەر و سیستمی 
سیاســی هەڵقــواڵو کــە بــە وێنەی 
حکوومــەت دەردەکەوێت، ڕەهەندی 
سیاســی شوناســی نەتەوەیــی دێنــە 
ئەژمار. کەواتە تەنها بەســتراوەیی 
یاسایی یان فیزیکی بە سیستمێکی 
سیاســی، فۆڕم بە الیەنی سیاســی 
هەســت  بەڵکــوو  نــادات،  شــوناس 
بەســتراوەیی  و  قەبووڵکــردن  بــە 
بــە بنەمــای بەهــاکان و سیســتمی 
سیاسی هەڵقوڵیوییە کە وەرگیرانی 

نەوەستا و سەلمێنراو دەکات. 
خاڵی گرینگ سەبارەت بە شوناسی 
شــوناس  کــە  ئەمەیــە  نەتەوەیــی 
ڕانەوەســتاو،  زەینــی،  بابەتێکــی 
وەرچەرخــاو و بــەردەوام لــە حاڵــی 
گــۆڕان بــەم شــێوەیە کــە هێنــدێ 
فاکتــەر لــە شوناســی نەتەوەیــی و 
کولتــووری نەتەوەیەک الدەبردرێت 
و فاکتەرگەلــی دیکــەی پێ زیاد 
دەبێــت. بینینــی بەهرەمەنــدی لــە 
شوناسی هەمیشــەیی، وابینینێکی 
لەبەرچاونەگرتنــی  و  دامــەزراوی 
ئاڵوگۆڕەکانــی ژیانــی مرۆڤ لە 
سیاســی،  جۆراوجــۆرە  گۆڕەپانــە 
کــە  تێکنیکییەکانــە  و  ئابــووری 
لــە چاخ و پڕۆســەی بەجیهانیبوون 

شیاو نایەتە بەرچاو.
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کۆمەڵگای ئێران لە ماوەی یەک ساڵی ڕابردوودا کۆمەڵێک ڕووداوی جۆراوجۆری 
بەخۆیــەوە بینــی، لــە الفــاوە ماڵوێرانکەرەکــەی ســەرەتای بەهارەوە بگرە هەتا پرســی 
بەناوهەڵبژاردنەکانــی خولــی یازدەهەمی مەجلیســی ڕێژیم کە لە هەر قۆناغێکدا بە 
جۆرێک لە جۆرەکان پۆتانسیێل و توانایی خەڵک بە شێوازێکی جیاواز بۆ ڕێژیمی 

ئێران و کەسانێکی دیکەش کە لە دەرەوەی بازنەی ڕووداوەکان بوون، دەرکەوت.
ســەرەڕای ئــەوەی کــە کــورد هەر لە ســەرەتای بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵت لە الیەن 
ڕێژیمی ئیســامییەوە هەتاکوو ئێســتا دژایەتیی خۆی لەگەڵ ئەو چەشــنە سیســتمە 
دەســەاڵتدارییە دەربڕیــوە، بــەاڵم پاش چەندین دەیە بێدەنگیــی خەڵکانی دیکەی ئێران 
لە بەرانبەر ناحەقییەکانی کۆماری ئیســامیدا، ئەوە ماوەی چەند ســاڵێکە کە ڕۆژ 
لە دوای ڕۆژ دۆخەکە جیاوازتر دەبێتەوە، ناڕەزایەتی و مانگرتنەکان لە هەڵکشاندان 
و بــە دەســپێکی هــەر ناڕەزایەتییــەک ئەگەری دانەمرکاندنەوەشــی لــە ئارادایە، ئەم 
شــێوازە لە دژایەتیکردنی سیســتمی دەسەاڵتدار و بەگژداچوونەوەی سیاسەتەکانی لە 
الیەن خەڵکەوە زیاتر لە هەموو شتێک، بۆ بەرزبوونەوەی ئاستی تێگەیشتنی خەڵک 
بەرانبەر بە خودی پرس و بابەتەکان دەگەڕێتەوە، بە شێوەیەک کە خودی ڕێژیمیش 

هەستی بە مەترسیی نەمان و ڕووخان کردووە.
بەرزبوونــەوەی ڕێــژەی ناڕەزایەتییــەکان، ڕێکخســتنی کەمپەینەکانــی یارمەتیدانی 
لێقەومــاوان، ڕژانــە سەرشــەقام بــۆ مەحکوومکردنــی کردەوەکانــی ڕێژیــم وەکــوو 
خستنەخوارەوەی فڕۆکە ئۆکراینییەکە، بایکۆتی هەڵبژاردنەکان و بە دەیان کردەوەی 
دیکــە لــە ماوەی بەتایبەت یەک ســاڵی ڕابردوودا، دەکرێ وەکوو خاڵێکی گرینگ 
لــە مێــژووی ئێراندا چاویان لێبکرێت؛ گشــتگیربوونی ناڕەزایەتییەکان و هاواهەنگی 
خەڵکانــی ئێــران لــە دژی ڕێژیــم و گرینگینەدان بە پڕوپاگەندەی باڵــە جیاوازەکانی 
ڕێژیــم و پێداگــری لــە ســەر مــاف و کەرامەتی ئینســانی نیشــاندەری ســەرهەڵدانی 

گۆڕانێکی گەورە و بەسوود بۆ خەڵکانی ئێران و بەتایبەت نەتەوە ژێردەستەکانە.
لــە مــاوەی یــەک ســاڵی ڕابــردوودا ژنــان لە زۆربــەی پرســەکاندا ڕۆڵــی بەرچاویان 
گێڕا، لە دامەزراندنی کەمپەین و گەیاندنی یارمەتییەکان بە خەڵکی الفاولێدراوی 
لوڕستان و هاتنە سەر شەقام لە ناڕەزایەتییەکانی مانگی خەزەڵوەری ئەمساڵەوە بگرە 
هەتا شــانۆی هەڵبژاردنەکانی مانگی ڕەشــەممە، هەموویان نیشــاندەری هەڵوێســتی 
واقعبینانــە و بەجێــی ژنــان بــوون، ئەو ژنانەی کە لە ڕاســتیدا بە هاتنە سەرشــەقام و 
دەنگهەڵبڕیــن بەرانبــەر بــە ســتەم و بە بایکۆتــی  هەڵبژاردنەکان هەمــوو هەوڵەکانی 
ڕێژیمیان کردە بڵقی ســەر ئاو و نیشــانیان دا کە بەپێچەوانەی پێناســەیەک کە ئەو 
ڕێژیمــە بۆیانــی دەکات، ئەوان خاوەن هەڵوێســتی مرۆیین و لە دۆخە هەســتیارەکاندا 
وەک بەشــێکی بەرچاو لە کۆمەڵگا توانایی بەرەنگاربوونەوەی مەدەنیانەیان لەگەڵ 
دەسەاڵت هەیە. سیستمی ویایەتی فەقیهی سااڵنێکی زۆرە کە بە پێناسەی تایبەت 
بە خۆی بۆ ژنان، کۆمەڵگای ئێرانی بەگشتی لەگەڵ بیرۆکەی نەبوونی توانایی و 
لێهاتوویی ژنان بەرەوڕوو کردووەتەوە، بە جۆرێک کە کۆمەڵگای ئێران بە شێوەیەکی 

بەرچاو بێبەری بوون لە هێز و تواناییەکانی ژنانی پێوە دیارە.
هەر بۆیە نەبوونی باوەڕبەخۆیی و ترس لە دوورخرانەوە لە الیەن کۆمەڵگاوە، زۆرێک 
لە ژنانی لە هەنگاوهەڵێنان و دەسپێکی گۆڕانەکان دوور کردەوە و ئەوەی کە ئێستا 
دەبیندرێت، دەسەاڵتێکی ئاخوندیی پیاوساالرە کە ژن نە تەنیا وەکوو ڕەگەزی دووهەم 
بەڵکــوو وەک بوونەوەرێــک چــاوی لێدەکرد کە گوایە تەنیا و تەنیا بۆ بەرهەمهێنان 

و پەروەردەی وەچەی نوێ دەژی.
ڕێژیمی کۆماری ئیســامی ســەرەڕای گرینگینەدان بە ژنان لە بوارە جیاجیاکاندا، 
هەمیشــە لە کاتە هەســتیارەکاندا و تەنیا بە مەبەســتی ڕەواییدان بە دەســەاڵتەکەی 
خــۆی کەڵکێکــی ئەبزاریــی لــە ژنان وەرگرتــووە، کە شــانۆی هەڵبژاردنەکانیش لەم 

نێوانەدا جێگا دەگرێت.
لــە بازنــەی زەمەنیــی 1٠ ســاڵی ڕابــردوودا بە گشــتی دۆخی ژنان بــەرەو ئاقارێکی 
دیکــە ڕۆیشــت، ئەگــەر پێشــتر ژنــان تەنیا لــە چوارچێــوەی ماڵــەوەدا داوای مافیان 
دەکــرد و ئــاگاداری دۆخــی گشــتیی ئێــران نەبــوون ئــەوە ئێســتاکە ژنــان لــە ڕیزی 
یەکەمــی ناڕەزایەتییــەکان بــە پرســگەلێکی گرینگــی وەک ئابــووری، سیاســەت و 
دەیان پرســی دیکەدان. ئاســتی تێگەیشتنی ژنان و بەرباڵوبوونەوەی چاالکییە نهێنی 
و ئاشــکراکانی چاالکانی بواری ژنان و هەروەها ڕێکخراو و ســازمانە سیاســییەکان 
لــەم ســااڵنەدا کاریگەرییەکــی ئێجــگار زۆری لە ســەر پرســی ڕۆشــنگەریی ژنان و 

هاواهەنگ کردنیان لەگەڵ توێژەکانی دیکەی کۆمەڵگا هەبووە.
لــە شــانۆی هەڵبژاردنەکانــی ٢ی ڕەشــەممەی ئەمســاڵدا بایکۆتێکــی هاواهەنگ، 
سەرتاسەری ئێرانی گرتەوە، بایکۆتێک کە لە مێژووی کۆماری ئیسامیدا بێوێنە 
بــوو، ئیــدی نــە بــە قەولی خۆیان »رای اولی« بــوون کارتێکەری هەبوو و نە وادە و 

بەڵێنیی درۆ.
بەاڵم ئەوەی کە لەم نێوانەدا جێگای ســەرنج بوو ئەوەیە کە نیوەی ئەو حەشــیمەتەی 
کە لە بایکۆتی هەڵبژاردنەکاندا ڕۆڵیان گێڕا، ژنان بوون، بە واتایەکی تر نیوەیەک 
لــە قورســایی ئــەم جوواڵنــەوە مێژووییــە لــە ســەر دەســتی ژنــان ڕووی دا و ئەمــەش 
دەرخــەری ئــەو ڕاســتییەیە کە هەوڵەکانــی کۆماری ئیســامی نەیتوانیوە و ناتوانێ 
بە پێناسەی زەعیفەبوون و ناتەواوبوونی ئاوەزی ژنان، ئەوان بکات بە کەرەستەیەک 
بۆ بەرەوپێشــبردنی ئامانجە گاڵوەکانی خۆی. ژنان توێژێکی بەهێز، خاوەن ئیرادە و 

بەتوانان و خۆیان لە پرسە گرینگەکانی کۆمەڵگادا بە بەرپرسیار دەزانن.  

نووسین: هێــــمۆ

وێــــــــــستگە

ڕۆڵـــی ژنان لە 
بایکۆتـــی هەڵبژاردنـــەکان

خولێکی نوێ لە شانۆگەری!

٢ی ڕەشەمەی ئەمساڵ خولێکی 
دیکــە لە بەنــاو هەلبژاردنەکانی 
مەجلیســی ڕێژیــم بەڕێــوە چوو؛ 
وەک  کــە  بەناوهەڵبژاردنێــک 
بەپێــی  دەرهاویشــتەکەی  بینــرا 
یاســا دەبوایــە دڵخوازی ســەرانی 
ڕێژیمــی تاران بێت و بۆ ئەمەش 
پێویستیی بە هەندێک پێشمەرج 

هەبوو.
لــە  مــرۆڤ  کــە  پڕئاشــکرایە 
بەســەر  داســەپاو  هەلومەرجــی 
خــاوەن  ئێرانــدا  کۆمەڵــگای 
هەندێــک بژاردەی ســنووردارە و 
لــە چوارچێــوەی هەڵبژاردنێکــدا 
ئیســامی  کۆمــاری  کــە 
تەنیــا  دەکات،  بــۆ  ئەندازیــاری 
ڕەهەنــدەوە  ســێ  لــە  دەتوانــێ 

هەڵوێستی سیاسی هەبێ:
و  لێکدانــەوە  بەشــێوەی  یەکــەم 
بــەو  یاســایی؛  شــڕۆڤەکردنی 
واتایە کە مرۆڤ دەبێ ســەیری 
یاســا نووســراوەکان و لــە پاشــان 
یاسا نەنووسراوەکان بکات تاکوو 
بــە جوانــی درک بــەو ڕاســتییە 
بــکات کــە لــە بنەڕەتــڕا و لــە 
بنەڕەتــی  یاســای  چوارچێــوەی 
کۆمــاری ئیســامیدا پرســێک 
بەنــاوی هەڵبژاردن بوونی نییە و 
ئەوەیکــە هەیە تەنیــا هەڵبژاردنە 
لەنێــو ئــەو مۆرانــەی کــە وەلی 
فەقیه دیاری دەکات و پەسندی 
کردوون. بە دیوێکیتریدا چونکە 
کۆمــاری  بنەڕەتــی  یاســای 
ئیســامی باس لــەوە دەکات کە 
فەقیهــی  ویایەتــی  سیســتمی 
و وەلــی فەقیــه هەتاهەتایــی و 
نەگۆڕە و »ئاوەزی بێ هەڵە«ی 
هەیە کەواتە نە دەبێ لە قســە و 
بڕیاراتــی دەربچیــن و نــە رێفۆرم 
لە یاســا پەســندکراوەکانی ئەودا 
هەڵبــژاردن  کەوابــوو،  بکەیــن؛ 
بــۆ  بێــت  رێکارێــک  ناتوانــێ 

چاکسازی یاسایی. 
گەڕانەوەیــە  ڕەهەنــد،  دووهــەم 
کەڵکوەرگرتــن  و  مێــژوو  بــۆ 
ڕابــردوو؛  ئەزموونەکانــی  لــە 

شەماڵ تەرغیبی
لــە  هــەر  ئیســامی  کۆمــاری 
ســەرەتای هاتنــە ســەر کارییەوە 
تاکــوو ئێســتە بــەردەوام هەوڵــی 
نێــو  لــە  بیرۆکەیــە  ئــەو  داوە 
کۆمەڵــگادا بچەســپێنێ کــە لە 
غەیری وەلی فەقیه و کەســانی 
بڕواپێکراوی ئەو، کەســی دیکە 
نــە توانای بیرکردنەوەیان هەیە و 
نــە دەتوانن ڕێگای درووســت بۆ 
خۆیــان هەڵبژێــرن کەواتــە دەبــێ 
وەک »ئوممــەت« گوێڕایەڵــی 
بــن تاکــوو ڕێگــەی  »وەلــی« 
درووســتیان نیشــان بــدات و ئــەو 
مێگەلەئاســا  »ئوممەتــە« 
بکەونــە دوای و چــاو بنووقێنــن 
تاکوو بە بەهەشــتیان دەگەیەنێ! 
هەمــوو  لــە  ڕاســتییەش  ئــەم 
بەناوهەڵبژاردنەکانی 41 ســاڵی 

ڕابردوودا بینراوە.
ســێهەم ڕەهەند کە دەکرێ لێرەدا 
باســی بکەین بریتییــە لەو ناوەند 
و دامــەزراوە و ئامرازگەلەی کە 
کۆمــاری ئیســامی بەهۆیانەوە 
شــانۆگەرییەکە بەڕێــوە دەبــات؛ 
دامەزراوەکان یان ئەو نیهادانەی 
هەڵبژاردنەکانــی  بەنــاو  کــە 
ڕێــک  ئیســامی  کۆمــاری 
دەخــەن و بانگەشــەی بــۆ دەکەن 
ئاکامەکانــی  دواجاریــش  و 
کات  هەمــوو  ڕادەگەیەنــن 
بنەمــای  لەســەر  پانەکانیــان 
ڕێژیــم  بااڵکانــی  بەرژەوەندییــە 
دادەڕێژن بەجۆرێک کە دەنگدان 
بە هەر کاندیدێک ببێتە دەنگدان 
بــە ڕێژیم و بەخشــینی ڕەوایی و 
سیســتمی  بــە  مەشــرووعییەت 
دیکتاتــۆری   – تۆتالیتێــر 
بۆیــە  ئیســامی؛  کۆمــاری 
نییــە کــە چ کــەس  گرینــگ 
یــان کەســانێک کاندیــد دەبــن، 
تەئید دەکرێن و دەنگ وەردەگرن 
بەڵکــوو ئەوەیکە گرینگە بوونی 
دەمامکی لەو چەشنەیە کە هەم 
ڕەواییەکــی ڕواڵەتی لە ئاســتی 
نێخۆیــی و نێونەتەوەیی بە ڕێژیم 
وێــڕای  هەمیــش  و  ببەخشــن 
ئەوەیکــە پارێــزەری گشــتییەتی 
نیزام بن، نەبنە مایەی خەسار بۆ 

»پەز«ەکە!
لەســەر ئــەم بنەمایــەش دیتمــان 
زۆر  بانگەشــەیەکی  پــاش  کــە 

تــاڵ  شکســتی  ســەرباری  و 
بەشــداری  لەمــەڕ  ڕێژیــم  بــۆ 
دواییــن  لــە  خەڵــک  نەکردنــی 
شــانۆگەریی مەجلیــس لــە ٢ی 
ڕەشــەمەی ئەمســاڵ و هەوڵــی 
پێوەندیــدارەکان  ناوەنــدە  زۆری 
ئاکامــی  لــە  دەســتێوەردان  بــۆ 
ڕەوتــی  هەروەهــا  و  پڕۆســەکە 
مەجلیســێکی  بەڕێوەچوونــی، 
بــە تــەواوی »ویایەتــی« هاتــە 
ســەر کار تــا بتوانــێ بــێ هیــچ 
دڵەڕاوکێیــەک  و  دڕدۆنگــی 
هاوتەریب لەگەڵ دەوڵەت و باقی 
جەمســەرەکانی »دەسەاڵت« لە 
ڕاســتای هێشــتنەوەی »نیــزام« 
سیســتماتیک  ســەرکوتی  و 
تــری ناڕەزایەتییــەکان، هەنــگاو 

هەڵگرێ!
ئەمانەشــدا  هەمــوو  لەگــەڵ 
مەجلیــس  ســەرەکی  ئەرکێکــی 
ئەزموونــی  بەپێــی  ئێرانــدا،  لــە 
کار و کردەوەکانــی، بریتییــە لە 
کاریگەرییەکانی ئەم مەجلیســە 
لەسەر دواڕۆژی ئابووریی ڕێژیم 
و هەروەهــا ئابووریــی خەڵکانــی 
جوغڕافیــای  لــە  نیشــتەجێ 

سیاسی ئێران. 
پڕئاشــکرایە کە لــە چوارچێوەی 
ئابووریــی سیاســیی ئێرانــدا کــە 
گشــتییەکان  ســەرچاوە  هەمــوو 
ســەرچاوەکانی  لەوانــەش 
دەســەاڵت، پێگەی کۆمەاڵیەتی 
لــە  دارایــی  و  ســەرمایە  و 
خزمــەت دامــەزراوە ویایەتــی و 
دەوڵەتییەکانە، نەخشی مەجلیس 
وەهــا  پاڵپشــتی  دەبێتــە  تەنیــا 
سیستمێک کە پرسی هەاڵواردنە 
سیاســی و ئابوورییــەکان دووبارە 
بەرهەم دەهێنێتەوە؛ بەو واتایە کە 
هەمــوو ئیمتیاز و ڕانتە سیاســی 
خزمــەت  لــە  ئابوورییــەکان  و 
نیزیــک  دەســەاڵتداری  تاقمــی 
لــە دەزگای ویایەتــە و بەهــۆی 
دزە و نفــووزی سیاســی، پێگەی 
لــە  و  وەردەگــرن  کۆمەاڵیەتــی 
باقــی گرووپــە  ئــەودا  ســێبەری 
کۆمەاڵیەتییەکانــی لــێ بێبەش 
دەکەن و لە ڕێگەی مەجلیســەوە 
بــەردا  بــە  یاســایی  بەرگێکــی 

دەکەن.
ئەگــەر ئاوڕێــک لــە ڕابــردووی 

و  ئیســامی  کۆمــاری 
مەجلیسەکەی بدەینەوە بە ڕوونی 
ئەو ڕاســتییەمان بۆ دەردەکەوێ 
کــە ئەگــەر تەنانــەت گرێچنــی 
یەکتــر  لەگــەڵ  مەجلیســەکان 
جیاوازییــان هەبووبــێ، ئــەوا لــە 
نێوەڕۆکدا هەموویان لەســەر ئەو 
خاڵە جەوهەرییە کۆک بوون کە 
»دەبــێ پارێزەری ڕاســتەقینەی 
ســەر  دەســەاڵتدارانی  مافــی 
هــۆکاری  بــن«؛  ویایــەت  بــە 
سەرەکی ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ 
پێکهاتەی دەزگای ویایەت کە 
لە یاسای بنەڕەتیدا پێناسەی بۆ 

کراوە.
ئێــران  بەســەر  زاڵ  حکومەتــی 
»نظــارت  چوارچێــوەی  لــە 
اســتصوابی« شــۆرای نیگابــان، 
ئیتاعــات،  وەزارەتــی  فیلتێــری 
ئینتزامــی،  بەنــاو  هێــزی 
ناوەنــدی  و  دادگوســتەری 
)ثبــت  کەســێتی  تۆمارکردنــی 
بــەو  ڕوونــە  کــە  دایــە  احــوال( 
دامــەزراوەی  ســاختارەوە، 
مەجلیس تەنیا دەبێتە ناوەندێکی 
ڕۆتینــی کــە ناتوانــێ )تەنانەت 
هاوشــێوەی  بیهــەوێ(  ئەگــەر 
نیهــادی »پارلمــان« لە واڵتانی 

دێموکراتیک ڕۆڵی هەبێ.
بە لەبەرچاوگرتنی ئەم ڕاستییانە 
کــە ئاماژەیــان پێکــرا، دەتوانیــن 
کــە  ئەنجامــەی  ئــەو  بگەینــە 
یەکەم، یەکێک لە هۆکارەکانی 
خەڵکانــی  بەشــدارینەکردنی 
ئێــران لە شــانۆگەرییەکە هەمان 
بــێ  نەخشــی  ئاشــکرابوونی 
ڕەنگــی مەجلیــس لــە داهاتووی 

خۆیان واڵتە؛ 
لــەم  ڕێژیــم  دووهەم،ئامانجــی 
چەشنە شانۆگەرییانە وەرگرتنی 
یــان  »صــوری«  ڕەوایییەکــی 
ڕواڵەتییــە بــۆ فریودانی خەڵک 
جیهانــی  گشــتی  بیــروڕای  و 
لەمــەڕ بەردەوامیی لە دەســەاڵت 
و ســێهەم، شکســتی پیانەکانی 
ڕێژیــم پــاش زیاتر لە چــوار دەیە 
حوکمڕانــی و نەمانــی ڕەنگــی 
ســااڵنەدا  لــەم  کــە  خەنەیــەک 
ڕووســوور  خــۆی  ویســتوویەتی 

نیشان بدات!
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به شی هەشتەم

مریەم عەلیپوور

ڕاهێنه ری فێرگەیەک بۆ فێربوون

پیتی »ک « وه ک: کولتوور   
فەرهەنــگ(  یــان  کولتوور)دابونەریــت 
و  به کارده بــردرێ  زۆر  وشــه یه که  
ئاســان  کارێکــی  زۆر  پێناســه کردنی 
گنجینه یه کــه   وه ک  کولتــوور  نییــه . 
نــۆرم  بیرۆکــه ،  )ئه ندێشــه  (،  هــزر  لــه  
فێربــوون،  یانــی  کولتــوور  به هــاکان.  و 
و  ده ســتکه وت  کۆمه ڵێــک  یانــی 
نۆرمــه  مــادی و مەعنەوییــەکان کــه  له  
درێژایی پڕۆســه ی مێژووی کۆمه ڵگه  دا 
کولتــوور  کۆمه ڵناســیدا،  لــه   پێکدێــت. 
کــه   کۆمه اڵیه تــی   سیســتمێکی  وه ک 
تــا ڕادیــه ک ئــاوه اڵ و تــا ڕاده یه کیــش  
داخه راو پێناسه  کراوه . وشه ی کولتوور له  
ڕاســتیدا وشه یه کی فه ڕانســەوییه  و پێش 
ســه ده ی 1٨٠٠ بــه  مانــای »په رســتن« 
به مانــای  و  گــۆڕاوه   پاشــان  و  هاتــووه 
پــه روه رده  و ڕاهێنــان به کار بــرد راوه .  هه ر 
لــه و کاتەیشــدا وشــه ی کولتــوور له  الی 
ئاڵمانییه کانــه وه  بــه  مانــای پێشــکه وتنی 
شارســتانییه ت نــاوی لــێ بــرد راوه . یوهان 
 Johann ئادەالنــگ  کریســتۆڤ 
 1٨٠٦-(  Christoph Adelung
و  په رتووکخانــه   به ڕێوه بــه ری   )1٧٣٢
نــووس(  )فه رهه نــگ  وشه نامه نووســی 
ئاڵمانــی کــه  زۆربــه ی لێکۆڵینەوەکانــی 
لــه  ســاڵی 1٧٨٢دا  له ســه ر وشــه   بــووه ، 
وشــه ی  له ســه ر  لێکۆڵینه وه یــه ک  دوای 
کولتــوور و نووســینی وتارێــک له ســه ر 
مێــژووی کولتووری مرۆڤ له ســه رەتای 
له دایکبوونــی تا کاتــی کۆتایی ژیانی، 
بــوو بــە هــۆکاری ئه وه یکــە نووســه ران، 
توێژه ران و ڕووناکبیرانی کۆمه ڵگه  له سه ر 
وشــه ی کولتــوور به  مانای پێشــکه وتنی 
هــزر و بیــری کۆمه اڵیه تــی مرۆڤــه کان 
هاوده نگ بن. هه ر بۆیه  وشــه ی کولتوور 
و  گــرت  فۆڕمــی  1٨٠٠وه   له ســه ره تای 
بــوو بــه  وشــه یه کی گشــتی بــۆ خه ڵکی 
فیلیپــس  ســامۆئێل  جیهــان.   هه مــوو 
 Samuel Phillips هانتينگتــۆن 
 )19٢٧  ٢٠٠٨-(  Huntington
مامۆســتای زانکۆ و دوکتورای زانستی 
ڕامیــاری کــه  بــه  ڕه چه ڵــه ک خه ڵکــی 
ویایەتــه  یه کگرتووه کانــی ئه مریکایه  له  
په رتووکــی شارســتانیه ت و نوێکردنه وه ی 
کولتــووری جیهــان ده ڵێــت:    ›‹دوای 
روخانــی یه کیه تــی ســۆڤیه ت، گرنگترین 
هــۆکاری جیــاوازی له  نێــوان نه ته وه کان، 
ئیدیولــۆژی، ڕامیــاری و ئابــووری نه بوو 
بــوو.  کولتــوورەکان  جیــاوازی  به ڵکــوو 
نه تــه وه کان  تێده کۆشــان کــه  به نرخترین و 
بنه ڕه تتەرین پرسیاری مرۆڤ واڵم بده نه وه  
له سه ر ئه وه یکه  ئێمه  کێین؟.‹‹   توێژه ران 
بــه و ئاکامــه  گه یشــتوون کــه  مرۆڤه کان 
لــه  هــه ر کۆمه ڵگه یەکدا له ســه ر بنه مای 
ئاییــن،  مێــژوو،  زمــان،  فاکته ره کانــی 
بــه و  ســه ر  دابونه ریتــی  و  کۆمه اڵیه تــی 
کۆمه ڵگه یه  که ســایه تی خۆیان پێکدێنن. 
چه مکــی که ســایه تی گشــتییه  و هه موو 
خــوو و خســڵه ت، توانایــی و لێهاتوویــی، 
له خــۆ  مــرۆڤ  هه ڵســوکه وتی  شــێوازی 
ده گرێــت که  به پێی کولتوور و سیســتمی 
لــه   بنه ماڵــه   و  کۆمه ڵگــه   پــه روه رده ی 
ده بێــت.  دروســت  مــرۆڤ  تاکــی  الی 
ئــه وه  کولتووری ئــه و کۆمه ڵگه یه یه ، که  
شــێوازی هه ڵســوکه وتی تاکەکانــی ئــه و 
کۆمه ڵگه یــه  پێکدێنێت. ئــه و کاته یه  که  
مرۆڤــه کان ناســنامە و شوناســی خۆیــان 
له ســه ر بنه مــای گروپێکــی کولتــووری 
یــان کولتووره کــه ی خۆیــان فــۆڕم ده ده ن. 
که ســایه تی، بەرزیخــوازی، هه ڵســوکه وت 
و  ڕەوشــت هه مــوو ئه وانــه  لــه  ڕێــگای  
هــه ر  و  هه ڵده ســنگێنرێن  کولتــووره وه  
ده کرێــن.  کۆنتــڕۆڵ  ڕێگایه شــه وه   لــه   
وه ک بــاوه  و ده ڵێــن: ›‹ئه گــه ر بتهــه وێ 
نه ته وه یــه ک بتوێنییه وه که واته  له  زمان و 
کولتووری ڕا ده ســت پێبکه .‹‹ هه ر بۆیه  
ده بینیــن واڵتانی داگیرکه ری کوردســتان 

هــه رده م له  هه وڵــی تواندنه وه  و له نێوبردنی 
زمــان و کولتــووری کوردیــدان. نه ته وه ی 
نییــه .   نه تــه وه   زمــان،  و  کولتــوور  بــێ 
پێشــکه وتنی  ڕاده ی  بتهــه وێ  ئه گــه ر 
واڵتێــک ده ســت نیشــان بکــه ی، چاو له  
ئاڵوگۆڕه کانی کولتووری ئه و واڵته  بکه . 
تا له  کۆمه ڵگه یه کدا په رتووک و نووسه ر 
و خوێنــه ر زۆر بێــت، تــا ئاڵوگۆڕه کانــی 
به جیهانیبوون کارتێکه ری ئه رێنی له ســه ر 
کولتــووری ئــه و کۆمه ڵگه یــه دا هه بێــت، 
ده توانیــن بڵێیــن ئــه و واڵتــه  کولتوورێکی 
هه یــه .  پێشــکه وتووی  یــا  ده وڵه مه نــد 
واڵتێک پێشــکه وتوویه  که  کولتووری له  
ئاڵو گۆردابێت. کولتووری بێ په رتووک 
و خوێنــه ر، کولتوورێکــی فه قیــره  و هــه ر 
فه قیــری  کولتــووری  کۆمه ڵگه یــه ک 
هه بێــت واڵتێکــی الواز و دواکه وتووشــی 
هەیــە  کــه  له و ێدا سیســتمی دیکتاتۆری، 
بــێ مافــی و خۆڕافــات زوو ســه قامگیر 
ده بێــت.  کولتــوور ده توانــێ ببێتــه  هێــزی 
پێکــه وه   هه موومــان  بــا  یه کگرتوویــی. 

هه وڵ بدەین بــۆ پێکهێنانی کولتوورێکی 
تێیــدا  کــه   کولتوورێــک  پێشــکه وتوو، 
گۆڕینــی نــۆرم و به هــاکان کــه  له گــه ڵ 
ئاســان  ناگونجێــن،  ســه رده مدا  قۆناغــی 
بێت. کولتوورێک که  له  ناو  ئه و زنجیره 
نووسراوەیەدا ئاماژەی پێدەکرێ، ده توانین 
بــه  کولتــووری ڕاهێنــه ری نــاوی بەرین. 
نابــێ بــه  تــه واوی لــه  نــاوی کولتــووری 
دواکه وتــوودا نوقم بیــن و لە گۆڕانکاری 
بترســێین. گرنگــە بــێ تــرس و بوێرانــە 
بتوانیــن دژی کولتــووری دواکەوتــوو و 
زاڵ بەســەر سیســتمی پــەروەردەدا بیــن و 
هەوڵــی گۆڕانــکاری ســەردەمیانەی تێدا 

بدەین.  
کولتــووری  بــە  گەشــەدان 
کولتــووری   – »بەخشــین)پێدان(« 

ڕاهێنەری
بــه  درێژایــی مێژوو، مــرۆڤ هه وڵی داوه  
بــۆ گه شــه دان به  تواناکانــی و په ره دان به  
ئامانجه کانــی بــۆ دابینکردنــی ژیانێکی 
خــۆش. گه یشــتن بــه و ئاواتانــه ش لــه  ناو 
کولتوورێکــی پێشــکه وتوو و ســه رده میانه  
ئاسانتره  تا له  ناو کولتوورێکی داخراودا.
نەتەوەیەکــە  بوونــی  پێناســەی  کولتــوور 
و کلتورەکــەی بەدرێژایــی مێژووەکــەی 
دروســت  بووه. لە ناو کولتوورە کراوەکاندا 
دەرگای پێشــکەوتن و ئاڵوگــۆڕ کراوەیە، 
نــەوە لە دوای نــەوە وێڕای پارێزگاری لە 
هێندێــک نــۆرم و به هــاکان، ئاڵوگۆڕیان 
ئــەو  تــا  هێنــاوە.  به ســەر کولتوورەکــەدا 
داوە  هەوڵیــان  توانیویانــە  جێگایــەی 
بنەمــای  کولتــووری ڕووناکبیــری کــە 

کۆمەڵگــەدا  لــە  زانیارییــە  و  زانســت 
کولتــووری  نــاو  لــە  پێبــدەن.  گەشــە 
زانیــاری،  بــە  گەشــەدان  ڕووناکبیریــدا، 
ڕەوشــتی بــاش، توانایــی و لێهاتوویــی 
تاکــەکان، کولتــووری به خشــین)پێدان(، 
ڕاوێــژکاری،  پشــتیوانی،  هاوکاری، 
وەرگرتــن  و  دان  زانیــاری  هاوفکــری، 
بــاوە. که واته  هه ریــه ک له وانه ش ڕۆڵ و 
کاریگــه ری خۆیان هه یه  بــۆ دابینکردنی 
ژیانێکــی خــۆش و ئــارام بــۆ تاکه کانــی 
هه مــوو  کۆمه ڵگه یــه.  ئــه و  نیشــتەجێی 
گۆڕانکارییەک له ســه ره تاوه  و به  تایبه ت 
لــە نــاو کولتوورێکــدا کــە بایەخــەکان و 
نۆرمــەکان پنــج و ڕەگیــان داکوتابــێ و 
تاکه کان له و کۆمه ڵگه یه دا به و ڕێوڕه ســم 
چاوەڕوانــی  ڕاهاتبــن،  دیســیپلینانه   و 
ده بــێ  که واتــه   ده کــرێ.  به رهه ڵســتبوون 
گۆڕانکارییانــه   ئــه و  وریاییــەوە  ب  زۆر 
بێنــە به ربــاس. هێدی هێدی بــە هەبوونی 
بەرنامەی دروســت و گونجــاو هەنگاویان 
بــۆ هه ڵبنرێــت. کاتێــک مــرۆڤ له نــاو 

گــه وره   دا  به خشــین)پێدان(  کولتــووری 
ده بێــت، تاکــەکان به  شــێوه یه کی دروســت 
له ســه ر بنه مــای په روه رده یه کی عه قاڵنی 
فێــری  ده بــن،  گــه وره   فه لســه فیانه   و 
بــه   و  ده بــن  دادپــه روه ری  و  ڕاوێژکــردن 
باشــی ده توانن هاوسه نگی له  نێوان بابه ت 
لــه   و کێشــه کاندا بدۆزنــه وه  و ته نانــه ت 
کێشه یه کیشــدا  چاره ســه رکردنی  کاتــی 
هــه وڵ ده دەن لــه  یه کێــک لــه  باشــترین 
مێتۆده کانــی تۆمــاس گــۆردون کــه  بــه  
نــاوی »مێتــۆدی گــوردون‹‹ ناوبانگــی 
ده رکردووه  یانی له ›‹ستراتیژی بردنه وه  و 
بردنــه وه‹‹ که ڵک وه ردەگرن. له  مێتۆدی 
بردنه وه - بردنه وه دا، کێشه که  دووالیە نه یە و   
ڕێگاچارەیــەک کــە لــە بەرژەوەندی هەر 
دوو الیەن دابێت چارەســەر دەکرێت. یانی 
لێــرەدا بیر لــە ڕێگاچارەیــەک دەکرێتەوە 
کە باشــترینە بۆ هەمــوو الیەنەکان به اڵم 
لــه  ناو کولتــووری وەرگرتن به پێچه وانەی 
ســەرەوە  لــە  کــە  بەخشــینە  کولتــووری 
ئاماژەی پێکرا، سه ره ڕای ئه وه یکه  کێشه  
و ناکۆکــی زۆرتــر ده بێــت مرۆڤه کانیــش 
زۆر بــه  شــێوه یه کی دروســت لــه  هه وڵــی 
چاره ســه ری کێشــه که دا نابن به ڵکوو هه ر 
که ســه هــه وڵ ده دات خــۆی بــراوه  بێــت 
لــه و  دۆڕاو.  الیه نــی   به رامبه ریشــی  و 
ســتراتێژییه دا کێشه که  کاتێک چاره سه ر 
الیه نــه کان  لــه   یه کێــک  کــه   ده کــرێ 
ده یباتــه وه . کەواتــه  لێره  براوەکــە، له وانه یه  
له  که ره سته ی نابه جێ که ڵکی وه رگرتبێ 
له وانه یــه   و  ده ســه اڵت  هێــز،  وه کــوو: 
هه ڕه شه ش، بۆ ئه وه ی الیه نه که ی دیکه ی 

وا لێ کردبێ که  لەڕووی بێدەسەاڵتییەوە 
دان به  زۆر شتدا بێنێ کە لە بەرژەوەندی 
ئەودا نییە. له  ناو ئه و شــێوه  کولتوورانه دا 
هه رکه ســه و بۆ خۆی هه وڵ ده دات و کار 
ده کات بۆ تواندنه وه ی الیەنه که ی دیکه .

له بــه ر  وەرگرتنــدا،  کولتــووری  نــاو  لــە 
هیــچ  و  هه یــه   وه رگرتــن  ته نیــا  ئــه وه ی 
به خشــینێک یــان پێدانێــک بوونــی نییــه 
که واتــه   نۆرمــەکان بــە شــێوەی وەرگرتن 
جێگیــر ده بن. لە نێو ئەو کولتوورەدا تەنیا 
لە بیری بەرژەوەندی خۆیان و وەرگرتندان.  
هاوڕێیــەکان تەنیا بــۆ بەرژەوەندی خۆیان 
بــە  بۆیــە  هەر  دەدەن.  یەکتــر  یارمەتــی 
کەڵکوەرگرتــن لــە مێتــۆدی ڕاهێنــەری 
بەخشــین)پێدان(  کولتــووری  دەتوانیــن 
بیکەینــە جێگــرەوەی  و  پێبدەیــن  گەشــە 
کولتــووری وەرگرتــن. لە نــاو کولتووری 
بەخشین یا پێداندا، چۆنیەتی بەرهەمهێنان 
دەرفەتــەکان،  لــە  که ڵکوه رگرتــن  و 
کاریگــەری ئەرێنــی، قازانج، ڕێککەوتن 
و ...هتــد لــە ناو تاک تاکــی ئەنداماندا 
جێگیــر دەبێــت. هەروەها هــەر کەس تەنیا 
لــە بیــری وەرگرتنــدا نییە بەڵکــوو هەوڵ 
دەدات تا الیەنی بەرامبەریشی وەرگرێت. 

بڕوانە وێنەی 1٣. 
پیتی » ڕ  « وه ک: ڕه خنه 

پێناســه ی وشــه ی ڕه خنــه  لــه  بنه ڕه تڕا بۆ 
 krites»« یونانی کۆن ده گه ڕێته وه و له
ڕا هاتــووه  که  مانای جیاکردنه وه  ده دات. 
ڕه خنــه  وه ک میکانیزمێک بۆ دۆزینه وه  
و ده ستنیشــانکردنی هه ڵــه کان کەڵکــی 
پێناســه ی  ده توانیــن  لێوەردەگیرێــت. 
چه مکی ڕه خنه  به و شێوه  بکه ین و بڵێین: 
»ڕه خنــه  یانــی جیاکردنه وه ی »چاک و 
خراپ« و »ڕاست و ناڕاست« له  یه کتر، 
بنه ماکانــی  به پێــی  ڕه خنه گرتــن  یانــی 
لۆژیکــی بۆ ڕاســتکردنه وه ی هه ڵه کان و 
جیاکردنه وه ی ڕاســت و ناڕاســتییه کان له  
یه کتــر. ڕه خنه  وه ک چه مکێکی فکری 
و ڕووناکبیــری زۆرتــر  وه ک پێوانه یه ک 
بــۆ هه ڵســه نگاندن و جیاکردنه وه یــه ؛ بــۆ 
فێرکــردن،  بــۆ  زانیــاری،  گۆڕینــه وه ی 
بەهێــز  پێوه ندییه کــی  دروســتکردنی  بــۆ 
و دروســت و هانــدان بــۆ به ره وپێشــچوون.  
Jackson جاکســۆن   هــه روه ک 
ده ڵێــت:‹‹ گوێڕاگر بــه  بۆ ئه و ڕه خنانه ی 
لێــت ده گیرێت، له به ر ئــه وه ی ئه و ڕه خنانه  
توانــای  به هێزبوونــی  هــۆکاری  ده بنــه  

داهێنان و و ردبینی له  کاره کانتدا.‹‹
مۆدێڕنکردنــی  داوای  وا  ئه وانــه ی 
ئازادیخوازانــی  ده کــه ن  کۆمه ڵگــه  
کۆمه ڵگــه ن  کــه  بــه  نێو پڕۆســه ی قوڵی 
ڕه خنــه دا ده ربــاز بــوون  و ده بــن. ڕه خنــه  له  
کارو کــرده وه ی کولتــووری و ســوننه تی 
کــه  بناغه یه کــی کۆنیــان هه یــه  گرنگی 
ئه وانــه   ئــه وه ی  له بــه ر  هه یــه   خــۆی 
دیوارێــک پێکدێنــن لــه  بــه رده م لۆژیک 
و نوێگه راییــدا. ئــەو شــێوازە لــە ڕەخنــە، 

وێنەیــەک لــه  مۆدێڕنیه تــی کۆمه ڵگــه 
 دروســت ده کات. دوو خســڵەتی گرنــگ 
لــە پڕۆســەی ڕاهێنەریــدا هەیــە، یەکــەم  
ڕەخنەگرتن دووهەمیــش داهێنانە. که واته  
بــۆ به هێزبــوون، گه شــه کردن و هه بوونــی 
بیــری داهێنان، ڕه خنه  یــان ڕه خنه لێگرتن، 
مســۆگه رکردنی  بــۆ  ڕه خنــه   گرنگــە. 
هه بوونی ئازادی مرۆڤه کان، بۆ گه شه دان 
بــه  هــزر و تواناکانــی تاکــی کۆمه ڵگــه  
پێویســته   و  هه یــه   خــۆی  تایبه تمەنــدی 
هه بێت. ڕه خنه  باشە بۆ چاکسازی نه ک 
بۆ شکاندن و چه واشه کردنی مرۆڤه کان. 
   بــۆ ئــه وه ی باشــتر بتوانیــن گه شــه  بــه  
فکــر و تواناکانــی خۆمــان بده یــن، ده بێ 
ڕه خنــه  لــه  خۆمــان بگریــن، ڕه خنه گرتــن 
مۆدێڕنــه   مرۆڤــی  پڕەنســیپێکی  وه ک 
کــه  قۆناغه کانــی کۆمه ڵگه ی الســایی 
تێپه ڕانــدووه .  )ته قلیــدی(  کردنــەوەی 
ناڵێــت  »به ڵــێ«  شــتێک  هه مــوو  بــۆ 
دەبــێ.  گوتنیــش  »نــا«  فێــری  و 
فێــری  دەبــێ.  به خۆداچوونــه وه  فێــری 
هه ڵسه نگاندنی کار و کرده وه کان دەبێ. 

لەخۆمــان  پرســیار  هێندێــک  باشــە  وا 
بکەین وەکوو: به گشتی پێناسه ی ئێمه ی 
کــورد له ســه ر ڕه خنــه  و چه مکــی ڕه خنه 
چییــه ؟ ڕه خنــه  چــۆن هه ڵده ســه نگێنین؟ 

ئایــا کولتــووری ڕه خنه گرتنمــان هه یــه ؟ 
ئایــا خاوه نــی هــزری ڕه خنەگرتنیــن؟ ئایا 
)خوێندنگــه کان(  خوێنــدن  ناوەندەکانــی 
ڕه خنه گــر  به رهه مهێنــه ری  ده توانــن 
بــن؟ ئایــا توانیویانــه  ڕه خنــه  بــه  مانــای 
کۆمه ڵگــه ؟  نێــو  بێننــه   زانســتییه که ی 
کۆمه ڵگــه ی  ئــاگاداری  مــن  ئــه وه ی 
کــوردی بم زۆرتر تێڕوانینی ئێمه  له ســه ر 
ڕه خنــه  بــۆ چاکســازی نییــه  و به ڵکــوو 
به داخــه وه  الیه نــی نه رێنییــه  و  پێوه ندی به  
که ســه کانه وه  ده ده ین تاکــوو بابەتەکە یان 
هزرەکــە، کەواتــە ڕه خنه کــه  بــه  که ســی 
)شه خســی( ده کرێ. بۆ چاره ســه رکردنی 
به ره و پێشــبردنی  و  که موکوڕییــه کان 
کۆمه ڵگــه  ده بــێ لــه  ڕێــگای ڕه خنــه وه  
ئاماژه  به  که موکووڕییه کان بکرێ، هه ر 
وه ک چــۆن بۆ چاره ســه رکردنی برینێک 
یان نه خۆشــییه ک، سه ره تا ده بێ برین یان 
نه خۆشییه که  پشکنینی بۆ بکرێ و دواتر  
چاره سه ر یان ده رمان کردنی. هه وڵ بده ین 
بــۆ باشــترکردنی کۆمه ڵگــه  بــۆ ئــه وه ی 
ڕاســتییه کان ببینیــن، دەبــێ بــه  چــاوی 
ڕه خنــه وه  ته ماشــای ده وروبه رمان بکه ین و 
په نجه  له سه ر ئه و خاڵه  الوازانه  دانێین که  
ده بنه  هۆکاری دواکه وتوویی کۆمەڵگە. 
ئــه وه  زۆر گرنگــه  به  گومانــه وه  نه ڕوانینه  
ئــه وه ی گومانکــردن  له بــه ر  ڕه خنــه کان، 
ده بێتــه  هــۆکاری دروســتبوونی گرفــت و 

دوورکه وتنه وه  له  چاکسازیمان. 
پیتی  »د«   وه ک: دانوستان

وشــه ی دانوســتان لــه  دوو وشــه ی جیاواز 
وه ک » دان« + » ســتان« پێکهاتووە 

و مێژوویه کــی یه کجــار کۆنــی هه یــه . 
که واته  لە پڕۆسه ی دانوستاندندا ده توانین 
هــه م شــتێک بده یــن و هه میــش شــتێک 
وه رگریــن. خودی وشــه ی دانوســتان یانی 
دانوســتاندن  بیــروڕا .  ئاڵوگۆڕکردنــی 
دابه شــکردنی  یانــی  قســه کردن،  یــا 
بۆچوونــه کان و بیــروڕای خۆمــان لەگەڵ 
کەســانی دیکه. یان بــه  واتایه کی دیکه 
 دانوســتان یانی دیالۆگ که چه مکێکی 
لێکــدراوی یونانییــه  و  واتــای گفتوگــۆ 
 ده دات لــه  نێــوان دوو کــه س و هێندێــک 
جــار چه نــد که ســێکی دیکــه ش ده توانــن 
به شــداری گفتوگــۆ یــان دانوســتاندنه که   
بکه ن. دانوستاندن یه کێکه  له  ئامێره کانی 
پێشــکه وتوو و  بیرکردنــه وه ی مرۆڤێکــی 
خــاون ئیــراده . دانوســتاندن شارســتانیترین 
پێوه نــدی نێــوان مرۆڤه کانــه ، دانوســتاندن 
بــۆ تێگه یشــتن و  ناســینی یه کتــر،  بــۆ 
ڕێزگرتــن له  بیروڕای یه کتر. دانوســتاندن 
میکانیزمێکی پڕەنسیپییه  بۆ تێگه یشتنی 
 مرۆڤــه کان لــه یه کتر و چاره ســه رکردنی 
کێشــه  و ناکۆکییــه کان، له به ر ئه وه ی له  
پڕۆســه ی دانوســتاندندا لۆژیــک زاڵه  به  
ســه ر هه ســت و ســۆزدا و ئــه وه ش ده بێتــه  
توندوتیــژی  بــۆ  په نــا  ئــه وه  کــه   هــۆی 
نه بردرێــت. دانوســتاندن یانی گۆڕینه وه ی 
بیــروڕا و پێکهێنانــی پێوه ندییه کی شــیاو 
و پێشــکه وتووانه  لــه  نێــوان دوو یــا چه نــد 
که ســدا. دانوستاندن کۆڵه که یه کی به هێز 
کولتــووری  پێکهێنانــی  بــۆ  گرنگــه   و 
لــه  پڕۆســه ی دانوســتاندندا  ڕاهێنــه ری. 
ده توانین خاڵه  هاوبه شه کان، داخوازییه کان 
و زمانێکــی هاوبــه ش بدۆزینه وه  که  زیاتر 
کاریگــه ری له ســه ر فێربــوون و فێرکــردن 
هه بێت. پڕۆســه ی دانوســتاندن هه ر وه ک 
پڕۆســه کانی دیکــه  بــێ که ندوکۆســپ 
نییــه ، هــه ر بۆیــه  لــه  ســه ره تاوه  گرنگــه  
ئــه و که ندوکۆســپ و ته گه رانــه ی ده بنــه  
هــۆی هه ڵدێر و شــکانی دانوســتاندنه که  
ده ستنیشــانیان بکه یــن و بیانخه ینــه  ڕوو. 
ڕاهێنــه ر ده بــێ کار بکات له ســه ر ئه وه ی 
کــه  چــۆن ده توانێــت دانوســتاندن له گــه ڵ 
فێرخــوازه کان به  باشــی ئه نجــام بدات یان 
کاتێــک دژ بــه  یه کــن )لــه  دژی یه کتر 
ڕاوه ســتاون( چــۆن ده توانــن بــه  باشــترین 
شــێوه  پێوه ندی و دانوســتاندن بکه ن؟ به بێ 
دانوستاندن له  نێوان ڕاهێنه ر و فێرخوازدا، 
پڕۆســه ی ڕاهێنه ری ناته واوه  و گه یشــتن 
به  ئاکام یان ئامانجی فێرخواز  زه حمه ته. 

پیتی «  ن »   وه ک: ناکۆکی
کــە باســی ناکۆکــی دەکرێ، مەبەســت 
کۆمەڵێک دەســتەواژەی وه ک ناته بایی، 
مشــتومڕ، کێشه، ناســازگاری، ملمانێ 
و به ربه ره کانــی نێــوان دوو یا چه ند که س 
و ته نانــه ت تاکێــک له گــه ڵ خۆیەتــی. 
وریــا  ئه گــه ر  ده ســته واژانه   ئــه و  هه مــوو 
نه بیــن و بــه  هێندیــان نه گریــن، ده توانــن 
ببنــه  هــۆی ســه رهه ڵدانی ناکۆکــی لــه  
نێــوان ڕاهێنــه ر و فێرخــوازدا  وهه روه هــا 
پڕۆســه ی  له ســه ر  ده بێــت  کارتێکه ریــان 
ڕاهێنه ریدا. ناکۆکی، به شێکی سروشتی 
لــه  پڕۆســه ی ژیانی ڕۆژانــه  و هاوکاری 
نێوان مرۆڤه کانه . ئه وه ش شتێکی ئاساییه 
کــه  مــرۆڤ پێداگــری بــکات یــا هه وڵ 
بــدات بــۆ شــتێک که  ویســتی خۆیه تی.   
ئه گــه ر له  پڕۆســه ی ڕاهێنه ریــدا له  نێوان 
ڕاهێنــه ر و فێرخــواز ناکۆکــی بێته  پێش، 
و  ڕواڵه تــی  به شــێوه یه کی  هــه روا  نابــێ 
ســه رەپێیی بڕوانینــه ناکۆکییه کــه ، له به ر 
ئــه وه ی چوکترین ناکۆکی ده توانێ ببێته  
بــه   یــا نه گه یشــتن  هــۆی ســه رنه که وتن 
ئامانجه کان. ئێمە دەزانین کە تێگه یشــتن 
لــه  ناکۆکیه کــه ، خۆی لــە خۆیدا نیوه ی 
پێویســته   چاره ســه ری  ناکۆکییه  که یــه . 
زانیاریمان له ســه ر چۆنیه تی ســه رهه ڵدانی 
بــه   گرنگیــدان  هه بێــت.  ناکۆکییه  کــه  
چووکه تریــن مشــتومڕ له  کاتــی خۆیدا، 
و  هه یــه   خــۆی  تایبەتــی  و  گرنگــی 
پێشــگیری لــه  تەشــەنە یــا گەورەبوونــی 
گەیشــتن  بــۆ  ده کات.  ناکۆکییه کــە  
بــە ئامانــج یــان ســەرکەوتن لە پڕۆســەی 
ڕاهێنەریــدا پێویســتمان بــە پێوەندییەکــی 
بــاش لــە نێوان ڕاهێنــەر و فێرخوازدا هەیە 
لەبەر ئەوەی پێوەندی باش ٣٠ لە ســەدی 
سەرکەوتنی پڕۆسەکە مسۆگەر دەکات.
ئه و هه شــت وشــه یه که  له  سه ره وه  ئاماژه م 
پێــدان،   کۆڵەکــەی بنه ڕه تیــن  لە مێتۆدی 
ڕاهێنەریدا و هەر یەک لەوانە کاریگەری 

خۆیان هەیە بۆ بە ئامانج گەیشتن.

 وێنەی ١٣/ لە ناو کولتووری بەخشیندا چ وەک تاک و چ وەک گرووپ باشتر دەتوانی شتێک بدەی و شتێکیش وەربگری.  



٩ ژمارە ٧٦٩ ، ٥ی مارسی ٢٠٢٠

پانۆڕامای ڕووداوە گرینگەکانی 
ساڵی ١٣٩٨

رێوڕەسمەکانی نەورۆزی ٢٧19 
کــە لە الیەن ناوەندی هاوکاریی 
حیزبەکانی کوردســتانی ئێرانەوە 
بــە نــاوی »نــەورۆزی ســەمای 
لــە  کرابــوو  ناودێــر  ئــازادی« 
ڕۆژی ٢٦ی ڕەشەممەی 9٧ەوە 
دەســتیان پێکــرد و هەتــا ڕۆژی 

٧ی خاکەلێوە درێژەیان کێشا.
گوشــارەکان  هەمــوو  ســەرەڕای 
تەنانــەت  و  مێلیتاریزەکــردن  و 
هێرشــکردنە ســەر خەڵــک، لــە 
الیــەن هێــزە ســەرکوتکەرەکانی 
ئێرانــەوە،  دڕنــدەی  ریژیمــی 
خەڵکــی کوردســتان لــە شــار و 
گونــد و ناوچــە جیاجیــاکان بــە 
شــکۆیەکی تەواوەوە، بە جامانە 
و هــەوری و گوڵی ســوورەوە، بە 
پێشــوازی ســاڵی نوێــوە چوون و 
نەورۆزی سەمای ئازادییان بەرز 

ڕاگرت.
چوارشــەممە  ڕۆژی  ئێــوارەی 
٢9ی ڕەشــەممەش لــە مەکۆی 
بەدەســتی  و  خاکیپۆشــەکاندا 
بەڕێز مستەفا هیجری لێپرسراوی 
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات و 
خاتــوو پەیمــان قلیج، هاوســەری 
شەهید شەهاب حەیدەری و خاتوو 
هاوســەری  مێنبــەری  چینــی 
شــەهید مــام ئەکبــەر مێنبەری، 
ئاگــری نــەورۆز هەڵکــرا و بــۆ 
ســەماگێڕانی  لــە  پشــتیوانی 
ئازادی لە شــار سەمای ئازادی 
گشــتیی  لێپرســراوی  گێــڕدرا. 
پەیامێکــی  دێموکــرات  حیزبــی 
بە بۆنەی دەسپێکردنەوەی ساڵی 
نوێــی هەتــاوی ڕوو لــە خەڵکی 
کــە  کــردەوە  بــاڵو  کوردســتان 
تێیــدا هاتبــوو: له  كاتێكــدا به ره و 
هەتــاوی  1٣9٨ی  نــه ورۆزی 
هه نــگاو ده نێیــن كــه  هه موومــان 
واڵتــه .  ناوخــۆی  لــه   چاومــان 
كــه   ئه وه یــه   ئێمــه   چاوه ڕوانــی 
لــه  ســاڵی پێشــوو  شــێلگیرانه تر 
به رانبــه ر بــه  به ڕێوه بردنی نه ورۆز 
هه ستیار بن، بۆیه  پێویست ده كات 
خاكیپۆشانی خۆرهه اڵت ناوه ندی 
گۆڕه پانــی  بكه نــه   شــاره كان 

سه مای جامانه كانه وه .
ئێوارەی ڕۆژی ٢9ی ڕەشەممە، 
تەلەویزیۆنی تیشــک سەرلەنوێ 
دەستی بە وەشانی ئاسایی خۆی 
کــردەوە کــە لەگــەڵ پێشــوازی 
کوردســتان  خەڵکــی  بێوێنــەی 

بەرەوڕوو بوویەوە.
٣ی خاکەلێوە: لە دوای هەستانی 
الفــاو لــە شــارەکانی پارێزگای 
پشتگوێخســتنی  و  گوڵســتان 
ئەو ڕووداوە لە الیەن بەرپرســانی 
ڕێژیمــەوە، ســەرئەنجام خەڵکــی 
کرماشــان  بوومەلەرزەلێــدراوی 
کــە  باوەجانــی  سەالســی  و 
ڕووداوە  زامچێشــتووی  خۆیــان 

لــە  بێهیــوا  و  سروشــتییەکان 
بــوون،  ڕێژیــم  یارمەتییەکانــی 
مرۆڤدۆســتانەدا  هەوڵێکــی  لــە 
پێداویســتییە  کۆکردنــەوەی  بــە 
بــە  یارمەتییــان  ســەرەتاییەکان 
پارێزگایــە  ئــەو  الفاولێدراوانــی 

گەیاند.
خاکەلێــوەدا  ٦ی  ڕۆژی  لــە 
لــە  بارینــەکان  بەردەوامیــی 
پارێــزگای  ئێــران  و  کوردســتان 
و  گرتــەوە  کرماشانیشــی 
خێوەتــی  و  کانێکــس  الفــاو، 
بوومەلەرزەلێدراونــی کرماشــانی 
گەمارۆ دا. خەڵکی کوردســتان 
دیسانەوە لە کارەسات حەماسەیان 
خوڵقاند و بەشێوەیەکی کەموێنە 

بە هانای لێقەوماوانەوە چوون.
زانکــۆی  خاکەلێــوە:  ٧ی 
ســەالحەدین لــە شــاری هەولێری 
پێتەختی باشــووری کوردســتان، 
تایبەتــدا  ڕێوڕەســمێکی  لــە 
بــە  شــانازیی  دوکتــورای 
بیــرکار،  کۆچــەر  پڕۆفیســۆر 
»فڵیدز«ـــی  خەاڵتــی  بــراوەی 

بیرکاری بەخشی.
ســپای  خاکەلێــوە:  19ی 
ڕەســەنی  ناســنامەی  پاســداران 
ویایەتــە  وەرگــرت،  خــۆی 
ئامریــکا  یەکگرتووەکانــی 
پاســدرانی  ســپای  ڕێکخــراوی 
ئێرانــی  ئیســامیی  ڕێژیمــی 
وەک ڕێکخراوێکی تێرۆریستی 
ناســینی  فەرمــی  بــە  ناســاند؛ 
لیســتەی  لــە  ئــەو ڕێکخراوەیــە 
لــە  تێرۆریســتییەکاندا  گرووپــە 
الیــەن دەوڵەتــی ترامپــەوە تەئیــد 
کــرا. ئــەوە یەکەمیــن جــار بــوو 
کــە ویایەتــە یەکگرتووەکانــی 
ئامریــکا یەکەیەکــی نیزامــی، 
وەکوو ڕێکخراوێکی تێرۆریستی 

بناسێنێت.
٢٧ی خاکەلێوە: بەڕێز مســتەفا 
گشــتیی  لێپرســراوی  هیجــری 
حیزبی دیمۆکراتی کوردســتانی 
ئێــران لــە پەیامێکــدا داوای لــە 
ئەندامانــی  و  بەکرێگیــروان 
کــوردی ســپای پاســداران کرد، 
کــە بگەڕێنــەوە باوەشــی گەل و 
چیدیکــە خزمــەت بــەو ڕێژیمــە 
نەکــەن. هیجری لە پەیامەکەیدا 
ئــەوەی  هــۆکاری  وتوویەتــی: 
قســەکانم  رووی  کاتــەدا  لــەم 
بــۆ  کوردســتانییان  دەکەمــە 
ئەوەیە هەوڵەکانمان بخەینە گەڕ 
تاکــوو، هەمــوو ئــەو کوردانەی 
بە شــێوەیەک یارمەتیدەری هێزە 
رێژیمــی  ســەرکووتکەرەکانی 
کۆمــاری ئیســامی بەتایبــەت 
ئەندامانــی کــوردی ســپا بــوون، 
لەم رێکخراوە تێرۆریســتییە دوور 
دێموکــرات  حیزبــی  بخەینــەوە. 
بەهێزکــردن،  بنەمــای  لەســەر 
پتەوکردن و پاراستنی کەرامەتی 
مرۆییی کورد و خەبات بۆ مافە 
نەتەوەییەکانــی دامــەزراوە و لەم 

دەکات،  سیاســەت  ســۆنگەوە 
ســبەی  لــە  نایهــەوێ  بۆیــە 
رۆژدا تاکــی کــورد بــە نــاوی 
تێرۆریســتەوە کەلەپچــە بکرێــت 
یــان ڕووبەڕووی دادگاکانی دژە 
تێرۆر ببێتەوە، چ لە کوردستان و 
چ لە جیهاندا. پێویستە ئەوانەی 
تاکــوو ئەمڕۆ بەهەر بیانوویەک 
و بــە هــەر هۆکارێــک ئەندامی 
ئــەم  بــوون،  پاســداران  ســپای 
بانگــەوازەی حیزبــی دێموکــرات 
بــە جیددی وەربگــرن، چونکە لە 
دواییدا کەس مافی ئەوەی نابێ 
پاکانە بۆ تێرۆریســت و دەســت و 

پەیوەندییەکانیان بکات.
میانــەی  لــە  بانەمــەڕ:  11ی 
٣٢مین خولی پێشانگای کتێبی 
تاران، کاربەدەستانی دیکتاتۆر و 
جەنایەتکاری تاران لە بەنێرێکدا 
کــە بە وێنەی دوکتور قاســملوو 
نەخشــێندرا بوو، ئیدعای ئەوەیان 
دێموکــرات  حیزبــی  کــە  کــرد 
دوکتــور  و  »منحلە«ـــیە 
قاســملووش ســەر بــە بێگانەکان 

بووە.
1٢ی بانەمــەڕ:  مامۆســتایانی 
نــاڕازی لــە زۆربەی شــارەکانی 
ئێران و کوردســتان بە هاتنەســەر 
کۆبوونــەوە،  گرتنــی  و  شــەقام 
ناڕەزایەتییــان دەربــڕی و داوای 
مافەکانیان کرد. لە شــارەکانی 
بــە  مامۆســتایان  کوردســتان، 
چوونە بەردەم ئیدارەی پەروەردە و 
بارهێنــان، بە هەڵگرتنی پاکارد 
و نووســراوە، ناڕەزایەتیــی خۆیان 
مووچــە،  خراپــی  دۆخــی  لــە 
پــەروەردە و داهاتی ژیانی خۆیان 

دەربڕیوە.
»زارا  جــۆزەردان:  ٢ی 
ئەندامــی  محەممــەدی«، 
فەرهەنگــی-  ئەنجومەنــی 
و  »نۆژیــن«  کۆمەاڵیەتیــی 
کــوردی  زمانــی  مامۆســتای 
٢ی  ڕێکەوتــی  لــە  ســنە،  لــە 
بــە  ئەمســاڵدا،  جۆزەردانــی 
الیــەن  لــە  نــاڕوون  هــۆکاری 
ئیــدارەی ئیتاعاتەوە دەسبەســەر 
کــرا کە لــە ماوەیەکــی کورتدا 
بەرفراوانــی  ناڕەزایەتییەکــی 
کەمپەینــی  و  لێکەوتــەوە 
لــە  پشــتیوانی  بــۆ  جۆربەجــۆر 

ناوبراو ڕێک خرا.
هەڵۆکانــی  پووشــپەڕ:  ٣ی 
زاگــرۆس لــە وێباگــی خۆیاندا 
ڕایانگەیانــد کــە بــە مەبەســتی 
خۆفرۆشــێکی  ئاگادارکردنــەوە، 
بەرماولێســی ســپای تێرۆریستی 
مەریــوان  لــە  پاســدارانیان 
جاشــی  کــردووە.  چاوترســێن 
خۆفــرۆش، »شــاهۆ پیــروزی«، 
خەڵکی گوندی »نێ«ی ســەر 
بــە شــاری مەریــوان، کەوتــە بە 
و  زاگــرۆس  هەڵۆکانــی  ڕقــی 
ماشینەکەی درایە بەر گوللـەی 

بێزاری و لەکار خرا.

ویایەتــە  پووشــپەڕ:  4ی 
لــە  ئامریــکا  یەکگرتووەکانــی 
بــۆ  گەمارۆکانــی  درێــژەی 
ســەر ڕێژیمــی ئێــران، ئــەم جــارە 
بەرپرســی  چەندیــن  و  ڕێبــەر 
خســتە  ڕێژیمــەی  ئــەم  بــااڵی 
گەمارۆکانــەوە.  لیســتی  نێــو 
وتــی:  ئامریــکا  ســەرکۆماری 
خامنەیــی،  بڕیــارە،  »ئــەم 
ئیســامیی  ڕێژیمــی  ڕێبــەری 
ئێــران، لەگەڵ دارودەســتەکەی، 
ســەر  بــە  دەسپێڕاگەیشــتن  لــە 
بێبــەری  ماڵــی  ســەرچاوەی 

دەکات«
پڕۆفیســۆر  پووشــپەڕ:  ٨ی 
بــراوەی  بیــرکار«،  »کۆچــەر 
خەاڵتی ›فیڵدز« کە خەاڵتێکی 
نێونەتەوەیی بیرکارییە، جارێکی 
تــر لە ڕێوڕەســمێکی تایبەت، لە 
»لەندەنـ«ـــی پێتەختــی واڵتــی 
بریتانیــادا، خەاڵتــی »ئاڵتوونی 
پــێ  واڵتــەی  ئــەو  گەلـ«ـــی 

پێشکەش کرا.
هەڵۆکانــی  پووشــپەڕ:  1٨ی 
فەرەنــگ،  پۆلــی  زاگــرۆس، 
ســەبارەت بە سزادانی دوو جاشی 
نــاوزڕاو، لــە ماڵپــەڕی تایبەتی 
ڕاگەیەندراوێکیــان  خۆیانــدا 
بــاڵو کــردەوە.دوو جاشــی بێــزراو 
و نــاوزڕاوی ئیتاعاتــی ســپای 
تێرۆریستی پاسداران بە ناوەکانی 
»ئیبراهیــم شــێخی« و »دیاکۆ 
شــێخی«، بــە تاوانــی هەوڵــدان 
بــۆ لەداوخســتنی تێکۆشــەرانی 
ڕزگاریخوازانــەی  بزووتنــەوەی 
گەلــی کــورد لــەو ناوچەیــەدا و 
هەروەهــا چــەک هەڵگرتــن بــە 
مەبەستی بەرەنگاریی ڕاستەوخۆ 
لەگەڵ تێکۆشەرانی شار و شاخ، 
لــە الیــەن هەڵۆکانــی زاگرۆس، 
پۆلــی فەرەنــگ، لــە ناوچــەی 

نەغەدە سزا دراون.
ڕاســانی  پووشــپەڕ:  1٨ی 
تاراوگــە لە ئورووپــا بەڕێوە چوو 
کــە تێیــدا لێپرســراوی گشــتیی 
حیزبی دیمۆکراتی کوردســتانی 
خۆپیشــاندانەکەی  لــە  ئێــران، 
بروکســێلدا، پەیامێکــی ڕوو لــە 
خەڵکی کوردستان باڵو کردەوە.  
لێپرســراوی  پەیامەکەیــدا  لــە 
ڕایگەیانــد:  حیــزب  گشــتیی 
»ئێمــە وەک حیزبــی دێموکرات 
میراتگێری مرۆڤگەلێک وەک 
ســمکۆ، پێشــەوا و قاســملووین. 
مرۆڤگەلێک کە بونیادی باوەڕ 
بــە جیهانی ئــازاد و ڕزگاری بۆ 
کوردســتانیان بۆ ئێمە داناوە. لەم 
ڕێگــەدا دەیــان جارکەوتووینەتــە 
بــەر تێــرۆر، زیندان، ئەشــکەنجە 
پــاش  بــەاڵم  بووینــە.  ئــاوارە  و 
دەیــە هێشــتا  لــە حــەوت  زیاتــر 

دەنێیــن.  هەنــگاو  ڕێگــەدا  لــەم 
لێــرەدا کــۆ بووینەتەوە تــا پەیمان 
و  قاســملوو  دوکتــور  لەگــەڵ 
ئــەو  ئــەو هاوڕێیانــەی لەگــەڵ 
و  بکەینــەوە  نــوێ  شــەهیدبوون 
پێیــان بڵێیــن ڕێگاکەتــان کوێــر 
نەبووەتــەوە و هــەروا پــڕ ڕێبوارە. 
بــە کۆمــاری ئیســامیش بڵێین 
تێــرۆری ئەو کەســایەتییە مەزنە 
دادی  دیکەتــان  تێرۆرەکانــی  و 
نەدان و نەک نەتانتوانی دەنگی 
ئازادیخوازیی کورد کپ بکەن، 
بەڵکوو ئێستا و دوای تێپەڕبوونی 
سی ساڵ لەو تێرۆرانە ڕۆژبەڕۆژ 
دەنگی مافویستیی گەلی کورد 
زیاتر بەرزبووەتەوە و ڕاشکاوانەتر 
بــۆ  ئامــادەن  کات  هەمــوو  لــە 
خەبات دژی ئێوە. تەنیا شــتێک 
کــە دەتوانێــت ئاراممــان بکاتەوە 
ئاســایش  ئــازادی،  ڕزگاری، 
کــە  نەتەوەیەکــە  بەختیاریــی  و 
داوای مافەکانی خۆی دەکات. 
ئــەو مافانــەی کــە بــۆ هەمــوو 
نەتەوەکانــی جیهــان ڕەوایــە، بــۆ 
کــورد  نەتــەوەی  وەک  ئێمــەش 

ڕەوایە.
 دوا قســەم بــۆ ئێــوە کوردانــی 
دەســتی  ئــاوارەی  و  تاراوگــە 
وەک  کــە  ئەوەیــە  زۆرداری 
دەزانــن ســێ ســاڵ پێــش ئێســتا 
بڕیــاری ڕاســان یــان ڕابوونێکی 
ترمــان لــە خۆرهەاڵتــدا دەرکرد، 
بــا ئێــوە خۆشەویســتان بزانن کە 
گــەرم  ئێــوە  بــە  دڵمــان  ئەگــەر 
وەک  ئێوەمــان  ئەگــەر  نەبــا، 
پاڵپشــتی خەباتەکەمان نەزانیبا، 
دڵنیــا بــن کە ئەســتەم بــوو، لەو 
کاتەدا بڕیاردانێکی ئەوتۆ گران 
و گرنــگ بدەیــن، بۆیــە ئێســتا 
ئێــوە  ڕووی قســەکانم دەکەمــە 
چــۆن  کــە  لێدەکــەم  داواتــان  و 
ڕێــزی پێشــمەرگەکانمان، چــۆن 
ڕێزی خەباتکارانی شــار ڕۆژانە 
بەربەرەکانــێ لەگــەڵ داگیرکەر 
دەکەن، بە هەمان ئیرادە و تواناوە 
گۆڕەپانــی واڵتانــی ئورووپــا و 
ئامریــکا بکەن بە ســەنگەرێکی 
ڕۆژهــەاڵت.  ڕاســانی  لــە  تــر 
کاتێــک نــاوی ئــەم خرۆشــانی 
بێوێنــەی ئێوەمان وەک ڕاســانی 
تاراوگــە ناو نــاوە، مانای ئەوەیە 
کــە توانــا و ئیــرادەی ئێــوە بــە 
ڕادەی توانــای شــاخ و شــار بــۆ 

خەباتی خۆرهەاڵت گرینگە. 
بۆیــە وەک حیزبــی دێموکــرات 
خۆرهــەاڵت  کۆمەڵــگای  و 
داواکاریمان ئەوەیە کە پشتقایمتر 
لــە جــاران ئاوێتەی ڕاســان بن و 
هــەوڵ بدەن کە ئاوێنەی خەباتی 
جیهانــی  لــە  بــن  شــاخ  و  شــار 

دەرەوە.«

نۆزدەهەمیــن  گەالوێــژ:  1٨ی 
خەاڵتی جیهانیی »وومەکەس«، 
کەلهــوڕ  کەیهــان  پێشکەشــی 
ئاهەنگساز و ژەنیاری کەمانچە 
کرا. بەڕێوەبەرانی ئەو پرۆگرامە 
ئــەو  پێبەخشــینێ  هــۆکاری 
و  سەرســامبوون  خەاڵتەیــان 
لێوەشاوەیی، هەروەها بەدیهێنانی 
موســیقای  لــە  نــوێ  زمانــی 

سوننەتی هێناوەتە هەژمار.
٣ی خەرمانان: لە ڕێوڕەسمێکی 
خەڵکــی  بەشــکۆدا،  و  گــەورە 
ڕۆژهــەاڵت،  کوردســتانی 
شــەهیدان  گڵکــۆی  لەســەر 
»شــەریف باجــوەر« و »ئومیــد 
بــوون  ئامــادە  کۆنەپۆشیـ«ـــدا 
گیانفیدایانــەی  ئــەم  یــادی  و 

نیشتمانیان بەرز ڕاگرت.
دامــه زراوه ی  خەرمانــان:  1٢ی 
بــراوه ی  »پرۆســپێكت«، 
كه ســایه تیی   5٠ پێشــبڕكێی 
ناوداری جیهانی بۆ به ده ستهێنانی 
ناســناوی »بیرمه ندی جیهان بۆ 
و  ڕاگه یانــد  ٢٠19«ی  ســاڵی 
»كۆچــه ر  كــه   كــرد  ئاشــكرای 
بیــركار«، مامۆســتای کــوردی 
زانكۆی »كەمبریجی بریتانیا«، 
وه ک یەکــەم بیرمه نــدی ســاڵ ، 

هه ڵبژێردراوه .
کۆچــەر  خەرمانــان:  15ی 
بیرکار«، پڕۆفیسۆری ناوداری 
کورد و بــراوەی خەاڵتی نۆبێلی 
هەڵبژاردنــی  پــاش  بیــرکاری، 
وەک بیرمەندی یەکەمی ســاڵ 
لــە خەڵکــی  لــە جیهانــدا، ڕوو 
بــاڵو  پەیامێکــی  کوردســتان 

کردەوە. 
دوای ئــەوەی کــە دامــه زراوه ی 
پڕۆفیســۆر  »پرۆســپێكت«، 
زانــای  بیــرکار«،  »کۆچــەر 
کوردی بــواری بیرکاریی وه ک 
جیهــان  یەکەمــی  بیرمه نــدی 
هه ڵبــژارد، ناوبــراو لــە الپــەڕەی 
»فەیــس  لــە  خۆیــدا  فەرمیــی 
بووک«، سپاسی ئەو کەسانەی 

کرد کە دەنگیان پێی داوە. 
بەشــێکی  لــە  »کۆچــەر« 
نووســیویەتی:  پەیامەکەیــدا 
ئــەو  هەمــوو  سپاســی  »زۆر 
کەســانە دەکەم کە لە ڕیزبەندی 
بیرمەندانــی جیهان لــە گۆڤاری 
پرۆســپێکت، دەنگیــان پــێ دام. 
زۆر خۆشحاڵ بووم کە کوردێک 
یەکــەم  وەکــوو  بیرکارێــک  و 
وێــڕای  ناوبــراو  هەڵبژێــردرا«. 
نەتــەوەی  لەســەر  جەختکردنــەوە 
بوونــی  کوردســتانی  و  کــورد 
خــۆی، لــە درێــژەدا وتوویەتــی: 
»بــە هیــوام ئەمــە ببێتــە هــۆی 
بــۆ  کــوردان  زیاتــری  هاندانــی 

خوێندن و بەرەوپێش چوون«.

ئا: کوردستان

)بەشی یەکەم(



  ژمارە ٧٦٩ ، ١٥ی ڕەشەممە ١٠١٣٩٨

دیمانەیەک لەگەڵ 
»ئاوارە هیدایەت نژاد«، 

پێشمەرگەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان

لە زاری پارێزەرانی واڵتەوە

کوردستان و پێشمەرگە چۆن بوو؟
هەستم سەبارەت بە کوردستان ئەوە بوو 
کە  کوردســتان واڵتێکی زوڵملێکراوە 
کە دەبێ ئەم نیشتمانە واتە کوردستان 
لە دەســت زوڵم و زۆر ڕزگاری بێت و 
هاوشێوەی هەموو واڵتانی سەربەستی 
ئــەم جیهانــە ئااڵکەی بە شــەکاوەیی 
خــاوەن  واڵتێکــی  ببێتــە  و  ببینرێــت 
ســەروەری کــە الی گەالنــی جیهــان 

ڕێزی لێ بگیرێ.
ســەبارەت بــە پێشــمەرگەش پێموابووە، 
دیارە ئێســتەش هەر لەســەر ئەو باوەڕەم 
شۆڕشــگێڕە  ئــەو  پێشــمەرگە  کــە 
ماندوونەناســەیە کــە لە پێنــاو ئازادی 
واڵتەکەی بەنرخترین ســامانی ژیانی 
واڵتەکــەی  فیــدای  گیانــی  واتــە 

دەکات.

ـ هەرکەسێک کۆمەڵێک ئاوات و 
ئامانجــی هەیە لــە ژیانیدا، بۆچی 
ئــەم ڕێبــازەت هەڵبــژارد لەحاڵێکدا 
کــە دەزانیــت ڕەنگــە لەم پێناوەشــدا 

گیانت لە دەست بدەیت؟
ئەو ڕێگا و ڕێبازە ڕێبەرانێک وەک: 
شــەرەفکەندی  و  قاســملوو  و  قــازی 
دەبێــت  ئێمــە  و  بــوون  شــەهید  تێیــدا 

ئــەو شــەهیدانە  درێــژەدەری ڕێبــازی 
بین؛ هەر وەک د.قاسملووی هەمیشە 
زینــدوو دەڵێــت: »باشــترین پــاداش بۆ 
ڕێگایانــە«؛  درێژەپێدانــی  شــەهیدان 
درێــژەدەری  دەبێــت  ئێمــە  هەربۆیــە 
ڕێــگای ئــەو شــەهیدانانە بیــن بۆیــە 
دەڵێم: »مردنێک لە ڕێگای نیشتمان 

بێت هەزار ژیانی بەقوربان بێت«.

- ئێســتا کــە خۆت پێشــمەرگەیت، 
چ هەســتێکت هەیــە و هەســتت بۆ 

کوردستان چۆنە؟
وەسف کردنی پێشمەرگەبوون بۆ من 
هەندێک دژوارە، زۆر دڵخۆشــم کە 
ئەو شــانازییەم بە نەســیب بووە  کە 
جلــی پێشــمەرگایەتی لەبــەر بکــەم 
چونکــە دەزانــم کــە ئــەو شــانازییە 
کــە درێــژەدەری ڕێبــازی قــازی و 
قاســملوو و شــەرەفکەندی بیــت بــە 

نەسیبی هەموو کەسێک نابێت.
بەرانبــەر بــە کوردســتانیش دەتوانــم 
بڵێــم شــانازی دەکەم لە کوردســتان 
لــە دایــک بــووم و دوای مردنیشــم 
ئەگــەر زینــدوو ببمــەوە  پێمخۆشــە 
هــەر کــورد بــم و لە کوردســتان لە 

دایک ببمەوە.

شۆڕشی ئێستە گەلەکەمان پێویستیی 
بــە ڕۆحێــک هەیــە کە لەســەر بناغەی 
گۆڕانخوازی بەپەلە پێکهاتبێ و لە دۆخی 
وەســتاندا نەچەقیبێ؛ ڕاســان هەڵگری 
ئــەو پەیامــە ڕاســتەقینەیە کــە ناتوانێ 
ڕۆحــی شۆڕشــخوازی و گۆڕان وەال بنێ 
و خــۆی بــە ڕواڵــەت و پەراوێزەکانــەوە 
ســەرقاڵ بــکات. ئەمــەش ئــەو واتایە 
دەگەیەنــێ کــە الوان دەبێ نەخشــی 
تێــدا بگێــڕن؛ نــەک تەنیــا نەخشــێکی 
سادە بەڵکوو نەخشێکی پێکهاتەشکێن 
و ئاڵوگۆڕخوازی سەردەمییانە کە لەگەڵ 
بنەمــا فکرییەکانــی گۆڕانخــوازی ناتەبــا 
نەبێت. یەکێک لەو الوە دەروەستانەی 
ئەمجــارەی  میوانــی  کــە  نیشــتمان 
»کوردســتان« بۆ گۆشەی »لە زاری 
پارێزەرانی واڵتەوە«، »ئاوارە هیدایەت 
چاونەترســی  پێشــمەرگەی  نــژاد« 

کوردستانە:

- بــەر لەوەی بێیتە ڕیزی شۆڕشــەوە، 
هەســت و بیــر و بــاوەڕت ســەبارەت بە 

دیمانە: کوردستان
- هــەر کام لــەم وشــانە )نیشــتمان، 
خەبــات،  و  شــۆڕش  پێشــمەرگە، 
ڕوانگــەی  لــە  ڕاســان(  و  نەتــەوە 

خۆتەوە پێناسە بکە:
نیشــتمان دایکمانــە واتــە دەبێــت بە 

ڕۆح و گیان بیپارێزین.
کــە  مرۆڤەیــە  ئــەو  پێشــمەرگە 
ســەربەرزانە ئامادەیــە گیانی خۆی 

فیدای واڵتەکەی دەکات.
شۆڕش و خەباتە کە مانا دەبەخشن 
بە ژیان و وات لێدەکەن زیاتر هەوڵ 

بدەی بۆ داهاتوویەکی ڕوون.
کــورد  نەتــەوەی  کــە  بــوو  راســان 
کــردەوە  زینــدوو  ڕۆژهەاڵتــی  لــە 
بــە خەڵکــی  تــازەی  و گیانێکــی 

بەشەرەفی ڕۆژهەاڵت بەخشی.

- گەورەتریــن ئاواتــی ژیانــت چییە 
و بۆچــی ئــەو ئاواتــە، گەورەتریــن 

ئاواتی ژیانتە؟
کوردســتانی  بوونــی  ئــازاد 
خۆرهــەاڵت چونکــە ئــەوە ئاواتــی 
هــاوڕێ شەهیدەکانیشــم بــوو کــە 
گیانی پاکیان بۆ ئەو ئاواتە فیدای 

خاکەکەیان کرد.

- بــە بۆچوونــی تــۆ، چ شــتێک 
دەتوانێــت واتــا بــە ژیانــی مرۆڤــی 

کورد ببەخشێت؟
پێشــمەرگایەتی  و  شۆڕشــگێربوون 

واتا دەبەخشن بە مرۆڤی کورد.

- وەک پێشمەرگەیەک، چ 
قسەیەکت بۆ هاوواڵتییانت لە 
کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا هەیە؟

قســەم بۆ هاوواڵتیانــی ڕۆژهەاڵت 
کــە  ئەوەیــە  الوەکان  بەتایبــەت 
پێشــمەرگەی  بێنــە ڕیــز و هێــزی 
و  هەڵێنــن  هەنــگاو  و  کوردســتان 
کوردســتان  پێشــمەرگەی  ببنــە 
تاکــوو لە یەخســیری و ژێردەســتی 
ڕزگاریان ببێ و ئەگەر کوردایەتی 
و پێشمەرگایەتیشــیان بــۆ ناکرێــت 
خۆیان نەفرۆشن و خیانەت نەکەن.

چ  شۆڕشــگێڕێک،  وەک   -
وتەیەکت بۆ هاوســەنگەر و هاوڕێ 

پێشمەرگەکانت هەیە؟
داوا لە هاوســەنگەرانم دەکەم تا دوا 
دڵۆپــی خوێنیــان درێژە بــە ڕێبازی 
هاوســەنگەرە شــەهیدەکانیان بــدەن؛ 
بەڵێنیان پێ بدەن کە ناهێڵن خوێنی 

ئەوان بە فیڕۆ بڕوات.

چ  نیشــتمانپەروەرێک،  وەک  ـ 
و  خۆفرۆشــان  بــۆ  پەیامێکــت 

خائینانی خاک و گەل هەیە؟
پێیــان دەڵێم کورد زوو یان درەنگ 
بە خۆفرۆش و خائینان دەڵێم کە بە 
زووتریــن کات چەکــی خیانەت بە 
نەتــەوەی کورد و نیشــتمانەکەیان 
دابنێــن  نیشــتمان  ڕۆڵەکانــی  و 
چوونکــە لە دواڕۆژدا ڕووبەڕووی 
نیشــتمان  ڕۆڵەکانــی  چەکــی 

دەبنەوە و لێیان خۆش نابن.
- ئەگــەر کوردســتان ئازاد بکرێت 
چ  کوردســتان،  بگەڕێیتــەوە  و 

بەرنامەیەکت بۆ ژیانت هەیە؟
لــە ژێــر ســێبەری ئااڵی شــەکاوە 
ژیانــی  کوردســتان  پیــرۆزی  و 
و  بــەرم  بەســەر  پێشــمەرگایەتی 
و  کوردســتان  خاکــی  پارێــزەری 
و  بــم  کوردســتان  ســنوورەکانی 
بــە دڵ و بەگیــان پارێــزگاری لــە 
ئــازادی واڵتەکــەم بکــەم کــە بــە 
خوێنــی هەزاران شــەهید بەدەســت 

هاتووە.

لــە دوو  دوای تێپەڕینــی زیاتــر 
حەوتوو لە هەواڵی باڵوبوونەوەی 
ئێــران،  لــە  کڕۆنــا  ڤیرووســی 
ئێــران  گیانــی  بــێ  ئابــووری 
لیســتی  نێــو  چوونــە  دوای  بــە 
هەروەهــا  و   FATF ڕەشــی 
مەترســی  کاریگەرییەکانــی 
تەشەســەندنی ویرووســی کڕۆنــا 
ئەوەندی دیکــە ئابووریی ئێرانی 
بــەرەو داڕمــان بــرد.  نرخــی زێڕ 
و دراوە بیانییەکان بەشــێوەیەکی 
بەرچاو بەرز بوویەوە و بازرگانیی 
ڕێژیمــی ئێــران لەگــەڵ واڵتانی 

دراوسێ  ڕاوەستاوە .
بەڕێــز  گــەڵ  لــە  لەمبــارەوە 
»فەرهاد ســلێمانپوور« شارەزای 
ئابووریی ئێــران دۆخی ئابووریی 
تەحریمکــراوی ئێــران و هەروەهــا 
 FATF لێکەوتەکانــی بریاری
ڤیرووســی  تەشەنەســەندنی  و 

کاریگەرییەکانــی  و  کڕۆنــا 
دەخەینە بەرباس.

لەپێشــدا  تکایــە   .1
لەســەر  ڕوونکردنەوەیــەک 
و  ســەاڵحیەت  و   FATF
کاریگەرییەکانی بۆ خوێنەرانی 

کوردستان بدەن:
 Financial یــان    FATF
 Action Task Force
جــی ٧ یــان هه مــان )جــی ٨ له  
لــێ  ڕوســیای  ئۆکرایــن  له بــه ر 
ده رکــرا( ســاڵی 19٨9 دامه زرا. 
ئه وه بــوو  ئه رکه کــه ی  ســه ره تا 
لێکدانــه وه ی  و  چاودێــری  کــه  
سپیکرده نه وه ی پاره  بکات، به اڵم 
له  پاش هێرشه  تیرۆریستییه که ی 
٢٠٠1، ئه رکی چاودێری دارایی 
و چۆنیه تــی دابینکردنــی بــاری 
دارایی گرووپه  تیرۆریستییه کانی 

وه ئه ستۆ گرت.
له  49 ماده  پێک دێت، 41 ماده  
دژی ســپیکردنه وه ی پاره یــه ، ٨ 
ماده ش پێوه ندی به  باری دارایی 
گروپه  تیرۆریستییه کانه وه  هه یه . 
زۆربــه ی واڵتانــی جیهــان جگــه  
لــه  ئێــران و کۆریــای باکــوور و 
چه نــد واڵتێک نه بێــت ئه ندامی 

ئه م گرووپه  ن. 

ڕووی  لــه    FATF  .٢
گرینگــە  چەنــدە  ئابوورییــه وه 
له ســه ر  کاریگه ریــی  چەنــدە  و 

ئابووریی ئێران دادەنێت؟
پێشــمه رجه کانی  لــه   یه کێــک 
ئــه وه  کــه  لــه  ئابووریــی جیهاندا 
و  یاســا  کــه   ئه وه یــه   هه بیــت، 

ڕێســا نێوده وڵه تییەکان له به رچاو 
بگریت، ئه گه ر ڕەچاویان نه که ی 
و  دارایــی  ڕووی  لــه   ناتوانــی 
کار و کاســبی لــه  بازاڕه کانــی 
جیهاندا چاالک بیت.  یه کێک 
لــه  کێشــه کانی ئابووریــی ئێران 
پاره یــه ،  گواســتنه وه ی  گرفتــی 
کێشــه که  ته نیا پێوه ندی به  ســزا 
ئه گــه ر  نییــه ،  ئابوورییه کانــه وه  
نه بیــت،   FATF ئه ندامــی 
گواســتنه وه ی  رووی  لــه   ئــه وا 
پــاره وه  کێشــه ت بــۆ ســاز ده بێ. 
ئاســانی  بــه   نه توانــی  ئه گــه ر 
ئــه وا  بگوازیتــه وه ،  پارانــه   ئــه و 
لــه ڕووی چۆنیه تــی به کاربــردن 
پارانــه وه   ئــه و  خه رجکردنــی  و 

سه رکه وتوو نابیت.  
له  ئاســتی نیوده وڵه تیدا له  ڕووی 
شــه فافیه تی پــاره  و بانکه کانه وه 
حه ساســیه تێکی زۆر هه یه ، یاسا 
زاڵــه    FATF ڕێســاکانی  و 
به ســه ر پێوه ندییه  ئابوورییەکاندا، 
ته نانــه ت لــه  حاڵه تی ئاساییشــدا 
)مه به ستی ئه وه یه  سزاشت له سه ر 
ئــه م  ئه ندامــی  ئه گــه ر  نه بێــت( 
گروپــه  بڕیــاره  نه بیــت واڵتــان به  
ئاســانی واڵمت ناده نه وه ، چونکه  
ڕه خنه یــه ن  وانه کــه ن  ئه گــه ر 
لێده گیرێــت و کێشــه یان بۆ ســاز 
ده کرێــت. بۆنموونــه ، ئێــران کــه  
ئه ندامــی ڕێکخراوی بازرگانیی 
جیهانی نییه ، له  رووی هه نارده ی 
زۆری  کۆســپێکی  شــمه که وه  
نموونــه ،   بــه رده م، )بــۆ  ده خرێتــه  
گومرکێکــی زۆر ده خرێته  ســه ر 
بــه  ئاســانی  ناهێڵــن  هه نــارده و 

ئامــرازی  وه ک  شــمه ک  زۆر 
وه به رهێنان )شــمه کی سه رمایه ( 
هــاورده  بکات. ده کرێ ئه ندامی 
جیهــان  بازرگانیــی  ڕێکخــراو 
ئه گــه ر  بــه اڵم  نه بیــت   )WT(
ئه ندامــی FATF  بیــت، ئه وا 
له گه ڵــدا  بازرگانیــت  پێوه نــدی 
ده گــرن و شــمه کت لێ ده کڕن و 

پێت ده فرۆشن.  
لــه  الیه کــی دیکــه وه  سیســتمی 
بانکــی ئێران لــه  کار ده که وێت، 
بۆ گواســتنه وه  و گه یاندنی پاره  
ناچــار ده بێــت ڕوو بکاته  بانکی 
واڵتانــی تــر، ئه مــه ش تێچووی 
زۆر و ژێربه ژێــری ده وێت، وه ک 
چــۆن لــه  ڕابردوودا لــه  ڕێگه ی 
و  مالیــزی  بانکێكــی  چه نــد 
تورکیــاوه  ئــه و کاره ی کــردووه .  
ته نانه ت واڵتی چینیش پێشتر به  
ئێرانــی ڕاگه یانــدووه  که  ئه گه ر 
نه بێته  ئه نــدام له  FATF، ئه وا 
کاری گواســتنه وه  و گه یاندنــی 

پاره ی له گه ڵدا ڕاده گرێت. 
ئه ندامــی  ئه گــه ر  به کورتــی، 
FATF  نه بیت، به واتای ئه ویه  
لــه  کاروبــاری داراییدا شــه فاف 
نیگــه ران  لێــت  واڵتــان  و  نیــت 
بیانوویــه ک  ده بێتــه   و  ده بــن 
کــه  هاوکاریــت نه کــه ن. ئێســتا 
ئێــران که وتووه تــه  لیســتی  کــه  
کۆنوانســیۆنه وه ،  ئــه م  ره شــی 
واڵتــان لــه  کاری بازرگانــی و 
به ره بــه ره   ئابووریــدا  به گشــتی 
لێــی ده ته کێنــه وه ، بڕێک کاتی 
ده وێــت تــا کاریگه رییه کانی به  

جوانی ده رکه وێت.    

تەشەنە سەندنی کرۆنا   .٣
چ کاریگــەری و لێکەوتەیــەک 
لە سەر ئابووری ئێران دادەنێت؟

ســزا  و  نه شــیاو  به ڕێوه بەریــی 
ئابوو رییــەکان، دۆخــی ئابووریی 
ئێرانیــان گه یاندووه تــه  قۆناخێک 
که  پێی ده ڵێن قۆناخی چه قینی 
 ،)depression( ئابــووری 
به هــۆی  ئه مانــه ش  ســه رباری 
نه زانکارییــه وه   و  گوێنــه دان 
کێشــه ی ڤیرووســی کۆرۆناشی 
کێشــه ی  واتــه   ســه ر،  هاتــه  
ئابــووری  له وه ی کــه  هه یه  زیاتر 

قووڵ ده بێته وه  ، به م شێوه یه :
یه که م، قه باره ی بازرگانیی ئێران 
له گه ڵ واڵتانی تر که م ده بێته وه . 
بازرگانییه کــه ی  نموونــه ،  بــۆ 
له گــه ڵ چین له  ٢٠19 نزیکه ی 
٢٣ میلیــارد دۆالر بوو  و له گه ڵ 
  15 تــا   1٢ نزیکــه   عێراقیــش  
میلیارد دۆالر، ئه گه ر نه خۆشــی 
کۆنتــڕۆڵ  ئێــران  لــه   کرۆنــا 
نه کرێــت ئــه وا بازرگانیــی ئێران 
له گــه ڵ ئــه و دوو گــه وره  واڵتــه  
و  بازرگانییــه ی  هاوالیه نــه  
واڵتانــی تردا ڕاده وه ســتێت، چین 
تاکه  کڕیاری نه وت و که لوپه لی 
پێترۆکیمیایی ئێرانه  و عێراقیش 
شــمه کی  کڕیــاری  گەو ره تریــن 
نانه وتــی ئێرانــه ، )عێراق بڕیاری 
ڕاگرتنی بازرگانیی ئێرانی دا(، 
لــه و رووه وه  ئێــران زه ره رێکی زۆر 

ده کات. 
دو وهــه م، ئه گــه ر ئه م نه خۆشــییه  
زۆربــه ی  نه کرێــت،  کۆنتــڕۆڵ 
بــۆ  ده بــێ  ئیــدارات  و  بــازاڕ 

ئێســتاش  دابخرێــن  ماوه یــه ک 
زۆریــان داخــراون، واتــه  چاالکی  
ئابووریــی ناوخــۆ بــۆ ماوه یه ک 
ڕاده وه ستێ، که  ئه مه ش به  واتای 
که مبوونــه وه ی به رهه مهێنانه ، تا 
ئێســتا ئامارێکی وا له به رده ستدا 
تــا  ماوه یــه دا  لــه م  کــە  نییــه  
چه نــدە زه ره ر بــه  ئابووریــی ئێران 
گه یشــتووه  ، بــه اڵم لــه  ڕۆژانــی 

داهاتوودا ده رده که وێت. 

ئێــران  ئابــووری   .4
کــە  ئاســتێک  گەیشــتووەتە 
مەوجودیەتــی رێژیمــی ئێرانیــی 

وەلەرزە خستبێت؟
چه قینــی  کێشــه ی  ئه گــه ر 
ئابــووری و ئــه و هه مــووه  کێشــه  
لــه   کۆمه اڵیه تیانــه   و  سیاســی 
بــا، ئێســته   تــر  هــه ر واڵتێکــی 
ده مێک بوو سیســتمی ئه و واڵته  
هه ڵده وه شــایەوه ، ئــه ی چۆنــه  وا 
کۆمــاری ئیســامی ســه ره ڕای 
ئه و هه مووه  کێشــه یه  توانیویه تی 

له  ده سه اڵتدا بمێنێته وه  ؟ 
لــە واڵمدا دەتوانین بڵێین ســپای 
هه مــوو  توانیویه تــی  پاســداران 
بــکات،  کۆنتــڕۆڵ  خه ڵــک 
له ناوخــۆدا ڕێی به  ئۆپۆزیســیۆن 
و کۆمه ڵگــه ی مه ده نــی نه داوه ، 
هــی  ده ره وه ش  ئۆپۆزیســیۆنی 
فارســه که ی  و  تــورک  به شــی 
لــه  کــرده وه دا چاالکیــان نییــه  و 
جیددیــی نین و ته نیا له  ڕێگه ی 
تی ڤی و تۆڕه کانی ئه نته رنێته وه  
ده یانهه وێ ئاڵوگۆڕ پێک بێنن.

 

هەڤپەیڤین: ڕەحمان سەلیمی

فەرهاد سلێمانپوور: دۆخی ئابووریی ئێران لە قۆناخی چەقینی ئابووریدایە!



١١ ژمارە ٧٦٩ ، ٥ی مارسی ٢٠٢٠

»چیرۆک«

لــه   چه مــک  ته وه ره ییتریــن  ڕه نگــه  
قوتابخانــه ی پێکهاته خوازیــدا، چه مکــی 

»ڕێزمان« بێ. 
هه ڵبــه ت به کارهێنانــی وشــه ی ڕێزمــان 
زۆر  پێکهاته خوازیــدا  باس وخواســی  لــه 

سه رووتر له  باسی زمانه .
پێکهاته خوازانــه ،  بۆچوونــی  به گوێــره ی 
ئه وه  هه ر به  ته نیا زمان نییه  که  ڕێزمانی 
ئه ده بیــات،  که لتــوور،  به ڵکــوو  هه یــه ، 
پۆشــین،  جلــک  گێڕانــه وه ،  ئوســتووره ، 
چێشت خواردن، نیزامی مۆد و زۆر دابی 
تــر گشــتیان خاوه نی ڕێزمانــی خۆیانن و 
ئه رکــی بنه ڕه تی توێــژه ری پێکهاته خواز 
ڕاسته وپاســته   و  دۆزینــه وه   لــه   بریتییــه  
کردنی کۆی ڕێساکانی ئه م ڕێزمانانه .

ســه ره کی  گریمانــه ی  هه نــاوی  لــه  
پێکهاته خوازیــدا واته  له  گریمانه ی خاوه ن 
ڕێزمــان بوونی نیزامه  ســیمیۆلۆیکه کان، 
لــه  زمانــه وه  بگــره  هه تــا شــێوه ی چێشــت 
هه ندێــک  پۆشــین،  جلــک  و  خــواردن 
پێش گریمانه ی گرینگی تر خۆیان حه شار 

داوه .
یه که م، یه که مین پێش گریمانه ی شاردراوه  
له ناو بۆچوونی سه ره کیی پێکهاته خوازی ، 
پێوه نــدی بــه  پرســێکی گرینگــی بواری 
مرۆڤییه کانــه  وه   زانســته   فه لســه فه ی 
هه یــه . لــه م بــواره ی گۆڕیندا لــه  کۆنه وه  
فه لســه فه ی  پســپۆڕانی  پرســیارێک 
زانســته  مرۆڤییه  کانی به خۆیه وه  خه ریک 
کــردووه . پرســیاره که  ئه وه یــه  کــه  ئایا له  
پانتایی زانسته  مرۆڤییه کاندا هه ر بابه ت 
و ڕووداوێــک، خــۆی بابه تێکــی جــودا 
و ســه ربه خۆیه  و بــۆ ناســین و ناســاندن 
ده بــێ  ته ته ڵه کردنــی  و  شــیکردنه وه   و 
به شــێوه ی هه اڵوێردراو لــه  بابه ته کانی تر 
کاری له ســه ر بکــرێ یــا به پێچه وانــه  له  
زانســته  مرۆڤییه کانیشــدا وه کوو زانســته  
به ڕواڵــه ت  بابه تــی  زۆر  سروشــتییه کان 
لێک جودا له بنه ڕه تدا ده چنه  ژێر چه تری 
بــه  هه مــوو  بابه تانــه   ئــه م  یاســایه ک و 
جوداوازییه کانیانه وه  النیکه م له الیه نێکه وه  

به ر حوکمێکی واحید ده که ون؟
دوو  بــه   کۆمه اڵیه تییــه کان  دیــارده  
ده کــرێ  جــوداوازه وه   ڕووتێکردنــی 

بخوێندرێنه وه  و شی بکرێنه وه . 
به گوێــره ی ڕووتێکردنێکــه وه   دیارده یه کی 
واحیــد لــه  گشــتایه تی خۆیــدا ده که وێتــه  
لێکۆڵینــه وه   و  ســه رنج  تیشــکی  بــه ر 
الیه نــه وه  چه ندیــن  لــه   دیارده یــه   ئــه م  و 

هه ڵده سه نگێندرێ و شه نوکه و ده کرێ. 
کردنــی  فــام  له ســه ر  داکۆکــی  لێــره دا 
ئــه م دیارده یــه  وه کوو دیارده یه کــی تاقانه  
ڕوانینێکــی  ڕوانینــه   ئــه م  ده کــرێ. 

فام کارانه یه. 
ڕووتێکردنێکــی  تــر  ڕووتێکردنــی 

لــە زســتانێكی زۆر ســارد و ســەختد ا كــە 
بەفرێكــی زۆر باریبوو، مشــك ئازووقەی 

لێ تەواو دەبێ. 
نازانــێ چی بــكا، بیر دەكاتــەوە بچێ بۆ 
الی مێروولە و لە مێروولە قەرز بكا هەتا 
بەهــارێ. ئــەوەش لــە حاڵێكدایــە كە بەفر 
هەموو گوند و كێوەكانی سپی كردووە. 

مشــک بــە ناچــاری وەڕێ دەكــەوێ بۆ 
الی مێروولــە و لــە دەرگای مێروولە دەدا 
و مێروولــەش فەرمــووی دەكا بۆ ژوورێ، 
دوای دانیشتنێكی كورت مشك دەڵێ: بۆ 
خۆت دەزانی كە زســتانێكی زۆر ســاردە. 
دوایــه ش زۆر بــە فەقیــری دەپاڕێتــەوە كە 
ئازووقــەم تەواو بووە و هاتوومە خزمەتتان 
بەڵكــوو ڕوحمێكــم پێ بكەی و، دوو ڕبەم 

وردبوونه وه یه ک له  بنه ماکانی پێکهاته خوازی
هه مه کی کارانه یه. 

له م شێوه  بۆچوونه دا الیه نێکی دیاریكراوی 
دیارده یه کــی به ربــاس ئینتــزاع ده کــرێ و 
ئــه م الیه نــه  ئینتزاع کــراوه  نــه ک به ته نیــا 
له پێوه نــدی له گــه ڵ دیارده یه کــی تــاک 
به ڵکــوو له  پێوه ندی له گه ڵ هه موو دیارده  
وێکچووه کانی تر باســی له ســه ر ده کری. 
له  ڕووتێکردنــی یه که مدا دیارده یه ک له  

چه ندین الیه نه وه  باسی له سه ر ده کرێ. 
الیه نێکــی  دووه مــدا  ڕووتێکردنــی  لــه  
باســیان  دیــارده   چه ندیــن  وێکچــووی 
له ســه ر ده کــرێ.  ئینتزاع وه کــوو بڕینه وه  
دیاریکــراو  توێژێکــی  و جوداکردنــه وه ی 
چوارچێــوه ی  لــه   دیارده یــه ک،  لــه  
هه ڵبژاردنێکی شیکارانه دا سه رده گرێ. 

له ســه ر  داکۆکــی  فامکارانــه   ڕوانینــی 
قوواڵیی شــیکردنه وه که  ده کا و پێداگریی 
له ســه ر  هه مه کی کارانــه   ڕوانینــی 

به رباڵویی شیکارییه که یه . 
دوو  ڕوانینــه دا  شــێوه   دوو  لــه م  واتــه  
لــه   به ربــاڵوی  و  قوواڵیــی  جه مســه ری 

به رانبه ر یه کدا ڕاده وه ستن. 
وه ک  هه مه کی کارانــه  دا  ڕوانینــی  لــه  
ئــه وه  وایه  هێڵێک، به ســه ر چه ند نوخته دا 
تێ بپــه ڕێ و لێکیــان ببه ســتێته وه   بــه اڵم 
لــه  ڕوانینــی فامکارانــه دا چه ندیــن هێڵ 
هه موویــان وه ســڵی نوخته یــه ک ده بــن و 
هه ریه که و الیه نێکی ئه م دیارده یه  ئاشــکرا 
ده که ن.  ئه گه ر بمانهه وێ نموونه یه ک له م 
دوو شێوه  بۆچوونه  له بوا ری کۆمه ڵناسیدا  
بهێنینــه وه  ده توانین بڵێین کۆمه ڵناســێکی 
دوو  نێــوان  لــه   دوورکیــم  ئه میــل  وه ک 
جه مســه ری قوواڵیــی و به ربــاڵوی و لــه  
نێــوان دوو ڕوانینی فامکارانه  و ڕوانینی 
هه مه کی کارانــه دا جه مســه ری به رباڵوی 
و ڕوانینــی هه مه کی کارانــه  هه ڵده بژێرێ 
و کۆمه ڵناســێکی وه ک ماکــس ڤێبریش 
زیاتــر مه یلی له  هه ڵبژاردنی جه مســه ری 
فامکارانه یــه .  ڕوانینــی  و  قوواڵیــی 
لــه  ڕوانگــه ی دوورکیمــه وه   نموونــه   بــۆ 
دیارده یه کــی وه کــوو خۆکــوژی ئه گــه ر 
بــه  هــه زاران جــار و  لــه  هه زاران شــوێن و 
بــه  هه زاران شــێوه ڕووبدا، ده کرێ گشــت 
دیارده یه کــی  وه کــوو  ڕووداوانــه    ئــه م 
کۆمه اڵیه تیــی واحید که  به ر حوکمێکی 

واحید ده که ون چاویان لێ بکرێ. 
لــه م الوه  ماکــس ڤێبــر مه یلــی له مه یــه  
دیارده یه کی تاکی وه کوو ســه رمایه داری 
بــه  قووڵــی و له  گشــتایه تی خۆیدا بخاته  

به ر تیشکی توێژینه وه .
کاتێــک ده ڵێیــن پێکهاته خوازی به شــوێن 
و  کار  ئــه م  ڕێزمانــی  دۆزینــه وه ی 
چاالکییانه ی مرۆڤه وه  یه  که  له  ڕواڵه ت دا 
هه رکامه یان جودا و سه ربه خۆ له وانه ی تر 
دێته  به رچاو  به اڵم له  بنه ڕه تدا ڕێزمانێکی 
تــاک هه مــوو ئــه و چاالکییــه  به ڕواڵه ت 
په رژ و باڵوانه  لێک ده به ستێته وه ، ده توانین 
مه زه نده ی ئه وه  بکه ین که  پێکهاته خوازی 
لــه  نێوان ئه م دوو جه مســه ر و دوو ڕوانینه  
جه مســه ری  بــه الی  زیادتــر  باســکراوه دا 
هه مه کی کاریــدا  ڕوانینــی  و  به ربــاڵوی 
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ده شکێته وه .
قوتابخانــه ی پێکهاته خــوازی لــه  تیۆرییه  
سویســی،  زمان ناســی  زمان ناســییه کانی 
فێردینــان دۆ سۆســۆره وه  ســه ری هه ڵــدا. 
به شــوێن  بمانهــه وێ  ئه گــه ر  هه ڵبــه ت 
پێکهاته خوازیــدا  کۆن تــری  پێشــینه ی 
گه ڕانه که مــان  ڕه نگــه   بگه ڕێیــن 
وه ک  بیرمه ندانێکــی  بــه   بمانگه یێنــی 

مارکس و نیچه  و فرۆید.
له ســه ر  ســه ره کی  شــوێن دانانی  بــه اڵم 
پێکهاته خــوازی له الیــه ن سۆســۆره وه  بووه . 
سۆســۆر لــه  ســاڵی 19٠٦وه  هه تــا ســاڵی 
به نــاوی  ده ر ســێکی  کۆمه ڵــه    1911
»زمان ناســیی گشــتی«  لــه  زانکــۆی 
ژنێــڤ گوتووه تــه وه  و قوتابییه کانــی ئه م 
وه ک  و  کردووه تــه وه   کــۆ  ده رســانه یان 
کتێبێــک به ناوی »ده وره ی زمان ناســیی 
گشــتی« لــه  ســاڵی 1915دا چــاپ و 
باڵویان کردووه ته وه . هه موو ئه و که سانه ی 
وه کــوو بیرمه نــدی پێکهاته خــواز لــه  بواره  
جۆراوجۆره کانــی زانســته  مرۆڤییــه کان دا 
کاریــان کــردووه  بــه  خه ســتی که وتوونه ته  

ژێر کارتێ کردنی ئه م کتێبه وه . 
باســه  ته وه ره ییه کانی ئه م کتێبه  برێتین له  
باســی جوداوازیــی نێوان النگ )زمان( و 
پــارۆل )گوتــه (، جوداوزایــی نێــوان شــێوه 
لێکۆڵینه وه کانــی هاوزه مانی و ناوزه مانی 
جێ نشــینی  ته وه ره کانــی  هه روه هــا  و 
سروشــتی  و  زمــان دا  لــه   هاونشــینی  و 
گرێبه ســته کی بوونی نیشــانه  و چه مکی 
جــوداوازی و دواجــار خــودی چه مکــی 

پێکهاته .
ئه گه ر ســه رنجێک بده ینه  جیاوازیی نێوان 
النگ و پارۆل و گرینگی دانی زیادتری 
سۆســۆر به  النــگ له چاو پــارۆل، ئه وده م 
ده توانیــن بزانیــن بۆچــی  پێکهاته خــوازی  
زیادتر بــه الی ڕوانینی هه مه کی کارانه دا 
ده شکێته وه  و پتر سه رنج ده داته  جه مسه ری 

به رباڵوی.
پــارۆل لــه  ڕوانگــه ی سۆســۆره وه  برێتی یه  
لــه  به کارهێنانــی تایبه تی زمــان له  الیه ن 
تاکه کانه وه . گوتــه ی کرده کی )بالفعل( 
هــه ر که ســێک، پارۆلــه . هه ر که ســێک 
ده توانــێ بێ ئه ژمــار نموونــه  لــه  گوتــه ی 

تاک به رهه م بهێنێ. 
لــه   تاکانــه   گوتــه   ئــه و  هه مــوو  بــه اڵم 
کــه   زمانــی  سیســتمێکی  چوارچێــوه ی 
برێتی یــه  لــه  النــگ پێــک هاتــوون. بــۆ 
نموونــه  هه مــوو ئــه و ڕســته  کوردییانــه ی 
مــن ئێســتا خه ریکــم له  چوارچیــوه ی ئه م 
وتاره دا  ده یاننووســم، نموونه ی پارۆلن واته  
وه رگرتنــی  که لــک  تایبه تــی  شــێوازی 
مــن لــه  زمانــی کوردیــن، بــه اڵم زمانــی 
کــوردی لــه  گشــتایه تی خۆیــدا وه کــوو 
سیستمێکی زمانیی گشتی که  که سانی 
تریــش که ڵکی لــێ وه رده گــرن، نموونه ی 
النگــه . لــه  ڕوانگه ی سۆســۆره وه  ئه رکی 
زمان ناســی ئه وه یــه  له  ڕێگای شــیکاریی 
لــه   پارۆلــه وه   زۆروزه به نده کانــی  نموونــه  

زمانێک دا النگی ئه م زمانه  بناسێ. 
لێکۆڵینــه وه ی  وایــه   پێــی  سۆســۆر 

زمان ناســانه  ده بــێ ڕووی لــه  گرینگیــدان 
به  سیســتمی زمان واته  النگ بێ نه ک 
لــه  گوتــه ی تاکی ئاخێوه رانــی زمان واته  

پارۆل.
بــا بزانیــن پراکتیــزه  کردنــی ئــه م ئه ســله  
بواره کانــی غه یــری زمان ناســیدا چ  لــه  

ئه نجامێکی لێ ده که وێته وه :
ـ ئه نجامــی یه کــه م ئه وه یــه  کــه  توێژه ری 
پێکهاته خواز هه موو نیزامه  نیشانه ییه کان 
وه کــوو  چه شــنێک زمان چاو لــێ ده کا. 
ئه ده بیــات  حه قایــه ت،  ئوســتووره،  واتــه  
مــۆد،  نیزامــی  بــه  گشــتی، کولتــوور، 
جلــک پۆشــین، چێشــت خــواردن و ... 
له  ڕوانگــه ی پێکهاته خوازییه وه  گشــتیان  

چه شنێک زمانن.
ـ ڕاســته  بۆ نموونه  هــه ر حه قایه ت بێژێک 
حه قایه تــی خــۆی ده ڵــێ یــا هــه ر جلــک 
ده کا  ده بــه ر  خــۆی  جلکــی  پۆشــێک 
بــه اڵم ئه وانــه  پارۆلــی حه قایه ت یا جلک 
پۆشــینن. که واته  حه قایه ت خۆی النگی 
خــۆی هه یــه  و جلک پۆشــینیش ده توانێ 

خاوه نی النگی خۆی بێ.
ده مانــه وێ  ئه گــه ر  نموونــه   بــۆ  ـ 
حه قایه تــی کوردی بناســین، له ڕوانگه ی 
تــاک  خوێندنــه وه ی  پێکهاته خوازییــه وه  
لــه   ڕووی  ده بــێ  حه قایه تــه کان  تاکــی 
دۆزینه وه ی النگ یا ڕێزمانی حه قایه تی 

کوردی بێ. 
ئه گــه ر ڕێزمانــی حه قایه تــی کوردیمــان 
تیشــکی  ده توانیــن  ئــه وده م  دۆزییــه وه  
ســه رنج و ناســینمان بخه ینــه  ســه ر هه موو 
حه قایه تــه کان و هــه ر حه قایه تــه ی وه کوو 
ڕێســادار  سیســتمێکی  نــاو  تاکێکــی 
پێناســه  بکه یــن، بــه اڵم پێچه وانــه ی ئــه وه  
ڕاســت نییــه  و ئه گــه ر لێکۆڵینه وه ی ئێمه  
بارته قای حه قایه تێک به رته سک بێته وه،  
ناســینی ئــه م حه قایه تــه  نــه ک هــه ر بــۆ 
حه قایه تــی  تــری  نموونه کانــی  ناســینی 
کــوردی یارمه تیمــان ناکا بگــره  له وانه یه  
ئــه م  ناســینی خــودی  بــۆ  هه وڵه که مــان 
حه قایه ته ش هه وڵێکی سه رکه وتوو نه بێ.

بــواری  لــه   به یــت  توێژینــه وه ی  ڕه نگــه  
ئێمــه دا  ئه ده بییه کانــی  توێژینــه وه  
ئــه م  بــۆ  به رچــاو  زۆر  نموونه یه کــی 
بابه تــه  بــێ. تــا ئێســتا ئه وه نــده ی کاری 
لێکۆڵینه وه  له ســه ر به یتی کوردی کراوه ، 
پێش گریمانــه ی زۆربــه ی لێکۆڵــه ره وه  کان 
خــۆی  به یتێــک  هــه ر  کــه   بــووه   ئــه وه  
بابه تێکــی ســه ربه خۆیه  و ده بــێ بــه  جــودا 

لێێ بکۆڵدرێته وه . 
ڕه نگه  ئــه م پێش گریمانه یه  به  شــێوه یه کی 
کاتــی بــۆ ناســینی باشــتری به یتێــک 
به که ڵک بێ و سه رنجی زیادتری توێژه ر 
بــۆ الی به یتێکی دیاری کراو ڕابکێشــێ 
به اڵم ئه گه ر دواجار تاک تاکی به یته کان 
وه کــوو چه ند دوورگه یه کــی لێک دابڕاو 
لێیان کۆڵدراوه ، ئه وده م توێژه ر به  هه رچی 
ناســینی  بــه   نه گه یشــتووه   گه یشــتبێ، 
ڕێزمانــی به یــت و بــا بڵێین النگی به یتی 

بۆ ده سته مۆ نه بووه .
درێژەی هەیە...

گەنمــم بدەیتــێ و بەهــارێ بــۆت لەســەر 
چاوان دادەنێم و بۆت دێنمەوە. 

مێروولە قەرزەكەی دەداتێ. 
زســتان دەڕوا و بەهــار دێــت و مێروولــە 
بــن  بــۆ  دەكــەوێ  قەرزەكــەی  وەدوای 
دەرگای مشك كە قەرزەكەی وەربگرێتەوە. 
بەاڵم مشــك لەوەی كە قەد و قیافەی لە 
مێروولــە گەورەتــرە غولــوور دەبــێ و ئــەو 
چاكەیــەی مێروولەی لەبیــر دەچێتەوە كە 
لــە زســتانێكی ســەخت دا قــەرزی لەگەڵ 

كردووە. 
مشــك بە مل ئه ســتووری واڵمــی دەداتەە 
و دەڵــێ قــەرزی چی. مێروولە دەســت لە 
ئاتــەگ درێژتر دەگەڕێتەوە بۆ ماڵێ. بۆ 
جــاری دووهــەم دەچێتەوە و دیســان داوای 

هەوای زمستان خەمان بەتاڵەن 
وەرو هەرد دەرد دەروون خاڵ خاڵەن 

هاژەی تاف ساف شەتاوگەی شادی 
سوب مەیۆ نە گۆش هۆش ئازادی 

کەیفم دا وەش وەش دەستە وەستەی گوڵ 
نە گۆشەی کاڵو ، نە پای دەشت دڵ ، 
بۆی شنۆی شنیای تای چنوور شەوق 

مدۆ نە دەماخ پڕ پەرداخ زەوق 
نیشانەی نەورۆز وادەی وەهارەن، 

یا نەشئەی ئامای نامەی نیگارەن 
یانێ: ئازیزم ی نامەی تۆ بۆ 

یە رەشحەی حەیات سەرخامەی تۆ بۆ 
ئەی ئەسرین گەرم تاو تاوە راسەن 

ئەی دڵەی پەی من هووناوە راسەن 
بی یەن ئەی وەفا و ئەی ئیستیغناییت 
ئەی گەرمی مۆبەت ، وەی ئاشناییت 
تاقی یەن یاران ، یا خاوم دی یەن 

جە بەدبەختی وێم باوەڕم نی یەن 
روخسارێ وەختێ مەسقەڵ مدا وێش 
وە شنۆی پارێز خەیاڵ مەبی رێش 

ئەسرین جەرگش دەن وە سەر نێشەدا 
چەنیش دڵ ئامان ، ئامان پێشەدا؟ 

ئەو دڵەی وێنەی پەڕەی گوڵ بێ گەرد 
هەی خەم ، هەی نامەرد ، چەنیت مەلوول کەرد؟ 

ئەوسا ئیستیغنا وە قین وە هەم ماوەرد 
ئینسان بێ پەروا گیان تەسلیم مەکەرد 
ئیسە بۆ ئەی تاو هەرس چون سەیلە 

ئەی ئیلتیفاتە و ئەی وەفا و مەیلە 
ئەی دڵەی نازک خەستەی خەمانە 

گۆش دەر و بژنەو ، ئەمجار بمانە

وه اڵمی چاکه  ئاوا نادرێته وه  خاتوو مشک!

لــێ دەكاتەوە كە قەرزەكەی بداتەوە، بەاڵم 
مشــك لــە واڵد دا دەڵــێ: بــڕۆ ئــەی قــون 
ئەســتووری نێو قەد باریــك كەنگێ ئەمن 
قەرزم لەتۆ كردووە؟ هەر ئێستا لەبەر چاوم 
ون نەبی چاوانت دەردێنم و هەڵت دەپاچم. 
مشــك كــە ئــاوا زوڵمــی لــێ دەكا، مێروو 
دەڵــێ وا چاكــە ئــەم شــەرعە ببەمــە الی 

پشیلە. 
دەچێ هەموو شــتێك بۆ پشــیلە باس دەكا 
كــە چۆن مشــك لە زســتان دا قــەرزی لێ 
كردووە و ئێستاش زوڵمی لێ دەكا. پشیلە 
كــە گوێبیســتی ئــەم بەســەرهاتە دەبــێ، 
لەگــەڵ میروولــە وەڕێ دەكــەوێ بــۆ بــن 
دەرگای مشــك. مێروولە لە دەرگای دەدا 
و مشك لێی دەكاتەوە و كە دەبینێ مێروولە 
لــە بــن دەرگایە قاقایەك دەكێشــێ و دڵێ 
بــۆ هاتوویەوە؟  مێروولەش دەڵێ هاتوومە 
بــۆ قەرزەكەم.  مشــكیش قاقایەكی دیكە 
دەكێشــێ و دەڵــێ: قــەرزی چــی قــوون 
ئەستووری نێوقەد باریك، لێرەت نەبینمەوە! 
پشیلەكە که  لە بن درگا خۆی مات داوە 
و گوێــی لــە مشــك دەبــێ، دەڵــێ: میاو، 

میــاو. مشــك كە گوێی لــە میاو میاوی 
پشــیلە دەبێ، مووی ســەری قرژ دەبێ و 

دەڵــێ: بــۆ هێنــدەم ماتڵ دەكــەی، ڕبەی 
بێنە هەتا بیپێوین.
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گواستنەوەی هاوواڵتییان بۆ 
زیندان: 

ڕۆژی سێشەممە، ٧ی ڕەشەمە، »فەردین 
مورادی«، چاالکی مەدەنیی کورد، پاش 
٣5 ڕۆژ لە دەسبەسەرکرانی لە گرتنگەی 
ئیدارەی ئیتاعاتی ســنە، بۆ زیندانی ئەو 

شارە ڕاگوێزرا.

دەسبەسەر کردنی 
هاوواڵتییان : 

هێــزە  فەرمانــدەی  »ئــازادی«،  ســەردار 
باســی  ســنە،  پارێــزگای  نیزامییەکانــی 
لــە دەسبەســەرکردنی ســێ هاوواڵتیــی لە 
پەیوەندیــی لەگــەڵ ســووتاندن و دڕاندنــی 
بەنێرەکانــی بانگەشــەی هەڵبژاردنــی بــە 
نــاوی نوێنەرانــی مەجلیس، کــرد. ناوبراو 
لــە  کەســە  ســێ  »ئــەو  ڕایگەیانــدووە: 
شــارەکانی کوردستان دەسبەسەر کراون«، 
بەاڵم هیچ ئاماژەیەکی بە ناوی شارەکان 

نەکردووە.
بڕیــاری ڕاگرتنی ئەندامێکی ئەنجومەنی 
سەوزی چیای مەریوان بە ناوی »ئامانج 
نیــک  پەی« کــوڕی »خالیــد«، تەمەن 
٢٢ ســاڵ و خەڵکــی گونــدی »نــێ« بۆ 

مانگێکی دیکە درێژ کرایەوە.
ڕەشــەمە،  ٢ی  هەینــی  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی »عەبدوڵاڵ 
ســادقی« خەڵکی شاری ســەرپێڵی زەهاو، 
لەالیەن هێزە ئیتاعاتییەکانەوە، دەسبەسەر 

کرا و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
هێــزە  ڕەشــەمە،  ٦ی  سێشــەممە،  ڕۆژی 
الوێکــی  ورمــێ  لــە  ئیتاعاتییــەکان 
کوردیان بە ناوی »سیروان محەممەدی« 
دەسبەســەر کرد و بۆ شــوێنێکی نادیاریان 

ڕاگواست.
ڕەشــەمە،  ٧ی  چوارشــەممە،  ڕۆژی 
»حوســێن  نــاوی  بــە  کــورد  الوێکــی 
ســەمەدی« کــوڕی »عەلــی«، خەڵکی 
کرماشــان، لەالیەن هێزە ئیتاعاتییەکانەوە 

دەسبەسەر کرا.
چەنــد ڕۆژ پێش، الوێکــی کورد بە ناوی 
»پوویــا پەروانــە« کــوڕی »عەبدوڵاڵ«، 
تەمــەن 1٨ ســاڵ، لــە نزیــک ســنووری 
شــاری شــنۆ، لەالیــەن هێزەکانــی ســپای 

ڕۆژنامەی کوردستان بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکرا کردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ 
لە ناوچە جیاجیاکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت، هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر بارودۆخی 

مافی مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەر دیدی خوێنەرانی ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ 

لە ماوەی دوو حەوتووی سەرەتای مانگی ڕەشەممە، لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت 
دەکات کە بریتیە لە حاڵەتەکانی دەستبەسەر کردن، بانگهێشت، ئێعدام، کوژران و 

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

ئەم ڕاپۆرتە لە ناوەندی ئاماری ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا، تۆمار کراوە.
پاسدارانەوە دەسبەسەر کرا.

ڕۆژی یەکشــەممە، 11ی ڕەشــەمە، هێزە 
ئیتاعاتییەکان بە هێرش کردنە سەر ماڵی 
هاوواڵتییــەک بە ناوی »ســەید مســتەفا 
ســەبری« و کوڕەکــەی بە ناوی »ســەید 
ئەحمەد سەبری« لە شارەدێی »پەسوێ« 
ســەر بە پیرانشــار، بەبێ بەڵگەی یاسایی 

ئەوانیان دەسبەسەر کردووە.
ڕابــردوودا،  ڕۆژانــی  مــاوەی  لــە 
هاوواڵتییەکــی کــورد بە نــاوی »عوبەید 
عزیزنــژاد«، خەڵکــی کرماشــان، لەالیــەن 
هێــزە ئیتاعاتییەکانــەوە دەسبەســەر کرا و 

بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
ڕەشــەمە،  11ی  یەکشــەممە،  ڕۆژی 
بــە  کــورد  ژینگەپارێزیــی  چاالکێکــی 
ناوی »دلێر خوســرەوی« خەڵکی گوندی 
»زەنان« سەر بە شاری سنە، لەالیەن هێزە 

ئیتاعاتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.

داسەپاندنی حوکمی 
زیندان بە سەر 
هاوواڵتییان: 

لقــی 1٠4ی دادگای کەیفەریــی دووی 
قــازی  ســەرۆکایەتیی  بــە  ســنە  شــاری 
»ئومیــدی«، ٨ هاوواڵتیــی بە ناوەکانی 
»پوویا فەیزی« کــوڕی »مەحیەدین«، 
»فــواد قارەمانــی« کــوڕی »تۆفیــق«، 
»فواد عەنایەتی« کوڕی »عەالئەدین«، 
کــوڕی  ئاقایــی«  »ئیبراهیــم 
»عەبدولقادر«، »محەممەد شــەهبازی« 
تــاری  »فەرهــاد  »خوســرەو«،  کــوڕی 
مورادی« کوڕی »حوســێن«، »ئەحمەد 
مورادی« کــوڕی »عەبدوڵاڵ« و »ڕەزا 
ڕەجایــی« کــوڕی »عەلــی ئەکبەر« بە 
٨٠ مانــگ زینــدان و 59٢ زەربە قامچی 

مەحکووم کرد.
الوێکی کورد بە ناوی »ئەمین کاسب« 
دادگای  لەالیــەن  کرماشــان،  خەڵکــی 
ئینقابی ئەو شــارەوە بە ٢ ســاڵ زیندانیی 

تەعزیری مەحکووم کرا.
»تێکدانــی  بــە  کرماشــانییە  الوە  ئــەو 
دژی  پڕوپاگەنــدە  و  گشــتی  بیــروڕای 
نیــزام لــە بەرژەوەندیــی یەکێــک لە حیزبە 
حکوومەتــی  دژبــەری  کوردییەکانــی 

ئێران« تۆمەتبار کراوە.

بڕیــاری ڕاگیرانــی هاوواڵتییەکــی کورد 
کــوڕی  کازمیــان«  نــاوی »شــارام  بــە 
»فارس«، تەمەن 4٢ ساڵ، بۆ ماوەی ٢ 

مانگی دیکە درێژ کرایەوە.

بێبەریبوونی زیندانییان لە 
مافی مورەخەسی:

پــاش باڵوبوونــەوەی ڤیرووســی کۆرۆنا لە 
دەزگای  بەرپرســی  کوردســتان،  و  ئێــران 
دادوەری لــە بەخشــنامەیەکدا بــە تــەواوی 
ڕاگەیانــدووە  دادوەرییەکانــی  ناوەنــدە 
ســاڵی  خاکەلێــوەی  15ی  هەتــا  کــە 
99، بــە دانانــی بارمتــە یــان کەفالــەت 
زینــدان  بــە  مەحکــووم  زیندانییانــی  بــۆ 
مورەخەسی بدرێت، بەاڵم ئەو بەخشنامەیە 
ئــەو زیندانییــە سیاســییانە ناگرێتــەوە کە 

زیاتر لە 5 ساڵ زیندانییان هەیە.
بــە  مورەخەســی  پێدانــی  ســەرەڕای 
زیندانییــان لە زیندانی کرماشــان، بەهۆی 
باڵوبوونــەوەی ڤیرووســی کۆرۆنا، لەســەر 
بڕیــاری بەخشــنامەی دەزگای دادوەری، 
زیندانییانی سیاســی مافی مورەخەسییان 

پێ نادرێت.
دواییــن ڕاپۆرتــە پێوەندیــدارەکان باس لەوە 
دەکــەن کــە »مەحکوومکراوانــی دزیــی 
چەکدارانــە و دزیــی ماڵــی کــە زیاتــر لە 
5 ســاڵ بــە زینــدان مەحکــووم کــراون و 
هەروەهــا تاوانبــاران بە دزیــی ماڵیی زیاتر 
لــە کەڕەتێــک کــە 5 ســاڵ زیندانییــان 
هەبێت، سیخوڕی، هەوڵدان دژی تەناهیی 
نەتەوەیــی ئێــران کــە زیندانییەکەیان زیاتر 
لــە 5 ســاڵ بێــت، ڕفانــدن، تیزاوڕشــتن، 
قاچاخ و کڕین و فرۆشتنی چەک زیاتر 
لــە دوو قەبــزە، تاوانبــاران کــە بــە فــرت و 
فێڵ ماڵی خەڵکی خواردووە و بە شــێوەی 
گشــتی ســکااڵیان لە ســەرە و تاوانبارانی 
پێیدانــی  لــە  و...«،  ئێعــدام  و  قیســاس 

مورەخەسی بێبەرین.
پــاش باڵوبوونــەوەی ڤیرووســی کۆرۆنا لە 
ناوەندیــی ورمــێ، زیندانییانــی  زیندانــی 
مافــی  پێدانــی  لــە  هێشــتا  سیاســی 

مورەخەسی وەرگرتن بێبەرین.
زیندانــی  لــە  ئــاگادار  ســەرچاوەیەکی 
ورمــێ بە ئاژانســی کوردپــای ڕاگەیاند: 
بــە  زیندانییــان  چاوەدێریــی  »دادوەری 
مافــی  دانــی  لــە  جۆراوجــۆر  بیانــووی 
مورەخەســی بــە زیندانییانــی سیاســی خۆ 

دەبوێرێت«.
کــە  سیاســیانەی  زیندانییــە  ئــەو  نــاوی 
بەپێــی ئەو بەخشــنامەیە لەالیــەن دەزگای 
دەبــێ  ئیزنــی مورەخەســییان  دادوەرییــەوە 
»هاشــم  چەشــنەیە:  بــەم  بدرێــت  پــێ 
دەروێشــی، ســیروان مەحمــوودی، ئەکبــەر 
وەفــا  عەلیــزادە،  هیدایــەت  عومــەری، 
قەنبەردوســت،  محەممــەد  ئەســەدی، 
یووســف قەرەنیپــوور، ئیبراهیــم حــەدادی، 
ســامان حوسێنی  ئەسڵ، ســیروان حوسێنی 
 ئەســڵ، ئــاران )مەجیــد( تەیبــاش، عارف 
ســالم  شــەریف  محەممــەد  محەممــەدی، 
دزەیــی، محەممــەد سەلەحشــوور، ئــاوات 
جەوانبەخت، ســاڵح خۆشــکەالم، محەممەد 

خوســرەو،  کــوڕی  فــاروق  حوســێنپوور، 
ســەردار عوســمانی  مەحاڵــی،  موحســین 
بەکر، بەشــیر پیرموانا، ڕەحیم مەحموودی 
ئــازەر، ڕەحیم توورگووت، پەرویز ناســری، 
کەمانــی،  کامــران  کەمانــی،  ســابیر 
محەممەد میرزایی و پەیمان میرزازادە«.

کوژران و برینداربوونی 
کۆڵبەران و کاسبکاران:

ڕۆژی شەممە، ٣ی ڕەشەمە، کۆڵبەرێکی 
الو بــە نــاوی »ســەیوان ســێفی« خەڵکی 
یەکێک لە گوندەکانی شــاری ســەواڵوا، 
لــە کاتــی کۆڵبەریکــردن لە ملــەی تەتە 

بەربووەوە و بەسەختی بریندار بوو.
لــە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا، ژمارەیەک 
لــە کۆڵبەرانــی کــورد لــە بەرزاییەکانــی 
لەالیــەن  پیرانشــار،  شــاری  ســنووری 
تەقەیــان  پاســدارانەوە  ســپای  هێزەکانــی 

لێکراوە.
 لــە ئاکامــی تەقــەی ئەو هێزانەی ســپا، 
»وەلــی  نــاوی  بــە  کــورد  کۆڵبەرێکــی 
خەلیفــە« تەمــەن ٢٨ ســاڵ، بــە ســەختی 

بریندار بوو.
ڕەشــەمە،  4ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
کۆڵبەرێکــی مێرمنداڵی تەمەن 1٧ ســاڵ 
بە نــاوی »زەکەریا موعەتــەر«، خەڵکی 
مەریــوان، بەهــۆی بەربوونــەوە لــە ملــەی 

تەتەی هەورامان بەسەختی بریندار بوو.
لــە ماوەی ڕۆژانی ڕابــروودا، ژمارەیەک 
لە کۆڵبەرانی کورد لە سنووری سەڵماس 
کرانــە ئامانجی تەقەی هێزەکانی ســپای 

پاسداران.
لــە ئەنجامــی تەقــەی هێزەکانــی ســپای 
پاســداران، کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی 
ورمــێ،  خەڵکــی  مامــل«  »عەلــی 

بەسەختی پێکرا.

گیان لە دەستدان و 
برینداربوونی کرێکاران:

 
ڕەشــەمە،  1٣ی  یەکشــەممە،  ڕۆژی   
کرێکارێکــی کــورد بــە نــاوی »خالیــد 
ڕەحیمــزادە« تەمــەن ٣٢ ســاڵ، بەهــۆی 
کارکردنــدا  کاتــی  لــە  کارەباگرتوویــی 

گیانی لەدەست دا.
کرێــکاری  کــوردە  کرێــکارە  ئــەو 
»ئاڵماتۆڕبەنــدی« بــووە و لــە بینایــەک 
خەریکی کار بووە کە تووشی ئەو ڕووداوە 

هاتبوو.

تەقینەوەی مین: 

 ڕۆژی شــەممە، ٣ی ڕەشــەمە، بەهــۆی 
تەقینــەوەی یەکێــک لە مینــە چێندراو و 
کۆنەکراوەکانی شــەڕی ئێران و عێراق لە 
مێرمنداڵێکــی  قەسری شــیرین،  ناوچــەی 

تەمەن 14 ساڵ گیانی لەدەست دا.

ئێعدام کردن و 
داسەپاندنی ئێعدام بە سەر 

هاوواڵتییان: 

ســەر لــە بەیانــی ڕۆژی 11ی ڕەشــەمە، 
تۆمەتــی  بــە  کــورد  زیندانییەکــی 
نــاوی  بــە  ئەنقەســت«  بــە  »کوشــتنی 
»ئەمیــر مەحموودپــوور« خەڵکی شــاری 
بــۆکان لە بەنــدی الوانــی زیندانی ورمێ 

لە سێدارە درا.

خۆکوژی ژنان و پیاوان: 

 ڕۆژی چوارشەممە ٣٠ی ڕێبەندان، سێ 

هاوواڵتیــی کــورد، دوو کــوڕ و کچێــک 
لە شارەکانی کامیاران، سەقز و پیرانشار، 

کۆتاییان بە ژیانی خۆیان هێنا.
گونــدی  خەڵکــی  ســەمیمی«  »عــارف 
»شــێروانە«ی کامیــاران، بــە هــۆکاری 
نادیــار کۆتایــی بــە ژیانــی خــۆی هێنــا. 
ڕێــگای  لــە  کــوردە،  هاوواڵتییــە  ئــەو 
خۆهەڵواسینەوە، دەستی داوەتە خۆکوژی.
لەالیەکی دیکەوە، سەر لە بەیانی  ڕۆژی 
ڕابــروودا، الوێکــی تەمــەن ٢٨ ســاڵ  بــە 
ناوی »حیســام نادری« کوڕی مەحموود 
خەڵکــی گونــدی »وزمەڵــە« لــە شــاری 
سەقز لە ڕێگای خۆهەڵواسینەوە  کۆتایی 

بە ژیانی خۆی هێنا.
هەروەها ســەرچاوە نافەرمییەکان، باســیان 
لە خۆســووتاندنی کچێکی الو لە شــاری 
پیرانشــار بە ناوی »کەوسەر« دەکەن کە 
بە هۆی خۆسووتاندنەوە کۆتایی بە ژیانی 

خۆی هێناوە.
لــە مــاوەی ئــەم حەوتوویــەدا و لــە کەمتر 
لــە ٢4 کاتژمێــردا، دوو کچــە قوتابیــی 
ناوەکانــی  بــە  جوانــڕۆ  شــاری  خەڵکــی 
وەیــس  وەلیــزادە« و »ســارینا  »مەهســا 
مــورادی«، بە هــۆکاری نادیار کۆتاییان 

بە ژیانی خۆیان هێنا.

مانگرتنی زیندانییان:

 ڕۆژی دووشــەممە، 5ی ڕەشــەمە، 1٧٠ 
زیندانی لە بەندی ڕەواندەرمانیی 1 و ٢ی 
زیندانی ناوەندیی شــاری ورمێ، دەســتیان 

داوەتە مانگرتن.
نیشــانەی  بــە  زیندانییانــە  ئــەو 
 ٢1 پچڕاندنــی  لــە  ناڕەزایەتیدەربڕیــن 
هەتــا  و  گرتــووە  مانیــان  ئــاو  ڕۆژەی 
ئێســتا بەرپرســانی زیندان بــۆ دابینکردنی 
بەنــدی  خۆشــبژێویی  ئیمکاناتــی 
ڕەواندەرمانیــی 1 و ٢ هیــچ هەنگاوێکــی 

بەکردەییان هەڵنەگرتووە.
ڕۆژی سێشــەممە ٦ی ڕەشــەمە، »ڕەحیم 
سیاســیی  زیندانیــی  مەحموودی ئــازەر«، 
کــورد لــە گرتووخانــەی ناوەندیی شــاری 
ورمــێ، بە نیشــانەی ناڕەزایەتی دەربڕین، 
بەنیســبەت داخــوازی ناوبــراو بــۆ ئازادیی 

بێمەرج، مانیان گرتووە.

گیان لە دەسدانی زیندانی 
لە زیندان: 

ڕۆژی هەینی 9ی ڕەشەمە، زیندانییەک 
بــە ناوی »فەریق محەممــەدی«، تەمەن 
4٧ ســاڵ، خەڵکــی ناوچــەی دەشــتەبێڵی 
ورمــێ،  دانیشــتووی  و  شــنۆ  شــاری 
بەهــۆی خراپیی باری تەندروســتییەکەی 
لــە یەکێک لە نەخۆشــخانەکانی شــاری 

ورمێ گیانی لەدەست دا.


