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ئەمریکا بەڕوونی بە
تاران دەڵێت:
سنووری خۆی بزانێ!

ڕاهێنەری،
فێرگەیەک بۆ فێربوون
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داپۆشینی قهیران به قهیران

پـەیــڤ

مێژوو دژ به مرۆڤ
كەریم پەرویزی

لــە حاڵێکــدا کــە قەیرانی کۆرۆنا بەســەر
هەمــوو جیهانــدا باڵی کێشــاوە ،خەڵکانی
ئێــران بــە هەمــوو چیــن و توێژەکانیانــەوە
دۆخێکــی دژوارتــر تێدەپەرێنــن ،بــێ
مودیریەتــی و بــێ کفایەتــی بەرپرســانی
رێژیمی ئێران کە بووە هۆی باڵوبوونەوەی
زیاتــری ڤایرۆســی کۆرۆنــا لــە ئێرانــدا
بەچەشــنێکە کــە ژیانــی خەڵــک چەنــد
قــات زیاتــر لە پێشــوو لــە گێژەنەی خۆی
دەرچووە.
لەم ڕۆژانەدا کرێکاران دۆخێکی دڵتەزێن
تێدەپەڕێنــن  ،بارودۆخێكــی زۆر دژوار
بەســەر کار و ژیانی کرێــکاران و توێژی
هــەژاری کۆمەڵگادا ســەپاوە .بارودۆخی
بنەماڵە کرێکارییەکان بە لەبەرچاوگرتنی
بەرزبوونــەوەی چەند بەرابەری نرخەکان و
دابەزینی توانایــی کڕینی کرێکاران زۆر
جێگای نیگەرانییە ئەمەش لە کاتێکدایە
کە بەرپرســانی رێژیم کە دەســتیان بەسەر
هەموو ســەرچاوە و ســامانی ئەو خەڵکەدا
گرتووە تەنیا وادە و بەڵێنی درۆ بە خەڵک
دەدەن.
بابەتێک کە لەم دواییانەدا نیگەرانیەکی
زۆری الی خەڵکانی کەمداهات دروســت
کــردووە ،دەرکــردن و کــەم کردنــەوەی
کرێکارانــی شــیرکەت و کارگەکانــن،
زۆرێــک لــە کرێــکاران بــە تایبــەت
کرێکارانــی موچەخــۆری ڕۆژانــە لــە
مــاوەی رۆژانــی رابــردوودا لــە ســەر
کارەکانیــان دەرکــراون ،بــێ ئــەوەی کــە
لەالیەن رێژیمەوە ئاوڕێکیان لێبدرێتەوە.
نەبوونی یاســایەکی تۆکمە بۆ پشــتیوانی
لــە کرێکاران ،قەیرانەکانی نەبوونی کار،

نەبوونــی ئەمنیەتــی پیشــەیی و نەبوونــی
ئێمکاناتــی تەندڕوســتی بۆ پێشــگیری لە
تووشــبوون بەم نەخۆشــییە ،نیگەرانییەکی
زۆری لــە هەمبــەر دۆخــی کرێــکاران
پێکهێناوە.
لــە حالێکــدا ئــەم قەیرانــە ،کاریگەریــی
لەســەر ئابووریــی زیاتــر لــە  ١٩٠واڵتــی
جیهــان دانــاوە ،بــەاڵم زۆرێــک لــە واڵتان
بــە بەرێوەبەرییەکــی دروســت و رێــکاری
بــاش وەکــوو مەعافیەتــی ماڵیاتــی و
یارمەتــی ماڵــی بــەو کەســانەی کــە
بــە هــۆی ئــەم دۆخــەوە بێــکار بوونــە،
یارمەتــی خەڵکەکەیــان دەدەن .بــەاڵم
بەپێچەوانــەوە لــە ئێراندا بەهــۆی نەبوونی
یاســایەکی درووستی پشــتیوانی لە چینە
خوارووەکانــی کۆمەڵــگا دەبینیــن کە ئەم
توێــژە لــە کۆمەڵــگا نەتەنیــا دەبنە یەکەم
قوربانییەکان بەڵکوو ئەگەری ســڕینەوە و
لەنێوچوونیشیان لەسەرە.
چەنــد ڕۆژ لەمــەو پێــش جێگــری
ئابووریــی وەزارەتــی کار و خۆشــبژێویی
کۆمەاڵیەتیـ»ـــی ڕێژیــم لــە ڕاپۆرتێکــدا
کاریگەرییەکانــی
لەهەمبــەر
تەشەنەســەندنی ڤایرۆســی کۆرۆنــا
لەســەر ئابووریــی ئێــران هۆشــداریی داو و
ڕایگەیانــد :زیاتــر لــە  ٤میلیــۆن و ٨٠٠
هەزارکــەس لەوانــەی کــە کاریــان هەیە،
مەترســیی ئەوەیان لەســەرە کە کارەکانیان
لەدەســت بدەن و دۆخی کاروکاسبی دوای
تەشەنەســەندنی کۆرۆنا بچێتە حاڵەتێکی
قەیراناوییەوە.
لــەم ڕاپۆرتــەدا جەخــت کرابوویــەوە کــە
تەشەنەســەندنی نەخۆشــیی کۆرۆنا بووەتە

هۆی ئەوەی کە بازاڕی کار لە هەر دوو
بــواری ‹›دەرخســتە و خواســتە›› (عرضە
و تقاضــا) بچێتــە ژێــر کاریگەرییــەوە،
لەالیەکــی دیکەشــەوە داخســتن و
کەمبوونــەوەی چاالکییــەکان ،دەرکردنی
هێزی کاری لێدەکەوێتەوە.
هەروەها باس لەوە کراوە کە بازاڕی کاری
ئێــران لە ســاڵی ١٣٩٩ی هەتاوی لەگەڵ
دابەزینــی ڕێــژەی بەشــداری ،دابەزینــی
پیشــە و بەرزبوونــەوەی بێکاری بــەرەوڕوو
دەبێتــەوە .دواییــن ئامــارە فەرمییەکانــی
ڕێژیمی ئێرانیش دەریانخســتووە کە نرخی
هەاڵوســان و بێــکاری کــە کۆی ئەم دووە
دەبێتە نرخی چارەڕەشــی ،لە پارێزگاکانی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و کــۆی ئــەو
پارێزگایانــەی کــە نەتەوەکانــی ئێرانــی
تێــدا نیشــتەجییە لە ســاڵی ٩٨دا زۆرترین
ئاماریان هەیە.
بەپێی ئەم ئامارە نرخی چارەڕەشیی واڵت
بەپێــی دواییــن نرخی بێکاری لە زســتانی
 ٩٨و نرخــی هەاڵوســان لــە خاکەلێــوەی
ســاڵی ٩٩دا ٤٢.٨ ،لەســەد ڕاگەیەندراوە.
لــەو ئامارانــەدا پارێــزگای «لوڕســتان بە
نرخی چارەڕەشــیی  ٥٣.٨لەســەد» پلەی
یەکەم و «پارێزگای ســنە لە کوردستانی
ڕۆژهــەاڵت ،بــە  »٥١.٦و «چوارمەحاڵ
و بەختیــاری بــە  »٤٨.٧کــە زیاتــر لــە
نێونجیــی واڵتن ،بە ڕزنەوە پلەکانی دووەم
و سێیەمیان هەیە.
پێــوەری چارەڕەشــی پەیوەندییەکــی
پێچەوانەی لەگەڵ خۆشــبژێویی ئابووری
هەیــە و چوونەســەرەوەی ئــەو پێــوەرە لــە
هــەر پارێزگایەکــدا نیشــاندەری دۆخــی

نالەبــاری ئابووریی ئــەو پارێزگایەیە .ئەو
ئامارانــە نیشــان دەدات کــە بە ســەرنجدان
بــە دابەزینــی توانــای کڕینــی خەڵــک
بەنیســبەت زۆربوونەوەی نرخی هەاڵوســان
و زۆربوونــەوەی هــەژاری و بێــکاری ،ئەو
پارێزگایانــە زیاتر لە شــوێنەکانی دیکەی
ئێران دۆخی بژێویی ژیانیان ناجێگیرترە.
پارێزگاکانی «چوارمەحاڵ و بەختیاری،
کرماشــان ،سنە ،سیســتان و بەلووچستان،
لوڕســتان و خووزســتان» ،زۆرتریــن نرخی
چارەڕەشــییان هەبووە کە نیشان دەدات کە
دۆخەکــە لە پارێزگاکانی نەتەوەکانی نێو
چوارچێوەی ئێران زۆر قەیراناویترە.
ڕێژیمــی ئیــران بــەردەوام و بــە شــێوەی
سیســتماتیک ســەرجەم مافەکانــی
نەتەوەکانــی دیکــەی ئێرانــی پێشــێل
کــردووە و زۆربوونــی نرخــی چارەڕەشــی
لەو پارێزگایانەدا هەوڵێکە بۆ لە هەژاریدا
هێشتنەوەی خەڵکی ئەو پارێزگایانە.
ئەمــە ئــەو دۆخــە قەیراناوییەیــە کــە بــۆ
چینــی هــەژاری کۆمەڵــگا وێنــا کــراوە؛
بــەاڵم هــاوکات لەگەڵ ئەمەش پرســێک
کــە جێگــەی داخە و نموونەکەی تەنیا لە
کۆمەڵگایەکــی بەاڵلێــدراوی وەک ئێران
دەبینــرێ ،تــرس لــە درکاندنــی زانیاری و
باڵوکردنەوەی ڕاستییەکانە!
لــە کۆمەڵــگا دیکتاتۆرلێدراوەکانــدا
مەترســیدارترین پرس بۆ دەســەاڵت بریتییە
لە تەشەنەســەندنی ڕاســتییەکان؛ ئەم حاڵە
هەنووکە لە ئێراندا بەتەواوی زاڵە و بەچاو
دەبینرێــت! بۆنموونە ،د .ڕەحیم یوســفپوور
کــە لــەم ڕۆژانــەدا نازنــاوی «پزیشــکە
ڕاســتبێژە»کەی لە دنیــای مەجازیدا پێ

دراوە لــە گرتەڤیدیۆییەکــدا بەڕوونــی و
بــێ پێچوپەنا باســی لە بانگهێشــتکردنی
خــۆی و هەرەشــەی ناوەنــدە ئەمنیەتــی و
ئیتالعاتییەکانی ڕێژیم کرد!
ناوبراو لە یەکەم ڕۆژەکانی بالوبوونەوەی
کۆڤیــد 19بــە باڵوکردنــەوەی ڤیدیۆیەک
هۆشــداری جیــدی بــە خەڵــک دابــوو کە
دۆخــی کوردســتان و پارێــزگای ســنە
لەباری تەشەنەســەندنی نەخۆشی کۆرۆنا
زۆر خراپــە بــەاڵم ئۆرگانــە پێوەندیدارەکان
ئــەم قســەی ناوبراویــان ڕەد دەکــردەوە کــە
دواتر دەرکەوت ،د.یووسفپوور بە درووستی
لوتکەی قەیرانەکەی درک پێ کردووە و
ئەوەی کە حاشای لە بوونی ئەم ئێپیدیمییە
دەکردەوە وەک هەمیشە ،الیەنی درۆ بووە
؛ لــە نوێتریــن ئامارەکانیشــدا کۆمیتــەی
زانیــاری گەیاندنــی ســتادی بەڕێوبەریــی
کۆرۆنای زانکۆی زانســتە پزیشکییەکان
ئاشکرای کردووە کە پارێزگای کرماشان
لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت ،یەکێک لەو
پارێزگایانەیــە کــە کۆرۆنا بە شــێوەیەکی
بەرچاو باڵو بووەتەوە و دۆخی مەترسیدارە.
بۆیــە بــەدوور نازانرێــت کــە لــە
پڕۆســەیەکی گوماناوی تردا هاوشــێوەی
ئــەو ســێناریۆیانەی کــە بــۆ زۆرێــک لــە
چاالکانی سیاســی ،چاالکانــی مەدەنی،
چاالکانــی ژینگەپارێــز و  ...کــە تەنیــا
و تەنیــا ئامانجیــان گەیاندنــی زانیاری بە
خەڵک و ڕۆشــنگەری لەسەر رووداوەکان
بــووە حەزفــی بکــەن .ئەمــە ئــەو کەتوارە
حاشــاهەڵنەگرەیە کە ســااڵنیکە لە ئێرانی
ژێــر دەســەاڵتی کۆمــاری ئاخونــدی و
سپای تێرۆریستی پاسداراندا دەبینرێ.

سیســتمی كۆلۆنیالیســتیی حاكــم لهســهر
نهتهوه ســتهملێكراوهكان ،نهك ئێستا داگیر
دهكا ،بهڵكــوو ههوڵــی شــێواندنی مێژوو و
چهواشــهكردنی ڕاســتییهكانیش دهدا و بــه
واتایهكی دیكــه داگیركهری ههنووكهیی،
ههوڵی داگیركردنی مێژووش دهدا.
لــهم بیركردنــهوه ئیدئۆلۆژیكییــهدا ،مێژوو
وهكــوو كۆمهڵێــك ڕووداوی ڕاســتی بــاس
ناكــرێ ،بهڵكــوو لــه نێــو ڕووداوهكانــی
ڕابــردوودا ،ههندێكیان ههڵ دهبژێرێ و به
دهستێوهردانهوه باسیان دهكاتهوه و له پهنای
یهكیــان دادهنــێ و مێژوویهكی دهســكردی
لێ دروست دهكا.
ئــهم مێــژووه دهســكرد و درۆینهیــ ه دهكا به
بنهمای هۆكارهێنانهوه و ئیستدالل و بهم
شــێوهیه له ســهر بناخهی درۆ ،درۆیهك بۆ
بهردهوامیــی سیســتمه دژهههقیقهتهكــهی
دههۆنێتهوه.
لــهم ڕهوتــه چهواشــهیهدا ،تهنانــهت دوای
نهمانــی دهســهاڵتدارهكهش ،مێــژووی
چهواشه سااڵنێكی زۆر دووباره و چهندباره
بــه نهوهكانــی واڵت دهگوترێتهوه و ئێســته
هــهر كــهس له ئێراندا كتێبــی مێژوویی به
زمانی غهیره فارسی بخوێنێتهوه بهتهواوی
ههموو سحر و جادووی مێژووی درۆینهی
ئێرانی باســتان و ســهدهكانی دواتریشی بۆ
دهردهكهوێ.
ئهوهی كه سیستمی كۆلۆنیالیستی و بهناو
ڕووناكبیرانی ســهر بهو سیستمه ،كهسانێك
وهكــوو فرووغــی لــه ســهردهمی پاڵــهوی
و كهســانی ســهربه كۆمــاری ئیســامی
وهكــوو بێهنــوود و حهجاریان و نووســهرانی
مێهرنامه و «چشم انداز» و  ...دهیكهن،
بهتاڵكردنــهوهی مێشــكی مرۆڤــهكان لــه
نێــو كۆمهڵگای فرهنهتــهوهی ئێراندایه كه
ڕابــردووی ئهم واڵته پڕئاژاوهیه ،بهجۆرێك
ڕێك بخهنهوه كه ناســنامهیهكی جیاواز بۆ
مرۆڤ دروست بكهن.
لهم ناســنامه دهســكردهدا ،دهبێ كورد وای
لێ بێ كه پێشــهوا و كۆماری كوردســتان
و حیزبی دێموكرات به دهسكردی واڵتانی
بیانــی بناســێ و ڕهزاخــان و خومهینی به
قارهمانانی میللی!
ئێســته كهســێك وهكــوو زاهیدیــی كــوڕی
كوودهتاچیــی ســاڵهكانی  ،١٣٣٢قاســم
سولهیمانیی تیرۆریستی پێ قارهمانه!
الی مێــژووی چهواشــهكراو ،دهســهاڵتی
مــاددهكان ،دهســهاڵتێكی بێــزراو نیشــان
دهدرێ و دهســهاڵتی ههخامهنشــی بــه
دهســهاڵتێكی جێــگای شــانازی .ههر لهم
ڕاســتایهدایه كــه دهســهاڵتی ســهفهوی
دهكــرێ بــه شــانازیی ئێــران و دهســهاڵتی
زهندییهكان به شپرز و جێی شهرمهزاری!
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پەیامــی «مســتەفا هیجــری»
بەبۆنــەی ١ی مەی
«مســتەفا هیجری» لێپرسراوی گشتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بەبۆنــەی ١ی مــەی ڕۆژی جیهانیــی
کرێکاران پەیامێکی باڵو کردەوە.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
لە ڕۆژی جیهانیی کرێکاردا ،پیرۆزبایی
لــە هەمــوو کرێکارانی ئێــران و بەتایبەت
کرێکارانــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
دەکەین و پشــتیوانی لــە خەباتیان لەپێناو
گەیشــتنیان بــە مافــە پێشــێلکراوەکانیان

لەالیەن ڕێژیمی ئێرانەوە دەکەین.
ســەرکەوێ خەباتــی پێکەوەیــی چیــن و
توێژەکان و هەموو نەتەوەکان لە ئێراندا.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری
١٢ی بانەمەڕی ١٣٩٩ی هەتاوی

ناوەنــدی هاوکاری:
کــردەوە تێرۆریســتییەکەی عەفریــن
مەحکــووم دەکەین
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران لــە بەیانییەیەکــدا
کــردەوەی تێرۆریســتیی عەفرینــی
مەحکووم کرد و لە هەمانکاتدا داوای لە
کۆمەڵگەی جیهانیی کرد نابێ کورد لە
کوردســتانی ڕۆژئاوا کە ڕۆڵی سەرەکی
لە تێکشــکاندنی ڕێکخراوی تێرۆریستیی
داعشــدا هەبووە ببنە قوربانیی کارەســاتی
تێرۆریستی.
دەقی بەیانەکە بەم چەشنەیه:
ڕوانگــەی ســووریە بۆ مافەکانی مرۆڤ
ڕایگەیانــدووە کــە تەقینەوەکــەی ڕۆژی
سێشــەممە٢٨ ،ی ئاوریــل لەنێــو شــاری
عەفرین بووەتە هۆی کوژرانی  ٥٣کەس
و برینداربوونــی زیاتــر لــە ١٧٦کەســی
دیکــه .وەک لــە وردەکاریــی ئەم ڕووداوە
دەردەکــەوێ تەقینەوەکــە کــە بەهــۆی
تانکەرێکی بۆمبڕێژکــراوەوە بووە ،بووەتە
هۆی ئاگرکەوتنەوەیەکی گەورە و بەشی
زۆری کــوژراوان و بریندارانی ئەم کردەوە
تێرۆریســتییە سووتاون و بەهۆی سەختیی
برینــی زۆر لــە برینــدارەکان وێدەچــێ
ژمارەی کوژراوانی ئەم ڕووداوە سامناکە
بەرەو سەرتر بچێ.
ئــەم کــردەوە تێرۆریســتییە خەڵکــی
مەدەنیــی شــاری عەفرینــی کردووەتــە
ئامانج ،خەڵکێکی ســڤیل لە ناوچەیەکی
شــەڕلێدراو کــە دوای داگیرکردنــی
شــارەکەیان لەالیەن حکوومەتی تورکیەوە
ئامــادە نەبــوون زێد و نیشــتمان و شــوێنی
ژیانی خۆیان چۆڵ بکەن.
لــە ســەرەداوەکانی ئــەم ڕووداوەش
دەردەکــەوێ کــە مەبەســتی ســەرەکیی
گــرووپ و الیەنــە تێرۆریســتییەکان لــەو
تەقینەوەیە هەڕەشــە بۆ ســەر دانیشتووانی

عەفریــن بــووە ،بۆ ئەوەی ئــەو کوردانەی
هەتــا ئێســتاش ســەرەڕای هەمــوو
گوشــارەکان خۆڕاگرییان کردووە ،دەســت
لــە ژیان و ماڵ و حاڵــی خۆیان هەڵبگرن
و ئەو ناوچەیە چۆڵ بکەن.
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران ئــەم کــردەوە
تێرۆریســتییەی ســەر شــاری عەفریــن بە
توندی مەحکووم دەکا و وێڕای دەربڕینی
هاوخەمــی لەگــەڵ خوشــک و براکانمان
لــە ڕۆژاوای کوردســتان ،هــاوکات داوا
لــە کــۆڕ و کۆمەڵــە نێونەتەوەییــەکان و
واڵتانــی بەشــدار لــە هاوپەیمانیــی دژ بە
تێــرۆر دەکا کــە بــە هەســتیارییەوە لــەو
بابەتــە بڕوانــن و پێــش بەم دەســتدرێژییانە
و ڕوودانــی کارەســاتی ئینســانیی لــەم
چەشــنە بگــرن .بێگومــان نــه مــاف و
ئازادییهکانــی گهلــی کــورد له ســووریه
و نــه پێــوهره ئینســانی و شارســتانی و
نێونهتهوهییــهکان ڕێگــە دەدەن ،خەڵکــی
ڕۆژاوای کوردســتان کە ڕۆڵی سەرەکی
و بنەڕەتییان لە تێکشکاندنی ڕێکخراوی
تێرۆریســتیی داعش لە سورییە بووە ،ببنە
قوربانیی توندوتیژی و تێرۆر و کارەساتی
لەمجۆرە .بۆیە وێڕای مەحکوومکردنەوەی
ئەو کردەوە تێرۆریســتییە داوا لە واڵتان و
الیەنە نێونەتەوەییەکان و واڵتانی بەشــدار
لــە هاوپەیمانیــی دژ بە تێرۆر دەکەین لەو
پێوەندییەدا هەنگاوی جیدی و بەرپرســانە
بنێن.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
٢٩ی ئاوریلی ٢٠٢٠ی زایینی
١٠ی بانەمەڕی ٢٧٢٠ی کوردی

گرووپــی ســایبێریی ڕێژیمــی
ئێــران لــە هێرشــەکانی لــە دنیای
مەجازیــدا بەردەوامە

پەیامــی «مســتەفا هیجــری» بەبۆنــەی ڕۆژی خوێنــدکاری کــورد
«مســتەفا هیجری» لێپرسراوی گشتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بەبۆنــەی ڕۆژی خوێنــدکاری کــورد
پیرۆزبایی لە خوێندکارانی کورد کرد.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
پەیامــی «مســتەفا هیجــری» بەبۆنەی
ڕۆژی خوێندکاری کورد
١٢ی بانەمەڕ ،ســاڵڕۆژی شەهیدبوونی
ئیســمایل شــەریفزادە و هاوڕێیانــی لــه
حەماسەی بە شکۆی بەربەرەکانێی ڕۆڵە
قارەمانەکانــی دێموکرات لە ١٣٤٦- ٤٧
لەگەڵ رێژیمی پاشایەتی ئێران دایە ،بەو

ڕۆژهــەاڵت و یەکیەتیــی خوێندکارانــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،ســەری
ڕێــز بۆ شــەهیدانی ئەو ســااڵنە و هەموو
شــەهیدانی ڕێگای خەبــات بۆ ڕزگاریی
کورد دادەنوێنین.

بۆنــەوە ئەو ڕۆژە بــە ڕۆژی خوێندکاری
کورد دیاری کراوە.

لــەم ڕۆژەدا وێــڕای پیرۆزبایــی لــە
ســەرجەم خوێندکارانــی کــوردی

حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری
١١ی بانەمەڕی ١٣٩٩ی هەتاوی

پیرۆزبایــی دەزگای ڕاگەیاندنــی حیزبــی دێموکــرات لــە ڕۆژنامەنووســانی کــورد
دەزگای ڕاگەیاندنــی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران بەبۆنــەی ١٢٢هەمین
ســاڵڕۆژی «ڕۆژنامەگەریــی کوردی»
پەیامێکــی پیرۆزبایــی ڕوو لــە
ڕۆژنامەوانانــی دەروەســتی کــورد بــاو
کردەوە.
دەقی ئەو پەیامە بەم چەشنەیە:
ڕۆژنامهنووســی كــوردی دهروهســته
بهرامبهر به ههقیقهت و گهشهكردن.
ڕۆژنامهنووســی ،نهتهنیــا كارێکــە وهكوو
كارهكانــی دیكهی نێــو كۆمهڵگا ،بهڵكوو
ئهركێكــی ئهخالقیشــه كــه زانیــاری بــه
كۆمهڵــگا دهدات و وشــیاری لهنێــو
كۆمهڵــگادا بــاو دهكاتــهوه .ســهرهڕای
ئهوانــهش ،ڕۆژنامهگهریــی كــوردی

ئهركێكی گهورهتریشــی لهســهر شــان بووه
كــه بریتــی بووه له پاراســتن و پــهرهدان به
زمانــی كوردی كه كۆڵهكهی ناســنامهی
نهتهوهییه.
له ٢٢ی ئاڤریلی ١٨٩٨ـــەوه كه «مێقداد
مهدحــهت بهدرخــان» ،یهكــهم ڕۆژنامهی
كوردیی به ناوی «كوردستان» له قاهیره
چــاپ و بــاو كــردهوه ،هەتاكــوو ئێســتا
ڕۆژنامهنووســیی كــوردی ســهدان ملــه
و هــهورازی بڕیــوه و لهنێــو نهتهوهیهكــی
بندهســت كه لــه چهند بڕگهیهكــدا نهبێت،
حكوومــهت و دهســهاڵتێكی نهبــووه
تاكــوو پاڵپشــتی ڕۆژنامهنووســی بێــت،
سهركهوتنی گهورهی له بواری گهیاندنی
زانیــاری و دهروهســتی لــه باڵوكردنــهوهی

زانیاریی دروســت و پاراســتن و پهرهدان به
زمانی كوردیدا تۆمار كردووه.
ڕۆژنامهنووســیی ئهمــڕۆی كــوردی ههر
چهنــد له بــواری تێكنیكهوه پێشــكهوتنی
زۆری بهخۆوه بینیوه و دهرهتانهكان یهكجار
زۆر بهرفروانتــر بوونــه ،بــهاڵم پێویســته
كــه پابهنــدی ســێ بنهمــای ســهرهكیی
ڕۆژنامهنووسیی كوردی بێت« :دهروهستی
بهرامبهر به ههقیقهت و ڕاستی ،پاراستن
و پــهرهدان بــه زمانی كوردی ،پاراســتنی
سنوورهكانیبهرژهوهندیی بااڵی نهتهوهیی
و نیشتمانیی كوردستان».
لــه ســاڵڕۆژی ڕۆژنامهنووســیی
كوردیــدا وێــڕای پیرۆزبایــی لــه ههمــوو
ڕۆژنامهنووســانی دهروهســتی كــورد و

كوردستانی ،هیواخوازین كه بهربهستهكانی
بــهردهم ئازادیــی ڕادهربڕیــن و چاپهمهنی
كــه لهالیــهن داگیركهرانــی كوردســتان و
بهتایبــهت كۆماری ئیســامییهوه دهخرێنه
بــهردهم ڕۆژنامهنووســانەوە لهنێــو بچــن و
ڕۆژنامهنووســیی كــوردی لــه كهشــێكی
ئازاددا به پێبهندی به ڕاستی و دهروهستی
بهرامبــهر بــه گهشــهكردنی كوردســتان و
كورد ،بااڵی زیاتر بكات.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران
دهزگای ڕاگهیاندنی گشتی
٢٢ی ئاڤریلی ٢٠٢٠ی زایینی
٣ی بانهمهڕی ٢٧٢٠ی کوردی

هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکــرات لەگــەڵ بەرپرســانی یەکیەتیــی
نیشــتمانیی کوردســتان لــە کۆیــە کــۆ بوونەوە

ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ١٤ی
بانەمەڕی ١٣٩٩ی هەتاوی ،هەیئەتێکی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بــە سەرپەرســتیی «محەممەدنەزیــف
قــادری» ،بەرپرســی دەزگای پێوەندییــە
گشــتییەکانی حیزبــی دێموکــرات،
ســەردانی مەڵبەنــدی ١٤ی «یەکیەتیی
نیشــتمانیی کوردستانـ«ـــیان لــە کۆیــە
کرد.

ئــەو دیــدارە بــە مەبەســتی پیرۆزبایــی لە
«هەڤــاڵ ئەبــوو زەیــد ســاڵح» ،ئەندامــی
ســەرکردایەتیی یەکیەتیــی نیشــتمانیی
کوردســتان و لێپرسراوی مەڵبەندی ١٤ی
ڕێکخســتنی یەکیەتیــی نیشــتمانیی
کوردســتان لــە کۆیــە لەالیــەن ڕێبەریــی
حیــزب و بەتایبەتی لێپرســراوی گشــتی،
«مســتەفا هیجریـ»ـــیەوە بــوو و دەســتە
گوڵێکیان پێشکەش بە بەڕێزیان کرد.

لــەم دیــدارەدا« ،هەڤــاڵ ئەبــوو زەیــد
ســاڵح» وێــڕای ســپاس و پێزانینــی بــۆ
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران و
پێشکەشــکردنی باسێک لەسەر پێوەندیی
دێرینــی حیــزب و یەکیەتیی نیشــتمانیی
کوردســتان ڕایگەیانــد کە ئێمە پێویســتە
ئەم پێوەندییە بە هەست بە بەرپرسایەتییەوە
بپارێزین.
پاشــان «محەممەدنەزیــف قــادری» ،لەو

پێوەندییــەدا ڕایگەیانــد کــە ڕێبەرانــی
گــەورەی ئێمــە دوکتــور عەبدولڕەحمــان
قاســملوو و مــام جەالل تاڵەبانــی ،بەردی
بناغــەی ئــەم پێوەندییەیــان دانــاوە و ئێمە
لــە ڕۆشــنایی ئــەو بیرۆکــە و ئەزموونــە
ســەرکەوتووانەیەوە لــە پێوەندییەکانمــان
بەردەوام دەبین.

ڕێژیمــی ئێــران کەڵــکاژۆ لــە نێــوی «حیزبــی دێموکــرات» وەردەگرێت

حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران کە
لــە نێــو کۆمەاڵنی خەڵکی کوردســتاندا
نەهادینــە بــووە و پشــتیوانیی خەڵکــی
کوردســتانی لە پشــتە ،ڕێژیمــی ئێران لە
نێوی ئەو حیزبە کەڵکاژۆ وەردەگیرێت.
تاقمێــک لە دەســتوپێوەندییەکانی ڕێژیم
لە ورمێ و ناوچەکانی سەر به ورمێ بە
ناوی حیزبی دێموکرات ،داوای یارمەتی
لە خەڵک دەکەن.
مــاوەی چەنــد ڕۆژێکــە تاقمێــک
چەکداری نەناسراو لە شاخەکانی گەلی
قاســملوو و باراندێــز دەگەڕێــن و خۆیــان

بــە پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران دەناســێنن و داوای

هاوکاری لە خەڵک دەکەن.
لــەو بارەیــەوە ســەرچاوەیەکی ئــاگادار

بــە ماڵپــەڕی «کوردســتان میدیــا»ی
ڕاگەیانــد« :ئــەو تاقمــەی ســەربە رێژیم
لەژێــر نــاوی پێشــمەرگەی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران شــەوانە
دەچنــە ئــەو مااڵنــەی کــە بنەماڵــەی
پێشــمەرگە ،شــەهید و نیشــتمانپەروەرن و
داوای یارمەتییان لێ دەکات».
بــۆ ئــاگاداری ڕای گشــتی؛ ئــەو
کەســانە هیــچ پەیوەندییــان بــە حیزبــی
دێموکراتــی کۆردســتانی ئێرانــەوە نییە و
خەڵکــی کوردســتان لــە دانی هــەر جۆرە
یارمەتییەک بەو کەسانه خۆ ببوێرن.

حیزبــی دێموکرات
پێویســت نییــە بــۆ وتووێژێــک دەســت لــە پرەنســیپەکانی خــۆی بکێشــێتەوە

گرووپــی ســایبێریی ڕێژیمــی ئێــران
لــە هێرشــەکانیان بــۆ ســەر تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکانــی حیزبــی دێموکــرات
بەردەوامن.
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــی حیزبــی
دێموکــرات لەالیــەن گرووپــی ســایبێریی
ڕێژیمــی ئێرانــەوە کراونەتــە ئامانــج .جیا
لــەو هێرشــانە ،ڕێژیمــی ئێران ڕاســتەوخۆ
پەیامیــش بــۆ بەکارهێنەرانــی دنیــای
مەجــازی دەنێرێــت کــە نابــێ پێوەندی بە
حیزبی دێموکراتەوە بگرن.
ڕێژیم لەوهێرشــەدا بــە دانانی ڕۆباتێک
هــەوڵ دەدات پەیامەکانــی وەک فیلــم،
وێنە و نووسراوە کۆنترۆڵ بکات.

هەوڵه سایبێرییەکانی ڕێژیم بۆ سەر تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکانــی حیزبــی دێموکــرات
پووچەڵ ماوەتەوە.
بەشــێکی دیکــەی ئــەو هێرشــە
ســایبێرییانەی ڕێژیمــی ئێــران تەبلیغاتی
درۆ و چەواشــە لەخــۆوە دەگرێــت ،ئەوەش
بــۆ ئەوەیە کە ســیمای حیزبی دێموکرات
لەکــەدار بــکات .ڕێژیمی ئێــران بەردەوام
هــەوڵ دەدات وا پیشــان بــدات کە حیزبی
دێموکــرات لەنێــو خەڵکــدا پێگــەی نییە،
بەاڵم یەکێک لە تەوەری سیاســەتەکانی
کاربەدەســتانی ڕێژیمی ئێران باسکردن لە
حیزبــی دێموکــرات و هەڕەشــەکردن لــەو
حیزبەیە.

شــورای بەڕێوەبەریــی گوزار لــە پێوەندی
لەگــەڵ وتووێژ لەگەڵ حیزبی دێموکرات
ڕوونکردنەوەیەکی باڵو کردەوە.
شــورای بەڕێوەبەریــی گــوزار بەنیســبەت
باڵوکردنــەوەی بابەتێکی چەواشــەکارانە
لەالیــەن میدیای «قەندیــل» لە پێوەندی
لەگــەڵ وتووێژ لەگەڵ حیزبی دێموکرات
ڕوونکردنەوەیەکی باڵو کردەوە.
لــەو ڕوونکردنەوەیــەدا هاتووە ،لــە ماوەی
ڕۆژانــی ڕابردوودا بابەتێــک لە پێوەندی
لەگەڵ وتووێژی شــورای گــوزار لەگەڵ
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران باڵو
کراوەتەوە کە نەتەنیا ڕاســت نییە بەڵکوو
هیــچ قســەیەکی لەگــەڵ ڕاســتییەکان
یەکتر ناخوێنێتەوە.
لــەو پێوەندییــەدا «یــەزادن شــۆهەدایی»
یەکێــک لــە ئەندامانی تیمــی وتووێژی
شــورای گــوزار ڕوونکردوەیەکــی بــاو

کردووەتەوە.
ناوبــراو نووســیویەتی ،بەیانییەیــەک کە
لەژێــر نــاوی هاوپێوەندیــی چاالکانــی
سیاســی و مەدەنیی ئێــران باڵو کراوەتەوە
ســاختەیە و ئەرتشــی ســایبێریی ڕێژیــم
باڵوی کردووەتەوە.

دووهــەم ،پێوەندیــی ئــەو بەیانییەیــە بــە
دانوســتانەکانی شــورای گــوزار لەگــەڵ
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
ڕوون بکەنەوە.
هەروەها شــورای گوزار لەســەر پێویستیی
هــاوکاری لەگــەڵ هێــزە سیاســییەکانی

دژبــەری ئێران بۆ ڕووخاندنی ئەو ڕێژیمە
جەخت دەکاتەوە.
شــورای گــوزار هیــچ پێشــمەرجێکی بــۆ
وتووێژ لەگەڵ حیزبی دێموکرات دانەناوە.
هــاوکات حیزبــی دێموکــرات کــە
پێشــینەیەکی مێژوویــی قورســی هەیــە
پێویســت نییــە بــۆ وتووێژێــک دەســت لە
پرەنســیپەکانی خۆی بکێشێتەوە .شورای
گــوزار ڕوونی کردووەتەوە ،ئەو وتووێژەی
میدیــای قەندیــل لەگــەڵ کەســێک بــە
نــاوی «ســەنەندەجی» کــراوە ،ســەرجەم
دوورە لە ڕاستی.
لــە کۆتاییدا هاتــووە ،حیزبــی دێموکرات
هیــچ کات ئەندامــی شــورای گــوزار
نەبووە.
دەقــی ئــەو ڕوونکردنەوەیــە لــە بەشــی
فارســیی ماڵپــەڕی کوردســتان میدیــادا
دانراوە.
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پەیامــی یەکیەتیــی خوێندکارانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بەبۆنــەی ڕۆژی خوێنــدکاری کــورد
 ٥٢ســاڵ لەمەوپێش لە ١٢ی بانەمەڕی
١٣٤٧ی هەتاویدا ئیســماعیل شەریفزادە،
خوێنــدکاری بەهەڵوێســتی کــورد و
ئەســتێرەی درەوشــاوەی مێژووی خەباتی
گەلی کورد لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت
لــە بەرخۆدانێکــی قارەمانانــەدا کەوتــە
بــەر گولـــلەی ڕقــی داگیرکــەران و بــە
شــەهیدبوونی خــۆی ،بــوو بــە ڕێنوێنــی
خەبات و ڕێنیشاندەری شۆڕش و هێمای
خوێنــدکار و ڕووناکبیری شۆڕشــگێڕ و
دەروەستی کورد.
بــە شــەهیدبوونی شــەریفزادە ئەگەرچــی
زامێکــی بــەژان لــە جەســتەی برینداری
نیشــتمان و بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیــی
واڵتەکەمــان کــەوت ،بــەاڵم ئــەو
باشــقەیە لــە شۆڕشــگێڕی و ئیــرادەی
خۆبەدەستەوەنەدان و لەرزاندنی کۆشکی
هێمنــی داگیرکــەران و ســتەمکاران
کــە شــەریفزادە و هاوڕێیانــی بــە بەهای
خوێنی گەشــی خۆیان پێشکەشیان کرد،
بــوو بــە فێرگەیەکــی مــەزن کــە دواتــر
نەســڵێک لــە ڕێبەرانــی ئارمانجخوازی
بــۆ بەرەوپێشــبردنی بزووتنــەوەی
شۆڕشــگێڕانەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
پێگەیاند.
شــەریفزادە ڕۆڵەیەکــی بەهەســت و
دەروەســتی نەتــەوەی کــورد بــوو کــە
ســەردەمی منداڵیــی خــۆی لــە مەهاباد
و لەژێــر تیشــکی هەتــاوە زێڕینەکــەی
کۆمــار تێپەڕانــد و یەکــەم ســاڵەکانی
ژیانــی هــاوکات بــوو لەگــەڵ چەندیــن
قۆنــاغ لــە نســکۆ و ســەرکەوتنی گەلە
چەوســاوەکەی کــە گرینگترینیــان
دامــەرزان و پاشــان ڕووخانــی کۆشــکی
هیوای کوردان واتە کۆماری کوردستان
لە مەهاباد بوو.

لــە پــاش ڕووخانــی کۆمــار ئەگەرچــی
فــەزای سیاســی لــە کوردســتان بــە
تــەواوی میلیتاریــزە کرابــوو ،بــەاڵم لــە
ناوەنــدی ئێــران و شــارە گەورەکان هێشــتا
دیکتاتۆریــی پەهلەویی دووەم نەیتوانیبوو
بە تەواوی بەســەر دۆخەکەدا زاڵ ببێت و
کراوەییــەک لەچاو ســەردەمی پەهلەویی
یەکەم بەدی دەکرا ،بەاڵم پاش کودەتای
٢٨ی گەاڵوێــژی ١٣٣٢ی هەتــاوی
و ڕووخانــی موســەدیق ،کەشــێکی
پۆلیســی باڵــی بەســەر هەمــوو واڵتــدا
کێشــا کــە زانکۆکانیــش لێــی بێبــەش
نەبــوون .هــەر بۆیە لە ســاڵەکانی دواتر و
ســەرەتاکانی دەیــەی  ،١٣٤٠ناڕەزایەتیی
پەنگخــواردووی کۆمەڵــگای ئێــران
بەگشــتی و کۆمەڵگەی سەرکوتکراوی
کوردســتان بەتایبەتی ،لە شــێوەی گوتار
و بیــری ڕادیــکاڵ و شۆڕشــگێڕانەدا
خــۆی دەردەخــات و لــەم ســااڵنەدایە کــە
بزووتنــەوە و ڕێکخــراوە ڕادیکاڵــەکان
بەتایبەتــی لەنێــو دڵی زانکۆکانەوە ســەر
هەڵــدەدەن کــە وەکــوو پەرچەکردارێــک
بەرانبەر بە خەفەقانی سیستمی دەسەاڵت
و بەتاڵبوونــی بیــری چەپــی کالســیکی
هاوشــێوەی حیزبــی تــوودە لــە وزەی
شۆڕشــگێڕی و وەگەڕخســتنی باهــۆزی
گۆڕانــکاری ،شــێوە خەباتــی چەکدارانە
و پارتیزانیــی هاوشــێوەی شۆڕشــەکانی
کووبــا و ڤێتنــام و واڵتانــی دیکە دەکەنە
پارادایم و مۆدیلی نوێی شۆڕش.
لــە وەهــا هەلومــەرج و بەســتێنێکدایە کە
هەســتی ئازادیخوازی و نیشــتمانپەروەری
لــە ناخــی الوی چاوکــراوەی کــورد
ئیســماعیل شــەریفزادەدا گەشــە دەکات
و زانکۆکانــی تــاران دەکاتــە مەتەرێــزی
داکۆکــی لــە نەتــەوەی بندەســتی کــورد

و خوێندکارانــی کــورد لەگــەڵ مــاف و
ئازادییە زەوتکراوەکانیان ئاشنا دەکات.
پێویســتە ئامــاژە بکرێــت کــە یەکێــک
لــە ئامانجەکانــی دامەزرانــی زانکــۆ لە
ئێرانــدا ،پتەوکردنــی دەوڵــەت -نەتــەوەی
ســاختەی ئێــران و پەروەردەکردنــی
پێرســونێلی پێویســتی ئــەو سیســتمە
بــوو تــا بتوانێــت پــەرە بــە یەکدەســتکردن
و یەکدەنگکــردن و یەکڕەنگکردنــی
پێکهاتــەی فرەڕەنــگ و فــرە دەنگــی
ئێــران بــدات و وەک هەمــوو ڕێژیمێکــی
فاشیســتی لــە جیهانــدا ،دەرچووانــی
زانکــۆکان بکاتــە ســەربازانی مێشــک
شــۆراوی دەمارگــرژی داکۆکیــکار لــە
بیــر و هزری ناســیۆناڵیزمی ئێرانی و بەو
چەشــنە بنەماکانــی دەســەاڵتی خۆی بە
تــەواوی جێگیــر بــکات .لە وەها بەســتێن
و بیاڤێکــدا بــوو کە شــەهید ئیســماعیلی
شــەریفزادە لــە بەرامبەر بــە ئامرازکردنی
زانکــۆ و سیاســەتی توانــەوەی کــورد
و یەکدەســتکردن و یەکڕەنگکردنــی
زۆرەملێدا ڕاوەســتا و سەنگەری بەرخۆدان
و مافویستیی لە زانکۆی تاراندا هەڵکەند
و وەک ئەندامێکــی شــانە نهێنییەکانــی
حیزبــی دێموکــرات لــە زانکــۆی تارانــدا
داکۆکیــی لــە مــاف و مانــەوەی نەتــەوە
بندەســتەکەی کــرد .پــاش ئــەوەش کــە
دەرەتانــی مانــەوەی زیاتــری بەهــۆی
شــوێنپێهەڵگیرانی لەالیەن ســیخوڕەکانی
ساواکەوە لە زانکۆدا بۆ نەمایەوە ،ڕووی
لە چیا سەرکەشــەکانی کوردســتان کرد
و بەرگی پیرۆزی پێشــمەرگایەتیی لەبەر
کــرد .شــەهید ئیســماعیل شــەریفزادە،
وێــڕای شــەهید ســلێمان موعینی و مەاڵ
ئــاوارە ،وەک یەکێــک لــە ڕێبەرانــی
بزاڤــی چەکــداری و شۆڕشــگێڕانەی

ساڵەکانی ٤٦ـ ٤٧نەک هەر لە شۆڕشی
کوردســتاندا ،کاریگەریی گرینگی دانا،
بەڵکــوو بوو بە ئیلهامبەخشــی شــۆڕش و
ڕووبەڕووبوونــەوەی ســتەم و زۆرداری لــە
زۆر ناوچەی دیکەی ئێرانیشدا .ئەو بزاڤە
شۆڕشــگێڕانە چەکدارییــەی کە شــەهید
ئیسماعیلی شەریفزادە یەکێک لە ڕێبەرە
ســەرەکییەکانی بــوو ،لــە پــاش ڕووخانی
کۆمــاری کوردســتان بــە گرینگتریــن
جوواڵنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی کــورد لە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا ،دەژمێردرێــت.
هــەر بەهۆی ئەم شــوێندانەرییە و پێگەی
بــەرزی شــەریفزادە وەکــوو ســیمایەکی
خوێنــدکاری لــە جوواڵنــەوەی نەتەوەیــی
 دێموکراتیکــی کوردســتاندا بــوو کــەدەســتەی دامەزرێنــەری یەکیەتیــی
خوێندکارانــی دێموکراتــی کوردســتان،
١٢ی بانەمــەڕ ڕۆژی گیانبەختکردنــی
ئیســماعیلی شــەریفزادەی وەک ڕۆژی
خوێندکاری کورد دیاری کرد.
بزاڤــی خوێنــدکاری لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردستان بە سەرمەشق وەرگرتن لە ژیان
و خەباتی شــەهید ئیسماعیلی شەریفزادە،
توانــەوەی بزاڤی خوێندکاریی کورد لەنێو
بزاڤــی خوێندکاری ئێرانیدا ڕەت دەکاتەوە
و مکوڕانــە پــێ لەســەر ئــەو ڕاســتییە
دەرهەســتە دادەگرێتەوە کە پێکناکۆکیی
ســەرەکی لە ئێرانــدا ،پێکناکۆکیی نێوان
گەلــی سەردەســت و گەلــی بندەســت و
پرســی داگیرکرانــی خاکــی کوردســتان
لەالیــەن دەســەاڵتی ناوەندیــی ئێرانەوەیــە
و توێــژی خوێنــدکاری کــورد وەک
توێژێکــی چاوکــراوەی کۆمەڵگــەی
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان لە بەرەی خەبات
بۆ بەدەســتهێنانی مافە نەتەوایەتییەکانی
کورددایــە و بــە شــانازییەوە درێــژە بــە

ڕێگــەی ئــەو شــەهیدە نەمــرە دەدا و
زانکۆکانــی ئێــران و کوردســتان دەکاتــە
ســەنگەری مافویســتی و داکۆکــی لــە
ناسنامەی نەتەوایەتیی کورد.
شــەریفزادە ئــەو خاڵــی وەرچەرخانــە
گرینگەیە کە ئیلهام بە توێژی خوێندکار
و ئیلیتی کورد دەبەخشێت بۆ ئەوەی کە لە
ڕیزی پێشــەوەی خەبات بۆ ڕزگارکردنی
گەلــی چەوســاوە و خاکــی داگیرکراوی
کــورددا ڕۆڵ بگێــڕن و شۆڕشــی ڕەوای
گەلەکەیــان بــە چەکــی هــزر و زانســت
و ڕەخنــە و تیۆریــی شۆڕشــگێرانەی
نــوێ و داهێنــان و ئافراندنــی سیاســی و
پێشــکەوتن و نوێگــەری تەیــار بکەن و بە
پێشــەنگ و ڕێنوێنــی ســەدان و هــەزاران
ڕۆڵــەی پێگەیشــتووی کــورد دادەنرێــت
کــە وەکــوو ڕووبارێک لە دڵــی زانکۆ و
بەستێنی هزری ئاکادیمیکەوە هەڵدەقوڵێن
و ڕوو دەکەنــە ســەنگەرەکانی پاراســتنی
کەرامەتــی نەتەوەکەیــان تــا وەکــوو
الفاوێکی ڕاماڵێنەر قەەاڵی خۆبەزلزانیی
داگیرکــەر بنکــۆڵ بکــەن و لــەو پێناوەدا
ببنــە هێمــای دروشــمی «یان کوردســتان
یان نەمان».
لەنێــو ئــەو خوێنــدکارە بلیمــەت و
دەروەســتانەی کــورددا کــە لەم ســااڵنەی
دواییــدا لــە ڕێزەکانــی یەکیەتیــی
خوێندکارانــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێرانــدا خۆیــان ڕێک خســت و ماوەیەک
کار و چاالکیی ڕێکخراوەییان بەڕێوە برد
و دواتــر لە ڕەوتی قۆناغی نوێی خەباتی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا هاوشــێوەی
شــەریفزادە و ڕێبەرانــی شــەهیدمان
قاســملوو و شــەرەفکەندی و هــەزاران
شــەهیدی دیکــەی ڕێــگای ڕزگاریــی
نیشتمان ،بەرگی پیرۆزی سوورخەاڵتانی

تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە بــۆکان بــە
مەبەســتی پەیمــان نوێکردنــەوە لەگــەڵ
ڕێبــازی شــەهیدان ،ســەردانی گڵکــۆی
شەهیدانیان کرد.
پۆلێک لە پێشمەرگەکانی شار لە بۆکان
سەردانی گڵکۆی هەر یەک لە شەهیدان
‹›خــدرە ســوور›› 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 گۆڕستانی «الس
و خــەزاڵ» لــە کوێســتانی سێوەســوورێ
هەڵکەوتــووە و هەروەها گڵکۆی شــەهید
‹›ڕەحمــان سوێناســی›› لــە کوێســتانی
سێوەســوورێ لــە پشــت گونــدی «برایــم
خەسار»ی ناوچەی گەورکایەتیدایە.
لە 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
لەدایک بووە و ســاڵی ١٣٦٥ی هەتاوی
لە گوندی ‹›برایم خەسار›› شەهید بووە.
ڕۆژی هەینی ٢٩ی خاکەلێوه  ،ئهندامان
و الیهنگرانــی نهێنیی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران ،له دهورووبهری گوندی
«دهریاوی» له ناوچهی سهرشیوی سهقز
چاالكی تهبلیغییان بهڕێوه برد.
لــهم وهرزهدا کــە خهڵكێكــی زۆر بهردهوام
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«.
لەالیەکی ترەوە لە بۆکان پێشمەرگەکانی
شــار لــە جەولەیەکــی سیاســیدا لــە
کوێســتانەکانی ‹›تەختــە هــەواری
گورگــە›› چاالکییەکــی سیاســییان
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.
هەروەهــا قارەمانانــی دێموكرات له شــارى
بۆكان ،بۆ پشتيوانی لە حیزبی دێموکرات
و هێــزى پێشــمەرگەى كوردســتان ،بــە
باڵوكردنــەوەی وێنــەى ڕێبەرانى شــەهيد،
ئارمــى حيزبــی دێموکــرات و نووســينى
دروشم لە شوێنەکانی وەک ›‹ :گڵکۆى
موقبيــل هونەرپــەژو ،كێــوى بــەردەزەرد،
کێوەڕەش و جادەی كۆســە هەتا نێوشار››
چاالكى تبليغییان ئەنجام دا.
هــەر لــە بــۆکان دەســتەيەک لــه
پێشــمەرگەکانی شــار لــە گوندەکانــی
«باغڵووجە ،گۆگەبەســی ،حەسار ،قاجر،
ســەیداوای قاجــر ،شــاریکەند ،کۆســەم

ساڵو لە یادی شەریفزادە و هەموو
شەهیدانی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی
نەتەوەیی کورد
بەردەوام بێت ڕێگای ئامانجەکانی
خەباتی نەتەوەیی دێموکراتیکی کورد
ساڵو لە خوێندکارانی دەروەستی
نەتەوەکەمان
یەکیەتیی خوێندکارانی دێموکراتی
کوردستانی ئێران
هەیئەتی ئیجرایی
١٢ی بانەمەڕی ١٣٩٩ی هەتاوی

درێژەی پەیڤ

خەڵکــی کوردســتان جارێکــی تر
لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدان و پیشــمەرگەی
کوردســتان پەیمانیــان نــوێ کردەوە
کولتەپــەی بۆکان» ســەردانی بنەماڵەی
شــەهیدانیان کرد و بە سەردانی گڵکۆی
شەهیدی فەرماندە «قاسم حاجی باقی»
فەرمانــدەی هێــزی «بەیــان» و شــەهید
«هەمــزە زولفــی» پەیمانیــان لەگــەڵ
ڕێبــازی پڕســەروەری نوێ کردەوە و وێنە
و تراکت و پۆســتێری ڕێبەرانی شــەهید،
ئــااڵی کوردســتان و جامانــە لــە ســەر
گڵکۆی شەهیدان دانا.
ڕۆژی شــەممە٦ ،ی بانەمــەڕ،
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە ســەقز بــە
نووســینی دروشــمی حیزبــی و هەڵدانــی
ئــااڵی کوردســتان ،پشــتیوانیی خۆیــان
لــە حیزبــی دێموکــرات دووپات کــردەوە و
چاالکیی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەو شــوێنانەی کە چاالکیــی تەبلیغییان
تێــدا بەڕێوەچــووە بریتین لــە›‹ :كێوهكانی
كهلــیبــا ،كانــی بــا ،دوو برا و ســوڵتان،
ســهر بــه گوندهكانــی گۆگجە ،شــاقهاڵ،
تەوهکەاڵن و نێرگهسهڵه‹›.
لــەم چاالکییــەدا دروشــمەکان بریتیــی
بــوون لــە›‹ :بــژی حــدكا›› ›‹ ،بــژی
راســان›› ›‹ ،نهمــان بــۆ ڕێژیمــی پهت و
ســێداره›› و ‹›بڕوخــێ ڕێژیمی ئاخوندی
و كۆنهپهرست››.
بــۆ چەندەمیــن جــار و لــە بــۆکان،
پێشــمەرگەکانی شــار لە گونــدی ڕەحیم
خانی بۆکان سەردانی گڵکۆی شەهیدانی
هێــزی ١١٠ی بەیانیــان کرد و وەفاداریی
خۆیان بە ڕێبازی پڕسەروەریی شەهیدانی
حیــزب و گــەل دووپــات کــردەوە .هەر لەو
چاالکییــەدا بە دروشــمی›› بژی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران›› ›‹ ،بژی
ڕاســان›› و ‹›بــژی قــازی ،قاســملوو و
شەرەفکەندی›› ،ئەمەگناسیی خۆیان بە
نیشتمان و حیزبەکەیان نیشان دا.
هەروەهــا ڕۆژی شــەممە ٦ی بانەمــەڕ،
قارەمانانــی دێموکــرات لــە شــاری
«موورمــووری» ،ســەر بــە شارســتانی
«ئاودانانـ»ـــی پارێــزگای ئیــام ،بــۆ
پشــتیوانیکردن لــە حیزبــی دێموکراتــی

نیشــتمانیان لەبــەر کرد ،دەتوانیــن ئاماژە
بە ناوی شەهیدان ڕسووڵ موحەممەدزادە،
ســەالح نــادری و هێمــن مــەوالن نــژاد
بکەین .بوونی ئەم شــەهیدە ســەربەرزانە و
دەیان تێکۆشەری نێوخۆ و دەرەوەی واڵت
لــە ڕیزەکانی ڕێکخراوەکەماندا ناســنامە
و شــانازیی ئێمەیــە و درێژەدانی ڕێگایان
ئەرکی سەرشــان و ئامانجی هەتاسەرمان
دەبێت.
یەکیەتیــی خوێندکارانــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران کــە ڕێکخــراوی
خوێندکارانی شۆڕشــگێڕ و ئازادیخوازی
کــورد لــە ئێــران و ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتاندایە ،خــۆی بــە درێــژەدەری
ڕێبــازی شۆڕشــگێڕانەی ئیســماعیل
شــەریفزادە و هەمــوو شــەهیدانی ڕێگای
گەیشــتن بــە ئامانجەکانــی بزووتنــەوە
ڕەواکەمان دەزانێت و لە پەنجا و دووەمین
ســاڵیادی شــەهیدبوونی ئــەو ئەســتێرە
پرشــنگدارەی ئاســمانی خەبات و شۆڕش
و بەرخۆداندا ،لەگەڵ ئامانجە بەرزەکانی
پەیمــان نــوێ دەکاتــەوە و یادیــان دەکاتــە
هەوێنــی تێکۆشــان و وانەکانیــان دەبنــە
چرای ڕێنوێنی خەباتمان.

کوردســتانی ئێران ،چاالکیــی تەبلیغییان
بەڕێوە برد.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لــەو
چاالکییــەدا ،دروشــمی « بــژی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانـ»ـــیان
لەســەر دیوارەکانــی ئــۆردووگای هۆڵــی
فووتساڵی شاری موورمووری نووسییەوە.
هــەر لــەو پەیوەندییــەدا ،تێکۆشــەرانی
دێموکرات لە سەقز ،ڕۆژی شەممە٦ ،ی
بانەمــەڕ ،بــە نووســینی دروشــمی حیزبی
و هەڵدانی ئااڵی کوردســتان ،پشتیوانیی
خۆیــان لــە حیزبــی دێموکــرات دووپــات
کــردەوە و چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییــان
بەڕێوە برد.
نیشــتمانپەروەرانی پیرانشــاریش بــە
ســەردانکردنی گڵکــۆی شــەهیدانی
ڕێــگای ڕزگاریــی کوردســتان ،لەگــەڵ
ڕێبازی شەهیدان پەیمانیان نوێ کردەوە و
یادی ئەو شەهیدانەیان بەرز نرخاند.
ڕۆژی شــەممە ١٣ی بانەمــەڕ،
کۆمەڵێــک مامۆســتا لەگــەڵ چەنــد
كەســايەتى ،ســەردانی گڵکۆی شەهیدان
«ســلێمان ڕەســووڵ زادە ،قــادر ئیفتخاری
و عەبدوڵاڵ ڕەســووڵ زادە»یان لە گوندی
«زەنگیاوێـ»ـی سەر بە پیرانشار کرد.
ئــەوان بــۆ جارێکــی دیکــە و لەســەر
گڵکۆی شەهیدان لەگەڵ ڕێبازی نەمران
پەیمانیان نوێ کردەوە.
هەروەهــا لەو چاالکییەدا وێڕای ڕێزگرتن
لە یادی شەهیدان باس لەسەر تێکۆشانی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
کــراوە و ئامادەبــووان لــەو چاالکییــەدا
پێشــوازییان لەو باســە کردووە و یادی ئەو
شەهیدانەیان بەرز نرخاندووە.
خوالێخۆشــبوو «عەبدوڵاڵ ڕەسووڵزادە»
برای شەهید «سلێمان ڕەسووڵ زادە»یە و

ئەندامی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران بووە.
ناوبــراو بــە دەیــان جــار لەالیــەن ئیــدارەی
ئیتالعاتــی ڕێژیمــی ئێرانــەوە دەسبەســەر
کــراوە و بــە دڕندەترین شــێوە ئەشــکەنجە
کــراوە ،بــەاڵم «کاک عەبدوڵــا « هەر
لەســەر داوا ڕەواکەی ســوور بــووە و قەت
ملکەچی داگیرکەر نەبووە.
ســەرەنجام ناوبراو ٢٧ی جۆزەردانی ساڵی
١٣٩٠ی هەتاوی ،بەهۆی نەخۆشییەکەوە
کە لە ئەشکەنجەگاکانی ڕێژیمی ئێراندا
و بەهۆی ئەشکەنجەکانەوە تووشی ببوو،
کۆچــی دوایــی کرد و گڵکــۆی ئەویش
لەالی برای شەهیدیدایە.
کۆمەڵێــک لــە شــاخەوانانی کوردســتان
بــە ســەردانکردنی گڵکــۆی شــەهیدانی
ڕێــگای ڕزگاریــی کوردســتان ،لــە
شــارەکانی ‹›مەهاباد ،نەغەدە ،پیرانشــار
و شــنۆ›› یــادی ئــەو شــەهیدانەیان بەرز
نرخاند.
هەروەهــا ڕۆژی یەکشــەممە ١٤ی
بانەمــەڕ ،ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران لە ناوچەی
شــامات و لــە گونــدی بەفــرەوان ســەر بە
شــاری مەهابــاد ،بــە نووســینی دروشــم،
چاالکیی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئــەو دروشــمانەی کە لەالیــەن قارەمانانی
دێموکراتەوە نووســراون بریتین لە›‹ :بژی
پێشمەرگە ،قاسملوو نامرێ ،بژی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و بــژی
ڕاسان».
هاوکات ڕۆڵە تێکۆشەرەکانی دێموکرات
لــە ئاویــەری ســنە ،بــە دانانــی جامانە و
گوڵی سوور ،پشتیوانیی خۆیان لە حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دووپــات
کردەوە.

وئــهوهی بــهالی خاوهنانــی ئــهم فیكــرهوه
گرنگــه ،مێــژووی دهســكرد بهرهــهم
دههێنــرێ تاكوو مرۆڤهكانی ئێســتای پێ
دهستهمۆ بكرێ.
ئێســته نــهك ئۆپۆزیســیۆن و هێزهكانــی
دهرهوهی واڵت بهڵكــوو ،خــودی كۆمــاری
ئیســامی و ســهرانی ئهو ڕێژیمــه دهزانن
كــه لــه داهاتوویهكی نه دووردا ،دهبێ مل
بــۆ گۆڕانكارییهكــی گهوره كــهچ كهن و
كۆماری ئیســامیش دهچێته نێو مووزهی
تاوانهكانی دهســهاڵتدارانهوه .بهاڵم هێشــتا
ڕهگــی كۆلۆنیالیســتی لــه بیركردنــهوه
و ڕوانینیانــدا ئهوهنــده بههێــزه كــه دووباره
مێــژووی دهســكرد و بیانــووی نالۆژیكی
له بیروڕای گشــتی باڵو دهكرێتهوه تاكوو
وا نیشــان بــدرێ كه ئێــران گهر له دۆخی
ســهفهوی و ههخامهنشــی بترازێ ،ئیدی
كارهسات ڕوو دهدا و دهبێ به قیامهت!
لهم شــێوه شیكاری و لێكدانهوهدا ،مرۆڤ
وهكــوو بناخــهی بیركردنــهوه دانانــدرێ
و تــهوهری ســهرهكی مــرۆڤ و مــاف و
ئازدییهكانــی نییــه ،بهڵكــوو بیرۆكــهی
باســتانگهرایی و بهپیرۆزكردنــی ســنووره
دهسكردهكان دهبێ به بناخه.
دژبهیهكــی و پێكناكۆكییهكــه لێرهدایه كه
ئــهم بیركردنهوانــه پێیان وایه ســنوورهكانی
ئێران زۆر فراوانتر له ئێســته بووه و تاكوو
لێــواری مهدیتهرانــه ڕۆیشــتووه ،دوایه به
دهستی زلهێزهكان ،ئێران بچووك كراوهتهوه؛
بــهاڵم ئهوهی كه ســنوورهكان به ســهریاندا
ســهپێندراوه ،ئێســته ههمــان ســنووری
دهســكردی زلهێــزهكان بــه پیــرۆز دهزانن و
مرۆڤهكانــی نێــو ئــهم جوغرافیایــهی پێ
دهچهوسێننهوه!
مێــژووی دســكرد و ســنووری دهســكرد،
لــه ئیدئۆلۆژیــی كۆلۆنیالیســتیدا كــراوه
بــه بناخــهی كــردار و بهنــاوی پیرۆزیــی
باســتانگهرایی و مێــژوو و ســنوورهوه
دهیانهــهوێ جهههنهمــی دیكــه بــۆ
نهتهوهكانی ئێران دابمهزرێنن.
ســتهم و ماڵوێرانــی لــه ئێــران بــهردهوام
دهبــێ تاكــوو ئــهو كاتــهی شۆڕشــێك لــه
فیكــر و بۆچوونــدا بێته ئــاراوه و له باتی
پیرۆزكردنــی مێــژووی چهواشــه ،بناخــه
لــه ســهر مــاف و ئازادییهكانــی مرۆڤ و
یهكسانیی نهتهوهكان ههڵچنرێ.

4

ژمارە ١٥ ، ٧٧٣ی بانەمەڕی ١٣٩٩

دیداری دیرۆک

خوێنەرانی ئازیزی کوردستان ،هەر وەک ئاگادارن ڕێکەوتی 27ی خاکەلێوەی ١٣٩٩ی هەتاوی میرزا
"حوسێن شەریفی" ،باوکی شەهید "ڕامین شەریفی" و کەسایەتی گەلدۆست و حیزبدۆست ،لە شاری سەقز
کۆچی دوایی کرد .پاش ئەم خەسارە ،وتووێژێکی تایبەتی تیشک تیڤی لەگەڵ ناوبراو کە چەند ساڵ
پێش ئەنجام درابوو لە ژێر ناوی "دیداری دیرۆک" باڵو کرایەوە .بەهۆی گرینگی و پڕنێوەڕۆکبوونی
قسە و ئاخاوتنەکانی ناوبراو ،بە پێویستمان زانی کە دەقی تەواوی پەیڤەکانی ناوبراو تۆمار بکەین
و بیخەینە بەرچاو و دیدی ئێوەی ئازیز .وێڕای پاراستنی نێوەڕۆکی لێدوانەکانی بەڕێزیان ،لەباری
ڕێزمانییەوە دەسکاری کراوە .ئەم لێدوانانە لە دوو بەشدا باڵو دەکرێتەوە کە لێرەدا سەرنجتان بۆ
خوێندنەوەی بەشی دووهەم و کۆتایی ئەم دیدارە ڕادەکێشین:
بەشی دووهەم و کۆتایی
فەرمــووی :کاکــە حوســێن ســەخت لــە
هەڵەدایت؛ شــتی وا نییــە لەنێو ئێمە؛ وتم
ئەگەر ئاوا بێ کاکە مســتەفا من ئەزانم
کە هەڵەم کردە یاخوا وابێ ،زۆر نەگوزەرا
ئــەو کارەســاتە ڕووی دا .تــا پارەکــە
جەرەیانێــک بــوو مــن هاتــم و ئــەو ئێوارە
لەو جەرەیانەی پارەکە من ئەترسام دەسێ
لەکارابێــت و ئــا لــەم هەلــە ئیســتفادەیان
کردبێت و خوشــبەختانە وا نەبوو باش بوو
شکور.
جــا ئێمــە لەگەڵ مامۆســتا ،هەڵبەت من
ناتوانــم زۆر لەســەر ئەو قســە بکــەم؛ ئەو
ئینســانێکی ئەدیبــە و ئەهلــی قەڵەمــە
وئیسە کارم بە فکرەکەوە نییە .بەگشتی
حەرەکەتەکــەی غەڵەتــە ،مەحکوومــە.
ئەگــەر مــن خــۆم بــڕوام لەســەر ئەوەســە
هەرچەنــد مــن بــەش بــە حــاڵ خــۆم
شــتگەلێک ئەبینــم کــە بــووە هــۆی ئەو
پچڕانە لە یەک بێ .یەکێک لە حیتەی
وەزیفەی مندا نییە کە بەیانی بکەم ئیسە
ڕووی داوە تــازە ،بــەاڵم ئێمــە لــە بــواری
فکرییــەوە و نزیکیــن بەیەکــەوە و لوتفــی
دەرحەقــم بووە هــەر و بە عینوان ڕەفێقێکم
پێــم خۆشــبوو ئەگەر بمبینیایــە وەڵاڵهی،
زۆریشــم نەمــاوە هــەر هەمــوو جەفایــان
کێشــاوە و تاریــخ خــۆی قــەزاوەت ئەکات
دواڕۆژ کــێ حەقــە کــێ هەڵــەی زۆرە،
کــێ تاوانــی کەمتــرە  ،ئەمانــە زەمــان
قەزاوەتی ئەکا.
ڕامین ئێمە ئیمتیازاتێکی ببوو؛ جارێکیان
هاتین بۆ ســەردانی لەگــەڵ دایکەکەیدا،
دایکــی بــوو خوشــکی بــوو هاتبوویــن.
بــۆ ئــەوە مــن تاقەکارییــەک لەســەر ئەم
کــوڕەم بکــەم نەبادا ئەمە ئینســانە و ئیتر
حەوســەڵەی نەمابێت و داوام لێ کرد وتم
ڕۆڵە ڕامین پێم خۆشــە ئیتر بگەڕێیتەوە،
من بەش بەحاڵ خۆم تۆزقاڵێک زەحمەتم
کێشــاوە و ئەمین برایشــت هەر بەو شێوە و
تۆیــش شــەش ،حــەوت ســاڵە خەریکیت و
ئیتر بەســمانە .هەرکەســێک بێت ئائەونە
کار بــکات خــود بــە خــود کێشــەکانمان
چارەســەر ئەبێــت ،ئیتــر هــەر لەســەر ئێمە
واجــب نەبــووە و ئەترســم بتکــوژن و دڵ
منیــش دەنگاڵــە گۆشــتێکە و تەحەمولی
نەهێنێ و بگەڕێوە ،زەمینەت بۆ فەراهەم
ئەهێنم و فەقەت هەدەفیشم تاقیکردنەوەی
بــواری فکــری و ئیمانەکەی بوو ئەگینا
حــەزم نەئەکرد .جواوی نەداوە؛ ماوەیەک
بەســەریا چوو وتــم ڕامین واڵمەکەم چی
بــوو بــۆ جــواوت نەدامــەوە؟ مــەردم خــوا
خوایانــە باوکیــان هەلێــک ئاوایــان بــۆ
بڕەخســێ بیباتــۆ تۆ بۆ جــواوت نەدامۆ؟
پێمــی وت بابــە بەالمــۆ ســەیرە تــۆ ئــەو
پرســیارە ئەکــەی و ئــەو تەکلیفــە لەمــن
ئەکەیــت .تــۆ خــۆت منــت نــاردووە مــن
ڕێبازەکــەی تۆیــە درێــژەی پــێ ئەیــەم،
لــە جێگەی تۆ .ئیســە بۆچــی داواکاری
وات لەمــن هەیــە ،وتم ئاخــر ڕامین گیان

نەبوویتەســە باوک هێشتا ،نازانی باوک
چــی ئەچێشــێت ،هــەر زەمانێــک بویتــە
بــاوک ئــەو کاتــە ئەزانیــت مــن بۆچــی
داوایــەک ئــاوام کــردووە لــە تــۆ ،وتــی
واڵمەکــەت ئامەیــە ››:تۆئەڵێت ئەترســم
بکــوژری و دڵــت تەحەمــوڵ نەهێنــێ و
بابــە ،رســم و راه آزادی یــا پیشــە نبایــد
کــرد /یــا آنکــە ز جانبازی اندیشــە نباید
کــرد ،نعمتــی بهتــر از آزادی نیســت /
برچنین موعده کفران چ کنم››
وتــم ڕامیــن گیــان گەرەکــم بــوو بــڕوات
تاقــی بکەمــەوە ،بــژی ڕۆڵەکــەم ،بــڕۆ،
بــژی ڕۆڵەکــەم ئەو بەینی دوو ئەبروویمە
ماچۆ کردۆ ،وتم بزانم ئیمانت پی ماوە،
مــاوی لەســەری،هەر ئەونــە ئەینــا حــەز
ناکەم بگەڕیتەوە.
یەکێکــی تر ئــەوە کچێکمان پێ شــک
بــوو ،دایکــی ســەرەتانی بــوو پێی خۆش
بــوو تــا مــاوە دەس ژنــی بۆ بگــرێ ،دوو
خوشــکیم هێنا و خوشــکەزایەکیم هێنا و
دایکــی و خــۆم هاتیــن و ئیمکاناتێکمان
لەگــەڵ خۆمانــدا هێنابــوو ،کچێک بوو
خوشــک و دایک قەبووڵیان بوو ،هەر لە
بنەماڵەی پێشمەرگە بوو ،ناوی ناهێنم نە
هــی خۆی نــە بنەماڵەکەی ،پێیان خۆش
بوو ئەو کچەی بۆ داوا بکەین چوار ڕۆژ
لــەوێ پێچانی ،ملی پیا نەکرد .دایکی
وتی ڕامین گیان نەخۆشــم سەرەتانمە پێم
خۆشــە تامــاوم داتبمەزرێنــم و بە خەیاڵی
ئاســوودەوە بمرم با بە حەســرەتەوە بە جێت
نەهێڵم.
وتــی :دایکــە گیــان تــا ئێســتە بینیوتــە
بوڵبــوڵ لەنــاو قەفەســا هێالنــە دروس
بــکات؟ وتــی :نــەوەاڵ ڕامیــن گیــان
نەمبینیــوە ،نەمبیســتووە وتــی ئەزانــی
بــۆ؟ وتــی :نازانــم بــۆ؟ وتــی ئەڵێــت بــا
هــەر خــۆم ئەســیری دەســتی دوژمــن و
زاڵــم و ســتەمکاران بم بــا کۆیالیەتی بۆ
بێچووەکانــم بــە جــێ نەهێڵــم .دایکــە بــا
هەر تەنیا خۆم ئەســیر بم .لێم گەڕێ ژن
ناخــوازم .ئەگەر مامــەوە ،ژنیش ئەخوازم
ئەگەر نەشمامەوە ئەوە لێم گەڕێ با هەر
خۆم ئەسیر بم.
ئیمانــێ چاکــی بوو ڕامین ،ئینســانێک
سادق بوو ،بەحەیا بوو ،موئەدەب بوو ،ئەو
یەک دوو خاترەمە لێ بوو لە ڕامین.
ڕامین ساڵ  ١٣٨٠لە پرسگەی سەرۆ لەو
ســەعات ١٢ی شەوا نامەیەک دەنووسێ
بــۆ دایــک ،پاش مەرگەکــەی من هاتم
ئەو شتەم دەسکەوت و خاڵگەلێک ساڵی
 ،٨٠بەهاری  ١٣٨٠ئیشارەی پێ کردووە
لــەو نامەدا بۆ دایــک ،نامەیەک نەک
بــۆ دایــک خۆی ،بۆ دایــک بۆ هەموو
کەســێک ئەبێــت .دروســت  ،٨٢هاوینی
 ٨٢ئــەو کارەســاتە خۆیــدا ڕوویــدا هــات
بەســەریا؛ یەکێک لە خاڵەکانی ئەمەیە،
زۆر گرنگــە بــە المــۆ ،ئەڵێــت دایکــە
کاتێک دیتە سەر گۆڕەکەم دەس لە ناو
دەســی ســاردم دابنــێ و بەڵێنــم پێ بدەی
جلی ڕەش لەبەر نەکەیت.
ڕامین ئێعدام کرا ،جەنازە ســاردبوو و بێ

ڕۆحەکەیان تەحوێڵمان نەداوە ،زیرەکیمان
کــرد دوای  ٤٥ڕۆژ وتیــان ناردمانەتــە
‹›ســەنەندەج›› بــە هەلیکۆپتــر ،دوای
 ٤٥ڕۆژ ئێمە لە بەهەشــت موحەممەدی
ســنە گۆڕەکەیمــان دۆزییــەوە ،بــە چ
شــێوەیەک؟ لە کاتێکدا ئەیوەن بیســپێرن
بەنــاو گومناوێکەوە تەحویلی ئەو بەشــی
مردووشــۆرخانەیان ئەوانــە ئەدرێــت،
ئەوانیــش نــەزم و ئینزباتێکیــان بۆ خۆیان
هەس ،بەرپرســی بەهەشــت موحەممەدی
سنە ،حاجییەک بوو سنەیی ،ئینسانێک
خــراو نەبــوو ،کــە پرســیارێکمان لێ کرد
کــە ئایــا بــەم تازەییــە لــە فــان ڕۆژا
جەنازەیەکــی کەســێک نامــۆ ،نەهاتــە
تەحویلتــان ئێــوە بدرێت؟ وتیان بەرێ وەاڵ
کەسێک هاتووە .وتم قەدی ،قەاڵفەتی،
شــکڵ ،شــەمایلی تەوزیحێکــی لەســەر
دا ،دەقێقــەن ڕامیــن بــوو .وتــی بەداخەوە
نەیانزانی مردووشــۆرەکان ،پاش ئەوە کە
فارغ بوونە لە شــۆردنەوەکەی لەناو دەس
چەپیا ڕەقەمێک تەلەفوون نوسراوە ،دوو
ڕەقەمــی ناوەڕاســتی کوژاوەتــەوە ،ســەد
نــەوع ،هــەزار نــەوع ڕەقەممــان خستەســە
پاڵــی ،نــە کۆدەکەیمان بۆ پەیــدا ئەبوو،
نــە ئــەو ڕەقەمەمــان بــۆ ســاخ ئەبوویەوە،
وەختێک هاوردیانە بۆ ئێعدام ئەو شتەی
لە ناو دەســیا یاداشــت کردە٤٤ ،٣٢ێک
لــەو بەینا بــوو  ٣٢٤٤٧٣٧وتی ٣٢٧٣٧
وتــی ئــەو دوو ڕەقەمەکــەی وەســەتەمان
بــۆ ڕاســتۆ نەبــوو ،ئەوە کود کام شــارە؟
نەمانزانی.
بەسەزوانە کاتێک هاوردوویان ئەو شتەی
لەناو دەس خۆیا نووســیبوو ،ئەم بەرادەرە،
ئــەم حاجییــەی بەهەشــت موحەممــەدی
وتــی ئاوایــە قەورەکەیشــی هــا لــە فاڵن
شــوێندا ،برادەرێکــی خســتە تەکــم هــات
پێمی تماشــا دا و دایکە پیرەکەیشی بوو
بەســەزوان .مامــەوە هەتــا ١٢ی نیمەڕۆ،
وتمــە یەکێــک لــەو بەرادەرانــە تــۆزێ
شــێوەپیاو بوو ،وتم کوڕە  ٥٠هەزارت پێ
ئەیــەم ئــەو ڕەفێقانتە بگرە دواوە و پیاوانە
لێــی قەبووڵ کردین و خۆڵەکەی دا الوە
وبەردەکان ،ئارام خەوتوو ،کاکە ناسر بەر
لەمن دایکی دەســی لە ناو دەســیا دانا و
وتــی ڕامیــن گیان ئەوە هاتوومەتە ســەر
وەعدەکــە و شــەرتە بەرگــی ڕەش لەبــەر
نەکەم.
وەســیەتەکەیمان بــە جێ هێنــا ،پاش ئەو
منیــش .ئــەو کاتــەی لــە تــاران کەوتمە
دوای پەروەندەکــەی ،چوومــە تــاران
مەرحــووم موهەنــدس ئــەدەب و مــن لــە
پێشــدا هــەر ئــەوم بینــی ١٢ ،نمایەنــدە
لەســەر ئــەم کاریــان کــردوو ڕاجــب بــە
قــوەی قەزایــی و ڕەیــس قــوەی قەزاییە،
هیــچ خەبەرێکیش نەبــوو ،نائومید دوای
 ١٥-١٠ڕۆژ گەڕامــەوە هاتمــەوە بــۆ
زیندانــی ســەقز ،ڕەئیــس زیندانی ســەقز
ئــەو ســەردەمە بــۆ مــن ،پیاوێک چاک
بــوو وتــی :ئای شــەریفی چیــت کرد لە
تاران ،وتم :ئاغەی فەتحی ،تورک بوو،
هــەر درگایەکــم لێــدا کــەس درگای لێم

نەکــردوو نائومیــد گەڕامــوو دواوۆ وتی:
چــی؟ وتــم›‹ :هــر دری رو زدم کســی
در و بــاز نکــرد ،ناامید برگشــتم›› وتی:
بابــە بــێ خەبــەری تــۆ ‹› وللــە کاری
شــما کردی رســتمم نکردە›› دەســتووری
موئەکد هاتووە دەست ڕابگرن لە ئیجرای
ئــەو حوکمــە›‹ ،چجــوری میگی کاری
نکــردم محــض رضــای خدا اومدی ســقز
چــکار؟ برگــرد تهــران ،بــرو کار کــن،
رامینت حیفە››.
کاک ناســر بەرخەالفــی مەیلی دەروونم
گەڕامۆ بە قەوڵیم کرد چوومۆ بۆ تاران،
کــە چوومــە تاران تەلەفوونم بۆ ‹›کاک
ساڵەح نیک بەخت›› وەکیڵە ،ئاشناییمان
بــوو بەاڵم وەکیلی ئێمە نەبوو ،کارەســات
ئاوایە کاکە ساڵەح ،فەرمووی :نامەردان
قەڵەمێــک زوو هەڵبگــرە چیــت پێ ئەڵێم
تەلەفوونــی بینووســە بالفاســڵە بییــەرۆ
ســەقز هــەر بــە تەلەفوونی بڵێ لە ســەقزا
تایپــی بکــەن و بیدەنــە ڕامیــن و ئیمزای
کات و مۆر زیندان بخوات و بێرانی بیەرۆ
دیوان عالی کشــوەر ئیتر کارو بەســەریەو
نەوێت ،من فەورەن ئەو ڕۆژە سەعات ١٢
کارەکــە ڕەدیــف کــرا و لــە زینــدان دێتــە
دەشــتەوە نامەکــە ،مۆرکــراو بیداتە دەس
من لە تاران و بیدەمە دەســت دیوان عالی
کشــوەر .ســەعات ١١ی پێــش لــە نیوەڕۆ
 ١١ڕوبع کەم ،تلفۆن زەنگی دا چاوەڕوان
بوو نامەکە بگاتە دەسم تا ئیدارە تەعتێڵ
نەبــووە تەحویــڵ دیــوان عالــی کشــوەری
بــدەم ،تلفۆنــێ زەنگــی خــوارد ،کــوڕێ
زاوام بوو لە ســەقزا ،وتم «لوقمان» گیان
لەکوێــی؟ وتــی لەبەر ئیتالعات ســەقزم،
وتــم خێــرە وتی چتێک وانییە موشــکڵێ
تازەمــان بــۆ پێــش هاتــە ،هــام وە دەم ئــەو
موشــکڵەو ،وتــم لوقمــان تەحەمــوڵ هــەر
هەواڵــێ تاڵێکــم هــەس ،کارەســات چییە
هــەر عەین ئەوەم پــێ بڵێ ،وتی بەداخەوە
دوای ئــەوە نامەکەمــان هێنــا دەشــتەوە
ســپاردمانە دەس برادەرێک بیهێنێ بۆت،
بالفاســڵە لــە کاتــی نەهــارا ،نەیانهیــا
نەهارەکەیشــی بخــوات ،هەڵیانســانە و
بالفاســڵە حوکمەکەیان بەڕێوە برد ئیســە
جەنازەکەیشــمان پێ نادەنەوە ،هیچ ،نامە
نەگەیشــتە دەســم ،تەواو بوو من ســەعات
 ١٠گەیشــتمە ماڵەوە ،دایکی هات هاوار
بــکات بقیژێنــێ ،بگریــێ ،قەرەباڵغــی
لەڕادەبــەدەر بــوو ئەونــە ڕژابــوو خەڵــک،
نەخــۆش بوو نەیەتوانی بێتە خوارۆ ،هاوار
بــکا ،ڕەنگ بڕەنــێ ،نەمهێاڵ وتم ١٣٧٦
لەبیرتە؟ وتم سۆیبە ئەچم ڕامین تێرمەو،
وتت هەرعانێ ئامە (دڵ) ،دەق قسەکەی
ئامــە بوو ،هەرکاتێ دڵم لە لێدان کەوت،
ئەتوانــی ڕامیــن بێنیتــەو ،ڕامیــن تا ئەو
کات و ساتە کوڕ من بوو گەورەم کرد و
تەحوێــڵ ئەو خەڵکەم دا ،ڕامینەکەی تۆ
لە دوکتور گەورەترە؟ وتم ئەوە بێنەرۆ بیر،
مافی گریانت نییە.
کارەســات هاتــە ڕێیەو منیش ئەو شــەوە
قســە کرا و بەیانی هەڵسام بۆ ئیتالعات،
زۆر ناڕەحــەت بــووم ،وتــم« :شــما فکــر

کردیــد زرنگــی کردەایــد؟ شــما آنقــدر
ترسویید کە از الشەی بیروح هم میترسید
حتــی ،از الشــەی بــی روح هم میترســید
حتی ،ترس دارید ،هراس دارید ،بیم دارید،
شــما یــە رامین و از کــورد گرفتید ،تلفن
مــن در کنتــرل شماســت ،امشــبو گــوش
کنیــد فقــط امشــبو ببینیــد از آمریــکا و
اروپــا بــە خونــەی مــن» ،غەوغایــەک
بــوو ئــەو شــەوە ،هــەر تەلەفــون بــوو هــەر
تەلەفون بوو ،ئەوەی نائب رییس ســازمان
حقۆق بەشــەر لە ئێرانــا ئاغای «دوکتور
عەبدولکەریم الهیجی» ١٣ ،دەقە قسەی
کــردووە بــۆ من ئەو شــەوە ،تەبریکی پێ
وتــووم ،پیرۆزبایــی لــێ کــردووم تــەواو
کارەســاتەکە لــە جەرەیانــا بــوو و ‹›شــما
هــم نباید بیشــتر از ایــن انتظار از همچون
رژیمی داشــتە باشید›› .زۆر قسەی کرد
بــۆم ،دانەیەک لە بەرادەرانی کۆمەڵە لە
ســوێدا بوو هاوســێمان بوو وتــی« :کاکە
حســێن بە بیســتنی هەواڵی شــەهیدبوونی
کاکە ڕامین ،فوق لیســانس کامپیوتێری
بوو هەموو وشە جوانەکانم لە بیرۆ چووە!
هیــچ شــتێک لــە مێشــکما نەماوەتــۆ
هــە ئەوەنــدە ئەڵێــم کاکــە ڕامیــن تاجــی
ســەروەری لەســەر دانــا و ئێمــەی بــە جێ
هێاڵ ،هیچێکی لە بیر نەماوە».
ئیتروەختێــک م مەراســم ڕەســمەن دەســی
پێکــرد و خەڵــک ئەهاتــن فاتێحایــان
ئەخوێنــد من نەمئەهێــا فاتێحا بخوێنن،
ئەمــوت :فاتێحــای خۆتــان بــۆ خۆتــان
ئەگــەر قــەرارە خــوا ڕامیــن و ڕامینەکان
نەبەخشــێ بــە دۆعــای خێری مــن و ئێوە
نایبەخشــێ ،بابــە هــەر ئــەو هەلەمــان بۆ
ڕەخســاوە ،ڕۆژی خڕبوونەوەیــە لە دەوری
یەکتــر ،ڕۆژی قســە کــردن و تەبادولــی
نــەزەرە .بــە جێگای فاتێحــا ،من نامەوێ
ڕامین بچێتە بەهەشــت بــا بچێتە جەحانم
قەیناکــە ،وەرن قســەبکەین بــۆ خۆمــان،
قســەمان ئەکــرد بەحســمان ئەکــرد،
عەقیدەمــان ئەگــۆڕاوۆ ،فەوقۆلعــادە من
جالــب بەڕێــوەم بــرد ،وەک تــۆپ دەنگی
دایــەوە لــە ناوچەکەیــا ،جاشــی تیابــوو،
پاســداری تیابــوو ،هەمــوو کەســێکی
تیابــوو ،ئێمــە ئابەو شــێوە بەڕێمانــەوە برد
ئەو سێ ڕۆژە.
کاتێــک ئەم هەواڵــە دڵتەزێنە بە من درا
من کراســێک بۆر لەبەرما بوو ،گەرەکم
بــوو هــەر بەو لیباســەوە بگەڕێمەوە ،بیرێ
خواردیە مێشکما وتم خۆ من بە ڕووڕەشی
ناگەڕێمــەوە بۆ ناو گەل و نیشــتمانەکەم،
کراس سپی بوو ئەوم دەرهێنا و سپییەکەم
لەبەر کرد وتم بە ڕووسپییەوە دەگەڕێمەوە
ناومیلەتەکــەم ،هــەر بەو لیباســە شــادەوە
گەڕامــوو ،هــەر بــەو حاڵیشــا هــەر ئــەو
فکــرەم بــوو کە ئەبوو چــی بکەم و چۆن
حەرەکــەت بکــەم کــە ئەو خەڵکــە تۆزێ
ئولگوو و سەرمەشقێک بۆیان و کەم بڵێن
ڕۆڵــەڕۆ و باوکــەڕۆ و بۆچــی کــردت و
بۆ کێ کردت .ئەوە ســەمەرەکەیە لەوانە
تۆزقاڵێــک نەخــش ئەگێــڕم بــۆ خەڵــک
دەرسی لێ وەربگرن بەعزێ کەس.

ئەو حس ئازادییە ،ئەو شتەی کە بووەسە
مەلەکــەی ژیــان بــۆ مــن ،بەش بــە حاڵ
خۆم من درۆ ناڵێم ،هیچ شتێ لەالی من
مەعنای نەماوە لەم دنیایەدا ،هیچ شتێ
لەالی من بەهای نییە قیمەتی نییە جگە
لــە ئــازادی گەلەکــەم نەبــێ ،مەلەکەی
ژیانــی منــە ،نە پووڵ ئەرزشــی مــاوە نە
ســەروەت و ســامان ،نە خانوبەرە ئەرزشــی
مــاوە .تەنیــا ئەرزشــێ ،تەنیــا دینــێ من
ســەری کڕنۆشــی لە بەرابــەرا دائەنوێنم،
ئــازادی گــەل و نیشــتمانەکەمە ،ئائەوەیە
هاندەری من کە دێم ،من بە زاهر ڕامین
نابینم لە بەین برادەراندا هەموویان ڕامینن
بــۆ مــن .چــون هەموویــان درێــژەدەری
ڕێبــازی ڕامین و ڕامینەکانن ئەوەتە ئەو
عەشقەی من تا بێت ،تا من پیر ببم ،ئەو
جــوان ئەبێتەو ،ئەشــقەکەم جــوان ئەبێتەو،
ئاخــر پیــری هەمــوو شــتێ لەگــەڵ خۆیا
ئەبــا ،بــەاڵم عەشــقی واقعــی ،گوێــی لە
پیــر و جــوان نییــە ،تــا پیر بم عەشــقەکەم
جوانتــر ئەبێتــەو ،نســبەت بەو ڕێبــازە کە
پێیان نیشــان داوم ،نەک ئەوەی کە خۆم
بەدەســی بێنــم عەشــقم هــەر جەوانتــرە ،بە
شــانازییەو دێم بــەرەو الی ئێوە ،کاتێ بۆ
ئەوەڵجــار هاتــم بــە وەاڵ و بیال ،ســوجدەی
شــوکرانەم بــرد ،وتیــان ئــەوە چییــە؟ وتــم
کەعبــەی مــن ئێرەیە ،کەعبــەی عەرەب
نییــە ،ئەمەیــە ،کەعبەی مــن ئائەمەیە،
جێــگای ئامانــج و ئارەزووەکانــی من لێرە
بەدی دێت ،بەخۆشــییەوە ئەوەڵجارە شــتی
وا دەبینم ،ئەوەڵین حەجیشە کردوومە.
مەعمووڵــەن بازێــک ئەئاوایــە ئیســە
سەرنوشــتە چوزانــم یــا خاســتی خــودی
شەخســەکەیە ،نازانــم چییە ،خاســتی ئەو
کەســە یــا کۆمەڵگاکەی کەســێک کە
ئیدعایەکــی هەیــە بــۆ خــۆی ،خزمەتــێ
بــکا بــە غەیرەخۆی ،ئاخــر ئێمە دوو نەوع
ژیوارمــان هەیــە ،دەســەیێ هــەرەزۆر لــە
ئێمە ،وەکوو مەڕ واینە تۆخواکەی ،تەنیا
خەممــان پڕکردنــی گەدەکــەی خۆمانە،
ئــەوە نەوعــێ لــە ژیــوارە ،جەماعەتــێ
کەمیشــمان هەیــە کــە هەمیشــە حــەز
ئــەکا گەدەکــەی خــۆی خاڵــی بــێ،
گــەدەی خەڵــک پــڕ ببێــت ،خــۆی فیدا
و نیســاری گەلەکــەی ئــەکا ،ئەویــش
نەوعــێ ژیانــە ،مــن نــاوم ناوە ئــەو ژیانە
ژیانێکــی جاویدانەیــە ،ئــەی کاش لــە
نزیکــەوە ژیــواری منتــان بدیایــە ،کوڕی
مــن ،مــن کات و ســاتی وا هەیــە یــەک
مانــگ یــەک کەلیمــە قســە لەگــەڵ
بەنەیەکــی خــوا ناکــەم ،کەســێک نییە،
هــام لــە بیابانێک ،کۆماری ئیســامیی
ئێــران منی بێبەش کــرد ،مەحروومییەتی
ئیجتماعی پێ بەخشیم ،حەیاتیش خۆشە،
خــۆ مــن ناتوانــم تــازە بــڕۆم کرێــکاری
بکــەم لــە شــێرکەتەکانا ،تــۆزێ مووچــە
چکۆالنەیەکم هەیە ســەرگەرمم وعایدێ
وایشــی نییــە بۆ مــن ،تەنیــا پیرەپیاوێک
 ٧٥ســاڵە لــەو بیابانــا .پارەکــە مــن نــۆ

درێژە لە الپەڕەی ٥

ژمارە ٤ ، ٧٧٣ی مەی ٢٠٢٠

درێژەی الپەڕەی ٤
مانگ ١٥ی ئیسفەند تا ١٥ی ئازەر من
لەویا ژیاوم تەک و تەنیا .بۆ بەقای خۆم
و بنەماڵەکــەم دێــم لــەو تەرێقــەوە تــەالش
ئەکــەم ،بەاڵم هەمــوو زیلەتەکانم قەبووڵە
ئەمما زیلەتی شەخســیەتیم قەبووڵ نییە،
چــون من بەوە ئابڕووم ناچێت ،نیمە نیمە!
بــەاڵم لــە دڵــی گەلەکەمدا دەژیــم ،ئەمە
باشترین گەنجە بۆ من ،باشترین سەروەت
و ســامانە ،بە هیچ ســەروەت وسامانێکی
ناگۆڕمەوە.
کاتێــک ئەبینــم کەســێک وەک
د.ئەنواری ڕەئیس دانشگا سنەیە ،بەهاری
 ١٦ ،١٣٨٣کەس هەڵەســن لە مەرکەزی
ئوســتانەکەمەوە ٢٠٠ ،کیلۆمتــر تێن ،بۆ
بیابانێکــی چۆڵگــە بــۆ الی کابریەکــی
بێــڵ بــە شــان ،مــن چلــۆن ناســراوم بــەم
ئینســانە ،چ شەخســییەتێک بێ؟ چلۆن
لە خۆیا منی لە نەزەرا گرتوو؟ کە دیتی
ئەوەی نیم بەو موعەڕفی کراوە.
بەرادەرێ هەواڵم بۆ دێنێ ئەبینم  ٣ماشین
ســەعات ٨ی بەیانــی هاتنــە مووچەکە،
هــەر خەڵک بــوو لێی دائەبــەزی ،یەکێ
لــەم ڕانەندانــە دابــەزی و هــات و ڕایکرد
بــۆ الم ،کــوڕێ بنئامــۆزام بوو ،ســنەیی
بــوو ،رانەنــدەی ئاغــای «کاک ئەحمەد
نەزیــری» شــاعیرە ،نووســەرە ،موحەققە،
وتــی مامــە حســێن موژدە بــێ میوانەلێ
پایەبەرزێ هاتێن لە ســنەوە ،من ئاویاری
گەنمــم ئەکــرد ســەعات ٨ی بەیانی ،وتم
کێیــە؟ وتی وەاڵ لە ســنەوە هاتیە ڕەئیس
دانشگا سنە و موعاون و بەقیەی شاعرن
و نووســەرن و موحەققــن و ،جابــۆ ئێــرە بۆ
هاتــوون؟ مــن ڕانەنــدەی ئاغــای نەزیریم
مامە ،بەســەرهاتێکی تۆم بۆ گێڕاوەتەوە،
ئــەو ئێحساســەی لــە تــۆ هەیــە کەمــێ
تەعریفــم بــۆ کــردە ،عاشــق بــووە وتیــە
ئەچــم لە نزیکەو چاوم پی ئەکەوێ .ئەم
هەیئەتیشــیە لەگەل خۆیا دەعوەت کردووە
هاتیــە بــۆ ئێرە ،زۆر بــە المەو خۆش بوو،
هەتــا هەتایــە لــە بیــری ناکــەم ،ئەونــە
خۆشــحاڵ بــووم لــە ناو پێســەکەی خۆما
جێگــەم نائەبــووەو ،بــە شــەوق و زەوقێکەو
ئــاوا بێڵەکــەم چەقانــە نــاو مەزرەعــە و
قــوڕەکا ،یــەک پرســیارم لــە خــۆم کرد،
«حوســێن ئەگــەر تــۆ تلیاردرێکیــش
بوایەیــت ئــەم هەیئەتــە پایەبــەرزە لــە
مەرکــەزی ئوســتانەکەتا  ٢٠٠کیلۆمتــر
هەڵســن ئــەم مەســافەتە تــەی بکــەن،
ســەعات  ٨بێنــە ئــەم مووچــەی تــۆوە؟
جواوەکەم نە! خەڵک بۆ الی پووڵ و پارە
نایێــت ،بەڕاســی لــە دەروون خۆمــا کاکە
ناسر لە خۆم پیرۆزباییم کرد ،بۆ ڕێبازی
کە هەڵمبژاردووە هەڵەی زۆر کەم تیایە،
زۆر خۆشــحاڵ بووم ،دوکتوران ،شەخســان
چاوەڕوانــی منــە ،تەنانــەت نایناســم،
کــە گەیشــتمە خزمەتیــان« ،دوکتــور
ئەنــوەری» ،ڕەئیســی دانشــگای ســنە،
منیش وەزعێکم نەو ،لیباسێکی موندەرێس

و لێقەومــاو و دەس قڵیشــاو و قامکەکانم
وەک چنگی قرژانگ گێڕەو بوو ،دوای
مــاچ و مووچێک دوکتــور ئەنواری کە
منــی بینی ئا بەو وەزعــە نالەبارەوەو زۆر
تێــک چــوو ،وتی پــەروەردگارا کەس لە
ســڕی تــۆ نازانــێ ،ئائــەو بەشــە بۆچــی
وایــە؟ منیش زەردەخەنەیێ موئەدەبانە ،بە
خۆشەویســی کاک دوکتور قاســملووەوە،
بــە تــۆ ئەڵێم کاک دوکتــور! وتم کاک
دوکتــور بــە هاتنــت ئەم پرســیارەم لە خۆم
کــرد ،پیرۆزباییشــم لە خۆم کــرد ،بۆ ئەو
ڕێبازە کــە هەڵمبژاردووە ،کاک دوکتور
ئێمــە دوو نەوعــە ژیانمــان هەیە لــەم دنیا
لــەم کورەی خاکییە ،ژیانێکی حەیوانی،
مــادی و ژیانێکــی مەعنــەوی ،مــن بــە
سەلێقەی ناقس خۆم ،بارە مەعنەوییەکەم
هەڵبــژاردووە کــە توانیومــە هەیئەتێکــی
عیلمی  ١٦کەســە بەم بەربەیانییە جەزب
کــەم و بێــن بۆ بیابانێکــی مەترووکە ،بۆ
الی کابرایێکــی بێــڵ بــە شــان ،بە هیچ
ســەروەت و سامانێکی ناگۆڕمەوە کاک
دوکتــور .زۆر خۆشــحاڵ بوو ،وتی :بنازم
بــەو ڕۆحیــە کە هەتە ،ئــا بەم حاڵ و بەو
ڕۆحیــەو ،مەمنــوون کاک ئەحمــەوم کە
منــی هێنــاوە بــۆ ئیــرە ،ئــەو ڕۆژە مانەوە
تــا ســەعات ٦ی ئێــوارە ،ئێــوارە لێیــان دا
ڕۆیشــتنەوە .خاترەیکی فەقولعادە خۆش،
ئاغەی نەزیری فەرمووی کاکە حوسێن،
تۆ لەم بیابانا بەم تاریکی شــەوە ،جانەوەر
هەیــە ئەنــواع شــت هەیــە ،چلــۆن ئــەژی
بێچــارە لــەم تاریکییــا ،وتــم مامۆســتا
نەزیــری مــن موتــور ئاوێکــم هــەس،
ئســتارتییە ،باترییەکــی پێوەیــە ،باتریــێ
ئیزافەیشــم کڕیــوە ،نەوبە نەوبە شــارژیان
ئەکەمــەو بــە خودی مۆتۆرەکە ،ئەینم بە
شــانەو ئەیهێنم ،دوو المپ  ١٢ولتی لێ
وەســڵ ئەکــەم شــەو ،ئێخبــارێ ڕادوێیــێ
گــوێ لــێ ئەگــرم و نانێــک ئەخــۆم و
دوای ئــەوە ئەیکوژینمــەو ،فەرمووی ئەم
مەشکەژەنیە ئاخر زۆر زەحمەتە بۆت ،من
پێکەنینــەو وتــم مامۆســتا نەزیــری ژیــان
ئــەم مەرحەالنــەی هەیە ئەبێ تەی کەی
تــا بڕواتە ســەر ،ئەم تەنــگ و چەڵەمە و
کۆســپە لەســەر ڕێگا هەیــە ئەبێ گوێی
پــێ نــەدەی بڕۆی ،تا ژیان ئەگاتە ســەر
مەقسەد مەنزڵ خۆی ،حەوتەیەک تولی
کێشــا دیــم ڕۆژێ دانی لەو ماشــینیەلە،
گــەڕاوە بە  ٣کەســەو ،مامۆســا نەزیری
چــوو مۆتــۆرێ  ١٠٠٠سیســی٧-٨ ،
المپــی  ١٠المپێ ،بەنزینی بۆ کڕیبووم،
هێنــای و سیمکەشــی خانووەکەم کردبوو
لە ناوەو ،دەرەوەیشــمان سیمکەشــی کرد و
تــا ئــەم هات و هووتمانە کــرد هەوا تەواو
تاریک بوو ،بەین مەغریب و عیشــا بوو،
المپمان لە دەرەوە دانا و تیربەرقێکمان دانا
دارێ موەقەتی و ئەم دیو ڕۆشن و ئەودیو
رۆشن و بەردەرک ڕۆشن و وتم مامۆستا
نەزیری ،هیچ سپاس و قەدرزانینێکت لێ
ناکــەم! وتــی خۆ من نەمهێنــاوە بۆ ئەوە،
وتم :مەقســوودم هەیە .مامۆســتا نەزیری
مــن دوێشــەو خــوا چــاوی تێــوە بــوو ئێــرە

چەنــێ تاریــک بــوو ،ئیمشــەویش چاوی
پێیەوەیە چەنێ ڕۆشنە ،واگوزارت ئەکەم
بەوە کەیف خۆیە پاداشــت ئەیاتەو نایاتەو
بە من ڕەبتێکی نییە.
بــەالم ،خۆشــبەختانە مێهمانــم زۆرە،
خەڵــک زۆر دیــن بــۆ الم لــەو تەنهاییــە
تەنیایــان نەخســتووم ،زۆربــەی زۆر دێــن
بــۆ الم ،ناخۆشــیم نییــە باشــم بــە بۆنەی
ڕەفێقەکانمەو.
مــن تەنیــا داواکاریم لە ئێــوە ئەوەیە ،هەر
کارێ ئەکــەن بــە ئیمانــەو بــڕۆن بــەرەو
پێشــوازیەو ،کــە ئیمانتــان دامــەزرا لــە
ســەر ئەو ڕێبازە ،ئــەو بیروبڕوای خۆتانە،
هیچ کاتێ شکســت نەســیب ئێــوە نابێ،
ئەوانــە وا زوو شکســت ئەخــۆن ،سســتە
بڕواکەیان ،مەشکووکن لە ئەو ڕێبازە کە
هەڵیانبــژاردووە ،بــەاڵم بە یەقین .ئینســان
وەکــو گــورز وایــە تا مەحکەم بیوەشــێنی
زەربەتــی زۆرتــرە ،ئینســان کە تەســمیمی
گرت بە ئاگاهی و بە مەعناوە ،بە ئیمانەو
گرتی شکست مەحاڵە ،داوای ئەوەتان لێ
ئەکــەم ،کــەس مەجبوورتانی نەکــردووە،
کــە هەرچەنــد مەجبوورییەتیشــی تیایــە،
هیــچ کاتێک لەو ڕێبــازە هەڵتانبژاردوو،
لــێ نادم مەبنۆ ،ئێحساســی ئــەوە نەکەن
بڵێــن غەدرمــان لــێ چــووە ،غەدرمــان
لــێ کــراوە ،ئێمــە قاعیدەمــان وایــە دەبێ
دەســەیەک لە ئینســانە باشــەکان فیدای
دەســەیەکی تــر ببــێ ،دەورەکانــی پێــش
ئێمــە وەک مەرحــووم دوکتــور فەرمووی
ئەگــەر پێشــینیان ئێمــە تۆزکاڵــێ ئیش و
کاریــان بەڕێوەببردایە ،ڕەنگە ئێمە ئەمڕۆ
شەهیدمان نەبوایە ،ئەم گلە کرا وابوو؟
دەتــۆ خــوا کوڕینە بــا داهاتووی نەســڵی
دوای خۆمــان ئــەم گلەییــەش کــەم لــە
ئێمەش کەن ،سەعی کەین ئەو متمانە بە
جێگە بگەیەنین ،کە هیوادارم بەو ڕۆژەش
نەگەیەین ،هیوادارم ئازادیەکەشــمان دەس
کەوێــت .لــە ئاخــرا تــا مــاوم کــوردم ،تا
ماوم لەســەر ڕێبازی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێرانم ،بە فەخر و شانازی و
ڕامینەکەم ســەهلە ،ئەمینەکەیشم ئێعدام
بکــەن لــەو ڕێبــازا ،خۆیشــم فــدا بــم لــەو
ڕێبازا وا ئەزانم هیچ زەرەرێکم نەکردووە،
چون وەزیفەمە.
زۆر کــەس دێــن لە مــن قەدردانی ئەکەن
کڕنۆش ئەبەن پێم داخە بە ڕاستی ،ئەڵێم
کاکــە من وەزیفەی خــۆم بە جێ هێناوە،
تــۆ ئــەو منەتــاواوا بــۆ بەمنــی دەکێڵی،
کاکــە بــڕۆن وەزیفەشــناس بــن ئێــوە .من
بۆچیمــە ئێــوە ئەگــەر ڕاس ئەکــەن ئێوە،
ئەگــەر وەزیفــەی خۆتــان زانــی ئــەوا
زۆرێــک لە موشــکڵەکانمان حەل ئەبێت.
مــن کەســێک مەجبــووری نەکردمــە،
کەســێک نەیناوەتــە پشــتە ملــم حەتمــەن
ئەبێت بیکەیــت ،وەزیفەمەو وەزیفەی خۆم
بە جێ هێناوە.
پەیامــی من بۆ بنەماڵەی شــەهید داوای
خۆڕاگــری دەکــەم ،خــۆم بەش بــە حاڵی
خۆم ئەمە ئەڵێم ،ئەڵێم« :ئەی بنەماڵەی
شــەهیدە پایەبــەرزەکان ئــەی کەســانێک

گەلەکەتــان شــانازی ئــەکات بــە خۆتــان
و جگەرگۆشــەکانتان ،پیاوانــە بژیــن،
وامەزانــن خەســارێکتان دیــوە لەو ڕێبازی
گەل و نیشــتمانەکەتانا ،ئەگەر من نەبم،
تۆنــەوی ،بنەماڵــەی شــەهیدەکان نەبــن
ئــازادی دەس ئێمــە ناکەوێــت ،بنەماڵەی
شــەهیدە ســەربەرزەکان دەڵــێ ئــازادی
نــادرێ ،دەبــێ وەربگیــرێ ،بەڕێزانــی
بنەماڵەی شەهید ئازادی بۆ کەس نایەتە
خــوارۆ دەبێــت تــۆ بــۆی ســەرکەویت ،برا
ســەرکەوتن زۆر ئەســتەمە ،الق شــکانی
تیایــە ،مــەرگ و میــری تیایــە ،مــل
شــکانی تیایــە ،ئەبــێ ئەمانەمان قەبووڵ
بــێ و دەبێــت قەبووڵــی کەیــن و شــانازی
پێــوە بکەیــن بــەش بــە حاڵــی خۆمــان و
بنەماڵــەی شــەهید وائەزانــم لــە هەمــوو
کەسێک گەورەترین ،جا بۆ حاشامان لەم
گەورەییەی خۆمان بکەین.
زۆر جــاران ئەبینیــن ناڕەحەتی ئەکەن ،لە
ســارد و ســڕی خەڵکەکــەی دەوروبەریــان
نــەک لــە ڕێبــازی جگــەر گۆشــەیەیان،
مــن دڵدارییان ئەیەمۆ ،ڕۆژێک ئەوانیش
ئەو کارەســاتەیان بەسەردا دێت ،ڕۆژێک
ئــەوان خەبەریــان ئەبێتــۆ تــۆ چیــت کردە
ئــەوان خۆیــان تەریــق ئەبنــۆ و خەجاڵەتی
ئەکێشــن ،ئێمــە ســەربەرزین شــانازی بــە
خۆمان ئەکەین.
پەیامــی من بۆ الوەکانی حیزبیم ئامەیە:
هەر ڕێبازێک تێتە پێشەوە هەڵە و ئیشتبا
و بۆشــایی تێدایــە ،بۆچــی تێدایە؟ چۆن
بــە مەرحەلــەی پوختەگــی نەگەیشــتووە،
نەپوختییەکــەی تێدایــە ،مەردمەکــە
تازەکار بوون ،تازە وارد سەحنە بوون ،عیلم
و ئاگاهی ئەکســەریش کــەم بوون نەبوو،
ئێستە ڕۆڵەی ئیمڕۆ فەرقی هەیە ،ئەمان
بەرپرسن لە بەرابەر ئاوەها ،ئەو خەلەئە کە
لە ئەســەری عەدمی عیلمی ئەحزابەکانا
و بــووە و هەیشــە ،ئەبێــت بــە قودرەتــی
تەفەکوری ئیمڕۆژەی خۆیان ئەو خەلەئە
پــڕ بکەنــەوە و بــە دەســکەوتێکی پڕتــر و
پڕســەمەرتر بەرەو پێش هیدایەتی بکەن و
بــۆ پێشــەوە و بڕواش وایــە لە ناو زۆربەی
خەڵکیشــا ،خەڵــک هیــوای بــە الوەکان
بەســتووە کاتێــک ســەردەمی ڕادیــۆ بوو
ئەو ســەردەمە ،ئێستا جەوانێک دێت قسە
ئــەکات ،هیــچ کاتێک قابلی موقایســە
نین.
بافتــی فکــری ئــەم و لەحنــی کــەالم
ئــەم و بۆچوونــی ئــەم و دیــدگای ئــەم،
لەگەڵ ٢٠ســاڵ لەمەوبەر  ,زۆر جیاوازە،
هیوایــەک کــە لــە دڵــی خەڵــکا ڕواوە و
دەڕوێت ،ئەم الوانە کە ئەمڕۆ هانە ســەر
کار و ئیشــەکان بەڕێــوە ئەبــەن ،داوای
سەرکەوتنیان بۆ ئەکەم ،بەاڵم الوەکانیش
وا هەمیشــە لەگەڵیــان هــەم ،داوایــان لێ
ئەکــەم ئەوانیــش بێنــە ســەر ســەحنە .لــە
مەرحەلەی ئەوەاڵ دەرســەکانیان ،ئینســان
کاتێک بە نیرووی عیلم موســەلەح بوو،
هەموو دەسکەوتێکی دەس دەکەوێ ،بڕۆن
دەرس بخوێنن ،موتااڵ بکەن ،خوێڕیایەتی
نەکــەن ،بــۆ خەڵــک خزمــەت مەکــەن،

بــۆ گــەل و نیشــتمانەکەی خۆیــان دەرس
بخوێنن ،زۆر کەســمان هەیە بۆ ئەجنەبی
دەرس ئەخوێنــن ،موتڵەقەن بۆ گەلەکەی
خۆی ناخوێنێ ،من هەمیشــە وەسییەت و
نەســییەتم ئەمەیە ،ڕۆڵەکانم توخوا دەرس
بخوێنــن ،بــەاڵم بۆ گەل و نیشــتمانەکەی
خۆتــان دەرس بخوێنــن ،تەوســییەیان پــی
ئەکــەم بۆ خۆمان دەرس بخوێنن ،وائەزانم
لە پێشــدا ئەم جوابمە عەرز کردی دوبارە
تکــراری ئەکەمــۆ ،هیچ شــتێک بۆ من
مانــای نەمــا ،نــە بەخاتر ئــەوەی کە پیر
بووم و ســنم چووەســە ســەرەوە ،چون تەنیا
ئاواتێک کە وەتە فامم کردووەسۆ و ئەو
ڕێبــازەم دۆزیوەســۆ تەنیــا ڕزگاری گــەل
و نیشــتمانەکەم ،بــڕوا فەرمــوو بەهەشــتم
نــاوێ ،جەحانمــم ئــەوێ ،بە شــەرتێ ئەو
گەلــەم ڕزگار بــوێ ،ئەڕۆمــە جەحانمۆ،
مادامــێ گەلەکــەم ئــازاد نــەوێ ،عەهد
و پەیمــان بــێ ناچمــە بەهەشــت ،ئەمــە
ئــارەزووی منــە هیــوادارم ئــەو ڕۆژەی
چاوەڕوانی ئەکەم زووتر بێت.
تێبینیــێ وام نییــە بــۆ خــۆم ،یــەک دوو
شــیعرێ ئەخوێنــم بــۆ ئەم برادەرانــە نازانم
هین کێیە ،ئێمە ئەگەر بێت و هەرکاممان
لە ئێمە ژنمان ،پیاومان ،کچمان ،کوڕمان،
کشــاوەرزمان ،دامدارمــان ،کرێکارمــان،
هــەر یەک زەڕەیــێ لە وەزیفەکەی خۆی
بــە جێگــە بێنــێ موشــکڵەکانمان حــەل
ئەوێ.
ئەڵــێ :خزمەتی خاکی وەتــەن فەرزێکی
عەینــە بــۆ هەموو /داخڵی ئــەم حوکمەیە
کێ فەرقی جوان و پیر ئەکا/هەرکەســێ
فیکری مەزاری باوک و باپیری هەبێ/
بــۆ بەقای ئەعــزازی خاکی خۆی چلۆن
تەقسیر ئەکات.
نابێ ئێمە تەقســیر لە خۆمان بکەین ،من
تەوسییە ئەکەم بە پیرەکان ،بە جەوانەکان
بە شــارییەکان ،بە دێیــەکان ،نەڵێن ئەمن
کشاوەرزم هێچێ ناتوانم.
ئەڵــێ :خوێنــی ڕەوانــی گەشــی لەشــی
خۆت/نــووری چاوانــی مەســتی ڕەشــی
خــۆت /لــە ئاو و هــەوای خاکــی وەتەنە/
لەســەرتە خزمــەت کاکــە فەقەت بەشــی
خۆت.
زۆتــر نــە ،هەرکامــە لــە هــەر باڵێکــەو،
کەشــاوەرزی ،کارگــەری ،دامــداری،
هەرچیکــی ،ئەگــەر ڕاس بکــەی
تێگەیشــتنمان هەبــێ ،هەرکاممــان بــە
ئەنــازەی بەشــی خۆمــان زەربولمەســەلێ
هەیــە ئەڵــێ« :بــە قەت بــەڕەی خۆت پا
داکێشە» ،هەرکەسێ بە ئەنازەی توانایی
خۆمان ئیش و کار کەین بۆ واڵتەکەمان،
موتمەئینــەن ئەگەیــن بــە ڕزگاری.
تەوســییەی تریشــم هەیــە بــۆ دایــک و
باوکانــی بەڕێــزم ،مــن ئاوە بیــر و بڕوانە،
تــا هــەر میللەتــێ کــە ژێرچەپۆکەیــە،
مادامــێ دایکــەکان و باوکــەکان،
نەگەنــە ئــەو مەرحەلــەی فکــر ئازادییە،
ئەوالدەکانیان ناتوانن بەو مەرحەلە بگەن،
ئەبێ باوکان و دایکان جگەرگۆشەکانیان
مەجبــوور بکــەن ،بۆ خوێنــدن ،بۆ ئازادی

5

گەلەکەیــان هیدایەتــی بکــەن .ئەبــێ لە
ئێمــەوە دەس پــێ بکا ،بــاوک ،کوڕێک
بەوپــەڕی عشــق عەالقــەوە دێــت هــزار
جــار دێتە شــوێنێ بیــدزێ بیباتــەوە ،ئەو
میللەتــە ناتوانــێ ئــاوا ڕزگار ببێ ،ئەبێ
دایــکان و بــاوکان بگەنــە مەرحەلەیــێ،
خۆیــان هەروەکــوو ئینقالبــی کەبیــری
فەرانســە ،دایکــەکان دێــن کوڕەکانانیان
لەســەر لێــف و دۆشــەکەی گــەرم و نەرم
خەوتــوون ،هاوماڵەکانیــان خوێنیــان
ئــەڕژێ لــە ســەنگەرەکانا ،ئەیانکــرد بــە
دارا  ،خوێڕیلــە خوێنــی هاوخوێنەکانتــان
هەمووی ڕژا ،تۆ لێرا نوستووی کەچی؟
بە کوتەک ئەیانکردە دەشــتەو ئەیاندالێ
ســەنگەری موبــارزە ،ئێمــە بیــن ئەگــەر
بەڕاســتی عەالقەمــان بە ئــازادی گەل و
واڵتەکەی خۆمانــە ،کتێبێک هەیە زۆر
چکۆلــە ،بــە نــاوی «خۆڕاگــران» یــان
«مردووخــۆران» ،وەرگێــڕاوی «بورهــان
قانعە» ،جەنگــی دووەم جەهانیی ،ئاڵمان
نــازی کــە کاتێــک حەملــە ئــەکات ،لە
ڕووســیە «لێنینگــراد» ،پایداریێــک
عەجیبیان لە خۆیان دا ،واڵتپارێزی ئاوەی
ئــەوێ؛ ئەڵــێ مشــک نەمــا خــواردی،
ئەڵێــن ســەگ نەمــا خواردیــان ،مشــک
نەمــا خواردیــان ،هیچێــک نەمــا ،حەتــا
گۆشتەکان خۆیانیان خوارد ،مناڵەکانیان
دەمــردن لە برســا ،هــەوا گەرمی کردبوو،
الشــە ناســکەکان زوو بۆنیــان ئەکــرد ،لە
ژێرزەمینییەکانــا چاڵیــان ئەکەنــد ،بــۆ
ئــەوە تــۆزێ دێرتــر کــرم تێیــدا ،گۆشــت
جگەرگۆشــەکانیان جاوی  ،لێنینگرادیان
نەدا دەسەو ،بێن تۆزێ زەڕەی ئالەوە دەرس
وەربگرین ،ئەمانەی ئەوێ ئازادی .ئاڵمان
نــازی ئەمانــە هیچیــان نەبــوو ،ئەچــوون
بــۆ ســەف نانوایــی ئــەم بەســەزوانیەلە،
دەســە دەســە لــە برســا ئەکەوتــن بە ســەر
یــەکا بەجێــی نــان بوەنــەوە جیرەبەنی بوو،
ئەکەوتنــە مــل یــەکا و گیانیــان دەر
ئەچــوو ،تــا ئاگــر بــوو ئەیانبــرژان ،ئاگر
نەمــا بــە خامی ،تــا ڕۆژنامــە ما تۆزێ
گەرمیــان ئەکــرد ،لــەوەال بــە خامــی،
جگەرگۆشــەکەی ئەمــرد ،لەتــە لەتــە
ئەیکــردەو ئەیخــوارد ،لێنینگرادیــان نــەدا
دەســەو ،ئێمــە بمانــەوێ ئیســتقالل بگرین
ئەبــێ ئاوایــش بیــن تۆزقاڵێکیــش ،بیــن
موتالعە بکەین لە خەڵک شت فێر ببین،
مــن ئامانە ئەبینم کــە تۆزقاڵێ تۆزقاڵێ
شــتم پــێ ئەیــا ،خەڵکــم بینیــوە ،لیاقەت
خەڵکم بینیوە ،حەز ناکەم منیش زۆر بێ
لیاقــەت بــم  ،حەز ناکــەم خەڵک گاڵتەو
گەپم پێ بکا.
من بەش بە حاڵی خۆم شانازی ئەکەم و
سەری کڕنۆش لە بەرابەرتاندا ئەنوێنم ،بۆ
ئــەو هەل و ئیمکاناتە بۆ من فەراهەمتان
هێنا ،وائەزانم دوایین کات و ساتی ژیانم
بــێ ،ئەم شــتە بۆ بیرەوەری بــا بمێنێتەوە،
ڕۆڵەکانم ،بەڕێزەکانم ،تاج سەرەکانم ،کە
ئــاوا ئێوە بەو هەمــوو ئینرژییەوە پیرێکی
کەوتووی هیچ لە دەست نەهاتوو ،ئاوا لە
نەزەرتانایە سپاستان ئەکەم ،مەمنوونتانم.
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عەبدولڕەحمان قاسملوو،میراتێکی نەناسراو؟
١٩٣٠دا جیهانــی هەژانــد و وایکــرد کە
دامەزرێنەرانــی حیزبــی دێموکراتیــش لە
ســەر سۆســیالیزم و یەکیەتیی سۆڤییەت
نــاڕوون بــن .ئــەو ڕێبەرێــک بــوو کــە
خەڵکی کوردســتان پێویستییان پێی بوو.
بەدڵنیاییــەوە هــەر ئــەوەش تەنیــا هۆکار
بــوو کــە دوژمنــە بەهێزەکانــی هیــچ
شانسێکیان بۆ دەربازبوونی نەهێشتەوە.

بیرمەندی چاالک

فیلیپ بوالنژێ
وەرگێڕان لە فەڕانسییەوە :
دیالن هەردی
فیلیــپ بوالنــژێ ،نووســەر و پڕۆفســۆر
لــە زانکۆی ســۆربۆن لە پاریــس ،خاوەنی
نزیــک بــە ســی بەرهەمــی زانســتییە لــە
بوارەکانــی جوگرافــی و ژێئۆپۆلیتیــک.
ئــەم بابەتــە لــە ژمــارە ٢٢٢ی گۆڤــاری
زانستی «مەشریق ـ مەغریب» بە زمانی
فەڕانســەوی باڵو بۆتەوە .ئــەوەی خوارەوە
وەرگێڕدراوی بەشێک لە بابەتەکەیە.
ئەگــەر عەبدولڕەحمان قاســملوو شــیاوترین
ڕێبــەری کــوردە بــۆ ســتایش کــردن،
عەبدوڵــا ئۆجەالنیــش گرنگترینیانــە.
دوای بەکارهێنانــی دوو ســیفەتی وەهــا
دەقیــق وەک «ســتایش» و «گرنــگ»
ئێســتا دەمهــەوێ ڕوونیــان بکەمــەوە .ئەو
دوو کەســایەتییە کــوردە هەرکامیــان بــە
شــێوازی تایبــەت بــە خــۆی بزووتنــەوەی
نەتەوەیــی کوردیان لە ســەدەی بیســتەمدا
تۆمار کردووە .عەبدوڵاڵ ئۆجەالن ڕێبەری
پەکەکە (پارتی کرێکارانی کوردستان)،
بــە تایبــەت دوای گیرانــی لــە فێورییەی
 ١٩٩٩لــە کێنیــا ،ئەگــەر کەســێکی
ئاکادیمــی نییــە ـ هەرچەنــد کــە دەرس و
ئامۆژگارییەکانی ئاراســتەی الیەنگرانی
دەکا و بە بڕوای من نیشاندەری کەسێکی
بەهێــز نییە و هیچکات ستراتیژیســتێکی
باش نەبووە و هەروەها خۆی بە هەستێکی
سیاســی کــەم نــاوەڕۆک و ڕوانینێکــی
سنووردار لە مێژوو دەرخستووە  -بەاڵم ئەو
وێنەیەکــی گــەورەی لە الیــەن پەیڕەوانی
خــۆی وەک پێغەمبەری شۆڕشــی کورد
لــە ســەدەی بیســتەمدا لــە تورکیــا و
دەوروبــەری لێ کێشــراوەتەوە .ئەو گرنگە
چونکــە پەکەکە کێشــەی کــوردی بەرز
کــردەوە بۆ ئاســتێکی چڕوپڕتــر لە بواری
سیاسی و میدیاییدا کە پێشتر نەبینرابوو.
لــە الیەکیتــرەوە ،عەبدولڕەحمان قاســملوو،
ســکرتێری گشــتی حیزبــی دێموکــرات،
ئەگەر ئاکادیمیســیەنێکی ناســراو بوو ،نە
تەنیا بابەت و وتاری ئاکادیمی دەنووسین،
بەڵکــوو ئــەو بــە ڕاســتی مرۆڤێکــی
یەکجــار زۆر بەکــردەوە بــوو ،واتــە نەتەنیا
ڕێبەرێکــی سیاســی دوور لــە مانــۆڕدان
و بەرپرســێکی بــە ئەزموونی حیــزب بوو،
بەڵکــوو ســەرۆکێکی چریکییــش بوو کە
دەنگــی کەاڵشــینکۆڤ نەیدەترســاند.
ئــەو شــایانی ستایشــە چونکــە هیچکات
بنەمــای ئەخالقــی خــۆی نەفرۆشــت
و کوالێتییەکانــی ئەخــاق بــەرزی بــە
هاوچەرخەکانی خۆی نیشان دا.
ماکــس وێبێــر دەڵــێ« :مێــژوو نیشــانمان
دەدا کــە ســەرۆکە کاریزماتیکــەکان لــە
هەموو بوارەکاندا و لە هەموو سەردەمێکدا
دەردەکــەون .هەروەهــا ،ئەوان بە دوو شــێوە
دەردەکــەون ،هەندێکیــان وەک پێغەمبــەر
و خــاوەن موعجیزە و هەندێکیشــیان وەک
ســەرۆکە خەباتــکارەکان و فەرماندەرانــی
شــەڕ» .ئایــا عەبدولڕەحمــان قاســملوو
سازگاری لەگەڵ ئەو پێناسە دووالیەنییەی
ماکــس وێبێــردا هەیــە ؟ دەمهــەوێ ،لــەم
وتارەدا ،بە ســەرنجدان بە ڕێڕەوی کەسیی
و پێشــینە فکرییەکەی ،ئەو کەســایەتییە

ســەرەکییەی ناســیۆنالیزمی کــورد لــە
ســەدەی بیســتەمدا بناســێنم ،لــە پێشــدا،
باســی کۆتاییە تراژیکەکەی لە ١٩٨٩دا
لــە ڤیــەن دەکــەم و ئەوجــار باســی میراتە
فکری و مەعنەوییەکەی دەکەم.

تاراوگە وەک فێربوون

کاتێک دەڵێم کە دەتوانین قاســملوو زیاتر
لە ســەرۆکە کوردەکانیتر ستایش بکەین،
مەبەســتم ئەوەیە کە ،بــە لەبەرچاوگرتنی
بژاردە ئیدیۆلۆژیک و ستراتێژیکییەکانی
یــان بەرجســتەکردنەوەی ڕوانینەکانــی بە
نیسبەت شۆڕشی ئیسالمی ئێران لە ساڵی
 ،١٩٧٩جگــە لــە ڕێزلێنان لە زیرەکی ئەو
ئابووریناســە زمانزانــە هیچیترمــان نییــە،
پابەندبوونی ڕاستگۆیانەی بۆ چارەسەری
ئاشتییانە و ڕاستبینانەی کێشەی کورد،
ڕەتکردنــەوەی ئیدیۆلــۆژی جیاییخوازیی
ئیتنیکــی یــان بەتایبــەت ،خۆبواردنــی
هەمیشەیی حیزبەکەی ،حیزبی دێموکرات
لە کاری تیرۆریستانە .تیرۆریزمێک کە
قاســملوو دەیزانی کە لە حاڵێکدا لە الیەن
کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتییــەوە بــە تێکڕایی
مەحکوومە بەاڵم دەشــتوانێ بانگەشە بێ
بۆ بەرزکردنەوەی کێشەی کورد ،ئەوەیکە
لــە الیــەن پەکەکەوە لە ســااڵنی  ١٩٨٠و
١٩٩٠ی زایینــی لــە تورکیــا بە شــێوەی
بەرباڵو ئەنجام درا .هەم سیاسییانە و هەم
ئەخالقییانــە ،ڕێبەری حیزبــی دێموکرات
هیچکات خۆی نەخستە ئەو بوارەوە.
حیزبــی دێموکــرات ،لــە ڕاســتیدا ،زۆر
هەســتیار بوو بــەوەی هیچکات مامەڵەی
خــراپ لەگــەڵ زیندانییــەکان نەکــرێ،
هیچــکات سیاســەتی «زەوی ســووتاو»
نــە لــە دژی هیــچ الیەنێــک و نــە لــە
دژی دەوڵەتــی ناوەنــدی ئەنجــام نــەدرێ،
هیچــکات بــە زۆرەملــێ خەڵکی مەدەنی
لــە مــاڵ و حاڵــی خۆیــان وەدەر نەنرێــن،
نابــێ کــەس بــە بارمتــە بگیــرێ ،نابــێ
ژنــان و منــدااڵن ئازاریــان پێ بــگا ،نابێ
هیچــکات کاری چەتەگــەری و ڕێگری
و بۆمبدانانەوە لە شــوێنی گشــتی ئەنجام
بــدرێ .کاتێــک ســاڵی  ١٩٧٩کارمەند
و دیپلۆماتەکانــی ئەمریــکا لــە تــاران بە
بارمتــە گیــران ،قاســملوو بــە ڕاشــکاوی
ئیدانەی کرد .بێ گومان کێشەی کورد
لــە ئێران هەزینــەی ئەو ئەخالق بەرزییەی
لــە میدیــا و کــۆڕ و کۆبوونەوەکانــی
ڕۆژئاوادا دا .تەنانەت ئەمڕۆش کێشــەی
کــورد لــە ئێــران هیچــی دەســت ناکەوێ
لــەو دەنگدانــەوە میدیایــی و ئەو ســەرنجە
ژێئۆستراتیژیکییە یەکسانەی بە کێشەی
کورد لە تورکیا و سوریا و عێراق دەدرێ.
قاســملوو وەک زۆرێک لە ڕۆشــنبیرانی
دیکــەی کــورد بــە تاراوگــە ئاشــنا بــوو؛
واڵتەکــەی ،خاکەکــەی و گوندەکــەی
جێهێشــت .لــە دێســامبری  ١٩٣٠لــە
کوردســتانی ئێــران و لە نزیــک مەهاباد،
ناوچەیــەک کــە ناســیۆنالیزمی کوردی
تێــدا بەهێــز بــوو و شــای ئێــران ڕقــی لێ
بــوو و کۆمــاری ئیســامی هەڕەشــەی
لێدەکــرد لــە دایــک بوو .قاســملوو ناچار
بــوو چەندین جار نیشــتمانی خۆی بەجێ
بهێڵــێ .ئەو بــەو ڕادەیەی کە لە تاراوگە
پێگەیشــت و شــکڵی گــرت بــە هەمــان
ڕادەش گۆڕانــکاری بەســەردا هــات ،کە
بە ڕای من کرانەوەی هزری و ئاوێتەبوون

بــە چەندیــن زمــان و کولتووری پێویســت
بــۆ مرۆڤێکــی سیاســی هاوچــەرخ ئــەو
شــتانە بــوون کــە تاراوگە پێی بەخشــی.
لەو خاڵەدا ،ئەو بە تەواوی لە کەســێکی
وەک ئۆجــەالن جیــا دەکرێتــەوە کــە لــە
کۆمەڵگایەکــی نزیــک بــە تەواویــی
تــورک پێگەیشــت ،هەرچەنــد لــە
سەرەتاکانی ١٩٨٠لە دیمەشق دەژیا.
ســاڵی  ١٩٤٩قاســملوو لــە فەڕانســە
خوێنــدکار بــوو و بورســی حکومەتــی
پاشــایەتی هەبــوو ،بــەاڵم کاتێــک
چاالکی سیاســی دەستپێکرد بورسەکەی
لــێ ئەســتێندرایەوە .زۆر زوو تێکــەڵ بــە
بیرۆکــەی مارکســیزم بــوو ،لــە بــواری
ئابووریدا لە چێکۆســڵۆڤاکی درێژەی بە
خوێندن دا ،دواتر لە ســاڵەکانی ١٩٦٠ی
زایینیــدا بــوو بە مامۆســتای ئابووری لە
زانکــۆی شــارڵی پڕاگ؛ ئــەو چاوی بە
ئەلێکســاندر دوبچێــک (سیاســەتوانی
نــاوداری چێکوســڵۆڤاکی) دەکــەوێ و
تێزەکــەی لــە ســەر ئابووریی کوردســتان
تــەواو دەکا ،کــە لــە ســاڵی  ١٩٦٥لــە
لەنــدەن بــاو کرایــەوە .دوای خوێندنــەوە
لــە ســەر زمانــی کــوردی لــە «زمانــە
ڕۆژهەاڵتییــەکان» لــە پاریــس لــە نێوان
 ١٩٧٦و  ،١٩٧٨چەنــد مانــگ دواتــر
دەبێتە ســەرۆکی شۆڕشێک کە ڕێژیمی
ئایەتــواڵ خومەینــی دەهەژێنــێ .لە نێوان
ســاڵەکانی ١٩٥٧هەتا  ١٩٧٨لە تاراوگە
ژیــا ،لــە بەغــدا و پڕاگەوە هەتــا پاریس.
قاســملوو زیاتر لە هەر کەســێک ســودی
لــە درێژبوونــی تاراوگە بینــی بە تایبەت
لــە ســەردەمی پاشــایەتیدا ،بۆ ئــەوەی لە
دوورەوە لــە بارودۆخی کوردەکان تێ بگا
و بــە دوای ڕێگەچارەیەکــدا بگــەڕێ بۆ
ئــەو پارچەپارچەبوونــەی کــوردەکان بــە
گشــتی کــە لــە دوای ڕێککەوتنامــەی
لــۆزان لــە ١٩٢٣ـــەوە تووشــی هاتــن و
ســەرکوت و لەناوبردنــی پێناســەی کورد
لە ئێران بە تایبەتی.
لــە باڵوکراوەیەکــی تایبەت لــە ژوئییەی
 ١٩٨٩لــە بوڵتەنــی زانیــاری و پەیوەندی
ئەنستیتۆی کورد لە پاریسدا ،ڕۆژنامەڤان
مارک کاراڤێتز ،پۆرترەیەک لە قاسملوو
دەکێشێتەوە« :سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکــرات ،فەرمانــدەی شــەڕ لــە کاتی
پێویســتدا ،ڕێبــەری سیاســی لــە پێــش
هەمــوو شــتێک ،مرۆڤی دیپلۆماســی و
دیالۆگ .باڵوێزێکی بەورە و ماندونەناس
بــۆ دۆزەکــەی کــە دەیهــەوێ تــەواوی
جیهانــی لێ تێبگەیەنێ؛ بەاڵم هیچکات
هێنــدەی ئــەوە خوشــحاڵ نییــە کاتێــک
چــاوی بــە پێشــمەرگەکانی دەکــەوێ،
لــە خانوویەکــی بــە گڵ دروســتکراو لــە
دۆڵێکی ون لە ســەر ســنووری نێوان ئێران
و عێراق ،ئەو شوێنەی کتێبخانەیەکیشی
بــۆ گواســتۆتەوە ».شــارەزا لــە هەشــت
زمــان ( کــوردی ،فارســی ،عەرەبــی،
ئــازەری ،چێکی ،ڕووســی ،ئینگلیزی و
فەڕانســەوی) ،هەندێک زانیاری لە سەر
شــێعری کوردی ،فارســی یــان عەرەبی،
هۆنراوەکانــی هوگــۆ یــان ویتمــەن ،لــە
یــەک کاتــدا مرۆڤی کولتــوور و کردەوە
بــوو ـ ئاکادیمــی بــوو ،وتووێــژی دەکرد،
ڕێبەرایەتــی شۆڕشــی دەکــرد ،زۆر خێــرا
هاتــە ڕیزی بەرەی خەبات دژی فاشــیزم
و تــاک حیزبــی کــە لــە ســاڵەکانی

لە ڕاستیدا ئاستێکی زۆر بەرزی ئەخالق
لە قاسملوودا هەیە کە تەنیا لەودا بینراوە
و ئەو جیا دەکاتەوە لە تەواوی ڕێبەرانی
کــورد لــە ســەدەی بیســتەمدا .ئەگــەر
قاســملوو تایبەتمەندییەکــی نەبــا و ئــەو
تایبەتمەندییــە وەک مەترســی بــۆ ســەر
ڕێژیمــی ئیســامی لــە تــاران نەبینرابــا،
بێگومــان بــەو شــێوە دڕندانەیەش ســاڵی
 ١٩٨٩لــە ڤییەن تیرۆر نەدەکرا .لە نێوان
ســەرۆکەکانی کــورددا ئەو تایبەت بوو:
کەســێکی ڕاســتبین بــوو ،دەیزانــی کــە
کۆمەڵگەیەکــی خــراپ نێونراو بە ناوی
«کۆمەڵگــەی نێونەتەوەیی» ڕێگە نادا
واڵتێکی پێنجەم بە ناوی کوردســتان لە
نێوان چوار واڵتدا دروست ببێ .بێگومان
ئــەو یەکێک لەو دەگمەن ڕۆشــنبیرانەیە
کــە گونجاوە بۆ ســەرۆکی دەوڵەت .ئەو
تایبەتمەنــدی هاڤێــل و ماندێالی هەبوو.
دواتــر لەیــا زانــا لەوانەیە خــۆی بۆ ئەو
ئاســتە لــە ئەخــاق و لــە ورەی سیاســی
بــەرز بکاتــەوە بــەاڵم لەوانەیە لە ئاســتی
فکــری لەو ئاســتەدا نەبێ .لە ڕاســتیدا
خوێندنەوەی نووســراوەکانی قاسملوو کە
بــە زمانــە جیــاوازەکان بــاو کراوەتــەوە
چێژێکــی تایبەتیان هەیە .وەرگێڕدراوی
چێکــی کتێبــی «کوردســتان و کورد»
کــە لــە ســاڵی ١٩٦٥دا بــاو بۆتــەوە،
شــێوازێکی ڕوونــی شــیکردنەوەی
کێشــەی کــوردە .دەکــرێ یەکێــک لــە
درەوشــاوەترین ســەنتێزەکانی مێــژووی
کــورد بــێ .لــە درێــژەی الپەڕەکانــدا
هەســت بە جێ پێی قورســی مارکســیزم
لــە نێــو شــیکردنەوەکانی ئابووریــی
کوردســتان دەکــەی .ئــەو بانگــی لێنین
دەکا ،بااڵدەســتی داگیرکــەر مەحکــووم
دەکا ،ئیمپڕیالیــزم شــەرمەزار دەکا ،ئــەو
الیەنگــری لــە ســەربەخۆیی پارچەکانی
کوردســتان و داوای یەکگرتنیــان
بــۆ دروســتبوونی نیشــتمانێک بــۆ
کــوردەکان دەکا ـ بیرۆکەیەکــی
کــراوەی ســەربەخۆییخوازانە کــە بیســت
ســاڵ دواتر دێتەوە ســەری و بانگەشــەی
خودموختاری دەکا.
هەروەهــا خوێندنــەوەی لــە ســەر حیزبــی
دێموکــرات ،لــە کتێبــی «چــل ســاڵ
خەبــات لــە پێناو ئــازادی» ،کە بەشــی
یەکەمــی لــە ســاڵی  ١٩٨٥بــە بۆنــەی
چلەمیــن ســاڵوەگەڕی دامەزرانــی
حیزبــی دێموکرات نووســراوە نموونەیەکە
لــە خاکەڕایــی و ڕاشــکاوی « .ئــەو
مێژووە کە ئەو لەسەر حیزبی دێموکرات
نووســیویەتی ،پێــک نەهاتــووە تەنیــا
لــە ژیاننامــەی ســادەی چەنــد ڕێبەری
حیــزب ،کادر یــان ئەندامەکان .مێژووی
سەدان هەزار ئەندامە ،هەزاران قوربانییە،
هەمــوو خەڵکــی کوردســتانە ،حیزبــی
دێموکــرات و خەڵکــی کورد یەکەیەکی
جیانەبووەوە پێک دێنن».
ئــەو ناســینە لە نێــوان خەڵــک و حیزب،
ئەمڕۆکــە دەتوانــێ شــۆکهێنەر بــێ،
چونکــە لــە شــوێنی دیکــە کارەســاتی
مرۆیــی قەرەبوونەکــراوی لێکەوتۆتــەوە؛
بــەاڵم لــە باکگراوندی کورددا ئەو کات
مانایەکــی جیاوازی هەبوو :کوردەکانی
ئێــران لە الیــەن ڕۆژئاواییەکانەوە پەراوێز
خرابوون ،ســۆڤییەتییەکان دەســتوەردانیان
دەکــرد ،زۆر بــە زەحمــەت لــە الیــەن
واڵتانــی بێالیەنــەوە دەبیســتران؛ ئەگــەر
ئێســتا کێشــەی کــورد وەک دە ســاڵ
پێــش پەراوێــز ناخــرێ ،لەبــەر ئەوەیە کە
ڕۆژئاواییەکان پێویستیان بە پێشمەرگەیە
بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی داعش .کێشــەی
کورد لە ئێران هەروا بە چارەسەرنەکراوی
دەمێنێتــەوە چونکــە خاوەنــی ڕێبەرێکی
کاریزماتیــک نییــە .لــە ئێرانێکــی

چەندپێکهاتەییدا ،کوردەکانی ئێران دەبێ
بتوانن لە ســەر کێشــەی خۆیان بەرەیەک
لەگــەڵ خەڵکانی دیکــەی پەراوێزخراوی
ئێــران پێک بێنــن ،دەبێ لە ســاختارێکی
حیزبــی ڕەوا و کاریگــەر کەڵک وەرگرن
بــۆ ئــەوەی ببیســترێن ،تەنانــەت ئەگــەر
ســەرکوتی خوێنــاوی ڕێژیمیشــیان لــە
بەرامبەر بێ.
بــە شــێوەیەکی ئیدۆلۆژیکــی ،قاســملوو
ئــەو کەســە بوو کــە بە کورتــی دەتوانین
نــاوی بنێیــن مرۆڤێکی چەپ ،بە قووڵی
بــارگاوی ،وەک زۆرێــک لــە ڕێبەرانــی
جیهانی ســێهەم .مرۆڤێکی مارکسیستی
و ناسیۆنالیســتی بــوو ،وەک زۆرێــک
لــە بیرمەندانــی جیهــان .چاالکێکــی
کۆمۆنیســتی بــوو لــە نێــو حیزبــی
دێموکراتــدا (کاتێــک لــە مەهابــاد بوو)
و لــە حیزبی توودە ،پارتی کۆمۆنیســتی
ئێراندا (کاتێک لە تاران بوو) ،ئەو خۆی
لــە کۆمۆنیزمــی ســتالینی جیا کــردەوە،
بە تایبەت دوای دەســتێوەردانی هێزەکانی
پەیمانــی وەرشــۆ لــە چێکۆســڵۆڤاکی لە
مانگــی ئاگۆســتی ١٩٦٨دا .ڕەوتــی
کۆمۆنیســتی لــە حیزبــی دێموکراتــدا لە
نێــوان ســاڵەکانی  ١٩٥٥هەتــا  ١٩٥٨کە
لــە الیەن قاســملوووەوە ڕێبەرایەتی دەکرا،
لە دوای ساڵی ١٩٧١ـەوە لە الیەن ڕەوتی
ناسیۆنالیســتی کە لە دەوری عەبدوڵاڵی
ئیســحاقی (ئەحمەد تۆفیق)ـ کۆ ببوونەوە
خــرا پەراوێــزەوە و هــەر ئەویــش بــوو بــە
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکــرات.
دەبوایــە هەتــا کۆنگرەی ســێهەمی حیزب
لــە ســێپتەمبری  ١٩٧٣چــاوەڕێ بکــرێ
تا ئەو مارکســیزمەی قاســملوو دەیویست
ئاراســتەی حیــزب بکــرێ .الئیســیزم،
سۆســیالیزم و دژە ســەرمایەداری دەبنــە
بەرچەسپ و تایبەتمەندیی ئیدیۆلۆژیکی
قاسملوو .لەو کۆنگرەیەدا دروشمێک کە
قاســملوو هیچــکات خەیانەتی پێ نەکرد
پەســند کــرا « :دێموکراســی بــۆ ئێــران،
خودموختاری بۆ کوردستان».
وەک زۆرێــک لــە مارکسیســتەکانی
سەدەی بیستەم کە بااڵدەستی ئیدیۆلۆژی
کۆمۆنیــزم بە ســەر نەریتخــوازی ئایینی
وەک دەســتکەوت دەبینــن ،قاســملوو
وا دەردەکــەوێ کــە ســەرنجی پێویســت
ناداتــە سروشــتی قووڵــی شۆڕشــگێڕی
بــە مانــای شۆڕشــی ئاســترۆنۆمی یــان
گەردوونــی (خوالنــەوە ی هەســارەیەک
بــە دەوری ئەســتێرە یــان خــۆردا کــە
دوای دەورێکــی تــەواو دەگاتەوە شــوێنی
یەکــەم) ،واتە گەڕانەوە بۆ ڕابردوو ـ واتە
بە شــێوەیەکی باو و ســوننەتی شۆڕشــی
جەمــاوەری لــە دژی ڕێژیمــی زاڵ بــە
ســەر ئێــران کــە ســاڵی  ١٩٧٨کۆتایــی
بە پاشــایەتیی هێنا .ئــەو نەیدەتوانی بڕوا
بــەوە بــکا کــە ،وەک بریتانیای ســەدەی
حەڤدەیــەم ،ئێــران لــە ڕێــگای ئایینــەوە
بچێتــە نێــو مۆدێڕنیتــەی سیاســییەوە
نــەک لــە ڕێــگای دژایەتیــی ئایینــەوە
وەک لــە  .١٧٨٩حیزبــی دێموکــرات
مارکسیســتە و دژی ســەرمایەداری:
ڕووخانــی ڕێژیمــی پاشــایەتیی کــە
پەروەردەکــراوی ئیمپڕیالیزمی ئەمریکایە
بــە ڕادەی پێویســت قەناعەتــی پێهێنــا لە
ســەرەتادا .یەکەم ئەوەیکە ،شۆڕشی ئێران
بــە پاڵپشــتییەکی لــە ڕادەبــەدەری ڕەوتــە
شۆڕشــییەکانی چەپــی ئێرانــی بــوو کە
گرێدراوی مەالکان بوون لە دژی ڕێژیمی
پاشایەتی بەاڵم هەر خێرا ،هێزی ژیانەوەی
شــیعە کە خۆی لە ئایەتوڵاڵدا دەرخســت
هاوپەیمانــە ڕادیکاڵەکانی قووت دا .ئایا
قاســملوو ،بیرمەنــدی وێبێری ،ســەرۆکی
شــۆڕش و چاالکی مارکسیستی ،هێزی
دیاردەی شۆڕش لە ئێرانی بەو پێیەی کە
مەزهەبــی بــووە بە کەم گرتووە و نەچۆتە
نێو بازنەی خوێندنەوەیەکی مارکسیستی
ئاتێئیستانەی سەدەی بیستەم؟
هــەر دوابــەدوای ئــەوەی هیــواکان بــە
کۆماری ئیسالمی لە ناوچوون ،درێژەدان
بــە بەرگــری لــە بەرامبــەر ســەرکوتێکی
نوێــی کوردەکانــی ئێــران زۆر گرنــگ
بــوو :بووە هۆی بەهێزبوونی ڕۆڵی حیزب
وەک پارێــزەری خەڵکــی کــورد .حیزبی
دێموکــرات تەنیــا قەڵغانــی نیزامــی لــە

بەرامبەر هێرش و ســەرکوتی حکوومەتی
ناوەنــدی بــوو کــە لــە دەســت مــەال
شــیعەکاندا بــوو و بــە چاوێکــی دیکــەوە
ســەیری کوردەکانیــان دەکــرد ،بە تایبەت
کــە زۆرینەیــان ســوننی بــوون ،گومانــی
جیابوونەوەیــان لــێ دەکــردن بــەاڵم حیزبی
دێموکــرات هیچــکات ئۆپۆزیســیۆنی
نیزامــی و پێناســەی نەتەوەیــی لە دەســت
خۆیــدا قــۆرخ نەکــرد ،ئەوەیکــە پەکەکە
لــە تورکیــا پلــە بە پلــە ئەنجامــی دا .بە
بێ شــک «مەترســی تەواوخوازی» کە
لــە پەیوەندی نێوان حیزب و خەڵکدا ســەر
هەڵــدەدا ،لــە الیەن قاســملووەوە پێشــبینی
کرابــوو .تەنیــا دەتوانــرێ گریمانەی ئەوە
بکــرێ کــە ئــەو بــە تونــدی دژی ئــەو
الدانــە ئیدیۆلۆژیکییە دەبوو ئەگەر خۆی
پارێزکارتر نیشان دابا و زۆر متمانەی بە
ڕێژیمی ئیسالمی نەبا ،ئەوەیکە لە ساڵی
 ١٩٨٩بە قیمەتی ژیانی تەواو بوو.
دوای شــەڕی نێــوان ئێــران و عێــراق لــە
ســاڵی  ،١٩٨٨خراپتریــن شــت دیســان بــە
ســەر کوردەکانی ئێراندا هات .بۆ ســێهەم
جار لە یەک ساڵدا ،لە هاوینی ١٩٨٩دا،
نوێنەرایەتیــی کــورد چــاوی بــە الیەنــی
ئێرانــی دەکــەوێ :محەممەدجەعفــەر
ســەحراڕوودی ،حاجــی موســتەفەوی
و ئەمیرمەنســوور بۆزۆرگیــان .لــە دوو
چاوپێککەوتنی پێشوودا هیچ پاسەوانێک
بوونی نەبوو .لە ١٣ی ژوئییەی ١٩٨٩دا
قاســملوو لــە ئاپارتمانێکــی نهۆمــی
پێنجەمــی بینایــەک لــە ڤییەن لــە الیەن
ئێرانییەکانــەوە بــە ســێ گوللـــە پێکــرا و
تیــرۆر کــرا .ئــەو تەنیــا کوردێــک نەبوو
کــە تیــرۆر کــرا لــەو ڕۆژەدا :عەبدوڵــا
قــادری ئــازەر ،ئەندامــی ڕێبەرایەتــی
حیزبی دێموکرات بە  ١١گوللـــە و فازڵ
ڕەســوڵ ،کــوردی عێــراق و مامۆســتای
زانکــۆ کــە ڕۆڵــی ناوبژیوانــی دەبینــی
بــە  ٥گوللـــە تیــرۆر کــران .بکوژەکــەی
ڤییــەن گرێــدراوی کەســانێک بــە نــاوی
ســەعید ئیمامــی ،بەرپرســی «قەتڵــە
زنجیرەییــەکان» لــە وەزارەتــی ئیتالعات،
مەحمــوود ئەحمــەدی نەژاد کە لە ســاڵی
 ٢٠٠٣بــوو بــە شــارەوانی تاران و دواتر لە
 ٢٠٠٥بوو بە سەرکۆماری ئێران.
بەرپرســی حیزبــی دێموکــرات چلــۆن
ڕازی بــووە کــە بکەوێتــە نــاو داوێکــی
وەهــا دڕندانــە و خــۆی بخاتــە بــەردەم
بکوژانی ڕێژیمی ئێران؟ ڕۆژنامەنووسی
ئەمریکــی ،جاناتــان ڕانــداڵ پێیوایــە کە
دوای مردنــی ئایەتوڵــا خومەینــی،
قاســملوو بــە بــێ شــک بــە قەناعەتێک
گەیشــتبوو کــە تــاران دەیهــەوێ وتووێــژ
لەگەڵ حیزبی دێموکراتدا بکا .هەرچەند
ئــەو بــە شــێوەی ئاســایی زۆر وریــا بــوو،
بــەاڵم ئــەو وریاییــەی دابەزانــد و تەنانەت
نەک هــەر پاســەوانەکانی خۆی بەڵکوو
پاســەوانەکانی جــەالل تاڵەبانیشــی ڕێگە
نــەدان کــە لــە دوو وتووێــژی پێشــوودا لە
دێســامبری  ١٩٨٨و لــە ژانویەی ١٩٨٩
هاوڕێیەتییــان کردبــوو .ئایا بــڕوای وابوو
کە دەســەاڵتی ئێران بەرەو ئانارشــی دەڕوا
یــان وردەوردە خــۆی دێموکراتیــزە دەکا؟
ئایــا پشــتی بــە ڕۆژئاواییەکان بەســتبوو
کە بە پێشــنیارە ماقووڵە بێ الیەنەکانیان
خۆیــان وەک بەالڕێداچوو و فریوخواردوو
دەرخســتبوو؟ واڵم و دەلیــل و بەڵگەکانی
ئەو هەڵە کوشــندەیەی ئەو هەر چییەک
بووبن ،لەگەڵ قاســملوو چونە ژێر خاکی
گۆڕســتانی پیرالشــێزی پاریس .قاسملوو
زۆر زوو ڕۆیشت ،ئەو دەیتوانی ببێتە ئەو
ڕێبەرەی کە کوردەکان چاوەڕێی دەکەن.
ڕێڕەوێکی فکریی و سیاســی هیوابەخش
لــە الیــەن یەکگرتنێکی کوشــندەی نێوان
دەوڵەتــی بەرژەوندخــواز ،دەمارگرژیــی
مەزهەبــی و بــێ ئیحتیاتــی شەخســی
پێشــی پــێ گیــرا .ئــەو بەرهەمێکــی
فکریــی و ئەخالقیــی هەرمانــی لە دوای
خــۆی جێهێشــت .میراتێکــی سیاســی
و ئیدیۆلۆژیکــی نادیــار لــەو کاتانــەدا
کــە کێشــەکانی کــورد پێویســتییان بــە
تێگەیشــتن و ڕوانینێکــی زۆر بەرزتــر
هەیە ،هەستێکی سیاسی و ڕوانگەیەکی
فکــری لــە دەرەوەی ڕەوتــی بــاو کە هەر
ئەو خاوەنییەتی.
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سەمپۆزیۆمی چەواشە
کەیوان دروودی

لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا لــە
زانســتگەی کوردســتانی ســنە
سەمپۆزیۆمی گرینگیی زمانی
دایکی بەڕێوە چوو.
هاوکات کاناڵی ســەحەریش کە
کاناڵێکی ئاســمانییە بە جۆش و
خرۆشێکی تایبەتەوه ئەم کۆڕەی
ڕووماڵ کرد.
لــە نێوئاخنــی گوتــاری
ناسیۆنالیســتی – قەومیــی
ئێرانــدا باســی فرەڕەنگیــی
دانیشــتووانی جوغرافیــای ئێران
ڕەهەندێکــی یەکجــار گرینگی
هەیە و ڕێژیمی ئیســامیش کە
هەڵقواڵوی هەمان ئایدیۆلۆژییە،
لەپێنــاو دەرخســتنی ســیمایەکی
گونجــاو لە پەیوەندی بەم ڕیشــە

دیسان دەستهەڵگری نابێ.
یــان دانانی کاناڵــی تێلێڤیزیۆنی
پارێزگاکان بەو هەموو تێچووەوە
ئەگــەر هــەر ئەمــڕۆ وەشــانیان
بوەســتێندرێ ،کارەســاتێک ڕوو
نــادا ،بــەاڵم ســەرەڕای قەیرانــی
ســەرتاپاگری ئابــووری ،ســوورە
لەسەر وەشانی ئەم کانااڵنە.
هەمــوو ئــەم هەنگاوانــە کــە
هەڵدەگیردرێــن یــان ئــەو
ڕێوشوێنانەی کە دەگیردرێنەبەر،
لەپێنــاو پڕکردنــەوە یــان
کەمکردنەوەی ئەو بۆشــاییەوەیە
کە سیســتمی تۆتالیتێر لەتەک
کۆمەڵگە هەیەتی؛
واتــە ،ئــەم هەنگاوانە ئەگەرچی
لــە ڕەهەندێکــەوە ،باری ســلبیی
نییە ،بەاڵم لە گشتایەتیی خۆیدا
دەچێتەوە سەر هەمان گرێ.
ئەگــەر ســەیری ڕێژیمی پێشــوو
بکەیــن و چاوێ بــە کاروکردەوە

ســەرچاوەکانی داهاتی دەسەاڵت
لــە ماڵیــات و بازرگانیــی وردەوە
بــۆ نەوت گۆڕدرا و ئەم ســامانە
گشــتییە کەوتــە بەردەســت
دەســەاڵتێک کــە لــە بەرامبــەر
یاســا و خەڵکــدا بەهیــچ جۆرێ
وەاڵمدەر نەبوو.
ئــەم داهاتــە بــۆ ڕێژیمــی
شــا دەســکەوتێکی یەکجــار
سەرســوڕهێنەر بــوو و هــەر زوو
لەپێناو پتەوکردنەوەی ڕەگەکانی
دەسەاڵت بەکار هێنرا.
دەزگایەکــی پــان و بەرینــی
برۆکراســی کــە بــە تــەواوی
لــە خزمــەت دەربــاردا بــوو،
پــەروەردەی
سیســتمێکی
ناتەندروســت بۆ خزمەتکردنی بە
ئایدیای فاشیســتیی سەڵتەنەتی
و دامەزراندنــی بنکە و بارەگای
ژانــدارم بــۆ کۆنترۆڵــی هەمــوو
کۆمەڵگا و چێکردنی ڕێگەوبان

وێــــــــــستگە
گشــتی دەکرێــن ،لەڕاســتیدا
نێوئاخنێکی تۆتالیتێرانەیان هەیە
و لــە سیســتمێکدا بەڕێوەدەچــن
کە هیچ جۆرە کاڵوڕۆژنەیەک
بــۆ هەناســەدانی کۆمەڵگــە
نەهێڵراوەتەوە.
هــەر لــە ژێــر ڕۆشــنایی ئــەم
لێکدانەوەدایــە کــە دەکــرێ
خوێندنــەوە بــۆ ســەمپۆزیۆمی
گرینگیــی زمانــی دایکــی و
جاڕدانــی لەالیــەن دەزگای
ڕێژیمــی
پرۆپاگانــدای
ئیسالمییەوە بکەین.
باسکردن لە گرینگیی زمانگەلێ
کــە لــە بنەوانــەوە بــە هــۆکاری
ترازانی دەســەاڵت و دابەشبوونی
جوغرافیا دەزانرێ ،هەر ئەوەندەی
ئەو جێژنانە کە محەممەدڕەزاشا
بــە کۆکردنــەوەی چەنــد وەفدی
لــە پێشــدا هەڵبژێــردراوی خۆی
و بەنــاوی نەتەوەکانــی ئێرانــەوە

ئاخۆ دەکرێ گەشەی لەپڕ و ڕوو لە هەڵکشان لە بەکارهێنانی ئامێرەکانی گواستنەوە و
هاتوچۆ ،کەلوپەلی ناوماڵ و سەفەری دەرەوە،
خزمەتگوزاریی ڕێستۆرانەکان و قومارخانەکان،
هەڵچنینی ماڵی وەک کۆشک و هاوشێوەی ئەمانە لە ڕێگەی کەمینەیەکی دەستەبژێر و تێچووی
سەرسوڕهێنەری نیزامی و لەناوبردنی سەرمایەی واڵت لە بەڕێوەبردنی دانانی تاجی پاوشایەتی
لە جێژنێکی گاڵتەجاڕی  ١٣٤٦ساڵ پاوشایەتی و ڕابواردنە سااڵنەکان لە شیراز کە جیا لە
لەنێوبردنی سەرمایە،
ژیانی خەڵکی تووشی بشێوی دەکرد ،بە گەشەی ئابووری ناو ببەین؟
ئایدیۆلۆژیکــەوە ،هەنــگاوی
جۆراوجۆر هەڵدەگرێ.
بــەالی هــەر تاکێکی خــاوەن بیر
و تێگەیشــتن ،ڕوونــە کە ئەگەر
بەراستی زمانی دایکی گرینگە
و پاراســتنی ئەرکێکی ئەخالقی
و بەهــادارە ،پێویســتە ئــەم زمانە
لــە ڕێگــەی وتنــەوەی بپارێزرێ
و گرینگیــی پــێ بــدرێ؛
بــەاڵم وەک دەبینیــن بەجێــی
هەڵگرتنــی هەنگاوێکــی ئــاوا
کە هەم پێویســت و هەم ســانایە،
ســەمپۆزیۆم و کۆڕ و کۆبوونەوە
ڕووماڵــی بەربــاوی میدیایــی
ئەنجام دەدرێ.
لەوانەیە هەندێک ڕەوتی تایبەت
ئــەم بابەتــە بــۆ دەســتئاوەاڵیی و
دڵئاوەاڵیــی ڕێژیــم بگەڕێننــەوە
و بــاس لــەوە بکــەن کــە
دەســەاڵت دەتوانــێ ئــەو کــۆڕ و
کۆبوونەوانەش بەڕێوە نەبات.
لە ڕاســتیدا ئەوە حاشــاهەڵنەگرە
کــە ڕێژیــم دەتوانــێ خــۆ لــە
هەڵگرتنــی ئــەو هەنــگاوەش
ببوێــری ،بەاڵم زۆر ڕێوشــوێنیتر
هەن کە هاوشــێوەی ئەم هەنگاوە
دەگیردرێنەبــەر ،لــە حاڵێکــدا
ئەگەریــش نەبــن و جێبەجــێ
نەکرێــن ،کارەســاتێکی ئەوتــۆ
ڕوو نادات.
بــۆ نموونــە ئــەو هەڵبژاردنانــەی
کــە ڕێژیــم بەوپــەڕی تێچــوو و
گرینگیپێدانــەوە بەڕێوەی دەبات،
ئەگەر هەر نەشکرێ و وەالبنرێ
شۆڕشــێ ڕوو نــادات و ڕێژیــم
بــە خۆبــواردن لــە بەڕێوەبردنــی
هەڵبژاردن ،ناڕووخێ؛ بەاڵم وەک
دەزانین لەگەڵ ئەوەیکە چەندین
جــار لــە ڕەوتــی جێبەجێکردنیدا
بــەرەوڕووی قەیــران بووەتــەوە،

بخشــێنین،
هاوشــێوەکانیدا
بەڕوونی ئەوەمان بۆ دەردەکەوێ
کــە ڕەگەکانــی ئــەم جــۆرە
هەنگاو هەڵێنانەوەیە دەگەڕێتەوە
بــۆ ســەرەتای دۆزینــەوەی
نــەوت و گۆڕانکارییەکانــی
دەرهاویشــتەی مودێڕنیتــە و
تێکدان و بنیادنانەوەی کۆمەڵگە
لــە ئێران و بەتایبەت لەنێو نەتەوە
بندەستەکاندا.
بۆ نموونە چێکردنی ڕێگەوبان لە
ناوچە جیاجیاکانی ئێران لەالیەن
ڕێژیمــی پەهلــەوی ئەگەرچــی
هاتوچۆی ساناتر کرد ،بەاڵم ئەم
ڕێگاوبانانــە بوون بە شــادەماری
پەیکــەری فاشــیزمی پەهلــەوی
و لــەم ڕێگــەوە کۆنترۆڵــی زیاتر
لــە جــاران خرایــە ســەر ناوچــە
دوورەدەســتەکان و ئەو شوێنانەی
شیمانەی سەرهەڵدانیان بۆ دەکرا.
کەوایــە جــادە و ڕێگاوبــان پێــش
لەوەی بچنە خانەی بەرژەوەندیی
گشــتی ،کەوتنــە خزمــەت
دەزگای دەربــار و زاڵییەتــی و
خۆسەپاندنی ژاندارمەکان.
بــە مودێڕنیتــەی ڕەزاشــایی
الســاییکردنەوەیەکی
کــە
دواکەوتووانــە و بــێ لێکدانــەوە
بۆ مودێڕنیتــەی ڕۆژاوایی بوو،
پەیوەندیــی تــاک و دەســەاڵت
لەنــاو جوغرافیــای ئێرانــدا
گۆڕانکاریــی بنەڕەتیــی بەخۆوە
بینــی تــا ڕادەیــەک کــە تەونی
کۆمەاڵیەتــی تێــک درا و
سەرلەنوێ بونیاد نرایەوە.
ئــەم گۆڕانکارییە وای کرد کە
کۆمەڵگا لە بەرامبەر دەســەاڵت
دەستەوەستانتر و پێملتر لە هەموو
بڕگە مێژووییەکانیتر بێ.
لــەم قۆناغــەدا بــوو کــە

بۆ هاتوچۆی خێرای ئەو هێزانەی
دەســەاڵتی پاشــایان دەپاراســت.
گەشەســەندن لێرەدا بە بەرگێکی
ئورووپایــی و بــە جەوهەرێکــی
ســەرەڕۆییانەوە کەوتــە کەوڵــی
خەڵک و بەرژەوەندی گشتی.
وەک گــەورە لێکۆڵــەری
بــواری فەلســەفە و مێــژووی
کۆمەاڵیەتــی ،هۆمــا کاتووزیان
باسی لێوە دەکات.
کاتووزیــان لــە شــوێنێکدا دەڵێ:
«ئاخۆ دەکرێ گەشــەی لەپڕ و
ڕوو لە هەڵکشان لە بەکارهێنانی
ئامێرەکانــی گواســتنەوە و
هاتوچــۆ ،کەلوپەلــی ناومــاڵ و
سەفەری دەرەوە ،خزمەتگوزاریی
ڕێســتۆرانەکان و قومارخانەکان،
هەڵچنینی ماڵی وەک کۆشک
و هاوشــێوەی ئەمانــە لە ڕێگەی
کەمینەیەکــی دەســتەبژێر و
سەرســوڕهێنەری
تێچــووی
نیزامی و لەناوبردنی سەرمایەی
واڵت لــە بەڕێوەبردنــی دانانــی
تاجــی پاوشــایەتی لــە جێژنێکی
گاڵتەجــاڕی  ١٣٤٦ســاڵ
پاوشایەتی و ڕابواردنە سااڵنەکان
لە شــیراز کە جیــا لە لەنێوبردنی
سەرمایە ،ژیانی خەڵکی تووشی
بشــێوی دەکــرد ،بــە گەشــەی
ئابووری ناو ببەین؟».
لێــرەدا کاتووزیــان بەدروســتی
بــاس لــەوە دەکات کــە ئــەوەی
بەنــاوی گەشــەوە لەالیــەن
ســەڵتەنەتخوازانەوە بــە خەڵــک
لەراســتیدا
دەفرۆشــرایەوە،
ئاســتی
بردنەســەرەوەی
خزمەتگــوزاری بە کەمینەیەک
بووە.
کەوایە ،زۆربەی ئەو هەنگاوانەی
کــە بــە نــاوی بەرژەوەندیــی
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بەڕێــوەی دەبــرد ،لــە ڕاســتییەوە
نزیکە.
کەوایە دەبێ بزانین ئەم هەنگاوانە
ســەرەڕای ئــەوەی بەڕواڵــەت
بــۆ گرینگیپێــدان و باســکردن
نابــن ،بــەاڵم کۆمەڵێک چارتی
ئایدیۆلۆژیکــی ســەرەڕۆیانەی
پێــوە دیــارە و دەرخســتنی ئــەم
ڕاســتییانە بــۆ شــیتاڵکردنی
تەونــی خەیاڵیــی فاشــیزم زۆر
پێویســت دەنوێنــێ .لە ئێســتەدا
کــە ئــەو ڕێژیمــە لــە پەلەقاژەی
دەرەکــی و ناوخۆییدایــە ،هەموو
ئــەو کەســانەی کــە بەجۆرێکی
خــوازراو لەپێنــاو ســپیکردنەوەی
ئــەم ڕواڵەتــە بێــزراوەدا ،هەنــگاو
هەڵدەگــرن و دەنــگ هەڵدەبــڕن،
مەحکوومن بەوەیکە لە دواڕۆژدا
بەرپرســایەتیی قورس لە ئەســتۆ
بگــرن لەبەر ئەوەیکە ئــەوە ئەوان
بــوون کــە بــە ڕۆنگۆڕینــی
مەکینــەی پتــرووکاو و
لەســووڕکەوتووی وەلیی فەقیه،
بەســتێنی درێژەپێدانــی تەمەنــی
ماشــینی ســەرکوتیان ئامــادە
کــردووە .بەداخــەوە دەبێ بوترێ
کــە ڕەگەکانــی ئیســتبداد لــە
ئێرانــدا ئەوەنــدە قووڵــە کــە جــار
وایە گەورەترین ڕووداوە نامۆکان
نۆرمالیــزە دەکــرێ و نەبوونــی
ئــەم هەســتیارییەش وای کردووە
کــە ســەرەڕۆیان تــا ئاســتێکی
قیــزەون ســڵ لــە چاوچنۆکــی
و فراوانخــوازی نەکەنــەوە کــە
لەالیەکــەوە هەمــوو هەوڵیــان بۆ
ســڕینەوەی زمانێکــی زیندوو لە
بیری کۆمەڵدا بخەنەر گەڕ و لە
الیەکیترەوە خۆیان بە بەرگریکار
و پارێزەری ئەو زمانانە لە قەڵەم
بدەن.

کۆرۆنــا و
تەشەنەس ــەندنی
توندوتیژییــەکان دژ بــە ژنــان

نووسین :هێــــمۆ
لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا ،باڵوبوونەوەی ڤایرۆســی کۆرۆنا لە سەرتاســەری
جیهانــدا ،جیــا لــەوەی کــە بووە هــۆی قوربانیبوونی ژمارەیەکی بەرچــاو لە خەڵکی
واڵتــە جیاجیاکانــی جیهــان ،کۆمەڵێــک قەیرانــی دیکەشــی بــەدوای خۆیــدا هێنا،
قەیرانگەلێــک کــە ڕەنگــە لێکەوتــە و ئاســەوارەکانیان زۆر زیاتر لە خــودی کۆرۆنا
زیانــی بــە خەڵک گەیاندبێت .لە قەیرانی ئابــووری و بەرزبوونەوەی ڕێژەی هەژاری
بەتایبــەت لــە واڵتــە دواکەوتووەکانــی جیهانــەوە بگرە هەتــا کەمبوونی پێداویســتیی
پزیشــکی بــۆ بەرگــری لە نەخۆشــییەکە و هەروەهــا گیان لە دەســتدانی ژمارەیەکی
بەرچاو لە کادرە دەرمانییەکان لە سەرتاسەری جیهاندا ،هەموویان لەو گرفتانە بوون
کە پاش باڵوبوونەوە و تەشەنەســەندنی ڤایرۆســی کۆرۆنا ،بەرۆکی خەڵکیان گرت.
لە ڕاستیدا لە هۆکارە سەرەکییەکانی زۆربوونەوەی قەیرانەکان لەم ماوەیەدا دەتوانین
ئاماژە بە خاڵێکی گرینگ بکەین ،ئەویش نەبوونی ئامادەکاریی پێویســت لە الیەن
واڵتانەوە بۆ کاتە هەستیارەکان و نەبوونی پالن و بەرنامە بۆ بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ
کێشەگەلی کتوپڕ و لەناکاو بوو .ڕاستە کە هەندێک لە واڵتان بە شێوەیەکی باش
توانییان دۆخەکە کۆنتڕۆڵ بکەن ،بەاڵم زۆربەی هەرە زۆریان نەیانتوانی سەرکەوتوو
بــن و ئەمــەش پێوەندیــی ڕاســتەوخۆی بــە هەســتی بەپرســایەتیی بەرپرســانی واڵتــە
جیاوازەکان لە بەرانبەر خەڵکەکەیانەوە هەیە .لەم ماوەیەدا هەموو گەشتی هەواڵەکان
لە سەرتاســەری جیهاندا ،بە خســتنەڕووی ئاماری پێوەندیدار لە ڕێژەی تووشــبووان،
قوربانییــان ،ڕێگەکانــی پێشــگرتن و کەمکردنــەوەی قەیرانەکــە و بــە دەیــان بابەتی
پێوەندیداری دیکە ،هەوڵیان دا تاکوو تاکەکان لەو دۆخە هەســتیارە ئاگادار بکەنەوە
و بیانگەیێننــە ســەر ئــەو قەناعەتــە کە بە ڕاســتی دۆخەکە هەســتیار و مەترســیدارە
و پێویســتی بــە جیــددی بــوون لە کۆنتڕۆڵکردنــدا هەیە .لەم نێوانــەدا ڕەنگە بەهۆی
ســەرقاڵبوون بــەم قەیرانــەوە ،کۆمەڵێک پرســی دیکــە کەوتبێتنە پەراوێــزەوە و وەک
ڕابــردوو گرینگییــان پــێ نەدرابێت ،کــە ئەمە خۆی لە خۆیدا دەبێتە ڕیگەخۆشــکەر
بــۆ قەیرانــەکان و بەردەوامبوونیــان .بەپێی ئامارە باڵوکراوەکان لە واڵتە جیاجیاکانی
جیهاندا ،لە ماوەی دەســپێکی قەرەنتینە واتە لە ســەرەتای ســاڵی ٢٠٢٠ی زاینییەوە،
تاکــوو ئێســتا بە شــێوەیەکی بەرچاو ڕێــژەی توندوتیژییە بنەماڵەییــەکان بەرانبەر بە
ژنان زیادی کردووە .توندوتیژیی بەرانبەر بە ژنان ،دیاردەیەکی تایبەت بە واڵتێکی
دیاریکراو نییە و بەداخەوە لە زۆربەی واڵتەکاندا بەرانبەر بە ژنان ئەنجام دەدرێت.
هەندێــک لــە واڵتەکان بــە لەبەرگرتنی ڕێوشــوێنی گونجاو هەوڵــی بەرەنگاربوونەوە
لەگــەڵ ئــەم دیاردەیــە دەدەن و هەندێ واڵتی دیکەش لە ڕێگەی خودی دەســەاڵتەوە
دەبنــە بکــەری ســەرەکیی لە ئەنجامدانی توندوتیژییەکانــدا .بە پێی ئەو ئامارانەی
کــە لــە الیــەن رێکخراوی بێهداشــتی جیهانییەوە بــاو کراونەتەوە ،لە هەر ســێ ژندا
یــەک کەســیان بــەرەوڕووی توندوتیــژی دەبێتــەوە .لــەم ماوەیــەدا ،درێژکردنــەوەی
مــاوەی قەرەنتینــە و مانــەوەی زیاتــری تاکــەکان لــە ماڵــەوە و هــەروا زۆربوونــەوەی
بەریەککەوتنــەکان وای کــردووە کــە بــە ڕێژەیەکــی بەرچــاو رێــژەی توندوتیژییــە
بنەماڵەییــەکان بەرانبــەر بــە ژنــان و مندااڵن بــەرز ببێتەوە  .لە ڕاســتیدا یەکێک لە
هۆکارەکانی بەرزبوونەوەی ڕێژەی توندوتیژییەکانیش هەر بۆ ئەم بەشە دەگەڕێتەوە،
خەڵک پێویستیان بە پێوەندی کۆمەاڵیەتی هەیە و بە نەچوونە دەرەوە لە ماڵ گوشارە
دەروونییەکان بۆ سەر تاک زیاد دەکات و لە ئاکامدا ،تاک کۆنتڕۆڵی کردارەکەی
خۆی ناکات و دیاردەگەلێکی لەم چەشنەی لێدەکەوێتەوە.
لە واڵتی هێنددا ،لە نێوان ٢٣ی مانگی مارس هەتا ١٦ی مانگی ئاوریلی ٢٠٢٠دا
 ٥٨٧ ،حاڵەتــی توندوتیژیــی دژ بــە ژنــان تۆمــار کــراوە .لــە واڵتــی مێکزیکدا ،لە
سەرەتای ساڵی ٢٠٢٠ەوە کە بە فەرمی لە زۆربەی واڵتاندا لەو ڕێکەوتەوە قەدەغەی
هاتوچۆ دەســتی پێکرد ،زیاتر لە  ١٠٠٠حاڵەتی توندوتیژی ڕووی داوە .لە واڵتی
فەرانســە ،توندوتیژییــە بنەماڵەییــەکان لــە مــاوەی قەرەنتینــەدا ٣٢ ،لە ســەد زیادیان
کردووە .لە واڵتی برزیل ،داواکاریی ژنان لە ناوەندە پێوەندیدارەکانی بەرەنگاربوونەوەی
توندوتیژی دژ بە ژنان بە ڕێژەی  ٤٠تا  ٥٠لەسەد زیادی کردووە .بەاڵم لە ئێراندا ،بە
پێی ئامارێک کە لە سەرماوەزی ٩٨دا و بە بۆنەی ٢٥ی نۆڤامبر ،ڕۆژی جیهانیی
بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ توندوتیژییەکان دژی ژنان باڵوکراوەتەوە ،ڕێژەی توندوتیژییە
بنەماڵەییەکان  ٢٠تا  ٢٢لە ســەد زیادی کردووە و پاش تەشەنەســەندنی ڤایرۆســی
کۆرۆنا و دەسپێکردنی قەرەنتینە ،ڕێژەی پێوەندییەکان لەگەڵ ڕێکخراوی بێهزیستی
لە ڕۆژێکدا گەیشتووەتە  ٤٠٠٠پێوەندی تێلێفۆنی .هەر لەم ماوەیەدا لە کۆمەڵگای
کوردستاندا ،ژمارەیەک حاڵەتی خوکوژیی ژنان تۆمار کراوە ،کە بەداخەوە قوواڵیی
قەیرانەکە دەردەخات .لە چوارچێوەی دەســەاڵتی کۆماری ئیســامیدا ،زیاتر لە ٤٠
ســاڵە کــە ژنــان بە شــێوازگەلی جۆراوجۆر ئــازار دەدرێن .زۆربەی کاتــەکان ژنان بە
ناوی نامووسەوە دەکوژرێن ،لە ئەگەری ڕوودانی هەر جۆرە توندوتیژییەک بەرانبەر
بــە ژنانــدا ،تەنیــا ڕەگەزی ژن بە تاوانبار دەناســرێت چونکە لە قامووســی کۆماری
ئیســامیدا ژن وەکوو کۆیلە پێناســە کراوە و خاوەنەکەی دەتوانێ بە هەر چەشــنێک
کە پێی خۆش بێت مامەڵەی پێوە بکات .پەروەردەی سەقەتی کۆمەڵگا کە ئاکامی
دەســەاڵتدارێتی حکوومەتێکــی تۆتالیتێــری دژەژنــە وای کردووە کــە ژنان لە ڕیزی
دواوەی مرۆڤایەتی چاویان لێ بکرێت.
ژنــان ســااڵنێکە لەگــەڵ ئــەم کەتــوارە تاڵــە دەژیــن و بەداخــەوە ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ
دۆخەکەیــان خراپتــر دەبێــت .تا کاتێک کە حکوومەتــی ئاخوندی ،بەردوام بێت و لە
الیەن ئاخوندەکانەوە یاسا دابڕێژرێت ئەم تراژێدییەش بەردەوام دەبێت و ژنان گەورەترین
قوربانیانی کۆمەڵگا دەبن.
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ڕاهێنهری فێرگەیەک بۆ فێربوون
مریەم عەلیپوور
بهشی دوازدهیهم
بهندی سێیهم:
مێتۆدی دیکە یان جێگرهوه له پڕۆســهی
ڕاهێنهریدا
فیلســوفی بەناوبانگــی ئەمریکایــی وەین
ڤۆڵتــهر دایــر Wayne Walter
 )1940-2015( Dyerدەڵێــت:
«کاتێــک ئهتــۆ توانیــت تێڕوانینــت بــۆ
شــتهکان بگــۆڕی ،کهواتــه شــتهکان
دهگۆڕدرێــن ».ههروههــا دهڵێــت” :ژیانت
ڕهنگدانــهوهی بیرکردنهوهکانتــه و ڕادهی
توانا دەروونییەکانت دهردهخات“.
پێشەکی واباشه لهسهر مێژووی ڕاهێنهری
و پێناســهی ڕاهێنــان هێندێک زانیاریمان
ههبێــت .لــه ڕاهێنهریــدا دهبــێ شــارەزایی
و کارتێکەریمــان لهســهر بیرکردنــهوهکان،
ههســتهکان و ڕەوشــتهکان ههبێــت بــۆ
ئــهوهی بتوانین به ئامانجهکهمان بگهین.
هــهر بۆیــه زۆر شــێواز یــان مێتــۆد ههیــه
بۆ بهڕێوهبردنی ڕاهێنەری( بڕوانە وێنەی
.) 1:3
لــهو بهشــهدا زیاتــر بــاس لــه مێتــۆده
جیاوازهکانی پڕۆسەی ڕاهێنهری دهکهم.

ڕاهێنان

زۆر جــار لــه نێو ڕێکخراو یــان گروپێکدا
کهســی یهکــهم یــان بهڕێوهبــهر تهنیــا
خــۆی دهبینــێ و بــهس .لە نێو سروشــتی
ماســییەکاندا ماســییە بچووکــەکان لــە
ژێر ماســییە گەورەکاندا مەلە دەکەن .لە
نێو ئەو شــێوە لە ڕێکخراو و گروپانەشــدا
بەڕێوەبــەران ئاوهــا بیر دهکهنهوه که باقی
ئهندامانی ڕێکخراو یان گروپ ،ماســییه
بچوکهکانن و دهبێ له ژێر بهرپرســهکهدا
مهله بکهن .ههر بۆیه ل ه مهجالی فێربوون
و چوونه پێشــدا کهمتر بوار بۆ کهســانی
دیکه دهرهخسێنن.
بهرپرســێکی باش و کارامه ئهو کهســهیه
کــه مهجالــی ڕاهێنان و فێربــوون ههم بۆ
خــۆی و ههمیــش بــۆ کاربهدهســتهکانی
بڕهخســێنێ .کارێــک دهکات کــه
ههموویــان پێکهوه گهشــه بکهن و ڕۆژانه
وێــڕای فێربوونــی شــتی تــازه ههموویــان
ههست به بوونی خۆیان بکهن .دیاره وهک
بهڕێوهبهر زیاتر ئهرکی دهکهوێته ئهســتۆ،
بــهاڵم دهبــێ بــاش بزانێــت کــه یهکێــک
لــه ئهرکهکانــی بهڕێوهبــهر گهشــهدانه
بــه توانایــی خــۆی و کاربهدســتهکانی
لــه ڕێــگای کــۆڕس ،ســمینار و دهوره و
...هتــد .ههرکهســێک شــایانی ئهوهیــه
کــه بــەرەو پێشــکەوتن بــڕوات و زانیاری
وهرگرێــت .کاری بهرپرســێکی دادپــهروهر
بۆ پێشکەوتنی ڕێکخراوەکە ،دۆزینەوەی
ڕێــگای نــوێ و ئاگادارکردنــەوەی
کاربهدهســتهکانیەتی لەســەر ههســتهکان
و داخوازییهکانــی خــۆی .لهبــهر ئــهوهی
ههســتهکانن چۆنیهتــی تهندروســتی
و چلۆنایهتــی بارودۆخــی دەروونــی
کهســهکان نیشــان دهدهن .ڕاهێنانــی
جهســتهیی ،دهروونــی و مێشــکی دهبێتــه
هــۆی ئهوهیکــه بهرگــری جهســتهیی و
دهروونیش باشــتر بێت و ههروهها هێزێکی
تایبــهت دهدات به مــرۆڤ و بهدڵنیاییهوه
چۆنیهتــی( )qualityکارهکانیــش و
ژیانیشیان باشتر دهکات.
مــن پێــم وایــە گرنگــە بزانین ئێمــه تا چ
ڕادهیــهک لــه ژیانمانــدا ســهرکهوتووینە
و تــا چ ڕادەیەکیــش لــە بیــری داهاتــودا
دەبیــن .دەبــێ هەوڵ بدەیــن داهاتوومان لە
ڕابردوومــان باشــتر بێــت .ههموومــان لــه
ههمــوو کات و ســاتێکدا پێویســتمان بــه
خۆڕاهێنــان و فێربــوون ههیــه .ههموومان
پێویســتمان بــه گهشــهکردن و چوونهپێــش
ههیــه .دهبــێ حهوتووانــه یــان هــهر نهبــێ
مانگانــه ههســت بــه گهشــهکردن و
پێشــکهوتنی خۆمــان بکهین چ له ژیانی
ڕۆژانــ هی خۆمــان لــه مــاڵ و چ لــه
شــوێنی کار؛ بهتایبهت له شــوێنێک که
کهسێک وهک بهڕێوهبهر یان بهرپرسێک
به سهرتهوه بێ .دهبێ ههوڵ بدهین ڕاهێنان
بــه توانــا شــاراوەکانی()potential

خۆمــان بکهیــن .ئــهو بیرکردنهوانهی ک ه
لــه مێشــکدان چ چــاک و چ خــراپ،
هەڵســوکەوتی ئێمــه دیــاری دهکــهن.
کهواتــه خۆڕاهێنان بهشــێوهیهکی ئهرێنی
کاریگهری زۆری ههیه بۆ پێشــکەوتن و
گهشهکردن.

 3.1مێژووی وشەی ڕاھێنەری

وا باشە بزانین سەرچاوەی وشەی ڕاهێنەر
لــە چییەوە هاتــووە .ڕاهێنەر یــان فێرکەر
لــە coachســەرچاوەی گرتــووە و
دەگەڕێتــەوە بــۆ ســاڵهکانی 1499و لــه
 Kocsi szekerڕا کــه نــاوی
کالیســکهیهک بــووه لــه ناوچهیــهک به
نــاوی Kocsلــه واڵتی ههنگاری یان
مەجارســتان ( .)Hungaryئــهوکات
 coachبــ ه مانــای گواســتنهوهی
خهڵک بە کالیسکەی باری (واگۆن یان
فایتوون) له شوێنێکڕا بۆ شوێنێکی دیکه
بــووە .ههروههــا له واڵتانــی وهک یونان و
ئیتالیــا ئــهو کهســانهی کــه ڕاهێنانیــان
بــه گروپهکانی شــەڕکەر (جەنــگاوهر) و
سهربازی دهکرد ،به ڕاهێنهر نێو دهبردران.
ئێستاش ئهو وشهیه بۆ ئهو کهسانەی که
ڕاهێنان به گروپی تایبهت چ سهربازی و
چ وهرزشی دهکهن بەکار دەبردرێت.
لە واڵتانی ئورووپاییدا ســهرهتای ســەدەی
هــەژدە به ســاڵهکانی گێژاوی ڕاهێنهری
ناســراوه ،یانــی لــە بارودۆخێکی گێژاوی
ڕاهێنــان و فێربوونــدا بــوون .هــهر بۆیــه
بهشــی ڕووناکبیــری و ئاکادمیکــی
ڕۆژئــاوا لــه بیــری ئهوەدا بــوون که چۆن
و بــه چ شــێوازێک و لهســهر چ ناوێک
بتوانــن کۆمهڵگــه لــهو گێــژاوه دهرهێنن.
لەو ســااڵنەدا وشــهی ڕاهێنهر به مانای
مامۆســتا یان فێرکهر بــەکار هاتووه ههر
بۆیــه ســهدهی ههژدهیــهم بــه ســهردهمی
ڕووناکبیــری ناو دهبەن یان دەتوانین بڵێین
بزووتنەوەی فەلسەفی ڕووناکبیری(the
 )Enlightenmentلە ئەورووپا لەو
سەردەمەدا .یانی لەو کاتدا کار و ڕەوتی
ئاگادارکردنــەوەی خەڵکــی لە چۆنیەتی
کاروبــار بەتایبــەت لەمــەڕ دیــاردەی
سروشــتی و زانســتی یــان ڕووداوی
ڕامیارییەوە گرنگی پێدەدرا.
وشــەی  Coachingلــە بنەڕەتــدا
وشــەیەکی ئینگلیزییــه و لــه نێوهڕاســتی
سەدەی هەژدە له زانکۆیهکی ئینگلستان
سهری ههڵداوه .لە زمانی کوردیدا ئەگەر
بمانەوێ وشــەیەکی هاوتا بۆ چەمک و
واتای  Coachingبدۆزینەوە ،وشەی
ڕاهێنــهری دهگهیهنێــت یــان فێرکــەری
تایبهتــی .لــه واڵتــه پێشــکهوتووهکاندا
ئێستا پڕۆسەی ڕاهێنهری گرنگی خۆی
ههیه و دهتوانم بڵێم وهک پێداویستییهکی
ڕۆژانه چاوی لێ دهکرێ.

ناسین(شــناختی) ،زۆرتــر چڕبوونــهوه
لهسهر بیرکردنهوهکان دهکرێ.
یــان
مرۆڤایهتــی
ڕاهێنهریــیمرۆڤیانه(انســانی) ،چڕبوونــهوه لهســهر
ههســتهکان و توانــا و هێزی گهشــهکردن
دهکرێ.
 -ڕاهێنهریــی بوونخوازی(وجــودی)،

هەنــگاوی دووهــەم هانــدان یــا پاڵپشــتی
کردن :هاندان و پشتیوانی کردن ،ڕاهێنان
و مهشــق پێکردن بۆ پێشــگیری کردن له
گهڕانــهوه بــۆ دۆخی پێــش ڕاهێنەرییەکە
یــان گهڕانــهوه بۆ خوو و ڕهوشــتی خراپ
(ئــەو خــوو و ڕەوشــتانەی کــە فێرخــواز
دەیویست ئاڵوگۆریان بەسەردا بێنێت).
لێپرســینهوه:
ســێهەم
هەنــگاوی
چاوهڕوانییــهکان وەدی هاتــوون؟ ئایــا
سنووری گەیشتن بە ئامانج و مهبهستهکان
پارێــزراون؟ لێزانــی و کارامهیی له کاتی
ڕووبهڕووبوونــهوه لەگــەڵ ڕەخنەگرتــن و

وێنهی 1:3ئاماژه به هێندێک ل ه مێتۆدهکانی پڕۆسەی ڕاهێنهری دهکات.

چڕبوونهوه لهسهر بیروڕا یان ئەو باوەڕانەی
کــە بەشــێکن لــە بیرکردنەوەکانــی ئێمــە
مرۆڤەکان.

 3.2ڕاھێنەریــی ئــاکاری یــان
هەڵسوکەوتی

هەڵســوکەوت یــان ڕهوشــت بریتییــه لــ ه
چۆنیهتی مامهڵهکردن لهگهڵ کەســانی
دیکەدا .ئهوهش تهنیا قســهو باوهڕ نییه،
بهڵکوو دهبێ به کردهوه بکرێت .ڕاهێنهریی
ڕەوشتی بۆ بهرزکردنهوهی خوو و ڕهوشت
بهتایبــهت کاتێــک بهرپرســی گروپێــک
یــان ڕێکخراوێک بی .ئەو شــێوەڕاهێنانە
گرنگــی و تایبهتمهنــدی خۆیــان ههیه بۆ
بــهرهو پێشــبردنی کارهکانــی ئــهو گروپە
یــا ڕێکخــراوه .ئاســانترین ڕێــگا ئهوهیــه
کــه ئهتــۆ وهک بهڕێوهبهرێــک بایــهخ
بــه کاری کاربهدهســتهکانت بــدهی و بــه
شــێوهیهک ئاگاداریان کهیهوه که ئاگات
لــه کارهکانیان ههیه .بۆ ئهوهش پێویســت
نــاکات زۆر گوشــار بــۆ خــۆت بێنی کە
دهبــێ چ بکــهی یــان چ نەکــەی ،تهنیــا
بهکارهێنانی چهند وتهیهک باشه وهک:
ســوپاس بــۆ تــۆ ،بهڕاســتی کارێکــی
زۆر باشــت کــردووه ،زۆر مانــدوو بــووی
و دهســتهکانت خــۆش بــێ ،ئــهو کارهت
بهڕاستی سهرسامی کردم ،زۆر باش بوو،
دهڵنیابــه زۆر ڕێــز و بایهخ بۆ ئهو کارهت
دادهنێــم ،مــن نهمدهتوانــی وهک تــۆ ئــهو
کارهم ئاوا بەباشــی کردبا ،من بێ تۆ یا
ئێــوه نهمدهتوانــی وا باش کارهکان بهڕێوه
ببهم و  ....هتد.

ڕوودانــی ڕووداوێکــی ناخــۆش ،هەروەها
لەو کاتەدا واڵمدانهوه و ههســت پێشــاندان
چــۆن بــووە؟ ههڵســهنگاندن و بایەخدان بە
کارەکە تا چ ڕادەیەک بووە؟
مارشــاڵ گۆلدســمیت Marshall
( Goldsmithلهدایکبــووی )1949
نووســهر و ڕاهێنــهری کارگێــڕی یــان
بهڕێوهبهریەتــی بهناوبانگــی واڵتــه
یهکگرتووهکانــی ئهمریــکا دهڵێــت:
‹›کاتێــک بهڕێوهبــهر یــان بهرپرســێک
حــهز دهکات بــه مهبهســتی باشــترکردنی
هەڵســوکەوتی خــۆی بهشــداری
پڕۆسەیهکی ڕاهێنهری بکات ،ئهو کات
ڕاهێنهر دهبێ دوو پرسیاری سهرهکی لێ
بکات›‹ :
 .1حــهز دهکات ئاڵوگــۆڕ بــه ســهر چ
بهشێک له ڕەوشتی خۆیدا بێنێت؟
 .2پــاش ماوهیــهک یــان دوای
ســاڵێک تێپهڕبــوون بــه ســهر پڕۆســەی
ڕاهێنهرییهکهدا ،چ کهسێک لێکدانهوهو
بۆچوونی خۆی له سەر ئەو ئاڵوگۆڕانەی
کە بە ســەر هەڵســوکەوتی بهرپرســهکهدا
هاتوون دهدات یان لهسهری دهدوێ؟ لێرەدا
واباشــە بەرپرسەکە کەسێکی ڕاستبێژ و
نەتــرس دیاری بــکات بۆ ئەوەی ئاکامی
ڕاهێنەرییەکە باس بکات.
Marshall Goldsmith
حــهز دهکات لێــرهدا لهســهر مێتۆدێکــی
ڕێکوپێــک یانــی یــهک بــەدوای یهکدا
(سیســتماتیک) ڕاهێنــهری بــکات و
گرنگتریــن ههنــگاو لــهو مێتــۆدهدا ئــهو
خااڵنهی خوارهوهن:

چوار مێتۆدی ڕاهێنهری

گهشهکردنی مێتۆدی ڕاهێنهری هۆکار
بــوو بــۆ ئەوەیکە ڕۆژبــەڕۆژ زیاتر بیر لە
داهێنانــی شــێواز یــان مێتــۆدی دیکە لە
ڕاهێنــەری بکرێتــەوە .بۆوێنە :ڕاهێنهری
پێشبڕکێ ،هاندان و ههڵسوڕاندن ،گروپی
(تیم) وە ڕاهێنەری ژیانی کەسی .هەر
یــەک لەو چوار مێتــۆدەش لە ڕاهێنهری
گرنگی و تایبهتمهندی خۆیان ههیه.
ڕاهێنــهری بهمهبهســتی
.1
پێشبڕکێ یان خێرا چوونه پێش.
ڕاهێنــهری بهمهبهســتی
.2
هاندان و ههڵسوڕاندن یان جێبهجێکردن.
ڕاهێنــهری بهمهبهســتی
.3
کاری گروپی یان تیمی.
ڕاهێنــهری بهمهبهســتی
.4
دهســتهبهرکردنی ژیانێکــی خــۆش و
ئاسوده.
لــەو زنجیرەوتــارەدا زیاتر باس لەو شــێوازە
لــە ڕاهێنەرییــە دەکــەم کــە لــە خــوارەوە
ئاماژەیــان پێدەکــەم و هــەر شــێوازێکیش
الیهنــی بههێــز و الیهنــی الوازی خۆیــان
ههیه وەک:
 ڕاهێنهریــی ئاکاری یان هەڵســوکەوتی)ڕەوشــت و رفتــار ( ،زۆرتــر چڕبوونــهوه
لهسهر هەڵسوکەوتەکان دهکرێ.
یــان
تێگهیشــتن
ڕاهێنهریــی
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شــێوازی ســێ ههنــگاوی (فــاز) بــۆ
گۆڕینی ڕەوشت
زۆر شێوازی ڕاهێنهری ههیه که دهتوانین
کهڵکیــان لێوهرگریــن بــۆ ئاڵوگۆڕهێنــان
بهســهر خــوو و ڕهوشــته نهرێنییــهکان یان
بــە واتایەکــی تر بۆ باشــترکردنی خوو و
ڕهوشت بهاڵم ئهوهی له ههموویان ئاسانتره
ئهو شێوازهیه که پێی دهڵێن شێوازی سێ
ههنــگاوی و لــه ســێ ههنــگاودا بهڕێــوه
دهچێت لە نێوان ڕاهێنەر و فێرخوازدا.
هەنگاوی یەکەم تێگهیشــتنە :پێکهێنانی
وتووێــژ لهگهڵ فێرخواز ،بۆ ئەوەی بزانێ
هۆکاری بهشــداری کردنی له پڕۆســەی
ڕاهێنهریدا چییه؟ ڕادهی پێگهیشــتن یان
خوازیاری بۆ ئاڵوگۆڕ به ســهرخۆداهێنان
چەنــدە؟ هەروەهــا شــێوازی واڵمدانهوهی
یان تێگهیشتنی لهسهر بابهتهکان چۆنە؟

مهبهســت یــان ئامانــج :دهسنیشــانکردنی
ئــهو ڕەوشــتهی کــه ئاڵوگۆڕی بهســهردا
دێنــن .ئهگــهر فێرخوازێــک نهزانێت کام
بــهش لــه ڕەوشــتی خــۆی حــهز دهکات
ئاڵوگۆڕی بهســهردا بێنێت ئەو کات ئهوه
کارێکــی ئاســان نابێــت بــۆ ئهوەیکــە لــه
پڕۆســەی ڕاهێنهرییهکــدا بهشــدار بێــت و
بــه ئامانجیــش بــگات .ڕاهێنهرهکه دهبێ
ئهو پرســیارانه له فێرخوازهکه بکات ،بۆ
نموونە:
وهک بهرپرســێک حهز دهکهی چ شــێوه
هەڵســوکەوت یان ڕەوشــتێکت ههبێت؟ یا
چ شێوه ڕەوشتێک ڕۆڵی سهرهکی ههیه
له پلهوپایهی ( )positionتۆدا؟
دۆزینــهوه :دهسنیشــانکردنی خــوو و
ڕەوشتهکانی تایبهت به ئێستا .باس کردن
لهســهر ئهوهیکــه ئێســتا کاربهدهســتهکان،

هاوڕێیــهکان و کهســانی دهوروبــهری چ
ڕوانگه و بۆچونێکیان لهســهر بهرپرسهک ه
(فێرخوازهکــه) ههیه ،ئەوەش دەتوانرێت لە
ڕێــگای وتووێــژ لەگەڵ بەرپرســەکە یان
لــە ڕێــگای ڕاپرســییەک بێــت لەگــەڵ
کاربەدەستەکانی.
ههڵســهنگاندنی شــێوازهکانی ڕاهێنهریــی
ڕەوشتی:
لــهدوای کۆکردنــهوهی ئــهو زانیارانــه،
ڕاهێنــهر و بهرپرســهکه (فێرخــواز) ههوڵ
دهدهن دوو یــا ســێ شــێواز لــه مێتــۆدی
ڕاهێنهریــی ڕەوشــتی بدۆزنــهوه و لــه نێــو
ئهوانیشــدا باشــترین و ئاســانترین مێتــۆد
وهک یهکهمیــن هەڵبــژاردە دهسنیشــان
کــهن .فێرخــواز نابــێ هــهوڵ بــدات بــۆ
گۆڕینــی زۆر لــه ڕەوشــتهکانی خــۆی
لهیهک کاتدا .لهبهر ئهوهی لهوانهیهزۆر
زوو کۆنتڕۆڵی له دهســت دهرچێت یان له
زەوقــی بدرێت و توانایی و هۆگریەتی بۆ
ئاڵوگۆڕ لەدەست بدات.
ڕاهێنــهر و فێرخــواز پێکــهوه پۆلێنبەنــدی
ئهو ڕەوشتانه دهکهن که دهبێ ئاڵوگۆڕیان
بهســهردا بێنــن .کام لــه ڕەوشــتهکان لــه
دۆخێکــی نائاســایی یــا قهیراناویدایــه،
لەوێڕا دهســت بــه بهڕێوهبردنی پڕۆســهکه
دهکهن.
بهرنامــهی کاری :بهرپــرس (فێرخــواز)
بهرنامهیهکــی کاری مانگانــه دروســت
دهکات ،بهشــێوهیهک کــه لــه هــهر
مانگێکــدا دهبــێ چ بــکات بــۆ ئــەوەی
کۆنتڕۆڵــی بەســەر کار و کاتــدا هەبێت.
ئهو بهرنامه کاریه زیاتر هۆکار دهبێت بۆ
ئهوهی فێرخوازهکه ههست به بهرپرسایهتی
زیاتــر بــکات و ههروههــا باشــتریش
کۆنتڕۆڵی بهســهر چوونهپێشی پڕۆسەی
ڕاهێنهرییهکهیــدا هەبێــت .ڕاهێنهر وهک
یارمهتیدهرێــک یارمهتــی بهرپرســهکه
(فێرخوازهکــه) دهدات بــۆ جێبهجێکــردن و
بهجێگهیاندنی بهرنامه کارییهکهی.
شــوێنکهوتن :ڕاهێنــهر و بهرپرســهکه
(فێرخوازهکــه) پێکــهوه ڕێــک دهکــهون
لهســهر ئهوهیکــه هــهر ســهری مانگێــک
پێداچوونهوه بهســهر بهرنامــه کارییهکەدا
بکهن ،بۆ ئهوهی بزانن چهنده چوونهته پێش
له کارهکهیاندا یا نهیانتوانیوه بچنه پێش.
بــۆ نموونه هۆکار یا کهندوکۆســپهکانی
مانگــی ڕابــردوو یــان مانگی پێشــوو چ
بــوون کــه نەیانتوانیــوە بهپێــی بهرنامهکه
بچنــه پێــش؟ چ ئامانجێکیــان ههیــه بــۆ
مانگی داهاتوو؟ کهندوکۆسپهکان چین؟
چــۆن یــان چ بکهن بۆ ئهوهی بهســهر ئهو
کهندوکۆسپانهدا زاڵ بن.
لێکۆڵینــهوه:پــاش شــهش مانگ گرنگه
ڕاهێنهرهکــه لێکۆڵینــهوه بــکات .بــۆ
نموونــه لــه ڕێــگای ڕاپرســییهک (بــه
وتووێــژ یــان بــه نووســراوه) لــه ههمــوو
کاربهدهســتان ،ئهندامــان یــان هاوڕێیانــی
بهرپرسهکه (فێرخوازهکه) بۆئهوهی بزانێت
بهرپرسهکه تا چهنده توانیویهتی ئاڵوگۆڕ
بهســهر خۆیــدا بێنێــت یان چهنــده بوێرتر و
ئازاتــر بــووه بۆ کارکردن بۆ گهیشــتن به
ئامانجهکهی.
بهدرێژایی پرۆســهکه هاندان و پشــتیوانی
ڕاهێنــهر ،لێپرســینهوه و ههبوونــی
پێوهندییهکــی بــاش دهتوانــێ ڕۆڵێکــی
باشــی بــۆ وهدهســتهێنانی ئاکامــی بــاش
ههبێت.
ئــهو وتهیــهی نیچــەتNietzsche
لهبیــر بێــت ،چ وهک ڕاهێنهر و چ وهک
فێرخوازێک کهڵکی لێوهرگره که دهڵێت:
‹›ئــهو کهســهی کــه گوتــی ناتوانم پێی
بڵێ ههوڵ بده ،ئهو کهسهی گوتی نازانم
پێــی بڵــێ فێــر به ،ئــهو کهســهی گوتی
ئهستهمه پێی بڵێ تاقی کهوه››.

3.3ڕاھێنەریــی
ناسین (شناختی)

تێگهیشــتن،

تێگەیشــتن پڕۆســەیەکی دەروونییــە و
پێوەنــدی بــە تایبهتمهندی کەســێک یان
بارودۆخێکهوە ھەیە .ئهو تێگهیشتنه دهبێته
هــۆکاری بیرکردنهوهکانــی مــرۆڤ و
شــیکردنهوه یان تاوتوێکردنی بابهتهکانی
ڕۆژانــه کــه لهگهڵیــان ڕووبــهڕوو
دهبینــهوهTimothy Gallwey .
(لەدایکبــووی ) 1938یهکێــک
لــه ڕچهشــکێنهکانی «ڕاهێنهریــی
تێگهیشــتن» دهڵێــت« :تێگهیشــتن لــه
هــهر چهمکێــک ،هــۆکاری ســهرهکییه

بــۆ بیرکردنــهوه لــهو چهمکه کــه ئهوهش
پێویسته و یارمهتیدهره بۆ ئهوهی سنووری
خۆمان بناسین« .
Timothyزۆر ســهرقاڵی ئــهوه بــوو
بزانێــت که مرۆڤــهکان چۆن بیردهکهنهوه.
پێشــینهی  Timothyوهرزش بــووه و
ئــهو کاپیتــان و ڕاهێنهری تیمی تێنســی
زانکــۆی هاروارد بــووە .خاوهنی چهندین
پهڕتووک و نووسراوهیه لهسهر ڕاهێنهری
بهتایبهتی «ڕاهێنهریی تێگهیشتن» .ئهو
بــاس لــهوه دهکات کــه چــۆن بیرکردنهوه
بەســهر لێهاتوویــی ،کاســبکاری و
پێشــڕەویدا زاڵــه .مهبهســت ئهوهیــه کــه
ههرچهنــد لهســهر چهمکێــک یــان
بابهتێک شــارهزا بی ،جێگای تێگهیشتن
و حاڵیبــوون لــه چهمکهکه پڕ ناکاتهوه و
نابێتــه هۆکار بۆ بیرکردنــەوە و داهێنانی
بیرۆکهی تازه.
 Timothyپێی وایه چ له یاری تێنیس
و چ له یاری دیکه و تهنانهت له پڕۆسەی
ژیانــی مرۆڤهکانیشــدا گهورهتریــن دژبهر
ئهو کهسه نییه که له بهرامبهرت وهستاوه
بهڵکــوو شــێوازی بیرکردنهوەکەیەتــی.
شــێوازی بیرکردنهوهکهش دهگهڕێتهوه بۆ
تێگهیشتن و حاڵیبوون له بابهتهکه.
ههروههــا دهڵێــت ئێمــه دهبــێ شــارهزایی
و تێگهیشــتنمان لهســهر بیــر و ههســته
دهروونییهکانــی خۆمــان ههبێــت ،یانــی
دهبــێ ههســتهکانی خۆمــان بناســین و
بتوانین بهسهر بیره نهرێنییهکانی خۆماندا
زاڵ بیــن و ئهوهش لــه ڕێگای ڕاهێنهری
شــێوازی بیرکردنــهوه یــان ڕاهێنهریــی
ڕەوشتی دهکرێ.
ســهرچاوهی ڕاهێنهریــی تێگهیشــتن یــان
ناسین ،شرۆڤهکردنی ڕاستییهکانه یان به
واتایهکــی دیکه تێگهیشــتن لــه تیئۆری
بنهمــا زانســتییهکانه .مهبهســتهکهش
یارمهتیدانــی هــهر تاکێکــه بــۆ باشــتر
تێگهیشتن و شارهزابوون له بیرکردنهوهکان
و ههنگاونانهوه بهرهو ژیانێکی ئاسوودهتر
و خۆشــتر یــا ههوڵــدان بــۆ گۆڕینــی
نهرێنییهکان››.تێگهیشــتن››
بیــره
وهک پڕۆژهیهکــه بــهردهوام پێویســتیی
بــه نوێکردنــهوه و پێداچوونــهوه ههیــه.
ئــهوهی دهبــێ بزانیــن ،بیرکردنهوهکانــن
کــه ههســتهکانمان دەجوڵێنــن یــان دیاری
دەکەن.
بۆ نموونه کهســانێک ههن که وهک ئهو
خااڵنهی خوارهوه بیر دهکهنهوه و دهڵێن:
• ههمــوو کهســێک دهبــێ منیــان پــێ
گهوره بێت و ڕێزم بگرن تا منیش ڕێزیان
بگرم.
• مــن دهبێ کارهکانم  ٪100باش بن جا
ئهوکات خۆم خۆش دهوێت.
• ههموو کهسێک دهبێ ڕێزی تایبهتیان
بۆ من ههبێت.
• دهبــێ خهڵــک بزانن که من له ههموو
کهسێک زاناتر ،هێژاتر و بەکارترم.
ئــهو شــێوه بیرکردنهوانــەیکه لهســهرهوه
ئامــاژهم پێدان هیچ لۆژیکێکیان لهپشــت
نییــه تــا مرۆڤێکــی زانــا و هێــژا الی
پەســەند بێ .کاتێکیــش بهکردهوهلهگهڵ
ئهو شــێوه بیرکردنهوانه ڕووبهڕوو دەبینەوە
ئهوکات ههستێکی ناخۆش المان دروست
دهبێــت .بیرکردنهوهکانمــان کارتێکهریــان
لهســهر گۆڕینی ههستهکانمان ههیه .ئهو
بیــره دوور لــه لۆژیکییانه تهنیا هۆکاری
دروســتبوونی ههستی ناخۆشن و دۆخ یان
چۆنیەتی ژیان کردنیش ئاســتەم و دژوار
(ســەخت) دەکــەن .هــهر بۆیــه پێویســته
لهســهر ئهو شــێوازه له بیرکردنهوهمان کار
بکهین و بیانگۆڕین.
بــۆ گۆڕینــی شــێوازی بیرکردنهوهکانمان
دهبــێ ئــهو خااڵنــهی خــوارهوه لهبهرچــاو
بگرین:
• دهسنیشــانکردنی ئــهو بیرکردنهوانــهی
کــه هــۆکاری دروســتبوونی ههســته
ناخۆشهکانن.
• لهسهر ههر یهک لهو بیر و خەیااڵنەی
که لۆژیکی نین و هۆکارن بۆ نهگهیشتن
به ئامانجهکانمان ،ناوێک دابنێین.
• هــهوڵ بدهیــن بیری لۆژیکی و ئهرێنی
جێگرەوەی بیره نهرێنییهکانمان بکهین.
هــهوڵ بدهیــن مێشــکمان لــه
•
ههرچــی گومــان و گریمانــهی دوور لــه
ڕاستییه ،پاک کهینهوه.
• ههوڵ بدهین له ههرچی بیرو بڕوایهک
کــه تێڕوانینهکانمــان بهالڕێــدا دهبا ،دوور
کهوینهوه.
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بەڵگەیەک بۆ ناسینی ڕێبەڕێکی گەورە و چینێکی شوێندانەر
عەلی مونەزەمی
بــۆ ناســینی هەندێــک گەورەپیــاو و
تێگەیشتن لە هزر و ئەندێشەیان هەندێک
جــار بەڵگەیــەک بەســە و بــەش دەکا.
شــەهید ســماییل شــەریفزادە یەکێکــە
لــەو گــەورە ڕێبەرانــەی نەتەوەکەمان کە
ڕەنــگ بــێ شــتێکی زۆری ئەوتــۆی بە
نووســراوە یــان مــاددی لــە دوای خــۆی
بــە جێ نەهێشــتبێ ،بــەاڵم ڕێبازێکی لە
دوای خــۆی بــە جێ هێشــتووە کە وەک
ئاماژەیــەک بــۆ ســەلماندنی گەورەیــی،
تێگەیشــتوویی و لێهاتوویــی ئــەو وەک
رێبەرێکــی پراگماتیســتی خــاوەن هــزری
بــەرز ڕێنیشــاندەرمانە .شــەهید ســماییل
شەریفزادە لە دوتووێی نامەیەکدا کە بۆ
شەهید دوکتور قاسملوو ناردوویەتی ،وەک
ڕێبەرێکــی خاوەن زانســت و تێگەیشــتنی
قــووڵ و خوێندنــەوەی ڕێئالیســتییانەی
مەســەلە سیاســییەکان ،بارودۆخــی
هاوڕێیــان و حیزبەکــەی ،نەتەوەکــەی،
واڵتی ئێران وەک یەکینەیەکی سیاسیی
فەرمــی و رەوشــی نەتەوەکانــی بندەســت
لــە هەمــوو جیهانــدا و مێتــۆدی خەباتیان
بــۆ ڕزگاری بــە جوانــی و ڕێکوپێکــی
شــی دەکاتــەوە و وەک مودیرێکــی لێزان
و خــاوەن توانــا لــە بــواری مودیریەتیــدا،
لــە ســەر بناغەی ئــەو تێگەیشــتنەی کە
لــە ســەرەوەدا ئامــاژە پێکــرا و ئــەو هێز و
ئیمکاناتانــەی کــە لــە بەردەســتییاندا
هەبــووە ،ئاســۆی خەباتەکەیــان (ف.
چشــمانداز مبارزەیشــان) دەسنیشان دەکا
و بــۆ گەیشــتن بــەو ئامانجــە ،ڕێــکار و
ڕێگاچارەی پێویستیش پێشنیار دەکا .ئەو
نامەیەی شــەریفزادە بۆ دوکتور قاسملوو
بەڕێی کردووە ،بەڵگەنامەیەکی گرینگی
مێژووییە و هەڵگری زۆر داتا و زانیاریی
وردە .لێکۆلەرانی بواری مێژوو دەڵێن کە

لــە نێــو بەڵگەنامــە تایبەتییەکانــدا ،نامە
یەکێک لە بەڵگە هەرە گرینگەکانە کە
لە بواری لێکۆڵینەوەی زانستیدا کەڵکی
لێوەردەگــرێ .ئــەوەی کە لــە پێوەندی لە
گەڵ بەکارهێنانی نامەکان وەک بەڵگە
جێگای پرسیاری جیدییە ،ڕادەی ئێعتماد
و باوەڕی نێوان وەڕێکەر و وەرگر و ڕادەی
بانــدۆری تایبەتیبــوون و رەســمی بوونــی
نامەکەیــە کــە گرینگیــی وەک بەڵگــە
دەستنیشــان دەکا؛ کەواتــە ،ئــەو نامەیــە
بــە هــۆی ئەوەیکــە وەڕێکــەر ،ســماییل
شــەریفزادە ،ســیمبولی خوێندکارانــی
کــوردە لــە خەباتــی نەتەوەییــدا و وەرگــر،
دوکتــور قاســملوو ،گەورەتریــن ڕێبــەری
هــزری و خــاوەن ئەندێشــەی گەلی کورد
لــە ســەدەی بیســتەمدایە ،و تایبەتــی بــۆ
دوکتــور قاســملوو بەڕێکــراوە ،گرینگــە
وەک بەڵگەیەکــی خــاوەن دەنگ و قســە
(لــە بــەر ئــەوەی نووســراوە بــێ دەنگ و
مات نییە و شتەکمان پێ دەڵێ) کەڵکی
لێوەربگیردرێ.

لە باری مودیریییەتییەوە نامەی
شــەریفزادە هەڵگــری چەندیــن
خاڵی گرینگە:

 .１ڕێزدانــان بــۆ خەبــات و تێکۆشــانی
هاوڕێیانی لە دەرەوەی واڵت و بەو شێوەیە
درووستکردنی ئەنگیزە بۆ کاری زیاتر لە
الی هاوڕێیانی
 .２هەوڵــدان بــۆ دەربازکردنــی حیزب لە
هێژموونــی ڕێبەریــی کالســیک و دانی
جڵــەوی کارەکان بــە دەســتی چینێکــی
تێگەیشــتوو ،پێگەیشــتوو و ڕوناکبیــری
شۆڕشگێڕ.
ئەگــەر بــە کورتــی ئــەو خاڵــە شــی
بکەینــەوە ،دەردەکــەوێ کــە شــەریفزادە
وەک کەســایەتییەکی شۆڕشگێڕ ،خاوەن
شــارەزایی و تێگەیشــتن لــە مودیریــەت و
رێبەریی رێکخراوەیــی ،بەرنامەی هەبووە
بــۆ مودیریەتــی ســەرچاوەکانی مرۆڤــی

لــە نێــو شۆڕشــدا کــە وەهــا کارێک لەو
ســەردەمەدا نەک لە کوردســتان و لە نێو
حیزبــە کوردییەکاندا ،بەڵکوو لە دونیای
مودێــرن و پێشکەوتووشــدا شــتێکی نوێ
بــووە؛ یانــی لــە پەڕینــەوە لــە شــێوازی
رێبەریــی ســوننەتییەوە بــۆ شــێوازێکی
مودێرن و پێشــکەوتوو و لە ســەر بناغەی
زانســت ،شەریفزادە پێشــەنگی ڕێبەرانی
کوردە.
 .３شــەریفزادە بــۆ ئــەو کەســانەی
کــە شــیاوی ڕێبەریکردنــی جوواڵنــەوە
بــن ،پێــوەر دەستنیشــان دەکا کــە بریتیــن
لــە :دڵســۆزبوون ،تێگەیشــتووبوون،
پێگەیشــتووبوون ،ڕووناکبیربــوون و
شۆڕشگێڕبوون.
* مەبەســت لــە دڵســۆزی یانــی لــە
ڕاســتای بەرژەوەندیــی شــۆڕش و حیزبــدا
هەڵســووکەوت کــردن و ســەرەتیدانان
بــەو شــتانەی کــە گرینگن بــۆ خەبات و
خۆپاراســتن لــەو کار و رەفتارانــەی کــە
زەرەری بۆ خەبات و تێکۆشان هەیە.
* مەبەســت لــە تێگەیشــتووبوون یانــی
خاوەنــی زانســت ،دەرک و شــعووری
تێگەیشــتن لــە مەســە پێوەندیــدارەکان بە
کاری سیاســی ،رێکخراوەیــی و خەباتــی
ئازادیخوازانــە .دەرکــی تەواوی شــتەکان
کــە بە شــێوەی ســاکار نابیندرێــن .یانی
ئەگەر هات و مرۆڤ کەوتەوە بارودۆخ و
هەلومەرجێکی دژواردا ،بتوانێ شــتەکان
و پێوەندییــەکان لێک بداتەوە و بە قووڵی
لێیان تێبگات.
* پێگەییشــتووبوون یانی خاوەنی تەجربە
و خۆپێگەیاندن لە مەیدانی کردەوەدا.
* ڕووناکبیربــوون :یانــی خاوەنی توانای
بیرکردنەوە و ئانالیزەکردنی مەسەلەکان.
* شۆڕشگێڕبوون :هەوڵدان بۆ پێکهێنانی
گۆڕانکاریی قووڵ لە کۆمەڵگەدا.
ســەرمایەی هــەر رێکخراوێــک لــە دوو
بەشــی مــاددی و مرۆڤــی پێــک دێ.
ســەرمایەی مرۆڤیــی کــۆی زانســت و

مەهارەتــی ئەندامانــی رێکخراوەکــە لــە
خــۆی دەگرێتــەوە کە بۆ بەرەوپێشــبردنی
کارەکان بۆ گەیشتن بە ئامانج پێویستن.
لــەو رووەوە دەتوانیــن بڵێیــن کــە هەرچــی
رێکخراوێــک خاوەنــی ئەندامانی پســپۆر
و خاوەن زانست بێ ،ئەوەندە دەوڵەمەندە.
بــەاڵم لــە کاری رێکخراوەییــدا بێجگە لە
زانســتی تێئۆریک ،ئەزموونی کرداریش
(تجربــە عملــی) قورســایی خــۆی هەیە.
لە خاوەنبوونی زانســتەوە بۆ دەستخســتنی
ئەزمــوون و پێگەیشــتن ،مەودایەکــی
زۆرهەیــە .بــۆ حیزبێــک کە لــە حاڵەتی
خەباتــی شۆڕشــگێرانەدایە ،ئیمکانــات
و کاتــی پەروەردەکردنــی ئەندامــان زۆر
ســنووردارە و پێگەیاندنــی کــەس یــان
کەسانێک کە بتوانن ئەرکی ڕێبەری بە
ئەستۆ بگرن ،کاتبەرتر و بە زەحمەتتریشە.
شــەریفزادە بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەو
ڕاســتیانەیە کــە بەشــداریی چینــی
خوێندەوار و تێگەییشتوو و پێگەیشتوو لە
خەباتــدا و وەرگرتنــی ئەرکی رێبەری بە
گرینگ دادەنێ بۆ گەیشتن بە ئامانج.
بوونــی کەســانی پســپۆڕ و شــارەزا لــە
نێــو رێکخــراودا دەبێتــە هــۆی ئەوەیکــە
هــاوکاران وەک بەرپرســایەتیی هاوبەش،
لــە پێگەیانــدن و دابەشــکردنی زانســت
لەگەڵ یەکتردا هەوڵی بەرزکردنی پلەی
زانســتیی یەکتــر بــدەن وئــەوەش خۆی لە
خۆیــدا دەبێتــە هــۆکار بۆ درووســتبوونی
ئەنگیــزە (هانــدەر) لــە نێــو ئەندامانــدا
و بەرزبوونــی کەیفیەتــی کارەکان لــە
رێکخــراودا .بــە کورتــی دەتوانیــن بڵێیــن
کــە بەشــداریی چینــی خوێنــدەوار لــە
شۆڕشــدا دەبێتــە هــۆی پێکهاتنــی فــەزا
و ئەتموســفێری پێویســت بــۆ فێربــوون
و کەڵکوەرگرتــن لــە هــاوکاران وەک
ســەرچاوەی پێویســت بــۆ دەستخســتنی
زانیــاری و بەکارهێنانی ئــەو فێربوونە لە
کاری ڕۆژانەدا.
بەرزبوونەوەی پلەی زانســتی ئەندامانیش

دەبێتــە هۆی درووســتبوونی بڕوابەخۆبوون
لــە الی ئەندامــان و خۆماندووکردنــی
زیاتــر لــە کار و تێکۆشــاندا ،جێبەجــێ
کردنی دەقیقتری ئەرکەکان ،ســانابوونی
بەرنامەڕێــژی بــۆ پــەروەردەی ئەندامان و
نــەرم و نیــان بوونــی ئەندامــان لــە کاتی
گۆڕانکاری لە رێکخراودا.

بــە کورتــی دەتوانیــن بڵێیــن کــە رۆڵــی
چینــی خوێنــدەوار بۆ ڕاکێشــانی خەڵک
بۆ نێو شۆڕش ،پەروەردەکردن و ڕاگرتنی
ســەرمایەی مرۆڤیــی شــۆڕش ،رۆڵێکــی
ســەنتراڵ و گرینگــە کــە دەبــێ ئێمــەش
بــە لەبەرچاوگرتنــی وتەکانــی شــەهید
شەریفزادە زۆرتر لەو بارەوە کار بکەین.

نەوت و ئابووریی ئێران
سۆران شەمسی
ئابووریی ئێران سااڵنێکی زۆرە کە پشتی
بــە داهاتــی نەوت بەســتووە و تاکەهیوای
داهاتــی ماوەتــەوە ســەر فرۆشــتنی
نەوتەکــەی ،ئەمــڕۆ دابەزینــی بەهــای
نــەوت گرژییەکی گەورەیــە کە دەتوانێت
لەســەر ئابووریــی ئێــران کاریگەرییەکــی
گــەورەی هەبێت؛ وێڕای دووپاتکردنەوەی
ئەو ڕاستییە کە نابێت ئابووریی واڵتێک
تەنیــا پشــت بــە نــەوت ببەســتێت و دەبێت
داهاتەکانــی فرەڕەهەنــد و جۆراوجــۆر
بــن بــەاڵم هەتــا ئێســتاش بــۆ ئــەم بابەتە
گرینگە هیچ شــێوە ڕێکارێک لە ئێراندا
نەگیراوەتە بەر بۆ ئابووریی بێ نەوت.
ئێــران بــە یەکێــک لــە واڵتانــی
بەرهەمهێنــەر و هەنــاردەکاری گــەورەی
نەوتــی خــاوی جیهــان دێتە ئەژمــار ،ئەو
واڵتــە خاوەنــی پاشــەکەوتێکی گەورەی
نــەوت لــە خەزێنــە نەوتییەکانــی جیهانــە
و وەکــوو بەرهەمهێنەرێکــی کاریگــەر
ســەیر دەکرێــت ،هەروەهــا لەســەر بــازاڕە
جیهانییــەکان بۆ نەوت کاریگەریی هەیە
و دێتە ژێر کاریگەریی ئەم بازاڕەش.
داهاتەکانــی بەرهەمهێنانــی نــەوت و
هەناردەکردنــی ،بەشــێکی بەرچــاو لــە
بوودجەی گشتیی دەوڵەت پێک دەهێنێت
و بــە شــێوەی ناڕاســتەوخۆ کاریگەریــی
لەســەر ئابووری هەیە؛ بەپێی ئامارەکانی
بانکــی ناوەنــدی٪۹۰ ،ی بەهــای
هەناردەکردن و ٪٦۰ی داهاتی سااڵنەی
دەوڵــەت لــەو داهاتانــە پێک دێــت کە لە
فرۆشتنی نەوت دەگەڕێتەوە بۆ خەزێنە.
لــە ئێرانــدا پیشەســازیی نــەوت نەیتوانــی
کاریگەری و پالنی ڕێبەریی ئابووریی
هاوشــێوەی پیشەســازیگەلێکی وەکــوو

ڕســتن ،پــۆاڵ ،ڕێــگای شــەمەندەفەر
و ماشــینازی هەبــێ کــە لــە بەشــە
سەرەتاییەکانی گەشەکردنیان هەر وەکوو
واڵتانی بەرەو پێشکەوتن هەیبوو.
کێشــەیەک کــە بــە هــۆی ئابــووری
تاکــە شــتی وەکــوو نــەوت و پشتبەســتن
زیــادە لــە ڕادە بە
داهاتــی نەوتــی،
ئابووریــی واڵت
بــە شــێوەیەکی
زۆر هێناوەتــە
ژێــر کاریگەریــی
ئامــرازی دەرەوە
بەتایبــەت
و
و
هەڵکشــان
داکشــانی بەهای
جیهانیــی نەوتــە،
بێگومــان نەمانی
چاوەڕواننەکراوی
ئا بو و ر یــی
کــە
ڕێژیــم
دەوڵــەت بــە تەنیا
دەســتی بەســەر
بەرژەوەندییەکانــی ئــەم بەشــەدا گرتــووە،
نــە تەنیــا کاریگەریــی دەبێــت لەســەر
خزمەتگوزارییــە
بەرەوپێشــوەچوونی
گشــتییەکان و لە ســەر ئابووریی گشتی
واڵتیــش کاریگەری هەیــە ،بەم دۆخە لە
داهاتــوودا کاریگەریــی نەرێنــی دادەنێــت
لەســەر ئابــووری و بەرنامــەکان و دەبێتــە
هــۆی ســازبوونی کێشــەگەلێکی زۆر لە
هەموو جمگەکانی تری ئابووریدا.
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئەوەیکــە بــازاڕی
نەوت بە تێپەڕبوونی ســااڵنی ڕابردوو ،لە
ژێــر کاریگەریــی گۆڕانکارییە سیاســی
و ئابــووری و نیزامییــە نێودەوڵەتییــەکان
ناســەقامگیر بــووە و بــە هــۆی ئەوەیکــە
ئابووریی واڵت بە تەواوەتی پشــتی خۆی

بــە داهاتەکانــی نــەوت بەســتووە ،کەوایە
دەکەوێتــە بــەر تەوژمــی داشــکانی لــە
ناکاوی نرخی نەوت.
ئــەو بارودۆخــە کاریگەریــی بەربــاو
دادەنێتــە ســەر بەشــە جیاجیاکانــی
کۆمەڵــگا و بژیــوی و ژیانــی خەڵــک،

دەســتی دەکەوێتــە سیاســەتێکی ماڵــی
خــۆی ڕێک بخــات ،ئەوە ئاشــکرایە کە
ناکارامەیــی لــە سیاســەتوانیدا دەتوانێــت
زەرەری گــەورە کــە قەرەبــوو ناکرێتــەوە
لەسەر ئابووری دابنێت.
لــە ئەدەبیاتــی ئابووریــدا ،هــەر چەشــنە

دووپاتکردنــەوەی ئــەم شــێوە بەڕێوەبردنــە
ئابوورییەی واڵت لە دوو دەیەی ڕابردوو،
گرینگــی لــە پێش چاوگرتنــی ئەوەی لە
هەمــوو سیاســەتە پراکتیکییــەکان کــە
بــۆ ئابووریــی واڵت پێشــنیار دەکرێت ،بە
ڕوونی دێنێتە بەر باس.
بــە ڕاشــکاوی دەتوانیــن ئــەوە بڵێیــن کــە
هیچ سیاســەتوانێکی ئابووریزان لە واڵتدا
بــێ لەبەرچاوگرتنــی ئــەم شــێوە کارە
بەرچــاوەی ئابووریــی واڵت ،ناتوانێــت
گەرەنتــی ســەرکەوتوویی بەرچــاوی لــە
مەیدانــی کارایــی و ڕاســتیی ئابــووری
و هــەر نەبێــت داهاتوویەکــی نزیکــی
واڵت بــێ ،مــادام دەوڵــەت وەکوو خاوەنی
ســەرەکیی داهاتەکان کە لە بەشی نەوت

الدانێــک لــە گۆڕانکارییــەکان لــە
ڕەوتــی ڕێــژەی ســەرچاوە ئابوورییــەکان
لــە درێژمــاوەدا ،لــه بەخۆداهاتنەوەیەکــی
لەناکاو ئاڵوگۆڕێک چێ دەکات.
لەو شیوە بیرکردنەوەیەدا بە لەبەرچاوگرتنی
بنچینــەی گۆڕانکارییــەکان ،پێکهاتەی
ئابــووری و تێپەڕینــی کات کــە
پێکهاتــەکان لــەم چوارچێوەیــەدا پێــک
دێــن ،ڕێرەوێکــی چاوەڕوانــی جیــاوازی
بــۆ هەر گۆڕانکارییــەک و لە داواجاردا
شــۆکێکی پەیوەندیداری جیاواز دێتە بە
چاو.
بە شــێوەی گشتی شــۆکی بەهای نەوت
و کاریگەرییەکانی دواتری بە دوو شــێوە
دەتوانێــت چاالکــی ئابووریــی واڵتێــک

لە ژێــر کاریگەرییەکانی خــۆی دابنێت،
یەکێــک بــە شــێوەی کاریگەری لەســەر
هەنــاردەی ئابوورییە کە ئەم کاریگەرییە
بەشــێوەیەکی هێــور خــۆی پیشــان دەدات
و بــە کاریگــەری خســتنە ســەر پێوانــەی
بە ر هە مهێنا نــی
خــۆی
واڵت
دەردەخــات ،ئــەوی
تــر بــە کاریگــەری
خســتنە ســەر ویستە
گشــتییە کا ن
کــە دەتوانێــت لــە
کورتمــاوەدا هێــزی
خــۆی لــە چاالکییە
ئابوورییەکانی واڵت
جێ بهێڵێت.
ئابووریناسان نە تەنیا
شۆکە نەرێنییەکانی
نــەوت
بەهــای
تەنانــەت شــۆکە
ئەرێنییەکانیشــی بە
قازانجــی واڵتانــی
هە نــا ر د ە کا ر ی
نــەوت نازانــن ،زۆرتــر دەوڵەتــەکان لە ژێر
کاریگەریی شۆکە نەرێنییەکانی بەهای
نــەوت ،ناچار دەبن لە هــاوردەی کەلوپەل
و خزمەتگوزارییــەکان کــەم بکەنــەوە تــا
لــە ڕێــگای ئــەم دەســت پێوەگرتنــەوە بــە
بەهــا دەرەکییــەکان ،توانــای دابینکردنی
پێویســتییە گرینگەکانــی واڵت و
هەروەها لە کاتی خۆیدا دانەوەی بەڵێنی
نێودەوڵەتییەکانی بۆ جێبەجێی بێت.،
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئەوەیکــە ڕەوتــی
بەرەوپێشــکەوتنی واڵتێکــی وەک ئێــران،
بەســتراوەتەوە بە هاوردەی واڵت لە بەشی
مــادە ســەرەتاییەکان و هــەروا پێویســتی
بەشــی بەرهەمهێنــەر پێــک دێنێــت،
ســنوردارکردنی بەشــی هــاوردە دەتوانێــت

کاریگەرییەکــی نەرێنــی بخاتــە ســەر
بەشی بەرهەمهێنانی واڵت.
بێگومــان بەرهەمــی ئــەو بارودۆخــە،
هاتنەئارای گوشاری ئاوسان و هەڵکشانی
بەهــای دراوە بیانییــەکان ،داشــکانی
ئابــووری و زێدەبوونــی بێــکاری لەنــاو
کۆمەڵــگادا دەبێت ،لە الیەکی تریشــەوە
پرسی هاوردەی کەلوپەل هەیە؛ کەلوپەلە
بیانییەکان بە شــێوەی بەرچــاو هاتوونەتە
ناو ژیانی خەڵکانی ئێران و کەمبوونەوەی
هاوردە دەتوانێت کاریگەری دابنێت لەسەر
ئابــووری و ژیانــی خەڵــک ،هەمــوو ئەو
بابەتانــە دەرخــەری ئــەوەن کــە مــژاری
کاریگەریی دابەزینی بەهای نەوت دەبێ
ببێتــە مژاری ســەرەکیی کارناســانی ئەم
بــوارە ،ئاگەر ڕێژیم وا بە بێ ترس بڕواتە
پێش و هەڵوێســتی لــە بەرانبەر دواڕۆژی
بڕیارەکانیــدا نەبێــت ،دەبــێ چاوەڕوانــی
کاریگەرییەکانی دابەزینی بەهای نەوت
لەســەر ئابووریی ئێران بۆسەر گەالنی نێو
جوگرافیــای ئەو واڵتە بین کە بە هەموو
شێوەیەک دەچنە ژێر گوشارەوە.
کاربەدەســتانی ڕێژیــم لــە کاتــی
پێشکەشکردنی بوودجەی ساڵی ١٣٩٩ی
هەتاویــدا ،بەهــای هەر بۆشــکە نەوتێک
بــۆ ســاڵی داهاتوویــان بــە  ٥٠دۆالری
ئامریکایــی هەڵســەنگاندبوو کــە بــەو
پێــوەرە وا بــەراورد دەکرێــت کــە داهاتــی
 ١٠٧میلیــارد دۆالری بە پشتبەســتن بە
فرۆشــتنی ڕۆژانــە  ٥٩٠هــەزار بۆشــکە
نەوت لە ساڵی ١٣٩٩ی هەتاویدا بووە.
لــەو بارودۆخــەدا بــە بەردەوامــی پەتــای
کۆرۆنــا و دابەزینــی ویســتی جیهانــی
نــەوت ،دابینکردنــی ئەو داهاتــە دەتوانێت
بــە کەمێــک زیاتــر لــە  ٪ ٥٠بــەرەوڕوو
ببێتەوە و بە زەحمەت دەگاتە  ٥/٣میلیارد
دۆالر .کەواتــە داهاتووی خەڵکانی ئێران
دەبێتە چی؟
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ئەمریکا بەڕوونی بە تاران دەڵێت :سنووری خۆی بزانێ!
محەممەد سلێمانی
کێشە و ناکۆکییەکانی نێوان دوو واڵتی
دژبــەری سەرســەختی یەکــدی تــا دێــت
زیاتــر بــە هــۆی چاالکبوونــی ڕێژیمــی
ئاخونــدی لــە پەرێــزە دیاریکراوەکانیــی
ئەمریــکا لــە ســەر ئاســتی ناوچەییــدا
دەردەکــەون و مەیدانــی بەریەککەوتنیــان
لێك نزیكتر دەبێتەوە.
ئەو بارودۆخە نوێیەی کە هاتۆتە کایەوە،
بێگوومــان بەدڵــی حکوومەتــی ئاخوندی
ئێران نییە و هەوڵی زۆریان دا بە ڕێگای
میلیشــیا چەکدارەکانــی ســەربە تــاران
فشــار لەســەر دژبەرەکانیان دروست بکەن
بۆ ئەوەی هەرنەبێت لە سەر سنوورەکانیان
دووریان بخەنەوە و شــەڕ لەخۆیان البدەن و
زیاتر پەرە بە چاالکییەکانی تاران بدەن.
واشــنگتۆن ســتڕاتیژی تازە و سیاســەتی
ڕەقتر لەهەمبەر ئێران بەڕێوە دەبات و کەڵك
لــە هەمــوو شــێوەکانی ڕووبەڕووبوونــەوە
وەردەگرێ بەدژی دەســەاڵتی ئاخوندی و
لــە سیاســەتی داهاتوویدا ،هــەوڵ دەدات
لە رووی سەربازییەوە لەسەر سنوورەکانی
ئێران خۆی ڕێك بخات و بە گواستنەوەی
بەشــێك لــە هێزەکانــی بــۆ باشــووری
کوردســتان و جێگیرکردنــی ســەکۆ
مووشــەکییەکانی گەمــارۆی ســەربازی
تاران بدات.
ســەرەنجام ســەرکۆماری ئەمریــکا بــەو
ئاکامــە گەیشــتووە کــە حکوومەتــی
ئاخونــدی تــاران هەرگیز بەقســەی خۆش
کــە بەرژەوەنــدی هەمووالیــەك بپارێزێ و
دەســت لە سیاسەتی ئاژاوەگێڕانەی خۆی
هەڵناگرێ و ڕێز لە ئاسایشــی سیاســی و
نەتەوەیی واڵتانی ناوچە و هەروەها دەست
لــە پیالنگێڕییەکانــی بەرامبــەر بــە پێگە
و نفــووزی ئەمریــکا و هاوپەیمانەکانــی
هەڵناگرێ.
ئەمریکاو ئێران مێژووی ناکۆکییەکانیان
بــۆ نزیــك لــە چواردەیــە دەگەڕێتــەوە
و هەرگیــز بــە وێنــەی ئــەو یــەك دوو
ســاڵەی ڕابــردوو ئاڵــۆزی سیاســی و
ســەربازی نەکەوتۆتــە نێوانیان و زۆر جار
بارگرژییە سیاســی و ســەربازییەکان ،ئەو
دوو واڵتــەی گەیاندۆتــە لوتکــەی پێــك
هەڵپــڕژان و ههڵدانــی مانگی دهســتكرد
بــۆ بۆشــایی ئاســمان کــە مەبەســتی
ســەرەکی تــاران چاالکترکردنــی توانــا
ســەربازی و هێرشبەرەکانیەتی ،بێگوومان
نیگەرانییەکانــی زیــاد کــردووە و ئــەو
کارەی حکوومەتــی ئێــران بــە هەڕەشــە
و ڕاگەیاندنــی شــەڕ لێکدانــەوەی بــۆ
دەکرێت.
قەیرانــی مێژوویــی واشــنگتۆن و تــاران
پێــی ناوەتــە دەورەیەکــی ئاڵۆزتــر لــە
ناکۆکییــەکان و لــە کاتێكدا کە کۆڤید
 ١٩بــە تــەواوی ئــەو دوو واڵتــەی هیالك
و مانــدوو کردووە و پــاش تێپەڕبوونی ئەو
قۆناغــە دژوارەی بــواری ســاخڵەمی و
ئاســاییبوونەوەی ژیان و گوزەرانی خەڵك،
ئــەو کات خاڵــە الواز و جێناکۆکەکانــی
ڕێژیمــی تاران باشــتر دەردەکەون لە ســەر
ئاستی نێوخۆ و دەرەوەدا.
ئەمریــکا و ئێــران لــە ئێســتادا بەتــەواوی
داریــان لەگــەڵ یەکدی دەبەر ئــاوێ ناوە
و ڕێژیمــی تــاران ســووربوونی خــۆی لــە
سەر وەدەرنانی هێزەکانی ڕۆژئاوا لە سەر
سنوورە ئاوییەکان ڕاگەیاندووە و بە مافی
تارانــی دەزانێت ئەو ناوە کۆنتڕۆڵ بکات
و داوا دەکات کە هێزەکانی نەیاریان ئەو
نــاوە بــە جێ بێڵن و کارێــك نەکرێت زیان
بە ئاسایش و هێمنی بگات.
حکوومەتــی ئێــران بــە ڕاشــکاوی و بــێ
پــەردە دەڵێــت هۆکارێــک نییــە کە هێزە
بیانییــەکان لە کەنــداودا جێگیر بکرێن و
پەرە بە توانا ســەربازی و بەرگرییەکانیان
بدەن ،چوونکە بەو جۆرە مەترسی لە سەر
ئاسایشی نەتەوەیی ئێران دروست دەبێ و
هەوڵی ڕێژیمی ئاخوندی بە دیاریکراوی
ئەوەیە کە بەربەســت لە بــەردەم هێزەکانی
ئەمریــکا دروســت بــکات و کارێك بکات
کــە زیاتر ئەوان پەراوێز بخا و دەســەاڵتی
تاران بەسەر کانداودا فەرز بکەن و خۆیان

ئــەو نــاوە کۆنتڕۆڵ بکەن ،بــۆ ئەوەی لە
ڕووی ئابووری و بازرگانییەوە ،ســوود بە
تواناییە بەرگریکارانەکانیان بگەیەنن.
بەکورتــی تــاران هەر کارێــك دەکات کە
فشــاری زیاتــری ناوچەیــی بــە ڕێــگای
هاوبەش و میلیشیا چەکدارەکانیدا بخاتە
ســەر بەرژەوندییەکانی کۆشــکی سپی و
هێزەکانــی ئەمریکا بە هەر جۆرێك بۆیان
بلوێ و بگونجێ ،لە ســەر ســنوورە ئاوی
و وشــکاییەکانی ئێــران دووریــان بخاتەوە
و فشــار لــە ســەر نەیارەکانــی دروســت

و پێچەوانەی لەهەمبەر ئێراندا بگرێتەبەر
و هێزەکانــی بکێشــێتەوە ،ئیــدی ئەوکات
تــاران بەتــەواوی دەســت بەســەر پێگــە و
ڕۆڵــی ئــەو واڵتــەدا دەگــرێ و دۆســت و
هاوپەیمانەکانــی ئەمریــکا ،ئاسایشــی
سیاســی و نەتەوەییان دەکەوێتە مەترســی
و بارودۆخێکی بەتەواوی مەترســیدار باڵ
بەســەر ناوچەکــەدا دەکێشــێت و ئێــران بە
ئامانجەکانــی دەگات و زیاتــر پێشــڕەوی
بــەرەو قوواڵیــی هەرێمــە گرینــگ و
ســتڕاتیژییەکانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت

هەڵناگرێت.
ســەرۆکی ئەمریــکا و بەشــێكی بەرچــاو
لــە بڕیاربەدەســتانی کۆشــکی ســپی
ســەربەئیدارەی ترامــپ ســەبارەت بــە
ڕێژیمــی ئێــران ڕوانینیان گــۆڕاوە و بەو
ئاکامــە گەیشــتوون کــە هێزەکانی ســەر
بە ســپای پاســداران لە کەنداودا بە هۆی
ســووڕانەوەیان و مانــۆڕدان بە دەورووبەری
هێــزە دەریاییەکانی واشــنگتۆندا ،گەلێك
جــار لــە ناوگانــە ســەربازییەکانیان نزیــك
دەبنــەوە و ئامانجــی تاران لــەو کارەی بە

ئێــران ،داوای لە هێزە ئاوییەکانی دەکات
کــە هات و بەلەمە ســەربازییەکانی ئێران
لێیــان نزیــك بوونــەوە و هێڵــی ســووریان
بەزانــد ،واڵمــی تووندیــان بدەنــەوە و لێیان
قبووڵ نەکرێت لــەوەی زیاتر کەڵەگاییان
لــێ بکــەن و بەدەوریانــدا بێــن و بــڕۆن و
سنووری خۆیان ببەزێنن.
ئەمریــکا دەمێكــە ســتڕاتیژی سیاســی
و ســەربازی خــۆی لەهەمبــەر ئێرانــدا
گۆڕیــوە و ئەو کات کە قاســم ســلێمانی
کردە ئامانجی ســەربازی و لە ناوی برد،

ئیسرائیل واڵتێکی بەهێزی ناوچەی دژبەری تارانە و
لە هەموو کات و جێگا و شوێنێكدا دەرفەتیان هەبێت هێرش دەکەنە سەر پێگە و نفووزی
ڕێژیمی ئاخوندی و بەهێزبوونی توانا بەرگری و سەربازییەکانی تاران
بەمەترسیگەلێكی گەورە لەسەر ئاسایشی خۆیان دەزانن و
کاتێك ئەو بارودۆخە گۆڕانی بەسەردا دێ و
هەموو الیەك و هاوبەش و دۆستەکانی کۆشکی سپی هەست بە ئارامی و نیگەرانیان تەواو دەبێت،
کە حکوومەتی ئاخوندی بە تەواوی هەوسار کرابێ
بــکات بــۆ ئــەوەی گوێ لە تــاران بگرن.
بەهــۆی ملمالنێــی لەمێژینــەی تــاران
لەگــەڵ ئەمریــکادا ،بەشــێکی گرینگی
داهــات و ســامانی گشــتی نەتەوەیــی

دەکات.
ئیســرائیل واڵتێکــی بەهێــزی ناوچــەی
دژبەری تارانە و لە هەموو کات و جێگا
و شــوێنێكدا دەرفەتیــان هەبێــت هێــرش

تــەواوی ڕوونــە کــە خۆی بــە خاوەنداری
ئــەو هەرێمــە ســتڕاتیژییە ســەربازی و
بازرگانییە دەزانێت و دەیهەوێت ئەو ناوەی
بــۆ چــۆڵ بکرێــت و بەتەنیــا حوکمڕانی

بــە ئاشــکرا بــە ئێرانــی گــووت ئەگەر لە
ســەر ئــەو سیاســەتەیان بــڕۆن ،بــەو جۆرە
بەربینگیان پێدەگرێ و بە تەواوی لە سەر
دەسەاڵت الیان دەدات.

نیەتی سپای پاسداران ئەوەیە کە بە دژبەرانی بڵێت توانا هەواڵگری و بەرگرییەکانی تاران بە
تەواوی گەشەی کردووە و بە زیادکردنی ئامێرێکی ماهوارەیی،
هەنگاوێکی گەورەی ناوە و شەڕی نەیارە مێژووییەکانی پێدەکرێت.
واڵتــی ،بــۆ بەهێزکردنی باڵی ســەربازی
ســپای پاســداران بــە کار هێنــاوە و ژیــان
و گوزەرانــی خەڵــك لــەڕووی ئابــووری و
کۆمەاڵیەتییــەوە بە تەواوی بەســەریەکدا

دەکەنــە ســەر پێگــە و نفــووزی ڕێژیمــی
ئاخونــدی و بەهێزبوونــی توانا بەرگری و
ســەربازییەکانی تاران بەمەترســیگەلێكی
گەورە لەســەر ئاسایشــی خۆیــان دەزانن و

بەســەر ئــەو هەرێمــە ئاویــە گرینــگ و
ستڕاتیژییەدا بکات.
خۆنیشــاندان و ســووڕانەوەی قایقــە
چاوەدێرییە ئاوییەکانی حکوومەتی ئێران

حکومەتــی تــاران بــە هەڵدانــی مانگــی
دەســتکرد و پــەرەدان بــە چاالکییــە
ســەربازییەکانی لــە عێــراق و فەلەســتین
و ســووریەدا و زیادکردنــی ژمــارەی

لێکترازان و دوورکەوتنەوەی گەالنی ئێران لە ڕێژیمی ئاخوندی تا دێت زیاتر دەردەکەوێ و
بێکاری و گرانی و تێکچوونی هاوسەنگی بازاڕ و بەتااڵنبردنی داهات
و سامانی گشتی نەتەوەکانی واڵت لە الیەن سەرانی حکوومەتی تارانەوە،
تووڕەیی و ناڕەزایەتی بەرینی بەرهەم هێناوە و شەقامی ئێران چاوەڕوانی دەرفەتێك دەکات
کە بۆ جارێکی تر بەدژی حکوومەت دەست بە ڕاپەڕێن و تێکۆشانی سیاسی و مەدەنی بکەنەوە.
ڕماوە.
ئێــران جووڵــەی ســەربازی هێــزە
ئەمریکاییــەکان بــە مەترســی گــەورە
لەســەر هێمنی و ئاسایشــی خۆی دەزانێ
و لــە خــۆوە نییــە بەربینــگ بــە ئیــداری
ترامــپ دەگرن کە لێیــان دوور بکەوێتەوە
و کاروچاالکییەکانیــان لــە ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاستدا ڕابگرن.
ئەگــەر بێــت و ئەمریکا ســتڕاتیژی نوێ

کاتێــك ئــەو بارودۆخە گۆڕانی بەســەردا
دێ و هەمــوو الیــەك و هاوبــەش و
دۆســتەکانی کۆشــکی ســپی هەســت
بــە ئارامــی و نیگەرانیــان تــەواو دەبێــت،
کــە حکوومەتــی ئاخونــدی بــە تــەواوی
هەوســار کرابــێ و بــە قســەی خــۆش و
هێــور ،هەرگیز ڕاســتەڕێ نابێ و دەســت
لە سیاســەتی فیتنە و ئاژاوەگێڕییەکانی
لــە ســەر ئاســتی نێودەوڵەتــی و ناوچــەی

لــە نزیــك هێــزە ئاوییەکانــی ئەمریــکادا،
بە دڵنیاییەوە هەڵســەنگاندنی هەڵوێســتی
سیاســی واشــنگتۆنە بە دەرەجــەی یەکەم
و ئەگــەر هەســتیان بــە نەرمــی نواندنــی
کۆشــکی سپی بکردایە ،بێگومان شویان
لێ هەڵدەکێشــاو تاران دەچووە قۆناغێکی
نوێــی ســتڕاتیژی ســەربازی بــۆ دەســت
بەسەرداگرتنەوەی سوورەئاوەکان.
دانڵــد ترامپ لە لێدوانێکی توندی دژ بە

بەلەمــە ئاوییــەکان کــە بــە شــێوەیەکی
سەربازی ڕێکخراون و کۆمەڵێك دەزگای
هەواڵگریــان تێدا جێگیر کراوە و دەســتیان
بــە جووڵــەی تازە کــردووە ،نیەتی ســپای
پاســداران ئەوەیــە کــە بــە دژبەرانــی
بڵێــت توانــا هەواڵگــری و بەرگرییەکانی
تــاران بــە تــەواوی گەشــەی کــردووە و
بــە زیادکردنــی ئامێرێکــی ماهوارەیــی،
هەنگاوێکی گەورەی ناوە و شەڕی نەیارە

مێژووییەکانی پێدەکرێت.
بێگوومــان ئــەو بــڕە لــە تێکنۆلــۆژی
هەواڵگری و ســەربازی کە ئێران پیشانی
دەدات و هەڕەشەی پێ دەکات ،بە مانای
ئەوە نییە کە ئێران ئەو توانا ســەربازی و
بەرگرییەی لە ئاســتی وشــکایی و ئاوی
و ئاســمانی هەیە تاکوو بکەوێتە شــەڕی
ئەمریکا و بە «هێز» بااڵنســی سیاســی
و نێودەوڵەتی بە سوودی خۆی بگۆڕێت.
هــەر یــەک لــەو دوو واڵتــە هــەوڵ دەدەن
دەســەاڵتی خۆیــان بەســەر ئــەو هەرێمــەدا
بەرفراوانتــر بکــەن و بــەو ڕێگایــەدا
بەرژەوەندییــە سیاســی و ئابــووری و
بازرگانییەکانی خۆیان بپارێزن.
وەختێك ئەو هاوکێشــە سیاســییە ســوودی
دەبێــت کــە ئێــران لــە ڕووی ئابــووری و
متمانــەی نێوخۆییەوە ،کارێکی شــیاوی
کردبێــت و بەو جــۆرەی ئەمڕۆ بێگوومان
لــە توانایــدا نییــە درێژە بە کەاڵوەکێشــی
بــدات لەگــەڵ ئەمریــکا و جگە لــە زیان
گەیانــدن بــە پێگــە و بەرژەوەندییەکانــی،
چەنــد هەنگاوێــك لــە داواکارییەکانــی
دەگەڕێتەوە دواوە .
ڕێژیمــی ئاخوندی لە ئێســتادا بە تەواوی
نیگەرانی بارودۆخی سیاسی و ئابووری و
کۆمەاڵیەتــی نێوخۆیە و ئەگەری زۆری
هەیــە خەڵکــی نــاڕازی و بێــکار و بــێ
ئومێــد بــە داهاتوویان ،بڕیار و هەنگاوی
تازە بە دژی دەسەاڵتی ئاخوندی بهاوێژن
و ئەوکات دەرفەتی باشتر بۆ نەیارەکانی
تاران پێك دێ کە سوود لەو خاڵە الوازەی
تاران وەربگرن و بە سانایی لە نێوی بەرن.
حکوومەتــی ئێــران لەو هەرێم و ســنوورەدا
پــەرە بــە چاالکییەکانــی دەدات کــە
ئەمریــکا بــە هــاوکاری و پشــتیوانی
واڵتانی ناوچەیی هەوڵی بەرفراوانکردنی
نفووز و دەســەاڵتی دەدات و بوونی خۆی
بەتەواوی ســەلماندووە؛ ڕێژیمی ئاخوندی
دژایەتــی پێکەوەژیانــی ئاشــتیخوازانەی
ناوچــە دەکات و بە فەرمی لەو شــوێنانە
پــەرە بــە ئاڵۆزی و بارگرژییــەکان دەدات
و خــۆی دەردەخــات و زۆر تێیدا چاالک
بــووە ،کــە واشــنگتۆن بــە پاوانــی خــۆی
دەزانێ و ڕێگا بە ئێران نادات لە پەرێزی
ئەودا پێی زیاتر درێژ بکات.
ڕێژیمی ئاخوندی ئێران لەگەڵ کۆمەڵێك
گرفتــی گــەورەی سیاســی و ئابــووری
بــەرەوڕوو بۆتــەوە و بێگوومــان هێــزی
ڕزگاربــوون لــەو قەیرانەیــان فــرە الوازە و
ئەگــەر هێندێــك جار لــە ڕاگەیاندنەکاندا
باســی توانــا ئابــووری و ســەربازی و
ســەقامگیرییە سیاســییەکانی واڵت
دەکات بێگوومــان خۆیــان باشــتر دەزانــن
ئەوەی دەیڵێن و ئیدیعای دەکەن ،بەتەواوی
نادروســتە و ئــەو جــۆرە سیاســەتکردنەی
کاربەدەستان ،خۆی سەلماندنی ئەو دۆخە
نالەبارە دەردەخات کە تێیکەوتوون.
ڕێژیمــی تــاران لــە پەرێــزی ئەمریــکادا
پــەرە بــە چاالکییەکانی خۆی دەدات کە
بــۆ ئیــدارەی ترامپ جێــگای قبووڵکردن
نییــە و بــە هەڕەشــە و مەترســی لە ســەر
ئاسایشی هەرێمایەتی دەزانێ و پاراستنی
بەرژەوەندییــە ئابــووری و بارزگانییەکانی
لــە قۆناغــی کۆڤید  ١٩دا بۆ کۆشــکی
ســپی گرینگــی تایبەتــی تــری هەیــە و
بەهێزکردنــی پەیوەندییەکانــی لەگــەڵ
دۆســت و هاوبەشە مێژووییەکانی لە سەر
ئاســتی نێودەوڵەتیدا ،بە بژاردەیەکی نوێ
و بەجــێ دەزانــێ و ڕێــگا بە تــاران نادات
لــە هەرێمــە ســتڕاتیژی و نفووزییەکانــی
واشــنگتۆندا ،پــەرە بــە چاالکییەکانــی
بدات.
لێکتــرازان و دوورکەوتنــەوەی گەالنــی
ئێــران لــە ڕێژیمــی ئاخونــدی تــا دێــت
زیاتــر دەردەکــەوێ و بێــکاری و گرانــی
و تێکچوونــی هاوســەنگی بــازاڕ و
بەتااڵنبردنــی داهات و ســامانی گشــتی
نەتەوەکانــی واڵت لــە الیــەن ســەرانی
حکوومەتی تارانەوە ،توڕەیی و ناڕەزایەتی
بەرینــی بەرهــەم هێناوە و شــەقامی ئێران
چاوەڕوانــی دەرفەتێــك دەکات کــە بــۆ
جارێکی تر بەدژی حکوومەت دەســت بە
ڕاپەڕێن و تێکۆشــانی سیاسی و مەدەنی
بکەنەوە.
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پهتیخوازیی زمانی

له ستراتێژیی پاکژهێشتنهوهوه ههتا پهتای بێ ستراتێژیهێشتنهوهی زمان
ڕههبهر مهحموودزاده
بەشی یەکەم
پهتیخوازیــی زمانــی[ ]1لــه ڕهوتــی
بهســتانداردکردنی زۆربــهی زمانهکانــدا،
هاوشــانی گهشــهکردنی بیــر و وشــیاریی
نهتهوهیــی ،بهرهبهره چهکــهرهی کردووه و
دواتــر بهخۆیدا هاتــووه و فراژوو بووه .ئهم
ڕهوته لهناو ههندێک زماندا ســنووری بۆ
دانــدراوه و به شــێوهی بهرزهفتکراو[ ]2و
بهگوێــرهی بهرنامــه ،کاری پێکــراوه و
ههیشبووه بهشێوهیهکی نازانستی و به بێ
هیچ چاوهدێرییهکی زمانهوانی ســنووری
بهزانــدووه و چهشــکه و مرخــی زمانیــی
زمانزانی بهمشوور و لهزهبری تهزاندووه.
لــه بــواری زمانــی کوردیــدا ،هــهر لــه
ســهرهتای گوورانــی زمانــی نووســینهوه،
پهتیخــوازی ،جێگــه و پێگهیهگی پتهوی
ل ه پێواژۆی[ ]3بهستانداردکردندا بۆخۆی
تهرخــان کــردووه و بــووه بــه بنهمایهکــی
ســهقامگیر و پهیڕهوکــراو؛ بــهاڵم ئــهم
بنهما دهستڕۆیشتووه سهرهڕای دهسهاڵتی
ههتــا ئێســتا بهردهوامــی ئهوهنــدهی مــن
ئــاگادارم بــه شــێوهیهکی ئاکادێمیــک
و لــه چوارچێــوهی توێژینهوهیهکــی
ههمهالیهنــەدا لێــی نهکۆڵدراوهتــهوه و
وهک شــیاوه شی نهکراوهتهوه ]4[.وشهی
«پهتــی» لــه کوردیــدا ،چهنــد مانــای
ههیــه .مانایهکــی بریتییــه لــه ڕووت و
خــواس و ماناکــهی دیکــهی بریتییــه له
خالیــس و ناتێکــهاڵو ]5[.ئهو مانایهی له
باسوخواســی بهســتانداردکردنی زمانــدا
مهبهســتی نووســهران و توێژهرانــی کــورد
بــووه ،مانــای دووههمــی وشــهی پهتییه:
زمانێکــی ناتێکهاڵو و خۆماڵیی کوردی
بــهاڵم بــهو لێکدانهوهیــهش خهرمانــهی
تهمومژی دهوری دهستهواژهی «کوردیی
پهتــی» ناڕهوێتــهوه .مانــای دووههمیش،
خــۆی چهندیــن ســازدهری[ ]6جــوداواز
لهخــۆی دهگــرێ .زاڵبوونــی هــهرکام
لــهم ســازدهرانه دهتوانــێ ئاراســتهی[]7
پهتیخــوازی بــه ئاقارێکــی دیکــەدا ببــا
و روخســارێک بــه پهتیخوازی ببهخشــێ
کــه لــه روخســارهکهی تــر جــوداواز بێ.
بهر لهوهی باســی ئهم ســازدهره جوداوازانه
بکهیــن بــا ئاوڕێــک لــ ه دیــرۆک و
چیرۆکــی ســهرههڵدانی تێڕوانینــی
پهتیخوازی له زمانی نووســینی کوردیدا
بدهینــهوه .له ژمــارهی پێنجی ڕۆژنامهی
«پێشــکهوتن» کــه لــه ســاڵی  1920له
شــاری ســلێمانی دهرچــووه ،کهســێک
بهنــاوی «ئهحمهد» وتارێکی نووســیوه و
باســی ئهوهی کــردووه که ناکرێ زمانی
نووسینی کوردی کوتوپڕ و بهشێوهیهکی
دهســتکرد لــه ڕهگهزهکانــی زمانی وهک
فارســی و عهرهبــی داماڵــدرێ و «ڕووت
بکرێتهوه« .به ئاشکرا دیاره ئهم نووسینه
کاردانهوهیهک له بهرانبهر ڕهوتی ڕوو له
گهشــهی پهتیخوازی بووه .ههڵبهت دهبێ
ســهرنج بدهینــه ئهو خاڵه که ئهم نووســهره
لــه بنهڕهتدا دژایهتی ڕهوتــی پهتیخوازی
نهکــردووه ،بهڵکــوو ڕاســپێرییهکهی ئــهوه
بــووه کــه «ئهربابــی نووســین» لێگهڕێن
ئــهم ڕهوتــه بــه شــێوهیهکی سروشــتی و
بــه خێراییهکــی مهنتیقــی بچێتــه پێش و
یهکدابــهدوو و بــه پاڵهپهســتۆ زمــان بهرهو
دهراوێکی دوور ڕهکێش نهکهن .نووســهر
دهڵــێ« :بێینــه ســهر مهقســهد .وا دیــاره
کــه ئهربابی نووســین ،جهنابیــان خهریکن
کــه بهجــارێ زبانــی کــوردی لــه زبانــی
فارســی و عهرهبی ڕووت بکهن .بهجارێ
ســاده و ئــازادی بهێڵنــهوه .ئهمهش له پڕا
مومکیــن نابــێ ]...[ .زبانــی عهرهبــی
زۆر دهوڵهمهنــده ،هــهروا بــه دهســوبردێ
ناتوانین ئیستیغنای لێ بکهین .ههرچهن
ئهمــه ئینــکار ناکــرێ ئهمــڕۆ لــه کورد
و عهشــایری کــوردهواری خۆمــان کــه

جنووبییــه ،زبانیــان ههیــه زۆر ســاده و
ئــازاده .ئهگــهر ئهربابــی خۆی بگهڕێ و
لێکــی باتــهوه ،نزیکی ئیمــکان دهبێ که
ئهمهنــده ئیحتیاجــی نهنوێنین ،ســهربهخۆ
زبانی ئێمهش ڕهنگ و شکڵێک بهجوێ
بــۆ خــۆی پهیا بکا .بهاڵم ئهو زهرافهت و
ئهو جیناس و حهالوهتهی که ههیه تێک
دهچــێ [و] نامێنێ .ئهمــه الزمه [بهاڵم]
نهک وا به دهسوبردێ]8[».
بۆچوونــی ئهحمــهد بــهگ ڕێــک لــه
ژمــارهی دواتــردا واڵمــی پێدراوهتــهوه و
نووســهرێکی دیکه بهرگری له ڕوانگهی
پهتیخــوازی کــردووه و بــه زمانێکــی
پهتیتریــش داکۆکــی لــه بۆچوونهکانی
خــۆی کردووه .ئــهم دهمهتهقهیه نموونهی
یهکهمین باسوخواســه زمانییــهکان لهناو
کــورددا بــووه .ئــهوهی جێــگای ســهرنجه
ئهوهیــه لهنــاو ئــهم وتارانــەدا نــهک هــهر
بۆچوونــهکان «وهدهنــگ هاتــوون» و بــه
گــژ یهکــدا چــوون ،بگــره شــێوازهکانی
نووســینیش بــه جــودا قهاڵفهتــی خۆیــان
«نیشــان داوه« و لــه بهرانبــهر یهکــدا
ڕاوهستاون.
نووسهری دووهم دهنووسێ:
«جاری پێشوو له «پێشکهوتن»دا لهسهر
زمانــی کوردی شــتێک درێژه درابوو[]9
کــه ئــهم زمانــه بهجارێک لــه عهرهبی و
فــارس[ی] ڕووت نهکرێــت و ناکرێــت.
بهڵــێ خــۆ دیــاره لــه پڕێکدا کــهس نابێ
بــه کوڕێــک .بــهاڵم ئــهوهی لــه دهســت
بێــت و بکرێــت ،بــۆچ نهکرێــت .وا دهزانم
ئــهو نووســینانه کــه عهرهبــی و فارســی
تێکهڵــه ،ئهگــهر بڵێم زۆر کهســی واههیه
کــه تێــی نــاگا ،درۆ نهبێــت .وهک لــه
فهرموودهکهی ئهحمهد بهگدا ئهم دێڕهی
تیا نووســرابوو» ئهو زهرافهت و تهراوهته،
ئــهو جیناس و حهالوهتــه« ئێوه بن و خوا،
ئهمــه کهی کوردییه؟ یهکێ له عهرهبی
زۆر شــارهزا نهبــێ لهمــه چــۆن دهگات؟
کوێخــا و پیاوماقووڵهکانمــان یهکه یهکه
ئهمانهیان لێ بپرســنهوه باش دهرئهکهوێت
که درۆ ناکهم»[ ]10ههتا ئێره ب ه ئاشکرا
دیــاره ئــهوهی بهرگــری لــه «کوردیــی
پهتــی» دهکا ،لهڕاســتیدا بانگهشــهی
گهڕانــهوه بــۆ زمانی خۆماڵیــی خهڵکی
ئاســایی دهکا .کاتێک نووســهری دووهم
دهڵــێ »:کوێخــا و پیاوماقووڵهکانمــان
یهکــه یهکه ئهمانهیان لێ بپرســنهوه باش
دهرئهکهوێــت که درۆ ناکهم» مهبهســتی
ئهوهیــه تهنانــهت پیاوماقوواڵنی کوردیش
ســهردهره لــهم زمانــه ناکــهن ،نهخــوازه
خهڵکی ڕهشۆکی و ئاسایی.
هــهر لــهم ســهروبهندهدایه کــه وشــهی
«پهتی» بۆ یهکهم جار بۆ ئهم مهبهسته
تایبهتــه ده کار دهکــرێ« :جــاران وا بــه
بیــردا دههــات که کــوردی نانووســرێت و
ناخوێنرێتــهوه .کهچی دهرکهوت که باش
دهنووســرێت و دهخوێنرێتــهوه .بــهاڵم وهک

زمانهکانــی تــر له پێشــهوه ماندوویهتییان
تیــا کێشــاوه ئینجــا بــووه بــه شــتێک و
جێگا و شوێنێکی باشی گرتووه ،ئهمیش
ماندوویهتــی دهوێــت بۆ ئهمه کــه جوانتر
و باشــتر بنووســرێت و بخوێنرێتــهوه و
جێگایهکــهی بهرزتر بگرێتهوه .جا ئهویش
لهســهر خۆواڵتییهکان ،لهســهر بیردارهکان
و کورده پهتییهکان که یهک بگرن چی
پێویست ه بکرێت»[]11
لێــرەدا «پهتــی» وهک ئاوهڵنــاوی شــێوه
نووســینێکی تایبــهت بــهکار نههێنــراوه
بهڵکــوو وهک ئاوهڵنــاوی «کــورده
خۆماڵییــهکان» ده کار کــراوه .دهتوانیــن
سۆســهی[ ]12ئــهوه بکهین که مهبهســت
له کوردی خۆماڵی ئهو کهســهیه که به
زمانــی ڕهوانــی خهڵکی ئاســاییی کورد
قســه دهکا .ئهگــهر ههتــا ئــهو ڕێکهوتــه
ڕاســپێریی پهتیخــوازی ئــهوه بــووه کــه
لهمه به دواوه وشــه و دهربڕینی بێگانهی
ئهوتــۆ کــه خهڵکــی ئاســاییی کــورد
تێــی نــاگا بــه خــوت و خۆڕایــی و زیاتر
لــه ڕادهی پێویســت لــه زمانی نووســینی
کــوردی بار نهکرێ و روخســاری زمانی
کــوردی پــێ نامــۆ و ناشــیرین نهکــرێ،
نزیکهی دوو ســێ دهیه دواتر پهتیخوازی
ئاراســتهیهکی دیکــهی ڕهچــاو کــردووه
و بــۆ ئاقارێکــی تــری تێتهقانــدووه.
ئیــدی لــهم قۆناغــه تازهیــەدا پهتیخوازی
ڕهوتێکی ڕادیکاڵی بهخۆوه گرتووه .واته
نــهک هــهر پێــش بــه بهکارهێنانی وشــه
و دهســتهواژهیبێگانــهی ئهوتــۆ گیــراوه
کــه تــا ئــهو کاتــه لهنــاو کــورددا دهکار
نهکــراون ،بگــره تێگــهڕاون ئــهو وشــه بــه
ڕهچهڵهک بێگانانهی سەدان ساڵه له ناو
کــورددا گوتــراون و دهم به دهم و ســینگ
بــه ســینگ پارێــزراون و راگوێــزراون ،به
چهشــنێک کــه خوێنــدهوار و نهخوێندهوار
وهکــوو یهک تێیان گهیشــتوون و بوونهته
بهشــێک له مڵکی ئهم زمانه ،ههموویان
به خڕ و پتوونیههڵقهندووه و به سووکی
تووڕیــان ههڵــداوه ههتــا گوایه بــه کردهوه
وهباڵیــان بــۆ ئــهم ڕاســتییه کێشــابێ کــه
ماڵی قهڵب سهر به ساحهبی .ههژار ههر
له بهرانبهر ئهو جهماعهتهدایه که دهنگی
ههڵبڕیوه و به چینێک منداڵی ڕیشسپی
و پیری و بهالنک و دهسرازهی ناو هێناون
کــه بهناوی کوردایهتیی تــۆخ له زمانی
کــوردی بوونهتــه مێمــڵ و قــل بــه قــل و
چڵ به چڵی ئهو زمانه دهپشــکنن و ههر
که وشــهیهکیان دیتهوه که بۆنی عهرهبی
یا فارســی لێ بێ ،کارهســاتێک دهگێڕن
و کارێکــی پــێ دهکــهن دۆم بــه ژنــی
خــۆی نهکردبــێ ]13[.مامۆســتا هــهژار
ئاوا لهســهر بابهتهکه دهڕوا« :پســپۆرانی
زمانزانــی لــهو بڕوایــهدان بهشــێکی زۆر
لــه وشــهگهلی الوهکــی کــه تێکــهڵ بــه
زمانێــک بــووه و زۆر له هــهواری تازهیدا
ماوهتــهوه و نهخوێندهواری میواندار فێری

بووه و لهسهر زار و زمان خۆش تێ ،نابێ
هیچ دهســتی لێ بدرێ و ناشــێ ههرگیز
وهال بنــرێ؛ ئــهوه تــازه بۆتــه مڵــک و
بهکهڵك دێ و خزمهتکاری بێمووچهیه،
پێشوونانیش فهرموویانه نۆکهری بێ مزه
و خــهاڵت ،تانجــی ســهری ئاغایهتی .بۆ
نموونــه تۆ بــه شــوانێک ،ڕهوهندێک که
هــهر نهزانــێ خوێنــدن بهری بــه کوێوهیه،
قهڵــهم بێــژی دهزانــێ مهبهســتت چییــه؛
بــهاڵم بێــژه پێنــووس ،داخوا لێت ناپرســێ
پێنــووس چییــه؟ تــۆ بــۆ ئــهوهی حاڵــی
بکــهی دهبــێ بێــژی نیــازم لــه پێنــووس
قهڵهمه«[]14
کهواتــه وهکــوو ئهنجامگیرییــهک ههتــا
ئێــرهی باســهکهمان دهتوانیــن بڵێیــن
پهتیخــوازی لهنــاو کــورددا چهندیــن
ســازدهری مانایــی لهخۆگرتــووه کــه وا
نییه ئهو ســازدهرانه خاوهنی ئاراستهیهک
بــن و ناچارهکــی[ ]15تهواوکــهر و
ڕهواییپێــدهری یهکتــری بــن و وێــک
ههڵبکــهن.لێکههاڵواردنی ئهو ســازدهرانه
بــۆ شــیکردنهوهی مانــای پهتیخــوازی
زۆر گرینگــه .تۆفیــق وههبیــش پهتــی
دهنووســی ،حهســهنی قزڵجیــش پهتــی
دهنووســی بــهاڵم پهتــی نووســین لــهالی
کهسانێکی وهک حهسهنی قزڵجی بریتی
بوو له پێملبوون به مهنتیقی «سروشتی»
زمانــی ههڕهمهی خهڵک .کهچی پهتی
نووســین لــه روانگهی کهســانێکی وهک
تۆفیق وههبی به مانای دهســتهمۆکردنی
زمانێکــی «دهســکرد»ی داماڵــدراو لــه
وشــهی بێگانــ ه بوو .دهتوانیــن جوداوازیی
ئــهم ڕوانگانــه بهشــێوهی خــوارهوه هاوێــر
بکهین:
1ـ ئــهم شــێوازهی پهتیخــوازی دهیهــهوێ
پێملی مهنتیقی سروشــتی زمانی خهڵک
بــێ لــه نێــوان ڕوانگهکانــی زمانهوانیــدا
زیاتــر بهالی ڕوانگهی تهوســیفی[ ]16دا
دهشکێتهوه و ئهم شێوازهش وا گهرهکیهتی
زمانێکی دهســکردی داماڵدراو له وشهی
بێگانــه دهســتهمۆ بــکا ،زیاتــر بــهالی
ڕوانگهی دهستووری[ ]17دا دهشکێتهوه.
بۆ لێک جوداکردنهوهی ئهم دوو شــێوازه،
بــه پهتیخوازیی تهوســیفی و پهتیخوازیی
دهستووری ناویان دههێنین.
2ـ پهتیخوازیــی تهوســیفی و پهتیخوازیی
دهســتووری هــهر کامهیان به شــێوهیهکی
تایبــهت دژی بهکارهێنانــی وشــهی
بێگانــهن .لــه پهتیخوازیــی تهوســیفیدا
دژایهتــی لهگــهڵ بهکارهێنانی ئهو وشــه
بێگانانــه دهکــرێ که بۆ زمانی خۆماڵی
نامۆن و بهکارهێنانیان لهم زمانەدا تازهباوه
بهاڵم ئهو وشــه بــه ڕهچهڵهک بێگانانهی
ماوهیهکــی دوور و درێــژه لــه زمانــی
خۆماڵیــدا دهکار دهکرێن وهال نانرێن]18[.
لــه پهتیخوازیــی دهســتووریدا نــهک هــهر
وشــهی بێگانهی تازهباو وهرناگیرێن بگره
ئــهو وشــانهی لهناو کوردیــدا باو بن بهاڵم

ڕهچهڵهکی بێگانهیان ههبێ ڕادهماڵدرێن.
3ـ ههر لهســهر بناغهی خاڵی پێشــوو ،له
پهتیخوازیی تهوســیفیدا جوداوازییهک له
نێــوان وشــهی «بهڕهچهڵــهک بێگانــه«
و وشــهی «نامــۆ» دادهنــدرێ؛ واتــه ئهو
وشــه بهڕهچهڵهک بێگانانهی ماوهیهکی
زۆره بــۆ خهڵــک بێگانــه نیــن و خهڵکی
خوێنــدهوار و نهخوێنــدهوار وهکــوو یــهک
لــه بهکارهێنانیــان ناســڵهمنهوه ،بــه
نامــۆ حیســاب ناکرێــن؛ بــهاڵم ئهو وشــه
بێگانانــهی بــۆ خهڵــک ـ بــه تایبهتی بۆ
خهڵکــی نهخوێنــدهوار ـ نامــۆن و لهچــاو
وشــه بهڕهچهڵــهک بێگانــهکان تازهبــاو
و تازەداکهوتــوون ،بۆژۆیــان لــێ دهکــرێ
کهچــی لــه پهتیخوازیــی دهســتووریدا
جوداوازییهکــی لــهم چهشــنه لــه گۆڕێدا
نییه.
4ـ پهتیخوازیــی دهســتووری بهکارهێنانی
وشــهی بێگانه ناپهژرێنێ بهاڵم لهحاست
بهکارهێنانــی وشــهی کوردیــی داتاشــراو
یــا بێدهنگه یــا تهنانهت پشتیوانیشــی لێ
دهکا .کهچــی ئــهو ههســتیارییهی لــه
پهتیخوازیــی دهســتووریدا بــه نیســبهتی
وشــهی بێگانــه ههیــه لــه پهتیخوازیــی
تهوســیفیدا به نیســبهتی وشــهی کوردیی
داتاشراو له گۆڕێدایه.
5ـ لــه پهتیخوازیــی دهســتووریدا ،ئــهو
ههســتیارییهی بــۆ وشــهی عهرهبی ههیه
بــۆ وشــهی فارســی لهگۆڕێــدا نییــه،
بگــره لهپــاڵ لهمپهرێکــی پۆاڵیین که له
بهرانبــهر وشــهی عهرهبیدا ســاز دهکرێ،
ڕێــگا بــۆ لێشــاوی وشــهی فارســی
دهکرێتــهوه و ئهگهر بهکارهێنانی وشــهی
عهرهبــی به بڤه نیشــان بــدرێ ،ئهو گوته
و نووســراوانهی وشــهی فارســییان تێدایه
به دهربڕینێکی «لووکس» و شــێوازێکی
شیاو حیساب دهکرێن بهاڵم له پهتیخوازیی
تهوســیفیدا ههستیارییهکه بۆ ههموو وشه
نامۆکان کهم و زۆر وهکوو یهکن.
6ـ بــهاڵم خاڵــی هاوبــهش ـ و ههڵبــهت
خاڵــی الوازی ـ ئــهم ڕوانینان ه ئهوهیه که
ههردووکیان له ڕهوتی بهســتانداردکردنی
زمانــدا لهجیاتــی «ڕێســا» گرینگــی
بــه «ناوچــه« دهدهن .واتــه کاتێــک
ناکۆکییهکــی زمانــی دێتــه ئــاراوه،
مهرجهعــی چارهســهرکردنی ئــهو
ناکۆکییــه ،شــێوهئاخافتنی ناوچهیهکــی
تایبهته ،که له ڕوانگهی ههر دهستهیهک
لــهم نووســهرانه به ئاخافتنێکی ڕهســهن و
پــاراو حیســاب دهکرێ .دیاره لهســهر ئهو
ناوچهیهش که شــێوهزارهکهی به مهرجهع
دادهندرێ ،هیچ ڕێککهوتنێک لهگۆڕێدا
نییــه .کهســانێک دهڤــهری ســلێمانی به
خاوهنی ئهم شــێوهزاره دهزانن و کهسانێک
ناوچــهی موکریــان .تاقمێــک چاویــان
لــه شــێوهزاری ئهردهاڵنه و دهســتهیهکیش
بــنزاراوهی دهڤــهری ســۆران بــه گرینگ
دهزانــن .بــهاڵم لهمــەدا کــه ههموویــان

لهجیاتــی بــه مهرجــهع زانینــی رێســا،
دهگهڕێنــهوه بــۆ شــێوهزاری ناوچهیهکــی
تایبهت ،پێکهوه هاوبهشن.
7ـ خاڵێکــی هاوبهشــی دیکه که ئهم دوو
ڕوانینانــه پێکــهوه کۆدهکاتهوهئهوهیه که
لــه پهژرانــدن و نهپهژراندنیانــدا ،لــه بــه
پهتــی زانیــن و بــه غهوارهدانانــی ڕهگهزه
زمانییهکانــدا هــهر بــه تهنیا «وشــه«یان
بــۆ گرینگــه و ئــاوڕ له یهکــهی زمانیی
گهورهتــر لــه وشــه نادهنــهوه .جگــه لــهم
دوو بۆچوونــه ســهرهکییهی ئاماژهیــان
پێکــرا ،لــه مێــژووی پهتیخوازیــی لــه
بهســتێنی زمانــی کوردیــدا هێندێــک
بۆچــوون دهربــڕدراون کــه لهگــهڵ ئهوهی
جێبەجــێ کردنیــان ،بــۆی ههبــوو ڕهوتــی
بهســتانداردبوونی زمانــی کــوردی خێراتر
بکا ،بهاڵم بهکردهوه ئهم بۆچوونانهپهراوێز
خران و به هێند نهگیران .وتارێکی کاکه
ڕهحمانــی موهتــهدی کــ ه لــه گۆڤــاری
نیشــتمان ،باڵوکهرهوهی بیری کۆمهڵهی
ژ.ک دا بهنــاوی خــوازراوی «بــرای
ڕاست» باڵو بووهتهوه ،بهشێوهیهکی ڕوون
و ئاشــکرا نیشــاندهری ئــهم بۆچوونهیــه.
نووسهر له بهشێکی وتارهکهیدا دهنووسێ:
«زبانــی کــوردی لــه حهیســی پــێ
نووســینهوه منداڵێکــی هــهژده مانگییه و
تازه خهریکه فێری گڕوگاڵ ئهبێ ،البود
دهبــێ گوێ بداته ئهو زبانانه که دهورهی
منداڵییــان تــهی کــردووه لــهو جوملهیــه
زبانی عهرهبی و فارسی که ههردووکیان
لهالیــهن عولهمــای زبانــهوه بــه زبانێکــی
عیلمــی قبــوول کــراون .ئهوانــه نووســین
و کوتنیــان جوێیــه .وهک دهنووســن وا
ناڵێن؛ وهک دهڵێن وا نانووسن .بۆ نموونه
چهنــد میســالێکی زیکر دهکــهم :عهرهب
دهنووسێ «الی شیئی» دهڵێ «لیش».
فــارس دهنووســن «میروم»»،نــان» و
«جــان» ،دهڵــێ «میــرم»« ،نــون» و
«جــون»]...[ .ئهمن دهبینم 1ـ نووســینی
زبانــی کــوردی بــه خهالفــی ئوســوولی
عیلمــیی زبــان ،تابعــی تهلهفوزاتــی
عامــه کــراوه و ئهســڵ و حهقیقهتــی
کهلیمــه کوردییهکــه نانووســرێ2 .ـ لــه
کهلیماتــی عهرهبیــدا تهســهروفات دهکهن
که موخالفی عیلم و ئهمانهته .مهسهلهن
حرووفــی «ص» و «ث» بــه «س» و
«ذ» و «ض» بــه «ز» و «ط» بــه
«ت» دهنووســن .ئهم دوو کاره یهکهمیان
دهبێتــه ســهبهبی لهنێوچوونــی ئهبنیــه و
ســیهغی کهلیماتــی کــوردی ،چونکــو
خهلق ئیعتماد دەداته ســهر نووســراوهکان و
بــه ســهحیحیان دهزانــێ و بــۆ دۆزینهوهی
ئهســڵی بهناکهیــان خهریــک نابــێ]...[.
و دووهمیــان ئهڵبهتــه ئــهو نووســراوانه لــه
تــهڕهف بێگانهکانــهوه دهخوێندرێنــهوه
و دهبنــه مایــهی ســوخریهی عولهمــا و
فوزهاڵکانــی ئــهوان ]...[.بــه عهقیــدهی
مــن دهبــێ ئــهوی کــوردی ڕووتــه بــه
ئهســڵ و سیغهی کوردییه سهحیحهکهی
بنووســرێ و ئــهوی کهلیماتــی بێگانهیــه
بــه چ حرووفێــک بۆخۆیان دهینووســن وا
بنووســرێت ]...[.ئــهوه ڕهئی و نهزهریهی
کــورت و کــوردیی منــه لهبابــهت
نووســینی زبانــی کوردییهوه و مهقســوود
کردنهوهی دهرکی موباحهســهیه بۆ پاک
کردنــهوهی زبانــی کــوردی»[ ]19لــهم
نووســراوهیەدا نووســهر بهشــێوهیهکی تهواو
جــوداواز دهڕوانێتــه گوتــهزای «پــاک
کردنهوهی زبانی کوردی» .نووسهر دهڵێ
زمانــی کوردی تابعی تهلهفوزاتی عامه
نهکهین و «ئهبنیه« و «ســیهغ»ی وشه
کوردییهکان نهشێوێنین .ئهم ڕوانگهیه بۆ
پهتیخــوازی ڕێــک له ئاراســتهی ڕهوتی
بهســتانداردکردنی زمانــی کوردیدایــه؛
ڕوانگــه و ئاراســتهیهک کــه لــه پانتای
نووســینی کوردیدا ههتا ئهمڕۆ ،بهکردهوه
وهکوو ڕوانگهیهکی رهســمی ،وهرنهگیراوه
و دهکار نهکراوه.
لە پەیجی کەسۆکیی نووسەر وەرگیراوە
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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 سەرەتای
مانگی بانەمەڕی ساڵی ٩٩ی هەتاوی ،لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات
کە بریتین لە حاڵەتەکانی دەستبەسەر کردن ،بانگهێشت ،ئێعدام ،کوژران و بریندار بوونی کۆڵبەران،
کرێکاران ،خۆکوشتن ،زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.
ئەم ڕاپۆرتە لە ناوەندی ئاماری ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا ،تۆمار کراوە.
گواستنەوەی هاوواڵتییان بۆ
زیندان:
ڕۆژی شــەممە ١٣ی بانەمــەڕ« ،زەینەب
جەاللیــان›› ،زیندانیــی سیاســیی کــورد
خەڵکــی شــاری ماکــۆ ،بــۆ زیندانــی
قەرچەکی وەرامین ڕاگوێزرا.
ئــەو زیندانییــە سیاســییە ،ڕۆژی
چوارشــەممە ١٠ی بانەمــەڕ ،لــە زیندانی
خۆی بۆ زیندانەکانی ورمی ،کرماشان و
ئێڤینی شاری تاران ڕاگوێزرابوو

دەسبەسەر کردنی
هاوواڵتییان :
ڕۆژی یەکشــەممە ٣١ی خاکەلێــوە،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «ســاالر
ســەعیدپوور» خەڵکی سەقز ،لەالیەن هێزە
ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر کــرا و بــۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
ڕۆژی سێشــەممەی حەوتــووی ڕابــردوو،
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی «ئیسماعیل
ئەردەوانی» کوڕی «جەالل» ،تەمەن ٣٢
ســاڵ وخەڵکی گونــدی «تەرخانئاوا»ی
مەریــوان ،لەالیەن هێــزە ئیتالعاتییەکانەوە
دەسبەســەر کــرا و ڕەوانــەی گرتنگــەی
ئیدارەی ئیتالعاتی سنە کرا.
ڕۆژی شەممە ٦ی بانەمەڕ ،هاوواڵتییەک
بــە نــاوی «جەمیــل خــادەم» تەمــەن ٤٢
ســاڵ ،لە ســێڕێیانی «ســێروو»ی ورمێ،
لەالیــەن هێزە ئەمنیەتییەکانەوە دەسبەســەر
کرا و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
ڕۆژی شــەممە ٦ی بانەمەڕ»،هــادی
ئەحمەدپــوور کــوڕی مەحمــوود ،ئیدریــس
کەریمزادە ،خەلیل کەریمی کوڕی ســاڵح،
کەریــم کەریمــی کــوڕی ســاڵح و بــارزان
کەریمــی کوڕی ســاڵح» خەڵکی شــاری
بانــە ،لەالیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە
دەسبەســەر و بــۆ شــوێنێکی نادیــار
ڕاگوێزراون.
هەروەها ڕۆژی یەکشــەممە ٧ی بانەمەڕ،
هێــزە ئەمنیەتییــەکان بــە بــێ بەڵگــەی
یاســایی دوو هاوواڵتیــی کوردیــان بــە
ناوەکانــی «فەرهاد ئەحمەدیپوور کوری
عەبدوڵاڵ و بێستوون ئەحمەدیپوور کوڕی
عەبدوڵــا» دەسبەســەر کــردووە و بــۆ
شوێنێکی نادیاریان ڕاگواستوون.
هێــزە ئەمنییەتییــەکان هاوواڵتییەکــی
کوردیــان بە نــاوی «فەرشــاد ڕەحمانی»
تەمەن  ٣٣ســاڵ خەڵکی شاری کامیاران
دەسبەسەر کرد.
ڕۆژی چوارشــەممە ١٠ی بانەمــەڕ،
بەرپرســی مۆزخانــەی گونــدی «نێـ»ـــی
مەریــوان بــە نــاوی «فاتیــح ئەرژەنگی»
کــوڕی محەممــەد شــەریف لەالیــەن
پاســگای زرێبــارەوە بانگهێشــت و دواتــر
دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی یەکشــەممە ١٤ی بانەمــەڕ ،دوو
هاوواڵتیــی کــوردی خەڵکــی ســنە ،بــە
ناوەکانــی «تــارق « و «بێنیامیــن ڕەحیم
پــوور» کــوڕی «مووســا» ،لەالیــەن هێزە
ئەمنیەتییەکانــەوە دەسبەســەر کــران و بــۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزران.
ڕۆژی شــەممە ١٣ی بانەمــەڕ،

هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی «عەبدوڵاڵ
ئەدوایــی» خەڵکی گوندی «ســلێن» لە
ناوچەی هەورامان سەر بە شاری سەواڵوا،
بــە هــۆکاری نادیــار دەسبەســەر کــرا و
هێزەکانــی ئیتالعاتــی ســپای پاســداران
ناوبراویان بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگواست.
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا ،الوێکــی
کــورد بە نــاوی «ئاالن بەنگیــن» تەمەن
 ٢١ســاڵ و خەڵکــی گونــدی «کانــی
ڕەشـ»ـــی شــنۆ ،لــە کاتــی ســەربازیدا
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر
کرا و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
پــاش دەسبەســەرکردنی ئــەو الوە کــوردە،
الوێکــی دیکــەی خەڵکــی ئــەو گوندە بە
نــاوی «یەحیــا ئیبراهیمــی» تەمــەن ٢٠
ســاڵ ،لەالیــەن هێــزە ئەمنیەتییەکانــەوە
دەسبەســەر کــراوە و ئەویش بۆ شــوێنێکی
نادیار ڕاگوێزراوە.

داسەپاندنی حوکمی
زیندان بە سەر
هاوواڵتییان:

ڕۆژی پێنجشــەممە ٤ی بانەمــەڕ،
چاالکێکــی مەدەنی و ئەندامی پێشــووی
کۆمەڵــەی ســەوزی کوردســتان ،بە ناوی
«ئەکبــەر گەوێڵی» ،لەالیەن لقی یەکی
دادگای ئینقالبی سنەوە بە  ٥ساڵ زیندان
مەحکووم کرا.
لقــی یەکــی دادســەرای نیزامیــی ورمێ،
هاوواڵتییەکــی کوردی بە ناوی «ســەید
ســامان حوســێنی» خەڵکــی شــاری
ڕەبــەت ،بە دوو ســاڵ زیندانیــی تەعزیری
و دوورخرانــەوە بــۆ زیندانــی ئەردەبێــڵ
مەحکووم کرد.
دادگای ئینقالبــی مەهابــاد الوێکــی
خەڵکــی ئــەو شــارەی بــە نــاوی «بێهنــام
ئەلیاســی» کــوڕی «فەتاحـ»ـــی بە دوو
ساڵ زیندان مەحکووم کرد.

ناڕوونی چارەنووسی
هاوواڵتییان:
دوو زیندانیــی کــورد بــە ناوەکانــی
«جەمــاڵ یووســفی» خەڵکــی گونــدی

«موشــیرئاوا» و «حوســێن ئیبراهیــم
حەمــزە» کــوڕی «عەبدوڵاڵ» و خەڵکی
گونــدی «قەرەگــۆل» ســەر بــە شــاری
بــۆکان ،ماوەی چوار ســاڵە چارەنووســیان
ناڕوونــە .ئــەو دوو زیندانییە لەم دواییانەدا
لــە زیندانی بۆکانەوە بۆ زیندانی مەهاباد
ڕاگوێزران.
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی «محەممەد
ئیبراهیــم زادە» خەڵکــی گونــدی
«خورینجـ»ـــی شــاری پیرانشــار ،ماوەی
دوو مانگــە لــە گرتنگەکانــی ســپای
پاســداران لــە شــارەکانی نەغــەدە و ورمێ
چارەنووسی ناڕوونە.
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی «ئیسماعیل
ئەردەوانــی» کــوڕی «جــەالل» ،تەمــەن
 ٣٢ســاڵ و خەڵکــی گونــدی «تەرخــان
ئاوا»ی مەریوان ،پاش دەسبەســەرکرانی،
چارەنووسی ناڕوونە.

کوژران و برینداربوونی
کۆڵبەران و کاسبکاران:
ڕۆژی سێشــەممە ٢ی بانەمــەڕ،
مەئموورانــی هێــزە ئینتزامییەکان لەســەر
بڕیــاری دادســتێنی (دادســتان) شــاری
دەڕەشار سەر بە پارێزگای ئیالم ،دووکانی
هاوواڵتییەکیــان
«کابینتسازیـ»ـــی
ڕووخاند.
بــە وتــەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار،
شــارەداری بــە بیانــووی نەبوونــی موڵەتی
یاســایی (پروانە ســاخت) بۆ دروستکردنی
ئــەو دووکانــە ،پێشــتر بــڕی  ٢میلیــۆن
تمەنیان لەو کاسبکارە سەندبوو.
ڕۆژی سێشــەممە ٩ی بانەمــەڕ،
فڕۆکــە شــەڕکەرەکانی دەوڵەتی تورکیە
بەرزاییەکانــی «خواکــورک» ،لــە
ســنووری هەرێمی کوردستانیان بۆردومان
کرد و دوو هاوواڵتیی شنۆیی بە ناوەکانی
«فاخــر تــازە وارد» تەمــەن  ٣٥ســاڵ و
«ڕەشــید پیرۆتی» تەمەن  ٣٦ســاڵ ،لەو
بۆردومانەدا گیانیان لەدەست دا.

گیان لە دەستدان و
برینداربوونی کرێکاران:
ڕۆژی شەممە ٦ی بانەمەڕ ،کرێکارێکی
تەمــەن  ٥١ســاڵە ،لــە کاتــی کارکردن لە
کارگەیەکــی موزائیکســازی لــە گوندی
ئیســامییەی شــاری ســیراوان ســەر بــە
پارێــزگای ئیــام گیانی لەدەســت دا .لەو
ڕووداوەدا ،بەهۆی بەربوونەوەی ئاســنەواڵە
لــە جەرەســەقیل ئــەو کرێــکارە گیانــی
لەدەســت دا .هەروەهــا کرێکارێکــی دیکە
القێکی شــکا و بۆ چارەســەریی پزیشکی
ڕەوانەی ناوەندی دەرمانی کرا.
لەالیەکــی دیکــەوە ،چەنــد ڕۆژ پێــش،
کرێکارێکی بیناسازی لە شاری دەڕەشای
پارێــزگای ئیــام ،بەهــۆی بەربوونــەوەی
بااڵبەر بەسەریدا ،گیانی لەدەست دا.
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی یەکشــەممە ١٤ی
بانەمــەڕ ،کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی
«مەحمــوود مــورادی» کــوڕی حاجــی
«جەالل» ،بــە تەقەی هێزە نیزامییەکانی

حکوومەت لە ســنووری «هەنگەژاڵـ»ـــی
بانــە گیانــی لەدەســت دا .ئــەم کۆڵبــەرە
کــوردە مــاوەی  ١٨ڕۆژ بــوو ژیانــی
هاوبەشی پێکهێناوە.
ئێــوارەی ڕۆژی شــەممە ١٣ی بانەمــەڕ،
ژمارەیەک لە کۆڵبەران لە بەرزاییەکانی
ســنووری «نــۆکان و کانــی زەرد»ی
سەردەشــت کەوتنــە بۆســەی هێــزە
نیزامییەکانــی حکوومــەت و لە ئەنجامی
تەقــەی هێزە نیزامییەکان ،کۆڵبەرێک بە
نــاوی «محەممــەد ئیبراهیم زادە» تەمەن
 ٣٧ســاڵ و خەڵکــی گونــدی «نەبــی
ئاوێـ»ـــی شــاری ڕەبەت ،گیانی لەدەست
دا.
لــەو پەیوەندییــەدا ،لــە مــاوەی ڕۆژانــی
ڕابــردوو ،کۆڵبەرێکــی دیکــەی کــورد
بــە نــاوی «ســدیق ئەحمــەدی» لــە
بەرزاییەکانــی نزیــک گونــدی ســنووری
«وەکیــل» ســەر بــە شــاری چاڵدێــران بە
تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی حکوومــەت
پێکرا و بۆ چارەسەریی پزیشکی ڕەوانەی
ناوەندی دەرمانی کرابوو.

تەقینەوەی مین:

بەهــۆی تەقینــەوەی یەکێــک لــە مینــە
بەجێماوەکانــی شــەڕی  ٨ســاڵەی ئێران و
عێراق لە ناوچەی مێهران ســەر بە شــاری
ئیالم ،ئەفســەرێک و ســەربازێک بریندار
بوون.
فەرمانــداری دێهلــوڕان لــەو بارەیــەوە
ڕایگەیانــد« :ئــەو ڕووداوە لــە ناوچــەی
فەکــەی ســەر بــە شــاری مێهــران ڕووی
داوە و  ٢کــەس لــە هێزەکانــی ئەرتشــی
حکوومەتی ئێرانیش ،بریندار بوون».

ئێعدام کردن و
داسەپاندنی ئێعدام بە سەر
هاوواڵتییان:
ســەر لــە بەیانــی ڕۆژی سێشــەممە ٢ی
بانەمــەڕ ،شــایان ســەعیدپوور ،زیندانیــی
مەحکــووم بــە ئێعدام لە زیندانی ســەقز لە
سێدارە درا.
بنەماڵــەی «شــایان ســەعیدپوور» ،کــه

ڕۆژی دووشــەممە ١ی بانەمــەڕ ،بــۆ
دواییــن چاوپێکەوتــن لەگــەڵ کوڕەکەیان
بانگهێشــتی زیندانــی ســنە کرابــوون و
هەروەهــا هەوڵەکانــی هاوواڵتییانــی و
پیاوماقوواڵنی شاری سەقز ،بۆ وەرگرتنی
ڕەزامەندیــی بنەماڵــەی کوژراوەکــە ،بــۆ
پێشــگرتن لــە ســێدارەدانی ئــەو زیندانییــە
مەحکــووم بــە ســێدارەیە ،بێئــاکام مایەوە.
وێڕای لێخۆشبوونی بنەماڵەی کوژراوەکە
داواکاری ســەقز بڕیاری ســێدارەی شــایان
ســەعیدپووری داوە .یەکێــک لە نزیکانی
بنەماڵــەی ســەعیدپوور بــە (ئاژانســی
کوردپــا)ی ڕاگەیاندبــوو« :بنەماڵــەی
سلێمان ئازادی (کوژراوەکە) ،ڕەزامەندیی
خۆیــان دەربڕیــوە کــە بــە دانــی دیــە ،لــە
جێبەجێکردنــی حوکمــی ســێدارەی شــایان
لێخۆشبن».
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی چوارشــەممە ٣ی
بانەمەڕ ،حوکمی لەســێدارەدانی «لوقمان
ئەحمەدپــوور» خەڵکــی بانــە ،زیندانیــی
تاوانبــار بە «کوشــتنی بەئەنقەســت» ،لە
زیندانی ناوەندیی سنە جێبەجێ کرا.
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی پێنجشــەممە
٤ی بانەمــەڕ ،زیندانییــەک بــە نــاوی
«ســینا محەممــەدی» خەڵکــی گونــدی
«ســرنجیانە»ی شــاری دێــوالن کــە بــە
تۆمەتــی «کوشــتنی بەئەنقەســت» لــە
زینــدان بوو ،ســەرەڕای هەوڵــی چاالکانی
مەدەنــی بــۆ لێخۆشــبوونی بنەماڵــەی
کوژراوەکــە لــە ئێعدامکردنــی ئــەو
زیندانییە ،لەسێدارە درا.
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی دووشــەممە ٨ی
بانەمــەڕ ،زیندانییەک بە ناوی «کەیوان
ئەڵاڵمــورادی» خەڵکــی گونــدی
«بڵوانــاوا»ی شــاری دێــوالن ،بــە تاوانی
«کوشــتنی بەئەنقەســت» لــە زیندانــی
ناوەندیی سنە لەسێدارە درا.
ڕۆژی چوارشــەممە ٣ی بانەمــەڕ،
زیندانییــەک بــە نــاوی «تــورەج مــوراد
حاســڵی» کــوڕی «عەلیجــان» ،تەمــەن
 ٣٤ســاڵ و خەڵکــی گونــدی «قــەاڵی
شــیان» ســەر شــاری شــاباد ،بــە تاوانــی
«کوشــتنی بەئەنقەســت» لــە زیندانــی
دێزاڵوای کرماشان لەسێدارە درا.
سەرلەبەیانی ڕۆژی هەینی ٥ی بانەمەڕ،
دوو زیندانــی بــە تۆمەتی «کوشــتنی بە
ئەنقەســت» بــە ناوەکانــی «عەبدولواحید
فەیــزی و پەیــام (ڕامیــار) موخلــس»
خەڵکــی شــاری بانــە ،لــە زیندانــی
ناوەندیــی شــاری ســنە ،ئێعــدام کــران.
ئــەو دوو زیندانییــە ،چەنــد ڕۆژ پێــش بــۆ
جێبەجێکردنــی حوکمەکەیــان ،ڕەوانــەی
ژووری تاکەکەســی زیندانــی ناوەندیــی
سنە کرابوون.
ســەر لەبەیانــی ڕۆژی سێشــەممە ٩ی
بانەمــەڕ ،زیندانییــەک بــە نــاوی «زورار
پەیغامــی» خەڵکــی شــاری شــنۆ ،بــە
تاوانــی «کوشــتنی بــە ئەنقەســت» لــە
زیندانی ورمێ لە سێدارە درا.
ســەر لەبەیانــی ڕۆژی سێشــەممە ٩ی
بانەمــەڕ ،زیندانییــەک بــە تاوانــی
«کوشــتنی بــە ئەنقەســت» بــە نــاوی
«فایــەق شــەریفی» خەڵکــی شــاری
دیواندەرە لە زیندانی ناوەندیی شاری سنە،

لە سێدارە درا.

خۆکوژی ژنان و پیاوان:
شەوی هەینی ٥ی بانەمەڕ ،ژنێکی الو
بە ناوی «سارینا غەفووری» تەمەن
 ٢٤ساڵ ،بەهۆی کێشەی بنەماڵەییەوە
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
ئەو ژنە الوە لە ماڵی باوکی و لە
ڕێگای خۆهەڵواسینەوە خۆی کوشت.
کچێکی الو بە ناوی «سومەیە
بەهمەنی» تەمەن  ٢٣ساڵ کچی
عومەر ،بە هۆی کێشەی بنەماڵەیی
خۆی سووتاند .کێشەی بنەماڵەیی
هۆکاری سەرەکیی خۆسووتانی ئەو
کچە الوە بووە.

مانگرتنی زیندانییان:
«بورهــان کەمانگەر» ،ئەندامی گرووپی
مۆســیقای «کۆڕاڵـ»ـــی کامیــاران،
لەهەمبــەر دژایەتیکردنــی ئیــدارەی
ئیتالعاتــی ئــەو شــارە بــە پێنەدانــی
مورەخەســی لــە ڕۆژی دووشــەممە ٨ی
بانەمــەڕ ،بــە تەقەڵدانــی لێوەکانی ،مانی
لە خواردن گرت.

بانگهێشت کردنی
هاوواڵتییان بۆ ناوەندە
ئیتالعاتییەکان:
ڕۆژی چوارشــەممە ١٠ی بانەمــەڕ ،لــە
بەرەبــەری ڕۆژی جیهانیــی کرێــکار،
ئیتالعاتی ســپای پاسداران لە شاری سنە
چەند چاالکی کرێکاری بانگهێشتی ئەو
ناوەنــدە ئەمنیەتییــە کــرد و لێپرســینەوەیان
لەگــەڵ کردن.شوناســی یەکێــک لــەو
کەســانە بریتییە لە «موزەفەر ســاڵحنیا»
کــە وێــڕای هاوژینەکــەی بانگهێشــت
کراوە.
ڕۆژی پێنجشــەممە ١١ی بانەمــەڕ ،لــە
بەرەبــەری ڕۆژی جیهانیــی کرێــکار،
ئیــدارەی ئیتالعاتی ســنە ،چوار چاالکی
کرێکاریــی بانگهێشــت کــرد و بۆ ماوەی
چەنــد کاتژمێــر لێپرســینەوەی لەگــەڵ
کــردن ».شــەیس ئەمانــی ،شــەریف
ســاعدپەنا و هاوژینەکەی شەهال دڵبینا»
لەالیــەن ئیــدارەی ئیتالعاتــی ســنە لــە
ڕێگای تەلەفۆنەوە بانگهێشتی ئەو ناوەندە
حکوومەتییە کران.
لەالیەکــی دیکــەوە ،ئیــدارەی ئیتالعاتــی
ســنە« ،هاجــەر ســەعیدی» ،چاالکــی
کرێــکاری و ژنانــی بانگهێشــت و
لێپرسینەوەی لێ کرد.
 .ڕۆژی شــەممە ١٣ی بانەمــەڕ،
«ســۆهراب مــورادی» ،چاالکــی
فەرهەنگیــی کــوردی خەڵکــی شــاری
شــابادی کرماشان ،بانگهێشــتی ئیدارەی
ئیتالعاتی سپای پاسداران لەو شارە کرا.

