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نــەورۆز ،هــەر لــە دێــر زەمانەوە بــۆ کورد
وێــڕای نوێبونــەوەی سروشــت دەرفەتێــک
بــووە بــۆ بەرەنگاری دەســەاڵتی نــاڕەوای
حاکــم کــە ویســتوویەتی ســتەمی خــۆی
بەردەوام بکات.
لــەو ســااڵنەی دواییــدا جارێکــی دیکــە
نــەورۆز بــووە بــە هەنگاوێکــی دیکــە بــۆ
بەرەنــگاری و خەبــات دژی داگیرکەران.
ئــەو هەنــگاوەش پەیامــی ڕاســانەوەی
شــۆڕش بــە دژی دیکتاتۆریەتــی حاکمە
کە بە ڕاسان ناوزەد کراوە.
نەورۆز و ڕاسان لە چییەتی خۆیاندا پێک
دەگــەن چونکە ژیانــەوە و زیندووبوونەوە و
هەڵدانەوە مانا دەکەن و هەر دووکیان مانا
بــە ژیــان و واتا بە مرۆڤ دەبەخشــن و لە
زەمەن و مێژووشدا ئاوێتەی یەکتر بوون.
لــە نــەورۆزدا بوو کە پەیامی ڕاســانەوەی
خەبــات بــە گەلــی کــورد درا و هــاواری
ئیــدی بەســە «ژیانــی ژێردەســتەیی و
ملکەچــی» جارێکــی دیکــە بــوو بــە
ســەرەتای ڕاســانەوەی گەلێکــی شــایانی

ئازادی و ڕزگاری.
لــە نــەورۆزدا بــوو کــە هاواری «شــۆڕش
ئەرکــی هەمووانە» دەبێ شــاخ بەهێز بێ
بۆ پاڵپشــتی شار ،شــاریش دەبێ بخرۆشێ
تــا دوژمــن نەتوانــێ زەفەر بە شــاخ ببات
دوژمنی هەژاند و دایکی شەهیدی وەتەنی
شــاد کرد؛ «لێک گرێدانی خەباتی شاخ
و شــار» بوو بە فورمۆڵێکی پێشــکەوتوو
تــا هیــوا لــە دڵی گەلــدا بگەشــێنتەوە ،لە
نــەورۆزدا بــوو کە شــار جامانەی شــاخی
لــە مــل کــرد تــا پێکــەوە ببنــە هەوێنــی
خەباتێکی پێشــکەوتوو و هیوابەخش ،هەر
بۆیەش نەورۆز و شادییەکانی وا ئاوێتەی
دۆزی ڕەوامــان بــوون کە هەر نەورۆزێک
دەتوانــێ ئێمــە هەنگاوێــک لــە ڕۆژی
سەربەستیمان نزیکتر بکاتەوە.
نەورۆزی ئەمســاڵمان جیاوازترە لە سااڵنی
دیکــە؛ نــەورۆزی ئەمســاڵ نــەورۆزی
کۆبونــەوەی خەڵکانێکــی زۆر لــە دەوری
یەکتــر نییــە بــۆ شــایی گێــڕان بەڵکــوو
نــەورۆزی بــە دڵ لەگــەڵ ئــازار و خــەم و

شــادییەکانی یەکتــر بوونــە .نــەورۆزی
ئەمساڵ کە لە ژێر دوو سێبەری نەخوشی
کرۆنــا و حوکمــی نــاڕەوای کۆمــاری
ئیســامیدا ڕەنگێکــی دیکــەی بــە خۆی
گرتــووە پێویســتی بــە بەرزڕاگرتنێکــی
جیاواز هەیە.
بــەاڵم وێــڕای ئەو جیاوازییە لــە ماهیەتی
بەرەنگاری و بەرخودانی نەورۆزدا شتێک
نەگۆڕاوە،
ئــەم نەورۆزە وێــڕای بەرەنگاری کۆماری
ئیسالمی دەبێ لە گەڵ پەتای کەمکاری
و دژایەتــی بەئەنقەســتی کۆمــاری
ئیسالمیش ڕووبەڕوو ببینەوە.
هەر لەو نەورۆزیشدا وێڕای بەجێگەیاندنی
هەموو ڕێنماییە تەندروســتییە پێویستەکان
بەرەنــگاری ڕێژیــم دەبینــەوە تا نەخۆشــی
کرۆناش شکست بدەین و بە شکستی ئەو
نەخۆشــیە داگیرکــەر خەمبــار بکەین کە
نەیتوانیــوە زیانــی زیاتر بە ئێمــە بگەینێت
و دوای کرۆنــاش بــە ســەر کۆمــاری
ئیسالمیشدا سەر بکەوین.

لــە دێرزەمانــەوە هــەر چەنــد زوڵمــی زاڵــم
زۆرتر بووە کوردیش شێلگیرتر بووە لە سەر
شکســتدانی ،لــە کاتێکــدا بــەرەو نــەورۆز
دەڕۆیــن کــە نەخۆشــی کڕۆنــا بــە هۆی
کەمکارییــە بەئەنقەســتەکانی ڕێژیــم لــە
واڵتدا باڵو بۆتەوە چونکە وای دەزانی کە
بە کوشــتنی خەڵک بــۆ ماوەیەکیش بێت
لە هەموو ئەو خۆپێشاندان و ناڕەزاییەتیانە
دور دەکەوێتــەوە؛ بــەاڵم نیشــتمان و
خەڵــک و بــە تایبەتــی ڕۆڵــە ئازاکانــی
لە چوارچێــوەی ڕێکخــراوە ناحوکمیەکان
و خەڵکــی خۆبەخــش لــە کوردســتان واتە
پارێزەرانــی ژیــان کــە پێشمەرگەئاســا بــە
خــاوەن دەرکەوتــن و بــە ئیمکاناتــی کــەم
بــەاڵم بــە ئیرادەیەکی بەهێز دژی کڕۆنا
وەســتانەوە تــا زیانــەکان کــەم بکەنــەوە
و داگیرکەریــش لــە کەمبوونــی زیانــدا
ئازیەتبار بکەن.
هەســتی یەکگرتوویــی خەڵــک وەک
هەمیشــە بۆتــە قەڵغانــی بەرەنــگاری و
پاراســتنی شــار ،هــەر ئــەو هەســتەیە کــە

گەشــە دەکات و ئەمڕۆ کڕۆنا و ســبەی
کۆمــاری ئیســامی بــە زبڵدانــی مێــژوو
دەسپێرن.
لــەم نــەورۆزەدا وەک بڵێســەی ئاگــر لــە
نــەورۆزدا بە گژ دیکتاتۆر و پیالنەکانیدا
دەچین و بەرەنگاری پەتا و نەخۆشییەکان
دەبینــەوە .بــە جەســتە لێــک دوور بــەاڵم
بــە دڵ لەگــەڵ یەکتــر بــۆ یــەک ئامانج
تێدەکۆشــین .ئێمــەی کورد دانیشــتووانی
واڵتــی خــۆر و نەوەکانــی میدیایــن و
زۆر دیکتاتــۆر و نەخۆشــی و بــەاڵ دێــن،
بــەاڵم نامێننەوە ئــەوەی دەمێنێتەوە کورد
و کوردســتانە کــە هەمیشــە لــە هــەر
نەورۆزێکــدا دەبوژێتــەوە تــا ڕزگاری بــە
دەســت نەهێنــێ ناوەســتێتەوە؛ ئەمــە ئــەو
کەتــوارە ڕاســتەقینەیە کــە ئێمــە دەبــێ
بیزانیــن ،کەتوارێک کە پەتای کۆماری
ئیسالمی سااڵنێکە لێی تۆقیوە و بەردەوام
هــەوڵ دەدات دژی بوەســتێتەوە .کەواتــە
پیرۆز بێ نەورۆزی پارێزەرانی ژیان.

ڕۆژانــی كۆتایــی ســاڵی ١٣٩٨ی
ههتــاوی تێپهڕیــن و ســبهی ڕۆژی نــوێ
و ســاڵی نوێیــه و بهپێــی ڕهوتــی ئاســایی
ژیــان ،خهڵــك دهبــێ لــه ڕۆژانــی كۆتایی
ســاڵدا دڵخــۆش بــن كه ســاڵ تــهواو دهبێ
و ڕێوڕهســمهكانی نــهورۆز و ســاڵی نــوێ
دهگــرن .ههمــوو ســاڵێك ئــهم ڕۆژانــی
كۆتایی ســاڵه ،ڕۆژانی خۆئامادهكردن بۆ
پێشــوازیی ســاڵی نــوێ بــووه و كۆمهڵگا
و بنهماڵــهكان جموجووڵێكیــان تێدا بووه كه
بــهرهو نوێبوونــهوهی ژیــان و نوێبوونــهوهی
پێوهندییهكانیان بڕۆن.
بــهاڵم ســااڵنێكه كــه ڕێژیمــی كۆمــاری
ئیســامی خۆشــی و شــایی لــه خهڵــك
درێــخ كــردووه و لێــی كــردوون بــه ژههری
تــاڵ .ســااڵنێكه كه ئهم ڕێژیمــه دڕندهیه،
له ترســی شــایی خهڵك ڕۆژانــی كۆتایی
ســاڵی كــردووه بــه ڕۆژانی مانــۆڕی هێز
و داپڵۆســینی خهڵــك و پێشــگرتن بــه
كۆبوونــهوه و ڕێوڕهســمه جهماوهرییــهكان،
چوونكــه ڕقــی لــه ههرجــۆره كۆبوونهوه و
شــاییهكه .زیاتر لهوهش بههۆی سیاســهته
گهندهڵكاری و تااڵنكارییهكانییهوه ،ســاڵ
لهگــهڵ ســاڵ ژیانــی لــه خهڵــك قورســتر
كردبــوو و ڕۆژانــی كۆتایــی ســاڵ ،خهڵك
تهنیــا دڵخۆشــیی نوێبوونــهوهی ســاڵیان
بــۆ دهمایــهوه ،دهنــا تــا دههــات ســفرهیان
بچووكتر و گیرفانیان بهتاڵتر و حهســرهتی
دابینكردنــی ئاواتی منداڵهكانیان قورســتر
دهبوو.
ســهرهڕای ههمــوو ئهوانــهش هێشــتا تــۆزه
دڵخۆشییهكی نوێبوونهوهی ساڵ و نهورۆز
لــه دڵی خهڵكــدا مابوو ،كه ئهمســاڵ ئهم
ڕێژیمــه دژهمرۆییــه ئهوهشــی لــێ دزیــن.
ئیــدی نوێبوونــهوهی ســاڵ هیــچ مانایهك
نــادا بــۆ ئهم نهتهوانهی لــه ئێراندا بوون به
بارمته و دیلی دهســتی ڕێژیمی ویالیهتی
فهقیهــی .ئهمســاڵ وێــڕای ســوپای
پاســداران و هێــزی داپڵۆســێنهر ،وهلیــی
فهقیهــی دیاردهیهكــی دیكهشــی هێنــا و
كڕۆنای به ئازارهكانی گهلهوه زیاد كرد.
بــهاڵی كرۆنــا كــه بهدهســتی ئایهتــواڵكان
هێنرایــه ئێــران و لــه ههمــوو واڵتــدا بــاو
كرایــهوه ،بڕســتی ژیانــی لــه كۆمهڵــگا
بڕیوهو پێشــوازیی ســاڵی نوێــی له خهڵك
كردووه به شینی لهدستدان و ئازاركێشانی
ئازیزان.
لــهم ســاڵدا ،كرۆنــا دواییــن بــهاڵ بــوو كــه
ئــهم ڕێژیمــه بــه دیــاری بــۆ نهتهوهكانــی
ئێرانــی هێنــا و پێــش لهوهش به مووشــهك
له فڕۆكهی مهدهنیی دا و خستیه خوارهوه
و گوایه قهرار بوو تۆڵهی كوژرانی قاســم
ســلێمانیی تیرۆریست له ئامریكا بكاتهوه،
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پەیامــی لێپرســراوی گشــتیی
حیزبــی دێموکرات
بەبۆنــەی «٨ی مارس»،
ڕۆژی جیهانیــی ژن

٨ی مــارس ڕۆژی جیهانیــی ژن پیــرۆز
بێــت لــە هەمــوو ژنانــی دنیــا ،بەتایبــەت
ژنانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت.
ئەگــەر لــە  ٤١ســاڵی ڕابــردوودا هەمــوو
تاکەکانــی دانیشــتووی ئێــران ،لەژێــر
توندتریــن زەبــر و زەنگــی ڕێژیمــی
کۆمــاری ئیســامیدا لە هەمــوو ئازادی
و خۆشــییەکانیان بێبــەش کــراون ،ژنانی
ئەو واڵتە بە تاوانی ژنبوونیان بێبەشــترین
و ژنانــی کــورد بــه تاوانێکــی گەورەتری

کوردبوونیان بێبەشترینن.
لەو ڕۆژەدا ڕێز دەگرین لە خەباتی هەموو
ئەو ژنە مافویســتانه بۆ ڕزگاربوونیان لە
چەنگی ئەم دەسەاڵتە دژی ئازادییە.
ڕزگاری لە بەردەوامیی خەباتدایە.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری
١٧ی ڕەشەمەی ١٣٩٨ی هەتاوی

پەیامــی لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات
بــۆ خەڵکــی کوردســتان بەنیســبەت نەخۆشــیی کۆرۆنــا

هاونیشتمانیانی خۆشەویست!
نیشــتمانەکەمان کوردســتان ،بەهــۆی
ســتەمکاری و گەندەڵــکاری و
نەزانپەرەســتیی ڕێژیمــی داگیرکــەرەوە
بەرەوڕووی مەترسییەکی گەورە به ناوی
نەخۆشــیی ڤایرۆســی کۆرۆنــا بووەتــەوە.
لە ئێســتادا ســێبەری نادیاری مەرگ لە
شەقام و کۆاڵنەکاندا دەگەڕێ و گیانی
خەڵک و ژیانی نیشــتمانمانی خســتووەتە
مەترسییەوە.
هەموومــان دەزانیــن کــە ئــەم نەخۆشــییە
ماڵوێرانکــەرە ڕێژیــم لــە چینــەوە هێنــای
و خســتییە نێــو کۆمەڵگــە و مــاوەی
مانگێــک شــاردییەوە بــۆ گەیشــتن بــە
ئامانجــە دژی گەلییەکانــی ،تاکــوو
کارەســاتەکە تەقیــەوە و ڕۆژانــە مەرگی
ئازیزانمــان و نەخۆشکەوتنــی هــاوڕێ و
دۆست و خزمەکانمان دەبینین.
لــەم دۆخــە کارەســاتبارەدا ،ڕێژیمی ئێران

گــەر حکوومەتێکی خەڵکــی بوایە ،هەر
لــە ڕۆژانــی ســەرەتاوە کــە ئــاگاداری
بوونی ئەو بەاڵ مەترســیدارە بوو ،خەڵکی
ئــاگادار دەکــردەوە بــۆ خۆپارێــزی و
هەمــوو ئیمکاناتیشــی تەرخــان دەکرد بۆ
ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئەم نەخۆشــییە و
ڕێگەگرتــن لە پەرەگرتن و باڵوبوونەوەی؛
بەاڵم نەک ئەو کارەی نەکردووە و نایکا،
بەڵکــوو ئەوەنــدە ماســک و دەســتکێش و
ئەڵکۆڵــەی کــە هەیــە ئەنباریــان کردوون
هەتاکــوو بە نرخی چەند قات بە خەڵکی
بفرۆشــنەوە و بازرگانــی بــە مەرگــی
خەڵکەوە بکەن!
لەوەهــا بارودۆخێکــدا به دیار چاوەڕوانیی
ئــەم ڕێژیمە دڕندەیەدا دانیشــتن هەتاکوو
بــێ و فریــای ئــەو خەڵکــەی کــەوێ
چاوەڕوانییەکــی بێجێیە و وەدینەهاتوویە.
بۆیــە پێویســتە بــە ڕوونــی بــە بــێ هیــچ
دوودڵییــەک ئــەوە بڵێیــن کــە ئەگــەر

کوردستان و نەتەوەی کورد فریای خۆی
نەکــەوێ ئــەو ڕێژیمــە هێچی بــۆ ناکا و
تەنانــەت ئاخوندەکانیــش کە ســەرچاوەی
بــەاڵن ،لــە قومــەوە دەگوازێتــەوە بــۆ
کوردســتان! بــۆ ئــەوەی فریــای خۆمان و
نیشتمانەکەمان بکەوین پێویستە:
ـ هەمــوو ڕێنوینییــە پزیشــکییەکان کــە
لە ســەرچاوەی جێی بــاوەڕی ڕێکخراوی
پزیشــکیی جیهانییــەوە ڕۆژانە لــە میدیا
و تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان دەخرێتەوە بەر
نەزەرەتان ،بە وردی ڕەچاو بکەین.
ـ لــە کاتــی زۆر زۆر پێویســتدا
نەبــێ ،ســەردانی شــوێنە گشــتی و پــڕ
حەشیمەتەکان نەکەین.
ـ بــە دروســتکردنی تیمــی بچووکــی
خەڵکــی ،شــوێنەکانی ژیــان و شــوێنە
گشــتییەکانی دەورووبــەری خۆتــان
دژەگەند لێ بدەن.
ـ لــە چوارچێــوەی تیمــی مەدەنــی و

بچووکــدا ،هەوڵــی یارمەتــی یەکتــری و
بە تایبەت بنەماڵە کەمداهات و بێپەنا و
هەژارەکان بدەن .ڕایەڵکەی دەیان و سەدان
تیمــی مەدەنیــی بچــووک ،کــە هەمــوو
کوردســتان بگرێتــەوە و ئەزموونــەکان بــە
پەیام بۆ یەک بگوزانەوە ،هەم کوردستان
دەربــاز دەکا و هەمیــش کۆمەڵگــە پتــەو
دەکات.
ـ ئەوانــەی کە هەوڵی گەندەڵی ،کەڵکی
نابەجــێوەرگرتــن و بازرگانی بە خوێنی
خەڵکەوە دەکەن ،ڕیسوا بکەن.
ـ دابڕانی تاکەکان لە یەک و خولقاندنی
تــرس و دڵەڕاوکــێ ،هــەم بــە قازانجــی
نەخۆشــییەکە و هەم بە قازانجی ڕێژیمە.
لە ئێستاد نەخۆشیی کۆرۆنا و کۆماری
ئیســامیی ئێــران وەکوو یــەک بەاڵن بۆ
کۆمەڵگــە ،بۆیــە بــۆ ڕووبەڕووبوونەوەی
ڕێژیمیــش بــووە ،هاودڵــی و پێکــەوە
هەوڵدانتــان زیاتــر بکــەن .تووندترکردنــی
گرێچنــی پێکەوەبوون بە لەبەرچاوگرتنی
هەمــوو ڕێنوێنییــە پزیشــکییەکان لــە
قۆناغــی دوای کۆرۆنــا کــورد بــە ســەر
ڕێژیمدا زاڵ دەکات.
بــە هیــوای ســەرکەوتن بــە ســەر ئــەم
نەخۆشــییە و ســەرچاوەی هەمــوو
نەهامەتی و نەخۆشییەک واتە کۆماری
ئیسالمیی ئێراندا.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

ناوەنــدی هاوکاری:
فەلســەفەی نــەورۆز وەکــوو هێمــای ژیانــەوە و ڕاپەڕیــن دەکەینــە سەرباشــقەی خەباتمــان
بــە بۆنــەی نەورۆز و هاتنی ســاڵی نوێی
کوردی
کۆمەاڵنــی خەڵکــی خەباتگێــڕی
کوردستان
جارێکــی دیکــە لە کاتێکــدا بەرەوپیری
نــەورۆز ،جێژنــی نەتەوەیــی کــورد و
وەرزی ژیانــەوەی سروشــت دەچینــەوە
کــە واڵتەکەمــان ئەگەرچــی هێشــتا لــە
ژێــر چەپۆکــی دەســەاڵتێکی تاوانکاری
خولقێنــەری کارەســات و زەبروزەنــگ
و دیکتاتۆریدایــە ،بــەاڵم هــاوکات
الپەڕەیەکــی زێڕینــی دیکە لــە مێژووی
خەبــات و ڕاپەڕین و بەرەنگاریی گەالنی
ســتەملێکراوی ئێــران و کوردســتان لــە
بەرانبــەر ئــەو سیســتمە ئازادیکــوژەدا
هەڵدرایەوە.
ســاڵێک کــە تێپــەڕی ،درێــژەی چــوار
دەیــە داپڵۆســاندن و چەوســاندنەوە و
کەمتەرخەمــی بەرانبــەر بــە مــاف و
داخوازییــە مرۆییەکانــی گەالنــی ئێــران
لەالیــەن کۆمــاری ئیســامییەوە بوو .لەم
ســاڵەدا شاهیدی زنجیرەیەک ئاڵوگۆڕی
نێوخۆیــی و دەرەکــی بوویــن کــە لــە
هەموویانــدا جەوهــەری دژەمرۆیــی ئــەو
ڕێژیمــە زیاتر لە جاران بۆ خەڵکی نێوخۆ
و بیــروڕای گشــتیی گەالنــی ناوچەکــە
ئاشکرا بوو.
لــە ســاڵی ڕابــردوودا ســەرکوتەکان،
پێشــێلکارییەکان و دڕندایەتیــی هێــزی
ســەرکوتکەر نــەک هــەر نەیتوانــی
تۆزقاڵێــک لــە ئیرادەی شۆڕشــگێڕی و
خەباتــی بێوچانــی کرێکارانــی مافخواز
و پێشــەنگایەتیی ژنانی یەکســانیخوازی
واڵتەکەمــان لــە ڕەوتــی خەبــات و
تێکۆشــاندا کەم بکاتــەوە ،بەڵکوو بوێری
و ئازایەتیــی ئــەوان و یەکڕیزیــی هەمــوو
چین و توێژە ســتەملێکراوەکانی دیکەی
کۆمەڵــگا زیاتــر لە جاران لــە گۆڕەپانی
کردەوەدا سەلمێنرا.
گرینگتریــن ڕووداوی ئــەم ســاڵ
بەربەرەکانێــی شــکۆداری خەڵــک
و تێپەڕینیــان لــە هێڵــە ســوورەکانی
کۆماری ئیســامی بوو کە لە ڕاپەڕینە
جەماوەرییەکانــی خەزەڵــوەر و بەفرانباردا

بــە شــێوەیەکی تایبەتــی ڕەنگــی دایــەوە
و لەرزۆکیــی کۆڵەکەکانــی ڕەوایــی
و هێــزی کۆمــاری ئیســامیی زیاتــر
لــە جــاران دەرخســت .نەتــەوەی کــورد
وەک هەمیشــە لــە ڕیــزی پێشــەوەی ئەو
خەباتــە ئازادیخوازانەیەدا حەماســەیەکی
مێژوویــی دیکــەی خولقانــد و بەتایبەتی
لە شارەکانی کرماشان ،مەریوان ،جوانڕۆ
و بــۆکان ڕاپەڕینــی ئازایانــەی خەڵک،
ڕێژیمی تووشــی شــڵەژانێکی کــەم وێنە
کرد.
ئەو ڕاپەڕینە لەگەڵ سەرکوتی خوێناوی
و بێبەزەییانــەی ڕێژیــم بــەرەوڕوو بــوو و
هــەزاران کــەس لــە ئازاتریــن ڕۆڵەکانــی
گەالنــی ئێــران و گەلی کورد بە تایبەتی
لەالیــەن هێزە دژی گەلییەکانەوە کوژران
و بریندار بوون و هەزاران کەسی دیکەش
بــە شــیوەیەکی دڕندانــە ڕفێنــران و لــە
چاڵــە ڕەشــەکانی ڕیژیمــدا کەوتنــە ژێــر
ســووکایەتی و ئەشکەنجەی جەستەیی و
دەروونــی و گوشــار و هەڕەشــە بــۆ ســەر
بنەماڵەکانیان هێشتا درێژەی هەیە.
بــەاڵم ڕێژیــم بــە پیچەوانەی ئــەوەی کە
بــە ســەرکوتی خەڵــک دەیهــەوێ خــۆی
وەکــوو دەســەاڵتێکی بەهێز نیشــان بدات،
لــە هەر دوو ئاســتی نێوخۆیی و دەرەکیدا
دەستەوەســتانی و بــێ توانایــی خــۆی لە
چارەســەری کێشــەکاندا بــە تــەواوی
دەرخست.
لەالیەکــەوە ئابووریــی ئێــران کــە پێشــتر
بەهــۆی دەســتێوەردانی حکوومــەت و
دامەزراوەکانــی ژێــر فەرمانــی ڕێبــەر و
گەندەڵــی و تااڵنی ســەرمایەکانی واڵت
لەالیەن کاربەدەستانی بااڵی ڕێژیمەوە لە
دۆخێکی شپرزەدا بوو ،پاش هەڵوەشانەوەی
ڕێککەوتنــی ناوکــی کــە لێکەوتــەی
ڕاســتەوخۆی سیاســەتەکانی خــودی
ڕێژیــم بوو ،لەوەش زیاتر تووشــی داتەپین
و کورتهێنانــی بوودجــە بــووە کــە ئەوەش
لــە تەنیشــت تێچــووی سەرســووڕهێنەری
نێودەوڵەتییەکانیــان،
ئاژاوەگێڕییــە
تااڵنچیەتیــی بەرپرســان ،نادادپەروەریــی
کۆمەاڵیەتــی ،گرانــی ،دابەزینــی
نرخــی تمــەن ،بێــکاری ،هــەژاری و...

دەســەاڵتدارانی تارانی تووشی قەیرانێکی
پڕووکێنــەر کــردووە کــە لێهاتوویــی و
زانستی چارەسەری ئەو قەیرانەیان نیە.
لەالیەکــی دیکــەوە ،لە واڵتانــی ناوچەدا
خەڵــک زیاتــر لــە ڕابردوو ،لە سیاســەتی
داگیرکارانــە و ناوەرۆکــی کاولکــەر
و دژەمرۆیــی کۆمــاری ئیســامی
تێگەیشــتوون و ئیدئۆلۆژیــی ئایینیــی
ئــەو ڕێژیمــە چیــدی توانای ڕاکێشــانی
ســەرنجی خەڵــک و فریودانــی بیــروڕای
گشتیی گەالنی ناوچەی نەماوە ،هەربۆیە
لــە لوبنانــەوە هەتــا ســووریە و بەتایبەتــی
شــەقامی شــارە شیعەنشــینەکانی عێــراق
شــاهیدی داڕمانــی ڕەوایــی ئیدئۆلۆژیی
کۆماری ئیســامی بووین کە پێشــتر لە
ژێــر دەمامکی پاراســتنی شــوێنە پیرۆزە
ئایینییەکان و شەڕی تیرۆردا پێگەیەکی
لە نێو بەشێک لە خەڵکی ئەو واڵتانە بۆ
خۆی دەســتەبەر کردبوو ،بەاڵم ئێســتا لە
ڕووی ئیدئۆلۆژیکەوە بە تەواوی ڕەنج بە
خەسار و مایەپووچ دەرچووە.
هــەر لــەو پێوەندییــەدا کوژرانــی قاســم
ســلێمانی ،فەرماندەی سپای تێرۆریستیی
قودس و بەڕێوەبەری سەرەکیی پیالنەکانی
ڕێژیــم لە ناوچەکــەدا لەالیەن ئەمریکاوە،
بەرهەمێکــی دیکەی دەســتێوەردانەکانی
کۆمــاری ئیســامی لــە ناوچەکــەدا
بــوو کــە لەگــەڵ پێشــوازیی گەالنــی
ئازاردیتــووی ناوچەکــەش بــەرەوڕوو بوو.
هەر لە درێژەی ئاڵوگۆڕەکانی پێوەندیدار
بەو ڕووداوەدا یەکەی مووشــەکیی سپای
پاســداران فڕۆکەیەکــی نەفەرهەڵگــری
ئۆکراینیــی کــردە ئامانج کە لە ئاکامدا
دەیان کەســی بێ تاوان گیانیان لەدەســت
دا و قەیرانێکــی نێوخۆیی و گوشــارێکی
نێودەوڵەتیی دیکەی خســتە سەر گەمارۆ
و گوشارەکانی پێشوو.
لــە دژکــردەوە بــەو ڕووداوە و چلــەی
گیانبەختکردوانــی ڕاپەڕینــی خوێناویی
خەزەڵوەردا شــەقام و زانکۆکانی ئێران بۆ
جارێکی دیکە بوونە مەکۆی ناڕەزایەتی
و دروشــمدان دژ بە تەواویەتی پێکهاتەی
ڕێژیم و لە کوورەی ڕقی جەماوەردا هێما
و وێنەکانی ڕێبەرانی ڕێژیم ئاگریان تێ

بەردرا.
هــەر لــەم ســاڵەدا شــانۆی هەڵبژاردنــی
مەجلیســی شــۆرای ئیســامیی ڕێژیــم
لەکاتێکدا بەڕێوە چوو کە بۆ یەکەمجار
بایکۆتێکــی بەربــاو سەرانســەری
ناوچەکانی ئێران و کوردســتانی گرتەوە،
بــە جۆرێک کە تەنانــەت لە ئامارەکانی
خــودی ڕێژیمیشــدا نەیانتوانی نکۆڵی لە
ســەرکەوتنی بایکۆت و تەریککەوتوویی
ڕێژیم لە نیو خەڵکدا بکەن.
لــە بەهــار و زســتانی ئەمســاڵدا بەهــۆی
شــەپۆلی بــاران باریــن ،الفاوێکــی
ماڵوێرانکــەر ناوچەکانــی ئێــران و
کوردســتانی گرتــەوە کــە بــەو هۆیــەوە
زیانێکــی گیانــی و ماڵیــی زۆر لــە
خەڵــک کــەوت و ژینگەی واڵت خاپوور
کــرا .لــەو نێوانــەدا بۆ جارێکــی دیکەش
دەستەوەســتانی و بــێ مودیریەتیــی
ڕێژیــم دەرکــەوت و ســەلمێنرایەوە کــە نە
ئیــرادە و نــە توانــای بەرەنگاربوونــەوەی
ئــەو جــۆرە کارەســاتانەیان تێــدا نییــە و
خەڵک لــە بەرانبــەر کاولکاریی ڕووداوە
سروشــتییەکاندا  -کە بەشــێک لەوانەش
کاریگەریــی سیاســەتی دەســەاڵتدارانیان
لــە ســەرە -ناتوانــن پشــت بــە یارمەتــی و
پشــتیوانیی ڕێژیــم ببەســتن ،ڕێژیمێــک
کــە نە خــۆی توانای پاراســتنی خەڵکی
تێدایــە و نــە لووتبەرزییەکانیــان ڕێگــە
دەدات داوای یارمەتــی لــە کۆمەڵــگای
نێونەتەوەیی بکەن.
دوایین کارەســاتی ئەمســاڵ کــە بەهۆی
گوێنەدانــی ڕێژیــم بــە دۆخــی ژیــان
و تەندروســتیی خەڵــک ڕووی دا،
گواســتنەوەی ڤایرۆســی کۆرۆنــا لــە
چینەوە بۆ ئێران و لە ئێرانەوە بۆ واڵتانی
دەوروبــەر بوو کە بەهــۆی کەمتەرخەمی
و نەزانکاریــی دەســەاڵتدارانی تــاران
ئێســتا ســێبەری هەڕەشــە باڵــی بــە ســەر
ئێــران و هەمــوو ناوچەکــەدا کێشــاوە و
تــا ئێســتاش ڕێژیــم هیــچ هەنگاوێکــی
ئەرێنیــی بــۆ پێشــگرتن بــە باڵوبوونەوەی
ئــەو نەخۆشــییە هەڵنەگرتــووە و بگــرە بە
بێ گوێدانە ڕێنوێنییە تەندروســتییەکان،
شــاری قوم وەکوو ناوەندی ئەو نەخۆشییە

نــەک هــەر قەرەنتینــە نەکــراوە ،بەڵکــوو
کراوەتــە ناوەندێــک بــۆ هەناردەکردنــی
ڤایرۆســی کۆرۆنا بۆ هەموو ناوچەکانی
ئێران و کوردســتان .هەر ئەو سیاســەتەش
بۆتــە هــۆی تووڕەیــی زیاتــری خەڵــک
لــە سیاســەت و بەڕێوەبەریــی کۆمــاری
ئیسالمی.
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ پرســی مودیریەتــی
ئــەو قەیرانــەدا خامنەیــی ،ڕێبەری ڕێژیم
لــە بڕیارێکــی نوێــدا دەســەاڵتەکانی
لــە وەزارەتــی تەندروســتی و کابینــەی
ڕۆحانی وەرگرتۆتەوە و ڕادەســتی ســپای
تیرۆریســتیی پاســدارانی کــردووە .ئــەو
ئاڵوگــۆرە لــە الیەکەوە بۆ جارێکی دیکە
ئــەو ڕاســتییە دەردەخــات کــە ســەرۆک
کۆمــار و حکوومــەت لــەو سیســتمەدا
خاوەنــی دەســەاڵتێکی ڕاســتەقینە نیــن.
لــە الیەکــی دیکەوە ئاماژەکان وا نیشــان
دەدەن کــە ڕێژیــم بــە نــاوی مودیریەتــی
قەیرانــەوە خەریکــی میلیتاریزەکردنــی
زیاتری کۆمەڵگا و خولقاندنی تاوانێکی
دیکــە دژ بــە مرۆڤایەتییــە و پێویســتە
ئازادیخــوازان و خەڵکــی واڵتەکەمــان و
کۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی بــە هەڵگرتنــی
هەنــگاوی پێویســت ئــەو سیاســەتە
دژەمرۆییــە لەقاو بدەن و پێش بە ڕوودانی
کارەساتێکی گەورە بگرن.
هەروەهــا ئێمە وەکوو ناوەنــدی هاوکاریی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران بــە
پێویســتی دەزانیــن وێــڕای پێداگــری
لەســەر ڕاگەیەنــدراوی پێشــووی خۆمــان
لــەو پێوەندییــەدا ،جارێکی دیکــە داوا لە
خەڵــک بکەین بە ڕەچاوکردنی ڕێنماییە
تەندروستییەکان ،یارمەتیدەری هەوڵەکان
بۆ سەرکەوتن بە سەر ئەو پەتایەدا بن.
هاونیشتمانیان!
کــۆی ئــەو ڕووداوانــەی ســاڵی ڕابردوو
نیشــان دەدەن کــە ڕێژیــم لــە هەمــوو
ڕوویەکەوە لە ئاستی جیهانی و ناوچەیی
و نێوخۆییــدا لــە گێــژاوی قەیــران و
دەستەوەســتانی چەقیــوە و هەرچــی زیاتر
پەلەقاژە دەکات زیاتر ڕۆ دەچێتە نێو ئەو
گێــژاوەوە .بێگومــان ئــەوە هێــز و ئیرادەی
شۆڕشــگێڕانەی یەکگرتــووی ئێوەیە کە

لــە ســاڵی داهاتــوودا دەتوانــێ ڕێژیــم بۆ
هەمێشــە لە زۆنگاوی قەیرانەکانیدا نوقم
بکات و مرۆڤایەتی لەو دێوەزمە نگریسە
ڕزگار بکات.
بــا هەموومــان ئەمســاڵ فەلســەفەی
نــەورۆز وەکوو هێمای ژیانەوە و ڕاپەڕین،
بکەینە چرای ڕێگای ژیان و خەباتمان و
بە تێکۆشــان و گیانبازیی زیاتر ،یەکڕیز
و یەکگرتــوو تــا ڕووخاندنــی ڕێژیــم و
بنیاتنانــی داهاتوویەکــی دوور لە ئازار و
ستەم و چەوسانەوە بۆ خۆمان و نەوەکانی
داهاتــوو ،لــە ســەنگەری خەباتــدا پتــەو
ڕاوەســتین و بــە کەڵکوەرگرتــن لە هەموو
شــێوەکانی خەباتــی ئازادیخوازانە ،یەک
جار بۆ هەمیشــە کۆتایــی بە مۆتەکەی
دەســەاڵتی ســتەمکارانەی ڕێژیمــی
ئازادیکــوژ و کاولکــەری کۆمــاری
ئیسالمی بێنین.
ئێمــە لە ناوەنــدی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردســتانی ئێرانــدا وێــڕای پیرۆزبایــی
نــەورۆز و ســەری ســاڵی نوێ لــە گەلی
کــورد و ســەرجەم ئازادیخوازانی گەالنی
ئێران ،لەگەڵ شەهیدانی ڕێگای ئازادی،
یەکســانی و ڕزگاریــی واڵتەکەمــان
پەیمانی نوێ دەکەینەوە کە تا وەدیهێنانی
ئاواتەکانیــان و بنیانتانــی سیســتمێکی
دێموکراتیــک و دابینبوونــی مــاف و
ئازادییەکانی نەتەوەکەمان ،لە سەنگەری
گیانبــازی و تێکۆشــاندا بــەردەوام بیــن و
وانــەی نەســرەوتن تــا ســەرکەوتن بکەینە
چرای ڕێنوێنی تێکۆشانمان.
ساڵو لە شەهیدانی ڕێگای ئازادی و
دادپەروەری
ساڵو لە ئیرادەی پۆاڵیینی زیندانیانی
سیاسی
سەرکەوێ خەباتی گەالنی ئێران بۆ
ڕووخاندنی کۆماری ئیسالمی
سەرکەوێ خەباتی ڕزگاریخوازانەی
گەلی کورد
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
نەورۆزی ١٣٩٩ی هەتاوی
٢٧٢٠ی کوردی
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نامــەی ســەرئاوەاڵی پێوهندییـه نێونهتهوهییهکانــی حیزبــی دێموکــرات
لەهەمبــەر مەترســیی نەخۆشــیی کۆرۆنــا و دۆخــی کوردســتان
بۆ کۆڕ و کۆمهڵه نێونهتهوهییهکان
ڕێکخراوی تهندروستیی جیهانی
وهزارهتــی دهرهوهی واڵتانــی یهکێتیــی
ئورووپا
حیزب و ڕێکخراوانی دۆست و هاوپهیمان
بهڕێزان،
ساڵوی گەرمی ئێمە قەبووڵ بفەرموون
وەکــوو ئــاگادارن ،بەداخــەوە نەخۆشــیی
کۆرۆنــا لــە ئێــران بــاو بووەتــەوە و
هەمــوو جوغرافیــای ئێرانــی گرتووەتەوە،
باڵوبوونەوەی ئەو نەخۆشــییە لە واڵتێکی
وەک ئێراندا کە پێکهاتەیەکی گەندەڵی
هەیە و ژێرخانی لەشساغییەکەی قەیرانی
زۆر گەورەی هەیە ،مەترسییەکی گەورە
بۆ سەر گیانی هاوواڵتییانی ئێرانە.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بۆ
ئــاگاداری لــە دۆخی ئێران و کوردســتان
کۆمیتــەی قەیرانــی پێــک هێنــاوە.

کۆمیتەکــەی ئێمــە لــەو باوەڕەدایــە
یەکێــک لــە قەیرانــە گــەورەکان ئەوەیە
کــە کۆمەڵــگای ئێران دەســتی بە هیچ
ســەرچاوەیەکی زانیاریــی جێــگای باوەڕ
ڕانــاگات کــە زانیــاری لــێ وەربگرێــت،
کۆمەڵــگای ئێــران لــە  ٤١ســاڵی
ڕابردوودا هیچ متمانەیەکی بە دەزگای
ڕاگەیاندنی کۆماری ئیســامی نەماوە
و ئــەوەش وای کــردووە زانیــاری لــە
شــوێنی جیاواز وەرگرێت و زۆر کەسیش
بــۆ ئــەوەی دەرمانێــک بفرۆشــن زۆر
بــە گەرمــی بەنــاوی دژه کۆرۆنابــوون
بانگەشە بۆ دەرمانەکەی دەکات؛ بۆ ئەو
پرســە پێویسته بە یارمەتیی ڕێکخراوەی
بێهداشتی جیهانی بەشی زمانی فارسی
لە ماڵپەڕی سەرەکیی ئەو ڕێکخراوەیەدا
بکرێتــەوە و زانیارییــە پێویســتەکان لــەو
ڕێگایــەوە بگاتــە دەســتی خەڵکی ئێران.

کۆمیتــەی ئێمە بــەو هۆکارانەی خوارەوە
پێــی وایە که خەڵکی کوردســتانی ئێران
کە دەکەونە چوار پارێزگا ،زیاتر گیانیان
لە مەترسیدایە:
یەکەم :بەپێی ئاماری فەرمیی وەزارەتی
تەندروســتی ڕێژەی تەخت لە کوردســتان
بــە هــەر هەزار کەس تەنیــا  ١.٥تەختە و
نەخۆشخانەکانڕرایانگەیاندووە کە توانایی
دابینکردنــی شــتومەکی پێویســتیان بــۆ
پاراستنی کارمەندەکانیشیان نییە.
بەرپرســانی
ســەرجەم
دووهــەم:
نەخۆشــخانەکانی کوردســتان لەگــەڵ
خەڵکــی دەوڵەمەنــدی کوردســتان
کۆبوونــەوە و باســی ئەوەیــان کــردووە
کــه هیــچ بودجەیەکیــان نییــە ،بــۆ
ڕووبەڕووبونەوە لەگەڵ ڤایرۆســی کۆرۆنا
و پێویســتە خەڵــک بودجەیــەک دابیــن
بکــەن و بیــدەن بــه نەخۆشــخانەکان بــۆ

دەزگای ڕاگەیاندنــی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات کرایــە
ئامانجــی هێرشــی ســایبێری ڕێژیمــی ئێــران
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران ئێــران لــە
درێــژەی هێرشــە ســایبێرییەکانیدا
بــۆ جارێکــی دیکــەش هێرشــی کــردە
ســەر دەزگای ڕاگەیاندنــی گشــتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
و تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــی حیزبــی
دێموکراتــی کــردە ئامانــج .لەو هێرشــەدا
ڕێژیمــی ئێســامیی ئێــران ســەرجەم تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکانــی تایبــەت بــە حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێرانی کردووەتە
ئامانج.

ڕێژیمی ئێران لەو هێرشــە سایبێریەدا ئیزن
بە بەکارهێنەرانی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
نــادات کە پۆســت و بەرنامەکانی کە لە
سوشیال میدیای حیزبی دێموکراتەوە باڵو
دەکرێنەوە ،بیبینێت.
ئــەوە یەکــەم جــار نییــە کــە ڕێژیمــی
ئیســامیی ئێــران هێــرش دەکاتــە تــۆڕە
کۆمەاڵتییەکانــی حیزبــی دێموکــرات.
هــاوکات ڕێژیمی ئێران بە دانانی پەیجی
ساختە بە ناوی حیزبی دێموکرات هەوڵی
سیخوڕی بە سەر خەڵکدا دەدات.

لــە ماوەی ڕابردووشــدا ڕێژیمــی ئێران بە
ناردنــی پەیــام بــۆ بەکارهێنەرانــی تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان هۆشــداری پێدابــوون
کــە نابێت هیچ پۆســت و نووســراوەیەکی
تایبەت بە حیزبی دێموکرات الیک بکەن.
ڕێژیمــی ئێران لــە چاالکییەکانی حیزبی
دێموکــرات لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا
ترســی هەیــە و بــۆ ئــەو مەبەســتەش بــە
فەرمــی داوای لــە کۆمپانیــای تێلێگرام
کردبــوو کــە پێش بــە چاالکیــی گرووپە
دژبەرەکان بگرێت.

پەیامــی یهكیهتیـی ژنانـی دێموكراتـی كوردســتانی ئێــران
بهبۆنـهی ٧٤ـــەمین ســاڵڕۆژی دامهزرانـی ئــەو ڕێکخراوەیە
خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!
ژنانی تێکۆشەری مەیدانی خەبات!
 ٧٤ســاڵ بــهر لــه ئێســتا لــه ٢٤ی
ڕهشــهمهی ســاڵی ١٣٢٤ی ههتاویــدا،
یهكیهتیی ژنانی دێموكراتی كوردســتانی
ئێــران وهك یهكهمیــن ڕێكخــراوی ژنان له
كوردســتانی ئێــران به شــێوهیهكی مودێڕن
دامــهزرا .دامهزرانــی یهكیهتیــی ژنــان
بــوو بــه دهســتپێكی وەرزێکــی نــوێ لــه
بزووتنــهوهی ژنــان له كوردســتانی ئێراندا
كــه شــانازییهكهی وهك دهســتكهوتێكی
ی كوردســتان
بهنرخ دهگهڕێتهوه بۆ كۆمار 
و حیزبــه دامهزرێنهرهكــهی ،واتــه حیزبی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران .ئــهو
ههنــگاوه گرینــگ و مێژووییــه كــه بــوو
بــه هــۆی لهدایكبوونــی ڕێكخراوهكهمان،
ههنگاوێكی پێشــكهوتووانه و سهردهمیانه
بوو كه له ههلومهرجه ههستیارەکەی ئهو
كاتهدا زۆر ئهستهم بوو ،بەاڵم چوونکە له
هزر و بیری تیژ و ســتراتیژیی ڕێبهرانی
كۆمــار و بهتایبــهت پێشــهوا قــازی
محهممهد سهرچاوهی گرتبوو ،هەنگاوی
پێویستی بۆ هەڵگیرا.
ژنانی مافخوازی کوردستان!
مێــژوو ســەلمێنەری ئــەو ڕاســتییەیە
کــە دامەزراندنــی یەکیەتیــی ژنــان،
بــوو بــە دەروازەیــەک کــە ژنانــی گەلــە
بەشــخوراوەکەمان بــۆ یەکەمجــار ،بــە
شــێوەی ڕێکخــراو و سیســتماتیک و بــە
ئۆرگانیزاسیۆنێکی ســەردەمیانە ،تێکەڵ
بە خەباتی ڕزگاریخوازی و مافخوازانەی
گەلەکەمــان لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت
بــن و هــەر وەک بینیمــان ،یەکیەتیــی
ژنــان و بەگشــتی ژنانــی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت لە هەوڵدان بۆ خۆڕێکخســتن
و هاندانــی ژنان لە سەرانســەری ئێران بۆ
بەشــداری لــە بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتــی و
سیاسییەکاندا ،درێغییان نەکردووە.
هاونیشتیمانییانی خۆشەویست!
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی
ئێران لە کاتێکدا ئەو پەیامەتان پێشکەش
دەکات کــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت
بەگشــتی و ئێــران و کوردســتانی

ڕۆژهــەاڵت بەتایبەتی بە قۆناغێکی زۆر
هەستیاردا تێدەپەڕێت.
ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی بە تەواوی
ئیزۆلە بووە و دۆخی سیاســی و ئابووری
و کۆمەاڵیەتــی بەتــەواوی شــڵەژاوە
و بــە بەردەوامــی گوشــارە نێوخۆیــی و
نێونەتەوییــەکان ،ئەگــەری ئاڵوگــۆڕ لــە
ئێراندا دێتە ئاراوە و سیاســەتە نێودەوڵەتی
و میدیا جیهانییەکان ئەوە دەسەلمێنن کە
هەمــوو الیەنێکــی دەرەکــی و نێوخۆیــی
ئێــران ،خۆیــان بــۆ هاتنە ئــارای ئاڵوگۆڕ
لــە واڵتــدا ئامــادە کــردووە و ئامــادە
دەکــەن .بۆیــە چــاوەڕوان دەکرێــت کــە
ژنانــی تێکۆشــەری ئێــران بەگشــتی و
کوردســتان بەتایبەتی ،چاالکتر لە جاران
لە هەموو بزووتنەوە سیاسی و کۆمەاڵتی
و کولتوورییەکانــدا ڕۆڵ بگێــڕن و
هاوتەریــب لەگــەڵ چیــن و توێژەکانــی
دیکــەی کۆمەڵــگا بۆ مســۆگەرکردنی
ئازادییــە نەتەوەیــی و تاکەکەســییەکانی
خۆیــان تێبکۆشــن .هــەروەک کــە
بینیمــان لــە خۆپیشــاندانەکانی مانگــی
خەزەڵــوەر و دواتــری ژنــان لــە ڕیــزی
پێشــەوەی هەمــوو ناڕەزایەتییەکاندا بوون
و ڕۆڵــی کاریگــەر و بنەڕەتییــان بینیوە.
هەروەهــا دوای باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی
کۆرۆنــا بــۆ هەمــوو جیهــان ڕوونــە کــە
خەســارەکانی ئــەو ڤایرۆســە لــە ئیــران
گەلێک زیاتــرە لە ناوەندی باڵوبوونەوەی
ڤایرۆســەکە کــە واڵتی چینــە ،بێگومان
ئــەوەش دەگەڕێتــەوە بــۆ بــە ڕەواڵــەت
گــوێ پێنــەدان و خەمســاری تەواوییەتی
ڕێژیــم و لــە ڕاســتیدا سیاســەت و پیالنــە
شــاراوەکانی پشــتی ئــەو باڵوبوونەوەیــە.
دوای تەشــەنەکردنی ڤایرۆســی کۆرۆنــا
لە شــاری قومەوە بۆ سەرانســەری ئێران،
کوردســتان و ژنی کــورد جارێکی دیکە
بە هەســت بە بەرپرسیاری کردن بەرامبەر
بــە کۆمەڵــگا و نەتەوەکەیــان ،شــان بــە
شــانی پیــاوان لە ڕێکخــراوە مەدەنییەکان
خەریکی ئامادەکردنی پێداویســتییەکانی
تایبەت بە بەرنگاریی ئەم پەتایەن.
لــەو ڕاســتایەدا پێویســتە کــە ژنانــی

تێکۆشــەری گەلەکەمــان ،بــە هەمــوو
شــێوەیەک ڕێنماییــە جیهانــی و
پزیشــکییەکان بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە و
کۆنترۆڵکردنــی کۆرۆنا لە بەرچاو بگرن
و هەتــا بۆیــان دەکرێــت لــە ماڵەکانیــان
بمێننــەوە .چونکــە کۆمــاری ئێســامی
نــە توانــای بەرنگاربوونــەوەی پەتــای
کۆرۆنــای هەیە و نــە نییەتی هەنگاونان
لەو ڕاســتایادا .لە ڕاســتیدا ڕێژیم حەز بە
باڵوبوونەوەی ئەو پەتایە دەکات لە هەموو
شار و گوندێکی نێو جوغرافیای ئێران بە
سێ هۆکار:
یەکەم :دەنگی ناڕازی و بەرهەڵستکاری
گەالنــی ئێــران کــە شــەقامەکانی
سەرانســەری ئێرانی تەنیبوو ،بە ڤایرۆسی
کوشندەی کۆرۆنا کپ بکرێت.
دووهــەم :ڕێژیــم دەستەوەســتاوی و بــێ
توانایــی خــۆی وتێداچوونــی ئــەو هەموو
خەڵکــە بێتاوانــە ،وەک مەزڵوومنەمایــی
بخاتــە ئەســتۆی واڵتانــی جیهــان و
گەمــارۆوە نێونەتەوییــەکان .لــە حاڵێکــدا
گەمــارۆکان خــۆراک و کەرتــی دەرمان
و پزیشکییان لەخۆ نەگرتووە.
ســێهەم :بەهۆی کۆرۆنا و ئەو کارەســاتە
مرۆڤییــه کــە پێشــبینی دەکرێــت بــە
ســەدان هــەزار کــەس لــە ئێــران بکوژێت،
پرســگەلێکی وەک خســتنەخوارەوەی
فڕۆکە ئوکراینییەکە و مژاری ئەتۆمی
و قەیرانــی بودجــە و مووچە و...هتد لە
نێوخۆی ئێران و جیهان بشارێتەوە.
ژنانی مافویستی کوردستان!
جێگــەی خۆیەتی کە لــەو ڕۆژە پیرۆز و
بە شــکۆیەدا ،جارێکــی دیکە پیرۆزبایی
٢٤ی ڕەشــەمە ،ســاڵڕۆژی دامەزراندنی
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران لــە خەڵکــی کوردســتان بەگشــتی
و ژنانــی خەباتــکار و مافویســتی
گەلەکەمان بەتایبەتی بکەین.
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی
کوردستانی ئێران
٢٤ی ڕەشەمەی ١٣٩٨ی هەتاوی
2٤ی مارسی ٢٠٢٠ی زایینی

ئەوەی بتوانن لەگەڵ نەخۆشــیی کۆرۆنا
ڕووبەروو ببنەوە.
ســێهەم :بــە بڕیــاری حکوومــەت ،بــازاڕ،
قوتابخانــه و بەشــێک لــە ئیــدارەی
شــارەکانی کوردســتان داخــراوە ،بــەاڵم
شــارەکان قەەرنتینــە نیــن و هاتوچــۆی
نێوان شــارەکانیش بەردەوامە ،بەو شــێوەیە
نەخۆشــییەکە کۆنتــرۆل ناکرێــت ،ئەگەر
بازاڕیــش زیاتــر لــە مانگێــک داخرێــت
ئەگــەری هەیە قەیرانــی ئابووریی گەورە
ســاز بێت و چون خەڵکی کوردســتان زۆر
هــەژارن و ڕوونــە توانایــی ئەوەیــان نییــە
بــازاڕ بــۆ مــاوەی درێــژ داخــەن و ئەوەش
دەبێتــە هــۆی ئــەوەی کــه نەخۆشــییەکە
بنەبڕ نەبێت.
چــوارەم :لــە پارێــزگای ورمێ لە شــاری
سەردەشــت ،بەپێــی ئامــار  ٨٠٠٠کــەس
برینــداری چەکــی کیمیایــی ســەردەمی

شــەڕی ئێران و عێراق هەیە ،هەتا ئێســتا
خەڵک بە شــێوەی خۆبەخــش هاتوچۆیان
بۆ ئەو شــارە ڕاگرتــووە ،حکوومەت هیچ
هاوکارییان ناکات.
پێنجــەم :ڕێــژەی هەژاری لە کوردســتان
زیاتــر لــە  ٦٠لەســەدی کۆمەڵگاکەیــە،
ئەگــەر حکوومــەت ئامــادە نەبێــت
شــتومەکی خواردنیــان بــۆ دابیــن بکات،
ئەگــەری زۆرە قەیرانــی خــۆراک لــە
کوردستان ساز بێت.
کومیتــەی قەیرانــی ئیمــە بــەوردی
ئــاگاداری دۆخــی کوردســتانه ،دڵنیاتان
دەکەینەوە ئەگەر پێش بەو قەیرانە نەگیرتێ
کە لەوێ هەیە ،خەڵکێکی زۆر تێدادەچن
و نەخۆشییەکەیش بنەبڕ ناکرێت .تکاتان
لێدەکەیــن کــە بــە ڕێــگای ڕێکخــراوەی
تەندروســتیی جیهانــی ســەردانی چــوار
پارێزگای ورمێ ،کوردســتان ،کرماشــان

و ئیــام بکــەن و خۆتــان لــە نزیکــەوە
دۆخەکــە ببیــن و یارمەتیــی ڕاســتەوخۆ
بــە نەخۆشــخانەکانی ئــەو شــارانە بــدەن،
دڵنیاتــان دەکەینــەوە بەهــۆی هەژاریــی
خەڵــک و پشتگوێخســتنی حکوومــەت،
نەخۆشــیی کۆرۆنا لــەو ناوچەیە قەیرانی
مرۆڤیی زۆر گەورە دەنێتەوە.
هــەر گەاڵڵەیەکتــان بــۆ یارمەتیدانــی
خەڵکــی ئێران داڕشــت ئەوەتــان لەبەرچاو
بێــت کــه پێکهاتــەی ڕێژیــم زۆر زۆر
گەندەڵــە و هــاوکات ئــاگادار بــن کــە
ڕێژیــم هەمــوو پرســێکیش لە کوردســتان
بــە ڕوانگــەی تەناهی و مەترســیی ســەر
دەسەاڵتداریی خۆی سەیری دەکات.
پێوهندییه نێونهتهوهییهکانی حیزبی
دێـموکراتی کوردستانی ئێران

پێشــمەرگەکانی شــار چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد
پێشــمەرگە قارەمانەکانــی ســنەی
خوێنــاوی لە ناوەندی دەســەاڵتی ڕێژیم،
وەفاداریــی خویــان بــە ڕێبــازی حیزبــی
دێموکرات دووپات کردەوە .شەوی ١٧ی
ڕەشــەمە ،لەســەر پــردی «چەمــران»،
ڕووبــەڕووی بورجــی میــاد ،لەالیــەن
ڕێبوارانــی وەفادار بە ڕێبازی دێموکرات
لە ســەنگەری شــار ،چاالکیــی تەبلیغی
بەڕێــوە چــوو .پێشــمەرگەکانی شــار
ئارمــی حیزبــی دێموکراتیــان هەڵکــرد و
پشــتیوانیی خۆیان لــە حیزبی دێموکرات
دەربڕی.
ئێــوارەی ڕۆژی ٢٣ی ڕەشــەمە،
خاکیپۆشــانی دێموکــرات لــە «دونــدی
شــاخی تەرەغــە و حەوزەگەورەی شــاری
بــۆکان» بــە هەڵدانــی ئــااڵی پیــرۆزی
کوردســتان و نووســینەوەی دروشــم،
پشــتیوانیی خۆیان لــە حیزبی دێموکرات
و ڕاســان دەربــری و پەیمانیــان لەگــەڵ
ڕێبازی حیزبی دێموکرات نوێ کردەوە.
لــەو چاالکییەدا دروشــمگەلێک وەک:
«بژی ڕاســان ،بــژی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران  ،ســاو لــە ڕاســانی
شــاخ و شار ،شار پشتیوانی شاخە ،ساڵو
لــە تیشــک تــی ڤــی ،ســاو لە قــازی.
قاســملوو و شــەرەفکەندی ،ســاو لــە
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران،
ســاو لــە شــەهیدانی ڕاســان ،ڕاســان
هێمایە» و دروشمی دیکە دەبینران.
هەروەهــا ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی
دێموکراتی کوردســتانی ئێــران بەبۆنەی

هاتنــی ســەر ســاڵ و پەیمــان نوێکردنــەوە
لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدان چاالکیــی
تەبلیغییان بەڕێوە برد؛ لە شــاری ســنەی
خوێنــاوی تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە
گوندی نییەر ئارمی حیزبی دێموکراتیان
لە بەرزاییەکانی کێوی نییەر هەڵکرد.
هەروەهــا ئەندامانی حیزبی دێموکرات لە
گونــدی «وزمەڵە» ســەر بە سەرشــیوی
ســەقز ئــااڵی کوردســتانیان لــەو گونــدە
هەڵکــرد .لەالیەکــی دیکــەوە ئەندامــان
و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــۆ وەفاداریــی بــە
ڕێبــازی شــەهیدان ســەردانی بنەماڵــەی
زیندانیانی سیاســی و شــەهیدان دەکەن و
بە بۆنەی هاتنی ســاڵی نوێ پیرۆزباییان
لــێ دەکــەن .تێکۆشــەرانی دێموکرات لە
ناوچەی بۆکان ،وەک نەریتی سااڵنەیان
بەپیر ساڵی نوێ و نەورۆزی کوردستانەوە،
سەردانی بنەماڵەی شەهیدان و زیندانیانی
سیاســییان کردووە و جێژنانەیان پێشکەش
کــردوون .لــەو ســەردانەدا تێکۆشــەرانی

«مریــەم خانمــی قازی»
مااڵوایــی لــە ژیان کرد
خاتــوو «مریــەم خانمــی قــازی» کچی
پێشەوا قازی محەممەد بەهۆی نەخۆشیی
شێرپەنجه لە «عەممان» پێتەختی واڵتی
ئــۆردۆن کۆچــی دوایــی کــرد .ڕۆژی
یەکشــەممە ٢٥ی ڕەشــەمەی ١٣٩٨
هەتــاوی خاتــوو «مریــەم خانــی قازی»
کچــی پێشــەوا قازی محەممــەد بەهۆی
نەخۆشــیی شــێرپەنجە لــە تەمەنــی ٧٣
ســاڵیدا لە یەکێک لە نەخۆشــخانەکانی
شــاری عەممــان پێتەختی واڵتی ئۆردۆن
کۆچــی دوایی کــرد .مریەم خانی قازی
خێزانی سەرداربەگی جاف بوو و یەکێک
لە ژنە بەهەڵویســتەکانی کورد و وەفادار
بــە ڕێبــازی باوکــی و ئامانجەکانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــوو
و هەســت ســۆزێکی تایبەتــی بــۆ
خەباتگێڕانــی گەلــی کــورد بــوو .مریەم
خانــم لە چەنــد ڕووداوی دڵتەزێن لەگەڵ
حیزبەکەی پێشەوا هەست و سۆزی خۆی
دەربــڕی .کاتێک هەواڵی شــەهیدبوونی
ڕێبــەری مەزنمان دوکتــور عەبدولڕەحمان
قاســملووی پێ گەیشــت دەســتی کرد بە
شــین و هاوار کە باوکمیان شــەهید کرد.
یــان لە کاتــی دەرمانداوکردنــی پۆلێک

لــە پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران کــە لە بەغــدا لە ژێر
چاوەدێریی پزیشــکیدا بــوون مریەم خان و
بنەماڵەکەی بەردەوام یارمەتیدەریان بوون.
مریــەم خــان لەگــەڵ ئەوەیکــە لــە ژیانیدا
هــەوراز و نشــێوێکی زۆری دی و زۆر
جــار تووشــی ئاوارەیــی و دەربــەدەری بوو
بــەاڵم قەت ئەو ناهەموارییانە شــوێنی لە
ســەر لە ئیرادەی نیشــتمانپەروەریی دانەنا
و بــە هیــواوە چــاوی لــە ژیــان و خەباتی
گەلەکــەی دەکــرد .حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران وێــڕای پرســە و
سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــەی پێشــەوای
گەورەمــان قــازی محەممــەد بــە تایبەت
کاک عەلــی قــازی بــرای مریــەم خــان
و خوشــکەکانی و کاک داود جــاف
کــوڕی کاک ســەردار جــاف و مریــەم
خانم و خوشــکەکانی دەردەبڕێ و هیوای
ســەبوورییان بۆ دەخوازێ و هیواخوازیشــە
ڕۆحــی مریــەم خانــم بە بەهەشــتی بەرین
شاد بێ.
ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
٢٦ی ڕەشەمەی ١٣٩٨

دێموکــرات بنەماڵــەی زیندانــی سیاســی
و شــەهیدانی ڕێــگای ڕزگاریــی
کوردســتانیان دڵنیا کردووەتەوە کە خوێن
و خەباتــی ڕۆڵەکانیــان هــەردەم هەوێنــی
ئەمــەگ و وەفــا و شــێلگیری لەخەبــات
دایــە .هــاوکات تێکۆشــەرانی دێموکرات
ســەردانی گڵکــۆی شــەهیدان دەکــەن و
پەیمان لەگەڵ ڕێبازیان نوێ دەکەنەوە.
هەروەهــا ڕۆژی دووشــەممە ٢٦ی
ڕەشــەمە ،ئەندامانی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە مەریــوان ،لــە
بەرەبەری ســاڵی نوێدا ،یادی شــەهیدانی
حیزبــی دێموکراتیــان بەرز ڕاگــرت و بەو
شــێوازە ئەمەگداریــی خۆیــان بــە ڕێبازی
نەمران ڕاگەیاند .خاکیپۆشــانی شــار لەو
چاالکییــەدا بــە دانانی جامانــە و وێنەی
شــەهیدان و هەروەهــا هەڵکردنی لۆگۆی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
وەفاداریــی خۆیــان بــە ڕێبــازی حیزبــی
دێموکرات دەربڕی.

درێژەی پەیڤ
بوهاڵم داخی خۆی به سهر خهڵكی ئێراندا
ههڵڕشت.
پێــش لــهوهش لــه خهزهڵــوهردا بــه ســهدان
كهســی له سهرتاســهری ئێران كوشتار كرد
و به ههزارانی بریندار و دهیان ههزاریشــی
دهسبهسهر كرد.
ســاڵی  ،١٣٩٨بــه ملهــۆڕی و دروشــمه
بێبنهماكانــی وهلیی فهقیه دهســتی پێكرد
و ههتــا دههــات لــه ســهرهڕۆیی ناوكییــان
زیاتــر دهكــرد و لهگــهڵ بانــك و سیســتمه
جیهانییــهكان كێشــهی زۆرتریــان دروســت
كــرد .لــه نێو ئێرانیــش ڕۆژ له دوای ڕۆژ
سهركوت و كوشتاریان زیاتر كرد.
ســاڵی  ،١٣٩٨ســاڵی پــڕ لــه مــهرگ و
نههامهتــی بــۆ نهتهوهكانی ئێران بوو و لهم
مهرگهســاڵهدا ،هــهزاران بنهماڵــه له كورد
و تــورك و فــارس و عــهرهب و بهلــووچ و
توركمــهن داخــدار بوون و به كرۆناوه ســاڵ
نــوێ دهكهنــهوه و لووتكــهی ئازارهكانــی
كرۆنا ماوهتهوه بۆ ســاڵی داهاتوو .گهالن
هیــوادارن لهگــهڵ لووتكــهی كرۆنــادا،
ڕێژیمیــش بــهرهو لێژایــی و قواڵیی دۆڵی
نهمــان بــڕوا ،چوونكــه هــهر ڕۆژ زیاتــر
مانــهوهی ڕێژیمــی ویالیهتــی فهقیــه،
مهرگێكــی نــوێ بــه دیــاری بــۆ خهڵــك
دێنــێ .بههیــوای نهمانــی ســهرچاوهی
نههامهتییهكان له ساڵی ١٣٩٩دا.
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پەیامی نەورۆزیی
بەڕێز لێپرســراوی گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران

هاونیشتمانیانی بەڕێز
خەڵکــی ئازادیخــواز و تێکۆشــەری
ڕۆژهەاڵت
لەم کات و ســاتەی ئێســتا کە دەڕوانینە
دۆخــی ئێران ،ئەزموونێکی دەیان ســاڵەی
قەیرانــاوی دێتــەوە بهرچاومــان کــە هــەر
لــە بنەڕەتــدا بــە قەیــران بنیــات نــراوە.
لــەم ســااڵنەدا ،کۆمەڵــگا بــە بوونــی
دەسەاڵتێکی خۆسەپێن ،پارسەنگی خۆی
لە دەست داوە و ژیان گەیشتووەتە ئاستی
مەرگەسات .بەهاکانی ژیان و کەرامەتی
مرۆڤەکان پێشێل كراون .ئەوەی سەرکوت
کراوە ویســتی ئازادی و مافویستی بووە.
قەیــران لــە دوای قەیران نــە تەنیا تەنگی
بــە خەڵکــی ناوخــۆی ئێــران هەڵچنیــوە،
بەڵکوو تەنانەت دەرەوەی سنوورەکانیشــی
تەنیوەتەوە.
ڕوووداوەکانی یەک ساڵی ڕابردوو جێی
ســەرنجن .ئەگــەر خوێندنەوە بۆ شــەپۆلی
بەتەوژمــی خۆپیشــاندانەکانی مانگــی
خەزەڵوەر بکەین ،ئەم ڕوووداوە پێش هەموو
شــتێک ڕاســتییەکی بۆ دنیای دەرەوەش
نوانــد؛ ئەویــش ئــەوە بــوو کــە ڕێژیمــی
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بــە هەمــوو
پێکهاتەکەیــەوە لــە قەیران و بنبەســتدایە.
دەنگی شــەقام و خوێنی هەزاران قوربانی
و هــەزاران زیندانی و بێسەروشــوێنکراوی
ئــەم ڕووودانــە ،ئــەو دیــوی ئەم ڕاســتییە
بــوو .کۆمەڵــگای ئێــران و بــە تایبــەت
نەتەوەبندەســتەکان کــە زۆرتریــن قوربانی
و تێچــوووی گیانییــان داوە ،بــە کــردەوە
ســەلماندوویانەوە کە ئامادەی تێپەڕین لەم
ڕێژیمــە و تێکڕووخاندنــی کۆڵەکەکانــی
دەســەاڵتن و بیــر لــە قۆناغــی دوای
کۆماری ئیسالمیی ئێران دەکەنەوە.
ڕوووداێکــی دیکــەی جێــی ســەرنج،
شــانۆی دەنگدانــەکان (هەڵبژاردنەکانــی
خولــی یازدەهەمــی مەجلیــس) بــوو.
ئەمجــارە نــەک لە ســەر شــەقام ،بەڵکوو
لــە ماڵەکانــەوە و لــە دەرەوەی بنکەکانی
دەنگــدان ،دەنگــی بایکــۆت و شــەپۆلی
«نــا» ،جارێکــی دیکــە کۆڵەکەکانــی
دەسەاڵتی وەلەرزە خست و لە سەر شانۆی
سیاسیی ئێران تۆمار کرا.
ئەم «نا» گەورەیە شــكانێکی گەورە بوو
بــۆ ســەرانی ڕێژیــم و شەخســی «عەلــی
خامنەیــی» کە لە خەڵــک دەپاڕایەوە بە
چوونیان بۆ بنکەکانی دەنگدان ،شــانۆی
دەسەاڵت بڕازێننەوە.
بــەاڵم ،لەگــەڵ ئــەو دوو شــەپۆلە لــە

ناڕەزایــی و «نا»گوتنــە ،شــاهیدی
ڕووداوگەلێکــی دیکــە بوویــن کــە
ئەوپــەڕی قەیرانــی بەڕێوەبــەری و بــێ
تواناییــی بەڕێوەبەرانــی ڕێژیمــی پێــوە

کۆمەڵگه و تەنانەت دەسەاڵت هەڵچنیوە.
ســەرباری ئەمەش ،تێکچڕژانی قەیرانی
کۆمەاڵیەتــی ،ئابــووری ،سیاســی،
فەرهەنگــی و ژینگەیــی ،بەرێوەبــەری و

بــۆ ئێمــەی کــورد ،لەگــەڵ ئــەوەی کە
کۆماری ئیســامیی ئێران ڕەش دەنوێنێ
و تــا دێ زیاتــر لــە قەیرانــی ناوخۆیــی
و دەرەکــی تێوەدەگلێ،ئەزموونێکــی

شــانۆی دەنگــدان و دواتــر بوومەلــەرزی
کۆتــۆل بــوو ،بەوپەڕی بەرپرســیارێتییەوە
جوواڵیــەوە .ئەم بەرپرســیارێتییە بەرامبەر
بە چارەنووسی یەکتر ،خۆی لە گڕێدانی

لە کۆی ئەزموونی دەیان ساڵەی خەبات و تێکۆشانمان دژ بە تاریک پەرەستی و
قوربانیدانمان لە پێناو ڕزگاریی نەتەوەیی ،تا دێ هیوای هاوخەباتی و هاوچارەنووسیمان
دەگەشێتەوە .لە یەک ساڵی ڕابردوودا چ وەک حیزبە کوردستانییەکان لە ناوەندی هاوکاری ،چ
وەک چین و توێژەکانی کۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵت ،بە لێکتێگەیشتن و بە هەست بە بەرپرسیاریەتیی
دیــار بــوو .هەســتانی الفــاو لــە زۆربەی
پارێزگاکانــی ئێــران ،ڕووداوی وەک
بوومەلــەرزەی کۆتــۆل و ئــەم دواییانــەش
تەشــەنەکردنی ڤایرۆســی کۆرۆنــا
و دەستەوەســتانیی دامودەزگاکانــی
دەوڵەت بــۆ کۆنتڕۆڵکردنی ڤایرۆســەکە
و پێڕاگەیشــتن بــە قوربانیــان و زیــان

هتد کە دەیان و سەدان دیاردە و گرفتی
دیکــەی لێکەوتووەتەوە ،بووەتە بەشــێک
لە ژیانی ئاساییی خەڵکی ئەم واڵتە.
ســەرکوتی سیســتماتیک ،سیاســەتی
فەرمــی و هەمیشــەییی دەســەاڵتە ،بــە
جۆرێک کە ئاسایشی خۆی گرێداوە بە
تێکدانی ئاسایشی کۆمەڵگا و سەرکوتی

دوورودرێــژی خەبــات و بەرگریمــان لــە
بــەردەم دایــە .لە کــۆی ئەزموونــی دەیان
ســاڵەی خەبــات و تێکۆشــانمان دژ بــە
تاریــک پەرەســتی و قوربانیدانمــان لــە
پێنــاو ڕزگاریــی نەتەوەیــی ،تــا دێ
هیــوای هاوخەباتــی و هاوچارەنووســیمان
دەگەشــێتەوە .لــە یەک ســاڵی ڕابردوودا

خەباتی شــار بە شــاردا نواندەوە و ڕۆحی
پێکــەوە بــوون و هاوچارەنووســیی لە نێوان
شار و ناوچە جیاوازەکانی کوردستان وێنا
کرد.
یارمەتییەکانــی ناوچەکانــی دیکــەی
ڕۆژهــەاڵت بــۆ لێقەوماوانــی کۆتــۆل و
پێشــتریش یارمەتیــدان و بەهاناوەچوونــی

کورد لە ڕۆژهەاڵت بە هەموو پێکهاتەکانیەوە بەرامبەر بەو ڕووداوە سیاسی و تەنانەت
سروشتیانەی کە هاتنە ئاراوە و دوایین نموونەکانی شانۆی دەنگدان و دواتر بوومەلەرزی
کۆتۆل بوو ،بەوپەڕی بەرپرسیارێتییەوە جوواڵیەوە .ئەم بەرپرسیارێتییە بەرامبەر بە
چارەنووسی یەکتر ،خۆی لە گڕێدانی خەباتی شار بە شاردا نواندەوە و ڕۆحی پێکەوە بوون و
هاوچارەنووسیی لە نێوان شار و ناوچە جیاوازەکانی کوردستان وێنا کرد.
بەرکەوتووان تەنیا چەند نموونەیەکن.
کــۆی ئــەم ڕوووداوانــە ،زیاتر قوواڵییی
قەیرانــی دەســەاڵتی کارەســاتباری
ڕێژیمیان خستە ڕوو.
بــاری ژیــان و گوزەرانــی ئاســایی

هــەر جۆرە جیاوازی و جیابیرییەک .ئەم
دۆخەی لــە ئێران دەبیندرێ ،دەقاودەق لە
دەرەوەی ســنوورەکانیش ڕەنگی داوەتەوە.
ئەو هەواڵبەندی و هاوپەیمانییەتانەی کە
دژ بــە ڕێژیــم دێنــە ئــاراوە ،ئاماژەیەکن

چ وەک حیزبــە کوردســتانییەکان لــە
ناوەنــدی هــاوکاری ،چ وەک چیــن و
توێژەکانــی کۆمەڵگــەی ڕۆژهــەاڵت،
بــە لێکتێگەیشــتن و بــە هەســت بــە
بەرپرســیاریەتیی هاوبــەش ،قۆناغێکــی

ناوچەکانــی باشــووری زاگــرۆس کــە
بــە هــۆی الفــاو و بوومەلــەرزەوە زەرەر و
زیانێکی زۆریــان بەرکەوتبوو ،وێنەیەکی
جوانــی لــە هەســتی نیشــتمانپەروەری و
مرۆڤدۆســتیی کۆمەڵــگای ڕۆژهــەاڵت

لەگــەڵ ئــەوەی کــە ســاڵی ڕابــردوو ،بــۆ دوژمنەکەمــان ســاڵی شــكان و سەرشــۆڕی و داهێــزران
بــوو ،بــۆ نەتەوەکانــی ئێــران ســاڵێکی بــێ دەســتکەوت نەبــوو .لــەم ســاتەوەختانەدا کــە کۆمەڵــگای
ئێــران و ڕۆژهــەاڵت بــە نیگەرانــی و کۆمەڵێــک گرفــت و کێشــەوە بــەرەو ســاڵی نــوێ دەچــن ،نــەورۆز
بــۆ ئێمــە ،ســاتەوەختەکانی ڕابــوون و ڕاســانەوە و هێمــای یــەک بوونــە .هــەر بۆیــە بــە دڵێکــی پــڕ
لــە هیــوا و هومێــدەوە بــەرەو ســاڵێکی نــوێ و قۆناغێکــی نــوێ لــە خەبــات هەنگاوەکانمــان قایــم
و ریزەکانمــان پتەوتــر دەکەیــن.
کۆمەڵگــەی ئێــران بــە قەیرانــی
هەمەالیەنــەی ناوخۆیــی و دەرەکــی
تەنــراوە .بــە تایبەت کەمپەینــی زۆرترین
گوشار لەالیەن ئەمریکاوە ،کە ئەنجامی
سیاسەتە چەوتەکانی ڕێژیمە ،تەنگی بە

بــۆ ئــەم ڕاســتییە .دەنگــی بەرەنــگاری
وناڕەزایــی لــە شــەقامەکانی عێــراق
ولوبنــان لــە دژی کۆمــاری ئیســامی،
ڕەنگدانەوەی ئەم سیاسەتانەن.
خۆشەویستان

بــە نرخمــان لــە هاودەنگــی و یەکڕیــزی
ئەزمــوون کــرد .کــورد لــە ڕۆژهەاڵت بە
هەمــوو پێکهاتەکانیــەوە بەرامبــەر بــەو
ڕووداوە سیاســی و تەنانەت سروشــتیانەی
کــە هاتنــە ئــاراوە و دواییــن نموونەکانی

نەخشاند.
ئــەم قۆناغــەش بــێ گومــان ســامانێکی
سیاســی و دەسکەوتێکی گرینگ بوو بۆ
نەتەوەکەمان.
بــە ئەرکــی سیاســی و ئەخالقــی و

نەتەوەییــی هەمــوو الیەکــی دەزانیــن کە
لــە ســەر ئــەم ڕێچکەیــە بــەرەدوام بیــن و
ســەرەڕای جیاوازییەکانمــان ،بەرامبــەر
بــە بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی و دوارۆژی
نەتەوەکەمان بەرپرســیار و دەروەســت بین.
گومان لەوەدا نییە کە ڕێگەی سەرکەوتن
لــە ڕاســتەرێی یەکڕیــزی و گوتارێکــی
تۆکمە و نەتەوەیی تێپەڕ دەبێ کە تیایدا
هەموومان بە گوێرەی توانا و دەرفەتەکان
ئەرکی خەبات وەئەستۆ بگرین.
هێز و توانا و سەرمایەی شۆڕشگیڕانەمان
لێــک گــرێ بدەیــن و خۆمــان بــۆ
گۆڕانکارییــەکان ئامــادە بکەیــن .هــەر
چۆنیــک بیت ئێــران و ناوچەکە ناوەندی
گۆڕانکاڕییــە چاوەڕواننەکراوەکانە ،هەر
بۆیە زەروورەتێکی مێژوووییە ،لە دەالقەی
ناســنامەی نەتەوەیــی و بەرژەوەندیــی
نەتەوەییمانــەوە ،خوێندنــەوە بــۆ ئێســتا و
دواڕۆژی گۆڕانکارییــەکان بکەیــن و لە
دژی دەسەاڵتی داگیرکەر بوەستینەوە.
لەگــەڵ ئــەوەی کە ســاڵی ڕابــردوو ،بۆ
دوژمنەکەمان ســاڵی شكان و سەرشۆڕی
و داهێــزران بــوو ،بــۆ نەتەوەکانــی ئێــران
ســاڵێکی بــێ دەســتکەوت نەبــوو .لــەم
ســاتەوەختانەدا کــە کۆمەڵــگای ئێــران و
ڕۆژهــەاڵت بــە نیگەرانــی و کۆمەڵێک
گرفت و کێشەوە بەرەو ساڵی نوێ دەچن،
نــەورۆز بۆ ئێمە ،ســاتەوەختەکانی ڕابوون
و ڕاســانەوە و هێمــای یــەک بوونــە .هەر
بۆیــە بــە دڵێکــی پڕ لە هیــوا و هومێدەوە
بەرەو ساڵێکی نوێ و قۆناغێکی نوێ لە
خەبــات هەنگاوەکانمان قایم و ریزەکانمان
پتەوتر دەکەین.
بــە بۆنــەی ســەری ســاڵی نــوێ وە،
پیرۆزبایــی لــە گەلــی کــورد لــە هەمــوو
بەشەکان ،بە تایبەت خەڵکی کوردستانی
ڕۆژهــەاڵت و لــە ســەرووی هەموانــەوە
بنەماڵــەی شــەهیدان و زیندانیانــی
سیاســی و ســەرجەم ئەندامــان و کادر و
پێشــمەرگەکانی شــار و شــاخ دەکەیــن و
ســەری رێز و وەفاداری بۆ شەهیدەکانمان
و ڕێبازی پڕ لە ســەروەرییان دادەنەوێنین.
لــەم بۆنــە نەتەوەییــەدا ،پەیمــان لــە گەڵ
یەکتــر نــوێ دەکەینــەوە کە تا گەیشــتن
بــە دوائامانجی ئازادی و ڕزگاری ،ڕۆژ
و ســاڵ و دەرفەتەکان بکەین بە هەوێنی
هاوخەباتی و خۆڕاگری.
نەورۆز لە هەمووتان پیرۆز بێت.
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پیالنەکانی ڕێژیم ڤایرۆسگەلێکن مەترسیدارتر لە کۆرۆنا
جاقل
ڕۆژنامەنووســە بــێ الیــەن و دڵســۆزەکان
ڕایانگەیانــدووە کــە ڤایرۆســی کڕۆنــا لە
مانگــی خەزەڵوەری ڕابــردووەوە لە واڵتی
چین خەڵکی نەخۆش خستووە  .لوتکەی
ئەو نەخۆشی و ئێپیدێمییە دواتر لە شاری
«ووهــان»ی واڵتــی چیــن دەرکــەوت .
واڵتــی چیــن ئیــدی نەیدەتوانــی بوونــی
ئەو ڤایرۆســە بشــارێتەوە هــەر بۆیە ناچار
بەدانــی کەمترین زانیارییــەکان هەبوونی
ڤایرۆسەکەی ئاشکرا کرد  .واڵتی چین
ئەگەرچی لە بــاری ڕاگەیاندنی ئازادەوە
واڵتێکــی کــراوە نییــە بــەاڵم لــە بــاری
تێکنۆلــۆژی و ئابوورییــەوە یەکێکــە لــە
واڵتــە زلهێزەکانــی جیهان و بــە پالنێکی
گونجــاو توانــی پێــش بــە پەرەگرتنــی
زیاتــری ڤایرۆســەکە لــە واڵتەکەیــدا
بگــرێ  .جیددیــەت و پەلەکردن و کاری
بەردەوام  ،واڵتی چینی لە کارەســاتێکی
گەورەتــر لــەوە کــە ڕوی دابــوو پاراســت.
ئێســتا بــەردەوام ئامــاری تووشــبووان بــە
کویــدی ١٩لەو واڵتە دادەبەزێ و ڕێژەی
مردنــی خەڵکیــش کــەم دەبێتــەوە؛ بــەاڵم
کۆمــاری ئیســامی ئێــران بــە زانینــی
تــەواوی ئــەم واقعییەتانــە پێشــی لــە
هاتوچــۆی فڕۆکەکانــی بــۆ ئــەو واڵتــە
نەگــرت  .ڕێژیــم لــە بــەر خاتــری ئەوەی
بتوانــێ نمایشــی ٢٢ی ڕێبەندانی بەڕێوە
ببــات نەیهێــا خەڵکی ناوخــۆ ئاگاداری
باڵوبوونــەوەی ئــەم ڤایرۆســە ببــن .
دواتریــش بەنــاو هەڵبژاردنــی مەجلیســی
بــە دەســتەوە بــوو بۆیە بێدەنگی لە ئاســت
ئــەم ڤایرۆســە هەڵبــژارد هەتــا خەڵک بە
هــۆی خۆپاراســتنەوە بازاڕی شــانۆکانی
چــۆڵ نەکــەن  .هەرچەنــد بە خۆشــییەوە
خەڵــک بە هۆی بایکۆتــی هەڵبژاردنەوە
تــەواوی ئاواتەکانــی ڕێژیمیــان کــردە
بڵقــی ســەر ئــاو و ڕێژیمیان لــە مەیدانی
مەشــروعییەتدا ســووک و ڕیســواتر لــە
هەمیشــە کــرد .باڵوبوونــەوەی کڕۆنا لە
شــاری «قوم» زەنگێکی مەترســیدار بوو
بــۆ خەڵکــی ئــەو شــارە و هەمــوو ئێران .
سوشــیالمیدیا و ڕاگەیاندنــە ئــازاد و
سەربەخۆکان دەورێکی کاریگەریان گێڕا
لەبــارەی زانیاری باڵوکردنــەوە لەمبارەوە،
بــەاڵم کۆماری ئیســامی وەک جارانی
پێشــوو یــان بێدەنگــی هەڵبــژارد یــان
ئینــکاری ڕاســتییەکانی کــرد تەنانــەت
کاتێــک لــە ژێــر گوشــاری بیــروڕای
گشــتیدا ناچار بوو هەندێ ڕاســتی باس
بــکات ڕاستیەکانیشــی چەواشــە کــرد و
ئامارەکانــی هیچــکات بە دروســتی باڵو
نەکردەوە .
زۆربەی پسپۆڕان پێیان وابوو دەبێ شاری
قــوم بــە تــەواوی بخرێتــە دابڕگــەوە بەاڵم
بەرپرســانی کۆمــاری ئیســامی ئــەو
شتەیان ڕەت کردەوە و بە هیچ شێوەیەک
قبوڵیان نەکرد کاری وەها بکەن .
قــوم شــارێکی ئایینــی حکومەتــە و
حاکمییــەت پێی وابوو بــە دابڕگەکردنی
ئەو شارە بێڕێزی بە بەها و ئەرزشە دینی
و حکومەتیەکانیــان دەکــرێ  .دواتــر
مەالکانــی قــوم وەک نوێنــەری کڕۆنــا
یــان جەســتەی گەورەکــراوەی کڕۆنــا بە
شــارەکانی ئێراندا باڵو بوونەوە و بەداخەوە
کوردســتانیش لەم کڕۆنا ڕیشدار و مێزەر
بەســەر و عەبا لەبەرانە بێبەش نەبوو  .لە
ماوەیەکی زۆر کەمدا پەتا بە ئێراندا باڵو
کرایــەوە  .خەڵکــی هــەژار و بێدەرەتانــی
کوردســتان کە بە دەســت گرفتی ماددی
و بێکارییــەوە گرفتــار بــوون ئەمجــار بــە
دەســت نەخۆشــینەکەوە گیــرۆدە کران کە
هەتــا ئەمــڕۆ هیــچ دەرمانێکــی نییــە .
تەنانــەت کوردســتان شــوێنی پشــکنینی
وەهــای تێــدا نییــە کــە بــە زووترین کات
واڵمی ئەرێنی یان نەرێنی نەخۆشــینەکە
بدرێتــەوە بــە ئەو کەســانەی کە گومانی
تووشبوونیان لە سەرە  .ڕێژەی فریاکەوتن
و خزمەتگــوزاری ناوەندە حکومەتییەکان
لە ئاستێکی زۆر نزمدایە  .واتە لەواقیعدا
ئەگــەر حکومــەت هەر بیشــی ویســتبایە
بــە هانــای خەڵکــەوە بچــێ نەیدەتوانی .

چونکــە لــە مــاوەی زیاتــر لــە چل ســاڵ
دەســەاڵتی نگریســی خۆیــدا نەیتوانیبــوو
ژێرخانــە ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و
تەندروســتییەکانی واڵت بباتە ئاستێکەوە
کــە لــە ڕۆژی تەنگانەی وەک ئێســتادا
واڵمدەری قەیرانەکە بێت .
ڕێــژەی نەخۆشــخانەی شــارەکان کەمــن
و تەنانــەت ئــەو ڕێــژە کەمــەش لــە باری
بیناسازییەوە کۆن و بچووکن  .جگە لەوە
کە لە حاڵەتی ئاساییشدا گرفتی دەرمان
لە ئێراندا گرفتێکی سەرەکییە و تەنانەت
کڕۆنا ڤایرۆس هیچ دەرمانێکیشــی نییە
لــە دۆخێکی وەهــا قەیراناویــدا گرفتەکە
قوڵتــر بووەتــەوە بە جۆرێک کــە تەنانەت
دوکتــور و کادری دەرمانیــش دەمامــک
و جلوبەرگــی خۆپاراســتنی پێویســتیان
نییــە  .بەداخــەوە زۆر کــەس لــەم ئازیزانە
لــە ڕۆژانــی ڕابردوودا گیانیان لە دەســت

ڤایرۆســەکە و دابڕگەنەکردنــی شــارەکان
بــە تایبــەت شــاری قــوم جارێکــی دیکە
ڕووی جینایەتکارانــە و بــێ ئەخالقانەی
خۆی وەدەرخســت  .لە ماوەیەکی کەمدا
زۆر واڵتــی نیزیک و دوور هەواڵیان باڵو
کردەوە کە ئەو نەخۆشــینە شــارۆمەندانی
ئەوانیشــی گرتووەتــەوە .ئەوان بە ئاشــکرا
باســیان لــەوە کــرد کــە نەخۆشــینەکە لە
ئێــران هاتووەتــە نــاو واڵتەکانیانــەوە .
تەنانەت بەحرەین بە شێوەی ئاشکرا ئێرانی
تاوانبــار کرد کە شــەڕی بیۆلۆژیکی بە
دژیــان ڕێکخســتووە  .واڵتــە نیزیــک و
دوورەکان ســنووری ئاســمانی و زەوینــی
و زەریایــی خۆیــان بــە ڕووی ئێرانــدا
داخســت و تاکــی ئێرانــی زیاتر لــە جاران
کەوتــە پەراوێــزەوە  .لــە ناوخــۆدا خەڵکی
بێدەرەتــان و بێهیــوا لــە حکومــەت خۆیــان
بــە شــێوەگەلی جۆراوجــۆر وەخۆکەوتــن

سەر بەها و ئەرزشە ئینسانییەکان .
ئــەو لــەو کتێبــە بەناوبانگەیــدا تۆقەنــێ
دیالــۆگ لــە نێــوان خەڵکــی شــارێکی
تاعــون لێدراودا دەنووســێ و هەوڵ دەدات
ئــەوە بســەلمێنێ کــە مرۆڤــەکان لــە هەر
چیــن و توێــژ و جلوبەرگێکدا بن لە کاتە
هەســتیار و قەیراناوییەکانــدا دەبــێ بــە
هانای یەکترییەوە بچن هەتا ئینسانییەت
و ماناکانی ژیان نەمرێ و لە ناو نەچێت
 .لــەم ڕۆژانــەدا کوردســتان خەریکــە
ســەربەرزانە ئــەو قۆناغە تێپــەڕ دەکات و
بــۆ جارێکی دیکە تاکــی کورد ئیرادەی
مرۆڤدۆســتانەی بــە ســەر پیالنــە دیــار
ونادیــارە چەپەڵەکانــدا زاڵ دەکات  .لــەم
ڕۆژانەدا دەنگۆگەلی جۆراوجۆر و جیاواز
لــە الیــەن مــۆرە و دەســت و پێوەندەکانــی
حاکمییەتــی ئەهریمەنــی تارانــەوە بــاو
دەبێتــەوە کــە دوایین نموونەی ئاشــکرای

نەخۆشــی کوشــندەی کڕۆنــاوە کــە
ناوبانگــی بــە «مصونیت گلــه ای» یان
«ایمنــی جمعــی» [پاراســتنی گشــتی]
دەرکــردووە بووەتــە جێــگای مشــتومڕی
بیرمەنــدان و لێکۆڵــەران .حاکمییــەت
و مــۆرە دیــار و نادیارەکانیــان دەڵێــن :
«بەگشــتگیرکردنی نەخۆشــی کڕۆنــا،
نەخۆشــینەکە لــە فۆڕمــی ئێپیدێمــی
دەچێتــە دەرەوە و بــە مودیریەتکردنــی بــۆ
گیرۆدەکردنــی هەمــوو خەڵکــی ئێران !!!
ئیــدی کەســانی ناتــەوان و پەککەوتــوو
دەمرێنــن و ئــەو کەســانەش کــە توانــای
بەرگریان هەیە یان سیســتمی جەســتەییان
بەهێزە دەتوانن لە بەرانبەر نەخۆشــینەکەدا
خۆڕاگرانە گیان دەربەرن و بمێننەوە !!!
ئایــا ئەمــە هەمــان ئەندێشــەی ئاڵمانــی
نازی نییە ؟؟؟
ئێســتا زیاتــر بــۆ هەمــووان دەردەکــەوێ

دوکتور و کادری دەرمانیش دەمامک و جلوبەرگی خۆپاراستنی پێویستیان نییە  .بەداخەوە زۆر کەس
لەم ئازیزانە لە ڕۆژانی ڕابردوودا گیانیان لە دەست داوە  .زۆری و هەبوونی بەردەوامی نەخۆش و
نەبوونی کادری پزیشکی بە ڕێژەی پێویست وەهای کردووە کە ئەم ئازیزانە ڕۆژانە زیاتر لە شیفتێک
لە نەخۆشخانەکاندا سەرقاڵی کار و فیداکاری بن  .ئەمانە و چەندین دەلیلی دیکە سەلمێنەری ئەو
ڕاستییەیە کە کۆی گەندەڵی و بێ کیفایەتی و نابەرپرسایەتی کاربەدەستانی حکومەتی قەیرانەکەی
ئێستا بباتە دۆخێکی مەترسیدارترەوە کە پسپۆڕانی هەموو بوارەکان زیاتر بیر لەو نەهامەتییانە
بکەنەوە کە ئاخوندەکان بە سەر خەڵکی ئێران و کوردستاندا باراندوویانە
داوە  .زۆری و هەبوونــی بەردەوامــی
نەخــۆش و نەبوونــی کادری پزیشــکی
بــە ڕێــژەی پێویســت وەهــای کــردووە کە
ئــەم ئازیزانــە ڕۆژانــە زیاتر لە شــیفتێک
لــە نەخۆشــخانەکاندا ســەرقاڵی کار و
فیــداکاری بــن  .ئەمانــە و چەندیــن
دەلیلی دیکە ســەلمێنەری ئەو ڕاستییەیە
کــە کــۆی گەندەڵــی و بــێ کیفایەتی و
نابەرپرســایەتی کاربەدەستانی حکومەتی
قەیرانەکــەی ئێســتا بباتــە دۆخێکــی
مەترســیدارترەوە کــە پســپۆڕانی هەمــوو
بــوارەکان زیاتــر بیــر لــەو نەهامەتییانــە
بکەنەوە کە ئاخوندەکان بە ســەر خەڵکی

و لــە کەمپەینگەلــی گــەورە و بچووکــدا
دەســتیان بــە دژەگەندکردنــی شــەقام و
بازاڕەکانــی شــار و دێهاتــەکان کــرد .
دەمامکیان دروست کرد و بە ناو خەڵکدا
باڵویــان کردەوە  .بــە هانای لێقەوماوان و
چینی هــەژار و کەمداهاتی کۆمەڵگاوە
چون و ئەوەندەی توانیان یارمەتی ماددی
و خاوێنکەرەوەیــان پێشــکەش کــردن  .بــە
ئێعترافــی میدیاکانــی ئازادی دەرەکی و
ناوخۆ ،کوردســتان نمونەی جوانی کاری
هەرەوەزی و مرۆڤدۆســتانە لە ئێراندا بووە
 .خەڵکــی کــورد جارێکــی دیکە توانیان
بەڕێکخــراوی بــە دژی چەپەڵییــەکان

لێدوانی ژنە دوکتورێکی پاســدارە کە لە
ئاخاوتنێکــی تەلەبزوێنی حکومەتدا دەڵێ
« :گرینــگ نییــە چەنــد کەس تووشــی
کڕۆنــا دەبــێ  ،گرینــگ ئەوەیە خەڵکی
ئێــران بــە یەکجــاری تــووش نەبــن چــون
ئیمکاناتەکانمــان ئەوەنــدە نییە واڵمدەری
گشــتیان ببیــن»  .یان دەڵــێ « :ڕێژەی
مردووانیــش گرینــگ نییــە و تەنانــەت
ئەگەر لە چەند قۆناغدا تەواوی خەڵکی
ئێــران تــووش ببــن زۆر باشــترە!!!» و هتد
...
بیرمەندان و پســپۆڕانی ناوخۆ و جیهانی
لــەو بــاوەڕدان ئەم لێدوانە دەرخســتنی ئەو

بۆچی حکومەت لە ئاست کڕۆناڤایرۆسدا
کەمتەرخەم بوو  .ئێستا کەم کەم خەڵکی
ئاســاییش باشــتر تێــدەگا کــە حکومــەت
بــۆ کوشــتن و مەرگــی تاکــی ئاســایی
نیشــتمان چ جــۆرە پالنگەلێکــی چەپــەڵ
و قیــزەون دادەڕێــژێ  .لــەم مــاوەدا ئــەو
خەڵکانــەش کە هیچیان بەرانبەر خەڵکی
دیکە لە دەست نەدەهات بە نەهاتنە دەرەوە
لە ماڵەکانیان نمونەی شــەرافەتمەندی و
ویژدان و ئەخالقی ئینســانیان پیشــان دا.
تاکــی شــەرافەتمەند و دەروەســت زۆر لــە
حاکمــی دیکتاتــۆر و خوێنمــژ بەڕێزتــرە.
زۆر جاران ژیانێکی ئینســانی و ئاســایی

لە ناوخۆدا خەڵکی بێدەرەتان و بێهیوا لە حکومەت خۆیان بە شێوەگەلی جۆراوجۆر وەخۆکەوتن
و لە کەمپەینگەلی گەورە و بچووکدا دەستیان بە دژەگەندکردنی شەقام و بازاڕەکانی شار و
دێهاتەکان کرد  .دەمامکیان دروست کرد و بە ناو خەڵکدا باڵویان کردەوە .
بە هانای لێقەوماوان و چینی هەژار و کەمداهاتی کۆمەڵگاوە چون و ئەوەندەی توانیان یارمەتی
ماددی و خاوێنکەرەوەیان پێشکەش کردن  .بە ئێعترافی میدیاکانی ئازادی دەرەکی و ناوخۆ،
کوردستان نمونەی جوانی کاری هەرەوەزی و مرۆڤدۆستانە لە ئێراندا بوو
ئێران و کوردستاندا باراندوویانە .
حکومەتــی کۆمــاری ئیســامی بــە
ڕانەگەیاندنــی بارودۆخــی واڵت و
پێشــگیری نەکــردن لــە باڵوبوونــەوەی

هەڵوێست بگرن و لە بەرانبەریدا ڕابوەستن
 .یەکێــک لــە مەبەســتەکانی «ئاڵبێــر
کامۆ» نووسەری بەناوبانگی جیهانی لە
ڕۆمانــی «تاعــون» دا ڕوونکردنەوەیە لە

سیاســەتانەیە کــە حاکمییەت لــە دوورەوە
و هــەر لــە ســەرەتاوە پالنــی بۆ داڕشــتووە
و ئێســتا دەیهەوێــت کــەم کەم ئاشــکرای
بــکات  .ئەم جۆرە سیاســەتە بە نیســبەت

لــە ژیانــی ئــەو حاکمانەی تاران خۆشــتر
و بەرزتــر و جێــگای ڕێزتــرە کــە بــۆ
مانــەوەی زیاتــری خۆیــان بە شــێوەی زبر
و نــەرم پالنــی مەرگ و نەخۆشخســتنی

خەڵــک دادەڕێــژن  .ئــەو کەســانەی کە
زیاتــر بــە هــۆی نەخۆشــینی کڕۆنــاوە
گیانیــان لــە دەســت داوە ،کەســانێکن
کــە نەخۆشــینی تایبــەت یــان زەمینەییان
هەیە و بەشــگەلێکی جەســتەیان پێش لەم
نەخۆشــینە بەتــەواوی کاری نەکــردووە .
بەســااڵچووانی ژن و پیــاو کە سیســتمی
بەرگــری لەشــیان بــە ڕادەیەکــی زۆر
دابەزیــوە  .ئەو کەســانەی کــە پەیوەندی
جەســتەییان کــردووە یان شــیمی دەرمانی
کراون و هتد .
کــۆی گشــتی لێکدانــەوەکان دەرخــەری
ئــەو ڕاســتییەن کــە حکومەتــی ئێــران بە
ئەنقەست ڤایرۆسەکەی بە واڵتانی جیهان
و ناوخــۆدا بــاو کــردەوە  .ئامانجەکانی
لــە باڵوکردنــەوە بــۆ دەرەوەی ئێــران لێرەدا
جێگای باسی ئێمە نییە بەاڵم لە ناوخۆدا
ئــەوەی هەتــا ئێســتا ڕوونــە ئەوەیــە کــە
حکومــەت دەیهــەوێ لــەم ڕێگاوە بەشــی
هــەرەزۆری ئەو خەڵکانە کە بەســااڵچوو
و ناتەوانــن لــە نــاو ببــات  .حکومەتــی
جینایەتکاری ئاخوندی چەندین ئامانجی
لــەم کارە هەیــە کە بە کورتی ئیشــارە بە
چەنــد دانەیەکیان دەکەم  :بە لەناوچونی
بەســااڵچووان میراتیەکانیــان بەســەر
منداڵەکانیانــدا دابــەش دەبــێ و هــەر
ئەمــەش دەتوانــێ گەشــە و جموجۆڵێکی
نوێی ئابووری دروست بکات  .بە مردنی
بەســااڵچووان ســازمانی مایەپوچبــووی
بیمــەی ئێــران لەوانەیــە ببووژێتــەوە و
بەشــێکی زۆری ئــەو پووڵــە کــە دەدرا
بــەو کەســانە دەگەڕێتــەوە بــۆ خەزانــەی
حکومەتــی  .بــە گیــان لــە دەســتدانی
نەخۆشــە تایبەتەکانــی ناوخــۆ حکومەت
خۆی لە دەرمان و سوبسیدی ئەو کەسانە
ڕزگار دەکات و هتد . . .
خوێنەرانــی هێــژا هیــوادارم بــەم کورتــە
نووســراوە بــاش لــە زەینــی حاکمانــی
جینایەتــکار و تیرۆریســتی تــاران
تێگەییشتبێتن و نەوتراوەکانی نووسراوەکە
لە زەین و مێشکی خۆتاندا تەسەور بکەن
 .فێئۆدۆر داستایۆفسکی گەورەنوسەری
ڕووس لە کتێبی «جینایەت و موکافات»
دا باســی زەینــی جینایەتکارانــەی
کەســێک بەنــاوی «ڕاســکڵنیکۆف»
دەکات  .ڕاسکڵنیکۆف بە شێوەی زەینی
و مالیخولیایــی لێکدانــەوە بــۆ کوشــتنی
پیرەژنێکی دەوڵەمەند دەکات و بە هەموو
شــێوەیەک پاســاو بــۆ جینایەتەکــەی
خــۆی دەهێنێتــەوە تاکــوو دەســتی بــە
ســروەت و ســامانی پیرەژنەکــە ڕابــگات
و لــە کۆتاییشــدا بە تەورێــک پیرەژنەکە
دەکوژێ .
ئــەوەی لــە زەینــی خامنەیــی و دەســت
و پێوەندەکانیــدا بــە نــاوی پاراســتنی
گشــتی یــان «مصونیــت گلــەای» وه
دەگــوزەرێ بەداخــەوە هــەر هەمــان شــتە
کــە ڕاســکڵنیکۆف بیــری لێدەکاتــەوە
و بــە کــردەوە جێبەجێــی دەکات .
تێگەیشتن لە ئەندێشەی جینایەتکارانەی
کاربەدەســتانی ڕێژیم بەرپرسایەتی تاک
بــە تاکی ئێرانییەکان و کوردســتانیان بۆ
پــاش کڕۆنــا و کۆتاییهاتنــی قەیرانەکە
ســەد ئەوەنــدەی جــاران زیاتــر دەکات .لە
ڕۆژانــی پــاش کڕۆنــادا کــە بێگومــان
دێتە پێــش دەبێ ڕیزەکانمان یەکگرتووانە
بــۆ ڕووخــان و کۆتاییهێنــان بــە کڕۆنای
ئاخوندی یەک بخەین و لە هیچ هەوڵ و
کۆششــێکی خەباتکارانە لە چوارچێوەی
ڕاسانی ڕۆژهەاڵتدا کۆتایی نەکەین .
هەرچەند پێویســتە لە کۆتاییــدا عەرزتان
بکــەم دابەزینــی بەردەوامــی نرخی نەوت
و داخرانــی ســنوورەکانی واڵتانــی دوور
و نیزیــک بــە ڕووی ئێراندا ســەلمێنەری
ئــەو ڕاســتییەن کــە پــان سیســتماتیکی
حکومەتــی بــۆ مردنــی خەڵــک
دەســکەوتێکی ئابــووری بــۆ زالوەکانــی
تــاران نابــێ و لەوانەیــە حاکمانــی
جینایەتــکاری تــاران تووشــی هەڵەیەکی
موحاســباتی دیکــە بووبێتــن  .دابەزینــی
بەردەوامــی نرخــی نــەوت لــەوە دەچــێ
زەنگی مەرگی ڕێژیم بێ کە لێدەدرێ .
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کوودتای سپای پاسداران بە ئامرازی پەتای کۆرۆنا
عەلی سۆرانی

هەندێ کەس لەســەر ئــەم بڕوایەن،
کــە باڵوکردنەوەی پەتای کۆڕۆنا،
دەرەنجامی تۆڵەی سوپای پاسدارانە
لــە مەرجەعییەتــی شــێعە لــە قوم.
چونکــە ســوپا موجتەبــا خامنەیــی
وەک جێگرەوەی خامنەیی ناساندووە
و دایناســۆرەکانی قوم بــە بیانووی
ئەوەیکــە ،خەڵک ڕاپەڕینیان دژی
نیزامــی پاشــایەتی کرد بــۆ ئەوەی
بنەماڵەســاالری بنبــڕ بکــرێ،
لەگــەڵ ئەم فەرمانەی ســوپا ناتەبا
بــوون .ڕاســتە ئــەم بۆچوونــە هەیە،
بــەاڵم لەپاڵ ئەمەشــدا بۆچوونێکی
دیکە هەیە کە لەوانەیە تۆزقاڵێک
ڕاســتبینانەتر بێــت .ســوپا ویســتی
بــۆ مەعافییەتــی گومرۆکــی و
هــاوردە ،لــە هەمــان تاکتیکــی
حیزبی کۆمۆنیســتی چین کەڵک
وەربگــرێ .شــاردنەوەی قەیــران تــا
کاتــی تەقینــەوەی قەیران .ســەرەتا
باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی کڕۆنایان
شــاردەوە تــا کاتــی تەقینــەوەی.
هەرچەنــد دونیــا دەیزانــی کــە
هێڵــی فڕۆکەوانیــی ماهــان بووەتە
ڕاگوێــزەری فەرمی ئەم ڤایرۆســە.
هێڵی ماهان ڕاستەوخۆ هی خودی
سپای پاسدارانە.
چین لەم ڕێگەیەوە ،واتە شاردنەوەی
قەیــران تا کاتــی تەقینەوەی قەیران
و ڕاگەیاندنــی ،بە چەندین میلیارد
دۆالر قازانجــی کــردووە ،ڕاســتە
لــە یەکــەم ڕوانینــدا ،هەنــاردەی
چیــن زۆر دابــەزی ،بــەس ئەمــە
دەرفەتێــک بــوو کە هاوردەی چین
هەموو تەعرەفــە گومرۆکییەکانی
ئەمریــکا و ڕۆژئــاوای لەســەر
نەمێنــێ .هــەر بــەم پێیــە ســوپای
پاســداران وەک دەســەاڵتداری

ســەرەکی لــە ماوەی چــل و یەک
ســاڵی ڕابردوو بەســەر ئێراندا ،پێی
وابــوو ئەگــەر قەیرانێکــی مرۆیــی
بخوڵقێنــێ ،دەتوانــێ دونیــا ڕازی
بکات بۆ هەڵوەشــاندنەوەی گەمارۆ
نێونەتەوەییــەکان و شکســتهێنان بە
ئەمریکا.
لەڕاســتیدا کاتــێ باســی ســوپا
دەکــرێ ڕاســتەوخۆ دەبێ نەخشــی
حەسەن ڕوحانی تێیدا زەق بکرێتەوە.
چونکــە تۆزێک ســاویلکەبینانەیە
گەر حەســەن ڕوحانی و ســپا لێک
جیا بکرێنەوە ،بۆیە دەوڵەت ســوپایە
و ســوپاش دەوڵەتــە .بــەاڵم کاتــێ
دونیــای دەرەوە بەپێــی چییەتی ئەو
ڕێژیمــە ،پیالنەکەیــان خوێنــدەوە،
هیچ واڵتێک پشتگیری بیرۆکەی
هەڵوەشــاندنەوەی گەمارۆکانــی
نەکرد ،تەنانەت چین و ڕووســیاش.

چونکــە ئامریــکا ،بــە ئاشــکرا
ڕایگەیانــدووە کــە لەبەرامبــەر
هەرچەشنە هەوڵێکی مرۆڤدۆستانە
و پزیشــکیی نابێتــە بەربەســت و
ئەمەشــی ســەلماندووە .هــەر بۆیــە
کاتێــک ســپای پاســداران ،لووتــی
دای لە بەرد و سەرکەوتوو نەبوو لە
پیالنەکانیدا لە عێراق و لە ڕێگەی
دەســت و پێوەندییەکانــی هێرشــیان
کــردە ســەر بنکــەی تاجــی لــە
بەغدا و هــەروەک هەمووان ئەزانن
ئەمریــکاش لە واڵمدا ،ڕاســتەوخۆ
دای لە هێزەکانی ســپای پاســداران
و ئــەم تەک و پاتەکە تا ئێســتاش
بەردەوامــە؛ بۆیــە لەوانەیە دەنگۆی
کوودتای سپا ،کاری خودی سپا و
دەوڵەت بێت.
چونکــە لەڕاســتیدا کاتێــک ســپا
کودتــای خۆی بە ئاشــکرا پیشــان

دا ،کە پاش بە فەرمی ناســاندنی
ســپا وەک هێزێکی تێرۆریستی لە
الیــەن ئەمریــکاوە ،زیاتــر لــە نــەود
لەســەدی ئەندامانــی مەجلیــس بە
جلی ســەرەکییانەوە ،واتە جلی سپا
لــە مەجلیــس ئامــادە بــوون .وەک
هەمووانیــش دەزانــن ئێســتا و پاش
بەناوهەڵبژاردنەکانــی ئــەم دواییــە
زیاتــر لــە نــەود و پێنــج لەســەدی
کورســییەکانی مەجلیــس کەوتــە
دەستی سپا.
کۆمــاری ئیســامی دەیهــەوێ
لــە
خــۆی
ناکارامەیــی
ڕووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ ئــەم
قەیرانــە جیهانییــە لەژێــر نــاوی
شــەڕی دووالیەنــی نێوخۆیــی
دەســەاڵت بشــارێتەوە و بــەم شــێوە
بیروڕای گشــتیی بەالڕێــدا ببات.
ئەگینــا هەمــووان دەزانــن ،ســپای

پاســداران هەموو دەسەاڵتی واڵتی
لــە ژێردەســتدایە و بــۆ دانانــی
جێگــرەوەی خامنەییــش ســڵ لــە
کــەس نــاکات .تەنانــەت هەمــوو
مەراجعــی تەقلیــدی شــێعەکانیش
شــڕەخۆری ســپای پاســداران بۆیە
ئــەم دەنگۆیــەی کــە گوایــە ،قوم
ناڕازیــی بــووە لە دانانــی موجتەبا
خامنەیی وەک جێگری خامنەیی
و بۆیــە کرۆنایــان لەوێــوە دەســت
پێکــرد تا بەم بیانــووە نەیارەکانیان
بسڕنەوە ،تەنیا و تەنیا گەمەیەکی
تاکتیکییــە و ئامانج لە درکاندنی
زانیارییگەلێکیــش،
وەهــا
خەڵەتاندنــی بیــروڕای گشــتی و
کایــە بــە عەقڵــی ئۆپۆزســیۆنە.
ئەگینــا ئاشــکرایە ،بوونــی بــە
ســەدان ئاخووندی چینی لە قوم و
هێنــان و بردنیــان لە ڕێگەی هێڵی

فڕۆکەوانیــی ماهانــەوە هــۆکاری
ســەرەکیی باڵوبوونەوەی ئەم پەتایە
بــوو .بابەتێک کە دەســەاڵتدارانی
کۆمۆنیســتی چینیشــی تووشــی
شــۆک کــرد .ئــەوان پــاش کڕۆنا
زانیــان کــە ناڕاســتەوخۆ ،شــێعەی
ئێرانــی بــە نیازە سیاســەتی چینی
واحید ،لە نێو ســنوورەکانی چیندا،
لــە داهاتــوودا تووشــی پێکۆڵــی
جیــددی بکاتــەوە و ســوپا وەک
سپۆنســەری ئــەم بابەتــە ،بەنیازبوو
کارتێکــی گوشــاری بەدەســتەوە
بێــت کە ناوە نــاوە زلهێزێکی وەک
چینــی پــێ ئــازار بــدات .بێخەبــەر
لەوەیکــە ئــەوان هەرگیــز ئێــران و
ســپای پاســدارانیان وەک دۆســتی
ســتراتێژیک ســەیر نەکــردووە و
لــە یەکــەم ڕۆژەکانــەوە ،ســپا و
نیزامــی شــێعەی ئێــران ،دەوری
داردەســت و بووکەڵەیــان بۆ چین و
دەسەاڵتدارانی چین گێڕاوە.
خامنەیــی دەمرێــت و لــە دوای ئەو
تەنیا و تەنیا کوڕە هەمووکارەکەی
واتــە موجتەبــا دەســەاڵت دەگــرێ
بەدەســتیەوە .خامنەیــی ،هەرگیــز
ئیزنــی نەدا ،ئەو هەڵەی خومەینی
کــردی ،دووبــارە ببێتــەوە واتــە
ئەگــەر خومەینیــش یــەک تــۆز
زیــرەک بوایەت ،ئەحمەدی کوڕی
دەکــرد بــە هەمــووکارە؛ هــەر بۆیە
خامنەیــی لــە یەکــەم ڕۆژەکانەوە،
هاوتەریــب لەگــەڵ خــۆی لــە
سێبەردا ،موجتەبای وەک جێگری
خــۆی گــەورە کــردووە .ئەمــەش
حاشــاهەڵنەگرە،
ڕاســتییەکی
چونکە سروەت و سامانی واڵت لە
ڕاســتیدا بەدەســتی ئەوە و جگە لە
موجتەبا خامنەیی هیچ کەسێکی
دیکــە ناتوانــێ دەوری خــودی
خامنەیــی بۆ یەکدەســت ڕاگرتنی
ســپای پاســداران و درێژەدانیــان بــە
دەسەاڵت بەسەر ئێراندا بگێڕێ.

ناکارامەیی ڕێژیم لە باڵوبوونەوەی پەتای کۆرۆنا
سۆران شەمسی

ئــەم ڕۆژانــە بــۆ گەالنــی ئێــران
ڕۆژانێکــی دژوار و بارودۆخێکــی
زۆر خراپتــر لــە جارانــە .بــە هــۆی
ناکارامەیــی ڕێژیمــی ئیســامیی
ئێــران لــە بســت بــە بســتی ئــەو
واڵتــەدا خەڵــک مردنــی هێــواش
هێواشــی ژیانــی هاوواڵتییەکانــی
دەبینــێ و بەداخێکــی گرانــەوە
کــەس نییــە فریایــان بکەوێــت ،لــە
پێشــەوەی بەرگریکــردن لــە پەتــای
کۆڕۆنا ،ئەوە دوکتۆرەکان و کادرە
پزیشــکی و دەرمانییەکانــن کە بێ
لەبەرچاوگرتنی گیانیان ،هەوڵ بۆ
چارەسەری خەڵک دەدەن.
ســااڵنێکی زۆرە لــەم واڵتــەدا هــەر
کێشــەیەک و ماڵوێرانییــەک
بەســەر خەڵکدا بێت ئــەوە دەیلکێنن
بەبــێ بــاوەڕی خەڵــک و نەبوونــی
سەرپۆشــی ژنانــە ،بــەاڵم ئەمــڕۆ
چی؟
ڕێژیمی ئیسالمی ،بە درێژایی چل
و یــەک ســاڵی ڕابــردوو ،قەیرانــی
گەورەتر لە پەتای کۆڕۆنای تاقی
نەکردووەتــەوە ،تەنانــەت لــە کاتــی
شــەڕی نێــوان ئێــران و عێراقیشــدا
بۆنە ئایینییەکان بۆ ماوەی کاتیش
ڕانەوەســتێندران و بەڕێــوە بــران ،لــە
هیــچ کاتێــک لە مێژوودا ســنوورە
زەوینــی و ئاســمانییەکانی هەمــوو
دراوســێیەکانی ئێــران بەســەر ئــەم
واڵتەدا دانەخران.
گەالنــی ئێــران بــە فەرمــی بۆیــان
نییــە هاتوچــوو بۆ زۆربــەی واڵتان

بکــەن ،قوتابخانــە و زانکــۆوەکان
داخــراون ،هەمــوو دامودەزگاکانــی
ڕێژیــم و یاریــگاکان و یارییەکانی
نێــو یاریگاکانیش داخــران ،ئەوە بۆ
یەکەمجــارە لــە مێــژووی ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــدا
کــە پارلمانــی دابخرێــت ،جیــا لــەم
زەرەر و زیانــە گــەورە ئابــووری
و کۆمەاڵیەتییانــە ،ئــەو قەیرانــە
بەرباڵوە کە دەسکەوتی ئایدۆلۆژیی
ئیســامییە ،بــە هــۆی سیاســەتی
شــاردنەوە و ناکارامەیــی ڕێژیــم

قەیرانــی خســتنەخوارەوەی فڕۆکــە
ئۆکراینییەکــە کــە کۆمەڵــگای
لەژێر کاریگەریی خۆی دانا ،بەاڵم
تەنینــەوەی پەتــای کۆڕۆنــا کەس
ناخاتــە دەرەوەی بازنــەی خــۆی،
هــەر بــەم هۆیەوە قەیرانــی کۆڕۆنا
لەم واڵتەش دەبێ وەکوو شــەڕێک
یان قەیرانێکی ڕاستی بێتە ئەژمار
و کاریگەرییەکانــی ئــەو هــەر
وەکــوو دوو وێنــای ئــەم دواییانە تا
دەیــان ســاڵ لــە ناو باس و ویســتی
سیاســی و کۆمەاڵیەتیی ئێران هەر

ئاییــن وەرگرتــووە لە مــاوەی چەند
ڕۆژدا بینــی کــە چــۆن هەمــوو
ئــەو دەســکەوتانەی کــە کــۆی
کردبوویــەوە بــە خێرایی لە دەســت
دەدات و وەکــوو بڵقــی ســەر ئــاوی
لێ دێت.
تەنینــەوەی پەتــای کۆڕۆنــا
لــە پانتایــی واڵتــی ئێــران لــە
کەمبوونەوەی کەسانی الیەنگری
ڕێژیــم و زێدەبوونی هێزی گەالنی
ڕووخێنــەری ڕێژیــم ،زێدەبوونــی
کەسانی ناڕازی لە ئاستی گشتی

پێویســتی بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی
الفاو ،بوومەلەرزە ،ئاگرکەوتنەوەی
دارســتانەکان و نەخۆشــییەکانی
پەتایی و تەنینەوەی نییە.
ڕێژیمی ئیسالمی ،وەکوو کرداری
هەمیشــەیی لە هــەر بارودۆخێکدا
کــە نەشــیاوترین و هەڵەتریــن
بڕیــاری داوە ،لــەو کاتــەدا توانای
جیاکردنــەوەی شــەڕخوازانەی
لــە ناکارامەیــی کارێکــی زۆر
ئاســتەمە ،کــردەوەی بەرپرســانی
ڕێژیــم بــە شــێوەیەکە کــە گۆیــا

تەنینەوەی پەتای کۆڕۆنا لە پانتایی واڵتی ئێران لە کەمبوونەوەی کەسانی الیەنگری ڕێژیم
و زێدەبوونی هێزی گەالنی ڕووخێنەری ڕێژیم ،زێدەبوونی کەسانی ناڕازی لە ئاستی گشتی و
هێوربوونەوەی ئامرازی سەرکوت کاریگەرییەکی گرینگی دەبێت.
بــووە و بــە دڵنیاییــەوە کاریگەریی
دەبێــت لەســەر داهاتووی سیاســیی
ڕێژیمیش.
ئێپیدێمییەکــی وەکــوو ڤایرۆســی
کۆڕۆنــا کاتێــک دەکەوێتــە نێــو
کۆمەڵگایــەک کــە ڕێژیمێکــی
سیاسیی خۆسەپێنی بێ ناوەڕۆکی
هەیە ،بە خێرایی هەموو ناکارامەیی
و بێ کەڵکیی کاربەدستانی ڕێژیم
و ڕێژیمەکــە لــە شــاراوەیی دێنێتــە
دەر و ئاشکرای دەکات.
قەیرانــی چەکــی ناوکی زۆرینەی
کۆمەڵــگا ڕاســتەوخۆ دەپێکێــت،
تاوانی کوژرانی هەزاران زیندانی لە
ســااڵنی  ٥۸هەتا ٦۷ی هەتاوی
ئەندامانــی حیزبــە سیاســییەکان و
بنەماڵەی زیندانییەکان و گیراوانی
لەژێــر کاریگەریــی خــۆی دادەنــا،

دەمێنێتەوە.
شــێوەی هەڵســوکەوتی بەرپرســانی
فەرمیــی ئایینــی کــە پارێــزەری
ڕێکخراوە ئایینییەکانن ،بە قەیرانی
پەتایەکــی تەنینەوە وەکوو کۆڕۆنا
بــاوەڕە ئایینییەکانیــان ڕاســتەوخۆ
لــە بەرانبــەر تەندروســتی گشــتیی
خەڵک دانا.
بیــر و باوەڕێک وەکوو چاکبوونەوە
کە ســەدان ســاڵە باوەڕیان پێیەتی،
ئــەو مــژارە کاتێــک دەگاتــە
کۆڵەکەکانــی ڕێژیــم گرینگتــر
دەبێت بە هۆی ئەوەی کە ڕێژیمی
ئایینیــی ناچــارە لــە هەمبــەر
باوەڕەکانــی ڕاوەســتێت (هاوێــرە
نەکردنی قوم یان داخســتنی شوێنە
پیرۆزەکانی شیعە) ڕێژیم کە چوار
دەیــە ڕەوایــی سیاســیی خــۆی لــە

و هێوربوونەوەی ئامرازی سەرکوت
کاریگەرییەکی گرینگی دەبێت.
کۆڕۆنــا و مــردن بــە هــۆی ئــەم
پەتایە بە شێوەی ڕۆژانە ڕووی لە
زێدەبووندایە و ترسی گەالنی ئێران
لــە نەخۆشــی کۆڕۆنــا بە شــێوەی
سەرســام و وا بە زوویی کە هەموو
کەســێک دەیگرێــت و بــێ ڕێکار
ماوەتــەوە ،گەالنــی ئێرانــی زۆر
ترســاندووە و لــە درۆ نوێیەکانــی
ڕێژیم زۆر تووڕەن ،هەر جارەی کە
بەرپرســێکی ڕێژیم دێت و شــتێک
ڕەت یان بەدرۆ دەخاتەوە نەتەنیا لە
ڕێــژەی بێزاری و تووڕەیی خەڵک
کەم ناکاتەوە بەڵکوو ئاســتەکەیان
بەرینتر و زێدەتر دەبێت ،ئیتر هەموو
باوەڕیــان بــەوە هێناوە کــە ڕێژیمی
ئێــران کەرەســتە ،زانســت ،توانایی

دەخــوازن ئەم پەتایە بە بەرباڵوترین
شێوە لە پانتایی ئێراندا باڵو ببێتەوە
و هەمــوو هەوڵێکیــش لــەم پێناوەدا
دەدەن .هەڵســوکەوتی ڕێژیمــی
ئیســامیی ئێران لەگەڵ خەڵکانی
ئێران بەبیرهێنەرەوەی هەڵسوکەوتی
ڕێژیمێکــی داگیرکــەرە کــە هیچ
ئیرادەیــەک و دەرەوەســتییەکی بۆ
پاراســتنی گیانــی شــارۆمەندانی
خــۆی نییە ،خامنەیی لە کاتێکدا
کــە خــۆی لــە هاوێرگــە نــاوە ،لە
داخســتنی واڵت دەترسێت و ڕووی
کــردووە بە هەڵخەڵەتاندنی خەڵک
و خەڵــک هــان دەدات بــۆ نــزا و
پاڕانەوە.
چــوار بڕگە لە کوشــتنی گەالنی
ئێران بەدەستی ڕێژیمی ئیسالمیی
ئێــران بــە هــۆی پەتــای کۆڕۆنــا

وێنایەکــی تــرە لەوەیکــە ئەگــەر
بێــت و ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران
بمێنێتەوە واڵتی ئێران نامێنێت.
بەرپرســانی ڕێژیمی ئیســامی ،وا
تێدەگــەن کــە بــە هــەر شــێوەیەک
هەڵســوکەوت بکــەن ئــەوە ڕێژیــم
دژەزەربەیــە و هەمــوو کات
دەمێنێتــەوە ،هۆیەکەشــی ئەوەیــە
کــە ڕێژیــم لــە بواری ئابــووری بۆ
مەبەســتی پڕوپاگەندەکانــی ڕێژیم
و ســەرکوتی دژبەرانــی خــۆی،
بــە خەڵــک و پەتــای کۆڕۆنــا
وێنایەکــی ترە لەوەیکە گەر بێت و
ڕێژیمی ئیســامی بمێنێتــەوە ئێران
نامێنێت.
هێــزە
ڕۆژێــک
ئەگــەر
چەکدارەکانی ڕێژیم لە سەرکوتی
خەڵــک واز بهێنن ،ڕێژیم دەتوانێت
هێــزی ســەرکوتکەری تــر بهێنێتــە
گۆڕەپانەکــە ،ئــەوان بیــر لــەم
بابەتــەش ناکەنــەوە کــە ڕۆژێــک
گەالنــی ئێــران تــاک بــە تــاک
ئامــرازی ســەرکوتەکانی ڕێژیــم
کۆکەنــەوە ،هــەر ئەمــەش هــۆکار
بــووە بــۆ ئــەوەی ڕێژیم لــە ماوەی
چــل ســاڵی ڕابــردوودا تەنانــەت بۆ
جارێکیــش ویســتی گۆڕانکاریــی
نەبــووە و نەیویســتووە کە دڵنەوایی
قوربانییەکانــی دەســتی خــۆی
بکات.
ئەگەر ڕێژیــم بگاتە خاڵی ڕووخان
ئــەوە کەمینەیەک پشــتگریی لێ
دەکات ،چونکــە ئــەو ڕێژیمــە ئیتر
هیــچ شــتێکی بــۆ پێشکەشــکردن
نامێنێت یاخــود وەکوو کورد دەڵێت
حاشــا لــە گۆشــتی کەروێشــک و
بۆن فسی تاژی.
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دووڕوویی ڕێژیم و بێڕهحمی کۆرۆنا!!
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پاراســتنی ژیــان لــە نەورۆزی
ئەمســاڵدا ئەرکــی هەموومانــە

نووسین :هێــــمۆ

ڕاسان موکریانی

پــاش ئــهوهی کۆڕۆنــا دهخزێتــ ه
ئێــران و ڕێژیمــی ئاخوندی لهبهر
بهرژهوهندی خۆی حهشاری دهدا
و بــۆ ماوهی چهند حهوتوویەک
پــووش بهســهری دهکا! لــ ه پڕ ل ه
قوم دهتهقێتــهوه و پیرۆزییهکانی

بواری پزیشــکی ک ه دهڵێن :ک ه
هیچ کهرهســتهیهکی ســهرهتایی
پێشگیری و خۆپارێزی ل ه ئارادا
نییــه! باشــترین رێــکار مانهوه ل ه
مــاڵ و خۆپاراســتن لــ ه کــۆڕ و
کۆمهڵ و قهرهبالغییه!
ئهوه دهبێت ه هۆ بۆ هاتن ه مهیدانی
دهسهاڵت و دهستوپهیوهندییهکانی
ههرچــی دهمامــک و ئهلکۆل و
دهســتهوانە و ئــهوهی گیراوهیــ ه

بــهاڵم دهبینــن ڕێژیــم بانکــهکان
و دایرهکانــی و ناوهندهکانــی
ههنــارده و هــاوردهی لــ ه شــاره
ســنوورییهکاندا بهبــێ هیــچ
پێشــگیری
کهرهســتهیهکی
سهرهتایی له گهڕیاندایه!!
لــهم ههلومهرجــهدا ڕێژیــم بــۆ
چهواشــهکاری و ههڵخهاڵتاندنی
خهڵک دهســت دهدات ه کاری زۆر
سهیر و سهمهره!

خهراجیــان ( بــ ه گوتهی خۆیان)
لهســهر خهڵــک کــهم کردۆتــهوه
کــ ه بۆتــ ه هۆی ئــهوهی خهڵک
زۆر روو لــهو بنکــ ه و ئیدارانــ ه
بکــهن! ک ه النیکهم ل ه رۆژێ دا
زیاتــر لــ ه ههزار کەس ســهردانی
ئــهم شــوێنان ه دهکــهن .یــان خاڵ ه
ســنوورییهکان کــ ه رۆژێ بــ ه
ســهدان ماشــین لــ ه زۆر شــوێنی
ئێرانــڕا بــار بــۆ ههناردهکــردن

کۆڕۆنا ئێران دهتهنێتهوه و له کوردستانیش تهشهنه دهستێنێ،
خهڵکی کوردستان بۆخۆی قۆڵی هیممهت ههڵدهماڵێ و دوکان و بازاڕ و شوێنه گشتییهکان دادهخا.
لهسهر راسپاردهی پسپۆڕانی بواری پزیشکی که دهڵێن:
که هیچ کهرهستهیهکی سهرهتایی پێشگیری و خۆپارێزی له ئارادا نییه! باشترین رێکار مانهوه له
ماڵ و خۆپاراستن له کۆڕ و کۆمهڵ و قهرهبالغییه!
ئهوه دهبێته هۆ بۆ هاتنه مهیدانی دهسهاڵت و دهستوپهیوهندییهکانی ههرچی دهمامک و ئهلکۆل و
دهستهوانە و ئهوهی گیراوهیه بۆ دژەگهن کردن له بازار خڕ دهکرێتهوه و دهست ناکهوێ!
ئاخونــدان بــ ه ئامانــج دهگــرێ!
لهگــهڵ ئــهوهی ڕێژیــم لهگــهڵ
حهقیقهتێــک بــهرهوڕوو دهبێتــهوه
بــهاڵم دیســانیش راســتییهکان
چهواش ه دهکا.
ب ه قهرهنتین ه نهکردنی قوم ژیانی
هــهزاران کــهس لــ ه خهڵکانــی
ئێــران دهخاتــ ه مهترســییهکهوه
کــ ه توانــای ڕووبهڕووبوونــهوه
و بهربهرهکانێیــان ســهبارهت
بــ ه دابینکردنــی ســهرهتاییترین
پێداویســتی پێشگیران ه و رێگری
کردنیان نهبووه.

بــۆ دژەگــهن کــردن ل ه بــازار خڕ
دهکرێتــهوه و دهســت ناکــهوێ!
نرخــهکان چهنــد قــات دهچنــ ه
ســهر و خهڵــک لــ ه چوون ه ماڵ
زیاتــر هیچیــان لــ ه دهســت نایــه!
ئــاو و ســابوون و پاکوخاوێنــی
تاکهکهســی و مانــهوه لــ ه مــاڵ
دواییــن چهکــی خهڵــک بــۆ
بهربهرهکانــی لهگــهڵ پهتــای
مروڤکوژی کۆڕۆنایه!.
نــهک
ڕێژیــم
بــهاڵم
پێداویســتییهکانی ســهرهتایی بۆ
خهڵــک دابیــن نهکــردووه هیچ!

پهندێکی کوردی ههی ه دهڵێ« :
دهرزی دهچاوی خهڵکیدا دهبینێ
بــهاڵم گاســنی دهچــاوی خۆیــدا
نابینێ!» ل ه شــارهکان هێندێک
ههلپهرەســت و بهرژهوهندیخــواز
بێگوێــدان بــ ه راســپاردهکانی
بواری تهندروســتی و بهرژهوهندی
کۆمهڵــگا لــ ه کار و چاالکــی
رۆژانــهی خۆیــان خافــڵ نابــن و
دهکــ ه و دوکانهکانی خۆیان ههر
دهگێــڕن .ڕێژیــم ،یــان هێندێک
ئیــداره بــۆ ئــهوهی بڵێــن ئێمــهش
کارێکمــان کردووه ههڵدهســتن ب ه

دهگهیهنن ه سهر خاڵی سنوور.
ئهگــهر بهڕاســتی مهبهســت
گیانــی ئینســانهکانه! چۆنــ ه
دوکانێک ک ه سێ ،چوار نهفهر
لێی دانیشــتوون ترس و گومانی
کۆڕۆنــای
خۆحهشــاردانی
لێدهکــرێ و پلۆمــپ دهکــرێ!
بــهاڵم ناوهندگهلێکــی وهک
شــارهداری و بانکــهکان و خاڵــ ه
سنوورییهکان ک ه ئهوا قهرهباڵغ و
پڕ هاموشــۆن ه مهترســی زیاتری
ههڵگرانــی ڤایرۆســی کۆڕۆنای
لێدهکرێ! نابێ قهپات بکرێن! ؟

ڕێژیم نهک پێداویستییهکانی سهرهتایی بۆ خهڵک دابین نهکردووه هیچ!
لهگهڵ خهڵک هاوڕاش نییه ،چوونکه ئهو بهرژهوهندییهکانی خۆی له گیانی ئینسانهکان خۆشتر
دهوێ! ههر وهک دهزانن خهڵک تهواوی شار و بازاڕی داخستووه
بهاڵم دهبینن ڕێژیم بانکهکان و دایرهکانی و ناوهندهکانی ههنارده و هاوردهی له شاره
سنوورییهکاندا بهبێ هیچ کهرهستهیهکی پێشگیری سهرهتایی له گهڕیاندایه!!
کۆڕۆنــا ئێــران دهتهنێتــهوه و لــ ه
کوردســتانیش تهشهن ه دهستێنێ،
خهڵکــی کوردســتان بۆخــۆی
قۆڵــی هیممــهت ههڵدهماڵــێ
و دوکان و بــازاڕ و شــوێن ه
گشتییهکان دادهخا.
لهســهر راســپاردهی پســپۆڕانی

لهگــهڵ خهڵــک هــاوڕاش نییه،
چوونکــ ه ئــهو بهرژهوهندییهکانی
خــۆی لــ ه گیانــی ئینســانهکان
خۆشتر دهوێ!
هــهر وهک دهزانــن خهڵــک
تهواوی شار و بازاڕی داخستووه

پلۆمپ کردنی ئهو دوکانان ه ک ه
ســێ ،چوار نهفــهر رۆژێ لهوێ
دادهنیشن!
بهاڵم ئهوهی نابینن ک ە بانکهکان
یــان خــودی شــارهدارییهکان کــ ه
کۆتایی ســاڵ ه و هێندێک باج و

ئەوەی راســتی بێ گرینگینهدان
ب ه گیانی خهڵک ل ه الیهن ڕێژیم
و دوو ڕوویــی ئاخونــدهکان زۆر
لــ ه بێڕهحمــی ڤایرۆســی کۆڕۆنا
مهترسیدارتره.

لەحاڵێکــدا بــە بەرەوپیــری نــەورۆزی ٢٧٢٠ی کوردییــەوە دەچین کــە دۆخی هەموو
واڵتانی جیهان بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە زۆر ئاڵۆز و شپرزەیە.
ڕاپۆرتەکانی ڕێکخراوی بێهداشتی جیهانی باس لە قەیرانێکی مرۆیی گەورە دەکەن
کــە ئەگــەر پێشــی پــێ نەگیردرێــت بەدڵنیاییــەوە ڕێژەیەکی بەرچاو لە حەشــیمەتی
جیهان لە واڵتە جیاوازەکاندا دەکاتە قوربانی.
ڕێژیمــی کۆنەپەرەســتی ئێــران لــەم نێوانەدا بە شــاردنەوە و دواتریش بە خســتنەڕووی
ئاماری هەڵە هیچ هەوڵێکی لە پێناو کۆنتڕۆڵی دۆخەکە نەدا.
لــە الیەکــی دیکەشــەوە نەمانــی بــڕوا بــە دەنگوڕەنگــی ڕێژیــم لــە الیــەن خەڵکــەوە
یەکێکی دیکە لە هۆکارە سەرەکییەکان بوو بۆ ئەوەی کە خەڵک کەمتر سەرنجی
ڕێنوێنییــەکان و ڕێنماییــەکان بۆ خۆپارێزی بــدەن کە بەداخەوە بەرزبوونەوەی ڕێژەی
قوربانییان لە ئێران و بەتایبەتیش لە شارەکانی کوردستان جێگای داخە.
نــەورۆز بەتایبەتــی بــۆ ئێمــەی کــورد هەمیشــە وەک هێمــای ڕســکانەوە و دووبــارە
ژیانــەوەی نەتەوەیــی بــووە ،بۆیــە هەمــوو ســاڵێک هەوڵمــان داوە کە بــە بەڕێوەبردنی
جێژنی نەورۆز و بەرزڕاگرتنی ئەم ڕۆژە ،دەسپێکێکی جوان بۆ ساڵەکەمان درووست
بکەین و بە هەڵکردنی ئاگری نەورۆز لە شار و گوندەکانی کوردستان نەهامەتی و
پیسییەکان لە ژینگەی خۆمان دوور بکەینەوە.
نــەورۆزی ئەمســاڵ نەورۆزێکــی زۆر جیــاوازە ،ئەگەر لە ســااڵنی ڕابــردوودا دەبوایە
بــە ڕژانــە ســەر شــەقامەکان و بەڕێوەبردنــی ڕێوڕەســمی بەشــکۆ یــادی ئــەو ڕۆژە
پیرۆزەمــان بــەرز ڕابگرتبایە و ببواین بە چقڵی چــاوی دوژمنانی نەتەوەکەمان ،ئەوە
ئەمســاڵ و بەهــۆی ســەرهەڵدانی پەتایەکــی کوشــندەوە کــە هیــچ جیاوازییەک لە
نێــوان قوربانییەکانیــدا دانانێــت ،دەبــێ بــە پێچەوانەی حەز و خواســتی دەروونیمان لە
ماڵەکانماندا بمێنینەوە.
لــە مــاوەی چەنــد مانگــی ڕابــردوودا کە باڵوبوونەوەی ڤایرۆســی کۆرۆنــا  ،گیانی
ژمارەیەکی بەرچاو لە هاوواڵتییانی ئەستاند ،ڕێژیمی ئێران وەک کاری هەمیشەیی
خۆی بە نەگەیاندنی پێداویستیی تایبەت و گرینگتر لە هەمووی زانیاریی درووست
ســەبارەت بــە چۆنیەتــی تووشــبوون و چۆنیەتی خۆپاراســتن و تەنانــەت ڕێژەی گیان
لەدەستداوان و قوربانییان ،زیاتر لەوەی کە هەیە دۆخەکەی ئاڵۆز کرد.
لەم نێوانەشدا کەسانێکی هەلپەرەست بۆ پڕکردنی گیرفانی خۆیان و بێ ئاگا لەوەی
کە ئایا ڤایرۆسی کۆرۆنا دەرفەتی بەردەوامکردنی ژیانیان پێ دەدات یان نا دەستیان
بە ڕاوڕووتی خەڵک کرد و بە گرانکردنی نرخی ماسک و دەستەوانە و زۆر شتی
دیکە قەیرانەکەیان بۆ خەڵکی وەزاڵەهاتووی ئێران قووڵتر کردەوە.
لــە درێــژەی ئــەم نابەرپرســایەتییەی بەنــاو بەرپرســانی ڕێژیمــدا بــوو کــە کەمپەینی
«پارێزەرانــی ژیان» بەشــێوەی خۆبەخشــانە و لــەم دۆخە نالەبارەدا ،هــاوکات لەگەڵ
کادری دەرمانی بە هانای خەڵكی لێقەوماوە چوو.
لەم قەیرانەشــدا وەکوو قەیرانەکانی دیکە بەرپرســانی ڕێژیمی ئێران تەنیا بینەرێک
بــوون و بــەس .زۆربــەی ئــەو کەســانەی کــە کاری دروومان دەزانن لــە ماڵەوە ناچار
بوون دەســت بە دوورینی ماســک بۆ هاوواڵتییان بکەن ،لە مەریوان گیراوەیەک بۆ
گەنبڕکردنــی شــوێنەکان درووســت کــرا و بەخۆڕایــی لە نێوان خەڵکــدا باڵو کرایەوە
و بە دەیان چاالکیی دیکە کە خاڵێکی هیوابەخش لەم هەموو نەهامەتییەدا بوون.
ژنانــی کــورد هەمیشــە بەشــێک لــە کەســانێک بوون کە لــە پاراســتنی کولتوور و
ڕەســەنایەتیی گەلــی کــورددا ڕۆڵێکــی بەرچاویان هەبووە ،ئەمســاڵ بــە پێچەوانەی
ســااڵنی رابردوو شــێوازی داکۆکیکردنیان لە بایەخەکان گۆڕانی بە ســەردا هات ،لە
ســااڵنی رابــردوودا و لــە بەرەبەری نــەورۆزدا ڕەنگە ژنان زیاتر لــە هەموو توێژەکانی
کۆمەڵگا هاتوچۆی شــەقام و بازاڕەکانیان دەکرد و ئامادەکارییان بۆ ســەری ســاڵی
نوێ دەکرد ،بەاڵم ئەمساڵ ژنان ئەرکێکی قورستریان لە سەر شانە.
لــە ڕاســتیدا بــە هــۆی مانــەوە لە ماڵــەوە ژنان زیاتر ئــاگاداری دۆخی ماڵــەوەن و لە
پێشگرتن لە باڵوبوونەوەی ڤایرۆسەکەش دەتوانن کاریگەریەکی زۆریان هەبێت.
دایــکان لــە نــەورۆزی ئەمســاڵدا هــاوکات لەگــەڵ ئەندامانــی بنەماڵــە دەتوانــن
بــە ڕازاندنــەوەی منداڵەکانیــان لــە ماڵــەوە و هەروەهــا لەبەرچاوگرتنــی ڕێنماییــە
تەندرووســتییەکان هەنگاوی یەکەم بۆ خۆپاراســتن لە ماڵەوە هەڵبگرن و بە هاندانی
ئەندامانی بنەماڵە و ئاگایی بەخشین بە ئەوان ڕێژەی قوربانییان بە کەمترین ئاست
بگەێێنن.
چاوخشــاندنێک بە ســەر دۆخی گشــتیی جیهان لە ئێستادا ئەوەمان پێ نیشان دەدات
کە وەک هەمیشــە ناکارامەیی دەســەاڵتی زاڵ بە ســەر ئێراندا ،هۆکاری گەورەترین
قەیرانــەکان بــۆ خەڵکــی ئێرانــە و ئەگەر بەرپرســانی ڕێژیمیــش وەک واڵتانی دیکە
لە خەمی هاوواڵتییاندا ببایەن ،زۆر زۆر زووتر لەمانە ئەم قەیرانە کۆنتڕۆڵ دەکرا.
دۆخــی ئێســتای ئێــران زیاتر لە هەر شــتێک ئاماژە بە یەک خــاڵ دەکات و ئەویش
ئەوەیە کە ڕێژیمی ئاخوندیی ئێران کە وەکوو کۆرۆنایەکی بەهێز لە ژیانی خەڵک
ئــااڵوە ،تاوانبــاری ســەرەکیی هەمــوو کێشــەکانی خەڵکانــی ئێرانە و بــە دڵنیاییەوە
تاکــوو ئــەم کۆرۆنایــە بمێنێت ،کۆرۆناکانی دیکەش بۆ هێرشــکردنە ســەر خەڵکانی
ئێران دەستیان ئاوەاڵترە.
لە نەورۆزی ئەمساڵدا پێویستە کە هەموومان بە مانەوە لە ماڵەکانمان ،تەندرووستیی
خۆمان و ئازیزەکانمان مسۆگەر بکەین ،نەورۆزی ئەمساڵ نەورۆزی مانەوە لە ماڵ
و پاراستنی ژیانمانە.
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ڕاهێنهری فێرگەیەک بۆ فێربوون
مریەم عەلیپوور
بهشی نۆیهم
ـ پێداچوونهوهیهکی خێرا و گشتی بهسهر
بهنــدی یهکهمدا(بەســەر ئــەو  ٨بەشــەی
پێشوودا)
دیــل کارێنگــی Dale Carnegie
( )1955–1888نووســەر و وتاربێــژی
بەناوبانگــی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی
ئەمریــکا دەڵێــت›‹ :بــۆ مرۆڤێکی ژیر و
تێگهیشــتوو ،ههمــوو ڕۆژێک ســهرهتای
ژیانێکــی تازهیــه ،ههروههــا ژیانــی ئێمــه
زادهی دروســتکراوی بیر و ئهندێشهکانی
خۆمانه››.
بــە کورتهئاوڕدانەوەیــەک بــەو ئاکامــە
دەگەین کە بیر و تێڕامانی ئەو فەیلەسوف
و کەســایەتی شارەزا و ناودارانەو هەروەها
زۆر فیلەســوفی دیکهش کــە لەو زنجیرە
وتارەدا ئاماژەیان پێنهکراوه لەســەر ھەموو
ڕەھەندەکانی کۆمەڵگە لە ڕێگای پرسیار
و ڕەخنەگرتنــە .پرســیار و ڕهخنهگرتنیش
بنچینــهی پڕۆســهی ڕاهێنهرییــه کەواتە
دەتوانیــن بڵێیــن بەشــێوەیەکی گشــتی
پڕۆســەی ڕاھێنەری خاوەنی بنەمایەکی
فەلسەفیانەیە.
 Ribeو  Bergدهڵێــن›‹ :ڕاھێنــەری
فێرگەیەکــە بــۆ فێربــوون›› و
یەکێکــی دیکــه لــە بنەماکانــی
ڕاھێنــەری «ویســت»ە(خوازیار) نــەک
«ویستراو»(خواستن).
ڕاڤەکردنــی پێوەنــدی نێــوان ویســت و
ویســتراو دەمانگەیەنێتــە ئــەو ئاکامــە
کــە «ویســت» ڕاســتهوخۆ پێوەنــدی بــە
فێرخوازەوە ھەیە،
بــەاڵم «ویســتراو» پێوەندی بە ڕاھێنەرەوە
ھەیە.
ئەوە فێرخوازە کە بڕیار دەدات چی دەوێت
یان چ
شــێوە ژیانێکــی ئاواتــە و ڕاهێنان دەکات
بۆ گەیشتن
بــەو ژیانەی کە ئاواتەخوازیەتی( .بڕوانە
وێنەی )١٤
کەواتــە ئــەوە ویســتی ڕاهێنــەر نییــە کە
فێرخــواز چــی بوێت یان بــکات ،ڕاهێنەر
تەنیــا ڕاوێــژکار و یارمەتیــدەرە بــۆ
دۆزینەوەی ئامێری گەیشــتن بەو قۆناغە
یان ژیانەی کە فێرخواز ئاواتەخوازیەتی.
ھەر بۆیــە نابــێ لــە مێتــۆدی ڕاھێنەریــدا
زۆر بیــر لــە ویســتراو بکرێتــەوە .کاتێک
فێرخــواز پــڕۆژەی ویســتی گەیشــتن بــە
قۆناغێکــی نوێــی ھەبێــت ھیــچ شــتێک
ناتوانێت ڕێگر بێت لە ئاست پڕۆژەکەی.
ئــەو پێخــۆرەی کە ڕاھێنــەر و فێرخواز لە
پڕۆســەی ڕاھێنەریــدا پێیانــە بریتییــە لــە
ویســت و لێھاتوویی تایبــەت لە پێوەندی
لەگــەڵ ئامادەکردنــی ئــەو ســێ خاڵــەی
خوارەوە:
١ـ تاقیکردنهوهی شــێواز و تکنیکی تازه
بۆ گەیشتن بە ئاڵوگۆڕ.
2ـ گەشــبینی ئەرێنــی بــۆ پێکهێنانــی
بارودۆخــی پێویســت بــۆ بەدیھێنانــی
ئاڵوگۆڕ.
3ـ ھەبوونی سندووقی ئامێر بۆ زیادکردنی
شانسی سەرکەوتن لە کاتی ئاڵوگۆڕدا.
ھەروەھا وهک کۆبهندیهک دەتوانین بڵێین
ئەو ســێ خاڵەی خــوارەوە کورتکراوەیەکە
لە بەشی یەکەم.
١ـ مێتــۆدی ڕاھێنــەری بــە شــێوەی
سیستماتیک:
لــە مێتۆدی سیســتماتیکدا ئێمە دەتوانین
واڵمــی ئــەو ســێ پرســیارە بنەڕەتییــەی
مێتــۆدی ڕاھێنــەری وەرگرینەوە .دۆخ یا
ژیانی ئێمە لە قۆناغی ئێستادا چۆنە ،بۆ
قوناغــی دواڕۆژ (داھاتــوو) چمان دەوێت
و چۆن دەتوانین بەو ئامانجانە بگەین کە
بۆ دواڕۆژ ئاواتەخوازین.
٢ـ تێڕوانینێکــی ئەرێنــی ،گەشــبینانە و
مرۆڤییانە:
کەســانێک ھەن کــە توانــا و لێھاتوویی
زۆریان ھەیە بەاڵم بە تەنیا ناتوانن گەشــە

بــە لێھاتوویــی و توانــا شــاردراوەکانی
(پوتانســیهلی) خۆیــان بــدەن و دەبــێ
کەسێک ههبێ بۆ پشتیوانی و ھاندەریان.
ھەر بۆیــە لــە مێتــۆدی ڕاھێنەریــدا
کولتورێک گەشە دەکات کە پێی دەڵێن
کولتــوری بەخشــین یــان پێدان ،کــە ئهوه
دەبێتــە ھۆی ئــەوەی مرۆڤــەکان بتوانــن
باشــتر یارمەتیدەر و پشتیوانی یەکتر بن.
لــە نێو ئەو کولتــورەدا مرۆڤەکان ڕاھێنەر
و ڕاوێژکاری یەکترن.
٣ـ سندووقێکی پڕ لە ئامێر:
ڕاھێنەر و فێرخواز ھاوکاری و پشتیوانی
یەکتــر دەکــەن بــۆ ئەوەی گەشــە بدەن بە
بیــری ئەرێنــی ،ھەســتی ئەرێنی و رەفتار
و ڕەوشــتی ئەرێنــی بــۆ گەیشــتن بــە
ئامانجەکەیان.
بهندی دووههم:
یــەک مێتــۆد لــە ڕاھێنەریــدا ،ھەنگاو بە
ھەنگاو
لە ڕێگای ڕاھێنەریدا دەتوانین بە باشترین
ئامانــج و ســیفهتی بــاش بگەیــن ،بــە
مەرجێــک فێرخوازەکە حــهزی فێربوونی
ههبێــت و فێــر بێــت و ویســت و حــەزی
ئاڵوگۆڕھێنان بەســەر خۆیدا بە مەبەستی
باشتربوونی ھەبێت.
ـ چۆن ھەنگاوەکانمان ھەڵدێنینەوە ،پلەکان
بۆ پلەکان
لەهــهر کۆمهڵگهیــهک و لــه هــهر
ســهردهمێکدا بەگوێــرهی پێویســتیی
تاکهکانــی کۆمهڵگــه ،ئاڵوگۆڕهێنــان
بەســهر سیســتمی پــهروەرده و ڕاهێنانــی
تاکــهکان پێداویســتی و گرنگــی خــۆی
ههیــه .پڕۆســهی ڕاهێنــەری کاتێــک
باشــترین کاردانهوهی دهبێــت که فێرخواز
ویســتی فێربــوون و گۆڕانهێنانــی بهســهر
خــۆدا ههبێــت و لــه پڕۆســهی ژیانــی
خۆیــدا ئــهو گۆڕانکارییــه بــه شــتێکی
پێویســت و زهرووری بزانێــت .هــهر چهنــد
ئێمــه مرۆڤــهکان لــه ژیانــی ڕۆژانهماندا
ڕیــزه ئامانجێکمــان ههیه ،بــهاڵم کاتێک
فێرخوازێــک دەیههوێــت بهشــداری
پڕۆســهیهکی ڕاهێنــەری بــکات دهبــێ
ئامانجهکــهی دیاریکــراو بێــت نــهک
ئهوهیکــه کوێرکوێرانه کۆمهڵێک ئامانج
بــۆ خــۆی دانێــت و بهبــێ ئــهوهی حهز و
پوتانســیهلی خــۆی بــۆ گهیشــتن
بــهو ئامانجانه لــه بهرچاو گرتبێت.
فێرخــواز لــه کاتــی دیاریکردنــی
ئامانجهکــهی دهبــێ زۆر وردبیــن
بێــت و بزانێــت بۆچــی و لەبهرچــی
لــه پڕۆســهی ڕاھێنەریدا بهشــداری
دهکات .گرینگــه جیــاوازی ئــهو
قۆناغهی که ئێستا تێیدایه لهگهڵ
قۆناغــی داهاتوو کــه ئامانجیەتی
پێی بگات ،بزانێت.
ئهگهر فێرخواز پێویســتیی بنهڕهتی
ئامانجهکــهی نهناســێ کەواتــه
وهدواکهوتنی بێسووده و تهنیا کات و وزه
بهفیڕۆدانه.
لــە مێتــۆدی ڕاھێنەریــدا دەتوانــی
دەســتکەوتێکی زۆر بــاش وەدەســت
بێنــی بەمەرجێــک هــهروهک لهســهرهوه
ئامــاژەم پێــداوه وەک فێرخوازێــک ھۆی
یــا مۆتیڤــی (ئەنگیــزەی) باشــت ھەبێــت
بــۆ ئاڵوگــۆڕ و فێربــوون.
ھەروەھا ئاڵوگۆڕھێنان بەسەر
شــێوازی ھەڵســوکەوت و
شــێوازی ژیانــی خــۆت چ
وەک تــاک بــۆ کەســی
خــۆت و چ وەک ئەندامــی
نێو ڕێکخراوێک بە پێویست
بزانی.
پرســیاری
چــوار
بنچینهیی(بنهڕهتــی) لــه
پڕۆسهی ڕاهێنهریدا
بڕوانە وێنهی 2:1
کاتێــک باســی توانــا شــاردراوهکانی
(پوتانســیەلی) مرۆڤــەکان دەکــرێ
ناتوانیــن نووســەری بەناوبانگــی
ئەمریکایــی جیــن هیوســتنJean
( Houstonلهدایکبــووی )1937
لەبیــر بکەیــن کــە دەڵێــت « :لەڕادەبەدەر

لێھاتوویــی ،هــۆ یــان مۆتیــڤ بۆ ھەوڵ
و تێکۆشــان لــە نێــو دەروونــی ئێمــەدا
خۆیان شــاردۆتەوە بــهاڵم تەنیا چاوەڕوانن
وەجووڵەیــان بخەیــن ».وهجووڵهخســتنی
ئــهو هێــزه شــاردراوانه دهگهڕێتــهوه بــۆ
حــهزی ئێمــه .ههر وهک دهروونناســانیش
دهڵێن›‹ :وهدهســتهێنانی شتێک ،پێوهندی
بــه حهزلێبوونــی ئــهو شــتهیە ››.کهواتــه
دیاریکردنــی ئامانجێکــی کۆنکرێــت و
حهز و تامهزرۆی پێگهیشتنی ،هۆکاری
وهجووڵهخســتنی وزه و لێهاتووییهکانــی
ئێمهیــه .لــە مێتــۆدی ڕاھێنەریــدا لــە
زۆر شــێوازی جیــاواز دەتوانــی کەڵــک

''من دەتوانم باش بم ،خراپ بم،
وەفادار بم ،خائین بم ،زانا بم یان
نەزان .من دەتوانم تۆم خۆش بوێت
یان ڕقم لێت بێتەوە ،دەشتوانم
بێدەنگ بم .
یانی من مرۆڤێكم ئەو
هەموو سیفەتەم تێدایە ''.
ماهاتما گاندی
وەرگــری ،لــە ھەر شێوازێکیشــدا چەندین
قۆنــاغ ھەیــە کە دەبێ بە ســەریاندا دەرباز
بــی تــا بــە ئامانج دهگهی .بــەاڵم ئەوەی
من لەو زنجیرەوتارەدا زیاتر کاری لە سەر
دەکەم شــێوازێکە کــە حەوت قۆناغ لەخۆ
دەگرێــت .بەر لەوەی باســی ئەو قۆناغانە
بکەم ،گرنگه شــارەزاییمان لە سەر ھەشت
کۆڵەکــەی (بناغــەی) گەشــەکردنی
مێتۆدی ڕاھێنەری ھەبێت که له تهوهری

ڕهوشت و ئاکامی کار.
٤ـ کهرەستهکان و جێگرهوه (ئەڵترناتیڤ)،
ههوڵــدان بــۆ دۆزینــهوهی جێگــرهوهی
باشــتر و کهڵکوهرگرتــن لــه کهرهســته و
پێداویســتی لهبار بۆ وهدستهێنانی شتێک
یا ئهنجامدانی کارێک.
ههڵســهنگاندن،
ههڵبــژاردن،
٥ـ
پۆڵێنبهندیکــردن و ئهولهوییهتــدان بــه
ههوڵدانەکان.
٦ـ کردار ،خ ڕاهێنان یا مهشقکردن لهسهر
ڕهوشت و ڕەوشته نوێیهکان.
٧ـ شــوێن کهوتــن ،بەدواداچوونــەوە،
واڵمدانهوه ،هاندان و فێرکردن.
هــهوڵ دهدهم لــهو بهشــهدا بــه وردی بــاس
لهســهر ئــهو حــهوت قۆناغــه لــه مێتۆدی
ڕاهێنەریــدا بکــەم کــه لهســهرهوه ئاماژهم
پێــداوە و بە ھێنانەوەی نموونەیەک بزانین
مەبەست لەو حەوت قۆناغە چییە .حەوت
قۆناغــی مێتــۆدی ڕاھێنەری بە شــێوەی
وێنە ،بڕوانە وێنەی خوارهوه )2:2( .
حــهوت قۆناغهکانــی ڕاهێنــهری کــه
دهتوانیــن هــهر یــهک لەوانــە وهک
ســهرچاوهیهک بــهکار بهریــن .ئــهوهش
فێرخــواز بۆخــۆی دیــاری دهکات کــە له
کام قۆناغ کهڵک وهرگرێت.
قۆناغــی یهکــهم – ههســت پێکــردن و
تێگهیشتن له بارودۆخکه
تێگهیشــتنی دروســت لــه بارودۆخهکــه
یهکێــک لــه بنچینــه بنەڕەتییەکانــە لهو
قۆناغــهدا .بنهمــای ڕاهێنــەری لهســهر
بناخــەی لێکۆڵینهوهیهکــی وردبینانــه

١ـ ههســت پێکردن و تێگهیشــتنی دروست
له بارودۆخهکه.
2ـ پێکهێنانــی پێوەنــدی ،لــهو قۆناغــهدا

لهسهر کهسهکان ،وتووێژ و کۆکردنهوهی
زانیارییــه .فێرخــواز لــه ههوڵــی ئهوهدایــه
بــه وهرگرتنــی یارمهتــی لــه ڕاهێنەرێک
باشــتر لــه بارودۆخــی خــۆی تێبــگات.
تێگهیشــتن لــە ههســت و بارودۆخــی
کەســایهتی فێرخــواز کاتێــک باشــتر و
ئاســانتر دهبێــت کــه ڕاهێنــەر و فێرخــواز
پێکــهوه دیالــۆگ یان وتووێژیــان ههبێت.
لهوانهیــه ڕووبــهڕووی دۆخێــک ببنــهوه

کــه ئــهو قۆناغهی ئێســتا تێیدانه له بیر
بکهن ،لهوانهشە باسکردن لهسهر قۆناعی
ئێســتا یارمهتیــدهر بێــت بــۆ ڕاهێنــەر بــۆ
ئــهوهی بتوانێــت بهرنامهیهکــی گونجــاو
و کۆنکرێتــی کارکــردن بــۆ قۆناغێکــی
باشــتر پێشنیار بکات .فێرخواز دهبێ زۆر

وێنهی  2:2شێوازێک له ڕاهێنهری که ههڵگری حهوت قۆناغه

گرنگه ههوڵ بدهین بۆ گهشهدان به باوهڕ
بــهیهکترکردن و بهشــداریکردنی گروپی
(تیمی).
3ـ ئامانــج ،ههڵســهنگاندنی پێوهرهکانــی

لــه پڕۆســهی ڕاهێنەریدا دهبێ لهســهر چ
شتێک چڕ ببینهوه (تمرکز)؟
زۆربــهی کاتــهکان یەکەمیــن پرســیار له
الیــهن ڕاهێنــەرهوه دهکــرێ وهک :مــن
چ یارمهتییــەک دهتوانــم بــه تــۆ بکــهم؟
چاوهڕوانــی و خهونهکانــت چیــن؟ ئێســتا
لــه چ قۆناغێکــدای و لــه داهاتــوودا
دهتههوێت چۆن بی؟
بــۆ زۆربــەی واڵمــی ئــهو پرســیارانهی
سهرهوه ،سێ شێواز له مێتۆدی ڕاهێنەری
گونجاوه.
١ـ ڕاهێنــەری هەڵســوکەوت (ڕەوشــت یــا
ڕهفتــار) :لهوانهیــه فێرخــواز حــهز بــکات
شــێوازی هەڵســوکەوتی خــۆی باشــتر
بــکات یــان بگۆڕێــت ،تــا بتوانێــت وهک
کۆڕگێڕ بهشداری کۆڕ و کۆبوونهوهکان
بێ ،بهرپرســایهتی کۆبوونــهوهکان بکات،
ئهرکــی بهرپرســایهتی وهئهســتۆ بگرێــت،
بتوانێت واڵم بداتهوه ،چ به قســە(تئوری)
و چ بهکــردهوه ،بتوانێــت ڕێگاچــاره بــۆ
کێشــهکان بدۆزێتــهوه و چارهســهریان
بــکات ،شــێوازی بهرپرســایهتییهکهی
بگۆڕێــت ،باشــتر و چاالکانەتــر کار
بــکات و کهمتــر دڵەتەپــە یان گوشــاری

وێنەی  ١٥ڕاهێنەری و کەندوکۆسپەکانی سەر رێگای ڕاهێنەری بۆ گەیشتن بە ئامانج

وێنهی  2:1ڕاهێنهری و چوار پرسیاری بنەڕەتی پێشەوەچوون

یهکهمدا باسمان کردوون.
حەوت قۆناغی مێتودی ڕاھێنەری

پرســیارەی خوارەوە یارمهتیدهرێکی باشــه
بۆ تێگهیشتن له قۆناغی ئێستادا:
١ـ له پڕۆسهی ڕاهێنەریدا دهبێ لهسهر چ
شتێک چڕ ببینهوه (تمرکز)؟
2ـ چ شێوه زانیارییهکمان پێویسته و دهبێ
کۆی بکهینهوه؟
٣ـ چ کهســێک بهویســتی خــۆی ئــهو
زانیارییانهمان دهداتێ؟

بەوردی ههڵســهنگاندن لهســهر ئهوه بکات
کــه ئایــا ڕاهێنەری مێتۆدێکی باشــه بۆ
دهربازبــوون لــهو قۆناغــهی ئێســتا تێیدایه
یــان نــا ،هــهر بۆیــه واڵمدانــهوه بهو ســێ

ڕەوانی(ســتریس) ههبێــت و  ......هتــد.
لــهو کاتــهدا پێویســتی بــه فێربــوون و
ڕاهێنانێکی تهڕدهست و پسپۆڕانه ههیه.
٢ـ ڕاھێنــەری لهســهر ئامانجێکــی
دیاریکــراو :فێرخــواز پێویســتی بهوه ههیه
کــه چڕبوونــهوهی (تمرکــز) ســهرهکی
لهســهر وهدهســتهێنانی ئامانــج و ئاکامی
باشــتر بێ ،بهتایبهت له هێندێک شوێندا
کــە ئامانجــی کۆنکرێــت و دیاریکراوی
ھەیــە .بــۆ نموونــە خاوهن (ســاحب)
کارێــک بەشــداری پڕۆســەی
ڕاھێنەری دەکات:
ـ بــۆ زیادکردنــی هــۆی (ئهنگیــزە)
کارکردنی کرێکارەکانی.
ـ کهمکردنــهوهی ڕێــژهی ئــهو
کرێکارانــەی کــه به هــهر هۆیهک
بێت کهمتر دهچنه سهر کار.
ـ کهمکردنــهوهی دهرکهوتــهکان و
زیادکردنی داهات.
ـ فرۆشتنی زیاتر.
ـ پێڕاگەیشــتنی(خزمهتکاری) باشــتر بۆ
سهرنج ڕاکێشانی خهڵک و  ....هتد.
لهو شــێوازه ڕاھێنەرییەدا پێویســته لهســهر
هەڵســوکەوتەکان کار بکــرێ و لــهو
مێتــۆدە ڕاهێنەرییهدا مرۆڤ دهتوانێ ئهو
ئاکامــهی وهدهســتی دێنێت ،دهستنیشــان
بــکات .یانــی به ئاســانی دهتوانێ بزانێت
بەو ئامانجه گهیشــتووه
که مهبهســتی بووە یان
نا.
ڕاھێنــەری
٣ـ
لــهو
گهشــهکردن:
مێتودهدا زۆرترین سهرنج
لهســهر گهشــهکردنی
کهســۆکی (شهخسی)
فێرخــوازه .فێرخــواز
یارمهتــی دهدرێ بــۆ
ئــهوهی کار لهســهر
پێشــکهوتنی خــۆی
وانه ،ههســتی
بکات .له 
ئهرێنــی وهک زیاتــر باوهڕبهخۆبــوون،
خۆخۆشویستن یانی دانانی ڕێز و حورمهت
بــۆ کهســیەتی خــۆی ،بیرکردنــهوهی
ئهرێنــی و ههبوونــی ئاواتــی زیاتر و ....
هتد .بۆ ئهوهی پڕۆسهی ڕاهێنەری لێرهدا

ســهرکهوتوو بێ ،دهبێ بیر و ویســتهکانی
فێرخواز ڕۆڵیسهرەکی بگێڕن.
کۆکردنهوهی زانیاری
هێندێــک جــار فێرخواز هێندێک یاســاو
ڕێســای تایبــەت بــە خــۆی ههیــه کــە
داکۆکیــان و پەیڕەوییــان لێــدهکات.
ئــەو ڕێســایانە پێوەندییــان بــە شــێوازی
بیرکردنــهوه ،ههســتهکان ،شــێوازی
هەڵســوکەوتکردن و ههروهها شــێوهی شت
فێربوون هەیە.
بۆیــه هــهر گۆڕانکارییــەک دهبێ بهپێی
ئهو یاســاو ڕێســایانه بێت .لێــرهدا ڕاهێنەر
دهبێ ههوڵ بدات و بزانێت کە کهسایهتی
فێرخــواز چۆنــه؟ فێرخــواز کێیــه و چــی
دهوێت؟
لــهو کاتــهدا ئــهو پرســیارانەی خــوارەوە
دهتوانــن یارمهتیــدهری ڕاهێنــەر بــن بــۆ
ئــهوهی بزانێت چ شــێوازێک له مێتۆدی
ڕاهێنەری بۆ ئهو فێرخوازه گونجاوه.
١ـ تــا ئێســتا ڕووبــهڕووی چ شــتێک
ڕاوەستاوی یا بهرپهرچت داوهتهوه؟
٢ـ له کامیەک لهو ئاکام یا ئامانجانهی
که تا ئێستا پێی گهیشتووی ،ڕازی؟
٣ـ چ شتێک ،وزهو هێزت دهداتێ؟
٤ـ چ شتێک هۆکاره یان ھانت دەدات بۆ
ئەوەی گۆڕانکاری بکهی؟
لهوانهشــه هێندێــک پرســیاری دیکــه بۆ
ڕاهێنــەر بێتــه پێــش کــه لــهو پرســیارانه
باشترو پێویستتر بن.
یــا ئهوهیکه ڕاهێنەر ههر له وهرگرتنهوهی
واڵمی پرســیاری یــهک و دووڕا بتوانێت
مێتــۆدی ڕاهێنەرییهکپێشــنیار بکات.
بابهتــهکان ،پرســیارهکان و واڵمــهکان لــه
مرۆڤێکڕا بۆ مرۆڤێکی دیکه جیاوازن.
نموونهیهک:
کاوهناوێــک زۆر دهترســێت وهک
کۆڕگێڕێــک بهشــداری ســیمینارێک
بکات.
کاوه قــهراره وهک کۆڕگێڕێــک لــه
ســیمینارێکدا بهشــداری بــکات .هێندهی
کات نهماوه و ههر لهئێســتاوه شــڵهژاوه و
ترس و نائارامی دهســتی پێکردووه .کاوه
پێــی وابوو ئهو بــۆ کۆبونهوهیهک بانگ
کراوه که تهنیا ســێ تا چوار کهســی لێ
دهبێت بهاڵم ئێســتا دهزانێت که زۆر زیاتر
له ســی کهس بهشــدار دهبێت و ئهو دهبێ
قسه بۆ ھەموویان بکات.
هیــچ شــتێک لــهوهی ناخۆشــتر نییــه بۆ
ئــهو کــه دهبــێ بــۆ خهڵکێکی زۆر قســه
بــکات .ههروهک بۆ خۆی دهڵێت :زۆرتر
ترســهکهی لــه بــهر لهرزینی لهشــیهتی.
ئــهو لهکاتــی قســهکردن بــۆ خهڵکێکــی
زۆر ،الق و دهســت و تهنانــهت دهنگیشــی
وهلهرزین دهکهوێت.
هــهر بۆیــه زۆر پهشــۆکاوه کــه چــۆن
بهشــدار بێــت .ئــهو زۆر حــهزی لێیــه که
بــه شــێوهیهک لــه شــێوهکان خــۆی لــهو
ســیمیناره وهک کۆڕگێــڕ بدزێتــهوه و
بهشــداری نهکات .بــۆ وێنه بڵێت که ئهو
نهخۆشه و ناتوانێت بهشداری سیمینارهکه
بکات.
ئــهو بابهتــه وهک ســووژهی کاری
ڕاهێنــەری لــه نێــوان ڕاهێنەرێک و کاوه
کاری لهســهر دهکرێ .بــا بزانین ڕاهێنەر
چــۆن دهتوانێــت یارمهتــی کاوه بدات ،بۆ
ئــهوهی بهشــداری ســیمینارهکه بێــت .لەو
کاتانــەدا چ پرســیارێک الی ڕاهێنــەر
دروست دهبێت؟
لــه پێشــدا ڕاهێنــەر دهبــێ لــه ڕێــگای
هێندێــک پرســیارهوه باوهڕێــک الی
کاوه دروســت بــکات ،کــه ئــهو دهتوانێــت
یارمهتــی کاوه بــدات بۆ ئهوهی به بێترس
و شــڵهژاوی بهشــداری ســیمینارهکه بــێ
و تێیــدا ســهرکهوتوو بێــت .کاوەش دهبــێ
کێشــه و ترســهکانی خــۆی ڕاشــکاوانە،
ڕوون و بــێ پێچوپەنــا بــۆ ڕاهێنــەر بــاس
بکات .ڕاهێنەر پیشــانی کاوه دهدات که
ئهو ڕێز و تێگهیشتنی ههیه بۆ ئهو ههست
و ترســانهی کاوه و ئهو شــێوە ھەســتانە له
الی زۆر کهس ئاساییه.
ڕاھێنەر شێوازێک له مێتۆدی ڕاهێنەری
ی شی دهکاتهوه که کاوه
بەوردی بۆ کاوە 
دەتوانێت یارمهتیو کهڵکی لێوهرگرێت.
لــە بەشــەکانی دیکــەدا زیاتــر ئامــاژە بە
شــێوازی ڕاهێنــەری لەســەر کێشــەکەی
کاوە دەکرێت.
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پانۆڕامای ڕووداوە گرینگەکانی ساڵی ١٣٩٨
(بەشی دووهەم و کۆتایی)

ئا :کوردستان

٤ی ڕەزبــەر :ڕۆمانــی «هیــچ
دۆستێک جگه لە چیاکان» لە
نووســینی «بێهرووز بووچانی»،
ڕۆژنامەنــووس و نووســەری
ئیالمــی ،لــە الیــەن دوکتــور
«هاشــم ئەحمــەدزادە» ،لێکۆڵەر
و وەرگێــڕی کــورد ،بــە زمانــی
کوردی چاپ و باڵو کرایەوە.
١١ی ڕەزبــەر :پڕۆفیســۆر
دوکتــور «عیزەدیــن مســتەفا
ڕەســووڵ» ،دۆســتی نیزیکــی
شــەهید د.قاســملوو بەهــۆی
نەخۆشــییەوە لــە تەمەنــی ٨٥
ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.
١٧ی ڕەزبــەر :دەوڵەتــی
تورکیــە دوای ڕاگەیانــدن و
خۆئامادەکردنــی چەنــد ڕۆژه
بــۆ هێرش بۆ ســەر کوردســتانی
ڕۆژئــاوا هێرشــەکانی دەســت
پێکرد .ڕەجەب تەیب ئەردۆغان››
ســەرکۆماری تورکیە هێرش بۆ
ســەر کوردســتانی ڕۆژئــاوای
بــە نــاوی عەمەلیاتــی «کانیی
ئاشتی» دەست پێکرد .لە یەکەم
هێرشــدا شــاری «ســەرێکانی
و کۆبانــی» کرانــه ئامانجــی
فڕۆکەکانی ئەرتەشی تورکیە.
١٨ی ڕەزبەر  :دوای هێرشەکانی
تورکیــە بــۆ ســەر خاکــی
کوردســتانی ڕۆژاوا حیزبــی
دێموکــرات ڕایگەیانــد :بەرانبەر
بــە خاک و خەڵکی کوردســتان
هەســت بە بەرپرسایەتی دەکەین.
«محەممەدنەزیــف قــادری»،
جێگــری دووهەمــی لیپرســراوی
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات
ســەبارەت بــە هەڵوێســتی حیزبی
دێموکــرات و کاردانــەوە بەرانبەر
بــەم هێرشــانە ڕایگەیانــد کــە
حیزبــی دێموکــرات بــە هەســتی
بەرپرســایەتییەوە دەڕوانێتە پرسی
داکۆکیکــردن لــە خــاک و
خەڵکی کوردستان.
٢٠ی ڕەزبــەر :خەڵکــی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،هێرشی
داگیرکاریــی تورکیــە بــۆ ســەر
خاکــی کوردســتانیان مەحکووم
کرد و ڕژاونەتە سەر شەقامەکان
و دژی تورکیــە خۆپیشــاندانیان
بەڕێوەبرد .لەو خۆپیشــاندانانەدا،
خەڵــک بــە دروشــمی وەک:
« کوردســتان گۆڕســتانی
فاشیســتان ،مــەرگ و نەمــان و
نیستی بۆ تورکیەی فاشیستی،
مــەرگ بــەر دیکتاتــۆر ،هەتــا
کوردێک بمێنێ کوردستان هەر
دەمێنــێ» و دروشــمی دیکــە،
پشــتیوانییان لــە کوردســتانی
ڕۆژئاوا کرد.
٢١ی ڕەزبەر :ناوەندی هاوکاریی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران
لــە ڕاگەیەندراوێکــدا وێــڕای
پشــتیوانی لە دەنگی خرۆشاوی
خەڵکــی کوردســتان داوای
کــرد کــە شــەقامی شــارەکانی
کوردســتان بکەنــە گۆڕەپانــی
وەســتانەوە دژی داگیرکــەران
و داوا لــ ه خهڵكــی کوردســتان
ی
کــرا بــهردهوام بــن لــه دهربڕینــ 

هاوخهباتــی و هاوخهمی لهگهڵ
خهڵكــی ڕۆژئــاوا و شــهقامی
شــارهكانی كوردســتان بكهنــ ه
شــانۆی وهســتانهوه بهرامبــهر ب ه
دیكتاتۆر و داگیركهران.
٣٠ی ڕەزبــەر :فێدراســیۆنی
نێونەوتەوەیی جۆدۆ ،ئەندامێتیی
فێدراســیۆنی جــۆدۆی ئێرانــی
بەهــۆی ئــەوەی کە نەیهێشــتووە
ورزشــوانانی ئــەم واڵتــە لەگــەڵ
ئیســرائیلییەکان
ڕکابــەرە
ڕووبەڕوو ببنەوە ،هەڵپەسارد.
٥ی خەزەڵــوەر« :کەیهــان
کەلهــوڕ» ،ئاهەنگســاز و
ژەنیــاری کەمانچــە و ســێ تار،
لــە ڕێوەڕەســمێکدا لــە واڵتــی
«فەنالنــد» ،خەاڵتــی ســاڵی
٢٠١٩ی «ومکسـ»ـــی پــێ
بەخشرا.
لــە
خەزەڵــوەر:
٨ی
فەرمیــی
ڕاگەیەندراوێکــی
ڕێکخراوی «یونســکۆ» شاری
ســنە لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت
وەک «شــاری ئافراندنــی
مۆســیقی» لــە جیهانــدا نــاوی
تۆمار کراوە.
١٣ی خەزەڵــوەر :خەاڵتــی
نێودەوڵەتیــی «دایکــە تێرێــزا»،
ئەمســاڵ بــە کچــە کوردێکــی
ئێزدیــی خەڵکــی «شــنگال» بە
ناوی «ئیمان ئیلیاس» بەخشــرا
کــە مــاوەی ســاڵێک دیلــی
دەســتی داعــش بــوو و بــە وتەی
خۆی ،ســێ جار داعش کڕین و
فرۆشتنی پێکردبوو.
٢٣ی خەزەڵــوەر :ناوەندی ژنانی
ڕۆژهــەاڵت کەمپەینێکی لەژێر
ناوی «بێدەنگی بشکێنین» ،بۆ
بەرپەرچدانــەوەی هەمــوو زوڵم و
ئــازار و دەنگــی کپکراوی ژنان،
ڕێک خست.
٢٤ی خەزەڵــوەر :ڕێژیمــی
ئیسالمیی ئێران دوای ماوەیەک
مشــتومڕ بــۆ دیاریکردنی نرخی
ســووتەمەنی ،بەفەرمی بەنزینی
گران کرد.
٢٥ی خەزەڵــوەر :هێزەکانــی
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران لــە
دوای ئەوەیکــە بەنزیــن گــران
بوو ،لە شــارەکانی کوردســتان و
ئێرانــدا ئامادەباشــیی ڕاگەیانــد.
هێزە ســەرکوتکەرەکانی بەسیج،
هێــزی ئینتزامــی و ئیتالعاتــی
ڕێژیمــی ئێــران بــە باتــۆم و
گازی فرمێســکڕێژ ڕژاونەتــە
ســەر شــەقامەکان .لــە زۆربــەی
شــارەکاندا هێــزە نیزامییەکانــی
ڕێژیمــی ئێــران لــە مەیدانــە
ئەســڵییەکانی شــاردا جێگیــر
بوونــە .لــە شــارەکانی ســنە،
کامیــاران ،گەیــەاڵن غــەرب،
خوڕەم ئاباد ،شاباد ،ورمێ ،سەقز
و مەریوان و چەندین شاری دیکە
خەڵــک ناڕەزایەتییــان دەربڕیوە.
بەشــێکی زۆر لــە خەڵــک
ماشــینەکانیان بــە نیشــانەی
ناڕەزایەتــی بە گرانبوونی بەنزین
لە شــەقامەکاندا کوژاندووەتەوە.
خۆپیشــاندەران لــە شــاری شــاباد
ســەر بــە شــاری کرماشــان،
دروشــمی «مــەرگ بــەر
ڕووحانیـ»ـیان وتووەتەوە.

٢٦ی خەزەڵــوەر :حیزبــی
دێموکــرات لــە ڕاگەیەندراوێکدا
مەحکوومکردنــی
وێــڕای
سیاسەتی ڕێژیم لە گوشارهێنانی
زیاتــر بــۆ ســەر خەڵــک،
پشــتیوانی و پشــتگریی خــۆی
لــەو حەڕەکەتــە ناڕەزایەتییانەی
خەڵــک لــە هــەر شــێوەیەکی
مومکینــدا ،دەردەبڕێ .هاوکات
لێپرسراوی گشتیی حیزب داوای
لــە خەڵــک کــرد کە بــە هەموو
چیــن و توێژەکانــەوە درێــژه بــە
خۆپیشاندانەکان بدەن.
٣٠ی خەزەڵــوەر« :عوســمان
مســتەفاپوور و محەممــەد
نــەزەری» ،دوای  ٥٣ســاڵ
زیندانی ئازاد کران.
٨ی ســەرماوەز :ناوەنــدی
فەرهەنگی و چاپەمەنیی باشوور
داوای لە  ٣٠کەسی خاوەن قەڵەم
کردبوو کە لە بوارە جیاوازەکانی
فەرهەنگــی و ئەدەبــی ،ســێ
کــەس بەربژێــر بکــەن ،هەتــا
خەاڵتــی وێــژەی باشــووری پــێ
ببەخشــرێت .لەم نێوانەدا «ئاکۆ
جەلیلیــان» زۆرتریــن دەنگــی
بەدەســت هێنــا و خەاڵتی وێژەی
باشــووری پێبەخشــرا .گەورەترین
بەرهەمــی «ئاکــۆ جەلیلیــان»،
ئێنســکۆپیدیای «کوردیکا»یە
کــە تــەواوی زاراوەکانــی
کەلهوڕی ،کرمانجی ،سۆرانی،
لەکــی ،لــوڕی و شــەبەکیی،
لەخۆ گرتووە.
١١ی ســەرماوەز« :زارا
محەممــەدی» ،مامۆســتای
دەسبەسەرکراوی زمانی کوردی
بــە دانانی بارمتەی  ٧٠٠ملیۆن
تمەنــی ،بە شــێوەی کاتــی ئازاد
کــرا« .زارا محەممــەدی»،
ڕۆژی ٢ی جــۆزەردان ،لەالیــەن
لیبــاس شەخســییەکانەوە لــە
ماڵەکــەی خۆیــدا دەسبەســەر
کــرا و هەتــا ١٠ی جــۆزەردان لە
ژووری تاکەکەسی ڕاگیرابوو و
دواتر بۆ زیندانی ســنە ڕاگوێزرا
.
٢١ی ســەرماوەز :کۆنفڕانســی
دۆخــی نەتەوەکانــی ئێــران لــە
یەکیەتیــی ئورووپــا ،بەڕێوەچوو
کــە تێیــدا بەڕێــز لێپرســراوی
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات
وتارێکــی پێشــکەش کــرد و
ئامــاژەی بــەوە کرد کە ڕێژیمی
ئێــران بــە سیاســەتێک کە دژی
نەتەوەکانــی ئێــران گرتوویەتــە
بــەر ،تەنیــا هەوڵــی ســڕینەوەی
نەتەوکانی ئێران دەدات.
٢٥ی ســەرماوەز١٤ :ـــیەمین
فێســتیڤاڵی هێزی پێشــمەرگەی
کوردســتان بــە دروشــمی
شــکۆی
«پێشــمەرگە
بەڕێوەچــوو.
کوردبوونــە»
مەبەستی فێستیڤاڵەکە فێرکردن
و ڕاهێنانــی پێشــمەرگە بــە
چەکــی هــزری و نیزامــی بوو و
لە سێ بەشی سیاسی ،نیزامی و
وەرزشیدا بەڕێوە برا کە کێبڕکێ
ناوەندی چاالکییەکان بوو.
٣٠ی ســەرماوەز :دوای چنــد
ڕۆژ لــە ونبوونــی کۆڵبەرێکــی
تەمــەن  ١٤ســاڵەی خەڵکــی

گونــدی نێــی مەریــوان بــە
نــاوی «فەرهــاد خوســرەوی»،
تەرمەکــەی بــە ڕەقهەاڵتوویــی
لەالیــەن خەڵکــی کوردســتانەوە
لە ملــەی «تەتــە»ی هەورامان
دۆزرایــەوە و لە تەنیشــت گۆڕی
بــرا شــەهیدەکەی ،بــە خــاک
ئەسپێردرا.
٣ی بەفرانبــار :لــە هەوڵێکــی
مامۆســتایان
هاوئاهەنگــدا،
لــە دەیــان شــار لــە کوردســتان و
ئێــران بەنیســبەت وەدینەهاتنــی
داواکارییەکانیــان دەســتیان دایە
مانگرتن.
٣ی بەفرانبــار :هەواڵدەریــی
ڕۆیتێــرز لــە ڕاپۆرتێکــدا
کوژرانــی  ١٥٠٠کەســی لــە
مانگــی
خۆپیشــاندانەکانی
خەزەڵــوەردا ڕاگەیانــد و لە زاری
ســێ ســەرچاوەی نزیــک لــە
ڕێبــەری ڕێژیمــی ئیســامیی
ئێران نووســیویەتی کە خامنەیی
فەرمانــی داوە کــە بۆ ڕاگرتنی
خۆپیشاندانەکان «هەر کارێک
کە پێویستە» ،ئەنجام بدرێت.
٩ی بەفرانبار :ناوەندی هاوکاریی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران
لــە بەیانییەیەکــدا شــانۆگەریی
هەڵبژاردنــی لــە ئێــران تەحریــم
کــرد .لــەو بەیانیەیــەدا هاتــووە:
هاوکاریــی
«ناوەنــدی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران
ڕوو دەکاتــە کۆمەاڵنی خەڵک
لە ئێران بەگشــتی و کوردســتان
بەتایبەتی کە لە چوون بۆ ســەر
سندووقەکانی شانۆی هەڵبژاردن
خــۆ ببوێــرن و ڕێــگاش نــەدەن
پیالنــەکان و نەخشــە دزێوەکانی
ڕێژیم بۆ ڕاکێشــانی خەڵک بۆ
سەر سندووقەکان سەر بگرێت».
١٣ی بەفرانبــار :خەڵکــی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لــە
دوای ئەوەیکە هەواڵی کوژرانی
پاســداری تێرۆریســت «قاســم
ســلێمانی» لەالیــەن ئامریــکاوە
بــاو کرایــەوە ،خۆشــحاڵیی
خۆیان دەربڕی و شــیرینییان باڵو
کردەوە.
١٦ی بەفرانبــار :ڕێژیمــی
ئیســامیی ئێــران ،دوو ڕۆژ
دوای کوژرانی قاســم سلێمانی،
هەنــگاوی پێنجــەم و کۆتایــی
کەمکردنــەوەی بەڵێنییەکانی بە
ڕێککەوتنــی ناوکــی ڕاگەیانــد
و وتــی کــە چیــدی لەگــەڵ
هیــچ بەربەســتێک لــە بــوارە
عەمەلیاتییــەکان وەکوو توانایی
پیتانــدن ،ڕادەی پیتاندن ،ڕێژەی
مــاددەی پیتێنــدراو ڕووبــەڕوو
نییە.
١٨ی بەفرانبــار :ڕێژیمــی
ئێــران ،بنکــەی هێزەکانــی
ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی لــە
خاکــی هەرێمــی کوردســتان
کــردە ئامانجــی هێرشــە
مووشەکییەکانی خۆی.
١٨ی بەفرانبــار :فڕۆکەیەکــی
موســافربەری ئۆکراینــی لــە
جــۆری «بویینگ  ،»٧٣٧پاش
بەرزبوونــەوەی لــە فڕۆکەخانەی
«خومەینــی» لە تــاران ،لەالیەن
سپای پاســدارانەوە خرایە خوارەوە
و زیاتــر لــە  ١٧٠کــەس گیانیان
لەدەست دا.
٢١ی بەفرانبار :پاش تێپەڕبوونی
 ٤ڕۆژ بەســەر خستنە خوارەوەی
فڕۆکــە ئۆکراینییەکــە لەالیــەن

ســپای پاســداران و شــاردنەوەی
ڕاســتییەکان لەالیــەن رێژیمــەوە،
ســتادی هێــزە چەکدارەکانــی
ڕێژیــم بــە باڵوکردنــەوەی
ڕاگەیەندراوێــک ،ئەم ڕووداوەی
بــە هەڵەی مرۆیی نەخوازراو ناو
برد.
پــاش
بەفرانبــار:
٢٢ی
دانپێدانانــی ڕێژیــم بــە خســتنە
خــوارەوەی فڕۆکەی ئۆکراینی،
خۆپیشــاندانەکانی خەڵــک لــە
دژی ڕێژیمــی ئێــران گەیشــتە
ڕۆژی دووهەم و لە شــارەکانی:
«ســنە ،کرماشان ،تاران ،شیراز،
بابێل ،یەزد ،ئیســفەهان ،قەزوین،
مەشــەهد ،ســێمنان ،ئــەراک و
ئامــۆل» ،ناڕازییــان هاتوونەتــە
ســەر شــەقام و دژی ڕێژیمــی
ئێــران و بەرپرســەکانی دروشــم
دەدن .هێــزە ســەرکوتکەرەکانی
ڕێژیــم لــە شــارەکانی ســنە و
کرماشان گازی فرمێسکڕێژیان
بەکار هێنــاوە ،هەتاکوو باڵوە بە
خەڵــک بکــەن .خۆپیشــاندەران
بــە دروشــمەکانی« :نەمــان
بــۆ کۆمــاری ئیســامی»،
«ســپای بــێ کیفایــەت مایەی
سەرشــۆڕی خەڵکی»« ،نەمان
بــۆ دیکتاتــۆر»« ،نەمــان بــۆ
خامنەیــی»« ،ســپای پاســداران
بــۆ ئێمــە داعشــە»« ،ســپا
تــاوان دەکات ،ڕێبــەر پشــتیوانی
دەکات» و دەیان دروشمی دیکە
دژی ڕێژیــم و ســپای پاســداران
و بەســیج ،لــە شــەقامەکان
ناڕەزایەتیی خۆیان دەر دەبڕن.
٢٥ی بەفرانبار :لە «مەهاباد»،
بنەماڵــەی قوربانییانــی فڕۆکە
ئۆکراینییەکــە ئیزنیــان نــەدا
کــە تەرمــی ڕۆڵەکانیــان کە بە
ئااڵی داگیرکەرەوە وەرپێچرابوو،
بنێژرێن .لە ســنەش لە لە کاتی
بەخاکســپاردنی تەرمــی دوکتور
«ئارویــن مورەتــەب» و دوکتور
«ئایــدا فەرزانــە» خەڵــک
مەرگ بە تێرۆریســتیان دەوتەوە.
هاوکات خەڵک سروودی «ئەی
شەهیدانـ»ـیان یەکدەنگ وتەوە.
٣٠ی بەفرانبار :لە ڕێوڕەسمێکی
تایبەتــدا فەرماندەیــی هێــزی
کوردســتان
پێشــمەرگەی
پێشــوازیی لــە «والی دروودی»
یەکێــک لــە دێرینەتریــن
زیندانیانی سیاسیی کورد کرد.
«والــی دروودی» زیندانیــی
سیاســیی کورد دوای  ٢٣ســاڵ
زینــدان کــە لــە زیندانەکانــی
ڕێژیمــی ئێرانــدا ئــازاد کــرا؛
دروودی ،دوای ئــەو ڕێوڕەســمە
پەیوەســت بە هێزی پێشمەرگەی
کوردستانەوە بوو.
٢ی ڕێبەنــدان :ســێمیناری
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبــەکان
بەبۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان لــە ژێر
نــاوی «کۆمــاری کوردســتان
ئەزموونێکــی شــکۆدار و
هێمــای یەکڕیزیــی نەتەوەییــە
بــۆ بونیاتنانــی ســەروەریی
نیشــتمانی» لــە هەولێــر بەڕێــوە
چــوو و نوێنــەری هــەر کام لــە
چوار حیزبی بەشــدار باســەکانی
خۆیانیان پێشکەش کرد.
٢٢ی رێبەنــدان :ڕێپێوانی ٢٢ی
ڕێبەندان لە کوردســتان شکستی
هێنا.
٢٩ی ڕیبەنــدان :ئەنســتیتۆی
کورد لە فەرانســە بە مەبەســتی
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ڕێزگرتــن بــۆ یــادی دوکتــور
قاســلوو سێمینارێکی بە شکۆی
پێــک هێنــا .جێگــری یەکەمی
لێپرســراوی گشــتی حیــزب لــەم
کۆنفرانســەدا بەشــدار بــوو و
پەیامــی لێپرســراوی گشــتیی
حیزبــی پێشکەشــی ئامادەبــووان
کــرد کە لــەم پەیامــەدا هاتبوو:
دوکتــور قاســملوو خاڵەکانــی
ســیمای دێموکراتــی وەک
پرەنســیپەکانی ئەندامــی حیزبی
داڕشــت کــە دەبــێ مانــا بــە
بیرکردنــەوە و ڕەفتــار و کرداری
تاکــەکان بــدات .ئەو پێــی وابوو
کــە دێموكــرات لــە بەســتراوەیی
بێزارە ،دێموكرات ناسیوناڵیســتی
بەرچاوتەنــگ نییــە ،دێموكــرات
بۆ وەالنانی ســتەمی نەتەوایەتی
خەبــات دەكات ،دێموكــرات
بــاوەڕی بە ڕەســاڵەتی مێژوویی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێران هەیە.
١ی ڕەشەمە :ناوەندی هاوکاریی
حیزبەکانی کوردستانی ئێران بۆ
پرسی هاوکاری و هاوئاهەنگیی
پێشــمەرگانە لە بنکــەی حیزبی
کوردســتانی
دێموکراتــی
ئێــران کۆبوونەوەیەکــی بەڕێــوە
بــرد .ئــەو کۆبوونەوەیــە بــە
مەبەســتی هەڵگرتنــی هەنــگاوە
کردەییەکانــی هاوئاهەنگیــی
پێشــمەرگانە لــە بوارەکانــی
چاالکــی لــە کوردســتان و
پێکەوەبوونی هێزەکان بووە.
٢ی رەشــەمە :یازدەیەمین خولی
هەڵبژاردنەکانــی مەجلیســی
ڕێژیــم بەڕێــوە چــوو و دەنگــی
بایکــۆت لــە کوردســتان و ئێران
دەنگــی یەکــەم بــوو .زیاتــر لــ ه
 ٨٠لەســەدی خهڵكــی ئێــران لــ ه
ههڵبژاردنهكە بهشدارییان نهكرد.
٤ی ڕەشــەمە :بوومهلهرزهیــەک
بــ ه گوڕی  ٥.٩ڕیشــتەر شــاری
خۆی ســەر بە پارێزگای ورمێی
هەژانــد و لــەو بوومەلەرزەیــەدا
ژمارەیــەک هاوواڵتــی برینــدار
بــوون و خەســارێکی ماددیــی
زۆریش بەر خەڵک کەوتووە.
٦ی ڕەشەمە :لێپرسراوی گشتیی
حیــزب پەیامێکــی بــۆ خەڵکی
بوومەلەرزەلێــدراوی خــۆی بــاو
کــردەوە و ویــڕای ئەوەیکــە
سەرەخۆشــی لــە بنەماڵەی گیان
لەدســتداوەکان کــرد داواشــی
کــرد کە بە هانــای خەڵکی ئەو
ناوچەیە بڕۆن.
٩ی ڕەشــەمە :شــاری قــوم
ناوەندی باڵوبوونەوەی ڤایرۆســی
کۆرۆنــا لــە ئێرانــه و رێژیــم بــۆ
پاراســتنی کاربەدەستانی بااڵی
دەســەالتەکەی و بەتایبەتــی
ئاخوندەکانــی شــاری قــوم،
ئــەو کەســانە بــۆ کوردســتان
ڕادەگوازێت.
١٩ی ڕەشــەمە :خەڵکــی
کوردســتان بە شێوەی خۆڕسک
پێشــگری لــە باڵوبوونــەوەی
کۆرۆنا دەکەن.
٢٠ی ڕەشــەمە :خەڵکــی
کوردســتان بە شێوەی خۆڕسک
بەهانــای «خــۆی و ســەڵماس»
دەچن و پێداویســتیی سەرەتاییان
بــۆ ئەو ناوچانــە بردووە .خەڵکی
گوندی قاســملوو سەر بە ورمێ،
یارمەتــی و پێداویســتییان کــۆ
کردووەتــەوە و ڕەوانــەی ئــەو
ناوچانەیان کردووە.
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لە زاری پارێزەرانی واڵتەوە
دیمانەیەک لەگەڵ
«باران سۆفی ئەحمەدی»،
پێشمەرگەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
دابێــت تەنانــەت زیاتریــش هــەوڵ
وتێکۆشــانی خۆمی بۆ دەدم تاکوو
ئێمــەش ڕزگاریمــان بێــت لەژێــر
چنگی داگیرکەران.

دیمانە :کوردستان

ببــووە هەوێنــی ژیانمــان و بــەردەوام
باســیان لــە گەورەیــی و دڵســۆزی
پێشــمەرگە دەکرد؛ هەربۆیە زۆرم حەز
دەکــرد ڕۆژێــک بێــت منیــش بتوانــم
شانازی ناوی پێشمەرگە و هەڵگرتنی
چەکی شەرەف نەسیبی خۆم بکەم.

کوردســتان نیشتمانێکە کە چاونەزێرانی
تاریکپەرســت ســااڵنێکی دوورودرێــژە
چــاوی تەماحــی تااڵنیان تێبڕیــوە؛ هەر
بــەو پێیــەش پاراســتن و پارێــزگاری
کــردن لێــی ،لە هەلومەرجی ئێســتەدا
ئەرکێکــی نــەک نەتەوەیــی بەڵکــوو
ئەخالقــی و مێژووییــە کــە دەکەوێتــە
ئەســتۆی ئــەو کیــژ و کــوڕە جوامێــر و
دەروەســتانەی کە ســەرباری زانیارییان
لەســەر ســەختییەکانی ڕێگای خەبات،
ئامــادەن گیانفیدایــی بکــەن و ببنــە
پردەبــازی ڕێــگای ئــازادی گــەل و
نیشــتمانەکەیان .یەکێــک لــەو ڕۆڵــە
بەجەرگانەی نیشتمان خوشکە «باران
ســۆفی ئەحمەدی»یە کە بە گیانێکی
لێوانلێــو لــە ئازادیخوازییــەوە چەکــی
داکۆکــی لــە کەرامەتــی نەتەوەکــەی
لــە شــان کــردووە و لە ســەنگەرەکانی
خەباتدا بۆ ئازادژیان تێدەکۆشێ.

ـ هەرکەسێک کۆمەڵێک ئاوات و
ئامانجــی هەیە لــە ژیانیدا ،بۆچی
ئــەم ڕێبــازەت هەڵبــژارد لەحاڵێکدا
کــە دەزانیــت ڕەنگــە لەم پێناوەشــدا
گیانت لە دەست بدەیت؟
کاتێــک کە بیر لــە کورد و نەتەوەی
کــورد وهەروەها خوێنڕشــتنی هەزاران
ڕۆڵــەی بــێ تــاوان و قارەمانییەتــی
بــاوکان وجــەرگ ســووتانی هــەزاران
دایک دەکەیەوە خۆشی ژیان بەالتەوە
بێمانــا دەبێــت وحــازری لەپێنــاوی ئەم
خــاک ونیشــتمانە وهەروەها خەڵکیش
بێت بەنرخترین ســەرمایەی ژیانت کە
گیانتــە بەختی کــەی بەڵکوو بتوانی
ئــەو برینانــەی کــە لەمێــژە لەســەر
جەستەی کوردە ساڕێژی کەی.

 بــەر لەوەی بێیتە ڕیزی شۆڕشــەوە،هەســت و بیــر و بــاوەڕت ســەبارەت بە
کوردستان و پێشمەرگە چۆن بوو؟
بەبڕوای من هەر کەسێک کورد بێت
هەستێکی بەرانبەربە نەتەوەکەی هەیە
و لــە هــەر بنەماڵەیــەک پێشــمەرگە
وکوردســتان ســەنبۆلێکی گەورەیــە
بــەاڵم شــایەد بەهێندێک هــۆکار یان
لــەڕووی ناچارییــەوە دژایەتــی ئــەو
دووشتە بکەن .منیش وەک تاکێکی
کورد لە بنەماڵەیەک گەورە بووم کە
خۆشەویســتی نیشــتمان و پێشــمەرگە

 ئێســتا کــە خۆت پێشــمەرگەیت،چ هەســتێکت هەیــە و هەســتت بۆ
کوردستان چۆنە؟
هەســتێکی زۆر خۆشــم هەیــە و
زۆر دڵخۆشــم کــە توانیومــە پــێ
لــە جــێ پێــی شۆڕشــگێڕان دابنێــم
و شــانازی پۆشــینی جلوبەرگــی
پێشمەرگایەتی نەسیبی خۆم بکەم.
هەستم بۆ کوردستان وەک هەستی
دایــک وایە هەر بۆیە لەبەرانبەریدا
هەســت بە بەرپرسایەتی زۆر دەکەم
و تــا ئەو جێگایــەی کە لە تواناییم

 هــەر کام لــەم وشــانە (نیشــتمان،پێشــمەرگە ،شــۆڕش و خەبــات،
نەتــەوە و ڕاســان) لــە ڕوانگــەی
خۆتەوە پێناسە بکە:
لەڕوانگــەی منــەوە نیشــتمان
چەمکێکــە کــە هەمــوو شــتێک
لــە خــۆوە دەگرێــت بەواتایەکــی
ترنیشتمان  ،ژیانە ،دایکە.
پێشــمەرگە کەســێکی لەخۆبردوو و
خۆنەویســتە کــە هیچــکات بیــر لە
بەرژەوەنــدی خــۆی ناکاتــەوە وبــۆ
بەدەســتهێنانی ماف وئــازادی گەل
وهەروەها پاراستنی سەروەرییەکانی
نەتەوەی کورد گیانی خۆی بەخت
دەکات.
شۆڕش وخەبات،هەوڵ وتێکۆشانێکە
کــە لــە پێنــاوی ڕزگاری گەلــی
بندەستی خۆمان دەیکەین بۆئەوەی
ئێمەش لەو هەموو زووڵم وزۆرییەی
کە بە درێژایی مێژوو لەدژی ئێمە
کراوە ڕزگارمان بێت.
 گەورەتریــن ئاواتــی ژیانــت چییەو بۆچــی ئــەو ئاواتــە ،گەورەتریــن
ئاواتی ژیانتە؟
گەورەتریــن ئــاوات بــۆ یــەک
پێشمەرگە وتاکێکی کورد ڕزگاری
کوردســتانە بەخاتــری ئــەوەی کــە
نەتــەوەی کــورد لەوەتــەی هەیــە
کەوتۆتــە بەر تەوژمی داگیرکەران
وهیچــکات ڕەنگــی خۆشــی
بەخۆیەوە نەدیــوە وهەمووکات بۆتە
مەیدانــی ملمالنی وشــەڕ و کێشــە
و بەتااڵنبــردن لەالیــەن زلهێــزەکان
وهەروەها کوشتن و زیندانی کردن و
لەسێدارە دانی ڕۆڵە بێتاوانەکانی.
 بــە بۆچوونــی تــۆ ،چ شــتێکدەتوانێــت واتــا بــە ژیانــی مرۆڤــی
کورد ببەخشێت؟
بــۆ هەرمرۆڤێک ئــەوە ئازادییە کە

واتا بە ژیانی دەبەخشێت .بۆئێمەش
ئــازادی وگەڕانــەوە بــۆ باوەشــی
گــەل ونیشــتمانی خۆمــان ودانانــی
دەوڵەتێکــی کــوردی واتا دەدات بە
ژیانمان .
 وەک پێشمەرگەیەک ،چقسەیەکت بۆ هاوواڵتییانت لە
کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا هەیە؟
قســەی مــن ئەوەیــە کــە وەک
هەمیشــە پشــتیوانی پێشــمەرگە
بــن و بــە هۆشــیارییەکی زۆرەوە
بەرهەڵســتی پیالنەکانــی ڕێژیمــی
ئاخوونــدی ببنــەوە و فریــوی فێــڵ
وسیاســەتە قیزەونەکانیــان نەخــۆن
وهەروەهــا داوا لــە دایــکان وباوکان
دەکەم نەبنە ڕێگر لە منداڵەکانیان
بــۆ پەیوەســت بوونیــان بــە ریــزی
تێکۆشــەرانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران وهەر لە منداڵی
کەســانێکی نیشــتمانپەروەر و
کورددۆست پەروەردە بکەن.
 وەک شۆڕشــگێڕێک ،چوتەیەکت بۆ هاوســەنگەر و هاوڕێ
پێشمەرگەکانت هەیە؟
قۆناغــی ئێســتای خەباتــی ئێمــە
زۆرهەســتیار و گرینگــە بــەو
مانایــە کــە ڕێژیمــی ئاخونــدی
ئێــران دوای زیاتــر لــە چــوار دەیــە
دەســەاڵتداری ئەمڕۆکــە زیاتــر
لەجــاران قەیرانەکانــی زەق بۆتــەوە
وتەمەنــی بــەرەو کۆتایــی دەچێــت
بۆیــە ئەرکێکــی قورســمان لەســەر
شــانە و پێویســتە بــە بیروباوەڕتــر
و بەهێزتــر و هەروەهــا بەســەبرتر
لەجــاران چەقی خەباتمــان ڕابگرین
وئــەو ئەرکەی کە لەســەر شــانمانە
بەوپــەڕی دڵســۆزی وفیداکارییەوە
بــە جێــی بگەیێنیــن و ڕێگە نەدەین
ڕێژیمــی کۆنەپەرەســت نفوزمان لە
نێودا بکات.
ـ وەک نیشــتمانپەروەرێک ،چ
پەیامێکــت بــۆ خۆفرۆشــان و
خائینانی خاک و گەل هەیە؟

کــورد یەکێک لــەو نەتەوانەیە کە
بــەردەوام کەوتۆتــە ژێــر تەوژمــی
داگیرکــەر وبەدرێژایــی مێــژوو
زوڵمــی لــێ کــراوە بــەو حاڵەشــەوە
هیچــکات دەســتی لــە خەبــات
وتێکۆشــان هەڵنەگرتــووە بۆیــە
پەیامــم بــۆ خۆفرۆشــەکان ئەوەیــە
کــە چیدیکــە رێگــە نــەدەن ڕێژیــم
ســووکایەتییان پــێ بــکات و وەک
بووکەشووشــەیەک بۆ درێژەپێدانی
فەســاد و بــێ ئەخالقــی کەڵکیــان
لێوەربگرێــت و چەکــی خەیانــەت
کە هەڵیانگرتووە دایبنێن وچیدیکە
چڵکاوخۆری ئەو ڕێژیمە دیکتاتۆرە
نەبن چوون ئاســۆی خەباتمان ڕوونە
و دوور نییە ئەو ڕۆژەی کە ئێمەش
بــە ئازادی وسەربەســتی بگەین ،با
ئــەو کات شــەرمەزاری نەتــەوەی
کورد وبنەماڵەی شەهیدان نەبن.
 ئەگــەر کوردســتان ئــازاد بکرێتو بگەڕێیتــەوە کوردســتان ،چ
بەرنامەیەکت بۆ ژیانت هەیە؟
وەکــوو بەرنامــە ،بەرنامەیەکــی
زۆرتایبەتــم نییــە بەس هــەوڵ دەدەم
ئــەو شــتانەی کــە فێریــان بوومــە
منیش فێری نەســڵی دوای خۆمی
بکەم .
ـ تــۆ کەســێکی کــە لــە نێــو
هاوڕێیانتــدا بــە خــاوەن هەســتێکی
تایبــەت بــۆ نیشــتمان ناســراوی و
ئــەم هەســت و ســۆزەت لــە ڕێگەی
شــێعر و پەخشــانەوە دەردەبــڕی.
هیــچ هۆنراوەیەکت هەیە کە لێرەدا
پێشکەشــی خوێنەرانی کوردستانی
بکەیت؟
بەڵــێ؛ دیارە ئەوەیکــە من دەیهێنمە
ســەر کاغــەز زیاتــر لەوەیکــە
شــێعرێکی تایبــەت بــێ دەربڕینــی
هەســت و ئێحساســی تاکەکەســی
خۆمە ،بۆیە خۆم بە شــاعێر نازانم.
بەاڵم هۆنینەوەیەکی نوێم هەیە کە
لێرەدا پێشکەشی دەکەم.
من دەمهەوێ ڕزگارم بێت
لــە ڕەنگــی زەرد و وەرینــی گەاڵ و

ڕەنگی غوربەت
من دەمهەوێت ببمە باران  ،ئازادی
بەسەر رۆح و
ســەر و ڕوومەتــی کیژۆڵەیەکــی
جــوان و ناســک و هەناسەســارددا
ببارێنم.
تــا لەژێــر چەپۆکــی بێڕەحمانەی
ڕۆژگار و بــاوک و بــرا ڕزگاری
بێت.
ئــەم ڕۆژگارە چوار وەرزی ســاڵ،
ڕەنگێ خەزانی بەخۆوە گرتووە
ژیــان بــۆ ژنێــک بۆتــە گــەاڵی
هەڵوەریوی پیرەدارێک
لەنێــو تــەواوی ڕەنگەکانــدا
بێڕەنگییەک دەمکوژێ،
لەنێو تەواوی چنارەکاندا
دارێکــی وشــکهەاڵتوو گــەاڵ و
چرۆکانــی جەســتەمی وشــک
کردووە.
سێبەرێک شک نابەم لەوێدا پشوو
بدەم ،تا ماندووییم بحەسێتەوە.
لێرە فریشتەیەکی سپی باڵندەیەکی
هێالنە شێواوی بچووک دەبینم،
کــە تەمــی بێمەینەتیــی ڕۆژگار
تەواوی ڕوخساری تەنیوە و
چرۆی هیواکانی وەکوو خەونێک
لەگــەڵ پەڕەســیلکەکان فڕیــوە و
بێ شرۆڤە ماوەتەوە.
لە دەروونی خۆما وا هەست دەکەم
کەس نییە دڵی ببێتە کانیاوێک،
تاکوو من گوڵی ژاکاوی تینووی
خۆمی پێ تێرئاو بکەم
من دەمهەوێ ڕزگارم بێت و
هاوار بکەم
ئەمن ژنم و
کۆڵ نادم و
نابەزم و
ماندوو نابم.
سەختی و بەربەستەکانی ژیانم
کــە وەک بەســتەڵەک تــەواوی
گیانمیان بەستووە
دەشــکێنم و ماســیی ئاواتەکانمی
لێ ڕزگار دەکەم.

ساڵی  1398ساڵی نەمانی ڕەوایی ڕێژیم بوو
جاقل

ســاڵێكی دیكــە رابــوورد؛ لــەو
ســاڵەدا لە ئێران هاوتەراز لەگەڵ
توندوتۆڵكردنــی زیاتــری چەكمە
پاســدارانی
ســەربازییەكانی
كۆماری ئیســامی بۆ قرتوبڕ و
لەنێوبردنــی گەالنــی مافخوازی
ئــەم جوغڕافیایــە ،هاوشــان
لەگــەڵ زیاترکردنــی ڕێــژەی
ئێعدام و ســەرکوت و ئەشکەنجە
و گرتــن و ئازاردانــی هەمــوو
گیانلەبــەر و بێگیانەکانــی ئەو
هەرێمانــەی کــە نەتەوەکانــی
ئێرانــی تێــدا دەژی ،و هەروەهــا
پێ بە پێی لە زیندان پەستاوتنی
رۆژنامەنووســان و ســەرکوتی

بێبەزەییانەتــری ژنــان ،ئاگــری
شۆڕشــی خەڵكانــی مافخــوازی
ئێرانیش زیاتر بڵێســەی ئەســتان د
و دەنگــی ئازادیخــوازی و
مافویستی خەڵكانی بێدەرەتانی
هەژارکــراو لــە ئێــران بەرزتــر و
بەرزتــر بوویــەوە و ســەنگەری
بەرخــۆدان و هەوڵــدان بۆ ئازادی
قایمترو پتەوتر بوویەوە.
ساڵـــی  ،98بەگشــتی ســاڵی
زەقتربوونەوەی دیوی فریوکارانە
و دووڕووییەکانــی رێژیــم بــۆ
خەڵکانی ئێران و بیروڕای گشتی
لە ئاســتی ناوچەیــی و جیهانیدا
بــوو کــە ڕەنگــە ڕووداوەکانــی
مانگــی خەزەڵــوەر و بەفرانبــار
و دواجاریــش نهێنیکارییــەکان
و شــاردنەوەی ڕاســتییەکان لــە
خەڵــک بــۆ پرســی کۆڕۆنــا و

هەوڵدان بۆ شاردنەوەی جینایەتی
ســامناکی فڕۆکەی ئۆکڕاینی
تەنیــا چەنــد نموونەیــەک بــن
کــە دەکــرێ وەک دوابزمــاری
تابووتــی ڕێژیــم لەمــەڕ نەمانی
ڕەوایی ڕێژیم ســەیر بکرێت .ئەم
ڕووداوانە لەگەڵ ئەوەیکە ڕووی
ڕاستەقینەی کۆماری ئاخوندی
زیاتــر پیشــانی خەڵکانــی ئێــران
دا ،دڕدۆنگییەکانــی ڕۆژاوا
و بەتایبــەت ئامریکاشــی
لەبەرامبــەر ئێران کەمتر کردەوە،
بەچەشــنێک کە ڕێژە و ئاستی
تەحریــم و گوشــارەکان زیاتــر و
زیاتر کران.
لە بواری مافی مرۆڤەوە ،ئەگەر
چەندیــن ســاڵ بــوو کۆمــاری
ێ كــۆڕو
ئیســامی لــە هێنــد 
كۆبوونەوەی جیهانیدا ،بیرمەندان

و سیاســەتڤانانی دەخســتە نێــو
كایــەی درۆیینــی چەمكــە
دەستكردە پێناســەهەڵنەگرەكانی
وەك مافــی مرۆڤــی ئیســامی
و گونجــان یــان نەگونجانــی
یاســا نێونەتەوەییــەكان لەگــەڵ
ی و
كولتــووری ناوچەیــ 
هتــدەوە ،ئیــدی بــەو ســەركوتە
هەوســارپچڕاوەی کــە لــە
ئەمســاڵدا کردی و بەو كوشــتن
و زیندانیكردنــە بەرباڵوەکانــی
خەڵــك لەبــەردەم دووربینــە
تاكەكەســییەكان بەڕێــوەی بــرد،
دەســتی بــە تــەواوی روو بــوو و
کەوتــە بــەر لۆمــە و گازنــدەی
بەربــاوی ناوەنــد و نیهــادە
مافــی
نێودەوڵەتییەکانــی
مرۆڤ.
ڕەهەندێکــی تــری جێگــەی

بــاس هــاواری  40ســاڵەی
خەڵکانــی ئازادیخــواز و
تێگەیشــتووی ئێــران دەرحــەق بە
پێشــێلکردنی مافەکانیــان بــوو
کــە بــەردەوام دەیانگــوت :ئیزنی
دەنگهەڵبڕینیــان نییــە و هــەر
دەنگێكــی جیــاواز دەخنكێنــن
ت و
و ئــەوەی نــاوی ئیســاحا 
رۆژنامــەی ئیســاحتەڵەب و
هتــد بــێ ،شــتەیەك نییــە جگــە
لــە مەكیاژێكــی درۆییــن ،بەاڵم
بڕوایــان پێ نەدەکــرا تا ئەوەیکە
درووشــمە ڕادیکاڵەکانی شــەقام
کــە کۆمــاری ئیســامی لــە
تەواوییەتــی خۆیــدا تووشــی
قەیرانــی ڕەوایــی کــرد لــە
گەرووی ناڕازییانەوە هاتە دەرێ
و دنیــا بەو ڕاســتییەی زانی کە
ئــەم رێژیمــە بــە هەمــوو بانــد و

تاقمەکانییــەوە لــەالی خەڵکانی
نیشتەجێ لە ئێران بێزراوە.
ساڵـــی رابــردوو بەگشــتی
جیهانیــان بــە گوێــی خۆیــان
بیســتیان و بــە چــاوی خۆیــان
بینییــان كە لە شــەقام بە شــەقام
و كــۆاڵن بــە كۆاڵنی شــارەكانی
ئێرانــدا دروشــمەكانی «مــەرگ
بــۆ خامنەیــی»« ،مــەرگ بــۆ
ویالیەتیــی فەقیــه»و «مەرگ
بــۆ دیكتاتــۆر» دەوترانەوە؛ بۆیە
دەکــرێ بڵێیــن ســاڵی داهاتــوو
دەتوانــێ ببێتــە ســاڵی نەمانــی
حوکمی زاڵم بەاڵم بە مەرجێک
کــە یەکگرتووییەک بێتە ئاراوە
تاکــوو پێگــەی ڕزیــوی ڕێژیــم
خاشەبڕ بکات.

ژمارە ١٩ ، ٧٧٠ی مارسی ٢٠٢٠

وردبوونهوهیهک له بنهماکانی پێکهاتهخوازی
د.ڕەهبەر مەحموودزادە
بەشی دووهەم

دووههمله خاڵی پێشــوودا باســی ئهوهمان
کــرد به گوێرهی روانینی پێکهاتهخوازان ه
دیــارده جۆراوجــۆرهکان لهنــاو لقێکــی
زانســتیدا کــۆ دهکرێنــهوه و ههموویــان
دهبرێنــه ژێــر چهترێکی واحیدهوه .ئێســتا
باســی ئــهوه دهکهین کــه پێکهاتهخوازی
لــهم ئاستهشــی تــێ دهپهڕێنــێ و هــهوڵ
دهدا تهنانهت لقه جۆراوجۆرهکانی زانسته
مرۆڤییهکانیــش کۆ بکاتــهوه و بیانخاته
ژێــر چهتــری مێتۆدۆلۆژییهکــهوه .ئــهم
باسهش دیسان باسێکه که له فهلسهفهی
زانســت به گشــتی و فهلســهفهی زانسته
مرۆڤییهکانــدا باسوخواســێکی زۆری
ناوهتــهوه .ئایــا دهکــرێ دواجــار ههمــوو
لقهکانــی مهعریفــی و زانســتی یــهک
بخرێــن و ببــن به لقێــک؟ وهدیهاتنی ئهم
هیوایــه بــۆ ماوهیهکی دوورودرێــژ خولیا
و مهراقــی زۆریــهک لــه زانایانــی بواره
جۆراوجۆرهکان بووه .کهســانێکیش دژی
پرۆژهی لهم چهشنه بوونه و پێیان وا بووه
لقهکانی زانست و مهعریفه بهشێوهیهکی
جهوهــهری و هــهر له بنهڕهتــهوه جوداوزان
و پێکــهوه کۆکردنهوهیــان مهحاڵــه و
ههندێکیش ههڵوێستێکی ناوینیان ڕهچاو
کردووه و پێیان وابووه سهرهڕای ههندێک
جــوداوازی لهنــاو لقه زانســتییهکاندا که
دهبــێ ســهرنجیان پێبــدرێ ،دهکــرێ لــه
ئاســتێکی ســهروودا ئهم لقانه پێکهوه کۆ
بکرێنهوه .ئێمه نامانهوێ ئێســتا ئاوڕ لهم
باسوخواســانهی ناو فهلســهفهی زانســت
بدهینهوه .ئهوهی پێوهندی به باسی ئێمهوه
ههیــه ئهوهیه کــه بهگوێرهی ڕووتێکردنی
پێکهاتهخوازانه ،دهکرێ و دهبێ لقهکانی
زانسته مرۆڤییهکان به هۆی خوێندنهوهی
نیشانهناسانهوه لێک گرێ بدرێن.
لێرەدا باس کردنی تێبینییهک پێویســته.
وهک بــاس کــرا پێکهاتهخــوازی
پرۆژهیهکی بهرزهفڕانهیه .بهاڵم ئهم شێوه
ڕوانینــه هــهر بــه تهنیا له بواری زانســته
مرۆڤییهکانــدا توانیویهتــی بــه کــردهوه
ههڵســووڕێ .جــارێ نامانــهوێ لهســهر
ڕادهی سهرکهوتوویی یا ناسهرکهوتوویی
ڕوانینــی پێکهاتهخوازانــه لــه پانتایــی
زانســته مرۆڤییهکانــدا داوهری بکهیــن
بهاڵم پێکهاتهخوازی چ ســهرکهوتوو بێ
و چ ناســهرکهوتوو ،بــه کردهوه له بواری
زانســته مرۆڤیییهکانــدا کاری کــردووه.
ئهدی له بواری زانســته سروشتییهکاندا؟
ئــهوهی ڕاســتی بێ پێکهاتهخــوازی ،لهم
بــوارەدا ههندێک بانگهشــهی گشــتی و
تهمومژاویــی کــردووه ،بــهاڵم بــه کــردهوه
نههاتووهته ناو ئهم گۆڕهپانهوه .بۆ نموونه
پێکهاتهخــوازی دهتوانــێ بانگهشــهی
ئــهوه بــکا کــه لــه لقهکانــی زانســته
سروشتییهکانیشــدا کهڵــک لــه ڕوانینی
گشــتیی پێکهاتهخوازانــه وهردهگیــرێ.
پاساوهکهشــی دهتوانــێ شــتێکی لــهم

ئــەی چــۆن کاکــە گیــان .
کــورد بێکەســە  ،کــورد بــێ
دڵســۆز و بێ ڕۆشــناییە  .بە
پێچەوانەشــەوە داگیرکەرانــی
کوردســتان زۆر بــێ بەزەیین و
پاڵپشــتی نێوو دەوڵەتیشــیان لە
پشتە .
«بێدەنگی»
ئــاە ئــاە  ،بێدەنگــی چ
پاڵپشتیێکی بەهێزە  .بێدەنگی

چهشنه بێ :ئهوهی له زانستێکی وهک
عهردناســی «لــه ڕووکاردا دهبینــدرێ،
بریتییــه لــه نیشــانهگهلی مێژوویهکــی
کۆنتــر و قووڵتــر .هــهر بــه تهنیــا بــه
ههڵکۆڵێنــی ژێرڕووکارهکهیهتوێژهکانی
بنــهوهی عــهرد بهدیــار دهکــهون و ئــهم
نهخشــه بنهمایییانــه ئاشــکرا دهبــن کــه
دهتوانن دیاردهکانی ســهرهوه تهتهڵه بکهن.
لــهم ڕوانگهیــهوه دهشــێ بانگهشــهی ئهوه
بکرێ وا زانست به گشتی پێکهاتهخوازه.
ئــهوهی ئێمــه دهیبینیــن ئهوهیــه خــۆر لــه
ئاســماندا دهجووڵــێ ،بهاڵم ئهوهی زانســت
دهیــکا ئهوهیــه پێکهاتــهی ڕاســتهقینهی
جووڵهی تهنه ئاســمانییهکان دهدۆزێتهوه«
وهک ئــهوهی جووڵــهی خۆر له ئاســماندا
پارۆلێک بێ له النگی گشــتی جووڵهی
تهنــهکان .ههروههــا دهکــرێ گــووران و
گهشــهی پێکهاتهخــوازی لــه مێــژووی
ڕیازییــات و مهنتیقیــش گــرێ بدهیــن.
چونکه له ههردووکیاندا دهور و گرینگی
شــکڵ جێــگای نــاوهرۆک دهگرێتــهوه
و ڕێســاکان و فۆرموولــهکان لهســهر
بناغــهی شــکڵهوه ڕۆدهنرێــن و ئــهوهی
چ ناوهرۆکگهلێــک جێــگای بگــۆڕی
وهک  xو  yو  Pو  Qپــڕ دهکهنــهوه
گۆڕانکارییــهک لــهم فۆرموول و ڕێســا
مهنتیقی و ڕیازییانهدا وهدی ناهێنن.
ههر وهک باس کرا ڕوانینی لهم چهشــنه
هــهر وهکــوو شــێوه ڕوانینێکــی گشــتی
مانــهوه و پێکهاتهخــوازی بــه کــردهوه لــه
سنووری زانسته مرۆڤییهکانهوه نههاتهدهر
و بــه تایبــهت نهچــووه بــواری زانســته
سروشتییهکانهوه.
۲ـ پێکهاتهخــوازی وهالنانــی مۆدیلێکی
کــرد بــ ه بنهمــای تێفکرینــی خــۆی که
بهگوێــرهی ئــهم مۆدێلــه پێوهندیــی وشــه
لهگهڵ شــتێک که ئهم وشهیه ئیرجاعی
بــۆ ههیــه لهبهرچــاو دهگیــرا .بــۆ نموونــه
لهســهر بنهمای ئــهم ڕوانگهیهوه پێوهندیی
وشــهی دار لهنــاو زمانــدا و خودی دار له
جیهانــی دهرهوهــدا ،دهســتهبهری مانــادار
بوونی ئهم وشــهیه دهکا و ههر بهم شێوهیه
پێوهندییهکانــی تــری لهم چهشــنهگشــت
یهکه زمانییهکان مانادار دهکهن.
پێکهاتهخــوازی باســی ئــهوه دهکا کــه
وشهکان شکڵی خۆیان لهو شتانه وهرناگرن
کــه ئیرجاعیان بۆ دهکهن ،بهڵکوو نیزامه
ســیمیۆلۆژیکهکان بهگشــتی نیزامــی
جودوازهکیــن (نظــام افتراقــی) .واتــه
شــکڵی خۆیــان و چۆنیهتی گوورانیان له
جوداوازییه کهمینهکان وهردهگرن .وشهی
دار هیــچ لێکچوونێکــی جهوهــهری
لهگــهڵ ئــهو تشــتهی له دنیــای دهرهوهدا
وهک دار ناسراوه نییه .دهکرا له ههوهڵهوه
له زمانی کوردیدا وهها گرێبهست کرابایه
کــه بــه دار بگوتــرێ بــهرد و بــه بهردیش
بگوترێ دار .واته ههر له بنهڕهتدا دانانی
وشــه له سهر گرێبهســت دامهزراوه .بهاڵم
چ شــتێک ئــهم گرێبهســتانهی گونجــاو
کردووه؟ جوداوازییه کهمینهکان .وشــهی
«دار» خــۆی لــه خۆیــدا خاوهنــی هیچ
سامانێکی مانایی و زمانی نییه .وشهی
«دار» بۆیــه بــووه بــهم وشــهیه و ئــهم
کهسایهتی و سامان و مانایهی وه دهست
هێناوه ،چونکه به شــێوهیهکی کهمینه و

بــه تاقــه فۆنیمێک خۆی له وشــهگهلی
وهک «شــار» و «مــار» و «پــار» و
ههروهها وشهی وهک «دوور» و «دێر»
و «دهر» و لهگهڵ وشهی وهک «داب»
و «دان» و «داس» هــهاڵواردووه.
«دار» لهگهڵ «شار» و «دار» لهگهڵ
«دوور» و «دار» لهگــهڵ «داب»
جوداوازیــی کهمینــهی هــهن و هــهر ئــهم
جوداوازییــه کهمینانــه «دار»ی کــردووه
بــه «دار» .فۆنیــم چکۆڵهتریــن یهکهی
فۆنهتیکه و مۆرفیم چکۆڵهترین یهکهی
مۆرفۆلۆژییــه .ئــهم یهکــه چکۆاڵنــه
بــهو جوداوازییــه کهمینانــهی لهگــهڵ
یهکهکانــی تــری ســاز دهکــهن جێگــه و
پێگــهی خۆیان وهدهســت دههێنن و دواجار
لــه پانتایــی زمانــدا ڕســته و گوتــهی
مانــادار پێــک دههێنن .ههر ئــهم ڕوانینه
وای له ئوستوورهناســێکی پێکهاتهخوازی
وهک لیڤــی ســترۆس کــردووه لــه بواری
ئوستوورهناسیشــدا له ههنــگاوی یهکهمدا
بهشــوێن یهکهی کهمینهی ئوســتوورهیی
و لــه ههنــگاوی دووهمــدا بــه دوای ئــهم
جوداوازییــه کهمینانــهی ئــهم یهکانــه
لهگهڵ یهکهکانی تردا ســازیان دهکهن و
دواجــار به شــوێن ئــهم لێکدراوانــه بن که
لــه ئوســتوورهدا لــه حوکمــی ڕســتهدان.
ســترۆس نــاوی «میتیــم» لهســهر
چکۆڵهترین یهکهی ئوســتوورهیی دادهنێ
و ئوســتوورهش وهکــوو زمــان دهخوێنێتهوه.
پێشتــر باســی ئهوهمان کــرد له ڕوانگهی
پێکهاتهخوازییهوه تهنانهت ل ه جلک دهبهر
کردنیشــدا کۆی ئهو جلکانهی کهسێک
دهبهریان دهکا ،ڕســتهیهکی مانادار پێک
دههێنن.
ئهســڵی جــوداوازی نــهک هــهر دالــهکان
لێک ههڵداوێرێ و کهسایهتییان پێ دهدا
بهڵكــوو له ئاســتی مهدلوولیشــدا ههر بهم
شێوهیه کار دهکا .له ڕوانگهی سۆسۆرهوه
نیشــانه لــه دال و مهدلــوول پێک هاتووه.
داڵ بریتییــه لــه شــکڵ و روخســاری
نیشانهی زمانی و مهدلوولیش مانای ئهم
نیشــانهیهیه .گۆڕانکارییهکی چکۆڵه له
دالــدا مهدلوولێکی نوێ دههێنێته کایهوه.
لێرهدایــه کــه بــهره بــهره پێکهاتهخــوازی
ئاراســتهیێکی دژهڕیالیســتی دهگرێتهبــهر
کــه بــه بــڕوای مــن یهکێــک لــه خاڵــه
الوازهکانی پێکهاتهخوازییه.
بهگوێــرهی بۆچوونــی پێکهاتهخوازانــه
ئیرجاعــی دال بــۆ شــتێک لــه جیهانــی
دهرهوهدا نییه بهڵکوو بۆ مهدلوولهکهیهتی
کــه شــتێکی زهینییــه .بهگوێــرهی ئــهم
ڕوانینــه ئــهوه جیهانــی واقیــع نییــه کــه
شکڵ به زمان دهدا ،بهڵکوو به پێچهوانه
ئــهوه زمانــه که شــكڵ بــه جیهانی واقیع
دهــدا .ئــهم بۆچوونــه لــه زێدهڕۆیانهتریــن
ڕووتێکردنی خۆی دا به شێوهتێفکرێنێک
دهگا به ناوی «دێترمینیزمی زمانی»
دیــاره پێکهاتهخــوازی لهم خاڵهدا به ههڵه
نهچــووه که دالهکان خاوهنی سروشــتێکی
گرێبهســتهکین .چونکــه ئهگهر وا نهبا و
جیهانــی دهرهوه شــکڵی دالهکانی دیاری
کردبایــه ئــهوا دهبووایــه تاقــه زمانێــک
ههبووبا و نهدهبوو ئهم ههموو جوداوازییانه
لــه زمانــدا ههبووبــان .تهنانــهت ئهمــهش
ڕاســته چوارچێــوه زمانییــهکان شــوێنیان

لهســهر ناســینی جیهانــی دهرهوه ههیــه.
بــۆ نموونــه وشــهی «شــین» لــه زمانــی
کوردیدا شــهبهنگێکی مانایی دهگرێتهوه
کــه مانــای ههرتــک وشــهی «آبی» و
«ســبز»ی فارسی دهگرێتهوه .له زمانی
کوردیدا وشهی شین بۆ ئاماژه ب ه ڕهنگی
ئاسمان و و بۆ ئاماژه به ڕهنگی پێدهشتی
بژوێنــی کاتــی بههاریــش بــهکار دێ.
باســهکه لهوهدایــه کاتێک زمان و واقیع
بهریــهک کهوتــن ئــهوه هــهر زمــان نییــه
شــوێن لهسهر بۆچوونی ئێمه لهسهر واقیع
دادهنــێ ،بهڵکــوو لهم بهریــهک کهوتنهدا
واقیعیــش کهروێشــکهیهک دهخاتــه نــاو
زمــان و گۆڕانــکاری ســووک یا گرانی
پێ دهکا.
ئــهوهی ڕاســتی بــێ ههر چهنــدی زیادتر
پێملــی بــه یهکــه زانینــی وشــهی تــاک
بیــن بۆچوونــی پێکهاتهخــوازهکان زیادتر
دهچهســپێ و وا دێتــه بهرچــاو کــه
زمــان لــه شــکڵ پێدانــی واقیعــدا زیادتر
پێکــراو و دهستڕۆیشــتووه؛ بــهاڵم ئهگهر
بێــتو لــه جیاتــی بــه یهکــه دانانی وشــه
بــهرهو ڕوانینــی بــه یهکــه گرتنی ڕســته
ههڵگهڕێین ،ئاراستهکه پێچهوانه دهبێتهوه
و ئــهوه واقیعــه وا زیادتــر کار دهکاتــه
ســهر زمــان و ناهێڵــی جێگا بــه ڕوانینی
ڕیالیســتی لێژ بێ .بــۆ نموونه له زمانی
کوردیــدا وشــهی «بهفــر» ههیــه و لــه
ئینگلیزیــدا وشــهی « »snowههیــه.
سروشــتی بهفر نهیتوانیوه کار بکاته سهر
دیــاری کردنــی ئهو وشــه جۆراوجۆرانهی
لــه زمانــه جیاوازهکانــدا بــۆ ئــهم تشــته
دانــدراون .بــهاڵم ڕســتهی «بهفــر ســپی
یــه« لــه کوردیــدا و ڕســتهی «The
 »snow is whiteلــه ئینگلیزیــدا
هــهر دووکیــان ڕاســتن و ئهم ڕســتهیه بۆ
ســهر هــهر زمانێکــی تریــش وهربگێڕیــن
ڕاستییهکهی ههر دهپارێزرێ.
لهوانهیــه پێکهاتهخــوازی لــه بهرانبهر ئهم
ڕهخنهیهــدا واڵمێکــی ههبــێ .واڵمهکــه
ئهوهیه که پێکهاتهخوازی باسی چۆنیهتی
بیچــم گرتنــی یهکه زمانیهکان و شــوێن
وهرنهگرتنــی ئــهم شــێوه بیچــم گرتنــه له
جیهانی واقیع دهکا ،کهچی ئهم ڕهخنهیه
باســی ڕاســتی و ناڕاســتی گــوزارهکان
لهنــاو زمانــه جۆراوجۆرهکانــدا دهکا.
پێکهاتــه خــوازی دهتوانــێ بڵــێ نهحــوی
زمانهکانی کوردی و ئینگلیزیش که بۆ
چۆنیهتی ڕێکخســتنی ڕســته کوردی و
ئینگلیزییهکــه دهور دهگێڕن ،جوداوازییان
پێکــهوه ههیــه و شــوێنیان لــه جیهانــی
واقیــع وهرنهگرتــووه .ئــهم گوتهیه ڕاســته
و ئهگهر بانگهشــهی پێکهاتهخوازی ههر
بارتهقای چۆنیهتی بیچم گرتنی نیشــانه
زمانییــهکان بهرتهســک مابایــهوه دهکــرا
ڕهخنهکــهش ههڵوهشــێندراباوه .بــهاڵم ههر
لهجێدا ڕهخنهکه لهمهوه سهرچاوهی گرت
کــه پێکهاتهخــوازی بــۆ داوهری کردنــی
ئــهرێ یــا نــهرێ لهمــهڕ ڕیالیزمیش پهل
داوێــژێ و بــۆ بوارێکی فهلســهفیش پهل
دهبێتــهوه کــه لــه ســهرهتادا وهک بــواری
کار و ههڵســووڕانی خــۆی نهیناســاندبوو
و ههتــا ئاقارهکانی دێترمینیزمی زمانی
تێی دهتهقێنێ.

چ چەکێکی کوشندەیە  .بریا
بتزانیبا بێدەنگی ئەو زل هێزانە
هەتــا ئێســتا چــۆن ڕۆڵەکانی
ئێمــەی بــە کوشــتندا  .ژن و
منداڵەکانمانی چۆن بێکەستر
کرد  .ئاوارەیی  ،ماڵ وێرانی
 ،کیمیــا بــاران  ،کــۆڕەو ،
تیرۆری قاســملوو  ،قاڕنێ و
قەاڵتان  ،ئەنفال هەر هەمووی
بە چەکی کوشندەی بێدەنگی
کــرا  .تێدەگــەی دەڵێم چی ؟
کوڕم !

ژنەکەمیــان
دوێکــە
پــێ نەدامــەوە  .هــەر لــە
نەخۆشخانەوە بردویانە  .خۆیان
دەڵێن لە شوێنێک ناشتوومانە
و دواتر پێت دەڵێین لە کوێیە .
نازانن چەندە یەکتریمان خۆش
دەویســت نازانن چەندە ئاواتمان
لە دڵدا مابوو  .نازانم ئەم پەتا
ماڵوێرانکــەرە چــۆن ڕژایە ناو
ئــەم شــارانە  ،نازانم بۆ ســەقز
ئاوای بەسەرهات  .یەک دوو
ڕۆژی هــەوەڵ بــە تەلەفــوون

قســەمان دەکــرد  ،لرخــەی
سینگی و قۆزە قۆز نەیدەهێاڵ
باش لێی تێبگەم  ،شوکر بووم
بەوەش بەاڵم . . . . . .
بێدەنگی ویژدان لە بەین دەبات
 ،بێدەنگــی تەنیا لــە قازانجی
قازانج و قازانج پەرســتە  .من
دەزانم بێدەنگی پیشەی پیاوی
تــەواو پیــاو نیــە  .بێدەنگــی و
شــەرەف مەودایان زۆرە و قەت
یەک ناگرن  .بێدەنگی ئێمەی
کوشــت بۆیــە هەمیشــە لێــی
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نەورۆز
ئاشقێکم ساڵەهایە چاوەڕێی نەوروزەکەم
بێ ترووسکەی خۆری ڕووت ،تاریکە ڕێی نەورۆزەکەم
وەرزی ڕۆحم بێ بەهارە و بەستەڵەک دەوری تەنیم
بێنە بۆم تاڵێ قژی خۆرت بە جێی نەورۆزەکەم
ساڵەهایە چاوەڕێی پڕشنگی ڕوونی ڕووتە ،دڵ
کەی دەبێ ڕۆژێ لەگەڵ ڕۆژێ هەڵێی نەورۆزەکەم؟!
ئەشق و هیوای ،ژین و بریای ،بۆ مرۆڤ و گیا و زەوی
بۆیە وەک ڕۆح و دڵم خۆشمدەوێی نەورۆزەکەم!
خاک و ئاو و زیندەوەر بەو هاتنەت دەژیێنەوە
ژین و هیوا دێنی ئەو کاتەی کە دێی نەورۆزەکەم!
وشکەساڵی ،ئەم واڵتەی کردە دڕکستانی خەم
سەد چزووی چاڵووک و پێکوڵ چەقیە پێی نەورۆزەکەم
هێندە چنگی نایە قوڕگی خاک و کانی و باخ و گوڵ
تۆ لە ترسی گازی خەردەل ناڕوێی نەورۆزەکەم!
بووکی هیوا هەرکە دێ باوەش بە شادیدا بکا
نەگبەتی لەوالوە دێ ،دەبتە هەوێی نەورۆزەکەم
پێتە مزگێنیی بەهار و یەکدڵی و هەستانەوە
تۆ گوڵی هیوای هەوار و شار و دێی نەورۆزەکەم!
ئەم واڵتە ژوانی پاکی تۆ و گەزیزە و نێرگزە
دەک نەژیم گەر ڕێ بدەم پێپەست کرێی نەورۆزەکەم!
لەم هەواری ئەشقە بۆ هەر الیە دەفڕێ چاو و دڵ
بسکی زەردی تۆ شنەی دێت و لەوێی نەورۆزەکەم!
چاوەڕێم ڕۆژێ شەماڵی ئەشق و هیوا هەڵبکا و
تۆ بە شاباڵی شنەی ئااڵوە بێی نەورۆزەکەم!
بس ــکی زەردی ت ــۆ ل ــە ه ــەر الی ــەک بڕس ــکێ ،ش ــێعری
م ــن
شانەیێکە و دێ ،قژت دابێنە پێی نەورۆزەکەم!
دیومە من وەرزێ لە ئاوێنەی بزەی ئەم خاکەدا
بـــەرد بـــە ســـندەی گڵ دەڵـــێ :ســـەر بەختـــی ڕێـــی
نەورۆزەکـــەم
تا شنەی دارئاوسی هەڵکرد بە باخا تێپەڕی
شاڵی متفەڕکی لە سەر نا باوەلێی نەورۆزەکەم
ڕوو لە هەر یاڵ و بەڕۆژ و دوند و الپاڵێ دەکەی
چەتری پەلکی زەردی خۆی هەڵداوە لێی نەورۆزەکەم
ش ــادی وەک س ــروەی بەه ــاری دێ ــت و ج ــا ئ ــەو کات ــە
ت ــۆش
تاجی ئازادی لەسەر سەر دادەنێی نەورۆزەکەم!

ئەمین گەردیگالنی

بێــزارم و حەزدەکەم بەردەوام پڕ
بە گەرو هاوار بکەم  .بێدەنگی
تاوانە بەاڵم داخۆ تاوان ئەمڕۆ
چۆن پێناسە دەکرێ ؟
کڕۆنــا تەنیــا ژنەکــەی منی
نەکوشــت  .کڕۆنا نەخۆشــین
نیــە کــوڕم کڕۆنــا چەکــە ،
یانــی ئەم جەلالدانە کردیان بە
چــەک و گۆپاڵی دەســتیان .
ئەوە ئێمەی کوشت  .تێدەگەی
چی دەڵێم ؟

کڕۆنــا کۆتایــی دێ  ،تــەواو
دەبــێ  . . .دڵنیام تەواو دەبێ
 .بــەاڵم ئەگــەر ئەمانــە بمێنن
ئەمجــار خۆیان کڕۆنای نوێتر
و بەهێزتــر دروســت دەکــەن ،
بــاوی دەکەنــەوە ،هــەر ئێمــە
نــا بەڵکو دنیا گیــرۆدە دەکەن
 ...لــەوە ترســاوم  ،لــەوە . .
 .دیســان زل هێــزەکان هــەر
بێدەنگ بن  .تف لە بێدەنگیان
نەکەرۆز
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