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مزگێنی بۆ بینەران و ئۆگرانی تیشک تیڤی
بینەران و ئۆگرانی تیشک تیڤی ئاگادار دەکەینەوە
که دەتوانن بە سەردانکردنی ماڵپەڕی تیشک،
بە شێوەی ڕاستەوخۆ بینەری بەرنامەکانی تێلێڤیزیۆنی خۆتان،
تێلێڤیزیۆنی تیشک بن.
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چەپڵە بۆ پێشمەرگە سپیپۆشەکان

پـەیــڤ

سووكایهتی ب ه زانست
كەریم پەرویزی

لە ڕۆژانی ڕابردوودا و پاش باڵوبوونەوە و
تەشەنەســەندنی نەخۆشی کۆرۆنا لە ئێران
و بەتایبــەت لە کوردســتان ،کــە هاوکات
بوو لەگــەڵ گوێنەدانی ناوەندە پێوەندیدارە
حکومەتییەکان لەمەڕ دابینکردنی بودجە
و کەرەستە و کەلوپەلی پێویستی پزیشکی
و هەروەها گیانلەدەســتدانی چەندین کادر
و پزیشکی دەرمانی لە ئێران و کوردستان،
هەوڵێکی جێگەی ستایش وەک ڕێزدانان
بــۆ زەحمــەت و ماندووبوونی ئەم کەســانە
لە کوردســتان دەســتی پێکــرد و جارێکی
تــر پێشــەنگبوونی کوردســتان بــۆ خەبات
لــەدژی چەپەڵــی و کاری بەکۆمــەڵ و
خەباتی مەدەنی نیشان درا.
ئەگەرچی لێپرسراوانی حکومەتی هەموو
هەوڵــی خۆیان خســتە گــەڕ تاکوو پەتای
کۆرۆنــا لــە شــارەکانی ئێــران و بەتایبەت
کوردســتاندا بــاو بکەنــەوە و بــەر بــە
تەشەنەســەندنی نەگــرن ،بــەاڵم هەوڵــی
خۆڕســک و جێگــەی ڕێزی خەڵک هەم
بۆ گەنبڕکردنی شــار و گوندەکان و هەم
بۆ گەیاندنی پێداویستیی دژەگەندکردنی
مــاڵ و شــوێنە گشــتییەکان و هەروەهــا
گەیاندنــی یارمەتــی ماڵی و خۆراکی بە
کەسانی کەمداهات لە زۆربەی شارەکانی
کوردســتان ئەوپــەڕی وشــیاری و وریایی

گەلەکەمانــی پیشــان دایــەوە و جارێکــی
تــر دەریخســت کــە کوردســتان بــە ڕۆحی
ئینســانییەوە دەڕوانێتــە هاوچەشــنەکانی
خــۆی و دیســانەوە کوردســتان بــوو بــە
سەرباشقە بۆ مرۆڤایەتی!
جیــا لەمەش دوای باڵوبوونــەوەی هەواڵی
تااڵنکارییەکانی ڕێژیم لە ناوەندە دەرمانی
و پزیشکییەکان و لەحاڵێکدا کە کوردستان
داخــداری لەدەســتدانی چەنــد کادری
دەرمانی دڵســۆزی خۆی بوو ،کۆمەڵێک
لە چاالکانی سیاسی و مەدەنی لە ناوخۆ
و دەرەوەی واڵت بەمەبەستی بەرزنرخاندنی
کار و چاالکــی و خزمەتــی دوکتــور و
پەرســتار و هەموو ئەو کەســانەی کە لەو
بــوارەدا بــە هانــای کۆمەاڵنــی خەڵکــەوە
ڕۆیشــتوون ،کەمپەینێکیــان لەژێــر نــاوی
«پارێزەرانــی ژیــان « و بــە دروشــمی
«پێشــمەرگانی ســپی پۆش ،قەت ناکرێن
فەرامــۆش» بــۆ ڕۆژی هەینــی ٢٢ی
خاکەلێــوە کاتژمێــر ١٠ی شــەو بە کاتی
ڕۆژهــەاڵت ڕاگەیانــد تاکوو بــە هاتنەدەر
لە ماڵ یان لە سەربانەکانیانەوە بۆ ماوەی
یەک خولەک بە چەپڵەلێدان پشــتیوانیان
لــێ بکــەن کە ئــەم کەمپەینە پشــتگیری
ڕاســتەوخۆی ناوەنــدی هــاوکاری
حیزبەکانی کوردستانی ئێرانی لێکەوتەوە.

هــەر لــە هەمــان ڕاســتادا بەڕێــز مســتەفا
هیجــری لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکرات ڕوو لە کۆمەڵگای پزیشــکیی
کوردســتان پەیامێکی لــە تویتێری خۆیدا
بــاو کــردەوە کــە تێیــدا هاتبــوو« :لــە
هەڵمەتــی پشــت بەخۆبەســتن لــە دژی
کۆرۆنــادا ،پێشــمەرگە ســپی پۆشــەکان
لــە ســەنگەری پێشــەوەی گیانبازیــن بــۆ
پاراستنی ژیانی هاونیشتمانییان.
ڕۆڵــە
پیــرۆز
پێشــمەرگایەتیتان
خەباتکارەکانــی واڵت ،ڕۆژهەاڵت ڕێزتان
لێ دەگرێت و فەرامۆشتان ناکات».
ئەمانــەش وایــان کــرد کــە جارێکــی تــر
خەڵکــی کوردســتان بەکردەوە بیســەلمێنن
کــە جیــا لــە حکومەتــی داگیرکــەر ژیان
دەکــەن ،بیــر دەکەنــەوە و بڕیــار دەدەن و
ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتی ٢٢ی خاکەلێوە
کاتژمێر ١٠ی شــەو خەڵکی کوردستانی
ڕۆژهــەاڵت بــۆ ڕێزگرتن لــە کۆمەڵگای
پزیشــکیی کوردســتان لــە شــارەکانی
کوردســتان لەوانــەش «بۆکان ،پیرانشــار،
ســنە،مەریوان ،مەهاباد ،ســەقز ،شنۆ ،بانە
و نەغــەدە و گوندەکانــی ژاوەرۆی ســنه»
خولەکێــک چەپڵەیــان لێــدا و ڕێزیــان لــە
پێشــمەرگە سپیپۆشــەکانی کوردســتان
گرت.

ئەم ڕێزگرتنە لە شــەوانی دواتریش دووبارە
کرایــەوە و خەڵکــی بەئەمەگــی مەریــوان
جارێکــی دیکــە بــۆ ڕێزگرتن لــە هەوڵ و
تێکۆشــانی پزیشــک و پەرســتار و کادرە
دەرمانییەکان ،ئێوارەی ڕۆژی دووشــەممە
٢٥ی خاکەلێوە ،کاتژمێر ٩ی شەو ،چەند
خولــەک چەپڵەیــان لێــدا و بــۆ جارێکــی
دیکــە ڕێزیــان لــە گیانفیدایی پێشــمەرگە
سپی پۆشەکان گرت.
ئــەم هەوڵــە جێگەی ڕێزانە لــە کاتێکدایە
کــە ڕێژیمی ملهۆڕ هەر وەک ڕابردووی
پڕتاوانــی خــۆی ســەرقاڵی باڵوکردنەوەی
درۆ و ئاماری ناڕاست و بەنهێنی دزی و
تااڵن و تاوانکارییە.
لەکاتێکــدا کــە خەڵــک لــە کوردســتان
بۆخۆیــان قۆڵــی هیممەتیــان هەڵماڵیــوە
تاکــوو گــەل و نیشــتمانەکەیان بپارێــزن،
ڕێژیــم ســەرقاڵی دەســتدرێژی کردنــە
ســەر سرووشــت و ژینگــە و ســەرمایە
مــاددی و مەعنەوییــەکان و گیانلەبــەر و
بێگیانــی ئــەم هەرێمەیــە و لــە ڕێگــەی
دەســتوپێوەندییەکانییەوە بەردەوامــە لــە
کاولکاری و تااڵن و تاوان؛
بەچەشــنێک کــە دژەگەلییەکانــی
ڕێژیــم لــە کوردســتان بــە کەڵــکاوەژوو
وەرگرتــن بارودۆخــی داســەپاو ئەوپــەڕی

تاوانکاربوونــی خــۆی نیشــان دا و لــە
کەشــی پــڕ لەترســدا دەســتی تاوانــکاری
خــۆی لــە مســتەفا ســەلیمی بەندکــراو و
دیلی دەســتی خۆی نەپاراست و لەوپەڕی
ترسنۆکیدا لە سێدارەی دا.
هــەر لەســەر ئــەم بنەمــاش لــە ڕێگــەی
تاقمێــک قازانجویســت و نەفسنزمــی
ناوچەیــی و خۆبەکەمــزان و ناوشــیاری
هێندێک دەڤەر ،پەرەی بە دیاردەی دزێوی
تااڵنکردنی سرووشــت دا تاکوو سروشــتی
نیشتمانەکەمان بەرەو زیانی قەرەبوونەکراو
و لێــواری فەوتــان و هەڵدێــری لەنێوچوون
ببەن.
بەکورتــی کــورد و کۆمــاری دژەگەلــی
ئاخونــدی لەمێژســاڵە ڕێــگای خۆیــان
لــە یەکتــر جــوێ کردۆتــەوە کــە زەقترین
و بەرچاوتریــن حاڵەتــی هــەر ئەوەیــە کــە
بــاس کرا .لەالیەکــەوە هێزی گەل هەوڵی
ئاوەدانکردنــەوە و بونیاتنانی نیشــتمانێکی
ئــاوەدان دەدات و لــەو الوە ڕێژیمــی
خاپوورکــەر هەوڵــی فەوتانــدن؛ لەمــاوە
گــەل بڕیــاری پاراســتنی خەڵکەکــەی
دەدات لەوالوە ڕێژیم بڕیاری ئاڵوودەکردن.
لێرەدایــە کــە دەتوانیــن بڵێین کــورد بیر لە
نیشــتمانی دوای کۆرۆنــا و کۆرۆنــاکان
دەکاتەوە!

ســهردهمانێك ،لــه هاتنــهوهی بــەاڵی
خومهینیــدا بــۆ نێــو ئێــران ،كهســانێكی
نهزانیــان وا لــێ كردبــوو كــه وێنــهی
خومهینییــان لــه نێو مانگــدا دهبینی و له
ئێستهشــدا لــه هاتنــی بــهاڵی كۆرۆنــا بۆ
ئێــران ،لهســهر ئهساســی ههمــان شــێوازی
نهزانپهرستی دهزگای دۆزینهوهی ڤیرووس
له مهودای سهد میتری نومایش دهكهن!
ســهرهتا و كۆتایــی ئــهم ڕێژیمه یهك شــته
و ئهویــش گاڵتهكــردن و ســووكایهتی بــه
زانســت .له ههر بهاڵ و ماڵوێرانییەكهیشدا
یهكــهم قوربانــی زانســت و تێگهیشــتنه و
ئــهوهی كــه بــهردهوام پــهرهی پــێ دهدرێ،
خورافات و گهوجاندنه .ڕێژیمی ویالیهتی
فهقهیی له جههل و نهزانییهوه سهرچاوهی
گرتووه و به خورافات ئاو دهدرێ.
كاتێــك كــه خهڵكــی ئێــران لــه ســتهمه
سیاسییهكانی دهسهاڵتداریی پاڵهوی وهزاڵه
هاتبوون و باوك و كوڕ ،ڕهزا و حهمهڕهزا،
پهنجا ســاڵ ســتهمیان لهم خهڵكــه كردبوو
و ههمــوو گهالنی ئێرانیان داپڵۆســاندبوو،
خهڵــك وهدوای ڕێگایهكــی ڕزگاری
دهگهڕان و سهرسامی ڕزگاریدهرێك بوون.
لــهو جــۆره كاتانــهدا كــه خهڵك ههســت به
بێتوانایــی دهكــهن و نههامهتی بهرۆكیانی
گرتــووه ،ههر دهالقهیهكــی زۆر بچووكیش
هیوای پێ دهبهســتن .له ســاڵی ١٣٥٧ی
ههتاویــدا و بهتایبهتــی لــهو ســهردهمهدا
كــه ئامرازهكانــی گهیاندنــی زانیاری زۆر
لهبهردهســتدا نهبــوون و نهزانیــی ههندێــك
خهڵــك دهبــوو بــه ســهرچاوهی ناندهرهێنــان
بــۆ فریــوكاران ،وایــان بــاو كــردهوه كــه
وێنــهی خومهینــی له ناو مانگــدا بینراوه
و بــهم شــێوەیه ســیمایهكی جادووییــان بــه
خومەینیــی تاوانبــار بهخشــی ،بــهاڵم لــه
كــردهوهدا خومهینــی ههمان كــهس بوو كه
دهیگــوت بشــكێنن ئــهم قهڵهمانــه و ببــڕن
ئهم زمانانه و فهرمانی جههادی به دژی
كورد دهر كرد.
لــه ئێســتهدا كــه بــهاڵی كۆرۆنــا هاتــووه
و بهرۆكــی نهتهوهكانــی ئێرانــی گرتــووه،
دووباره نههامهتی و بێدهرەتانی گوشــاریان
هێنــاوه و خهڵــك بــهدوای دهالقهیــهك بــۆ
ڕزگاركردنی گیانیاندا دهگهڕێن.
دووبــاره بهاڵیهكی دیكــه ژیانی ڕۆژانهی
لــه خهڵكــی كــردووه به ژههری تــاڵ و بۆ
دهستخســتنی پــارووه نانێــك دهبــێ دهیــان
مهیدانــی مینڕێژكــراوی كۆرۆنایــی
تێپهڕێنــن و لــهوه دڵنیــا نیــن كــه شــهو به
ســامهتی دهگهڕێنــهوه الی منداڵهكانیان
یان نه؟
لهوههــا دۆخێكــدا ســپای پاســداران و
دامودهزگاكانــی ڕێژیم كه به شــاردنهوهی
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مســتەفا هیجــری:
پێشــمەرگە ســپی پۆشــەکان لە ســەنگەری
پێشــەوەی گیانبازیــن بــۆ پاراســتنی
ژیانــی هاونیشــتمانییان

«مستەفا هیجری» ،لێپرسراوی گشتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
ڕوو لە کۆمەڵگای پزیشکیی کوردستان
پەیامێکــی لــە تویتێــری خۆیــدا بــاو
کردەوە.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
لە هەڵمەتی پشــت بەخۆ بەســتن لە دژی

کۆرۆنــادا ،پێشــمەرگە ســپی پۆشــەکان
لــە ســەنگەری پێشــەوەی گیانبازیــن بــۆ
پاراستنی ژیانی هاونیشتمانییان.
ڕۆڵــە
پیــرۆز
پێشــمەرگایەتیتان
خەباتکارەکانی واڵت ،ڕۆژهەاڵت ڕێزتان
لێ دەگرێت و فەرامۆشتان ناکات.

دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی
حیزبــی دێموکرات:
تێکدەرانــی ژینگــەی کوردســتان
لەقــاو بدەن
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران بەنیســبەت
تێکدانــی ژینگــەی کوردســتان لەالیــەن
ڕێژیمــی ئێــران و دەســتوپێوەندییەکانەوە؛
داوای لە خەڵکی کوردستان و بەتایبەتی
ئەندامانی حیزبی دێموکرات کرد ،هەموو
ئــەو کەســانەی کــە ژینگە تێــک دەدەن
ئاشکرا بکرێن.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
هاونیشتمانانی خۆشەویست
خەڵکــی خەباتــکار و نیشــتمانپەروەری
کوردستان
نیشــتمان،زێد ،ژینگــە و بێشــکەی
ڕۆڵەکانمــان و ئامێــزی گەشــە ،پەروەردە
و پێگەیاندنــی نەوەکانمانــە .نیشــتمانی
ئاوەدان و جوان و ڕازاوە ،هێما و نوێنگەی
کلتوور و پێگەیشــتوویی ڕۆڵەکانییەتی.
نیشــتمانی ئــاوەدان ،ژینگــەی پــاک و
دەڤــەری ڕازاوە و جــوان ،پیــت و پێــزی
خاک لە ســێبەری خەمخۆری ،مشوور و
خزمەتــی گەلەکەیەوە پێدەگات و گەشــە
دەکات.
ئێمــە وەک هەمــوو تاکەکانــی ئــەم
نیشــتمانە بەرامبــەر ئــاو ،خــاک و
ئاوەدانی و پێکهاتەکانی کە ســەرچاوەی
بەردەوامیــی ژیانمانــە بەرپرســیارین.
گەلەکەمــان زۆر بــاش ئــەوە دەزانــێ کە
بــە درێژایی تەمەنی دەســەاڵتی ڕێژیمی
کۆماری ئیســامی ئێران لە کوردســتان،
بە بەردەوامی پیالنگێڕیی بۆ کاولکاری،
لــە بۆمــب و تۆپبارانــەوە بگــرە هەتــا
ئاورتێبەردانــی بەئەنقەســت و زۆر پیالنــی
دزێــوی دیکە؛ هەوڵی تێکدانی ژینگە و
وار و سروشتمانی داوە.
هەنووکەش هەر لە سایەی ئەم حکوومەتە
گەنــدەڵ و کاولــکارەدا بەشــێکی زۆری
لێڕەوار و بەستێنی ڕووبار و جوانییەکانی
سروشتی واڵتەکەمان کەوتووەتە مەترسی
و لێواری هەڵدێری فەوتان و لەناوچوون.
ڕێژیمــی گەنــدەڵ ،نالێهاتــوو و
دوژمنکارلەگەڵ گەل و نیشتمانی کورد،
نــە دەیهــەوێ و نەدەتوانــێ پارێزگاری لە
سروشتی نیشــتمانەکەمان بکات .ئامرازە

ئیــداری و بەڕێوەبەرییەکانــی ئەم ڕێژیمە
هــەر لە نەبــوودا هێندەی دیکە دافەتاوە و
فەوتاوە و ئەوی ماوە دەزگای سەرکوت
و زەبــر و زەنگ و وێرانییە کە بەئاشــکرا
لــە کوردســتان دژی ژینگــە و ئازادی و
ئاوەدانییە.
ئــەم ئامــرازە دژەگەلییــەی ڕێژیــم لــە
کوردســتان بــە کەڵکاژۆ لــە کۆمەڵێک
قازانجویســت و نەفسنزمــی ناوچەیــی
و خۆبەکەمــزان و ناوشــیاری هێندێــک
دەڤــەر ،پــەرە بــەم دیــاردە دزێــوە دەدەن و
سروشــتی نیشــتمانەکەمان بــەرەو زیانــی
قەرەبــوو نەکــراو و لێــواری فەوتــان و
هەڵدێری لەنێوچوون دەبەن.
هەربۆیــە هەرتاکێکــی ئێمــە پێویســتە بە
بەرپرســیارییەوە هەمبری هەڵوێست بگرین
و دژی ڕاوەســتین .بــە هــەر هۆیــەک
کەبۆمان دەکرێ بەر بەو ڕەوتە کاولکەرە
بگرین.
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،وێــڕای
ئــەوەی داوا لەهەموو خەڵکی کوردســتان
دەکات کــە بەوریاییــەوە پارێــزگاری
لــە زێدەکەیــان بکــەن ،هەمــوو ئەنــدام
و الیەنگرانــی ڕادەســپێرێ کــە بــە
هەمــوو توانایانــەوە هەوڵــی ئاشــکراکردن
و لەقاودانــی پیالنەکانــی ڕێژیــم و
دەستوپێوەندەکانی لە کوردستان بدەن.
هاونیشــتمانان لــە زیانەکانی زێدەڕۆیی و
دەستدرێژی بۆ سەر سروشتی واڵتەکەمان
ئــاگادار و وریــا بکەنــەوە ،هانیــان بــدەن
نەکەونــە داوی قازانــج و دەســکەوتی
کورتخایــەن و بە دەســتی خۆیان هێالنەی
ژیانی نەوەکانیان نەڕووخێنن.

جوانی و ئاوەدانی بۆ نیشتمان
بەختەوەری بۆگەل
سەرکەوتن بۆخەباتکارانی
پارێزەری ژینگەی کوردستان
حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
دەزگای ڕێکخستنی گشتی
١٨ی خاکەلێوەی ١٣٩٩ی هەتاوی

حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری
٢٢ی خاکەلێوەی ١٣٩٩ی هەتاوی

ڕاگەیەنــدراوی «ناوەنــدی هاوکاری»
بــۆ ڕێزگرتــن لە پێشــمەرگە ســپی پۆشــەکان
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردستانی ئێران ،بۆ ڕێزگرتن لە ئەرک
و دڵســۆزییەکانی کادر ،پزیشــک و
پەرســتارەکانی نەخۆشــخانەکانی ئێران و
کوردســتان بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ
ڤایرۆســی کۆرۆنــا ،ڕاگەیەندراوێکیــان
باڵو کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
هاونیشتمانییانی خۆشەویست!
خەڵکی نیشتمانپەروەری کوردستان!
کۆڕ و کۆمەڵە مرۆڤدۆستەکان!
هــەر وەک هەموومان ئاگادارین زیاتر لە
 ٤مانگــە لــە واڵتــی چینەوە نەخۆشــیی
کوشــندەی کۆرۆنا ســەری هەڵــداوە و بە
شــێوەیەکی سەرســوڕهێنەر کۆمەڵــگای
جیهانیــی تەنیــوە و دەیــان هــەزار کــەس
بوونەتــە قوربانــی و بە ملیۆنان کەســیش
ئێســتا لەژێــر چاوەدێریــی پزیشــکیدان.
لــەم پێوەندییــەدا لــە سەرتاســەری دونیادا
کادری پزیشــکی و دوکتور و پەرســتار و
دامــەزراوە پزیشــکی و خێرخوازییەکان بۆ
پێڕاگەیشــتن بە تووشبووانی ئەم ڤایرۆسە
مەترســیدارە و قوتاربوونــی تووشــبووان
و گەڕاندنــەوەی بــاری تەندروســتییان بۆ
دۆخــی ئاســایی ،ڕۆڵێکــی مێژوویــی،
کاریگــەر و مرۆڤدۆســتانەیان لــە خۆیــان
نیشــان داوە و هــەر لەم ڕێگەیەشــدا دەیان

کــەس گیانیــان لــە پێنــاو ئــەم خزمەتــە
بەشەردۆســتانەیەدا پێشــکەش کــردووە و
مێژوویەکــی پڕ لە ســەروەرییان بۆ خۆیان
تۆمار کردووە.
لە واڵتی ئێمەشــدا کە ڕێژەی تووشبووان
و قوربانییــان لــە ســەرترە و ڕێبەرانــی
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران وەک سیاسەتی
هەمیشــەییان لــە بەرامبــەر ئــەم ڕووداوە
مرۆیــی و مەترســیدارەدا کەمتریــن
هەنگاوی ئەرێنییان بۆ پاراســتنی گیانی
هاواڵتییــان و تووشــبووانی ئــەم ڤایرۆســە
هەڵنەگرتــووە و زۆر چەواشــەکارانەش
لــەم پێوەندییــەدا خۆیانیــان دەرخســت.
ئــەوەی جێی ســەرنجە ئاســتی وشــیاریی
کۆمەاڵنــی خەڵــک و دڵســۆزی و
هەســت بە بەرپرســیارێتیی دوکتورەکان و
پەرســتارەکان و سەرجەم کادری دەرمانی
و پزیشــکی و خەڵکــی خۆبەخــش بــوو
کــە بــە پێڕاگەیشــتن بــە نەخۆشــەکان و
گرتنەبــەری ڕێوشــوێنی تەندروســتی بــۆ
هاواڵتییــان ،بــەردەوام لــە خزمەتکــردن و
شــەونخوونیدا بــوون .کۆمەاڵنــی خەڵکی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانیش لــەم ئافەت و
پەتایــە بێبــەش نەبوونــە و بــە دەیان کەس
گیانیان لەدەست داوە و بە سەدان کەسیش
لەژێر چاوەدێریی پزیشکی و بەگشتی لە
قەرەنتینەدان.

بــە نیشــانەی بــەرز نرخاندنــی خزمەتــی
دوکتــورەکان و پەرســتارەکان و هەمــوو
ئــەو کەســانەی کــە لــەو بــوارەدا بــە
هانــای کۆمەاڵنی خەڵکەوە ڕۆیشــتوون،
کۆمەڵێــک لــە ئۆگرانــی خزمــەت بــە
کۆمەڵــی مرۆڤایەتــی کەمپەینێکیــان
لەژێــر نــاوی «پارێزەرانــی ژیــان « و بــە
دروشمی «پێشمەرگانی سپی پۆش ،قەت
ناکرێــن فەرامــۆش» بــۆ ڕۆژی هەینــی
٢٢ی خاکەلێــوە کاتژمێــر ١٠ی شــەو بە
کاتــی ڕۆژهەاڵت ڕاگەیانــدووە ،ناوەندی
هاوکاریی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران
وێڕای دەربڕینی سپاس و پێزانینی خۆی
بۆ هەموو ئەو پێشمەرگە سپی پۆشانە لە
سەرتاســەری دونیــا و بەتایبــەت لــە ئێران
و کوردســتاندا ،پشــتیوانی لە هەڵوێســتی
ئەمەگناســانەی ئــەو پۆلــە چاالکڤانــە
سیاســی و مەدەنییــە دەردەبڕێــت و داوا
لــە کۆمەاڵنــی خەڵکی نیشــتمانپەروەری
کوردســتانیش دەکات کــە بــە پیــری ئەم
بانگەوازە مرۆڤدۆستانەیەوە بێن.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
٢١ی خاکەلێوەی ١٣٩٩ی هەتاوی
٩ی ئاپریلی ٢٠٢٠ی زایینی

ڕوونکردنــەوەی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بەنیســبەت ئێعدامــی «مســتەفا ســەلیمی»
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بەنیسبەت ئێعدامی «مستەفا سەلیمی»
زیندانیــی کــورد ،ڕوونکردنەوەیەکی بۆ
ڕای گشتی باڵو کردەوە.
دەقی ڕوونکردنەوەکە بەم چەشنەیه:
ڕوونکردنەوەیەک بۆ ڕای گشتی
بەدوای ئێعدامی یەکێک لە بەندکراوانی
هەاڵتــوو لــە بەندیخانەی ســەقز ،بە ناوی
«مســتەفا ســەلیمی» ،ژمارەیــەک لــە
ڕاگەیاندنــەکان ،هــەرکام بــە تەعبیــری
خۆیــان لــە لێدوانەکانــی هاوڕێیــان و
ڕاگەیاندنــی حیزبــی مەســەلەکەیان
خســتووەتە بەربــاس؛ بۆیــە بــۆ ئاگاداریی
ڕای گشتی بە ناوی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێرانەوە ڕادەگەێنین:
١ـ ئێعدامــی بەندکراو مســتەفا ســەلیمی

٢ـ ئــەوەی کــە ناوبــراو چــۆن دەســتگیر
کراوەتــەوە ،بــە لەبەرچاوگرتنــی ئەوە کە
ناوبــراو هیــچ پەیوەندییەکی ڕێکخراوەیی
بە حیزبی ئێمەوە نەبووە ،بۆمان ڕوون نییە،
بــەاڵم ئێســتا کــە حکوومەتــی هەرێمــی
کوردســتان ،بــۆ ڕوونبونــەوەی چۆنیەتــی
ئــەو مەســەلەیە لێژنەیەکــی تایبەتــی
پێکهێناوە ،بە هەنگاوێکی بەجێی دەزانین
و هیواداریــن ئاکامــی لێکۆلینــەوەی ئەو
لێژنەیە دەرخەری ڕاستیی ڕووداوەکە بێ.

لەالیــەن ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی

ئێرانەوە بە توندی مەحکووم دەکەین.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
نوسینگەی کارگێڕی
٢٣ی خاکەلێوەی ١٣٩٩ی هەتاوی

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران
ئێعدامــی «مســتەفا سەلیمیـ»ـــی مەحکــووم کــرد
١٧یەمین کۆبوونەوەی ناوەندی هاوکاریی
حیزبەکانی کوردستانی ئێران لە ڕێگەی
ڤیدیۆکۆنفڕانسەوە بەڕێوە چوو.
بەیانیــی ڕۆژی چوارشــەممە ٢٧ی
خاکەلێــوە١٧ ،یەمیــن کۆبوونــەوەی
ئاســایی ناوەندی هاوکاریــی حیزبەکانی
کوردســتانی ئێــران بــە بەشــداریی
هەیئەتەکان لە ڕێگەی ڤیدیۆکۆنفڕانسەوە
پێک هات.
ســەرەتا «محەممەدنەزیــف قــادری»،
بەرپرســی هەیئەتــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران و بەرپرســی دەورەیــی
ناوەنــد ،ڕاپۆرتــی کار و چاالکییەکانــی
ناوەنــدی پێشــکەش بــە بەشــدارانی
کۆبوونەوەکە کرد.
دوای تاوتوێکردنــی ڕاپۆرتەکــە ،وێــڕای
ماندوونەبوونــی لــە حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران و دەستخۆشــی لــە
ڕاپەڕاندنــی کارەکان و پێکهێنانــی
هاوئاهەنگــی لەنێــوان الیەنەکانــدا،
ڕاپۆرتەکە پەسەند کرا.
لە بەشــێکی دیکــەی کاری کۆبوونەوەدا
بــاس لــە بەرنامەکانــی داهاتــووی ناوەند
کرا و بڕیار درا الیەنی بەرپرسی دەورەیی،
«حیزبی دێموکراتی کوردستان» دەبێت.
بەپێی سروشتی هەرکام لەو بابەتانەی کە
لــە بەرنامەی نێوخۆیــی ناوەنددا جەختیان

لەسەر کراوە ،ڕاوێژ لەگەڵ هەیئەتەکانی
ناوەنــد بکرێت و لە چوارچێوەی پرەنســیپە
گشتییەکانی ناوەنددا ڕایپەڕێنن.
لــە بڕگەیەکــی دیکــەی کاری
کۆبوونەوەکــەدا پرســی لەســێدارەدانی
«مستەفا سەلیمی» خرایە بەر باس.
دوای تاوتوێکردنــی زانیارییــەکان
وێــڕای مەحکوومکردنــی لەســێدارەدانی
«مستەفا سەلیمی» و ڕیسواکردنی ئەو

تاوانــەی ڕێژیمی دژەمرۆیی ئیســامیی
ئێــران ،وەک ھەمــوو تاوانەکانی دیکەی
و ھاودەردی لەگــەڵ بنەماڵــەی بەڕێــزی
«مســتەفا ســەلیمی» ،ناوەنــد پێداگریی
کــرد لەســەر ڕوونکردنــەوەی ئــەو بابەتــە
لەالیەن لێژنەی لێکۆڵینەوەی حکوومەتی
ھەرێمــی کوردســتان و چۆنیەتیــی ئــەو
ڕووداوە و ڕاگەیاندنــی ئاکامــی ئــەو
لێکۆڵینــەوە بــۆ ڕای گشــتی و گەلــی

کورد.
لــە کۆتاییــدا بەشــداربووان لە کەشــێکی
دۆســتانەدا کۆتاییــان بــە کۆبوونەوەکــە
هێنا.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
٢٧ی خاکەلێوەی ١٣٩٩ی هەتاوی

ژمارە ١٩ ، ٧٧٢ی ئاوریلی ٢٠٢٠

کاناڵێکــی تایبــەت بــە بەشــی شــەهیدان دامەزرا
بەشــی شــەهیدان ســەر بــە کۆمیســۆنی
کۆمەاڵیەتیــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،کاناڵێکــی تایبەتی
لەژێــر نــاوی «ســاتێک بێدەنگــی»،
تایبــەت بــە بەشــی شــەهیدان دامەزرانــد
و ئاگادارییەکــی لــەم پێوەندییــەدا بــاو
کردەوە.
دەقی ئاگادارییەکە بەم چەشنەیە:
ســەرجەم بنەماڵەی ســەربەزی شــەهیدان
و تێکۆشــەرانی ڕێگای ئازادی ئاگادار
دەکەینەوە کە لە ئێستادا بەشی شەهیدانی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــدا خاوەنــی
کاناڵێکــی تێلێگرامــی بــە نــاوی
«ساتێک بێدەنگیـ»ـه.
ئــەو کاناڵــە بەفەرمــی لەالیــەن
بەشــی شــەهیدانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێرانەوە بەڕێوە دەچێت.
هــاوکات هەمــوو الیــەک ئــاگادار
دەکەینــەوە ،بێجگــە لــەوە هــەر کانــاڵ و

پەیجێــک یــان گرووپێکــی دیکــە کە بە
ناوی شــەهیدانەوە چاالکی دەکات نە لە
دوور و نــە لــە نزیک هیچ پەیوەندییەکی
بە ئێمەوە نییە و لەالیەن بەشی شەهیدانی
حیزبی دێموکراتەوە ڕەسمییەتی نییە.
بــۆ زانیــاری و ناردنــی هــەر بابەتێکــی
پێوندیــدار بە شــەهیدانەوە دەتوانن پێوەندی
بەو ناونیشانانەوە بگرن.

لەگەڵ ڕێزماندا
بەشی شەهیدانی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران
Channel: https://t.me/
shehid_pdki24

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
ئەدەبیاتــی دەروەســتی خــۆی هەیە
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە
ئاگادارییــەک بــۆ ڕای گشــتیی باڵوی
کــردەوە هیــچ ماڵپــەڕ و الپەڕەیــەک بــە
نــاوی حیزبــی دێموکراتــەوە بوونــی نییــە
مەگەر لەالیەن کەس یا دەزگای بەرپرس
و دیــاری حیزبــی دێموکراتــەوە تەئیــد
کرابێت.
دەقی ئاگادارییەکە بەم چەشنەیە:
ئاگادارییهک بۆ ڕای گشتی
لــه نێــو تــۆڕه كۆمهاڵیهتییــهكان و دنیای
مهجازیــدا ،ههندێــک الپــهڕه و ژمــارهی
تایبهت كراونهتهوه و ڕهنگه له داهاتووشدا
الپــهڕهی دیكــه بكرێنهوه كــه خاوهنهكانی
پشتی ئهو الپهڕانه دیار نین.
ئــەم الپەڕانــە یــان بــه نــاوی حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێران یــان دهزگا
و ئۆرگانێكــی ئــهم حیزبــهوه دهكرێنــهوه و
بهڕێوهبهرانیان بۆ حیزبی دێموكرات ناسراو
نین و دیار نییه كێ بهڕێوهیان دهبا.
پێشــتریش ڕاگهیهنــدراوه و دووپاتــی
دهكهینــهوه كه هیــچ ماڵپهڕ و الپهرهیهک
بــه نــاوی حیزبــی دێموكــرات و یــان
دهزگایهكــهی ئــهم حیزبــهوه ،پێوهندیــی به
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانــهوه
نییــه ،مهگــهر ئهوهیكــه لهالیــهن كــهس

یــان دهزگای بهرپــرس و دیــاری حیزبــی
دێموكراتهوه تهیید كرابێ یان له ماڵپهڕی
ناوندیی حیزبی دێموكرات واته ،ماڵپهڕی
«كوردســتان میدیــا»دا بــه فهرمــی
ڕاگهیهندرابێ.
بهتایبــهت كه ههندێک الپهڕه و ئەکاونت
لــهم ڕۆژانــهدا شــت دهنووســن و بابهت به
دژی ئهم الیهن و ئهو الیهنی سیاسی باڵو
دهكهنــهوه كه لــ ه زمان و ئاخاوتنی حیزبی
دێموكراتــهوه دووره و حیزبــی دێموكــرات

ئهدهبیاتێكــی تایبــهت و دهروهســتی خۆی
ههیه و زمانی ســووک بهنیســبهت هیچ
الیهن و كهسایهتییهكهوه وهگهڕ ناخا.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران
دهزگای ڕاگهیاندنی گشتی
٢٥ی خاكهلێوهی ٢٧٢٠ی كوردی
١٣ی ئاوریلی ٢٠٢٠ی زایینی

سەرەخۆشــیی حیزبــی دێموکــرات
لــە یەکیەتیــی نیشــتمانیی کوردســتان
بەبۆنــەی کۆچــی دوایــی «جەمــاڵ
حەکیــم ئاغا» یەکێک لە تێکۆشــەرانی
یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان ،حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران پرســە و
سەرەخۆشــیی خۆی ئاراستەی مەکتەبی
پێوەندییەکانی یەکیەتیی نیشتمانی کرد.
دەقی پرسەنامەکە بەم چەشنەیە:
مەکتەبــی پێوەندییەکانــی یەکیەتیــی
نیشتمانیی کوردستان،
وێڕای ساڵوێکی گەرم،
بــە داخ و کەســەرێکی زۆرەوە هەواڵــی
کۆچــی دوایــی تێکۆشــەری دێرینــی
گەلەکەمان و کادری بەوەجی یەکیەتیی
نیشــتمانیی کوردســتان ،هەڤــاڵ جەمــاڵ
حەکیــم ئاغامــان پێگەیشــت کــە بــوو
بەهۆی خەم و پەژارەی هەموومان.
بەبۆنــەی کۆچــی دوایی ئەو تێکۆشــەرە
ناســراو و نیشــتمانپەروەرە لەالیــەن
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێرانــەوە سەرەخۆشــی و هــاودەردی لــە
ســەرکردایەتیی یەکیەتیــی نیشــتمانیی

کوردســتان ،بنەماڵــەی ئــەو خەباتگێــڕە
ناســراوەی گەلەکەمــان و هەمــوو کادر
و پێشــمەرگە و جەمــاوەری یەکیەتیــی
نیشــتمانیی کوردســتان دەکەین و خۆمان
لــە پرســەی ماتەمینیــی لەدەســتچوونی
ئــەم ڕۆڵــە تێکۆشــەرەی گەلەکەماندا بە
شەریک و بەشدار دەزانین.
هەڤااڵنی بەڕێز!
جەمــاڵ ئاغــا یەکێــک لــەو ڕۆڵــە
نیشــتمانپەروەرانە بــوو کە لــە بزووتنەوەی
ئازادیخوازیــی گەلی کورد لە باشــووری
کوردســتاندا وەک پێشــمەرگەیەکی
دڵســۆز و کادرێکــی بــە بیــر و بــاوەڕ و
مافخــواز زیاتــر لــە  ٥٠ســاڵ تەمەنــی
پــڕ لــە شــانازیی خــۆی لــەم کاروانــە پڕ
حەماســە و بەرخۆدانــەدا بەســەر بــرد و
بــوو بە کەســایەتییەکی دیار و ناســراوی
بزووتنــەوەی کورد لە هەر چوار پارچەی
کوردســتان .جەماڵ ئاغا تێکۆشــەرێکی
خوێنگەرم ،خەڵکی و خاکی ،قسەخۆش
و نوکتــەزان بــوو و هەر ئەم تایبەتمەندییە

هاوپێوەنــدی بــۆ بەرابەری و
ئــازادی لە ئێران،
ئێعدامــی «مســتەفا سەلیمیـ»ـــی
مەحکــووم کرد

«هاوپێوەنــدی بۆ بەرابــەری و ئازادی لە
ئێــران» بەنیســبەت ئێعدامــی «مســتەفا
سەلیمی» کە ماوەی  ١٧ساڵ لە یەکێک
لــە زیندانەکانــی ڕێژیمــی ئیســامیی
ئێرانــدا بــووە ،ڕاگەیەندراوێکــی بــاو
کردەوە .لە ســەرەتای ئــەو ڕاگەیەندراوەدا
هاتــووە ،ئێعدامــی جینایەتکارانــەی
زیندانیی سیاســی« ،مستەفا سەلیمی»
مەحکــووم دەکەیــن .لــەو ڕاگەیەنــدراوەدا
هاتــووە ،دوای باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی
کۆرۆنــا لــە ئێرانــدا و کەمتەرخەمیــی
ڕێژیمــی ئێــران بەنیســبەت باڵوبوونــەوەی
ئــەو نەخۆشــییە لــە زیندانەکانــدا ،لــە
هەندێــک لــە زیندانــەکان یــەک لەوانــە
زیندانی شاری سەقز ،زیندانییان دەستیان
بە ناڕەزایەتی کرد« ،مستەفا سەلیمی››
یەکێــک لــە زیندانییەکانی ئــەو زیندانە
توانــی هەڵبێت .ناوبراو دوای ههاڵتنی لە
زینــدان لــە کاتــی پەڕینــەوە لە ســنووری
ئێــران و هەرێمی کوردســتاندا دەسبەســەر
کــراوە .لــەو ڕاگەیەنــدراوەدا هاتــووە ،لــە
چۆنییەتیــی دەسبەســەکرانی ناوبــراو دوو

قســەی جیاواز هەیــە ،لەالیەک ڕێژیمی
ئێــران ڕایگەیانــدووە کــە لە خاکــی ئێران
دەسبەســەری کــردووە و لەالیەکــی
دیکەشەوە دەوترێت لە هەرێمی کوردستان
دەسبەسەر کراوە و گەڕێندراوەتەوە نێوخۆی
ئێــران .لە بەشــێکی ئــەو ڕاگەیەنــدراوەدا
هاتووە ،هەر وەک «مەسروور بارزانی»،
ســەرۆک وەزیرانــی هەرێمــی کوردســتان
رایگهیانــدوه كــه لێکۆڵینــەوەی لەبــارەی
ئــەو ڕووداوە دهكــهن ،ئێمــەش چاوهڕوانــی
ئەنجامــی ئــەو لێکۆڵێنەوەیــن ،چونکــە
کۆمەڵــگای جیهانــی و بەتایبــەت
خەڵکــی ئێــران چاوهڕوانــن .هاوپێوەنــدی
بــۆ بەرابەری و ئازادی لــە ئێراندا وێڕای
مەحکوومکردنــی ئێعدامــی «مســتەفا
ســەلیمی» هاودەردیــی خــۆی لەگــەڵ
بنەماڵــەی ناوبــراو دەربــڕی .لــە کۆتایی
ئەو ڕاگەیەندراوەدا هاتووە ،داوا لە الیەنه
سیاســی ،ئازادیخــواز ،مرۆڤدۆســتەکان
و چاالکانــی مافــی مرۆیــی دەکەیــن
بــۆ پێشــگرتن لــە ئێعدامــەکان لــە ئێران،
تێكۆشانیان دوو بەرابەر بكهنەوە.

ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لــە مەهابــاد ســەردانی گڵکــۆی شــەهیدانیان کــرد
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران لە شاروێرانی مەهاباد
بەبۆنــەی ١٠ی خاکەلێــوە ســەردانی
گڵکۆی شەهیدانیان کرد.
پێشــمەرگەکانی شــار لــە ناوچــەی
شــاروێرانی مەهابــاد لــە درێــژەی کار و
چاالکییــەکان بەبۆنــەی ١٠ی خاکەلێوە
ســاڵڕۆژی شــەهیدانی کوردســتان،
ســەردانی گڵکــۆی شــەهیدان لــە
قەبرســتانی شــەبەک ،هەڵکەوتــوو لــە
نێــوان گوندەکانی «خوڕخوڕە ،قەرەداغ ،
گاپیس و قجیئاوا» کردووە.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات دوای
دانانــی تاجەگوڵینــە ،بــه جامانــە و
ئــااڵی کوردســتان گڵکۆی شــەهیدانیان
رازاندووەتــەوە و پەیمانی وەفاداری خۆیان
لەگەڵ شەهیدان نوێ کردەوە.
هاوکات بەڵێنییان بە بنەماڵەی شەهیدان،
دایــک و خوشــکانی شــەهید داوە کــە
هەتــا دوایین هەناســەی ژیــان درێژەدەری
ڕێگای شەهیدان دەبن.
لە درێژەی ئەو کار و چاالکییەدا ڕێزیان
لە زیندانیانی خۆڕاگری سیاسی گرتووە
کــە خۆڕاگریــی ئــەوان لــە زیندانەکانی
ڕێژیمدا لەبیر ناکەن.

هەروەهــا ئەندامانــی حیــزب ئامادەیــی
خۆیــان بــۆ ئەنجامدانــی هــەر ئەرکێکــی
حیزبی دەربڕیوە.
لەالیەکــی تــرەوە ڕۆژی ١٦ی خاکەلێوە،
پێشــمەرگەگانی شــار لــە گوێکتەپــە،
بەبۆنــەی ڕۆژی شــەهیدانی کوردســتان،
بــۆ چەندەمیــن جــار ئــەو ڕۆژەیــان بــەرز
نرخانــد و چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییــان
ئەنجام دا.
قارەمانانــی دێموکــرات لــەم چاالکییــەدا
بــە دەیــان تراکت و پۆســتێری تایبەت بەو
ڕۆژە و هەروەها وێنەی شــەهیدانیان لەنێو
شاری گوێکتەپەدا باڵو کردەوە.
ڕێکەوتــی ٢٨ی خاکەلێــوە پۆلێــک لــە
پێشــمەرگەکانی شــار لە بۆکان سەردانی
گڵکۆی هەر یەک لە شــەهیدان ‹›خدرە
سوور›› و ‹›ڕەحمان مورادی›› ناسراو بە
‹›ڕەحمان سوێناسیـ››ـیان کرد.
پێشمەرگەکانی شار بە هەڵکردنی ئااڵی
پیــرۆزی کوردســتان لەســەر گڵکــۆی
شــەهیدان و خواردنی سوێندی وەفاداری،
لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدان پەیمانیــان
دووپات کردەوە.
گڵکۆی شەهید ‹›خدرە سوور›› و چەند
شــەهیدێکی دیکە لە گۆڕســتانی «الس

و خــەزاڵ» لــە کوێســتانی سێوەســوورێ
هەڵکەوتــووە و هەروەهــا گڵکۆی شــەهید
‹›ڕەحمــان سوێناســی›› لــە کوێســتانی
سێوەســوورێ لــە پشــت گونــدی «برایــم
خەسار»ی ناوچەی گەورکایەتیدایە.
لــە ڕێگای نێوان گڵکۆی ئەو شــەهیدانە
لــە دۆڵی سێوەســوورێ ،دۆڵــی تاقەبی و
گۆڕستانی ‹›الس و خەزاڵ›› چاالکیی
بەرینی تەبلیغیی بەڕێوە چوو.
شەهید ‹›خدرە سوور›› فەرماندەی هێزی
پێشــەوا ،ســاڵی ١٣٣٣ی هەتــاوی لــە
مەهاباد لەدایک بووە و لە ســاڵی ١٣٦٦
لــە چیای ‹›تەرەغە›› لــە دەرگیرییەک
لەگــەڵ هێــزە دژە گەلییەکانــی ڕێژیمی
ئیسالمیی ئێران شەهید بوو.
شــەهید ‹›ڕەحمان مورادی›› لە مەهاباد
لەدایــک بووە و ســاڵی ١٣٦٥ی هەتاوی
لە گوندی ‹›برایم خەسار›› شەهید بووە.
هەروەهــا ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبی
دێموکرات لە شــاری ئیالم ڕێکەوتی ٢٠
ی خاکەلیــوە بــۆ پشــتیوانی لــە حیزبــی
دێموکــرات چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێوە
برد.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لــەو
چاالکییــەدا لە کێوی «شــەلەم» ئااڵی
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کوردســتانیان لەســەر بەرزاییەکانــی ئــەو
کێوە نەخشاندووە.
هەروەهــا تێکۆشــەرانی دێموکــرات
لــەو چاالکییــەدا ئامادەیــی خۆیــان بــە
جێبەجێکردنــی بڕیارەکانــی حیــزب
ڕاگەیاند.
ڕۆژی هەینی ٢٩ی خاکەلێوه  ،ئهندامان
و الیهنگرانــی نهێنیــی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران ،له دهورووبهری گوندی
«دهریاوی» له ناوچهی سهرشیوی سهقز
چاالكی تهبلیغییان بهڕێوه برد.
لــهم وهرزهدا کــە خهڵكێكــی زۆر بــهردهوام
و ههمــوو رۆژێ لــه شــاری ســهقز و
ناوچهكانــی دهورووبــهرهوه ڕوو دهكهنه ئهو
ناوچهیــە چاالكیی تەبلیغییان له شــوێنی
سهیرانگا و سهردانی خهڵک كردووە.
بهشــێك لــهو درووشــمانهی كــه نووســراون
بریتیــن لــه« :بــژی حــدكا ،بــژی
پێشــمهرگهكانی شارو شــاخ ،سهركهوتوو
بێ ڕاســان ،مهرگ و نهمان بۆ ڕێژیمی
پــهت و ســێداره ،بڕووخــێ ڕێژیمــی
ئاخوندی«.
بەمەبەســتی پەیمــان نوێکردنــەوە
لەگــەڵ رێبــازی حیزبــی دێموکراتیــش

پێشــمەرگەکانی شــار لــە بــۆکان
جەولەیەکی سیاسییان بەڕێوە برد
لــە بــۆکان پێشــمەرگەکانی شــار لــە
جەولەیەکی سیاســیدا لە کوێســتانەکانی
‹›تەختە هەواری گورگە›› چاالکییەکی
سیاسییان ئەنجام دا.
لــەو چاالکییــەدا پێشــمەرگەکانی شــار
بە نووســینی دروشــم ،کێشــانەوەی ئااڵی
کوردستان و ڕێبەرانی شەهید و سەردانی
گڵکــۆی شــەهیدان؛ پەیمانیــان لەگــەڵ
ڕێبازی شەهیدان نوێ کردەوە.
پێشــمەرگەکانی شــار لــە ســەر گڵکۆی
شــەهید «ســاڵح ئاغابەیگزاد» و چەندین
شەهیدی دیکە کۆ بوونەوە.
ئــەو شــوێنەی ئــە چاالکیــی تێــدا
بەڕێوەچــووە شــوێنێکی ســیاحەتییە و
خەڵــک بۆ گەشــت و ســەیران ســەردانی
ئەو شوێنە دەکەن
کوێســتانی «تەختــە هــەواری گورگە››
هەڵکەوتــوو لــە نزیک ئاوایــی گورگەیە
کە ناوچەی گەورکایەتییە.
کاتــی خــۆی ئــەو شــوێنە مەڵبەنــدی
حیــزب بووە و جێگای حەســانەوەی هێزی
پێشمەرگەی کوردستان بووە.

بەرزانــەی بــوون بههــۆی ڕاکێشــانی
ســەرنجی دۆســتانی و ڕێبەرانــی کــورد
لــە دیــدار و چاوپێکەوتنەکانــی ڕێــزدار
مــام جــەالل تاڵەبانیــدا زۆر جــار یەکێک
لــە پارێزەرانــی بــوو و بــە تایبــەت لــە
سەردانەکانی بۆ الی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران و ڕێبــەری مــەزن
دوکتــور عەبدولڕەحمان قاســملوو ،جەماڵ
ئاغــا لــە حیزبــی دێموکراتــدا جێگــە و
پێگەیەکــی تایبەتــی هەبــوو و بــە ڕێزەوە
چاوی لێدەکرا و پێشوازیی لێ دەکرا.
کۆچــی دوایی جەماڵ ئاغا بێگومان بۆ
هەڤااڵنــی و بنەماڵــەی نیشــمانپەروەری
و دۆســتانی زیانێکــی گەورەیــە .ئێمــە
جارێکی دیکە پرســە و سەرخۆشــیتان لێ
دەکەین و ڕۆحی شاد بێت.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
دەزگای پێوەندییە گشتییەکان

درێژەی پەیڤ
وڕاســتییهكان و بــه سیاســهته دژه
مرۆییهكانیان بــهاڵی كۆرۆنایان بهدیاری
بــۆ خهڵــك هێنــا ،لــه دهستهوهســتانی و
دڕندهیــی خۆیانــدا پهنــا دهبهنــهوه بــهر
نهزانپهرستی و خورافات.
بهاڵی كۆرۆنا دەرگای شــوێنی زیارهت و
كاســبیی له كۆماری ئیســامی داخســت
بــهاڵم بــه شــێوی دیكــه هــهر دهیانهــهوێ
دژایهتیــی زانســت بكــهن و ڕۆژانــه
بهرههمــی دژهزانیــن و وشــیاری دهخهنــه
بــازاڕهوه .وهزارهتێكــی وهكــوو وهزارهتــی
تهندروســتی كــه دهبــێ زانســتییترین
دهزگای حكوومهتــی لــه ئێــران بــێ ،لــه
ســهرهتاوه تاكــوو ئێســتا دهیــان هــهواڵ و
ڕاپۆرتــی نازانســتیی داوه و تهنانــهت
ســهرهتا دهیانگــوت كــه ئــهوه دهرمانــی
ڕاســتهقینهی كۆرۆنایــان دۆزیوهتــهوه و
تهنانــهت ههنــاردهی دهرهوهشــی دهكــهن!
یــان بهشــێك له نهزانپەرســتانی حاكمیهتی
وایان دهنواند كه نهخۆشیی كۆرۆنا ناگاته
مهزارهكان و بارهگاكان له قوم و مهشــههد
چونکە خۆیان دژه كۆرۆنان!
نهزانپهرســتی و خورافــات لــه دوو شــوێن
گهیشــتنه لووتكه! ئهو كاتــهی خامنهیی
لهوپــهڕی بێتوانایــی و دهستهوهســتانیدا
كــه داڕووخانــی ڕێژیمهكــهی بهچــاوی
خــۆی دهبینــێ ،پهنــای بــرده بــهر جنۆكه
و ڕایگهیانــد كــ ه ئــهوه جنۆكــه هێرشــیان
بــۆ ڕێژیمهكــەی هێناوه! له ڕاســتیدا ئهوه
مێشــكی خــودی خامنهییــه كــه جنۆكــه
دهستی لێوهشاندوه! له ڕۆژانی ڕابردووشدا،
ســوپای پاســداران بهوپهڕی بێشهرمییهوه،
دهزگایهكــی دۆزینــهوهی فێلێزیان هێنابوو
كــه پێشــتر بۆ دۆزینهوهی زێــڕ و خهزێنه،
گۆڕستانهكانی ئێران و شوێنهوارهكانین بۆ
تااڵنكردنی ئاســهوارهكان له ئێران كهڵكیان
لێ وهرگرتبوو!
ئــهم دهزگای دۆزینــهوهی فێلێزهیان وهكوو
دهزگای شــوێنههڵگری كۆرۆنــا نومایــش
كرد كه له مهودای سهد میتری ڤیرووسی
كۆرۆنا دهدۆزێتهوه!
ئهم كردهوهیهی ســپای پاســداران ئهوپهڕی
دهستهوهســتانی و ههروههــا خهڵــك
بهگێلزانینــی ئــهم ڕێژیمــهی نیشــان دا
و گــهر بهســیجییهكی بێمێشــك بــڕوا بــه
قســهكانی ســوپا بــكا ،خۆ تــهواوی دونیا
دهزانــێ خهریكــی درۆ و باڵوكردنــهوهی
خورافاتــن .هــهروهك ئهنجومهنی فیزیكی
ئێــران ڕایگهیانــد كــه ئهمــهی ســوپای
پاســداران گاڵتهكــردن بــه ســنوورهكانی
زانست بوو و فیزیكدانێكی دیكه وتی بهم
كارهی ســوپای پاســداران  ،ههمــوو دونیا
پێدهكهنێ به ئێران.
چــل ســاڵه كــه ئــهم ڕێژیمــه خورافــات
بــاو دهكاتــهوه و ســووكایهتی بــه ههمــوو
دهســكهوتهكانی زانســت دهكا ،بهاڵم ئێستا
نهزانی و نهزاپهرســتییان جیهانی بۆتهوه و
ههموو دونیا پێی زانیوه.
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ژمارە ٣١ ، ٧٧٢ی خاکەلێوەی ١٣٩٩

دیداری دیرۆک

بەشی یەکەم
خوێنەرانــی ئازیــزی کوردســتان ،هــەر
وەک ئــاگادارن ڕێکەوتــی ٢٧ی
خاکەلێــوەی ١٣٩٩ی هەتــاوی میــرزا
«حوســێن شــەریفی» ،باوکــی شــەهید
«ڕامیــن شــەریفی» و کەســایەتی
گەلدۆســت و حیزبدۆست ،لە شاری سەقز
کۆچــی دوایی کــرد .پاش ئەم خەســارە،
وتووێژێکــی تایبەتــی تیشــک تیڤــی
لەگەڵ ناوبراو کە چەند ساڵ پیش ئەنجام
درابــوو لە ژێر ناوی «دیداری دیرۆک»
بــاو کرایــەوە .بەهــۆی گرینگــی و
پڕنێوەڕۆکبوونــی قســە و ئاخاوتنەکانــی
ناوبــراو ،بــە پێویســتمان زانــی کــە دەقــی
تــەواوی پەیڤەکانــی ناوبراو تۆمار بکەین
و بیخەینــە بەرچــاو و دیدی ئێوەی ئازیز.
وێڕای پاراســتنی نێوەڕۆکی لێدوانەکانی
بەڕێزیــان لەبــاری ڕێزمانییەوە دەســکاری
کــراوە .ئــەم لێدوانانــە لە دوو بەشــدا باڵو
دەکرێتــەوە کــە لێــرەدا ســەرنجتان بــۆ
خوێندنــەوەی بەشــی یەکەمی ئــەم دیدارە
ڕادەکێشین:
مــن نــاوم حوســێنە؛ لــە بنەماڵەیەکــی
ئایینــی لــە گونــدی مەڕانــی عولیــا یان
مەڕانــی گــەورە هاتوومەتــە دنیا ،ڕۆژی
لەدایکبوونــم١ ،ی خاکەلێــوەی ســاڵی
 ١٣١٥بووە.
لــە بنەماڵەیەکــی ئایینی پــەروەردە بووم،
تۆزێــک دەرســی عەرەبیــم خوێنــدووە
هــەروەک مامۆســتا هــەژار فەرمــووی
لــە هــەر نەوعێــک لــە قوتابخانــەکان
دەرس بخوێنیــن ،ئەشــەدوبیال بــە هیچیش
نەگەیشــتم لــەو بــوارەدا ،من  ٣ســاڵم بووە
دایکــم کۆچــی دوایــی کردووە ،ســیمای
دایکــی خــۆم نەبینیــوە ،نازانــم شــکڵ و
شــەمایلی دایکم چلۆنە ،لە  ١٠ساڵیشــدا
باوکــم کۆچــی دوایی کــردووە و ئەم دوو
نێعمەتە گەورە لە من وەرگیراوەتەوە.
ماوەیــەک لــە خزمەت مامەیێکم دەرســم
ئەخوێند ،دەرسی تەلەبەیی و قەرار بوو ببم
بە مەال ،تا  ١٥ساڵەیی من دەرسم خوێند
و ناوەنــاوە کاری کشــتوکاڵمان ئەکــرد
بۆخۆمــان ،پاییز و زســتان کە دەســبەتاڵ
بوویــن ،تۆزقاڵێــک دەرســم ئەخوێنــد ،تــا
ڕادەیــەک گەیشــتمە ئــەو قۆناغەی ڕقم
لە پیشەی مەالیی هەستا و ئیتر تەرکی
خوێندنم کرد.
لــە ســاڵی ١٣٣٥دا چــووم بۆ ســەربازی،
ســەربازیم لە ســنە دەســتپێکرد و  ٢ســاڵ
ســەربازیم لــە ســنە کۆتایــی پێهێنــا،
گەڕامــەوە بــۆ گوندەکــەی خۆمــان و
دواتریــش لــە شــاری تیــکاب لــەالی
کابرایەکــی تــورک  ٤٥ڕۆژ شــاگرد

خەیاتیم کرد ،ئێستعدادم تۆزێ لە سەرەوە
بوو ،ڕێک نەکەوتین لەسەر شێوەی ئیش
و کارەکەمان و منیان دەرکرد؛ وتیان تۆ
قســەی زلەزلــە زۆر ئەکەی لــەم بوارەدا،
ئەگــەر خەیاتــی ،بــۆ الی ئێمــە بۆچــی
هاتــووی؟ ئەگەریــش خەیــات نیت ،دەبێ
بڕیارەکانــی ئێمــە جێبەجــێ بکــەی .من
هاتم بووم بە خەیات و تا حدوودێک ئیش
و کار و ژیانم درێژە دا.
ئەگەر باســەکەمان زۆر درێژە نەکێشــێت
پێــم خۆشــە ئامــاژە بەو ســاتەوەختە بکەم
کــە مــن هــان درام بــەرەو ئــەم ڕێبــازە
هەنــگاو هەڵگــرم؛ نوختەوەرچەرخانێــک
کــە ڕۆشــنگەریی بــە من بەخشــی ،ئەو
بڕیــارە بــوو کــە بچــم بــۆ ســەربازی و
لــەم موحیتــە وشــکە بێمــە دەشــتەوە ،کە
لــە گوندێکــدا هیــچ کوێــم نەدیبــوو ،لە
دونیــای دەوروبــەری خــۆم بێئــاگا بــووم،
پێمخۆشــە بچــم ئــەو عالەمــە تــازە کــە
دەورانــی پادگانــی و ســەربازییە و نێــو
جەماعەتێکی نامۆ ،ئەمانە ببینم ،ڕەنگە
بتوانــم گۆڕانێــک لە خۆمــا پێک بێنم،
کــە چوومــە ســەربازی مــن خوێندەوارێم
زۆر کــەم بــوو ،بــەاڵم خۆش خــەت بووم،
بــووم بە مونشــی و دواجاریــش گروهان و
گــوردان و فەرمانــدە و تا مونشــیگەریی
فەرماندەیی لەشکریش چوومە پێشێ.
گەڕانەوەی من ،ئوســتادی من ،پێزانینی
من و ڕێگەپەیداکردنی من لە ســەرەتای
ئەمــەوە بــوو کــە ئێســتە باســی ئەکــەم:
ڕۆژێــک من کاری دەفتەریم تەواو ببوو
بەربەیانییــەک کاتژمێــر دەوروبەری ١٠
بوو ،بەیانی بێتاقەت ببووم تەمرینی خەتم
ئەکــرد .پەیامێــک بە مێشــکی من درا
لــەو پادگانــەدا؛ بیرم ئەکــردەوە و لەگەڵ
شێعرەکانی مامۆستا قانع خەریک بووم،
ئەمــە بووە پرســیارێک بۆ من ،پادگانی
ســنە خاکــی کوردەوارییــە ،ئاوییــەر
حاکمییەت ئەکا بە ســەریەوە ئەو هەموو
بێگانــە ،ئــەم هەموو چەکمە نامۆوە چی
ئەکــەن لێــر؟ بــۆ کەســێکی خۆمــان لێرە
نییــە؟ ئەمــە بــووە دنــەی فکرکردنەوەی
من ،پزیسکێک لە مێشکی مندا ڕۆشن
بــوو ،وەک خــورە کەوتــە گیانــم ،هــەر
خەریک نووسین بووم ،بیرم ئەکردەوە لەو
بەحــرە چکۆلەی فکری خۆمدا ،هەر لێم
ئەکۆڵییــەوە ،بــۆ وایــە؟ کارەســات ئەبێ
بــۆ ئــاوا بــێ؟ خەریکبــووم لە شــێعرەکان
مامۆســتا قانــع دەمنووســی ،دەردەکان
ئــەوم هەڵئەگێڕایەوە ،ئەونە ســەرقاڵ بووم
لەو باســەی خۆمدا و لە دەروونی خۆمدا
غــەرق ببــووم ،دەمنووســی و نەمدەزانــی
کەســێک شــاهدی ڕەفتارەکــەی منــە،
تــا خەیلێ زەمان تێپــەڕی ،نازانم چەنێ،
دیم هەوای پشتسەر من کە سەندەڵیەک

دانرابــوو کــەم بووەتــەوە ،ئێحساســم کــرد
کــە شــتێک هــا لــە پشــت ســەر منــدا،
الم کــردەوە فەرماندەیەکمــان بوو بەناوی
«ســەرگورد نیازمەنــد» ،پیاوێکــی
چــاک بــوو ،فەرماندەیەکی ئەرتەشــیی
وشــک بــوو ،زۆر ترســام لــەو ڕەفتــارەی
خۆم ،لە ترســا کاغەزەکەم بە دەس چەپم
لەســەر مێزەکــە هەڵگــرت و قەڵەمەکــەم
دانــا و هەڵســام حورمەتێکــی ســەربازیم
لــە بەردەمیــا جێبەجــێ کــرد بــۆی و بــە
فارســی تێــی خوڕیــم تــۆزێ بــە زشــتی
«چیــکار میکنی برای چــی اینکارارو
میکنــی؟» ،مــن نەمەزانی وتــم جەناب
ســەرگورد بێتاقەت بــووم ،ئەی چیبکەم،
وەختەکەمــم پــڕ ئەکــردەوە ،نەکــوو ئــەم
ئەزانــێ مــن چیم کردە و چی ئەنووســم،
ئەترســام ،ڕەنگــم ســپی ببوویــەوە .بــە
زاراوەی سنەیی فەرمووی« :بۆ ئەترسی
مەگــەر چ بووگــە بــۆ ڕاس نایــژی»،
وتــم جەنــاب ســەرگورد ئەگەر قــەرار بێ
ســزام نەدەی باس و حەقێقەتەکەت عەرز
ئەکــەم ،فەرمــووی« :مەگەر چ بووگە
بێژە» ،وتم جەناب سەرگورد پرسیارێکی
ئــاوا لــە مێشــکم کرا ،کــە ئــەم هەمووە
نامــۆوە لێــرە چی ئەکــەن ،مەگــەر ئێمە
چکارەیــن لــەم واڵتــەدا ،فەرمــووی:
«نەتبیستووە ئاخر بێگانە خاوەن ماڵە؟»،
ئــەو شــتە مــن ئەوەڵبــار لــەو ســەرگوردە
بیســتم ،بە هەناسەســاردییەوە فەرمووی:
«نەتبیســتووە کە بێگانە خاوەن ماڵە؟»،
وتــم وەاڵ خــۆ مــن کەوتوومەســە نــاو
ئــەو بەحــرەوە ،فەرمــووی« :حســێن ئــەو
ڕۆشــناییە نەکوژێنیتەوە بڕۆ هەر پەرەی
پــێ بــدە و بــڕۆ» ،ئەمــە بــووە بنیاتــی
بیرکردنــەوەی مــن کە بگەڕێمــەوە بەرەو
گەلەکەم،جــا لەوێــوە من هێــواش هێواش
وەخەبــەر هاتمــەوە ،ئینجــا کارەســاتی
تێکدانــی کۆمــارە ســاواکەی مەهابــادم
وەبیر هاتەوە .ئەم ڕووداوانە دەســیان دا بە
دەس یەک هەتا ساڵی .١٣٥٧
پێــش لەوە مــن فیکرەتەن هەر ئــاوا بووم،
بــە ســەرنجدان بەوەیکــە باوکیشــم هــەر
کــورد بوو .ســەردەمی ڕەزاخــان ،بڕیاری
جلــی «متحدالشــکل» ئــەدا لــە ئێراندا،
لــە بەشــی دیوانــدەرە لــە کوردســتاندا
جەماعەتێــک زۆر لــە عولەمــای ئــەو
کات خۆیــان بــە مەوجبــی «اطعواللــە و
اطعورســول األمرمنکــم» ،ئــەم فتوایەیان
بــە موبــاح ئەزانــی لەالیــەن ڕەزاخانــی
میرپەنجــەوە ،باوکی مــن تەنیا خۆی لە
مەڕانەکەی خۆمانەوە ئەڵێ بە مەوجیب
ئــەم ئایــەوە ،دیقــەت لــە مانــای ئاخــری
ئایەکــە ناکــەن ،خــوا ئەڵــێ ئیتاعەت لە
خــوا و پەیغەمەری خوا و ئۆلۆلئەمرێک
لــە خۆیــان بکــەن ،ڕەزاخــان چــی لــە

ئێمەیــە ،بابایەکــی دیکتاتــۆری شــیعە
مەزهــەب! فەرمانــی ڕەزاخــان بەڕێوەبردن
بەپێچەوانەی ئەمری خودایە ،تەمەڕودی
عیبادەتــی خودایــە ،لەســەر ئەمــە کێشــە
و دەردیســەرییەک بــوو ،ســنە بیبــەن و
ســاواک بیبــەن و زۆر چەرمەســەریی بۆ
دروس بــوو ،هەمیشــە پێــی دەوتــم ،لە نێو
ئەوالدەکانیشیا ،بەرحەسبی ئیتفاق ،منی
خۆش ویستووە ،کاتێ لەدایک بوومە بۆ
مــن ئەم وشــە بەکار بــراوە ،باوکم خەتات
بووە،بــۆ مــن نووســیویەتی بــە فارســی
«تولد فرزند ارجمندم حســین» ،ئێســە بە
خاتــر ڕۆژە موبارەکەکــەی نــەورۆز بــووە
مــن ئەرجومەنــد هاتوومەتــە بەرچــاوی
یــا شــتیکی بینیــوە کــە بە عالــەم خۆی
ڕەبتــی هەیــە ،من نازانم مــن ماوەی ١٠
ســاڵێک عومــرم کە لــە خزمەتیا مامەوە
زۆر دەرسم لەو باوکە وەرگرت و دەرسێک
کــە پێــم ئێــژێ مــل دانەنوێنــم بــۆ زاڵم و
ســتەمکار ،هەمیشــە حامی و یارمەتیدەر
لە حەدی تەوانی خۆم بۆ کەسانێک کە
لــە خــۆم خوارترە ،ئەم شــتانە هــەر وەکوو
گوارەیەک لە گوێما ماوەتەوە ،تا هەیشم
هــەر بەڕێــوەی ئەبــەم ،ئــەم ڕێنوێنــی و
ئیرشــادی بنەماڵەییــە بووە هــۆی ئەوەی
فکــرە ســەرەتاییەکەی ســاڵی  ١٣٣٦لــە
منــدا بەهێزتــر بــێ و ریشــە دابکوتێــت،
تــا ســاڵی  .٥٧کاتێــک بــە قەولــی شــا
ئینقالبــی ســپی ڕووی دا  ،ئیســاحاتی
عــەرزی هاتــە گــۆڕێ و موڵکــەکان لــە
نێوان ڕەعیەتدا دابەش کران و لە بەرانبەر
پووڵێکدا درا بە خەڵک .بەاڵم دەوڵەت بۆ
مالکــەکان هەندێــک بە نیســبەت خۆیان
زەمــوی و مووچــەی جیــاوازی بۆیــان
دائەنا کە کشــتوکاڵی لەسەری بکەن بۆ
خۆیــان .مالکەکەی ئێمەیش شەخســێک
بــوو بــە نــاو «فەتحەلــی ئەفشــار»،
ئازەربایەجانی و شێعە بوو ،بەاڵم بەگشتی
وەک مالکەکانی تر نەبوو ،ئینســانێکی
موئەدەب بوو ،ئینســانێک نەبوو ئازارمان
بــدا ،بــەاڵم دامــودەزگا تەبیعییــە بوویان،
موستەســناتێک زۆری بــوو ٧ ،ئاوایــی
دەوروبــەری مەڕانــی ئێمــە ،بــێ ئــەوەی
ئێمە خەبەرمان بێت ،ئاغای «ئەولحەمێ
ئەمیرحەسەنی» و « یەحیای ئەمینی»،
بــرازا و مەمۆیــەک بــوون گەڵباخــی لــە
کەســنەزان بەشــی دیوانــدەرە ،زاڵــم بــوو،
ســتەمکار بــوو ،بــێ ئــەدەب بــوو ،ئەمانە
هاتــوون لــەو هەلە کەڵکیــان وەرگرتبوو و
ئــەو موڵــک و موستەســنییاتەی ئاغای
ئەفشــارییان سەندەوە ،هی بەش  ٧ئاوایی
بــۆ ئــەوە بیــرن ،ئــەو نیشــە کــە لەوەوپێش
نەیانتوانی بیوەشــێنن لەو خەڵکە ،بێن لەم
هەلــە کەڵک وەرگرن و ئاغایی بکەن بە
ســەر ئــەم جەماعەتــەدا .دۆســتێکمان بوو

بــە نــاو «میــرزا ئەولحەمــێ کەریمی»،
باوکی نوێنەری هەر ئەو ئاغای ئەفشارە
بــوو ،ئەمــە بــە الیێــک پێی ناخــۆش بوو
ئــەوان بێنــە ئــەم ناوچــە و ئاغایــی کــەن
بــە ســەر ئێمــەدا ،خەڵکەکــەی هــان دا و
خەڵــک لێــی ڕاســان و یارمەتییــان دا،
ئێمە بچین لە ئاغای ئەفشار خۆمان ئەم
زەوییانە بکڕین .یەکێ دوو مانگی کێشا
بــەم جەرەیانە ،گوایە لە ســنە هەڕەشــەیان
کردووە ،ئەو کێشــایە کنار و خەڵکی بێ
ساحب داخستەوە.
ئەمــن زۆر خۆشــحاڵ بــووم ،مــن شــوغڵم
خەیاتی بوو ،لەو واقعا خەڵک تەکلیفیان
لــە مــن کرد ،ئــەم حەرەکــە لەمــەو بەدوا
ئەبــێ تــۆ بەڕێوەی بــەری منیش گردمە
ئەســتۆ ،بــەاڵم بــە داخ و کەســەرێکی
زۆرەوە ئەو سەردەمە ئمکانات نەبوو ،ئەنیا
حەرەکەتێک بوو ئەتوانم بێژم ،لە دەورانی
خۆیا نە بێژم کەمنەزیر ،بێنەزیر بوو.
ئەمانــە ئەهاتــن زەوییــەکان داگیــر کــەن
ئێمــە ئیجازەمــان نەئــەدا ،بــە زۆر ئەگینا
قانوونەن هیچ مافێکمان بەسەریەوە نەبوو،
ئەونــە مەزڵوومییەتمــان چەشــتبوو وەک
ئەسیرەکان کە ئازاد ئەبن ،بەردەکان ئازاد
ئەبن ،حاڵەتێک ئازادی بە سەرمان هات و
تۆزقاڵێک ئازادمەنشــانە جەماعەتێکمان
بیرمــان ئەکردەوە ،ئێمــە بەرگریمان ئەکرد
لــە هێرشــی ئەمانــە تــا لــە کۆتاییــدا
مەئموورینــی ژاندارمــری ،ئوســتاندار و
فەرمانــداری ئــەو کات و ئەمانــە هەموو
حەمایەتیان کرد لەم دەســەاڵتدارانە ،بەاڵم
ئێمــە هــەر نەمانخەواندبــوو بۆیــان ،هــەر
ڕاســت قامەت وێســاین لــە بەرامبەریاندا،
هێزی ژاندارمێری ئەهاتن ،تەواو ناوچەی
گەڵواخــی بــە دەوروبەرییــەوە ،الشــخۆر
هەمیشــە زۆر بوو لەو ســەردەمەدا ،وەخت
وابــوو  ١٠٠٠نەفــەر  ١٥٠٠نەفــەر ٧٠٠
نەفەر ،لەشــکریان ئەهێنا بۆ ســەر مەڕان
و ئەو دێهاتە کە بە زۆر ئەم عەرزانە وەر
بگرنەوە لێمان.
هەمیشــە خەبەرچینمــان بــوو کــە بزانیــن
دێــن ،کــەی دێــن ،لــە چ ڕێگەیەکــەوە
تێــن .کە هەواڵ ئەگەیشــتە مــەڕان ئێمە
بانگمان ئەکرد بە ئاواییدا هەر داربەدەست
بــوو لە ئاواییەوە بــۆی دەرئەچوو ،ئەهاتن
ڕێگەکەیــان لێ ئەگرت ،هەموو جارێک
ئەبوو بە شــەڕ ،حەتا ئینســانێک تەقەیان
لــێ ئەکــرد ،ڕیخۆڵــەی ئەپچــڕا  ٧میتر
ڕیخۆڵەیــان دەرئەهێنــا ،ئێمــە  ٤ســاڵ
ئیدامــەی ئــەم کارەمــان دا ،نەمانهێــا
ئەمانــە بێنــەوە ،تــا ئــەوە کۆتاییەکانــی
پاییــزی  ،١٣٤٤ئەمانــە داوای «خەلــع
یەد»یــان کــرد و کــە دەس ئێمــە لــەم
مولکانــا چــون تەســەڕوف عودوانیمــان
کردوو لەم موڵکانە دەرپەڕین.

«ســەروان
بەنــاو
ئەفســەرێک
ســەمەندەریان» ،بەڕێوەبــەری ئەو «خەلع
یــەد»ە بــوو ،ژاندارمێکــی زۆری لەگەڵ
خۆیــدا هێنابــوو ،تانکــی نەفەربــەری
هێنابــوو ،بێســیمی هێنابــوو ،چــوون لــە
دێیەکــدا بــە نــاو «کەڵەکەجــاڕ» ،خەلع
یەدەکە بەڕێوە بەرن.
خەڵــک مــەڕان کــە خەبەرمــان زانــی
هێرشــمان کــردە ســەر «کەڵەکەجــاڕ»،
 ١١کیلۆمیتر فاســڵەمان بوو لە یەکەوە.
دەور ئاوایــی کەڵەکەجاڕمــان تەنییــەوە،
چــوار دەور دێیەکە کە ئەمانە نەیانتوانی
دەربچــن ،هــەر هــات و هــەر ئاڵقــەی
موحاسرەکە چکۆلە و چکۆلەو چکۆلەتر
بــوو تا هاتیــن دەور ئەو ماڵمانە گرت کە
تیایا خۆیان حەشار دابوو.
هەر ژاندارمێک لە ناو کۆشــکەاڵنێکەوە
بوو بە خۆی و «ئێم یەکـ»ـــەکەیەوە ،لە
ناو هەمــارە ڕووخاوێکەوە لێیان ئەنەوی و
ئەیانهێنا دەشتەوە ،جا بیکوژە و لێیان ئەدا
زۆر بــە ســەختی تا دەســیان بــە تیرەنازی
هەوایــی کــرد ،کەســێک برینــدار بــوو
لەویا ،دەســتیان گەیی بە فەەرماندەکەیان
ئەونەیــان لــێ دابوو ئــەو بێچارە ،شــەیتان
رەجم ئەکەن ئێستا لە عەرەبستانا ،بەردیان
ئەیــا بەســەر بەردەکانــا ،ئەونــە بــەردی
بەرئەکــەوت ئەیــدا بــە مــل بــەردەکان لە
ســەر الشــەکەی ،لــە نــووک پایــەوە و
قامکەکانــی بانپێچــی کرابــوو تــا تــەوق
ســەری ،ئەمەیــان بــردەوە ئێمــە نەمانــدا
بــە دەســتەوە ،هاتن لــە ئاواییەکــەی ئێمە
پایەگایەکیان دانا ،شەو منیان مورەخەس
نەکــرد ،ئەترســیان من خەڵکیــان لێ هان
بــدەم و بێن و دوبــارە دەوریان بگرنەوە ،من
دەرەقەتیــان ناهاتــم لــە الی خۆیان دامیان
ئەنــا ،بــەردەوام لە ســنەوە تەماس ئەگیرا،
ئەلــۆ مــەڕان ،ئەلۆ مەڕان ،ئەگەر نیاز بە
هێــزی یارمەتیــدەر هەیە تــا بنێرین بۆتان،
جوابەکــە ئــەدراوە بــە هــەر جۆریک .بەو
حەرەکەتــە ئێمــە ئــەو موڵکانەمــان نــەدا
بــە دەســتەوە ،هەڵبــەت داســتانەکە زۆر
دوورودرێژە.
کــە کاتێــک لەشــکر ئەمانــە ئەهاتــن،
بەهــار بــوو هــەڕگ و قــوڕ بــوو هــەوای
ناخــۆش بــوو ٣٠٠ ،جووت کــەوش ئەوانە
لــە نێــو قــوڕا جــێ ئەما و بە پــای پەتی
ئەیانماننــاردەوە دواوە ،حەرەکەتێکــی
یەکجار لەبار بوو ،ئێمە نەماندا بەدەستەوە
تــا ئەوە «ســەرهەنگ کشــاوەرزی» کە
ســەرۆکی ســاواکی ســنە بــوو ،مــن لــە
ســەربازییا هاتبوومــەوە گوزارشــیان دابوو
کــە کەســێکی ئــاوا هــەم ســەوادی هەیە
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هەم مێقداریکیش خەتی خۆشە بۆ کاری
زانیاری گەیاندن بەکەڵکتان دێت ،منیان
پــێ ناســاند ،دوو جــار بانگیــان کــردم بۆ
ســاواک ســنە ،پێشــنیاری کاریــان پێدام
و منیــش تەعەهودێــک  ١٣٣٦لەگــەڵ
خۆمدا بەســتبووم ،هــەر پێبەند بووم پێی،
دوو ساڵ لە من ئیسراری کرد لە بەرابەر
مووچــە و پــارەی زۆر کــە ئیشــیان بــۆ
بکەم لە ناوچەی خۆماندا ،من هەر ڕەدم
کردەوە و قبووڵم نەکرد .تا ئەم حەرەکەتە
لــە ناوچەکەیــا ڕووی دا ،ئەمجــارە هات
چی کرد ،تەنیــا تەرفەندێکی بەکارهێنا
کە ئەو بتوانێت من و جەماعەتێک لە من
تەبعید بکات ،بماننێرێتە «گوڵپایەگان»،
لــەو هەلە کەڵكی وەرگرت و ئێمە تەبعید
کراین چووینــە «گوڵپایەگان» ،چووینە
ئــەوێ زەمــان خۆمانمــان بەســەر بــرد و
هاتینــەوە زەمینیــان تەحوێــڵ دابــوو بــەو
خەڵکــە و ئەو خەڵکە ئێســتاش لەســەری
ماوەتەوە و هەر کشتوکاڵ ئەکات تا دێتە
ساڵی .٥٧
تەنها زەربەیەک کە من بینیم ،بەباوەڕی
خــۆم ،بەســەرنجدان بــە هەڵکەوتــی
جوغرافیایــی ناوچەکەمــان ئــەوە بوو کە
هیــچ ئاگاهییــەک بــە ئێمــە نەدرابــوو،
هــۆی دواکەوتوویــی و جێمــاوی لــە
گەلەکــەی مــن کــە نەمتوانــی ئەوەیکە
پێویســتە ،ئــەوە کــە ئەرکــی ئینســانی و
میللی خۆمە پێی بگەم.
بەتەنیا فکرێک لە ناخمدا بوو ،کەسێک
نەبــوو ڕێنوێنیــم بــکات ،کەســێک نەبوو
من بە شــوێنێک بناســینێ ،من شارەزای
ئەوانــە نەبــووم چون هیچێکمــان نەدەزانی
تــا حەرەکەتەکــەی  ٥٧نەهاتــە پێشــەوە،
هەڵبەت ئەمزانی لەم دواییانە.
کاتێک مەرحوم بارزانی فەوتی کرد ،لە
ئامریکاوە جەنازەکەی گەیشتە تاران ،من
هــەر حس مللیم پێ بــوو ،زۆریش قەوی،
لــە تــاران جەنازەکەیــان بەڕێ کــرد بەرەو
ورمــێ ،مــن لــە دێــی خۆمانەوە تا ســەر
ڕێگــەی «سەقز-ســنە» حــدوود ٣٠-٣٨
کیلۆمێتر پیادە ڕام کرد ،تا گەیشتوومەتە
ئــەوێ لــەوێ خــۆم گەیاندووەتــە ورمــێ،
تــا گەیشــتوومەتە جەنازەکــەی بارزانی،
لەگەڵیــدا چــووم بــۆ ناشــتنەکەی و تــا
ناشتیان لە خزمەتیدا بووم.
من بێخەبەر بووم لەو عالەمە ،لەم دونیایە
کە ئەمڕۆ ئەیبینم بێخەبەر بووم بەداخەوە،
نەبووم لە جەریانێکی سیاسی سەربەخۆدا،
کەسێک نەبوو ڕێنوێنیم بکا ،ئەوە هۆی
ئەوە بوو کە منیش دوا بکەوم.
ئەگــەر ئێمــە بەراوردێــک بکەیــن
لەنێــوان شــوێنی ژیانــی خۆمــان لەگــەڵ
«سەرشــیو» ،ئاســمان تــا زەوی فەرقــی
بــوو ،ئــەوان زۆر لــە پێــش ئێمــەوە بــوون،
چونکــە هەڵکەوتــی جوغڕافیایی ئەوان،
لەگــەڵ کوردســتانی عێراقــدا هاوســنوور
بــوون و هاتوچۆیــان بــوو ،پێشــمەرگەی
زۆری لێ بوو ،ئەو ســااڵنەی  ٤٤و پێش
ئەوانــە ئــەو خەبەرگەلــە لــە واڵتــی ئێمــە
نەبــوو ،بەداخــەوە ئێمــە لەو کارەســاتگەلە
بێخەبەر بووین.
بەشــبەحاڵی خــۆم پێــم وایە ئینســان ئەبێ
پــێ لــە گونــاح و ســووچ و تاوانــی
خــۆی بنــێ ،ئەگــەر پێی لێ نەنــی ئەوە
بێشــەهامەتییە ،ئــەو ناوچــەی ئێمــە
جەماعەتێکی زۆر ســاردی تیایە؛ ئەڵەی
ئەســڵەن میللەتــی خۆیــان بیــر چووەتەوە،
زۆربــەی هــەرەزۆری هۆکارەکــەی ،هەر
ئەو نەبوونی ئاگاهی و ئەو دەستی زاڵم و
ستەمکارە بوو لە سەریانەوە.
لــە ســاڵی ٥٧دا حەرەکەتێــک دەســتی
پێکــرد و ئێســتا لــە ســایەی قەڵەمــەوە،
جوانەکانمــان ئــەو ڕێبازەیــان دۆزیوەتــەوە
و بەچاکیــش دۆزیویانەتــەوە ،بــەاڵم پێــش
ئــەوە باوەڕ فەرموون هیچێــک نەبوو ،برا
ئێمە ناحەقیشــمان نییە ١٤٠٠ ،ســاڵە ،من
نۆکەری ئیســامم ،موســوڵمانم ،کامەیە
دەســکەوتەکەی؟ چــی بە من بەخشــی؟
خــوا ئەڵــێ مــن بۆیــە ئێــوەم لە شــکڵ و
شــەمایلی جۆراوجــۆر خوڵقانــدووە ،مافی
یەکتــر بناســن ،دەی اللــۆ ئیســام کەی
ئەمناســی تــۆ؟ بۆ هەر پاشــێلم ئەکەی؟
بەدبەختــی منێــک ئەونە لە خۆم بێخەبەر
بــم نۆکەریــی بــێ مــزد و منــەت دەکەم،

کەســێکیش ڕێزێکم بۆ دانانێت ،ئەڵێ تۆ
مافــت نییــە ،مــن لــە  ٣واڵت زوڵمــم لێ
ئەچێــت ،میللەتەکــەی مــن ،موســلمانن
و ئیدعــای موســڵمانەتی دەکــەن ،ئاخــر
نۆکەر ئەبێ کەمێک قەدریشــی بگریت
ئەنیــا دواســال نۆکەریــت نــاکات ،منــی
نۆکەر بە نان و داســی خۆمەوە نۆکەریت
ئەکــەم و هیــچ قــەدر و عافییەتێکیشــم
لەالی نییە ،ئەمە بوو بە تەبلێغات.
ئێمــە چــەن عامــڵ بوونە هۆی ئــەوە کە
فکرەکانمــان بگەشــێتەوە؛ هیچکاتێــک
ئێمــە بــە خۆمــان نەگەیــن ،خۆمــان
نەدۆزییــەوە ،من ئەمبیســت لــە مەالکان،
من پێم سەخت بوو عەرەبی« ،رأس :سەرە
– عەیــن :چــاوە – بەدەن :قاڵب – اســم:
نــاوە» ،ئەمــوت ئەمــە بۆچــی ئەڵێــن بــە
مــن ،من بۆچیمــە عەرەبی؟ ئەچم بۆ ناو
عەرەب؟ بۆچی ئەبێ عەرەبی بزانم منی
مناڵ؟ بۆ بە کوردی دەرسم پێ ناڵێن؟
کەچــی ئەیانــوت« :چەنــێ فزوولــە
ئەمــە ،دەرســی کــوردی حەرامــە چــون
ئۆلۆلئەمرەکــەی ئێمــە فارســە» ،ئەمــەم
بیستووە نەقل قەوڵ ناکەم لە هیچ کەس،
دەی بــرا چاوەڕوانــی ئەکــەن مــن بگەمە
کــوێ ،مــن ئاوا بار هاتووم ،هێشــتا جێی
شوکری باقییە.
گەرەکمــە ئــەو مەرحەلەیــە بەجــێ بێڵــم،
بێمــە حەرەکەتێکــی تــر .کاتێ کۆماری
کوردســتان لــە مەهابــاد بــەو عەزەمەتەوە
شکســت ئەخــوات ،ئــاوای بەســەر هــات،
لــە یەک بنیامم نەبیســت هەناســەیەکی
ناڕاحەت هەڵکێشێ ،نەمبیست ،نەمبینی،
چیبوو؟ فریوی خواردبوو .ئەمانە کافرن،
ئیســام مەرز ناناســێ ،نە گوێی لە رەشە
نــە گوێی لە ســپییە ،هەمووی برایەتییە،
«انماالمؤمنــون االخــوان» ،دەی کاکــە
برایەتــی ئەگــەر ئاوایــە من وتــۆی برای
بــاوک و دایکێکیــش لە مەکتەبێکدا بار
هاتوویــن ،بۆچی ئەم بــرا ئاوایە؟ بۆ ئێمە
دواخراوین؟ ســێ چوار کەس مەال ،شێخ،
خان ،ئەم عامیلە دەسیان ئەدا دەس یەکەو
ئێمــە هەر بمێنینــەوە نۆکەرایەتی بکەین،
عاملــی دواکەوتنەکانــی ئێمە ئەمە بوو،
خەڵکەکــەی ئێمــەش ئــەم خەڵکــە نەبــوو
ئاگاهــی هەبــێ ،نــە ئاگاهــی هەبــوو،
نــە ڕۆژنامــەی هەبــوو ،نــە خەڵکەکــە
ســەوادی هەبــوو .لەواقعــدا ئێمــەش لــە
عالەمــی بێخەبەرییــا هــەروا ماینــەوە و
هــەر ئــەو حەرەکەتــەی مەرحــووم قازی،
دامەزرێنــەری کۆمــاری کوردســتان لــە
مەهابــاد ،هــەر ئــەوە بــوو ،خۆشەویســتی
لــە دەروون مندا ،گرایشــی مــن تەنیا لەو
ڕێگەیــەوە لــەو جەهەتەوە بــوو کە حیزبی
دێموکــرات زادەی بیــری ئەو مەکتەبەیە،
هەر تەقەدوسی بوو بەالی منەوە ،بیستنی
ناوەکــەی لە گوێمــا ،هیچ تەزاهورێکیش
نییــە لــە قســەما ،حاڵەتــی تەقەدوســی
هەبــوو ،دێموکــرات وەکــوو ئیســمەکانی
دیکــە نەبــوو؛ چونکــە دامەزرێنــەر و
ڕێبەرەکەی لەو خەڵکەیە ،لەو میللەتەیە.
دێموکــرات لــەو ســەردەمەدا هاتوچۆیــان
هەبوو ،هەرچەند لەو سەردەمەدا ئینسانی
ناشــارەزای زۆری لــێ بــوو ،هەڵــە و
ئیشــتبای زۆری تیــا ئەکــرا ،ئەم شــتانە
لــەو ئاواییــەی ئێمــە جەماعەتێکــی زۆر
تەرەفــداری حیزبــی دێموکــرات بوویــن،
جەماعەتێکــی دیکــەش باڵەکانــی دیکە
بــوون ،هەمیشــە تــەزاد فکریمــان بــووە بە
یەکەوە.
مــن ئەمە بۆچوونم بوو ،ئەموت کوڕینە،
ئەمانــە هەردووبــاڵ یــا هــەر دوو ســێ
باڵەکە هەر کوردن مونتەها کورد فەرقی
هەیــە ڕێباز و حەرەکــەت و ئایەندەی ئەو
خەتانــە فەرقی هەیە .منێکی کوردێکی
موســوڵمانی موتعەســبی  ١٤٠٠ســاڵە،
لەســەر ئایینێــک ژیــاوم ،حکوومەتــی
کارگــەری چ ئیــش و کارێکــی بــۆ من
کردووە؟
گەورەیــی حیــزب بناغەکــەی لــە
مەهابادەوە ،دەست پێ ئەکات ،لە دەورەی
مەرحــووم قازییەوە ،ئــا لەوەها حاڵەتێکەوە
گەورەیی پەیا ئەکات ،حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئیــران ،ئوســتادەکەی قازی
بــووە ،پــاش ئــەوە شەخســییەتێکی گەورە
وەک کاک دوکتــور ڕەهبــەری بــووە،
کاتێــک دیــت و لــە زاوییــەی فکــری
خەڵکــەوە ،دوکتــور قاســملوو موقایســە
ئەکەین ئەو کاتە بۆمان دەردەکەوێ.
هــەزار و سێســەد و چەنــد بــوو لــە خاترم

نەماوە من ماوەیێک ئەندامی ئەنجومەنی
خوشنویســانی ســەقز بــووم ،هەیئەتێکــی
هونەردۆســت ،هونەرمەندەکانــی تــاران
وەکوو «ئوســتاد ئەمیرخانی»« ،ئوستاد
کابۆیی»« ،ئوســتاد فەلسەفی» ،لەناو
ئەوانیشــدا «دوکتور ئیالهی قومشەیی»
دەعــوەت کرابــوو بــۆ نــاو ئەنجومەنــی
هونەری خۆشنویسانی سەقز.
ئەمانــە بــە فڕۆکە هاتنــە فڕۆکەخانەی
ورمــێ ،ئێمــەش چوویــن بــۆ بەرەوپیریــان
لــە ورمــێ .دوای ماوەیێــک حەســانەوە
لــە ســاڵۆنی فڕۆکەخانەکــە« ،دوکتــور
ئیالهیــی قومشــەیی» ،ئینســانێکی
مەزهەبییــە بــەاڵم زۆر ئاگاهــە ،لــە
تەعەســوبات بــە دوورە تــا ڕادەیــەک ،بە
فارســی وتــی« :بچەهــا تعریــف طبیعت
بکــر کردســتان رو شــنیدم از دور ،امــا از
نزدیــک ندیــدم ،دوســت دارم از منطقەی
خــوش آب و هوایــی بە ســقز هدایتم کنید
و بــە ســقز ببریــد» .بڕیارمــان دا کــە لە
«گەلیی قاسملوو»ەو هێنامان.
کە ئەو عالەمیە دی و ئەو وەزعییەتەی
چــاو پێکــەوت پرســی ئێــرە کوێیــە وتمان
ئێــرە گەلیــی قاســملووە ،بەناوبانگە ،ئێمە
نەمانەزانــی بــەو دنیــای ئــەوە ،وتــی:
«قاســملوی خودمونــو میگیــد؟ کــدوم
قاســملو؟» ،وتمــان دوکتــور قاســملوو،
وتــی ماشــینەکە ڕابگرن ،ماشــینەکەیان
ڕاگــرت و وتــی« :مگر شــما هــم دکترو
میشناســید؟» ،وتمــان« :چطــور رهبــر
ماســت» ،وتــی« :نــە میدانــم ،اما مثل
مــن دکترو نمیشــناختید ،میشــناختید نە
مثــل مــن» .زۆر بەداخــەوە بــوو ،هــەواڵ
ئێوەمانانــی پرســی وتــی« :بچەهــاش
کجان؟ نیســتن این دوروورا ببینمشون؟»،
وتمــان« :نــە متأســفانە» ،بەحســێکی
یەکجار موفەســەڵی لەسەر دوکتور کرد،
فەرمووی« :تورە بە خدا قســمتون میدم،
قدر این بچەهارو بگیرید ،اینا بە درد شما
میخورنــد در آیندە ،شــما آخــر چە دارید؟
چە داشــتید؟ چە دارید االن؟ اینارو نگە
داریــد ،اینــا بچەهــای دکتــرن ،نگهشــون
دارید».
کــە کاتێــک مــن وەســفێکی ئــاوا
ئەبینــم ڕەوڕەوەکــەی مــن ئــەو دوکتــورە
بەرجەســتەیە ڕێبەرایەتیــی ئــەکا ،ناتوانم
لەگەڵ کەســێکیتر موقایسەی کەم ،ڕقم
لە کەسیتر نییە ،کەس بە غەڵەت نازانم،
بــۆ بیــروڕای خەڵــک حورمــەت قائیلــم،
بــەاڵم ناتوانم ئیمتیازی کەس بەم بەســەر
ئەم ڕێبازە کە ئەم پیاوە هەڵیبژاردووە.
مــن وەختــێ لــەم مەکتەبــەدا دەرســم
خوێنــدووە ،وەکــوو مامۆســتا هــەژار
فەرموویەتــی تکــراری ئەکەمــەوە
«ئەشــەدوبیال هیچی لێ حاڵی نەبووم»،
بــرام من تەنیــا ئێحساســێک پاکم هەیە،
ســادقم لــە بیروڕاکەی خۆما ،نە شــاعرم
نــە ئەهــل شــعوورم ،شــاعر مەگــەر لــە
شعوورەو نەگیراوە؟ شعوورم نییە تا بتوانم
شــاعر بــم ،بەگشــتی هونەردۆســتم ،مــن
ئەهلــی قەڵەمــم من ئەهلی قەڵەمم خۆش
ئەوێ ،من ڕێزیان بۆ دائەنم ،شــتیەلێکی
ســەروگوێالک شــکاوم هەیە ،بــەاڵم لەوە
ناچێ بۆ ئەوە ببێ کە بەحسی لێوە بکەم،
ئێســتە بوومەتە کاورایەکی بێڵ وە شــان،
جوتیارێکــی بیاوانی ،تەنیا ئێحساســێکی
پاکــم هەیــە ،ئەســەرێکی وام بــوێ بــۆ
دواڕۆژ نیمــە ،مەگــەر ئــەم بەســەرهات
و خاتراتانــە کــە ئەگــەر بــە جوزئییاتــەوە
بیگێڕمــەوە ،لەوانەیە بۆ کتێبێک خراپ
نەبێ .من تەنیا شانازی بە الی خۆمەوە
ئەمەیــە کــە کەس دەســی نەگرتــم ،خۆم
پێگەیشــتم ،خــۆم تێگەیشــتم ،لــە بینشــم
چاک تیگەیشتوومە ،هەڵەم نەکردووە لە
بۆچــۆن و تێگەیشــتنەکەمدا ،من تەنگ
و چەڵەمــەی زۆرم بینیــوە لــە ژیانمــدا،
 ١٣٤٦تەبعیــد کریامــە «گوڵپایەگان»،
مەعمووڵــەن موبــارزەی خۆبەکوشــتدان
لەســەر مافــی خەڵــک ،ئیدعــای بوونی
مافــی خەڵــک بکــەی ،تەبێعییە تەنگ
و چەڵەمە بێنێتە سەر ڕێگات.
مــن دەورانێکــی تاڵــم گوزەرانــد ،زینــدان
ناخۆشــە ،دوورخســتنەوە لــە واڵتەکــەت
ناخۆشە ،تەبعید بووم لە گوڵپایەگان بێحەد
ناخــۆش بــوو ،بــەاڵم من ئاوا موقایســەی
ئەکــەم ،تاڵــی ئــەو دەورەیــە وەکــوو میوە
وایــە ،میــوە لــە ئەوەڵــەوە زۆر ناخۆشــە تا
نــەگا ،وایــە؟ وازانم ئــەم تاڵییە لەگەڵمانا
هــەر بــە تاڵــی ئەمێنێتــەوە ،زەمانــە زۆر

تیپــەڕ ناکا بەســەر ئەم تاڵییــەدا ،ئەگات
و شــیرین ئەبێــت خود بــە خود ،مەزەکەی
دواڕۆژ ئەیداتــەوە بــە خۆت ،ئــەو تەبعیدە
کــە کرایــن زۆرزۆر ناخۆش بوو و ئێســتا
سەمەرەکەی ئەبینین بێحەد خۆش بووە.
 ٥٠-٥١لــە زیندانەکانــی ســەقز بەســەرم
بــرد ،فرە ناخۆشــە زیندان ،کەچی ئێســتا
خۆشــە ،چون موعامڵەی چاکو کردووە،
لەســەر مافــی خەڵــک بــووە ،جەفــا و
مەرارەتــت بــۆ مافــی خەڵک چێشــتووە،
بۆخــۆت نەتویســتووە ،ئــەم شــتانە ،زەمان
ئەیگەیەنێ و خۆش ئەبێت ،شیرین ئەبێت.
من بڵێم لەسەر مەسەلەی سیاسی زیندان
کــراوم ،نە .بەاڵم لە ڕابــردوودا ژاندارمی
شــا ئەهاتنە گوندەکان .خەڵکیش بێسەواد
بــوون ،زۆربــەی جــار ئەگــەر ســوورەت
جەلەســەیێ ،شتێکیان پێویست بوایە ئەبوا
مــن بمنووســیبایێ بۆیــان ،چــون خۆیــان
ســەوادیان نەبــوو ،ئەمانــە بــێ ئینســاف
بــوون .بۆنموونــە من و جەنابت موشــکڵی
برایەتیمــان بــوو ،ڕەزایەتمــان ئــەدا ،ڕیــش
سپی دەخاڵەتی ئەکرد و ڕەزایەتمان ئەدا،
داوای پووڵێکیان ئەکرد هەم من پێی بدەم
کە شاکیم ،تۆیش کە موتەشاکیت ئەبێ
پــارە بــدەی ،مــن لەســەر ئــەوە موخالفەتم
ئەکــرد ،نەمەهێشــت پارەیــان پــێ بــدەن،
ئەمانە کینەی من ئەچووە دڵیانا ،تا ئەو
ڕادەیــە منیان ئەکردە ئاژاوەگێڕ ،ئەیانوت
ئەمــە فیتنەس لە ناوچەکا ،ئاشــووبگەرە
لە ناوچەکا ،ئەمجار بووە تەبعید و زیندان
و نازانم ئەم جۆرە شتانە.
زەمــان شــا بــەو شــێوە تێپــەڕم کــرد ،لــە
زەمانــی کۆمــاری بــە قەولی ئیســامی
ئێرانیشدا من خۆم شتی وام تیایا نەبینی،
جگــە لەوە بێبەشــکران و دوورخســتنەوەی
کۆمەاڵیەتــی ،هەڵبەت من  ٢کوڕم بوو،
دانێکیان  ٧ساڵ پێشمەرگایەتی کرد ،لە
سەرەتاوە عەرزم کردی من هەر دێموکرات
بــووم ،باوک و بنەماڵەکەشــم دێموکرات
بــوون ،هــەر مەرحــووم قازییــان خــۆش
ویســتووە ،بــە ڕەهبــەری خۆیــان ناســیوە،
ئەو شــتە وەکوو ژێنێتیکێک لە نێو ئێمە
جــێ کەوتــووە ،بووەســە ژێنەتیکێــک لە
بنەماڵــەی ئێمــەدا ،ئێســتا بنەماڵەکــەی
مــن فەردێکمــان نییــە دێموکــرات نەبێ،
کەسێکمان نییە نە نێر نە مێ ،دێموکرات
نەبــێ ،تەنانەت ســەمەرەی باخانی من ٢
دانــە جگەرگۆشــەی چکۆلــە چکۆلــە
ئەوانیــش هــەر لــە مناڵییــەوە دێموکراتن،
دێموکــرات بــوون بووەتــە ژێنەتیــک لــە
بنەماڵەی ئێمەدا.
مــن پێــم خــۆش بــوو ئەگــەر ئیجــازە
بفەرمــوون تۆزێــک لــە مــەورد ڕامینەوە
قســە بکــەم .مــن ئەتوانــم ،بڵێم بەشــێک
لــە هانــدەری مــن بۆ ئــەم ڕێــگا ،خودی
کوڕەکانــم بــوون زیاتــر ،ئەمــە کەتمانــم
نەکردووە ،من کوڕە گەورەکەم  ١٣ساڵی
بوو بووە پێشمەرگە« ،ئەمین دێموکرات»
بەناوبانگ بوو لە مەنتەقەی سەرشــیودا،
ئەوەنــدە بــە جورئــەت بــوو ٧-٦ ،ســاڵ
پێشــمەرگایەتی کرد ئــەو ،دەرگیرییەک
بــوو لــە هەوشــارا ،پێشــمەرگە شکســتیان
خــوارد پــرش و بــاو بوونــەوە ،مەرحــووم
«ســەید کامیــل حەیدەری»،ئەمیــن ئێمە
کــە کوڕەگەورەکەمــەو لــە حــاڵ حــازر
هــا لــە حــاڵ حەیاتا ،لەگەل میرزا ســدیق
فەڕوخیانــدا بــوو ،ئەو شــەهید ئەکرێ بە
وەســیلەی بلێم کــێ کوردەکانی خۆمان،
دەیســپێرێتە دەســی ســەید کامیــل؛ ئەڵێ
ئەمــە یادگاری میرزا حســێنە دایەتە من
منیــش ئەیبەخشــمە دەســت ،کــە جەنگی
ئاغەدەرە ڕوو ئەدات ،دەرگیری ئاغەدەرە،
پێشــمەرگە ســەخت لێیان ئەقەومێت باڵوە
ئەکەن و هەر کەسێک ها لە فکر خۆیدا،
ئــەم و کاکــە ســەید کامیــل ئەمێننــەوە،
کاک ســەید کامیــل ئەفەرمێــت ،ئەمین
گیــان تــۆ مناڵی تــۆ بڕۆ نــەوا بتکوژن،
ئەڵــێ کاکــە ســەید کامیــل خۆیشــت
تەشــیف بێــرە با بەیەکــەوە هەڵێین بڕۆین،
ئەڵــێ نــا بڕۆیــن ئەمانکــوژن ،دوای
ئیســرارێ زۆر بەداخــەوە ،کاک ســەید
کامیــل بەســەختی برینــدار ئەبێــت ،ئەڵێ
ئەمیــن بڕۆ من بــەر ئەمانە ئەگرم ناهێڵم
دەســیان بــگا بە تۆ .تــازە من کارم تەواوە
ناتوانــم بێم لەگــەڵ تۆ ،بڕۆ ،ئەمین دەس
ئەکاتــە گیریان و مناڵێکــە ،ئەڵێ کاکە
سەید کامیل بەجێت ناهێڵم ،ئەگەر قەرارە
بکوژرێیــن بــا منیــش لــە پەنــای تــۆ بم،
ئەڵــێ ئەمیــن بــڕۆ ڕەگبارێکــت پێیــەوە

ئەنــم ،بــڕۆ ،وتی هەر بەجێــم نەهێاڵ ،ملم
پــێ نــەدا ،تــا ئەوە کــە تیرێــک دابووی
لــە کەلەکــەی لە پشــتەوە دەرچــوو ،وتی
ئەمیــن هەر ئەتوانی بڕۆی هەتا گەرمی
بــڕۆ ،بەڵکوو دەس ئەمانە نەکەوی ،وتی
بــە گریــان مەجبوورمی کــرد ،جێم هێاڵ،
تەختەبەرد و ســەنگ و ئەمانە بوو ،وتی
گەیشــتمە ســەر ئەو بەردانــە کزەیێ دوان
لــە ناوشــانمەوە هات ،تەرکــش گرتبووی،
نەهایەتــەن تیکــەکان من خــۆم دەرم هێنا
لــە ســەقزدا ،کوتــی بەجێم هێاڵ ئــاوارە و
دەربــەدەر هیــچ ڕەفیقێکم نەمــاوە منیش،
منــاڵ و ســەردەرنەچوو برســی و تینــوو،
الی ئێوارەیــە ،تماشــام کرد ،دەســەیەک،
مێرگەلەیــەک ئەلــەوەڕێ لەالپاڵێکەوە،
ئــەوە دارەو دەوەنــەو چەقــەن و چوقەنــەو،
وتــی زۆر برســیم بــوو خوێــن لــە نــاو
کەوشــەکانما ئەهاتە خــوارەوە ،لە ناو ئەو
ئاوا ئەڕۆیشتم و هەر لەبەرەو ئاوەکە سوور
ئەبــوو دام لــە الپاڵەکــە ،هەوشــارییەکان
چــۆن پێشــمەرگەی زۆر لــە ناویانــا بوو،
دەرگیرییــان بینیبوو ،دوودانــە مناڵ بوون
لــە خــۆم گەورەتــر ،وتــی فــەوری زانییان
من پێشــمەرگەم گورجــێ هاتنە دەممەوە،
وەزعەکەیان بە منەوە بینی ،لیباسەکەیان
گۆڕیــم و کاڵوێــک لــەم لێودارەکانیــان
هێنــا نیایــان بە ســەرمەوە و وتم کوڕەکان
برســیمە هیالکم ،بردمیانە الی ســەرییەو
الی ڕانەکــە و دایــان نــام و زۆری پــێ
نەچــوو  ٢دانــە پاســدار هاتــن ،ئەمانیانــە
گرتە گیر و گاز پێشمەرگەیەک زەخمی
هاتیــە لــە نــاو ئــەم دارانــەوە ڕووە ،چــی
لــێ هاتیــە ،وتم ئیتــر من گوێــم تێوە بوو
قەســەمیان ئەخوارد ،وەاڵ و بیال ئێمە هەر
ئەم  ٣نەفەرەین ،کەســمان نەبینیوە ،ئەمە
دوانمــان هــاالی ڕانەکەو دانێکیشــمان ها
لەو سەرەو نان ئەخوات لەو الی سێ چوار
مــەڕە ،منیــش پــڕ ژێرمە لــە خوێن ،وتی
نەهاتــن بــۆ الی من ،لێیاندا و ڕۆیشــتن،
لــەوێ هاتــەو خــۆی گەیانــدە دەس من و
لــە ســەقز تیمــارم کــرد و هاتــەوە .ئەمانە
هۆکارگەلێک بوون من بکێشن بە دوای
خۆیانــدا ،پێــم خۆشــە واقعییەتەکانــت بۆ
بگێڕمــەوە ،دڵگەرمتــر بــووم مــن لەســەر
ئەمــە چــون ســەهمم تیایا بوو ،تــا ئەوەی
شــەڕ براکــوژی دەســی پێکــرد ،ئیتــر
مــن تەحەمولــم پــێ نەکــرا ،بــە زۆرەکی
هێنامــەوە ،ڕازی نــاوەڕازی ،وتــم مــن
نەمهێناوە کورد کورد بکوژێ ،هێناومە،
کــورد بە کۆمــەک یەک دوژمنەکە لە
بەین بەرێت ،هەرچی ئیسراریان کرد ،وتم
نــا هــەر ئەیبەمــەوە ،تا ئــەوە ڕامین دەس
بەکار بوو.
ڕامیــن تــا کالس  ٥دەرســی خوێنــد و
دوای ئــەوە شــەو هــەر نەدەهاتەوە بۆ ماڵ
و هــەر خەریــک شــوعار نووســینی دار و
دیــوار و هەاڵتــن و ئەمانە بوو؛ ماوەیەک
ناردمــە خەتاتــی ،هــەر ئەیــوت ئەچــم
ئەومــە پێشــمەرگە ،ئەمــوت ڕامین گیان
پێشــمەرگایەتی گاڵتــەی پــێ ناکــرێ،
پێشــمەرگە ئەبێ دەوڵەمەند بێ لە بواری
فکــری و عیلمییەوە ،ئەگنیا هەرکەســێ
ئەتوانێ ببێتە پێشــمەرگە ،پێشمەرگە کە
هیــچ ئەبێتە ســەرباریش ،تۆ بــە قەول ئەم
باوکەی خۆت بکە دەســپڕ بڕۆ تا بتوانی
خزمەتێ لە خۆت نیشان بەیت ،بەهەرحاڵ
فکــر جوانــی و عشــق و عەالقەیە و ...؛
سیکلەکەیشــی بۆ نەگیرا ،ئاخری خۆی
پــێ نەگیــرا من هێنام بۆ ئەوە تەنیا نەبێ
و دەرنەچووبــێ لــە دەس ئێمــە .هاتم خۆم
نامەیەکــم بــۆ نووســی ،جــوان وشــەکانی
خۆمــم لــە بیــرە« :حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،ڕامینــی شــەریفی
جگەرگۆشەکەی خۆم ،قۆچی قوربانیمە
و ئەیبەخشــم بــەو گەلــە» ،نامەکــەم
دایــە دەســتی و خەرجیــم پێــداو و خســتمە
گیرفانی و بەدرەقەیم کرد تا مەرزەکەی
بانە ،ئا بەو شــێوە من ڕامینم نارد بۆ ناو
پێشمەرگە.
کە ڕامین هات ئەونەیترە من قوەت قەلبم
زۆرتــر بــوو؛ بــۆ یەکەمینجــار کــە هاتــم
بــۆ موالقاتــی ،ســوجدەی شــوکرم برد لە
دەفتــەری سیاســیدا ،وتیان کاکە حســێن
ئــەوە چییــە؟ وتــم« :کەعبەتــواڵی مــن
ئائەمەیــە کــە یەکەمین جارە کە ڕێم لێ
کەوتووە ،ئەمە کەعبەی مەقسوودی من
لە ئێرەیە».
زۆریــان بــەالوە خــۆش بــوو ،بەڕاســتی
کوڕەکانــم زیاتــر منیــان هــان دا کــە ئەم
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ڕێبــازە جوانتــر بگرمە ئەســتۆ و قەبووڵی
بکــەم و ئیحســاس بەرپرســایەتی بکەم لە
بەرامبەریدا و بە منەتیشیان لێ ئەزانم.
دۆســتێک ســنەییم بــوو دێموکــرات بوو؛
خەتەرێک تەهدیدی ئەکرد دەرچوو بەرەو
ئورووپا ،ڕۆیشــت  ١١ســاڵ بوو خەبەرمان
لە یەکتر نەبوو لەو سەردەمەیەدا جارێکیان
کاغەزێکی گەیشــتە دەس من ،من ماڵم
لە سەقز بوو لە گەڕەکی حەمااڵوا دەژیام
بــۆ خۆم؛ ئیــدارە پۆســت کاغەزێکیان بۆ
هێنام ،ســەرەکەی ئینگلیســی نووسرابوو،
فارسی تیایا بوو ،کە هەڵمپچڕی نامەی
ئەو برادەرەیە ،لە دانمارک گیرسابوویەوە،
وادیاربــوو دوای چەنــد ســاڵێک تــۆزێ
پــووڵ و پــارەو شــتی دەس کەوتبوو ،حس
ناسیۆنالیســتیی زەعیــف ببــوو ،مردبــوو
تێدایــا؛ لــە وشــەیەکی زۆر داخــم هــات،
تەئســیری لــە دەروونمــا دانــا ،ئەمــەی
بــەکار بردبــوو« :ئەگەر ئەتــەوێ ژیانی
بەشەرەکانت لێ حاڵی بێ وەرە بۆ ئورووپا
بابزانــی چلــۆن ئەژیــن ،ئــەو وێرانەوبــووە
چییــە تــۆ پێــوە پلکیایــت و هــەر ئەڵێــی
کوردستان کوردستان» ،کوڕینە من درۆ
ناڵێــم ،گرەمــێ خاک لە کوردســتانەکەم
بــە هەســتی دونیــا ناگۆڕمــەوە ،زۆر
قورســایی کردە سەر شانم ،بنیام بۆ ئەونە
بــێ وەفایــە ،بۆچــی ئــاوا فریــو ئەخوا بە
ماڵــی دنیــا ،زۆرم بەالوە ســەیر بــوو ،ئاوا
واڵمەکــەم پێــداوە« :داوات لێکردبــووم
بێــم بۆ دانمارک ،سپاســت دەکــەم ،بەاڵم
ئەمەیە واڵمی من بۆ تۆ :کە حەستەمتر
بــێ لەمــەش ژینــی مــن تەرکــی وەتــەن
ناکــەم /هەتــا ماوم خەیاڵی لەندەن و چین
و خــودەن ناکەم /واڵتی خۆم دەوێ وەک
ســورمەیە خاکی لەسەر چاوم /ڕەگاژۆیە
دڵ لەم خاکەیا دڵ ڕیشەکەن ناکەم».
ئێحساســێکە ئەنا شــێعر نییــە« ،بە ئاوی
کانیاوی نیشــتمانم تینوویەتیم دەشــکێ/
ئەمــن قــەت ئــاوی هەڵدێــری نیــاگارا
پەســەند ناکــەم /ئەگەرچــی هەلپەرەســت
بیشــیڕفێنێ تیکەکــەی زارم /بــە نانــی
وشــکی دەژیم ئارەزووی هەنگوێن و قەند
ناکــەم /لە خانۆچکەی هەژارانا شــەمی
کــۆڕی خــەم و شــادیم /بــە ســەربەرزی
دەســووتێنم و بــە دۆالر خــۆم بــە پــەن
ناکەم».
تیرێکــم لێ خاڵی کردبوو ،شــەمی شــەو
خۆتــان بــاش ئەزانــن ،وەزیفەیــە ئەبــێ
بســووتێ ئەنــا نــوور نابەخشــێ ،هەرچەند
مــن نەگەیشــتوومە ئــەو مەرحەلــە
بەداخــەوە »،لــە خانۆچکــەی هەژارانــا
شــەمی کــۆڕی خــەم و شــادیم /بــە
ســەربەرزی دەســووتێنم و بــە دۆالر خــۆم
بــە پــەن ناکــەم» ،تــۆزێ تانــەم لــێ دا،
«لــە ئــەم خاکە ژیاندایە گــەورە و باب و
باپیــری من /منیش هەر وەک ئەوان لێرە
دەژیــم و خــۆم بێ وەتەن ناکەم /ئەمن خۆ
دارەبــی نیم ڕاشــەکێم هەر ســروەیێک لێم
دا /بە بای کوێستانی خۆیشم گەر نەبێ
قەت مەیلی شــەن ناکــەم» ،ئەوەنییە کە
دەڵێــن ،بنیامی هەلپەرەســت ،هەر بایەک
بێ شەنی خۆیان ئەکەن ،ئەمە قسەیێکی
کۆنە « ،بە بای کوێستانی خۆیشم گەر
نەبــێ قەت مەیلی شــەن ناکەم»،هەڵبەتە
بەکــردەوەش ســەلماندوومە« ،کــە جــەردە
و ڕێگرانیــش ببنــە ئااڵهەڵگــری خاکــم/
دەســووتێم و خەیاڵــی مســکۆ و ســۆئێد و
فەرەنگ ناکەم /بە فەقیری دەژیم تاکوو
مــاوم ڕووتەڵــە و برســی /لە کوردســتانی
خۆم دەمــرم ئەبەد تەرکی وەتەن ناکەم»،
ئەمە واڵمەکەی ئەم سێ چوار وشە بوو،
لە ئاخریشــا ئەمەم بۆ نووسیبوو ،لە باری
ئامــۆژگاری« ،چــون جەنابــت ئەهلــی
نیــازی و مەحرەمــی ڕازی لــە عەیــن
حاڵیشــا ،ئەم چەن شــعرەم بۆ نــاردی ،لێم
دانەشاردی ،جارجارێ بە زەوق بیخوێنەرەو
ســەری بۆ بجوێنە و گەوهەری بە ســەردا
بڕژێنــە ،ئاوارەی دیاری نادیاری ،حســێن
لە حەمااڵوای سەقز».
ئەمەم بۆی هەناردەوە.
نامەکە گەیشتووە دەسی تەواو گۆڕابووی،
یاخــوا ماڵــم وێــران بێ بــۆ غەڵەتێک کە
کردۆمە ،دیگ دەروونم هاتووەتە کوڵ بە
هیچ ئاوێک ناکوژێتەوە بۆم ،چ کفرێکم
کــرد ،چــی بوو ئەم کارەســاتە ،کوڕە وتم
پیاو ئەونەیش خوێڕینە نەوین برا ،پارەیشو
ببــێ و واڵتەکــەی خۆیشــت هەبێ و ئەو
داستانە ئالەوێنا بوو کە پەیامەکەم نارد.
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ژمارە ٣١ ، ٧٧٢ی خاکەلێوەی ١٣٩٩

بەرجەوەنی ئابووریی ئێران پاش کۆرۆنا

شەماڵ تەرغیبی
ڕەنگــە هیــچ بیرمەنــد یــان لێکۆڵەریــک
نەتوانــێ ئیدعــای ئــەوە بــکات کــە
توانیویەتــی پیشــبینی دۆخــی پێشــهاتوو
بەهــۆی ئێپیدیمــی کۆرۆناوە بــکات؛ بەو
واتایــە کــە زەحمەتە مرۆڤ بــاوەڕ بکات
کە کەسێک یان ناوەندێک هەبووبێ لەم
گەردوونــەدا کــە پێش لە هاتنــی کۆرۆنا
ئــاگادار بووبــێ و هۆشــداری دابێت! هەر
بەو پێیەش ڕەنگە زۆر ئەســتەم و زەحمەت
بێــت کــە پێشــبینی بــۆ پــاش قەیرانــی
کۆرۆنــا لــە ئاســتی جیهانیــدا بکرێــت
و هــەر شــتێک لــەو پێوەندییــەدا بوتــرێ
تەنیــا و تەنیــا لە ئەنجامی پشتبەســتن بە
داتــا و زانیارییەکانــی پێــش لــە کۆرۆنــا
و ئەزموونەکانــی ڕابــردووی مرۆڤــە
کــە ڕەنگــە  ٪100درووســتیش نەبــن!
بــەاڵم بــەو حاڵەشــەوە ناکرێ مــرۆڤ لەم
ســەردەمی زانیارییــەدا تەنیــا چــاوەڕوان
بێــت و خــۆی لــە قــەرای ئەگەرەکانیــش
نەدات؛ کەواتە پێویستە بەگوێرەی زانست
و زانیارییەکانــی بەردەســت هــەوڵ بدرێت
لــە نێــو کوێرەڕێگاکانــدا بەرجەوەنێــک
بدۆزرێتــەوە بــۆ ئەوەی مرۆڤ بــە کەنارە
ئارامەکان بگات و بتوانێ لە داهاتووشــدا
بوونێکی ئەکتیڤی هەبێ.
لەســەر ئــەم بنەمــاش ڕێکەوتــی 20ی
خاکەلێوە ڕێکخــراوی بازرگانیی جیهانی
لــە دواییــن هەڵســەنگاندنەکانی خۆیــدا
ڕایگەیانــد« :تەشەنەســەندنی نەخۆشــیی
کۆرۆنــا دەبێتــە هــۆی دابەزینی  ١٣هەتا
 ٣٢لەســەدیی مامەڵــە بازرگانییــەکان لە
ســاڵی ٢٠٢٠دا و گەڕانــەوە بــۆ دۆخــی
ئاسایی لە سەرانسەری جیهاندا پەیوەندیی
ڕاســتەوخۆی بــە پرســی کۆتاییهاتنــی
کۆرۆناوە هەیە».
ئەوەیکە ڕوونە و لەم ڕاپۆرتە شیکارییەی
ڕێکخــراوی بازرگانی جیهانیشــدا ڕەنگی
داوەتەوە ئەو کەتوارەیە کە گشتگیربوونی
ڤایرۆســی کۆرۆنا و پێشــنەگرتن لە زیاتر
تەشەنەســەندنی لەوانەیە قووڵترین مەندیی
ئابووریــی لــە مێژوودا لــێ بکەوێتەوە کە
ڕوونــە ئەم «مەندی»یــە دەبێتە هۆکاری
دابەزینی حاشاهەڵنەگری ئاست و ڕێژەی
بازرگانــی و بەرهەمهێنــان و لــە ئەنجامدا
ئاکامێکــی ناخۆشــی بــۆ بنەماڵــەکان و
پیشەکان لێدەکەوێتەوە.
لەالیەکــی تریشــەوە دوكتــور «ئانتۆنــی
فائۆچــی» ،بهرپرســی دامــهزراوهی
نهخۆشــییه چڵكهێنــهر و ههســتیارهكان له
ئامریكا دهڵێت« :تهنانهت ئەگەر واكســهن
و دهرمانی نهخۆشــیی كۆرۆنا بدۆزرێتەوە،
ئەوا ژیان و جیهان ناگەڕێنهوه سهر دۆخی

پێشووی خۆیان».
دوكتــور «فائۆچــی» له وتووێــژ لهگهڵ
ڕۆژنامهی «بیزینێس ئیناسیدهر» دهڵێت:
«ڤایرۆسی كۆرۆنا به دۆزینهوهی واکسەن
و دهرمــان ،كۆتایــی پــێ نایــهت و لهنێــو
كۆمهڵــگادا وهكــوو نهخۆشــیی ئانفواڵنــزا
دهمێنێتــهوه» .ناوبراو باس لەوەش دەکات،
دۆزینــهوهی واکســەن ههنگاوێكی گهوره
و ســهرهكییه بــۆ تێپهڕاندنــی ئــهم دۆخــه
قهیراناوییــە كــه ڕۆژانە به هــهزاران كهس
تووش دهبن و ههزاران كهس مردوون .دهبێ
پێــڕهوی لە دابڕانی فیزیكی له كۆمهڵگا
بكرێــت تاكــوو هێڵــی نهخۆشــییهكه تونــد
نهبێت .
ناوبراو باســی لەوەش کردووە ،قهرهنتینه و

ئابووریــی جیهانــی لەگــەڵ قەیرانێکــی
زۆر قــوڵ و کوشــندەی ماڵــی بــەرەوڕوو
بوویــەوە و لەحاڵێکــدا هێشــتا نەیتوانیبــوو
بگاتــەوە بــە خاڵــی ســەقامگیر ،تووشــی
کۆرۆنا هات و ناچاری کرد کە ئاســتی
چاالکییــە ئابوورییەکانــی یــان کــەم
بکاتــەوە یــان بیگەیەنەتە ســفر! کە ڕوونە
داخرانــی درێژمــاوەی کارگــە و کارخانە
بەرهەمهێنــەرەکان و کەمبوونــەوەی
جموجۆڵــی بــازرگان و پیشــەدارەکان
خەســاری زۆر جیــددی دەگەیەنێتــە
بــازاڕ و ئەگــەری مایەپووچی بەشــێکی
بەرچاویــان ،بەتایبەت کۆمپانیا بچووک
و الوازتــرەکان ،مەزندەکــراوە کــە ئــەم
دۆخــە بەکــردەوە بێــکاری میلیۆنــی و

ماوەیە ،لە وەها واڵتێکدا بوونی هەیە؟
بــۆ واڵمدانەوەی درووســت بەم پرســیارانە
و پرســیاری هاوشــێوەی دەبــێ لــە پێشــدا
کورتەئاوڕێــک لە دۆخی ئابووریی ئێران
پێــش لــە کۆرۆنا و بــێ لەبەرچاوگرتنی
کاریگەرییەکانی کۆرۆنا بدەینەوە:
لــە مانگــی ئۆکتۆبــری 2019دا بانکی
جیهانــی لــە ڕاپۆرتێکدا باســی لەوە کرد
کــە ئابووریــی ئێــران لــە ســاڵی -2019
 2020بــۆ جارێکــی تــر «داتەپیــن»
ئەزموون دەکات و گەشەی ئابووریی ئەم
واڵتە دەگاتە !٪-8/7
هەر لە هەمان ڕاپۆرتدا ئاماژە بەوە کراوە
کە نرخی هەاڵوسان لە ئێراندا  ٪38دەبێ
و ڕێژەی فرۆشــی نەوتی ئێران لە ڕۆژدا

لەهەمــان کاتیشــدا ئاســەواری نێگەتیڤی
کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری و سیاســی
لێدەکەوێتەوە.
هەرچەنــد بەشــێک لــە واڵتانــی زلهێزی
وەک ئامریــکا و بریتانیــا بــۆ پێشــگیری
لــەم ڕەوشــە نەخــوازراوە هەوڵیــان داوە کە
هەندێــک رێوشــوێنی تایبــەت بگرنەبــەر
و بــە یارمەتــی گەیانــدن بــە کرێــکارە
بێکاربــووەکان و کۆمپانیــا داخــراوەکان
ڕێگە لە هاتنەئارای ئەم باندۆڕە نەرێنییانە
بگرن بەاڵم دیسانیش ئەم ڕێکارانە ناتوانن
لــە درێژماوەدا ڕێگری بکــەن لەو قەیرانە
مەزنــە مرۆییانــەی کــە پێشــبینییان بــۆ
کراوە .لێرەدا پرســیارێکی جەوهەری دێتە
پێــش کــە ئەگــەر واڵتانــی پێشــکەوتوو
و دەوڵەمەنــد کــە بــە پــان و بەرنامــەوە

تا ساڵی  2022تەنیا  500هەزار بەرمیل
دەبــێ کــە بەلەبەرچاوگرتنــی ئابووریــی
تاکبەرهەمــی ئێــران ئەمــە بەواتــای
«قەیرانێکی قووڵ» دێتە ئەژمار.
لە بەشێکی دیکەی ڕاپۆرتەکەدا ئاماژە
بــەوە کــراوە کــە بــە لەبەرچاوگرتنــی
کۆتاییهاتنــی «معافیت»ەکان و توندتر
و دژوارتربوونــی ئاڵووێــرە بانکییــەکان
بــۆ ئێــران و بەردەوامــی تەحریمــەکان لــە
کەرتی پێترۆشــیمی ،ماددە کانزاییەکان
و ئاسنەواڵەکان ،ئابووریی ئێران بەبەراورد
لەگەڵ دوو ساڵی پێشتری  ٪10بچووکتر
دەبێتــەوە کە ڕەنگدانەوەی ئــەم وەزعیەتە
زیاتــر لــە کەرتــی خانوبــەرە ،ئاوەدانــی،
خزمەتگــوزاری گشــتی ،تەندروســتی و
بودجەی گشتی واڵتدا خۆی دەنوێنێ.

هاتــووە بەهــۆی کەمبوونــەوەی بایەخــی
دراوی ئێــران و نەبوونــی ســەقامگیری
ئابووری و چوونە سەری نرخی کەلوپەلە
مەســرەفییەکانی وەک گۆشــت نرخــی
هەاڵوســان گەیشــتووەتە  !٪54نرخێــک
کە ناوەندی ئاماری ڕێژیمی ئێران ڕەدی
کردەوە و ڕایگەیاند کە تەنیا ٪42/7ە!
بەگشــتی ئەوەیکــە لــەو ســاتەوەختەدا
(واتــە پێــش لــە هاتنــی کۆرۆنــا) ڕوون
بــوو بەرجەوەنــی ئابووریــی ئێــران بــە
«قەیرانخوڵقێــن» وەســف دەکــرا! بــە
وێناکردنــی ئــەم بەرجەوەنــەش ڕێــژەی
نێونجــی هەناردەکردنــی نەوتــی ئێران لە
ســاڵی  2020-2019لــە ڕۆژدا تەنیــا
 500هەزار بەرمیل بوو کە تا دوو ســاڵ

بەگشتی نابێ بیر لەوە بکرێتەوە كه مرۆڤ بتوانێ بگهڕێتهوه سهر ژیانی پێشووی خۆی و
ڕهوتی پێشووی دونیا ئیمکانی نییه،
چوونكه ئهم ڤایرۆسە لهگهڵ كۆمهڵگای مرۆڤایەتیدا دهمێنێتهوه و ژیان دهگۆڕدرێت
دابڕانــی فیزیكی ،زهرهری زۆری بۆ ژیان
و ئابووریــی خهڵــک ههیــه ،بــهاڵم ئەگهر
ئــهو كاره نهكرێــت كارهســات ڕوو دهدات؛
بۆیــە بەگشــتی نابــێ بیــر لــەوە بکرێتەوە
كه مرۆڤ بتوانێ بگهڕێتهوه سهر ژیانی
پێشــووی خــۆی و ڕهوتی پێشــووی دونیا
ئیمکانــی نییــه ،چوونكــه ئــهم ڤایرۆســە
لهگــهڵ كۆمهڵــگای مرۆڤایەتیــدا
دهمێنێتهوه و ژیان دهگۆڕدرێت.
ڕەنگــە یەکــەم دەرهاویشــتەکانی ئــەم
گۆڕانــەی کــە پێشــبینی بــۆ دەکــرێ،
هــەروەک لــە ئیســتەدا کــەم و زۆر لــە
کەرتەکانی گەشتیاری و خزمەتگوزاری
موســافربەری و فڕۆکەوانــی دەبینــرێ،
گــۆڕان لــە پێکهاتــەی ئابووریــی
جیهــان بەگشــتی بێــت کــە کاریگــەری

دواتریش درێژەی دەکێشــا کە کۆی ئەم
پرســانە بەواتــای چوونەســەری زیاتــری
نرخــی هەاڵوســان و بێــکاری و گرانی و
هەروەهــا کەمبوونــەوەی خێــرا و تونــدی
ئاستی بەرهەمهێنان و سەرانەی ناپەتیی
نێوخۆیــی دێــت و ئەمــەش دەبێتــە هۆی
هــەژاری زیاتــر و بەرزبوونــەوەی ڕێــژەی
«چەرمەسەری».
بەلەبەرچاوگرتنــی ئــەم کەتوارانــەی
کــە بــاس کران ئێســتە دەگەرینەوە ســەر
ئــەو پرســیارەی کە ئابووریــی ئێران پاش
کۆرۆنا چی لێ بەسەر دێت؟
بە هاتن و پەرەســەندنی زیاتری ئێپیدێمی
کۆرۆنــا لــە ئێــران ،ئابووریــی ئــەم واڵتە
لەگــەڵ قۆناغێکــی ســەخت و دژواری
نــوێ بــەرەوڕوو بووەتــەوە کــە وەک

ئەگەر واڵتانی پێشکەوتوو و دەوڵەمەند کە بە پالن و بەرنامەوە بەرەوڕووی کۆرۆنا و
ئاسەوارەکانی بوونەتەوە ،ئەدی واڵتێکی وەک ئێران کە پێش لە قەیرانی کۆرۆناش خاوەن
ئابوورییەکی الواز و تەنانەت داڕماو بوو چۆن دەیهەوێ لەم مەزنەقەیرانە خۆی دەرباز بکات و
هەنگاو بۆ پێشەوە هەڵبگرێت؟
ئایا ئیمکانی بەرەوپێشچوون و قەرەبووکردنەوەی خەسارەکانی ئەم ماوەیە،
لە وەها واڵتێکدا بوونی هەیە؟
ڕاســتەوخۆی کردووەتــە ســەر ئاســتی
بەرهەمهێنان لە سەرانســەری جیهان و بەو
هۆیەشــەوە وردەوردە مۆدێل و سەرباشقەی
ژیانــی زۆرێــک لــە واڵتــە پیشــەیی و
پێشــکەوتووەکانی خستووەتە ژێر باندۆڕ و
کاریگەری خۆیەوە.
کەمتــر لــە  10ســاڵ لەمەوپێــش ،واتــە
لەنێــوان ســاڵەکانی  2007بــۆ ،2008

بــەرەوڕووی کۆرۆنــا و ئاســەوارەکانی
بوونەتــەوە ،ئــەدی واڵتێکــی وەک ئێــران
کــە پێــش لــە قەیرانــی کۆرۆنــاش خاوەن
ئابوورییەکــی الواز و تەنانــەت داڕمــاو
بــوو چــۆن دەیهــەوێ لــەم مەزنەقەیرانــە
خــۆی دەربــاز بکات و هەنگاو بۆ پێشــەوە
هەڵبگرێت؟ ئایا ئیمکانی بەرەوپێشــچوون
و قەرەبووکردنــەوەی خەســارەکانی ئــەم

کەمبوونــەوەی فرۆشــی نــەوت و
ئاســتی بازرگانییەکانــی ئێــران وێــڕای
دژوارتربوونــەوەی ئاڵووێــرە بازرگانــی
و بانکییەکانــی ئێرانیــش کاریگــەری
ڕاســتەوخۆ لەسەر سەنعەتی ماشینسازی
و بیناســازی دادەنێ و تێچووەکانی ژیان
چەند قات زیاتر دەکات.
لــە ڕاپۆرتی ئەم ڕێکخراوە نێونەتەوەییەدا

هەندێک لە کارناســانی ئەم بوارە باسی
دەکــەن لەوانەیــە کاریگەرییەکانــی لــە
تەحریمــە نێونەتەوەییەکانیــش کوشــندەتر
بێــت! بــەاڵم بەگشــتی کۆرۆنــا لــە دوو
ڕەهەنــدەوە دەتوانــێ کاریگــەری لەســەر
ئابووریــی ئێــران دابنێت؛ یەکــەم ئاڵووێرە
بازرگانییەکانــی ئێــران بکاتــە ئامانــج و
دووهــەم کەرتی نێوخۆیی ئابووریی ئێران

بخاتە ژێر کاریگەری خۆیەوە.
پڕئاشــکرایە کــە هەنووکــە یەکێــک لــە
ڕێــڕەوە ســەرەکییەکانی وەدەستخســتنی
داهاتــی کۆمــاری ئیســامی پێوەنــدی
بازرگانی لەگەڵ واڵتانی دراوسێی خۆی
بــوو کــە بەهاتنی کۆرۆنــا و ناچاربوونی
واڵتانی جیران بۆ داخستنی سنوورەکانیان
و کەمترکردنــەوە و ســنووردارکردنی
ئاڵووێرە بازرگانییەکان زەبرێکی جەرگبڕ
وەبەر پەیکەری نەخۆشــی ئابووریی ئێران
دەکــەوێ .دووهــەم ڕەهەندیــش بریتییــە
لــە «دەرخســتن و خواســتن» (عرضــە و
تقاضــا) کــە ڕاســتەوخۆ دەکەوێتــە ژێــر
کاریگــەری ئەم پەتاوە! بەچەشــنێک کە
داخران و کەمبوونەوەی ئاستی چاالکییە
ئابوورییــەکان دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی
هێــز و توانســت و دەرخســتنی کار و
بەرهــەم؛ کەواتــە ســاڵی  99دەبێتــە
ســاڵی کەمبوونــەوەی بەرچــاوی نرخــی
بەشــداری لــە چاالکییــە ئابوورییــەکان و
کەمبوونەوەی کار و لە هەمان ڕاستاشدا
زۆربوونــەوەی نرخــی پێداویســتییەکان و
گرانی .لەم نێوانەدا دوو پرســی گرینگ
هەیــە کــە نابــێ لــە بیــر بکرێــن؛ یەکەم
خەســارمەندبوونی زۆرینــەی کۆمەڵگای
ئێــران کــە خــاوەن پیشــەی دایــم نەبــوون
لەوانــەش کرێــکارە دانەمــەزراوەکان و
دەسفرۆشــەکان .دووهەمیــش زیاتربــوون و
قووڵتربوونــی کەلێن و قەڵشــی «کەمیی
بودجــە» کە پیش لــە کۆرۆناش هاواری
ناوەنــد و نیهــادە حکومەتییەکانــی بــەرز
کردبۆوە.
هــەر ئەمــەش وای کــرد کــە ڕۆژی
سێشــەممە ١٩ی خاکەلێوە ،لە دانیشتنی
شورای بەرزی تەناهیی ڕێژیم›‹ ،حەسەن
ڕووحانی›› باسی لەوە کرد کە لە درێژەی
داخستنی دووکان و بازاڕ و ڕێگیریکردن
لــە کار و پیشــەی خەڵک لــە داهاتوودا،
 ٣٠میلیــۆن خەڵکــی برســیی دەڕژێنــە
ســەر شــەقامەکان کــە ئەمــە دەرخــەری
ترســی نەشــاردراوەی ســەرانی ڕێژیــم لــە
قۆناغــی پــاش کۆرۆنایــە! بەتایبەت کە
لــە ســااڵنی ڕابــردوودا خەڵکی هــەژار و
برســیی ئێــران ،بــە نیشــانەی ناڕەزایەتــی
لــە خراپیی دۆخــی ژیانیان دەڕژانە ســەر
شــەقام و خۆپیشــاندانیان دەکرد ،ڕێژیمی
ئێران بە هەموو توانایەوە خەڵکی ناڕازیی
ســەرکوت دەکــرد و بە پیالنــی ئامریکا
و ئیســرائیل و عەرەبســتانی دەزانــی و
نکۆڵیــی لەوە دەکرد کــە خەڵکانی ئێران
لە بارودۆخی خراپی ئابووریدا بن.
ئەمــە ئــەو بەرجەوەنــە تاڵەیە کــە لە ڕۆژ
و عەوتــوو و مانگەکانــی داهاتــوودا
ئێــران و خەکانــی نیشــتەجێ لــەم یەکــە
جوغڕافیایــی – سیاســییە بەخۆیانــەوە
دەیبینن.

ژمارە ١٩ ، ٧٧٢ی ئاوریلی ٢٠٢٠

زاگرۆس دەخنکێندرێ ،ئەگەر....
کوردستان

مەرگ و ژیان!
مــەرگ وشــەیەکی نامــۆ لــە
زاگــرۆس نییــە! لــە ســااڵنی
ڕابــردوودا و بەتایبــەت پــاش
هاتنــە ســەر کاری کۆمــاری
ئیســامی ،ئەم وشــە ئاشــناتر لە
گــوێ و رەوتــی تەشــەنەکردنی
خێراتــر لــە هەمیشــە بووەتــەوە.
کاتێــک کــە نــاوی زاگــرۆس
دێــت ،مەبەســت هــەم ســەرمایە
مرۆییەکانیەتــی و هەمیــش
مەعنەوییەکانــی
ســەرمایە
کــە ڕێگەخۆشــکەری ژیــان
بــۆ بوونــەوەرە جۆراوجۆرەکانــی
نیشــتەجێ لــەو هەرێمــەدا بوون.
ئەوەیکــە لێــرەدا دەمانهــەوێ
گرینگــی پــێ بدەیــن ماکــەی
ژیانــی مرۆڤەکانــی نیشــتەجێ
لە زاگرۆسە کە خۆیان بەشێک
بوون و هەن لە پڕۆسەی لەنێوبردن
و لەنێوچوونــی .باســی ئێمــە
باســی دارســتان و لێڕەوارەکانــی
زاگرۆسە!
ئەگــەر بمانهــەوێ بــۆ چوونــە
نێــو ئــەم باســە ،گرینگیــی و
ســەرەتییەکانی دارســتانەکان بۆ
دانیشــتووانی زاگــرۆس بێنینــە
بەر باس ،ئەوەندە بەسە کە بڵێین
دارســتانەکانی زاگــرۆس جیا لە
حەواندنــەوە ،دەرەتانــی ژیــان و
هەناسەکێشــان و لەوانــەش زیاتر
ناســنامەیان پــێ بەخشــیوین!
ڕەنگــە ئەو پرســیارە بێتە گۆڕێ
کە دار و دارستان چۆن دەتوانێ
ناســنامە بــە مرۆڤ ببەخشــێ؟
بــۆ گەیشــتن بە واڵمی دروســت
بــۆ ئــەم پرســیارە دەبــێ لــە
پێشــدا پێناســەیەکی گشــتگیر
و کامــڵ لــە «شــوناس»مان
هەبــێ! شــوناس یــان کێیەتــی
(کــە لێــرەدا زیاتــر مەبەســت
شوناســی نەتەوەییــە) بریتییــە
لــە کــۆی ئــەو تایبەتمەندییــە

تــر جیــا دەکاتــەوە و دەیکاتــە
ئەویترێکــی مانادار؛ بــەو واتایە
کــە ئــەوە زاگرۆســە کــە کــورد
لــە عەرەب ،دانیشــتووانی کەویر
و بیاوانەکانــی ناوەنــدی ئێــران
یــان باقی هــۆز و نەتەوەکان جیا
دەکاتــەوە و شوناســی تایبەت بە
خۆیانــی پێدەبەخشــێ .ئێســتە با
بزانین کە دەفرایەتی دارســتان و
لێڕەوارەکانی زاگــرۆس چەندەیە
و لــە ســااڵنی ڕابــردوودا چــی
لێ بەســەر هاتووە و چۆن هەوڵ
دراوە کە ئەم شوناسە گشتییەی
دانیشتووانەکەی بسڕدرێتەوە؟
لێڕەوارەکانی زاگرۆس بەگشتی
لە پارێزگای ورمێوە دەس پێدەکەن
و بــە درێژایــی زیاتــر لــە 1600
کیلۆمێتــر و پانــی  50تــا 100
کیلۆمێتــر ،هەتــا ناوچەکانــی
بەختیــاری درێــژ دەبێتــەوە کــە
دەفرایەتییەکــەی لــە ڕابــردوودا
زیاتــر لــە  10میلیــۆن هێکتــار
بــووە بــەاڵم بەهــۆی گوێنەدان و
کەڵکوەرگرتنــی لەڕادەبــەدەر و
ســووتاندن و بڕینەوەیــان بــەردەوام
ڕووی لــە داکشــان کــردووە و
هەنووکــە گەیشــتووەتە نیزیــک
بــە  5میلیــۆن هێکتار واتە زیاتر
لــە نیوەی ئــەم دارســتانانە لەنێو
چوون!
زۆرتریــن جــۆری دار کــە لــەم
دارســتانانەدا بوونیــان هەیــە و
ژیانیــان پــێ بەخشــیوین بریتیــن
لــە بــەڕوو ،مــازوو ،قــەزوان،
بنێشــت ،گــەزۆ ،چەندیــن جــۆر
بادام ،باڵڵــووک ،گۆیژ ،گوێز،
تووشــیرین ،هەنــار ،چنــار ،و
دەیــان جــۆر دار و ڕووەکــی تــر
بــەاڵم بەهــۆی زۆری ڕێــژەی
داربــەڕووەکان کــە هەنــدێ
کــەس وەک ناســنامەی
زاگرۆســیش دەیناسێنن ،نازناوی
دارســتانەکانی بــەڕووی بەخۆوە
گرتــووە .ڕێژەی بارینی باران لە
ساڵدا لە دارستانەکانی زاگرۆس
لە نێوان  400تا  600میلی مێترە

کاریگــەری و شــوێندانەرییەکی
کەموێنەی لەسەر هەوای هەموو
ئێران و تەنانەت ناوچەکەش هەیە؛
بــەو واتایە کە وێــڕای ڕاگرتنی
مەدیتەرانەییەکــەی
کەشــە
و بەرهەمهێنانــی ئۆکســیژێن
بەڕێژەیەکــی بەرچــاو ،ڕێگریش
دەکات لــە پیســبوونی هــەوا
لەڕێگــەی گەردیلەکانــی نێــو
خــۆڵ ،هەڵبــەت بــە مەرجێــک
کــە دارســتانەکان وەک
خۆیــان بمێننــەوە و قەرەبــوو بــۆ
دارســتانە لەنێوچووەکان بکرێت.
نموونــەی بەرچــاوی ئەمــەش
دەتوانیــن لــە بەرزبوونــەوەی
ڕێــژەی خۆڵبارینــەکان لــە
ســااڵنی ڕابــردوودا ببینینەوە کە
کاریگەری ڕاســتەوخۆی لەسەر
ژیانــی زاگــرۆس و ناوچەکانــی
دیکــەی ئێران و تەنانــەت عێراق
و واڵتانی دەوروبەریشی دانا.
ڕەنگــە کەمتــر کەســێک
ئــاگاداری بایەخــە کۆمەالیەتی
و ئابوورییەکانی دارســتانەکانی
زاگــڕۆس بیــت؛ بــەاڵم ئــەوە
کەتوارێکــی حاشــاهەڵنەگرە کە
دارســتانەکانی زاگــرۆس جیــا
لەوەیکە دەرەتانی هەناسەکیشان و
ژیان بۆ بوونەوەرەکانی نیشتەجێ
لێــی دەڕەخســێنن لــە هەمــان
کاتیشدا ســەرچاوەیەکی بەپێزی
داهاتیشن .دانیشتووانی زاگرۆس
هــەر لــە دێرزەمانــەوە وێــڕای
کەلکوەرگرتن لە ئەم دارســتانانە
وەک لەوڕگــەی ئاژەڵەکانیــان،
کەڵکیــان لــە دارەکان وەک
سووتەمەنیش وەرگرتووە و بنێشت
یان شیلەی دارەکانیش وەرگرتووە
و بــۆ کاروبــاری دەرمانــی و
بێهداشــتی و خۆراکی و تەنانەت
بازرگانیش کەڵکیان لیوەرگرتووە
کــە ڕەنگــە گرینگترینیــان دارە
وەن یــان قــەزوان بێــت کــە زۆر
جــار وەک ئاڵتوونــی ســەوزیش
دەیناســن .بەاڵم بەداخەوە بەهۆی
مەســرەفی بێســنوور و بڕینــەوە و

دەپارێزن!
زاگــڕۆس گرینگتریــن و
ستراتێژیکترین ناوچەیە نەک لە
ئێران بەڵکــوو لە هەموو واڵتانی
ناوچەشــدا بــەاڵم بەداخــەوە لــە
ســااڵنی ڕابــردوودا بەهــۆی
گوێنــەدان بەم گرینگایەتییە کە
هــەم ئاو ،هەم هەوا و هەم خاک
دەپارێــزێ ،ژینگــەی زاگــڕۆس
خەســاری زۆر مەزنی وێکەوتووە
کــە قەرەبووکردنــەوەی گەلێک
ئەســتەم و پێویســتی بــە بودجــە
و هیممەتێکــی جیــددی هەیــە؛
هــەر لــە ســووتاندنی لەوڕگــە و
دارســتانەکانەوە بگرە کە سااڵنە
و بەتایبــەت لــە وەرزەکانــی
گەرما بەشــێوەی سیســتماتیک
لەالیــەن ناوەنــدە ئەمنیەتــی و
سەربازییەکانی ڕێژیمەوە ئەنجام
دەدرێ یــان لەڕێگەی کەســانی
نەفسنــزم و نائــاگا دەکرێنــە
قوربانــی و فرەچەشــنی لــەم
ناوچانــە لەنیــو دەبەن تــا دەگاتە
گرتــن ،ڕاوکــردن و قاچاخــی
جۆراوجۆرەکانــی
بوونــەوەرە
زاگڕۆس بە مەبەستی بازرگانی
و ...
لــەم نێوانــەدا نابێ چوونەســەری
حەشــیمەتیش لەبیــر بکرێــت کە
پیویســتییە هەنووکەییــەکان
بــە دانەویلــە چەنــد قــات زیاتــر
دەکات و بەبیانــووی کشــتوکاڵ
هەوڵــەکان بــۆ خاشــەبڕکردنی
زیاتــری زاگــرۆس چەنــد
قــات بووەتــەوە تاکــوو زەوی
کشــتوکاڵی لــێ ســاز بکرێــت
کــە ئەمــەش لــە شــوێنی خۆیدا
دەبێتــە هــۆی کەلکوەرگرتنــی
زیاتــر لــە جۆرەکانــی کــودی
شــیمیایی و چوونەسەری ئاستی
پەرتــووکاوی و ســووانی خــاک
کــە بەپێــی دواییــن ئامــار و
داتاکانــی گەیشــتووەتە  33تۆن
لە هێکتارێکدا!
ئەوەیکــە ئەمــڕۆ لــە زاگڕۆســدا
مردنێکــی
دەبینــدرێ

ئەوەیکە ئەمڕۆ لە زاگڕۆسدا دەبیندرێ مردنێکی هێواشی زاگڕۆسە! مردنی ئێکۆسیستمێکی
گرینگ کە ئەگەر هەر بەم خێراییە بەردەوام بێت دەبێتە مەرگی زاگڕۆس و بوونی ئەم ناوچانە بە
بیاوانیگەلی شاخاوی بێکەڵک! بەاڵم بەپێچەوانەوە ئەگەر ڕێگری لەو تراژێدیایە بکرێت و تاکەکانی
زاگڕۆس وەک شوێن و ماکەی ژیانی خۆیان سەیری بکەن و هەوڵی پاراستنی بدەن توانایی و
پۆتانسیەڵی ئەوەی تێدایە کە ببێتە جەمسەرێکی گرینگی ژیان لە ئاستی جیهانیدا
فکری ،ڕەوانــی ،کۆمەاڵیەتی،
فەلســەفی،
فەرهەنگــی،
ژینگەیی و مێژووییانەی کە بە
ئاشــکرا لە چییەتــی گرووپێکدا
دێتــە بەرچــاو و ئەندامەکانــی
لــە جێگەیەکــی دیاریکــراو
دادەنێــت و جیایــان دەکاتــەوە لــە
ئەندامانی گرووپێکی ئینســانی
تــر؛ واتــە ئەویترێــک کــە
خــاوەن تایبەتمەنــدی مێژوویــی،
ژینگەیــی،
فەرهەنگــی،
کۆمەاڵیەتی و فکری ترە.
بەپێی ئەم پێناســە دەتوانین بڵێین
زاگــرۆس وەک ناوچەیەکــی
جوغڕافیایــی یان ئــەو ژینگەی
کــە دەرەتانــی ژیانــی بــە ئێمــە
بەخشــیوە ،دانیشــتووانی خــۆی
لــە هــۆز و گــەل و نەتەوەکانــی

بــەاڵم لە هەندێــک ناوچەیدا لە
 1000میلــی مێتریش تێدەپەڕێ
و بەهۆی هەڵکەوتەکەیەوە خاوەن
کەشوهەوایەکی مەدیتەرانەییە.
بەواتایەکــی تــر بارینــی ئــەم
ڕێــژە لــە بــاران و بەفر لە ســاڵدا
لــە زاگــڕۆس یەکســانە لەگــەڵ
دووقاتی بارین بەشێوەی نێونجی
لــە هەموو ئێران کــە دەکاتە 30
لــە ســەدی کــۆی ئــەو بــاران و
بەفــرەی کــە لــە ئێرانــدا دەبارێ
کە ٪40ی کۆی ئاوی ئێرانیش
دابین دەکات! کە ئەمە بەواتای
گرینگی لەڕادەبەدەری زاگڕۆس
لە پاراستنی ســەرچاوەکانی ئاو
لە هەموو ناوچەکە و بەو پییەش
پاراستنی ژیانە!
لــە هەمــان کاتیشــدا زاگــرۆس

سووتاندنی ئەم زێڕە گرانبەهایانە
بــۆ ســازکردنی ویــا و ماڵــی
شەخســی و  ....ئەمڕۆکــە
بەشــێکی بەرچاوی ئەم سەرمایە
لــە کیــس چــوون و لــە غەیــری
هەندێــک ناوچــەی ســنووری
کە ترســی مینڕێژبوون و پرســی
ســەربازی و ئەمنیەتــی لەســەرە
شــوێنێکی ئەوتــۆ نەمــاوە کــە
مرۆڤی چاوچنۆک زەفەری پێ
نەبردبێت و جگە لە ژیانی خۆی،
مافــی ژیانــی لە دەیــان ئاژەڵ و
بوونــەوەری تری ئەم هەرێمە تاڵ
نەکردبــێ کە هەر کام لەوانە لە
شوێنی خۆیاندا کاریگەرییەکی
یەکجــار بەرچاویــان لەســەر
بەردەوامــی ژیــان لــە زاگــرۆس
هەیە و ئێکۆسیســتمی زاگڕۆس

هێواشــی زاگڕۆســە! مردنــی
ئێکۆسیســتمێکی گرینــگ کە
ئەگــەر هەر بــەم خێراییە بەردەوام
بێــت دەبێتــە مەرگــی زاگــڕۆس
و بوونــی ئــەم ناوچانــە بــە
بیاوانیگەلی شاخاوی بێکەڵک!
بــەاڵم بەپێچەوانــەوە ئەگــەر
ڕێگــری لەو تراژێدیایە بکرێت و
تاکەکانی زاگڕۆس وەک شوێن
و ماکەی ژیانی خۆیان ســەیری
بکــەن و هەوڵــی پاراســتنی بدەن
توانایــی و پۆتانســیەڵی ئــەوەی
تێدایــە کــە ببێتە جەمســەرێکی
گرینگــی ژیــان لــە ئاســتی
جیهانیدا .لەبیرمان بێت کە ئێمە
خاوەنــی ئــەو ژینگەیــە نیــن(!)،
ئێمــە بەشــێکین لــەو ژینگەیــە،
کەواتە ئەرکمانە بیپارێزین.
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ژنــان ،پێشــمەرگە ســپی
پۆشــەکانی ڕاســانی
ڕۆژهەاڵتن

نووسین :هێــــمۆ
لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا کە ڕاسانی ڕۆژهەاڵت بە شێوازێکی جیاواز خەبات
و جۆرەکانــی خەباتــی پێناســە کردەوە ،ئەوە کۆمەڵــگای ڕۆژهەاڵت جۆرێکی تر لە
چاالکی و بەرخودانی بەخۆیەوە بینی.
لە دەســپێکی ڕاســانەوە تاکوو ئەمڕۆ ،باس لە گرێدانی خەباتی شــار و شــاخ کراوە،
بەاڵم یەکێک لە گرینگترین ئەرکەکانی ئەم خەباتە پێناســەکردنەوەی ســەرلەنوێی
خەبات بۆ چین و توێژە جیاوازەکانی کۆمەڵگا بوو.
ئەگــەر ژنانــی کــورد لــە ســەردەمانێکدا لــە مێــژووی مرۆڤایەتیدا ڕۆڵــی بەرچاو و
کاریگەریان گێڕابوو ،ئەوە بە هۆی زاڵبوونی دەســەاڵتە داگیرکەر و ســەرەڕۆکانەوە
ژنان کەوتنە پەراوێزی هەموو چەشنە چاالکی و بزووتنەوەیەک لە کۆمەڵگادا .بەاڵم
بە ســەرهەڵدانی دیسکۆرســی ڕاسان و دووبارە پێناســەکردنەوەی خەبات و گۆڕەپانی
خەبات ،بەشێوەیەکی جیددی ژنان توانیان ڕۆڵی ڕاستەقینەی خۆیان لە پرس و بابەتە
سیاســی و کۆمەاڵیەتییەکاندا بگێڕن و ئەمجارە بە هێز و توانایەکی جیاوازەوە بێنە
مەیدانــی بەرخودانــەوە .لــە ڕاســتیدا دەتوانین بڵێین بە دەســپێکی ڕاســان ،قۆناغێکی
نوێ لە ژیانی ژنانی کوردستاندا دەستی پێکرد و ژنان توانیان الپەڕەیەکی نوێ لە
مێــژووی ژیانــی خۆیانــدا هەڵبدەنەوە .لە ماوەی چەند ســاڵی ڕابردوودا ،کۆمەڵگای
ئێران بەگشتی و کۆمەڵگای کوردستان بەتایبەتی لەگەڵ کۆمەڵێک کێشە ،پرس
و بابەتی جیاواز بەرەوڕوو بوویەوە .لە هەموو کات و ســاتە جیاوازەکاندا کوردســتان
و تاکی کورد بە شێوازێکی جیاواز لە سەرتاسەری ئێران بۆ بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ
پرسەکان هەنگاویان هەڵگرتووە .لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا ،بەرباڵوبوونەوەی
ڤایرۆســی کۆرۆنا لە سەرتاســەری جیهاندا جیا لەوەی کە هەڕەشــەیەکی جیددی بۆ
سەر تاک بە تاکی کۆمەڵگای مرۆڤایەتی بوو ،وەکوو قەیرانێکی گەورە ڕووی لە
کوردستانیش کرد .هەرچەند هۆکارەکانی تەشەنەسەندنی بەرباڵوی ئەم ڤایرۆسە لە
کۆمەڵگای ئێران بە گشــتی و لە کۆمەڵگای کوردســتاندا بەتایبەتی زیاتر بەهۆی
ناکارامەیی و سیاسەتە گاڵوەکانی بەرپرسانی ڕیژیمەوە بوو بەاڵم ،ئەوەی کە زیاتر
لەمانە گرینگ بوو هەڵوێستی خەڵکی کوردستان بەرانبەر بەم گرفتە بوو.
ڕاستە کە لە ماوەی ئەم چەند ساڵەدا بەهۆی ناکارامەیی بەرپرسانی ڕێژیم لە کێشە
و قەیرانەکانــدا خەڵکێکــی زۆر بوونەتــە قوربانــی بــەاڵم ئەوەیکە جێگەی ســەرنج و
بایەخە ،هاوهەڵوێســتی و یەکدەنگیی خەڵکی کوردســتان لە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ
کێشە و گرفتەکاندا بووە .لە کۆمەڵگای کوردستاندا وەک قەیرانەکانی دیکە ئەم
کێشەیەش بوو بە دەرفەتێک بۆ پێکەوەبوونی خەڵکی کوردستان.
ئەوەی کە لەم رۆژانەدا زیاتر لە هەر بابەتێک گرینگیی پێ درا و خەڵک بە ڕێزەوە
باســیان لێوە کرد ،هەڵوێســتی بوێرانە و مرۆڤدۆســتانەی کەســانێک بوو کە تەنانەت
حــازر بــوون گیانی خۆشــیان فیدا بکــەن تاکوو بتوانن هەنگاوێکــی ئەرێنی لە پێناو
ژیانــی هاوواڵتیانــدا هەڵبگــرن .لــەم نێوانــەدا ،کۆمەڵێک لە چاالکانــی فەرهەنگی
و کۆمەاڵیەتــی وەک هەمیشــە ،هاتنــە مەیدان و بــۆ بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ پەتای
کۆرۆنا بە هەر شێوازێک کە بۆیان کرا ،ئەرکی خۆیان لەم بوارەدا جێبەجێ کرد.
چاالکانــی مەدەنــی لــە کەمپەینەکانــی پارێزەرانــی ژیــان ،هاودڵیــی کوردســتان و
کــەژوان  ،بــە کڕیــن و دابەشــکردنی کەرەســتەی خاوێنکــەرەوە و کۆکردنەوەی پارە
بــۆ بنەماڵــە کەمداهاتــەکان ،هەوڵیــان دا تاکــوو ئەرکێــک کە لە ڕاســتیدا ئەرکی
دەسەاڵتە جێبەجێ بکەن .ئەوەیکە زیاتر لە هەر شتێک جێگای پێزانین و دەسخۆشییە
خۆڕســکبوونی ئەم حەرەکەتەیە کە بە بێ هیچ چاوەڕوانییەک و لە بەرانبەر هیچ
شــتێکدا کــراوە .لــە پەنــای هەمــوو کێشــە و گرفتەکاندا ،کەســانێک بــوون کە لە
ســەرەتای دەســپێکی ئەم قەیرانەوە ،هەتا ئێســتا بە بێ هیچ چاوەڕوانییەک ،بە دوور
لــە بنەماڵــە ،بــە کەمتریــن ئیمکاناتــی پێویســتەوە و هەروەها لە ماوەیەکــی زیاتر لە
کاتــی دیاریکــراو بۆ ئەرکەکەیاندا ،لە بەرەی هەرەپێشــەوەی شــەڕ لەگەڵ کۆرۆنادا
 ،چەند بەرابەر زیاتر لە ئاســتی توانایی جەســتەیی و زیاتر لە توانایی ڕۆحی خۆیان
داکۆکییان لە گیانی خەڵک کرد و شەڕی مان و نەمانیان لە گەڵ کۆرۆنادا کرد.
لەم قەیرانەشدا ژنان لە هەر دوو بەرەی پاراستنی ژیاندا چ وەکوو ئەندامی کەمپەینە
خەڵکییەکان و چ وەکوو پێشــمەرگە ســپی پۆشــەکانی نیشــتمان ،چەن قات زیاتر لە
ئەرک و توانای خۆیان لە مەیداندا مانەوە.
ژنانــی کوردســتان لــە بەرگی پێشــمەرگەی ســپی پۆشــی نیشــتماندا وەکــوو هەموو
کاتەکانــی دیکــە ،لــە بــەرەی پێشــەوەی پارێــزگاری کــردن لــە هاوواڵتیــان ،وەک
پێشمەرگەی شار و ڕۆڵەی گیانفیدای ئەم نیشتمانە ئەرکی خۆیان جێبەجێ کرد و
هاودڵی و هاوهەنگاویی خۆیان لەگەڵ تاکەکانی کۆمەڵگا نیشان دا.
لە ڕاســتیدا بەشــداری کردنی ژنان لە پرســە گرینگەکان و قۆناغە هەســتیارەکانی
ژیانــدا ،دەکــرێ وەکــوو یەکێک لە ڕەهەندە جیاوازەکانی ڕاســانی ڕۆژهەاڵت ناوی
لێ ببردرێت ،ڕاســانێک کە هەر لە ســەرەتاوە بە پێناســەیەکی نوێ ،چی پێناســەی
ڕەگەزتەوەرانە و شوێنتەوەرانە هەبوو ،هەمووی هەڵوەشاندەوە و بە دیاریکردنی ئەرک
و هەڵوێستی نیشتمانی هەوڵی دا تاکوو نیشتمانێکی نوێ بۆ نەوەی داهاتوو بونیات
بنێتەوە.
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مینا قاسملوو :باوکم «پاڵمە» نییە
لە ڕۆژانی ڕابردوودا ماڵپەڕی
«»MEMOR OF NATIONS
کــە تایبەتــە بــە گێڕانــەوەی بەســەرهات
و بیــرەوەری تاکــە بەرجەســتەکان لــە نێو
نەتــەوە جیاوازەکانــی جیهان ،چەند لێدوان
و وێنــەی تایبــەت بــە «مینــا نۆرلیــن»،
کچــی «د .عەبدولڕەحمان قاســملوو»ی
باڵو کردەوە کە لەبەر گرینگی بابەتەکە
و گواستنەوەی بۆ خوێنەرانی کوردزمان،
لێرەدا دەقی لێدوانەکانی بەڕێزیان دەخەینە
بەر چاو:
لە بارەی «مینا»وە
«مینــا نۆرلیــن» لــە ١٩ی ئاوریلــی
 ١٩٥٣لەدایــک بــوو ،دایکــی« ،هێلێــن
کرۆلیچۆڤــا» خەڵکی چێــک و باوکی
«عەبدولڕەحمــان قاســملوو» خەڵکــی
کوردستانی رۆژهەاڵت بوو.
لــە پاییــزی هەمــان ســاڵدا« ،مینــا»
کاتێــک منداڵێکــی شــەش مانــگان بوو
برایە ئێران ،لەو شوێنەی باوکی لە دژی
«شــا» لە خەباتدا بــوو .لە ماوەی چەند
مانگــی پــاش ئــەوە« ،هیــوا» خوشــکی
«مینا» لەدایک بوو.
لــە کۆتایــی ١٩٥٧دا« ،عەبدولڕەحمــان
قاسملوو» حوکمی لەسێدارەدانی درا .هەر
بۆیــە ،بڕیــاری بەجێهێشــتنی واڵتەکــەی
لەگــەڵ ژن و منداڵەکانــی دا و داوای
مافــی پەنابــەری لــە چێکۆســلۆڤاکی
کــرد .بــە هــۆی ســەفەری خێرایــان بــە
پاســپۆرتی بیانییــەوە ،بنەماڵەکــە لە ژێر

نــاوی ســاختە تا  ١٩٦٨لە پــراک ژیان.
بــەم جۆرە« ،مینا» هەر لە تەمەنی پێنج
ساڵیدا پاش ئەوەی ناسنامەی بیانیبوونی
بــۆ مانــەوەی هەمیشــەیی پێــدرا ،لەگەڵ
نــاوی بنەماڵەیــی خــۆی بــۆ یەکــەم جار
ئاشــنا بــوو .لــە ١٩٧٣دا ،باوکــی وەکوو
سکرتێری حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران لە تاراوگە هەڵبژێردرا.
لــە مــاوەی ســااڵنى ١٩٦٠کان و
١٩٧٠کانــدا ،باوکی چووە دەرەوەی واڵت
و لــە بزووتنــەوەی نەتەوەیــی کوردســتاندا
بەشدار بوو.
هــەر لــەو کاتــەدا ،ئــەو هەوڵــی دا
منداڵەکانی لەگەڵ نەبێت لەبەر پاراستنی
گیانیــان .خاڵێکــی وەرچەرخان لە ١٩٧٦
رووی دا کاتێــک دەســەاڵتدارانی
چێکۆســلۆڤاکی درێژکردنــی پێناســی
مانەوەیــان بــۆ بنەماڵەکــە رەد کــردەوە.
«مینــا» و «هیــوا» داوای مافــی
پەنابەرییــان لــە ســوێد کــرد .دایــک و
باوکیــان چــوون بۆ پاریس ،لەو شــوێنەی
قاســملوو لــە زانســتگای «ســۆربۆن»
دامــەزرا .پــاش چەنــد ســاڵ مانــەوە لــە
ســتۆکهۆڵم« ،مینا» هاوسەرگیری کرد
و «بیناسازی» خوێند .لە ١٣ی جوالی
١٩٨٩دا« ،عەبدولڕەحمــان قاســملوو» و
یارانــی لــە کۆبوونەوەیەکــدا لــە ڤییەن بە
بەشداری نوێنەرانی ئێران کوژران.
لــە ژێــر ســێبەری ئــەم تراژێدییــە
بنەماڵەییــەدا« ،مینــا» بینــی «پەردەی

ئاســنین» (ســنوورەکانی یەکیەتیــی
ســۆڤیەتیی پێشــوو) نەمــاوە و هــەر لــە
١٩٩2دا کاتێــک یەکەمیــن دەرفەتــی
گەڕانەوە بــۆ «پراگ»یان پێدا ،دوودڵی
نەکرد و گەڕایەوە.
تیرۆرەکە:
«باوکــم دەویســت بچێتــە ئەمریــکا بــۆ
بەشــداری لــە کۆنگرەیەکــی بەرینــی
سۆسیالیستەکان.
تەنانەت بۆ ئەوێ بانگهێشــت کرابوو کە
مانــای وابــوو وەکوو نوێنــەری بەرحەقی
نەتەوەکەی رێزیان دەگرت .بە دڵنیاییەوە،
ئێرانییــەکان ئەمەیــان پــێ بــاش نەبــوو.
کەوابــوو ،بــۆ ڤییــەن بانگهێشــت کــرا و
باوکیشم چوو بۆ ئەوێ.
ئــەو ئێوارەیــە ئــەوان کۆبوونەوەیەکیــان
بــوو کــە لــە ئاپارتمانێکــدا بەڕێــوە چوو.
دەگوتــرێ کــە ئــەو (باوکــم) لــەو کاتــە
بــە ئاکامــی دانیشــتنەکە رازی بــوو .لە
رواڵەتــدا ،هەســتی دەکــرد بــە شــوێنێک
گەیشتوون.
ئەو ئێوارە ،ئەوان بانگیان کردەوە تا باسی
شتی تر بکەن و بۆ جارێکی تر لە ١٣ی
جوالیدا بانگهێشتیان کردەوە.
دەرکــەوت کــە تەڵــە بــوو و هــەر ســێ
کەسەکە بکوژ بوون.
نێونجیگەرێــک کــە لە نێوانیــان هەر دوو
الیەنەکەدا بوو ،باوکم و هاوڕێیانی لەوێ
بوون .ژمارەیەک لە دراوسێکان دەنگەکە
دەبیســتن و پۆلیس ئاگادار دەکەنەوە .ئەو

دوو کەســەی کــە تەقەکەیــان کردبــوو،
لــە الیــەن پۆلیســەوە دەستبەســەر کــران.
یەکێکیان راست بەرەو فرۆکەخانە بردرا و
بەرەو ئێران سواری تەیارەیان کرد.
ئەوی دیکەیان بۆ ماوەی سێ ساڵ خۆی
لە باڵوێزخانەکەی ئێراندا حەشار دا».
یاری «من کێم»
«بــە پاســپۆرتی عێراقییــەوە لــە
چێکۆسلۆڤاکییەوە چووم بۆ ئەوێ و خۆم
بە ئێرانی ناســاند .بەاڵم هیچ بەڵگەیەکم
نەبــوو بیســەلمێنم جگــە لــە پاســپۆرتە
ســاختەکە .ســاڵێک لەوێ چاوەڕێم کرد
تــا مافــی پەنابەرییان پێــدام و پاش چەند
ســاڵێک داوام کــرد وەک هاوواڵتــی
سویدی بناسرێم.
لــەو کاتــەدا هیــچ کێشــەیەکی ئەوتــۆ
نەبــوو ،تەنیــا داوایــان لێکردم دەســتبەجێ
هاوواڵتیبوونــی ئێرانــی لــە کــۆڵ خــۆم
بکەمەوە چونکە لەو کاتەدا هێشتا ئیزنی
ئەوە نەدەدرا کە هاوواڵتی دوو واڵت بێت
لە یەک کاتدا .بەم جۆرە ورەم وەبەر خۆم
دا و چووم بۆ باڵوێزخانەی ئێران.
پێمگوتــم کــە کێشــەکەم چیە لــە بارەی
ئەوەی من کێم.
بــەاڵم هیچ بەڵگەیەکم نەبوو بیســەلمێنم.
کارمەنــدی باڵوێخانەکــە قســەی لەگەڵ
کــردم و بەردەوام پرســیارێکی لێدەکردم و
دەچوو لە پشــتی درگای داخراوە لەگەڵ
یەکتر باسی بکەن.
بــە بۆچوونم زۆری خایاند چونکە نزیک

کاتژمێرێــک دەبــوو لەوێ بووم .دەمزانی
دەزانن من کێم ،بەاڵم خەریکی یاریکردن
بــوون لــە بــارەی ناســنامەکەوە .کێشــەم
نەبوو چونکە نەمدەویســت بچمە نێو هیچ
رووبەڕووبوونەوەیەکی سیاســی لەگەڵیان.
لــە کۆتاییــدا ،کارمەندەکــە هاتــە الم و
وتی ئەگەر هیچ بەڵگەیەکم نیە نیشانی
بــدا مــن کێــم و خوازیــاری ســڕینەوەی
هاوواڵتیبوونەکەمــم بەبــێ بەڵگــە،
ئەویــش دەتوانــێ بەبێ هیــچ بەڵگەیەک
بیســڕێتەوە .وەاڵمەکــە بــۆ مــن زۆر باش
بــوو بــەاڵم پێویســت بــوو لــەم مەســەلەدا،
پۆلیسی سوێد بەقەناعەت بگەیەنم.
کەوابــوو ،داوام لــە کارمەندەکــە کــرد
زانیارییەکانــی پەیوەنــدی پێوەگرتــن
لەگەڵیم پێبدا و قســەکەی بە پۆلیســیش
بڵــێ .نازانــم پۆلیــس و باڵوێزخانە دواجار
چییــان کــرد ،بــەاڵم دواتــر هاوواڵتیــی
سوێدیان پێدام».
لەوێ خۆشم لە هیچ نەهات
«ئەوە بۆ من جۆرە مردنێک بوو چونکە
نەمدەویست ئەوێ بەجێ بهێڵم.
هێشــتا پێموابــوو ئــەوه خراپتێگەیشــتنە
لەوەی کە من دەگەڕێمەوە.
یەکەمین کارێک کە کردم ئەوە بوو کە
چووم بۆ باڵوێزخانەی چێکۆســلۆڤاکی و
داوای روونکردنەوەم لێکردن.
بەپێــی هەنــدێ لــە پاراگرافــەکان ،پێیان
گوتم کە من ئەو مافەم نیە.
کــە چــووم بۆ ئەوێ بە چێکی ،رووســی

و بڕێــک فەڕانســەوی لەگەڵیــان دوام.
هەمــوو ئەوانــەی لــە دەورووبەرم بــوون بە
ســوێدی یــان ئینگلیــزی دەدوان و منیش
خۆشم لەو شتەیان نەهات.
لەوێ خۆشم لە هیچ شتەیەکیان نەهات.
ماوەیەکــی زۆری پێچــوو نزیــک بــە
ساڵێک .خۆشــم لە واڵتەکەش نەدەهات،
خۆشــم لــە خەڵکەکەشــی نەدەهــات،
ئەگەرچی بەڕاستی مرۆڤی گەورە بوون.
راســتە کــە هیــچ واڵتێکی تــر منی بەو
شــێوە قەبــووڵ نەدەکرد ،بــەاڵم ئەوە باری
دەروونیــم بــوو .تەنیا دەمویســت لە پراگ
بم ،لە کۆماری چێک».
باوکم «پاڵمە» نیە
«کاتێــک باوکــم لــە  ١٩٨٦ســەردانی
ئێمــەی کــرد ،پێویســتی بــوو مــاوەی
ڤیزاکەی درێژ بکاتەوە.
بــە فەرمــی وەکــوو میوانــم لــەوێ بــوو،
کەوابــوو ناچــار بوویــن پێکــەوە بچین بۆ
ئیــدارەی پۆلیــس .لەوێ زانیــم کە ئەوان
دەزانن باوکم کێیە و چ پێگەیەکی هەیە.
لەســەر ئــەو بنەمایــە ،پێشــنیاری ئەوەیان
پێکرد کە پۆلیس بیپارێزێت .باوکم رەتی
کــردەوە و وتــی ئــەو «پاڵمە» نیــە .بۆیە
ئەمەی گوت چونکە «پاڵمە» ســاڵێک
پێشــتری کاتێــک دەچــووە ســینەما لــە
ستۆکهۆڵمدا تەقەی لێکرابوو.
ئەویش هیچ ئیسکۆرتێکی لەگەڵ نەبوو.
بەاڵم راستە کە لەو کاتەدا من نەمدەزانی
باوکم ژیانێکی پڕمەترسی هەیە».

ئۆباڵئاوێژی لە ڕێگەی دەمەقاڵەی دیپلۆماتیکەوە
خالید دەرویژە
بــەدوای باڵوبوونــەوی ڤایرۆســی کۆرۆنا
لــە ووهانــی چیــن و باڵوبوونــەوەی
خێــرای ئــەم پەتــا نەخــوازراوە ،ئەگــەر
زۆربــەی واڵتانی جیهان بە گرتنە پێشــی
سیاســەتی پێشــگیرانە و دابینکردنــی
پێداوســتییەکانی تەندرووســتی و
چەندیــن ڕێــکاری تر بــۆ کەمکردنەوەی
لێکەوتەکانــی بــە مەبەســتی پاراســتنی
گیــان و ژیانــی خەڵک،کە ســەرەکیترین
ئەرکــی دەســەاڵت و ســەرچاوەگرتوو
لــە عەقڵییەتــی گرینگیــدان بــە تەناهــی
کۆمەڵگایــە ،بە هەموو تواناکانیان شــەو
و ڕۆژیــان خستەســەریەک و لــە ڕەوتــی
دەســتەبەرکردنی ئەم گرینگە ،هەنگاوی
کردەیییــان هەڵهێنا،لە واڵتی بەاڵلێدراوی
ئێرانــی ژێــر حاکمییەتــی کۆمــاری

ئیســامی ،نەتەنیــا بچووکتریــن هەنــگاو
بــەو ئاراســتەیەدا نەگیرایــە بــەر ،بەڵکــوو
بــۆ پەردەپۆشــکردنی دەستەوەســتانی و
نەزانکارییەکانیــان ،دیســانیش وەک
هەمیشــە دەســت بە داوێنــی ئۆباڵئاوێژی
بوون تا لە چوارچێوەی وەهمی بیردۆزی
پیالنگێــڕی ڕۆچنەیەک بۆ دەرچوون لە
کەمتەرخەمــی و خەمســاردییەکانیان
بدۆزنــەوە و بــە خەیاڵــی خــاوی خۆیــان
خەڵکــی پــێ هەڵخەڵەتێنــن تــا خۆیان لە
ژێر باری بەرپرسایەتی دەرباز بکەن.
یەکێــک لــە دواییــن ئاماژەکانــی وەهــا
سیاســەتێکی نالۆژیکــی ،لێدوانــی
کیانــووش جەهانپوور ،وتەبێــژی وەزارەتی
تەندرووســتییە ،کــە دوای نیزیکــەی
ســێ مانــگ لــە باڵوبوونــەوەی ئــەم
پەتایــە وەک ئــەوەی لــە گوێــی گادا
خەوتبێــت و تــازە بــەوەی زانیبێــت کــە
چیــن ســەرچاوەی کۆڤیــدی  ١٩بــووە و
دەســەاڵتی بەرژەوەندیپارێزیــان ئامــار و

داتــای ڕاســتەقینەی ڕانەگەیانــدووە و
بــە دابەزاندنــی ئاســتی مەترســییەکانی،
ڕێگــەی هەنــگاوی کاریگــەری
لــە کۆمــاری ئیســامی گرتبێــت؟
هەڵســووکەوتی چینییــەکان بــە شــۆخی
تــاڵ پێناســە دەکات،بــە شــێوەیەک کــە
ئەگــەر یەکێــک کۆمــاری ئیســامی
نەناســیبت وا بیــر دەکاتەوە ،لــە ئەگەری
درکاندنــی ڕاســتی رووداوەکــە ،تۆ بڵێی
دوای یــازدە ڕۆژ لــە بڕی یەک میلیارد
یۆرۆ لە ســندووقی گەشــەی نیشــتمانی،
بــە ماوەیەکــی کــەم و وەک پشــتیوانی
ماڵــی لــە گرووپە دەســکردەکانیان ،دەیان
میلیــارد یۆرۆیــان بۆ پاراســتنی خەڵکی
خۆیان تەرخان کردبا؟
تــۆ بڵێیــی لــە ئەگــەری دڵنیابوونیــان لە
مەترســی ویرووســی کۆرۆنــا ،یارمەتییە
دەرمانــی و کەلوپەلــە پزیشــکییەکانیان
کەمتــر بەتــااڵن دەبــرد و لــە خزمەتــی
خەڵکی واڵتەکەیان دەیانخستنە گەڕ؟

گەلــۆ ،بڵێیــی لــە دوای خســتنەڕووی
زانیــاری درووســت لە الیــەن چینییەکان،
ئیمانیــان بــە زانســتی پزیشــکی لــە
بەرامبــەر تیشــکی کــزی بیروبۆچوونــی
خورافەپەرەســتی لــە تاریکســتانی
چەقبەســتووی عەقڵییەتــی نەریتپارێــزی
و ئیدئۆلۆژیــک دەهێنــا؟ یــا هــەروەک
ڕێبــەری ڕێژیــم لەســەر ڕیتمــی
ڕابردوو،ســازی ناســازی یارمەتــی و
هاوکاری بان سرووشتییان لێدەدا؟
ســیناریو داڕێژراوەکــەی ئۆباڵئاوێــژی
بــە شــەڕەدندووکەی دیپلوماتیــک،
بەمەبەســتی سەرنجڕاکێشــانی زیاتــر
تەنیــا لــە قســەکانی جەهانپــوور قەتیــس
نەکرابــۆوە ،بەڵکــوو دەبــوو ،چانــک
هــووا ،باڵوێــزی چیــن لــە تارانیش وەک
پەردەیەک لەو نمایشــنامەیە ڕۆڵی خۆی
گێڕابــا تا دواتــر و لە درێژەی پەردەکانی
تــردا چێژوتامێکی سەرنجراکێشــتر بەاڵم
ئامانجــدار بــە ســیناریۆکە بدرێــت؛ کــە

لێدوان و شەڕە جریوەی هێندێک نوێنەری
رەددی ســەاڵحییەت کــراوی بەنــاو
مەجلیســی شــورای ئیســامی و دواییــن
جار لێدوانی عەباس موســەوی ،وتەبێژی
وەزارەتــی دەرەوەی کۆمــاری ئیســامی
لــەو کانتێکســتەدا مانا وەردەگرن .ئەگەر
لــە نەبوونی شــناختێکی تــەواو لە ڕێژیم،
کۆمــاری ئیســامی بــە پەیڕەوکردنــی
سیاســەتی ئۆباڵئاوێــژی و خۆدزینــەوە
لــە بەرپرســایەتی ،وەک ســتراتیژییەک
بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ گرفتەکان،
توانیویەتی ئەســپی بەرژەوەندییەکانی تاو
بدات و مانەوەی دەســەاڵتە نگریســەکەی
بیمە بکات! ئەمرۆ خەڵکی وەزاڵەهاتووی
ئێران بە گشتی و نەتەوە ستەملێکراوکانی
ئــەم جوغرافیایــە بــە تایبەتــی ،زیاتــر
لــە هەرکاتێــک ماهییەتــی درۆییــن و
ســاختەکارانەی ڕێژیمیــان بۆ دەرکەوتووە
و فریــوی ئــەم شــەڕە زێڕینگــەری و
دەســتکردانە ناخــۆن .ئەمــرۆ خەڵــک بــە

باشــی دەرک بــەو کەتــوارە دەکــەن کــە
درووشمی نابەجێ و هەڵەی «نە شەرقی
نــە غەربــی» ،لــە الیــەن حاکمییەتــەوە،
تەنیــا بــۆ خــۆڵ لە چــاوی خەڵک کردن
و دادۆشــین و تااڵنی ســەروەت و سامانی
واڵت و کردنــی بــە تێچــووی پاراســتنی
دەسەاڵتە دژە گەلییەکەیان بەکاربراوە.
کەتوارێــک کــە ڕژیمــی ئۆلیگارشــی
و خێڵەکــی وەلــی فەقیــه وەک هەمــوو
دیکتاتــۆرەکان ،تــا ئەو کاتــەی نەکەونە
بــەر شــااڵوی ڕق و بێــزاری خەڵــک
وبارگــە و بنەیــان بــە مێژوو نەســپێردرێت
لێــی تێناگــەن! ئەمــە ئــەو کەتوارەیە کە
هەڵســووکەوتی ڕێژیمــە دیکتاتــۆرەکان،
لــە درۆ و تــرس و هەڵخەڵەتانــدن و
ئۆباڵئاوێــژی ،دژی خۆی واتە،ڕزگاری،
ئازادی ،ڕاستی  ،ئازایەتی و دادپەروەری
بەرهەم دەهێنێت.

پەڵەپرووزەی کۆماری ئیسالمی لە گێژاوێکی خۆکردا
جەالل جەماڵی
دوای چوار دەیە لە تێپەڕبوونی ڕاپەڕینی
گەالنــی ئێــران بــەدژی سیســتەمی
پاشــایەتی بە هیــوای بااڵکردنی ڕەهەندە
ئابــووری و کۆمەاڵیەتییــەکان کــە دوو
جەمســەری پێویســتی چاوکراوەیــی و
ئاشــنابوونی کۆمەڵگایــە لە تــەک بەها
و بایەخــە نوێیــە جیهانــی و بەرۆژەکانــدا
تــا ڕەوڕەوەی گەشــەی فکــری و
پێشڤەچوونی ئابووری تل بدرێ ،کەچی
خەڵــک ناکام و هەناسەســارد ،گرفتاری
ڕێژیمێکی کۆنەپەرەست بوون کە هەموو
دەرگاکانــی بەختیــاری و پێشــکەوتنی
بەڕوودا داخســتن ! و شــەڕ ،خوڕافات و
تاریک ئەندێشی و بە کەڵک وەرگرتنی
لــە گووشــاری ئابــووری ،نیزامــی،
ســەرکووت و دواکەوتوویــی مەزهەبــی
بەسەر خەڵکدا سەپاند .
لەوکاتــەوە بەشــێکی زۆری ســەرچاوەی
ئابووری و مرۆڤی لەخزمەت زێدەخوازی،
پەرداخەکردنی نیزامی و هەزاران پڕۆژەی
ســەیر و ســەمەرەدا بــووە و ئامانــج تەنیــا

پەرەپێدانــی ئیدیۆلۆژی هیاللی شــیعی و
مانەوەی دەسەاڵتە مەنحووسەکەیانە.
هــەر ئەوانــەش کۆڵەکــە ئابــووری و
جڤاکــی و ئەخالقییەکانــی داڕمانــد و
دەرەنجامەکــەی لەدایکبوونــی دروشــمی
«مــا انقالب کردیم! چە اشــتباە کردیم»
بــوو  .درێــژەی ئەو درووشــم و ناڕەزایەتی
دەربڕینانــە تێکدانــی ئاســایش و ئارامــی
چەندین ساڵەی ویالیەتی فەقێ و نیزامە
چەپەڵ و بەڕێوەبەرەکەی بوو .
قەیرانــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی کــە
لەمێــژ بــوو ڕێژیم شــاردبوونیەوە ئاشــکرا
بــوو و خەڵــک کۆمەڵێــک ڕاســتیان بۆ
دەرکەوتــن کــە دەمێــک بــوو کۆمــاری
ئیسالمی بە هەموو توانایەوە دەیشاردنەوە .
هەربۆیەش بە هەست کردن بەو ڕاستییەی
کــە ڕێژیــم توانایــی موودیرییەتــی
قەیرانەکانی نەماوە و گڵۆڵەیان کەوتۆتە
لێــژی ،خوازیــاری گۆڕینی بنەڕەتی ئەو
پێکهات و سیستمەن و دەریش کەوت کە
ئیــدی ڕێفۆڕمگەرایــی و بناژۆخــوازی
کڕیاریــان نەمــاوە .ســەرچاوە سروشــتی و
داهاتە نەوتییەکان ،تا ڕادەیەک ڕێژیمی
ئێرانــی لــە خەڵک بێمنەت کردبوو ،بەاڵم
تەنگەژە فرەڕەهەندەکان و دابەزینی نرخی

نــەوت ،لــە ناوخۆشــدا ڕێژیمــی تووشــی
قەیران و کێشــەی سیاسی کردووە و ئیتر
بە هیــچ کلۆجێک ناتوانێ بیشــارێتەوە،
ئەگــەر پێشــتر ویالیەتــی فەقی بە پشــت
ئەســتووری داهاتــی نــەوت و کەرەســتە
نیزامییــەکان ،تاقــم و گرووپگەلــی
مفتەخــۆر و لۆمپەنــی لە ڕێگای ڕانت و
بەخشــینی بێ ســنووری مادی لە دەوری
خــۆی کۆکردبۆوە ،تا لەکاتی پێویســتدا
خەڵــک ســەرکووت بکــەن و دۆخێکــی
تۆقێنــەر و ترســهێنەر بخووڵقێنــن ،بــۆی
دەرکــەوت کــە گووشــاری ئابــووری و
کەمبوونەوەی نرخی نەوت چاوی ڕەشــی
کاڵ کردوونەوە و قەڵشــت و مەودایەکی
زیاتــر کەوتۆتــە نێــوان خەڵکــی هــەژار و
بێدەرەتان و ڕێژیمە ملهۆڕەکەیان.
لــەوە بــەو الوە ڕێژیــم و کاربەدەســتە
چاوچنۆکەکانی کەوتوونە گیانی بانک
و دەزگا ماڵــی و ئیعتبارییەکانــی نێوخۆ
و ئەو بڕە پاشەکەوتەی خەڵکیشیان تااڵن
کــردن  .خەڵــک بــۆ داکۆکی لــە مافە
خوراوەکانیــان خۆڕســک و هاودەنــگ
ناڕەزایەتیان دەربڕی و دەیانزانی کە ڕێژیم
پشــتی دز و جەردەکانی گرتووە و گوێ
ناداتــە ســکااڵ و دەردەکانیــان .خامنەیی

و تاقمــە پیاوکــووژ و مێزەربەســەرەکانی
قــووم و تــاران ،ســەرجەم فڕاکســیۆنە
دەســتکرد و خۆکردەکانیــان بانگهێشــتن
و یەکالیــان کردنەوە کە بەپێی وەســیەتی
خوومەینی« :مانەوەی نیزام لە سەرەوەی
هەموو شــتێکە» و لە قامووســی ڕژیمی
تاراندا یانی لە هیچ چەشــنه جینایەت و
قەساوەتێک سڵ مەکەن !
کۆمــاری ئیســامی ڕاپەڕیــن و ئاخێزی
سەرانســەری خەڵکــی لــەو دوو ســاڵەی
ڕابــردوودا بــە شۆڕشــی کوێــر ،هەڵفریواو
و ئاژاوەگێــڕ ناودێــر کــردن و بــە تووندی
بەگژیاندا چۆوە ،هەرچەند ئەو ڕاپەڕینانە
بەجۆرێــک کۆڵەکەکانــی ڕێژیمیــان
لەرزانــد کــە هێندێک تێئۆریســیەنی پان
ئێرانیســتی دەرەوەشــی وەخۆخســتن کە بە
هێنانــە بەرباســی ڕێفراندۆم بــۆ گۆڕینی
ســاختاری ڕێژیــم ،کــە تەنیــا گەرەکیــان
بــوو ئاگــری ڕقــی خەڵــک دامرکێنــن
و هەســتیان بــەوە کردبــوو کــه نەمانــی
ڕێژیمــی ئیســامی بەواتــای تێکچوونی
جوگرافیــای سیاســی ئێرانــه  .عمــادی
ئەفــروغ کــە پســپۆڕی کۆمەڵناســییە لە
وتووێژکــدا بــە ئیعتمــاد ئۆنالیــن دەڵێ :
بەپێــی لێکدانــەوەی ئێمــە حەفتاوپێنــج

لەســەدی خەڵکــی ئێــران ســەربەهیچ
جەریانێکــی ئیســاحتەڵەب و بناژۆخــواز
نیــن و خواســتەکانیان بــەدوورن لــە
چوارچێوەی کۆماری ئیســامی ،هەرەها
ســەعیدی لەیــاز کــە ئابووریناســە لــە
کۆنگــرەی ( کارگــزاران و ســازندگی )
دا دەڵــێ  :ئەحمــەدی نــژاد بۆنی کردووە
کــە ئێــران بــەرەو هەڵوەشــاندنەوەیەکی
گــەورە دەڕوا .عەبباســی دەوڵەتئابــادی
کــە دادئەســتێنی دادگای تارانــه دەڵــێ:
ناڕەزایەتییە ئابوورییەکان ئەگەر چارەسەر
نەکرێــن دەبنــە هەوێنــی ڕاپەڕینێکــی
بەربــاو و زیانبارتــر کــە مووجودییەتــی
نیزامــی دەپێکێ .ئەو لێدوانانەی ســەرەوە
پەلکێشــمان دەکــەن بــۆ ئەوەیکــە دۆخــی
هەنووکەیی ئێران شێواوتر دەبێ و گۆڕان
و ئاڵوگۆڕێــک لــە داهاتوویەکی نزیکدا
بەڕێوەیە  .گێژاوی ئابووری و سیاســی
هــەروا درێــژەی هەیــە و سەرلێشــواوی و
ڕاڕایی کاربەدەســتانی ڕێژیم و وتووێژی
حەســەنی خومەینــی لەگــەڵ ڕۆژنامەی
ئارمــان ،ئاڕگۆمێنتێکــی مەنتقیترمــان
دەداتێ که دەڵێ « :بەستێنی دوو ڕووداو
هەیــە ،یــان هەڵوەشــاندنەوەی ئێــران یــان
حکومەتێکــی گیانەخرۆتر و پۆپۆلیســت

کە بە بیانووی پاراستنی تەواویەتی ئێران
و ئەمنییەتــی خەڵــک ،داخراوتر لەجاران
خۆی دەسەپێنێ ».
دووڕیانێکــی
کەوتۆتــە
ئێــران
چارەنووسســاز ،کــە لەگــەڵ هەمــوو
شــەریک و برابەشــەکانی لــە دەرەوە و
نێوخۆیدا هەوڵ دەدات سەقامگیرییەکەی
بە کەڵکوەرگرتن لە ئەبزارگەلی نیزامی،
ئەمنییەتی ،سیاسی و  ....ڕاگرێ .
دەســەاڵتی ناوەندخــوازی ئێــران هەمیشــه
ســەرکووتکەر بووە و بەشــێوەیەک ڕێک
خــراوە کــه دزی ،ڕانتخــۆری ،تااڵنکردن
و فەســاد لــە هەمــوو ڕەهەندەکانییــەوە،
پێــش بــە لێپرســینەوە و لێکۆڵینەوە بگرێ
و گەمە سیاسیەکانی وەک هەڵبژاردن و
تەرحــی بەرنامه و بوودجە و دیپڵۆماســی
لە ژوورە نەهێنیەکانیاندا ڕەنگرێژ دەکرێن
و بەرێوەدەچــن  .کــۆی ئــەو خااڵنــە و
نادەروەســتی ڕێژیــم لەبەرانبــەر پەتــای
کۆرۆنــا و بــێ مشــووری لەهەمبــەر
گیانــی هاوواڵتیــان ،قەیرانێکــی نوێتــر
و گێژاوێکــی خەســتتری بــۆ دروســت
کــردوون کــە تەمەنــی ئــەو دەســەاڵتەی
کورتتــر کردۆتــەوە و دەکــرێ بڵێیــن لــە
گیانەڵاڵدایە.
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ڕاهێنهری فێرگەیەک بۆ فێربوون
مریەم عەلیپوور
بهشی یازدهههم
قۆناغی پێنجهم
ههڵبژاردن :شیاوترین ههنگاو یان باشترین
ههوڵ
یهکێکــی تر له ئهرکــهکان لهو قۆناغهدا
ههڵســهنگاندن و پۆلێنبهنــدی کردنــی
خاڵهکانــ ه بــۆ ههنگاونانــهوه بۆ گهیشــتن
بــه ئامانــج .فێرخــواز خــۆی یهکێــک
لــه پرۆگــرام یــا پالنهکانــی که لــه الیهن
ڕاهێنهرهوه پێشــنیار کرابــوو ههڵدهبژێرێت،
بۆ ئهوهی ههســت بــکات که ئهو خاوهنی
پالنهکهیه .ههر بۆیه خۆشی بڕیار دهدات
کــه چــۆن بهڕێــوهی بهرێــت .فێرخــواز
دهبــێ بهر لــه ههڵبژاردن بــاش بیربکاتهوه
کــه بۆچــی ئهو پالنــهی ههڵدهبژێرێت ،یا
دهســتکهوتی کام لــه پالنــهکان زیاتــر و
باشتره.
دوای ههڵبژاردنــی یهکێــک لــه
پالنــهکان ،زۆر باشــه یــان بهجێیــه وهک
کۆنتڕۆڵکردنــی پڕۆســهکه بیــر لــهو
پرسیارانه بکرێتهوه:
• چ دهبێ بکرێ؟
• ئهو پالنه بۆ گرینگه؟
• ئهو پالن ه چۆن جێبهجێ بکرێ؟
• کاتێــک فێرخــواز چاالکییهکانــی
بهڕێوه برد به چ ڕێگاچارهیهک دهگات؟
• کاتێــک فێرخــواز چاالکییهکانــی
بهڕێوه برد ههست به چ دهکات؟
• فێرخــواز ،چ شــێوه پشــتیوانی یــان
یارمهتییهکــی له الیهن کهســانی دیکهوه
پێویسته؟
• به چ شێوهیهک ههستی سهرکهوتن له
الی فێرخواز زیاد بکرێ؟

نموونهی کاوه که لهپێشدا باس کرا:

پێشتر ڕاهێنهر داوای له کاوه کردبوو ک ه
چهنــد خــاڵ دهسنیشــان بکات ،ئێســتاش
داوا لــه کاوه دهکات بــۆ ئــهوهی الیهنــی
چــاک یــان خراپــی هــهر یــهک لــه
خاڵهکانــی خۆی دهسنیشــان بــکات و بۆ
هــهر خاڵێکیش ژمارەیــهک (ژمارەیەک
کە ڕادەی حەزی فێرخواز بۆ بەڕێوەبردنی
کارەکەی نیشان دەدا) که باشترین ژمارە
( 10زۆرتریــن حــهز) و خراپترینیــش 1
(کهمترین حهز) دانێت.
کاوه ئێســتا خــۆی دەبێــت دەسنیشــانی
الیەنــی بــاش و خراپــی ھەر یــەک لــە
ڕێگاچارەکان یا ئەڵتێرناتیڤەکان بکاتەوە
و ژمارەیان بۆ دانێ.

کاوه:

 .1لهوهیکــه خــۆم له میکروفۆنهکه دوور
کهمهوه ،پێم وانییهباش بێت لهبهر ئهوهی
ئــهوکات کــهس باش گوێی له قســهکانم
نابێت ،ژمارەی  2ی دهدهمێ.
 .2ئەگەر بڵێم نەخۆشم و بەشداری ناکەم،
بــۆ ئێســتا باشــە و نەجاتــم دەبێــت؛ بــەاڵم
ئــەوە ڕێگاچارەیەکــی بــاش و بنهڕهتــی
نییــە و تەنیــا خۆدزینەوەیە لە کێشــەکە.
لــە داھاتوودا لەوانەیه قــەت نەتوانم وەک
کۆڕگێڕ بەشــداری بکەم ،ژمارەی  1ی
دهدهمێ.
 .3ئەگــەر بڵێــم مــن تۆزێــک شــڵهژاوم
لەوانەیــه بڕێــک لــە دڵەڕاوکێکــەم کــەم
کاتەوە ،بەاڵم لەوانەیە بەشــداران ئاوا بیر
بکەنەوە کە من ههر لهسهرهتاوه هاوسۆزی
و هاوهەستی (ھاودەردی یان دڵپێسووتان)
ئەوان بۆ الی خۆم ڕادهکێشم ،ژمارەی 3
ی دهدهمێ.
 .4مــن نامهەوێــت حهبێکــی هێمنکهرهوه
یــا پهرداخێک کۆنیــاک بخۆمەوە لەبەر
ئەوەی لەوانەیــه کاریگەری ئەوانە (ماده
یــا ئهڵکۆڵهکــه) وا بــکات کــە مــن زۆر
گرنگــی بە باســەکە یــا بەشــداران نەدەم،
ژمارەی  1ی دهدهمێ.
 .5ئەوەم پێباشە کە ئهرێنی بیر بکهمهوه
و ڕازی بم (قەبووڵ بکەم) کە دەلهرزم و
ھەوڵ بدەم بۆ ئەوەی فێر بم بەسەر خۆمدا
زاڵ بــم و وا بیــر بکەمــەوە کــە لە کاتی
قســەکردندا لەرزیــن شــتێکی ئاســاییە،
ژمارەی  9ی دهدهمێ.

 .6قسەکردن لە سەر لەرزینەکەم لەوانەی ه
ببێتــە ھۆی زیاتــر سەرنجڕاکێشــانی
بهشــداران بــۆ الی لەرزینەکــەم ،ژمارەی
3ی دهدهمێ.
 .7بــەڕای مــن بیرکردنــەوەی ئەرێنــی و
خۆئامادەکــردن بــۆ ســیمینارەکە بیرێکی
باشە ،ژمارەی  8ی دهدهمێ.
 .8ئەمــن زۆر لــەو باوەڕەدا نیم کە بتوانم
سەدلەسەد کۆنتڕۆڵم بەسەر بیرکردنەوەی
خۆمــدا ھەبێــت ،بــەاڵم دەتوانــم تاقــی
کەمەوە ،ژمارەی 7ی دهدهمێ.
کاوە بــە پێــی زۆر و کەمــی ژمــارەکان
دەتوانێــت خاڵــەکان پۆلێنبەنــدی بــکات
یانــی لــە باشــترین ژمارەڕا بۆ خــوارەوە و
ھەروەھا دانانــی پالنێکــی خۆئامادەکــردن
بەپێــی هەڵبژاردەکــەی خــۆی .ئەو کات
بــێ تــرس دەتوانێــت لــە ســمینارەکەدا
بەشــداری بکات .گرینگی ئەوەیکە کاوه
خۆی دەستنیشــانی خاڵەکان به چاکی و
خراپــی بــکات لەوەدایە کە ئەو ھەســت بە
خاوەنداریەتی ئەو خااڵنە دەکات و ئەوەش
زیاتر ھەستی بەرپرسایەتی دەداتێ و زیاتر
بۆ بەجێگەیاندنیان ھەوڵ دەدات.
کەواتــە بەپێــی ژمارەدانــان بــۆ خاڵــەکان
دەبینین کە کاوه خاڵی  5و  7ھەڵدەبژێرێت.
بــەاڵم ئــەو چــۆن بتوانێــت ڕازی بێــت بە
لەرزینەکەی خۆی یانی قهبووڵی بکات،
لــە کاتێکــدا ھەر لە ســەرەتاوە ترســی لەو
لەرزینەی خۆی ههیه.
ڕاھێنــەر :کاوە ،چ ڕوو دەدات ئەگــەر بە
خۆت بڵێی›‹ ،مەلەرزە››؟
کاوه :ئــەوە تەنیــا ئەوەم وەبیر دێنێتەوە کە
ناتوانــم کۆنتڕۆڵــم بە ســەر لەرزینەکەمدا
ھەبێــت و دەبێتــە ھۆی ئــەوەی دڵەڕاوکێــم
زیاتر بێت و زیاتر بلەرزم.
ڕاھێنــەر :ئــەی بــۆ ئــەوەی کۆنتڕۆڵــت
بەســەر لەرزینەکەتــدا ھەبێــت ،دەبــێ چ
کارێک نەکەی؟
کاوه :مــن ناتوانــم داوا لەخــۆم بکــەم بــۆ
ئەوەی دەنگم نەلەرزێت ،وا باشە لێیگەڕێم
و زۆر گوێی پێنەدەم.
ڕاھێنەر :ڕاســتە .چ ڕوودەدات ئەگەر تۆ
ھەوڵ بــدەی بــۆ ئــەوەی لەرزینەکــەت لە
بەشداران بشاریەوە؟
کاوه :ئەوکات ھەســت بە بێزاری و شــەرم
دەکەم .ئەمن دەبێ ھەوڵ بدەم زۆر ئارام و
ھێــدی بم .ئەو لەرزینە بەشــێک لە زاتی
منــە .بــەاڵم ئەگــەر خەڵکەکــە پێبکەنن
یــا وابزانــن کــە مــن کەســێکی تــووڕە
و شــڵەژاوم؟ ئــەو کات مــن چــۆن خــۆم
کۆنتڕۆڵ بکەم؟
ڕاھێنــەر :لــەو دۆخــە یــا حاڵەتــەدا چ
دەتوانــی کۆنتــڕۆڵ بکــەی و چ ناتوانی
کۆنتڕۆڵ بکەی؟
کاوه :مــن ناتوانــم خەڵکەکــە کۆنتــڕۆڵ
بکەم کە بە من پێنەکەنن یان بە نەرێنی
بیــر لــە مــن نەکەنــەوە ،بەاڵم مــن دەتوانم
بەرھەڵســتی (دژەکــردار ،کاردانــەوە یــان
عکسالعمــل) خــۆم لــە بەرامبــەر ئەواندا
کۆنتــڕۆڵ بکەم و بیر لــەوە بکەمەوە کە
من چۆنم.
ڕاھێنــەر :تــەواو ڕاســتە .ئــەوە خاڵــی
بنەڕەتییە (ئەساس).
کاوه :دەی باشە ،کەواتە ھەر دەبێ دەست
پێبکەم!
ڕاھێنەر :سەرکەوتوو بی!
قۆناغی شهشهم
کــردار :خۆڕاهێنــان بــ ه هەڵســوکەوتی
(ڕهوشت و ڕهفتاری) تازه
لــەو قۆناغــەدا بــە خۆڕاهێنــان لهســهر
ڕهوشــت و کــردهوه تــازهکان گرنگــی
دەدرێت .چ شــتێک بۆ هەبوونی ڕەوشــت
و کردهوهیهکــی بــاش گرنگــی ههیــه ،چ
له الیهن کهســێک یا له نێوان ئهندامانی
ڕێکخــراو یــا گروپێکــدا؟ لــه ڕوانگــهی
تێئۆرییهوه ،بۆ ئهو پرسیاره زۆر واڵم هەن
بــۆ وێنــه :ههبوونــی ڕوانگهیهکــی ڕوون
و ئاشــکرا ،داخوازییهکــی کۆنکرێــت،
ڕۆڵێکــی دیاریکــراو و ڕوون ،ههبوونــی
هــۆکار (ئهنگیــزه) ،باوهڕبهخۆبوون و ...
بــهاڵم لــه ڕێگای لێکۆڵینــهوه و کردهوهدا
واڵمی دیکهمان دهست دهکهوێت وهک:
• یارمهتیدان و داواکردنی یارمهتی

• خــهاڵت کردنــی ئــهو کهســانهی کــه
یارمهتیدهرن
• پۆلێنبهنــدی کــردن یــا جیاکردنــهوهی
ئــهو کهســانهی کــه تهنیــا کولتــوری
وهرگرتنیــان ههیــه .بــۆ گەیشــتن بــە
ئامانــج و ســەرکەوتن ،فێرخــواز دەبێ بۆ
بەجێگەیاندنــی پالنەکەی ،خــۆی ئامادە
بــکات .زۆرتریــن تــرس و نیگەرانــی ئەوە
دەبێت کە نەتوانێت سەرکەوتوو بێت و بهو
ئامانجه نهگات که له الی خۆی دیاری
کــردووه یــان بهو ئامانجهی کــه ههیهتی
پێــی نــهگات؛ بەاڵم دەبێ ئەوە بزانێت کە
ھەر لە سەرەتای پڕۆسەکەڕا تا کۆتایی،
ئامانجهکەی ھەرچی بێت (سەرکەوتن یا
ســەرنەکەوتن) فێرخواز ئەزموونی باشــی
وەدەست دەکەوێت.
لــەو قۆناغــەدا بــۆ ئــەوەی فێرخــواز
باشــتر بتوانێــت ھەڵســوکەوتی خــۆی
لــە بەکردەوەکردنــی پالنەکــەی دیــاری
بــکات ،پێویســتی بــه یارمەتیــدان،
دڵگەرمکــردن ،ھۆشــیارکردنەوە و هاندان
لــه الیــهن ڕاھێنــەرەوه ههیــه و ههروههــا
ئاگادارکردنــهوهش لــه ئاکاری نادروســت
و بێ جێ.
نموونهی کاوه:
ئــهو خااڵنهی خوارهوه گرنگــی تایبهتیان
ههیــه بــۆ ههڵســوکهوت و کردهوهیهکــی
نوێ بۆ ئاڵوگۆڕێکی بنهڕهتی:
قەبــووڵ کردنــی کێشــەکە :قهبــووڵ
یــان پەســەندکردنی کێشــەکە یــان
نیگهرانیهکهی و باسکردنی بۆ خەڵکانی
دیکــه نــهک ههر گرنگــی خۆی ههیه،
بهڵکوو ڕووبهڕووبوونهوه لهگهڵ کێشهکه
ئاســانتر دهبێــت .کاوه لــەو ماوەیــەی کە
بــۆ ســیمینارەکەی مابوو بڕیــاری دا کە

دەرببڕێــت کاتێــک خــۆی کۆڕگێــڕە،
لــەو کاتــەدا کۆڕگێــڕ کەمتــر ھەســت
بــە ھەڵەکانــی خــۆی دەکات ،بــەاڵم چ
بــکات بــۆ ئەوەی کاریگــەری ھەبێت؟ له
بهشهکانی داهاتوودا زیاتر باسی دهکهم.
قۆناغی حهوتهم
شــوێنکهوتن :بەدواداچوون ،ههڵسهنگاندن
و خهاڵتکردن
بۆ گەیشــتن بە ئامانج و ســەرکەوتن لەو
قۆناغــەدا ،بەدواداچــوون ،ههڵســهنگاندن،
واڵمدانــهوه ،هانــدان و فێرکردن بەشــێکی
گرینگــە .یەکێــک لە شــێوازەکان ئەوەیە
کــە فێرخــواز و ڕاھێنــەر کۆبوونەوەیەک
پێــک بێنــن و ھەمــوو ئەو کەســانەی کە
ئــاگاداری پڕۆســەی ڕاھێنەرییهکه بوون
چ وەک ھاوکاری ڕاھێنــەر و چ وەک
یارمەتیــدەری فێرخــواز وا باشــە بــهوردی
بهســەر پڕۆســەکەدا بڕۆنەوە و ھەر کەسە
تێبینــی ،ڕەخنــە و بۆچوونــی خۆی باس
بکات کە ئهو ڕهخنه و بۆچوونانه پێویستن
و کاریگــهری خۆیــان ههیــه بــۆ بــەرهو
ئامانــج ڕۆیشــتن .لــە دوای تەواوبوونــی
پڕۆسەکە ،دەبێ بەدواداچوونی بۆ بکرێ
و ئاکامــی پڕۆســەکە بێتــە بەربــاس و
ھەڵسەنگاندن .بۆ نموونە سەرکەوتنەکانی
فێرخواز لەو پڕۆسەیەدا دەستنیشان بکرێ
کــە ئەوەش دەتوانرێت لە چوارچێوەی ئەو
پرســیارانەی خــوارەوەدا واڵم بدرێتەوە ،کە
فێرخواز:
لە چ بەشێکدا سەرکەوتوو بووە؟
بۆچی و چۆن بوو ،سەرکەوتنەکەی؟
لــە چ بەشــێکدا ســەرکەوتوو نەبــووە و
بۆچی؟
چ شتێک فێر بووە؟

حهوت قۆناغهکەی ڕاهێنهری
وێنەی  2:2لە بەشەکانی پێشوودا ئاماژەی پێدراوە.

دڵەڕاوکــێ ،شــڵەژاوی و لەرزینــی خۆی
لە کەس نەشارێتەوە.
ھەرکەســی دیتبــا دەیگــوت کــە ئــەو لــە
کاتی قســەکردن بۆ خەڵکی زۆر ،توشی
دڵەڕاوکێ و شەڵەژاوی و لەرزین دەبێت.
خۆڕاھێنــان :کاوه بڕیــاری دا خــۆی
ئامادە بکات بۆ ســیمینارەکە .ئەوە خاڵی
سەرەکی ڕاھێنانەکە بوو.
واڵم وەرگرتنــەوە :لــە کاتــی خۆڕاھێناندا
بە کاوه گوترا کە میکروفونەکە وا توند
نەگرێت و ھەروەھا زۆرتر ئاو بخواتەوە ،بۆ
ئەوەی زاری ئیشک نەبێت و ببێتە ھۆی
لەرزینی دەنگی.
فیلمھەڵگرتن :لە کاتی خۆڕاھێناندا باشە
فیلم بگری و پاشان چاوی لێ بکهیەوە.

چــۆن و چ شــتێک دەبــێ لــە داھاتــوودا
بکات؟
واڵمــی ئــەو پرســیارانە و زۆر پرســیاری
دیکــه کــە ڕاھێنــەر یــان فێرخــواز بــۆی
دێتهپێــش دەبــێ واڵم بدرێنــەوە ،ڕوون
بکرێنــهوه و دیــاری بکرێــن و لــە کاتــی
داڕشتنی پالنی نوێ (تازه) بێنە بەرچاو.
فێرخــواز دەبــێ خــەاڵت بکــرێ ،وەک
ئافەرین پێکوتن یان دەستخۆشــی لێکردن
بــۆ ئــەو ســەرکەوتنەی کــە وەدەســتی
ھێناوە ،ھەر نەبێ لە بەر ئەوەیکە ئیرادەی
بەشــداری کردنی لە پڕۆســەکەدا ھەبووە.
دڵگهرمکــردن و ھانــدان ،تایبەتمەنــدی
ئەرێنــی خــۆی ھەیــە و ڕاھێنــەر نابــێ لە
بیری بکات ،بەتایبەت لەو قۆناغەدا.

» لهرزینــی مــن بــۆ ئهوهنــده شــتێکی
گرنگه؟ ئهگهر لهرزیم پێت وایه شــتێکی
تایبــهت ڕوو دهدا؟ ئێســتا گرنــگ
ئهوهیــه کــه مــن تهنیــا لهســهر بابهتهکهم
چــڕ ببمــهوه « .ئاکامهکــهی لــه دوای
تهواوبوونی سیمینارهکه:
ڕاهێنهر :کاوە ،چۆن بووی؟
کاوه :قهت وا بیرم نهدهکردهوه که وا باش
بم ،ههر تۆزێک له سهرهتاوه ههستم کرد
دهلهرزم و خێرا به خواردنهوهی ئاو هاتمهوه
سهر خۆم و تهواو بوو.
لهبــهر ئــهوهی بڕیــارم دا تهنیــا بیــر لــه
بابهتهکــهم بکهمهوه ،دڵنیــام له داهاتوودا
باشتریش دهبم.

 2.3ھەڵسەنگاندن

ھەڵسەنگاندن ھۆکارێکە بۆ بەرەوپێشبردنی
پڕۆســەی ڕاھێنــەری .مەبەســت لــەو
ھەڵسەنگاندنە ئەوەیە کە بزانین کام شێواز
لــە ڕاھێنەری ئاکامی باشــتری ھەبووه و
دەبێــت ،بەتایبــەت کاتێــک لە پڕۆســەی
ڕاھێنەرییەکــەدا چەندیــن کــەس بەشــدار
دهبن .ھەر چەند ھەڵسەنگاندنەکە گرنگی
و تایبەتمەنــدی ئەرێنــی خۆی ھەیە بەاڵم
ھێندێــک جار لەوانەیه زۆر ئاســان نەبێت
و ھەڵســەنگاندنەکە لــە خاڵی یەکەم و لە
ئاســتی بەرھەڵســتدانەوە ،دژکردنــەوە یــان
بەرەنگاربوونــەوەدا زیاتــر نەڕواتــە پێــش.
لەوانەشــە فێرخــوازەکان بەر لە پڕۆســەی
ڕاھێنــەری بیانهەوێــت زانیــاری خۆیــان
ھەڵســەنگێنن .کاتێــک فێرخــواز بــە
ئامانجەکەی نەگەیشــت گرنگە بەوردی
بــەدوای ھۆکارەکــەی بکەوێــت و بزانێت
ھەڵەکانی لە کوێدا بوونە.
بــۆ باشــتر ھەڵســەنگاندنی ئاکامــی
پڕۆســەکە وا باشــە ئــەو چــوار خاڵــەی
خوارەوە لە بەرچاو بگرێن:
ئاســتی بەرھەڵســتدانەوە و
.1
بەرەنگاربوونەوە لە ســەرەتای دەسپێکردنی
فێــرکاری وهکــوو :دەسنیشــانکردنی
کەموکۆڕییــەکان و ھەروەھا لێکدانــەوە
لەســەر ئەوەی کــە فێرخواز لە پڕۆســەی
ڕاھێنەرییەکەدا چەندە ڕازی بووە؟
ئایا پڕۆســەکە بۆ فێرخواز لە ئاســتێکی
بەرز یا دڵخوازدا بووە؟
 .2ئاســتی فێربــوون وهکــوو :فێرخــواز
چ فێــر بــووە؟ ئایــا ئەو زانیــاری تەواوی
وەرگرتــووە؟ ئایــا ھەســت بــە ئاڵوگــۆڕ
دەکات؟ فێرخــواز بــە شــێوەیەکی تــر بیر
دەکاتەوە؟
 .3ئاستی ڕەفتار و کردەوەی ،وهکوو :تا
چ ڕادەیــەک فێرخواز ئاڵوگۆڕی بەســەر
ڕەوشــت و ڕەفتــاری خۆیــدا ھێنــاوە؟ ئایا
ھاوکارەکان ،ھاوڕێیەکان و ئەو کەسانەی
لە نزیکەوە فێرخوازیان دەناســی ھەســت بە
ئاڵوگــۆڕ لە ســەری دەکەن؟ ئەگەر ھیچ
ئاڵوگۆڕێک بە ســەر ڕەفتاری فێرخوازدا
نەھاتــووه کهواتــە کەند و کۆســپەکان چ
بوونە؟
 .4ئاستی ئاکامەکە وهکوو :پۆلێنبەندی
کردنــی دەســتکەوتەکان و ئەزموونەکان.
دەستنیشــانکردنی فاکتــەر و ڕەگ و
ڕیشــەی گرفتــەکان .ھەوڵــدان و گــەڕان
بەدوای شێواز و پالنی نوێ و کاریگەر بۆ
باشترکردن و بەرەوپێشبردنی پڕۆسەکە.

2.4دروســت کردنــی پێوەنــدی
نێــوان شــارەزایی زانســتی و
ئاکامی کردەوەکان

وێنهی :15سێ پرسیاری بنهڕهتی له پڕۆسهی ڕاهێنەری و کەندوکۆسپەکانی سەر
ڕێگای ڕاهێنەری بۆ گەیشتن بە ئامانج پێشان دهدات.

ئــەوکات الیەنــی بەھێــز و الیەنی الوازی
خــۆت دهبینیت ،بۆ جاری دووھەم دەتوانی
کار لهســەر الیەنــە الوازەکانت بکهی بۆ
باشترکردنیان.
ئاکامەکــەی :بــهو شــێوهیه ،خۆڕاهێنــان
دهبێتــه هــۆی ئــهوهی کــه ئاکامەکــەی
زۆر خــراپ نەبێــت؛ بەاڵم زۆریش ئاســان
نییە مرۆڤ بیروڕای خۆی لهسەر خۆی

نموونهی کاوه:

کاوه بڕیــاری دا خــۆی ئامــادهبکات بۆ
ســمینارهکه و لهباتی بیر له لهرزینهکهی
بکاتــهوه زیاتــر بیــر لــه ناوهڕۆکــی
بابهتهکــهی بکاتــهوه کــه بــاش ،بهپێــز و
بهکهڵــک بێت .له لهتهتێنووســێکدا (پهڕ
یان کاغهز) ئەوەی نووسی:

ھەر تاکێــک لــە ژیانی خۆیــدا ھێندێک
مەبەســت و پــان و کاری ھەیــە ،بــەاڵم
ناتوانێــت بــە شــێوەیەکی دروســت بــە
مەبەســت و ئامانجــی خــۆی بــگات.
شــەرتیش نییە نەگەیشــتن بە ئامانجەکان
تەنیــا بــەھۆی نەبوونــی زانیــاری بــێ،
بەڵکوو ھەیە لەبەر شــێوازی کارکردن یان
بــهباشــی بەجێنهگەیاندنــی ئەرکەکانــە.
زۆر لــە بەڕێوەبــەران یــان بەرپرســان تەنیا
بیــر لــە ھەبوونــی زانیــاری و زانســت
دەکەنــەوە و کەمتــر گرنگی بە شــێوازی
کارکــردن یــا کــردەوە دەدەن .وادهزانن که
کۆبونــەوە ،ســمینار و وتووێــژ جێگــرهوهی
کــردەوەن .وادەزانــن بــە گرتنــی چەنــد
ســمینار و کۆبوونــەوە و وتووێــژ دەتوانــن

بــە ئامانجــەکان بگــەن یــا ئاڵوگــۆڕ بــە
ســەر ڕێکخراوەکــەدا بێنــن .بــەاڵم دەبــێ
ئــەوەی بزانــن کــە کەمکارکــردن یــان بە
هەڵەکارکــردن دەتوانــێ ھۆکارێکــی
گرنــگ بێــت بۆ بــە ئامانج نەگەیشــتن.
کەواتــە تێئــۆری و کــردەوە دوو الیەنــی
گرینگی پڕۆسەکەن .ھەر چەند ئەو دوو
دیاردەیــە تێئۆری و کردەوە ،دوو دیاردەی
جیــاوازن بــەاڵم لــە ھەمانکاتــدا پێوەندیــان
پێکــەوە ھەیــە و بهیەکەوە بەســتراونەتەوە.
یان بە واتایەکی دیکە دەتوانین بڵێین کە
تێئــۆری خوڵقێنەری کردەوەیە و کردەوەش
سەلمێنەری تێئۆرییە.
کــە مــرۆڤ شــارەزایی زانســتی هەبــوو
لەســەر بابەتەکــەی ئــەوکات باشــتر
دەتوانێت بیر لە شــێوازی کردەوەش بکات
بۆ گەیشــتن بە ئاکام ،پێوەندی نێوان ئەو
دووانە کاریگەری ھەیە و دەبێ لە بەرچاو
بگیرێــت .بیــروڕا و تێئــۆری بــێ کــردەوە
ئاکامێکی نییە.

 2.5پێداچوونهوهیهکــی خێــرا و
گشتی به سهر بهندی دووھەمدا

گرینگتریــن یــان ئەساســیترین بــهش لــە
پڕۆســەی ڕاھێنەریــدا پرســیارکردنی ئهو
سێ پرسیارهن:
چــۆن دهژی (قۆناغــی
.1
ئێستات)؟
دهتههوێــت له داهاتوودا چۆن
.2
بژی (قۆناغی داهاتووت)؟
چــۆن بگەیــە ئــهو قۆناغهی
.3
که مهبهستته(قۆناغی داهاتوو)؟
فێرخــواز لــەو ژیانــەی کــە لــە قۆناغــی
ئێستادا هەیەتی رازی نییە و حەز دەکات
ژیانێکی باشــتر و پێشکەوتووتر بۆ خۆی
دەستەبەر بکات.
هــهر بۆیــه بهشــداری لــه پڕۆســهی
ڕاهێنــهری دهکات .ڕۆڵــی ڕاهێنهرێکــی
بــاش لێــرهدا دروســتکردنی پێوهندییهکــی
بــاش لــه نێــوان خــۆی و فێرخوازدایــه و
ههروههــا دۆزینــهوهی ڕێگاچارەیەک یان
جێگرەوەیەکــی (ئاڵترناتیڤێکی) باش که
فێرخواز الی پهسند بێت.
لەو بەشەدا ،مێتۆدی ڕاھێنەری بە شێوەی
حــەوت قۆناغی بەڕێــوە دەچێت .ڕاھێنەر،
دەبــێ لــە کۆتایی ئــەو حــەوت قۆناغەدا
بەو ئامانجانە بگات کە مەبەستی بووه.
حــەوت قۆناغــی مێتــۆدی ڕاھێنــەری
و پڕۆســەی ڕاهێنانــی کاوە (نموونــه
ناوێــک) بــۆ ئــهوهی بتوانێــت وهک
کۆڕگێڕ له سیمینارێکدا بهشدار بێت.
 .1ههستپێکردن و تێگهیشتنی دروست له
بارودۆخهکه.
 .2پێکهێنانــی پێوەنــدی ،لــهو قۆناغــهدا
گرنگه ههوڵ بدهین بۆ گهشهدان به باوهڕ
بەیهکترکــردن و بهشــداریکردنی گروپــی
(تیمی).
 .3ئامانــج ،ههڵســهنگاندنی پێوهرهکانــی
ڕهوشت و ئاکامی کار.
 .4کهرستهکان و جێگرهوه (ئەڵترناتیڤ)،
ههوڵــدان بــۆ دۆزینــهوهی جێگــرهوهی
باشــتر و کهڵکوهرگرتــن لــه کهرهســته و
پێداویســتی لهبار بۆ وهدستهێنانی شتێک
یا ئهنجامدانی کارێک.
ههڵســهنگاندن،
.5ههڵبــژاردن،
پۆلێنبهندیکــردن و ئهولهوییهتــدان بــه
ههوڵدانەکان.
 .6کــردار ،خۆڕاهێنــان یــا مهشــقکردن
لهسهرڕهوشت و ڕەوشته نوێیهکان.
شوێنکهوتن ،بەدواداچوونەوە،
.7
واڵمدانهوه ،هاندان و فێرکردن.
ئێســتا ئەگەر ســەرنجێکی خێرا لە دۆخی
کاوه دوای ســیمینارهکهی بدەیــن ،بــەو
دەرەنجامــه دهگەیــن ،کــه ڕاهێنــهر بــه
شــێوهیهکی زۆر لۆژیکیانــه یارمهتــی
کاوهی دا تــا بــۆ خــۆی چارهســهر بــۆ
کێشــهکهی خــۆی بدۆزێتــهوه و بــه
کهڵکوهرگرتن له مێتۆدی ڕاهێنهرهکه به
ئامانجی خۆی بگات.
کاتێــک وهک فێرخوازێــک بڕیــارت دا
که چت دهوێت ،ئهو کات:
ـ پالنی بۆ دادنێی
ـ کاری بۆ دهکهی
ـ به ئامانج دهگهی
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لە زاری پارێزەرانی واڵتەوە
دیمانەیەک لەگەڵ
«هەڵۆ قووچانی»،
پێشمەرگەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
دیمانە :کوردستان
ئــەی پێشــمەرگە! من و تــۆ لە یەک
کانــی هەڵقواڵیــن ،منــم داڕێــژەری
وشــە و تۆیــش خوڵقێنــەری حەماســە.
منــم وێنەگــری ئــەو دیمەنانەی شــاخ
لــە ئامێــزی گرتــووە و تــۆ خــودی ئــەو
دیمەنانەیت وا شاخ بە ئاواتیەتی.
ئەی شۆڕشگێڕی دێموکرات!
لــە ڕۆح ســووکیدا باویلکــە چاوچنۆکیــت
پێــدەکات و لــە بەرزیــدا چیــا .شــەقام
چیــدی خۆڕاگــر نییــە و هەنگاوەکانتــی
دەوێــت! ئەویــش چاوچنۆکی بە شــاخ
دەکات.
لــە دیمانەی ئەمجارەماندا ،شــاعیرانە و
بە دەم بزەی وشە چەک هەڵگرەکانەوە،
دەڕۆینــە دەمەوپیریــی وشــەکانی
پێشــمەرگەیەکی دەڤــەری خۆراســان
بــە نــاوی «هەڵــۆ قووچانی»ـــیەوە کە
لــە چیــا سەرکەشــەکانەوە لــە ئاســۆی
واڵتەکەی دەڕوانێت:
 بــەر لەوەی بێیتە ڕیزی شۆڕشــەوە،هەســت و بیــر و بــاوەڕت ســەبارەت بە
کوردستان و پێشمەرگە چۆن بوو؟
خەڵکــی ئێمــە بەهــۆی ئــەوە لــە مێژ
ســاڵ لــەوە پێــش لەالیــەن حکومەتــە
فاشیست و دیکتاتۆرییەکانی ئێرانەوە
تەبعیــد کرابــوون بــۆ خۆراســان بۆیــە

تەنانــەت زمانــی ئەســڵیەکەمانییان
لــێ ســتاندین و بــە زمانــی فارســی
نەســڵەکەمان تــا ئێســتا ژیــاوە بۆیــە
شوناســە نەتەوەییەکەمــان کە کوردی
بــووە بەرەبــەرە وەبیــر چــووە مەگــەر
بەتەمەنەکانمان تۆزێک شــتیان وەبیر
مابــێ کە منیــش هەر لــەو ڕێگایەوە
هەنــدێ زانیــاری زۆر کەمــم هەبــووە
.بــەاڵم کوردســتانم هەمیشــە وەک
خاکــی ئەســڵی خــۆم زانیــوە و هــەر
کاتێــک کــە بــە کورتــی بــاس لــە
پێشمەرگە و فیداکارییان بۆم کرابێ،
بەالمــەوە زۆر جێگای ڕێز و شــانازی
بووە .
ـ هەرکەسێک کۆمەڵێک ئاوات و
ئامانجــی هەیە لــە ژیانیدا ،بۆچی
ئــەم ڕێبــازەت هەڵبــژارد لەحاڵێکدا
کــە دەزانیــت ڕەنگــە لەم پێناوەشــدا
گیانت لە دەست بدەیت؟
لە ڕاســتیدا لــە ســەرەتاوە هەڵبژاردنی
ئــەم ڕێــگا لە ڕووی بیــر و باوەڕێکی
پۆاڵیین نەبوو؛ زۆرترین مەبەستم ئەوە
بوو بێم بزانم ئامانجی ئەو حیزبە چییە
و داوای چی لە کۆماری ئیســامی
دەکات  ،بــەاڵم کــە هاتمــە ناو حیزب
زۆر بە زوویی هەســتی نەتەوەییم زۆر
بــوو و ئامانجەکانیــم زۆر پێ ڕەوا بوو
و لێــرەدا ئەســڵیەتی خــۆم و شوناســی
نەتەوەیــی خــۆم دۆزییــەوە و زانیم کە

چ غەدرێــک لــە حــەق کــورد و بــە
تایبــەت کوردانــی خۆراســان کــراوە .
بۆیــە هەمــوو ئەوانە بوونە مەشــخەڵی
بیــر و بــاوەڕم و وای لــێ کردم کە بۆ
گەیشتن بەو ئارمانجە ڕەوایانە خەبات
بکــەم و ئەگەریــش قــەرارە ڕۆژێــک
بمــرم ،بــا مەرگێکــی پــڕ لە شــانازی
بێــت و مــردن لــە ڕێــگای خــاک و
نەتەوەکەم بێت .
 ئێســتا کــە خۆت پێشــمەرگەیت،چ هەســتێکت هەیــە و هەســتت بۆ
کوردستان چۆنە؟
بەختــەوەرم کــە پەیوەســت بوومە بە
کۆمەڵێــک خەڵــک کە لە هەموو
شتی خۆیان گۆزەراون و هاتوون بۆ
گەیشــتن بە ئارمانجی بەرزی گەل
خەبــات دەکــەن و منیــش یەکێــک
لەوانەم و ناوی پیرۆزی پێشــمەرگە
بەخشــراوە پێــم و لــە پارێزەرانــی
نیشــتمانم  .کوردســتان بــە مــاڵ و
موڵکــی خــۆم دەزانــم کــە لــە ژێــر
چەپۆکــی پیســی زاڵمدایــە و خۆم
بــە ئەرکــدار دەزانــم کــە هــەوڵ بۆ
ڕزگاری نەتەوەکەم بدەم .
 هــەر کام لــەم وشــانە (نیشــتمان،پێشــمەرگە ،شــۆڕش و خەبــات،
نەتــەوە و ڕاســان) لــە ڕوانگــەی
خۆتەوە پێناسە بکە:

کارزان ڕۆژهەاڵتی:
سەرقاڵی شەڕی ڕەوانی لە گەڵ یەکدی نەبین
و ئـەو وزە بۆ دژایەتی داگیرکەران
بە کار بهێنین

دیمانە :ڕەحمان سەلیمی

ڕێژیمە داگیرکەرەکانی کوردســتان
بــە شــێوازی جۆراجــۆر بــە دژی
بزووتنــەوەی مافخوازانــە و ڕەوای
نەتــەوەی کــورد دەوەســتنەوە،
ئــەوان لــە دژی بزووتنــەوەی
ڕاوی گەلــی کــورد وێــڕای

شــەڕی ســەخت ،شــەڕێکی
بەربــاوی ڕەوانیش بەکار دەبەن.
داگیرکەرانــی کوردســتان بــە
تێچوویەکــی زۆر لــە هەوڵــدان
بیــر و زەینــی تاکــی کــورد لــە
هەســتی نەتەوەیــی بەالڕێــدا
ببــەن ،واتــە لــە ڕێگای شــەڕی
نەرمــەوە هــەوڵ دەدەن وزە و
هێــزی کــورد کۆنتــرۆڵ بکــەن و
هەروەهــا هــەوڵ دەدەن کە هێزە

شۆڕشــگێڕەکان نەتوانــن خەباتی
خۆیــان بــە جەمــاوەری بکــەن.
شــەڕی نــەرم چییــە و دوژمنــانبــۆ داڕماندنی پێگــەی جەماوەری
و شــۆڕش و نەتەوەخــوازی لــە
ناخی کورددا ،چڕرۆڵێک دەگێڕن؟
ـ حیزبــە کوردییــەکان بــۆ
بەرپەرچدانــەوەی ئــەو شــەڕە
نەرمــەی کــە لــە دژی کــورد

نیشتمان  :بە دایکی خۆمی دەزانم
کــە بەدەســتی داگیرکەر ئەشــغاڵ
بووە و دەبێ ڕزگاری بکەین .
پێشــمەرگە  :بــە پیرۆزتریــن و
باوەڕمەندتریــن ڕۆڵــەی گــەل و
پارێــزەری هێمــا نەتەوەییەکانــی
دەزانم .
شــۆڕش و خەبــات  :بــە هــەوڵ و
رێگایەکی پیرۆزی دەزانم کە تێیدا
گەورەمرۆڤگەلێــک بــۆ ڕزگاری
گــەل و خــاک و نیشــتمانەکەیان
شــەڕ دەکــەن و تەنانــەت لە گیانی
خۆشیان دەگوزەرێن .
نەتــەوە و ڕاســان :نەتــەوە هەمــوو
خەڵکــی کوردســتانە لــە هەمــوو
شــوێنی ئــەم دنیایــە کــە خاوەنــی
مێــژوو ،زمــان ،خــاک و کلتووری
هاوبەشن .
ڕاسان هەستانەوەی شۆڕشێکە .ئەم
شۆڕشە هی گەل و نەتەوەیەکە کە
دژ بە زاڵم و دیکتاتۆری حاکم لە
سەر خاک و واڵتییان ،شەڕ دەکەن
و خەبات دەکەن .
 گەورەتریــن ئاواتــی ژیانــت چییەو بۆچــی ئــەو ئاواتــە ،گەورەتریــن
ئاواتی ژیانتە؟
گەورەتریــن ئاواتی ژیانم ئەوەیە کە
کوردســتان ئــازاد بکرێــت و گەلی
کــورد بــە مافــە ڕەواکانــی خــۆی

بــەکار دەبرێــت ،چ پــان و
بەرنامەیەکیــان هەیــە و چــۆن
دەتوانــن ســەرکەوتوو بــن؟
ئایا ئاستی تێگەیشتن و وشیارییخەڵکــی کــورد گەیشــتووەتە ئەو
ڕادەیــە کــە کــورد بــە شــەڕی
خۆخــۆری ســەرقاڵ نەبێــت؟
هێــزە کوردییــەکان هەتا چەندەلە شــەڕی نەرم بە دژی دوژمنانی
گــەل کەڵکیــان وەرگرتــووە؟
ئەمــە ئــەو پرســیارانەن کــە لەم
بەڕێــز››کارزان
دیمانەیــەدا
ڕۆژهەاڵتــی›› شــارەزا لــە
کاروبــاری ئەمنیەتــی واڵمــی
داوەتــەوە کــە ســەرنجتانی
بــۆ خوێندنــەوەی ڕادەکێشــین.
شــەڕ لە ســەرەتای دروســت بوونی مرۆڤ
و گیانلەبەرانــەوە بوونــی ھەبــووە و بــە پێی
پێشکەوتن و کامڵبوونی عەقڵی مرۆڤەکان
و گۆڕانی ســەردەمەکانیش ئـــامرازەکانی
شەڕیش بەو پێیە گۆڕانیان بە سەر ھاتووە.
یەکێــک لــە شــێوازەکانی شــەڕ ،شــەڕی
ڕەوانییە کە ھەر سەردەمێک بە بێ ئـەوەش
ناوی شــەڕی ڕەوانی بێت بە کار ھێنراوە؛
بەاڵم لە سەرەتای سەدەی بیستەمەوە ناوی
شەڕی ڕەوانی لە الیەن «فولێرەوە›› ھێنرا
و پاش ئـــەوە لە ئـــەدەبیاتی سیاسیدا جێی
گرت و ئـــێستا الیەنەکانی دژ ،بە تایبەت
واڵتان بە دژی یەکتر یان بەرھەڵستکارانی
خۆیان کەڵکی لێوەردەگرن.
شەڕی ڕەوانی گرینگتر لە شەڕی سەختە؛
شــەڕی ڕەوانی شەڕی فکرەکانە لە دژی
فکر و ڕۆحی بەرانبەر ،لە ڕاستیدا شەڕی
ڕەوانی بۆ لەشی مرۆڤ نییە بەڵکوو ئـەو
شــەڕە مێشکی مرۆڤەکان دەکاتە ئـــامانج

بــگات و کوردانــی خۆراســانیش
بێنــەوە ژێــر ســیبەری نیشــتمان و
شوناســی نەتەوەیی خۆیان بەدەســت
بێنن و ئێمەش بە ئازادی بگەڕینەوە
باوەشی گەل
 بــە بۆچوونــی تــۆ ،چ شــتێکدەتوانێــت واتــا بــە ژیانــی مرۆڤــی
کورد ببەخشێت؟
بــە بۆچوونــی مــن ئــازادی کــە
بەنرختریــن مافــی هــەر مرۆڤێکــە،
دەتوانێــت واتــا بــە ژیانــی مرۆڤــی
کــورد ببەخشــێت چــون کــورد بــە
درێژایــی مێــژووی خوێنــاوی
خــۆی لــەم مافــە و هەمــوو مافــە
مرۆییەکانــی دیکەی بێبەش کراوە
یان دەتوانین بڵێن لێیان سەندوون .
 وەک پێشمەرگەیەک ،چقسەیەکت بۆ هاوواڵتییانت لە
کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا هەیە؟
قسەم بۆ تەواوی هاوواڵتیانم ئەوەیە
کــە دژ بــە پیالنەکانی ئەم ڕێژیمە
خوێنمــژە ڕابوەســتن و بەشــداری
شــۆڕش بکەن و بۆ ئازادی خەبات
بکەن .هەروەها قسەم بۆ کوردانی
خۆراســان ئەوەیە کە ئەوانیش لەوێ
دژ بــە ئــەو زوڵــم و ناعەداڵەتییــە
هەســتنەوە و شوناســی نەتەوەیــی
خۆیان لە دەســت نەدەن و بەشــداری
خەبات و پڕۆسەی ڕاسان بکەن .

و بــە بــێ شــەڕی ســەربازی و تێچــووی
ئـــابوورییەکی ئـــەوتۆ بۆ بەچۆکداھێنانی
الیەنی بەرانبەر بەڕێوە دەچێت.
بــە کورتــی شــەڕی ڕەوانــی بریتییــە لــە
کەڵــک وەرگرتنــی بەرنامەداڕێــژراو بــۆ
پروپاگەنــدە و کردارەکانــی پەیوەســت
لــە الیــەن دەوڵەتێــک یــان گروپێــک بــە
مەبەســتی شــوێندانەری لــە ســەر نــەزەر و
ئـــیحساسەکان ،ڕۆح و ڕەوان و ھەستەکان
بەرانبــەر بــە گرووپەکانــی دۆســت ،نەیار،
بێالیــەن و دوژمن بە مەبەســتی جۆراوجۆر
وەک:
-١شوێندانان لە سەر ڕۆحیە و ھەڵسوکەوتی
مرۆڤەکان
-٢سەپاندنی ویست و ئـــیرادەی الیەنێک
بە سەر الیەنی دیکەدا
-٣شوێندانان لە سەر سیاسەتگوزاری
-٤بێبەھاکردنی تاکەکان
-٥بێبەھاکردنی پیرۆزییەکان
-٦بــۆ بەالڕێدابــردن و شــاردنەوەی
ڕاستییەکان
-٧دووبەرەکی نانەوە
-٨تێرۆری کەسایەتی
-٩لەنێوبردنــی متمانــە لــە نێــوان تاک و
گرووپەکان
لــە کۆتاییــدا یەئـــس و بێھیوایــی و
پەرەســەندنی ناکۆکییــەکان ،دەکرێــت
بیروزەینــی مرۆڤــەکان داگیــر بــکات کە
بەداخــەوە ھەمــوو کات دوژمنانی کورد لە
شــەڕی ڕەوانی و بە تایبەت لە ســەردەمی
ئـــێستادا کە سوسیالمیدیا پەرەی سەندووە
کەڵکــی وەرگرتووە و کەڵــک وەردەگرێت
کــە زۆر جــار ئـــەوەی لە ڕێگای شــەڕی
ســەختەوە نەیتوانیــوە بەدەســتی بێنێــت
دەیھەوێــت بە شــەڕی نەرم یــان ڕەوانی بە
دەستی بھێنێت.

 وەک شۆڕشــگێڕێک ،چوتەیەکت بۆ هاوسەنگەر و هاوڕێ
پێشمەرگەکانت هەیە؟
پێیــان دەڵێــم شــانازی بــە خۆیان و
ڕێــگا و ڕێبازەکەیان بکەن و هەتا
گەیشتن بە ئامانجە پیرۆزەکانمان
قەت لە تێکۆشــانی خۆیان ماندوو
نەبن .
ـ وەک نیشــتمانپەروەرێک ،چ
پەیامێکــت بــۆ خۆفرۆشــان و
خائینانی خاک و گەل هەیە؟
پێیــان دەڵێــم ئــەوان دۆڕاوانــی نێــو
خەڵــک و نەتەوەکەیانــن و تا زووە
بەرگــی خۆفرۆشــی لــە بەریــان
ال بــەرن و بێنــەوە نــاو خەڵــک و
گەلەکەیــان دەنــا لەگــەڵ تۆڵــەی
شۆڕشــگێڕانەی ڕۆڵەکانــی گەل
بەرەوڕوو دەبن .
 ئەگــەر کوردســتان ئازاد بکرێتو بگەڕێیتــەوە کوردســتان ،چ
بەرنامەیەکت بۆ ژیانت هەیە؟
هەر دەم هەوڵ بۆ سەروەری خاک
و نیشــتمانەکەم دەدەم؛ گەورەترین
ئاواتیشــم لە ئێستەدا ئەوەیە کە لە
دواڕۆژدا کوردانــی خۆراســان بــە
مافە نەتەوەیی و ئینسانییەکانیان
بگەن.

لەگەڵ ئـەوەشدا کە لە مێژووی جوواڵنەوە
و شۆڕشەکانی کوردیشدا شێوازی شەڕی
ڕەوانی لەگەڵ دوژمن ھەیە بەاڵم بەداخەوە
لە ئـــێستادا حیزبە کوردییەکان بە شێوەی
پێویســت یــان بە پێــی پێشــکەوتنەکان لەو
بوارەدا بەرەوپێشــچوونی نەبووە کە شــەڕی
ڕەوانــی بەرانبــەر دوژمنەکانــی خــۆی
بکات ،یان النیکەم پوچەڵی بکاتەوە.
بەداخــەوە زۆر جار وەداوی شــەڕی ڕەوانی
دوژمنەکــەی کەوتــووە ئـــەوەندەشی کــە
شــەڕی ڕەوانــی کردبێــت بــە داخــەوە لــە
نێوخــۆی کــورد و بــەدژی نەیــاری خۆی
کردوویەتــی و دوژمنــی لــە بیــر کــردووە؛
دروســت بــە پێچەوانــەوە لە کاتی شــەڕی
خۆخۆری ئـــەوە دوژمنەکانــی کورد بوون
کە کەڵکیان لێوەرگرتووە.
تــا ئـــێستاش کــورد بــە شــێوەی بەرنامــە
بۆداڕێــژراو نەیتوانیــوە بەســتەری شــەڕی
ڕەوانــی دروســت بــکات و شــەڕی ڕەوانی
لەگــەڵ داگیرکــەران بــکات یــان تەنانەت
بــە ھۆی سیاســەتە ھەڵەکانی داگیرکەران
ئـــەگەر زەمینەکــەش ڕەخســابێت زۆر بــە
کەمی کەڵکی لێوەرگرتووە.
بەگشــتی شــەڕی ڕەوانــی گرینگتــر لــە
شەڕی سەختە.
کاتێــک کــورد دەتوانێــت لــەو بــوارەدا
ســەرکەوتوو بێــت کــە ســەرەتا گرینگــی
شــەڕی ڕەوانی بزانێت پاش ئـــەوە پێویستە
ناوەندێــک دروســت بکرێــت کــە لــەو
بــوارەدا بتوانێــت بەرھەمھێنــەری فکــر بێت
ھەم بــۆ بەرپەرچدانــەوەی شــەڕی ڕەوانــی
داگیرکەرانــی کوردســتان و ھەم شــەڕی
ڕەوانــی لەگــەڵ داگیرکــەران بــکات؛
بەکورتــی ســەرقاڵی شــەڕی ڕەوانــی لــە
گەڵ یەکدی نەبین و ئـەو وزە بۆ دژایەتی
داگیرکەران بە کار بھێنین.

ژمارە ١٩ ، ٧٧٢ی ئاوریلی ٢٠٢٠
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اڵمەت
داربەڕوە چاوەڕوانەکەی ئازادی
پیرە هونەرمەند و خەت خۆشەکە
بەرگدورە ئارام و لە سەرخۆکە
بەهاری وەرزی ڕواننەوە و ڕاسان کەی وادەی کۆچ
بوو ؟
چ لە ناکاو بەجێت هێشتین
ڕۆشنبیرە بلیمەت و ناودارەکەی سەقز
خانەدانە گەورەکەی ورە و کۆڵنەدان ،
ئەمجارە لە کۆڕی شەونشــینی و یەلدای شــەوانی
زستاندا کێ بە شێعری پڕ لە خۆشەویستی نیشتمان
میوانداریمان بکات ؟
خووشکەکانی ڕامینی شەهیدت ،
خەڵکــی ســەقز و تیــکاب و دیوانــدەرە و مــەڕان و
تیلەکۆ
بــۆ ســەبوری و دڵنەوایی  ،لــە پاش تۆ ڕازی دڵیان
بۆ کام کێوی خۆڕاگری ئەم نیشتمانە هەڵڕێژن ؟
گوڵــە گەنمەکانــی دەشــتی هۆبەتــو لە شــیناوەردی
ئاوی وشەکانتدا فرچکیان دەگرت
تۆ بارانی ڕەحمەتی زانایی و دڵفراوانی بوویت و
لە هەموو وەرزەکاندا دەبوویتە جوانی سروشت و
قەت نەدەژاکای
دیمۆکراتە بیرمەند و لە سەرەخۆکەی کوردستان ،
سینگت دەفتەری مێژووی زێڕینی کۆڵنەدان و
زمانت بلیندگۆی ڕاستبێژی و زانست بوو
شــەقامەکانی ئــەم شــارە بــە ئەســپایی شــوێن پێــی
ڕۆژانەت هەڵدەگرن
کوڕان و کچانی ئەم کوردستانە لە ئاست خۆڕاگری
و وانەکانت سەری کڕنۆش دادەنوێنن
هەر کامەیان ڕامینئاسا دەبنە ڕۆڵەی دایکی وەتەن
شار و شاخ لە ڕێبازی ڕامینتدا دەبنە ڕێبواری هەتا
لوتکەی ڕزگاری
گەورەم ؛
بە کچەکانت بڵێ با بەس ئەسرینی جودایی داڕێژن
...
تاوێ ڕامێنن
دەور و پشــتیان پــڕە لــە ڕامین و ئامــادەی خزمەت و
سەردانانن
مامۆستا خۆشەویستەکەی هونەر ،
هەتاوە پڕ تینەکەی ڕۆژهەاڵت ،
لە پاش مەرگی ویەن و بێرلین و سێدارەکەی سەقز
ئەوە تۆ بووی هانت دەداین سەنگەر چۆڵ نەکەین و
تیشکی هیوات لە ئاسۆی ڕونەوە بەسەرماندا دەباراند
.
با ی ناهومێدی قەت نەیتوانی خەرمانی ئاواتەکانت
پەڕەوازەکا .
ئەی شێرە دڵپڕەکە و
ئەی هەڵۆ چاوتیژەکەی کوردستان
ئێســتاش وانەکانــت چــرای ڕێــگای کــوڕ و کچــی
تامەزرۆی ئازادی نیشتمانە
ئارام بنوو
ئارام بنوو
ئەی جوامێرە ئەویندارەکەی ئازادی
ئارام بنوو
ئارام بنوو
دڵنیابە شۆڕش بەردەوامە و
تۆی قەت لە بیر ناچێتەوە

ئارام بنوو گەورەم
ئارام بنوو خۆشەویستم
سەفەر ساڵمەت
ھۆ ئەوینە گڕگرتوەکەی دیداری نیشتمان ،
ســەفەر ســامەت ئەی بەورە چاونەترسەکەی سەنگەری
گوڵ و جوانی،
سەفەر ساڵمەت
سەفەر ساڵمەت
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ڕۆژنامەی کوردستان بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ناوچەکانی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر بارودۆخی مافەکانی مرۆڤ لە
کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەردیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی کۆتایی
مانگی خاکەلێوەی ساڵی ٩٩ی هەتاوی ،لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات
کە بریتین لە حاڵەتەکانی دەستبەسەر کردن ،بانگهێشت ،ئێعدام ،کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران،
کرێکاران ،خۆکوشتن ،زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.
ئەم ڕاپۆرتە لە ناوەندی ئاماری ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا ،تۆمار کراوە.
گواستنەوەی هاوواڵتییان بۆ
زیندان:

کۆمەاڵیەتییەکان بە مەبەســتی تێکدانی
بیــروڕای گشــتی و دروســتکردنی تــرس
و دڵەڕاوکــێ لــە کۆمەڵــگا ،دەسبەســەر
کراون.
لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ،هاوواڵتییەکی
کــورد بــە نــاوی «فەردیــن مەولــوودی»
خەڵکــی شــاری ســنە ،لەالیــەن هێــزە
ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر کــرا و بــۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا..

داسەپاندنی حوکمی
زیندان بە سەر
هاوواڵتییان:

ڕۆژی پێنجشــەممە ١٤ی خاکەلێــوە،
«تەحســین دادڕەس» زیندانیــی سیاســیی
کــوردی خەڵکــی گونــدی «ســەردۆش»
ســەر بــە شــاری مەریوان ،لــە زیندانی ئەو
شــارە ،بــۆ زیندانی ناوەندیی شــاری ســنە
ڕاگوێــزرا .ئــەو زیندانییە سیاســییە کوردە
بەهــۆی ئەوەیکە هاوکاری لەگەڵ ناوەندە
حکوومەتییــەکان ڕەت کردبوویەوە لەالیەن
جێگــری بەرپرســی ئیــدارەی ئیتالعاتــی
مەریوان خرابووە ژێر گوشارەوە.

دەسبەسەر کردنی
هاوواڵتییان :
ڕۆژی یەکشــەممە ١٦ی خاکەلێــوە،
بەڕێوەبەری کاناڵی تێلگرامیی «شارەکەم
پــاوە» بــە نــاوی «ســەعید ئەحمــەدی»
کوڕی نەجیم خەڵکی شاری پاوە ،لەالیەن
هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر کــرا
و بــۆ شــوێنێکی نادیــار ڕاگوێزرا.هێــزە
ئیتالعاتییــەکان ئەو چاالکە میدیاییەیان
بەهۆی باڵوکردنەوەی هەواڵی پەیوەندیدار
بــە باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی کۆرۆنــا ،لــە
ناوچەی هەورامان دەسبەسەر کردووە.
ڕۆژی یەکشــەممە ١٧ی خاکەلێــوە،
دادستانی گشتی و ئینقالبی شاری سنە،
باسی لە دەسبەســەرکردنی هاوواڵتییەک
لــە ژێــر نــاوی گەاڵلەدارێــژەی هەاڵتنــی
زیندانییانی ســەقز ،لە شاری بانە لە الیەن
پۆلیســەوە کــرد« .محەممــەد جەبــاری»
دۆزگــەری گشــتی و ئینقالبــی ســنە،
لــە شوناســی ئــەو هاوواڵتییــە دەسبەســەر
کــراوە خــۆی بــواردوە و تەنیــا وەکــوو
گەاڵڵەداڕێــژەری ســەرەکیی هەاڵتنــی
زیندانییانــی زیندانی ســەقز ،ئاماژەی بەو
هاوواڵتییە کردووە.
فەرمانــدەی هێــزە نیزامییەکانــی ماکــۆ،
باســی لــە دەسبەســەرکردنی دوو کــەس
لــە ماکــۆ بەهــۆی باڵوکردنــەوەی
هەواڵــی ڤایرۆســی کۆرۆنــا کــرد.
«حوســین ئەشــتەری» ،فەرمانــدەی هێزە
نیزامییەکانــی ماکــۆ وتی :ئەو کەســانە
بەهۆی باڵوکردنەوەی فیلمێک ســەبارەت
بــە بارودۆخــی نەخۆشــێک لــە تــۆڕە

چاالکــی مەدەنیی کوردی ،بە  ٤مانگ
زینــدان و لێدانــی  ٢٤زەربــە قامچــی
مەحکــووم کــرد .ئــەو چاالکــە مەدەنییــە
کــوردە بــە تۆمەتــی «تێکدانــی نەزمــی
گشتیی» تاوانبار کراوە.
«ســەعید ســەنگەر» ،زیندانیی سیاسیی
کــورد لــە گرتووخانەی ناوەندیــی ورمێ،
لەالیــەن لقــی ٢ی دادگای ئینقالبــی
ئــەو شــارەوە ،بــە ســەرۆکایەتی دادوەر
«شێخلوو» ،بە  ١٥ساڵ زیندان مەحکووم
کرا .ڕۆژی چوارشــەممە ٧ی ڕەشەمەی
ســاڵی  ،٩٨ئــەو زیندانییــە سیاســییە بــە
تۆمەتــی «ئەندامبــوون لــە هێزەکانــی
دژبەری حکوومەتی ئێران» ،بانگهێشــتی
لقــی ٢ی دادگای ئینقالبــی ورمــێ کــرا
و حوکمــی  ١٥ســاڵ زیندانــی لــە ١٥ی
ڕەشــەمەی هەمان ســاڵ بۆ ناوبراو بڕایەوە
و لە ڕۆژی شــەممە ٢٣ی خاکەلێوە ،ئەو
حوکمەی پێ ڕاگەیەندرا.

بێبەریبوونی زیندانییان لە
مافی مورەخەسی:

هاوواڵتییەکــی کــورد خەڵکــی گونــدی
«چــۆڕ»ی مەریــوان بــە ناوی «مووســا
یووســفی» لەالیەن دادگای ئینقالبی ئەو
شــارەوە ،بــە ســاڵێک زیندانــی تەعزیــری
مەحکــووم کــرا .ڕۆژی یەکشــەممە
١٧ی خاکەلێــوە ،لقــی ١ی دادگای
ئینقالبــی ســنە بــە ســەرۆکایەتیی دادوەر
«ســەعیدی» حوکمــی ســێ مانــگ و
ڕۆژێــک زیندانیــی بەســەر «فەردیــن
مەولوودیـ»ـــدا ســەپاند .لقــی یەکــی
دادگای ئینقالبــی ســنە ،ئــەو هاوواڵتییە
کــوردەی بە «هاوکاری لەگەڵ یەکێک
لــە حیزبــە کوردییەکانــی ئۆپۆزســیۆنی
حکوومەتــی ئێــران» تۆمەتبــار کــردووە.
دادگای ئینقالبــی شــاری مەریــوان ،بــە
بــێ ئامادەبوونی «مووســا یووســفی» لە
دادگادا ،حوکمــی یــەک ســاڵ زیندانیی
بۆ ناوبراو بڕیوەتەوە.
لقــی چــواری دادگای پێداچوونــەوەی
ســنە بــە ســەرۆکایەتیی «مســتەفا
تەیــاری» ،حوکمــی زیندانیــی «کامران
ساختمانگەر» ،چاالکی کرێکاریی کورد
کە بە  ٦ساڵ زیندانیی تەعزیری لەگەڵ
توندترین سزا مەحکووم کردبوو ،پشتڕاست
کــردەوە .دادگای پێداچوونــەوەی ســنە بە
ڕەتکردنــەوەی پێداچوونــەوەی دۆســیەی
ئــەو چاالکــە کرێکارییــە ،بە پشتبەســتن
بــە بەنــدی ئەلفی مادەی ٤٥٥ی یاســای
ئایینــی دادڕەســیی کەیفــەری ،بەرگــەی
فەرمیی پێداچوونەوەی پشتڕاســت کردەوە
و ئەوە بڕیاری کۆتاییە.
لقــی ١٠١ی دادگای کەیفەریــی ٢ی
شــاری مەریــوان «وریــا دلئەنگیــز»،

ڕۆژی یەکشــەممە ١٧ی خاکەلێــوە،
«ڕەحیــم مەحمــوودی ئــازەر» زیندانیــی
سیاســیی کورد لــە گرتووخانەی زیندانی
ناوەندیــی شــاری ورمــێ  ،بــە تۆمەتــی
«بەزاندنــی ســنوور» کــە بــە  ٩مانــگ
زیندانــی حوکــم دراوە ،لــە زیندانی ورمێ
ئازاد نەکرا.
دادســەرای نیزامیــی ورمــێ داخوازیــی
لێخۆشــبوون و ئازادیــی بێمەرجی «فاروق
شــاروێرانی» و «ئەمیــر پەیغامی» ،دوو
زیندانیــی سیاســیی کــوردی خەڵکــی
شــنۆی لــە زیندانی کرمــان ڕەت کردەوە.
بــه وتــەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار ،ئــەو
دوو زیندانییــە کــوردە پــاش باڵوبوونەوەی
ڤایروسی کۆرۆنا چەند ڕۆژ پێش هاتبوونە
مورەخەســی و بــۆ داخوازیــی لێخۆشــبوون
و ئازادیــی بێمــەرج ســەردانی دادســەرای
نیزامیی شاری ورمێیان کردبوو.

کۆڵبەرێــک بە نــاوی «مەجید بەرایی»
بەسەختی بریندار بوو.
ئــەو کۆڵبەرانــە لــە نزیکــی گونــدی
«شێخسلوو» و لە بەرزاییەکانی سنووری
چاڵدێــران کەوتوونەتــە بۆســەی هێزەکانی
سپای پاسداران.

بانگهێشت کردنی
هاوواڵتییان بۆ ناوەندە
ئیتالعاتییەکان:
ناوەنــدە ئیتالعاتییــەکان لــە مــاوەی
مانگێکدا ،بۆ گوشار خستەسەر پزیشکی
خۆشــناوی ســەقز د.ڕەحیم یووسفپوور٨ ،
جار بانگهێشتنامەیان بۆ ناردووە .لە گرتە
ڤیدیۆییەکــی  ٥٣چرکەییــدا ،دوکتــور
«ڕەحیم یووسف پوور» ،باس لەوە کردووە
کــە هــەر ڕوونکردنەوەیەکــی بەنیســبەت
نەخۆشــیی کۆرۆنــا لە الپەڕەی کەســیی
خۆیدا لە ئینســتاگرام باڵو کردووەتەوە ،لە
الیەن الیەنــە پێوەندیدارەکانەوە ،ئەو هەواڵە
ڕەت کراوەتــەوە ،کــە ئــەو هەواڵە دوورە لە
ڕاستی.
«شــارام ســەفەری» ،ڕۆژنامەنــووس و
بەڕێوەبــەری کاناڵــی تێلێگرامیی «ڕاوێژ
پــرس» ،بانگهێشــتی دادگای ســەرپێڵی
زەهــاو کــرا .ئــەم ڕۆژنامەوانــە بەهــۆی
باڵوکردنــەوەی هەواڵــی پەیوەندیــدار بــە
ڤایرۆســی کۆرۆنــا ،بانگهێشــتی دادگا
کــراوە و ڕۆژی شــەممە ٢٣ی خاکەلێوە،
دەبێ لە دادگا ئامادە بێت.

تەقینەوەی مین:

مانگرتنی زیندانییان:
دیوانــی بــااڵی واڵت لەژێــر گوشــاری
ســپای پاســداران حوکمــی لەســێدارەدانی
«ئەرسەالن خودکام» ،زیندانیی سیاسیی
کــوردی لە گرتووخانــەی ناوەندیی ورمێ
پشتڕاست کردەوە .بە وتەی سەرچاوەیەکی
ئــاگادار لــە زیندانی ورمێ ،ئەو زیندانییە
سیاســییە کــوردە ،لــە مــاوەی دوو ســاڵی
ڕابــردوودا ،ســێ جــار بــە حوکمەکــەی
ناڕەزایەتــی دەربڕیــوە و دیوانــی بــااڵی
واڵتیــش بــە ڕەتکردنــەوەی پێداچوونەوە بە
حوکمی ئەو زیندانییە سیاســییە ،حوکمی
لەسێدارەدانەکەی پشتڕاست کردووەتەوە.
ســەر لــە بەیانــی ڕۆژی شــەممە ٢٣ی
خاکەلێــوە ،حوکمــی ئێعدامی «مســتەفا
ســەلیمی» ،زیندانیــی مەحکــووم بــە
ئێعــدام لــە زیندانــی ســەقز جێبەجــێ کرا.
ئــەو زیندانییــە بــۆ جێبەجــێ کردنــی
حوکمەکــەی لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا ،بۆ
ژووری تاکەکەسیی گوازرابووە.

خۆکوژی ژنان و پیاوان:

کوژران و برینداربوونی
کۆڵبەران و کاسبکاران:
ڕۆژی دووشــەممە ١٨ی خاکەلێــوە،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «بورهــان
جنیکانلــو» تەمــەن  ٢٨ســاڵ ،خەڵکــی
شــاری بــازرگان ســەر بــە ماکــۆ ،لــە
بەرزاییەکانــی ســنووری ئــەو شــارە بــە
تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتی
ئێران گیانی لەدەســت دا و دوو کۆڵبەری
دیکە بریندار بوون.
ئێــوارەی ڕۆژی چوارشــەممە ٢٠ی
خاکەلێــوە ،تەرمــی کۆڵبەرێــک بە ناوی
«عەســکەر محەممــەدی» خەڵکــی
گونــدی «نەبــی کەندیـ»ـــی بەخشــی
ناوەندیــی چاڵدێــران لــە بەرزاییەکانی ئەو
شارەدا دۆزرایەوە.
لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــروودا ژمارەیەک لە
کۆڵبەرانــی کــورد لە ســنووری چاڵدێران
کرانــە ئامانجــی تەقــەی ڕاســتەوخۆی
هێزەکانی ســپای پاســداران و لە ئاکامدا

ئێعدام کردن و
داسەپاندنی ئێعدام بە سەر
هاوواڵتییان:

دوو ســەربازی هێزەکانــی ئینتزامیــی بــە
ناوەکانــی «جــەواد مێهــریزادە و مازیــار
ئیســتراکی» کــە لــە جادەی سەرشــیوی
ســەقز ،تووشــی ڕووداوی تەقینــەوەی
میــن ببــوون ،پزیشــکان بە هۆی قورســی
برینەکانیانــەوە ،ناچــارن قوالپەی پێی ئەو
دوو سەربازە بقرتێنن.

هــۆکاری نادیار کۆتایی بە ژیانی خۆی
هێنــا .ئــەو هاوواڵتییە کــوردە ،لە ڕێگای
خۆهەڵواسینەوەی خۆی کوشتووە.
ڕۆژی هەینــی ٢٢ی خاکەلێــوە ،کچــە
مێرمنداڵێکــی تەمــەن ١٢ســاڵ خەڵکــی
شــاری هیلیالن ســەر بە پارێــزگای ئیالم،
بەهــۆی دەســکورتی و هــەژاری دەســتی
دایە خۆکوژی و کۆتایی بە ژیانی خۆی
هێنــا .ئــەو کچە مێرمنداڵە ،پۆلی پێنجی
ســەرەتایی بووە و بەهۆی نەبوونی پارە بۆ
کڕینــی جلوبەرگــی کوردی لە نەورۆزدا،
خۆی کوشتووە.
لەالیەکــی دیکــەوە ،پیاوێکــی پێــی لــە
تەمــەن خەڵکــی شــاری مێهــران ،بەهۆی
هــەژاری و دەســکورتی بــە چەکــی ڕاو
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.

ڕۆژی شــەممە ١٦ی خاکەلێــوە،
هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی «مەیســەم
تەهماســبی» خەڵکی شــاری دێــوالن ،بە

لــە ڕۆژی یەکشــەممە ٢٤ی خاکەلێــوە،
زیندانییەکــی سیاســیی کــورد بــە نــاوی
«ئیســماعیل موریــدی» خەڵکی گوندی
«قوڵقوڵــە»ی شــاری سەالســیباوەجانی،
بەنیســبەت پێنەدانی مورەخەســیی بێمەرج
لەالیــەن بەرپرســانی زیندانــی دێزڵئــاوای
کرماشانەوە ،مانی لە خواردن گرتووە.

گیان لە دەسدانی زیندانی
لە زیندان:
وتەبێــژی مافــی مرۆڤــی ڕێکخــراوی
نەتــەوە یەکگرتــووەکان خوازیــاری
واڵمدانەوەی بەرپرســانی ئێرانی ســەبارەت
بــە کوشــتنی «دانیــال زەینەلعابدینــی»
مێرمنداڵــی کــوردی خەڵکــی مەهابــاد
بــوون کە لە گرتووخانــەی میاندواو لەژیر
ئەشــکەنجەدا کــوژراوە .ڕۆپــرت کلویــل،
وتەبێــژی مافــی مرۆڤــی ڕێکخــراوی
نەتەوە یەکگرتــووەکان لە بەیاننامەیەکدا،
کــە ڕۆژی هەینــی ١٥ی خاکەلێــوە،
بــاو کراوەتــەوە ،نیگەرانیــی خــۆی لــە
کوژرانــی زیندانییــەک و بارودۆخــی
زیندانییانــی دیکــە دەربــڕی و خوازیــاری
واڵمدانــەوەی بەرپرســانی ئێرانــی بووە .لە
بەیاننامەکــەی مافی مرۆڤی ڕێکخراوی
نەتــەوە یەکگرتووەکاندا هاتووە« :ئێمە بە
باڵوکردنــەوە و بیســتنی ڕاپۆرتگەلێــک
ســەبارەت بــە کوژرانــی مێرمنداڵێــک
بەهۆی ئازار و ئەشــکەنجەی مەئموورانی
زیندان تووشی ترس و سەرسامی بووین».
ئێــوارەی ڕۆژی شــەممە ٩ی خاکەلێــوە
بەندکراوانــی دوو بەنــدی گرتووخانــەی
مەهاباد ،لە هەمبەر پێنەدانی مورەخەسی
بــەو زیندانییانــە و باڵوبوونــەوەی پەتــای
کۆرۆنــا ،ناڕەزایەتییــان دەربــڕی و لــەو
ناڕەزایەتییــەدا ،دانیــال زەینۆلعابدینــی
لەگــەڵ ژمارەیــەک لــە بەندکراوانــی
زیندانی مەهاباد بۆ زیندانی «میاندواو»
دوور خرابــووە و لەژێــر ئازار و ئەشــکەنجە
مەئموورانــی زینــدان گیانــی لەدەســت
دابوو».

