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خەڵکــی نــاڕازی و وەزاڵەهاتووی ئێران لە
زۆربەی شــارەکان بە دژی سیاسەتەکانی
ڕێژیمــی ئێران ،دۆخی ئێســتای ئابووریی
ئێران و ئەو زوڵم و ستەمەی کە بەسەریاندا
دەکرێت ،بەردەوام کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی
دەردەبڕن.
ڕۆژی دووشــەممە ٢٩ی بانەمــەڕ،
فەرمانبەرانــی دەنــگ و ڕەنگــی ڕێژیــم
لــە تــاران کۆبوونەوەیەکــی ناڕەزایەتییــان
بــە دژی گەندەڵــی و دزیــی بەرپرســان و
البردنــی هــەاڵواردن و پێدانــی مووچــەی
دواکەوتوویان بەڕێوە برد.
هەروەهــا کۆمەڵێــک لــە کرێکارانــی
شیرکەتی «هێپکۆی ئەراک» بەنیسبەت
نادیاربوونــی دۆخــی بەرهەمێنانــی ئــەم
شــیرکەتە و کۆمەڵێــک گرفتــی دیکــە
کۆبوونەوەی ناڕەزایەتییان بەڕێوە برد.
هــاوکات بــۆ چەندەمیــن ڕۆژی یــەک
لەدوای یەک کۆبوونەوە ناڕەزایەتییەکانی
کرێکارانی شارەداریی ‹›ئەروەند کێنار››
بــەردەوام بــوو و کرێــکاران داوای پێدانــی
مووچەی دواکەوتووی خۆیان دەکەن .لەم
کۆبوونــەوە ناڕەزایەتییەدا کرێکاران هاوار
دەکــەن کــە ‹›پــارەی نانمان نییــە و ئێمە
برسین و شەرمەندەی بنەماڵەکانمانین››.
بەهــۆی دۆخــی نالەبــاری ئابــووری،

نەبوونــی دەرفەتــی کار ،هەژاری ،گرانی
و بێهیوایــی بــە داهاتــوو ،هــەر ڕۆژە و
لــە شــوێنێکی ئێــران خۆپیشــاندان بەڕێــوە
دەچێــت ،بــەاڵم لەالیــەن ڕێژیمــەوە هیــچ
ئاوڕێــک بــەم ناڕەزایەتییانــە نادرێتــەوە و
تەنانەت ئەو کۆبوونەوانە سەرکوت دەکەن
و زۆر کەســیش بــە تۆمەتــی ئەمنییەتــی
دەسبەسەر دەکرێن.
لەالیەکــی دیکەشــەوە دۆخــی خراپــی
ئابــووری و نەبوونــی خزمەتگــوزاری و
پێداویســتییەکان ،گوندنشــینانی ئێرانــی
ناچــار بە چۆڵکردنی گونــدەکان و کۆچ
بۆ شارەکانی دیکە کردووە.
بەپێــی ڕاپۆرتــی هەواڵدەرییەکانــی ڕێژیم
و بە پشتبەســتن بە قســەکانی بەرپرســانی
ڕێژیم ،گوندنشینانی دەوروبەری پارێزگای
«کۆهکیلۆیــە و بۆیــەر ئەحمــەد» و
«دێنــا و مارگــۆن» ،بەهــۆی نەبوونــی
پێداویســتیی پێویست بۆ بەردەوامیی ژیان
و نەبوونی خزمەتگوزاری و دۆخی خراپی
ژیــان ،گوندەکانیــان بەجــێ دەهێڵن و ڕوو
دەکەنە شارەکان.
ئەمــە لــە حاڵێکدایــە کە شــارێک وەکوو
«یاســووج» زیاتــر لــە  ١٠٠هــەزار کەس
پەراوێزنشینی هەیە و کۆچی گوندنشینان

بــۆ شــارەکان دەبێتــە هــۆی زیاتربوونەوەی
پەراوێزنشــینی و چوونە سەرەوەی ئاماری
هەژاری و بیکاری و هتد.
دیــاردەی پەراوێزنشــینی و چۆڵکردنــی
گوندەکان لێکەوتەی سیاستگەلی هەڵەی
ئابووریــی ڕێژیمــە کــە خەڵکەکــەی لــە
هەموو بارێکەوە لە هەژاریدا دەهێڵیتەوە.
چۆڵکردنــی گونــدەکان و لــە ئاکامــدا
پەراوێزنشــینی ،کۆمەڵێکــی دیکــە
لێکەوتــەی لــێ دەکەوێتــەوە و دەبێتــە
هــۆی تەشەناســەندنی دیــاردە دزێــوە
کۆمەاڵیەتییــەکان کــە ئەمانــە هەمــوو
بەرۆکی ڕێژیمی ئێران دەگرێتەوە.
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەم ڕووداوانــە و
ئەزموونــی چەنــد ســاڵی ڕابــردوو دەکرێ
بــە دڵنیاییــەوە بڵێیــن ڕێژیــم النیکــەم لــە
دوای ســاڵی ٩٦ـــەوە بە شــێوەیەکی ڕوون
و دیــار کەوتووەتە نێــو قەیرانێکی قووڵەوە
کــە دەکرێــت نــاوی بنێیــن «قەیرانــی
تــرس لــە ڕووخــان» .بۆیــە النیکــەم لــەو
کاتــەوە زۆربــەی هــەرەزۆری سیاســەت و
ســتراتیژییەکانی ڕێژیم بۆ دەربازبوون لەو
قەیرانــە بــووە ،بــەاڵم نەتەنیــا ســەرکەوتوو
نەبووە بەڵکوو ســێ ساڵی ڕابردوو نیشانی
داوە کــە لێژایــی هێڵــی چەمیــاوی ئــەو
قەیرانــە هــەر دێــت و زۆرتــر دەبێــت .بۆیە

چەنــد مانگــی داهاتــوو دوای ڤایرۆســی
کۆرۆنــا ،ڕێژیــم لەگەڵ شــەپۆلێکی زۆر
بەهێــز و ڕووخێنــەری ناڕەزایەتی بەرەوڕوو
دەبێتــەوە کە زۆر کەس بە یەکالکەرەوەی
دەزانن.
بەشــێک لــە ترســی ڕێژیم لــەم کاتەدا بۆ
ســاڵی  ١٣٩٩لــە بــاری ئابوورییەوەیە کە
وەک زۆربەی خاوەنڕایان لەسەر کۆدەنگن
 ،ڕێژیــم تووشــی شکســت دەکات.
هەاڵوســانێکی بێوێنــە و بێکارییەکــی
لەڕادەبــەدەر لــە پێــش خەڵــک دەبێــت کە
تەحەمولکردنەکــەی نامومکیــن دەبێــت.
هیچ یەک لەو داهاتانەی دەوڵەت کە لە
بودجەی ئەمساڵدا پێشبینیی کراون نایەنە
دی ،بۆیــە ناچــار دەبێــت بــە چاپکردنــی
دراو ،تێچووەکانــی خــۆی بــدات .بەپێــی
لێکدانەوەکان ،چاپخانەی بانکی ناوەندی
ســەرەکیترین ســەرچاوەی داهاتی دەوڵەت
دەبێــت کــە ئەمــەش بە واتــای لەبەریەک
هەڵوەشــاندنی یەکجارەکیــی ئابووریــی
ڕێژیمە.
بەگشــتی دەتوانیــن بــەم شــێوەیە وێنــای
ســاڵی  ٩٩بــۆ ئێــران بکەیــن :ســاڵی ٩٩
ســاڵێکی ســەخت و چارەنووسســاز دەبێت.
ڕێژیــم بەهــۆی سیاســەتە هەڵەکانییــەوە،
هەلومەرجــی ئابــووری و سیاســی و

کۆمەاڵیەتیــی ئێرانــی بــە تــەواوی تێک
داوە .گەمارۆکان زیاتر و توندتر لە جاران
بــەردەوام دەبــن ،بودجــەی  ٩٩ئابووریــی
ئێــران بەتــەواوی وێــران دەکات ،خەزێنەی
دەوڵــەت بەتــەواوی بەتاڵــە ،ڤایرۆســی
کۆرۆنا ناکارامەیی ڕێژیم و بێکیفایەتیی
ئــەو سیســتمەی بەڕوونی وەدیار خســتووە،
کەلێنــی نێــوان ڕێژیم و خەڵک لە هەموو
کات قووڵتر و بەرینترە و چەندین قەیرانی
دیکــە دەبنــە هــۆی ئــەوەی کــە توانایــی
ڕێژیــم بــۆ مەهــار و کۆنترۆڵــی ڕووداوە
چاوەڕواننەکــراوەکان ،وەک مردنــی
خامنەیــی ،هێرشــی ســەربازیی دەرەکــی،
کودەتــای ســەربازی ،مایەپووچبوونــی
دەوڵــەت ،و ...هتــد زۆر الواز بێــت و بــە
چکۆلەتریــن زەربەیــەک کــە وەپەیکەری
ڕێژیــم بکەوێــت ،تێــک بڕووخێــت .بۆیە
ســاڵی  ٩٩لەگــەڵ ئەوەیکــە بــۆ خەڵــک
ســەخت و دژوار دەبێــت چارەنوسســازیش
دەبێت.
ئهم رێژیمه بۆ درێژهدانی تهمهنی تهنیا له
قهیرانێكــهوه بــۆ قهیرانی دیكه بــاز دهدا و
ژیانی كۆمهلگای ئهران بۆته دڵهڕاوكێیی
بــهردهوام و تــرس لــه قووڵبوونــهوهی
قهیرانهكان.

لهم ڕۆژههاڵتی نێوەڕاســته پڕ تهقینهوه و
خاكــی مینڕێژكراوهدا ،دهیــان جۆره مینی
دژه مرۆڤ و دژه كۆمهڵگا و دژه سروشت
بهدهســتی ســهرهڕۆیان و كۆلۆنیالیستهكان
چێندراون كه گهر به ههســتیاری ههنگاو
ههڵنهگریتهوه ،ههر ئان و ســاتێك مینێكت
به ڕووتدا دهتهقێتهوه.
ئــهوهی كهلتــووری بــاوی سیاســی و
كۆمهاڵیهتییه لهم ڕۆژههاڵتی نێوهڕاسته،
بریتییــه لــه یهكــدی قبووڵنهكــردن و
ســڕینهوهی شوناســه جیــاوازهكان و ههوڵی
داگیركردنــی نیشــتمان و ڕۆحــی یهكــدی
دان.
جیا له ههموو گرفتهكان ،لێرهدا گرفتێكی
بنهڕهتی ههیه كه بریتییه له كێشهی خاك
و نیشتمانه جیاوازهكان.
بههــۆی ســااڵنی دوور ودرێــژی شــهڕ
و هێرشــی قــهوم و عهشــایر و قهبایلــی
جۆربهجــۆرهوه ،ســهرتاپای ڕۆژههاڵتــی
نێوهڕاســت پــر بــووه لــه ئاڵــۆزی و تێكهڵ
و پێكهڵیــی نهتهوهیــی و قــهوم و تایفــی
و لــه شــوێنی وا لــه نێــو دڵــی نیشــتمانی
نهتهوهیهكدا ،بهشــێك لــه نهتهوهیهكی دیكه
ههیه كه ســهیر دێته بهرچاو كه ئهمانه له
كوێ گهیشتوونهتە ئهو شوێنه!
كێشــهی نیشــتمان و خــاك كێشــهیهكی
گهورهیــه و شــهڕ و كوشــتاری زۆری
لهســهر كــراوه و نــهك چارهســهر نهبــووه،
بهڵكــوو ئاڵۆزتــر بووه .بۆ وێنــه ،كهركووك
لــه كوردســتانی باشــوور وهكــوو مینێكــی
زهمانــدار وایــه كــه هــهر ئــان ئهگــهری
تهقینهوهیهكی دیكهی ههیه.
لــه كوردســتانی ڕۆژههاڵتیــش و لــه
سهرتاســهری ئێرانیشــدا لهو جۆره كێشــانه
زۆرن .تێكهاڵویی كورد و توركی ئازهری،
كــورد و فــارس ،كورد و عــهرهب وههروهها
بهلــووچ و فــارس و یــان توركی ئازهری و
فــارس و فــارس و توركمــهن و دهیان خاڵی
ناكۆكیــی دیكــه ،لــه شــوێنه جیــاوازهكان،
ههركامهیــان نوختهیهكــی مهترســیداری
داهاتوون كه كێشهیان لێ سهر ههڵدهدا.
لهم ڕۆژانهدا كهسانی وا ههبوون كه دووباره
بیانوویــان به حیزبی دێموكرات گرتووه كه
بۆچــی به پارێزگای ئازهربایجانی ڕۆژاوا
دهڵێن پارێزگای ورمێ و بۆچی ئیدیعای
خاكی ئازهربایجانی ڕۆژاوا دهكا؟!
ئهوهی له سیاسهت و بهرنامهكانی حیزبی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانــدا ڕوونــه،
چــاوی تهماحــی نهبڕیوهتــه خاكــی هیچ
نهتهوهیهكی دیكه ،بهاڵم له سهر نیشتمانی
كوردیــش ســووره .الی حیزبــی دێموكرات
پارێزگایهك كه كۆماری ئیســامی ناوی
ناوه ئازهربایجانی ڕۆژاوا ،له ئێستادا تهنیا
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«مســتەفا هیجــری» لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات
پەیامێکــی ڕوو لــە خەڵکــی کوردســتان بــاو کردەوە

لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران پەیامێکــی ڕوو لــە
ئەندامــان ،الیەنگــران ،دڵســۆزانی حیزبی
دێموکــرات و خەڵکــی کوردســتان بــاو
کردەوە.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
پەیامێک لە مستەفا هیجری ،لێپرسراوی
گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانەوە
بــۆ ئەندامــان ،الیەنگــران و دڵســۆزانی
حیزبی دێموکرات و خەڵکی کوردستان
وەک ئــاگادارن ،لە ماوەی چەند ڕۆژی
ڕابردوودا لە سەر تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
و لــە ناوخــۆ و دەرەوەی کوردســتان،
کۆمەڵێک زانیاری و لێکدانەوە لە ســەر

پرســێکی ناوخۆیــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــاو بووەتــەوە .بــۆ
بەرچاوڕوونیی ســەرجەم ڕێکخستنەکانی
حیزبــی دێموکــڕات لــە دەرەوە و ناوخۆی
کوردســتان و خەڵکــی کوردســتان بــە
گشــتی ،لێــرەدا جەخــت لــە ســەر چەنــد
خاڵێک دەکەینەوە.
یەکــەم :ســەرجەم ئەندامــان ،الیەنگــران
و دۆســتانی حیزبــی دێموکــرات دڵنیــا
دەکەینــەوە کــە لــە ڕێــڕەوی بزووتنەوەی
نەتەوەیی-دێموکراتیکــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان و لــە ســۆنگەی هەســت بــە
بەرپرســیاریەتیی هاوبەشــەوە ،پێداگــری
لــە ســەر تەبایــی و یەکڕیزیی ڕیزەکانی
حیزب دەکەینەوە.

دووهەم :لەمێژ ســاڵە وەک پڕەنســیپێکی
دێموکراتیــک و ڕێکخراوەیــی ،ڕا و
بۆچوونــی جیــاواز وێــڕای پابەندبــوون
بــە بنەماکانــی کاری ڕێکخراوەیــی،
ســەرمایەیەکی گــەورەی حیزبەکەمانــە،
بۆیــە ئێمــە ڕێــز لــە دەنگــی جیــاواز لــە
حیزبەکەمانــدا دەگریــن و هەمــوو ئــەو
کەســانەی بەلەبەرچاوگرتنــی پرنســیپە
دێموکراتیکــەکان ،بۆچوونــی خۆیــان لــە
ڕێــگای ڕێکخراوەییــەوە دەخەنە بەر باس،
دڵســۆزی حیــزب و خەباتەکەمانــن و بــە
بایەخەوە سەرنج دەدەینە ڕای جیاوازییان.
ســێهەم :داوا لە سەرجەم ڕێکخستنەکانی
حیــزب دەکەیــن کــە بــە وشــیارییەوە
بڕواننــە ئــەو نووســراو و پڕۆپاگاندانــەی

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران
کۆبوونەوەیەکــی پێــک هێنــا
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێران بە مەبەســتی تاوتوێی
چەنــد بابەتێکــی کاریــی ناوەنــد و
هەڵســەنگاندنی بارودۆخی سیاسیی ئێران
و کوردستان کۆبوونەوەیەکی پێکهێنا.
لــەم کۆبوونەوەیــەدا کــە ڕۆژی
چوارشەممە٢٤ ،ی بانەمەڕ بە بەشداریی
هەیئەتــی حیزبەکانــی ئەندام لــە ناوەندی
هاوکاری و لە ڕێگەی ســکایپەوە بەڕێوە
چــوو ،وێــڕای بــاس و هەڵســەنگاندنی
بابەتــە ڕۆژەڤەکانــی ئێران و کوردســتان،
بڕیار لەسەر چەند بەرنامەیەکی کاری و
مەیدانیی ناوەندی هاوکاری درا.
لــە ســەرەتای کۆبوونەوەکــەدا «عومــەر
باڵەکــی» ،ئەندامــی دەفتەری سیاســیی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتان باســێکی
گشــتیی لەســەر دەســتووری کاری
کۆبوونەوەکــە و ئــەم مــژار و بابەتانــە
کــرد کە ناوەنــدی هاوکاری پێویســتە بە
بەرچاوڕوونیــی زیاتــرەوە کاریــان لەســەر
بکا.
لــە بڕگــەی یەکەمــی کۆبوونەوەکــەدا
چەنــد بەڵگەنامــە و پڕۆژەیەکــی کاریی
ناوەند لەالیەن بەشدارانەوە هەڵسەنگێندرا و
بۆ بڕیاردان لەســەریان بۆ کۆبوونەوەکانی
داهاتووی ناوەند داندرا.

ئێرانــی دوای کۆرۆنــا و بەرپرســایەتیی
ئۆپۆزیســیونی کۆمــاری ئیســامی و
ناوەنــدی هــاوکاری لــە فــازی نوێــی
ناڕەزایەتییــەکان و خەباتــی سیاســی و
مافخوازیــی کۆمەاڵنــی خەڵکی ئێران و
کوردســتان ،تەوەری سەرەکیی باسەکانی
ئەم کۆبوونەوەیە بوو.
ناوەنــدی هــاوکاری لــەو بارەیــەوە ڕای
وابــوو کۆرۆنــا ئێســتاش پرســی جیدیــی
کۆمەڵگەی ئێرانە و بڕیاری حکوومەتی
ئێــران بــۆ ئاســاییکردنەوەی بارودۆخەکــە
بــۆ ئابووریــی داڕمــاوی دەگەڕێتــەوە کە
توانــای بەرگەگرتــن لەبەرامبــەر ڕێــکارە
بنەڕەتییەکانی وەک قەرەنتینە و ڕێگری
لە کۆبوونەوە و هاتوچۆی نییە.
ناوەنــدی هــاوکاری بــە وەبیرهێنانــەوەی
کەمتەرخەمــی و خۆدزینــەوەی ڕێژیم لە
بەرپرســایەتییەکانی لــە پێوەنــدی لەگەڵ
دابینکردنی پێداویستییەکانی خۆپاراستن
و ڕێگــری لە تەشەنەســەندنی کۆرۆنا بۆ
خەڵــک و پێڕاگەیشــتن و چارەســەری
پزیشــکی بــۆ توشــبووانی کۆرۆنــا،
تیشکی خستە سەر ئەوەی هەتا ئیستاش
هەوڵەکانــی ڕێژیم بۆ کەلکوەرگرتن لە
بارودۆخــی کۆرۆنا بۆ البردنی ســزاکانی
سەر خۆی درێژەی هەیە.

ناوەنــدی هــاوکاری ڕای وایــە کە ڕێژیم
ئەمجــارەش نەیتوانی وەاڵمــدەری قەیرانە
سروشــتییەکان بــێ ،بــەاڵم لــە دڵــی ئــەو
قەیــران و نەهامەتییانەشــدا کــە بەرۆکی
کۆمەڵگە دەگرن و بەهۆی بێکیفایەتیی
بەرپرســانی ڕیژیمەوە زیان و خەسارەکانی
بۆ خەڵک چەند قات دەبن؛
ڕێبەرانــی ڕێژیــم تەنیــا مانــەوە و
بەرژەوەندییەکانــی خۆیــان بــۆ گرینگــە.
وەک چۆن ئەمجارەش بە بەبارمتەگرتنی
خەڵک ویستیان بە کەلکاوژوو لە پەتای
کۆرۆنا دەســکەوتی سیاســی و ماڵی بۆ
ڕێژیمەکەیان دەستەبەر بکەن.
ئەندامانی ناوەندی هاوکاری لە درێژەیان
باســەکەیاندا ،لەپێنــاو بەردەوامیــی
خەباتــی سیاســی و ئــەو بەرگژانــەی
دەبــێ بۆکۆمــاری ئیســامیی دروســت
ببــن ،کۆمەڵە ئــەرک و ڕاســپاردەیەکی
بــۆ ئۆپۆزیســیۆنی کۆمــاری ئیســامی
لــە ئاســتی ئێــران و بەتایبــەت ناوەنــدی
هــاوکاری لــە کوردســتاندا دەستنیشــان
کــرد .کۆبوونــەوەی ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانــی کوردســتان پــاش تاوتوێــی
چەنــد خاڵــی دیکــە لــە پێوەنــدی لەگەڵ
کار و ئەرکەکانــی داهاتــووی ناوەنــد،
کۆتایی پێهات.

کــە لــە دژی یەکڕیزیــی تەشــکیالتیی
حیــزب بــاو دەبنــەوە و نیگەرانییــان بــۆ
ئەندامــان ،الیەنگران و هەموو کوردێکی
نیشتمانپەروەر پێکهێناوە.
چــوارەم :لــە حیزبــی دێموکراتــدا کاناڵی
تەشــکیالتی و میکانیزمــی دیاریکــراو
بۆ پرســیار و ڕەخنە و تێبینی و پێشــنیار
هەیــە .بۆیــە وەک بنەمایەکــی کاری
ڕێکخراوەیــی پابەنــد بــوون بــەم خاڵــە،
ئەندامانــی حیزبــی ئەرکــدار دەکات کــە
پابەندی چوارچێوەی کاری تەشــکیالتی
و دیســیپلینی حیزبــی بــن و لە سۆســیال
میدیادا ،خۆیان لە باس و خواستی ناسالم
کــە زیــان بــە یەکڕیــزی تەشــکیالتیی
حیزب دەگەیەنێت ،بە دوور بگرن.
لە کۆتاییدا ســەرجەم ئەندامان ،الیەنگران
و دۆســتانی حیــزب دڵنیــا دەکەینەوە کە
بــە لەبەرچاوگرتنی ئەرکی سەرشــانمان،
لە ڕاستەڕێی یەکڕیزیمان لەسەر بنەمای
پاراســتنی یاســا پەســندکراوەکانی حیزب
و ،پتەوکردنــی ڕیزەکانــی خەبــات لــە
دژی ڕێژیمی کۆماری ئیســامیی ئێران
هەنگاو دەنێین.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری
٢٥ی بانەمەڕی ١٣٩٩

حیزبــی دێموکــرات داوای لــە ڕێكخــراوی
لێبووردنــی نێودەوڵەتــی کرد،
پشــتیوانی لە
«هیدایــەت عەبدوڵاڵپــوور» بکات

پەیوەندییــە نێونەتەوەییەكانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
نامەیەکــدا بــۆ ڕێكخــراوی لێبووردنــی
نێودەوڵەتــی داوای لــەو ڕێکخراوەیــە کرد
پشــتیوانی لە «هیدایــەت عەبدوڵاڵپوور»
زیندانیی سیاسیی کورد بکات.
پێوەندییــە نێونەتەوەییەكانــی حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران لــە
نامەیەكــدا بــو ڕێكخــراوی ئەمنێســتی
ئینترناشــناڵ ،داوای لەو ڕێكخراوەیە كرد
بو پێشــگیری لە لەسێدارەدانی «هیدایەت
عەبدوڵاڵپــوور» ،بەندكــراوی سیاســی لە
ئێران ،هەوڵەكانیان بخەنە گەڕ.
لــە نامەكــەدا هاتووە كە ئــەو بەندكراوە بە
تۆمەتی پەیوەندی لەگەڵ ئۆپۆزێسیۆنی

كورد لە ئێران حوكمی ســێدارەی بەســەردا
ســەپاوە و بەپێــی ئــەو زانیارییانەی لەبەر
دەستدان ،ڕۆژێک پێش ئێستا لە زیندانی
ورمــێ بو شــوێنێكی نادیــار گوازراوەتەوە
و مەترســیی ئــەوە هەیــە كــە حوكمەكەی
جێبەجێ بكرێت.
لــەم نامەیەدا ،پێوەندییــە نێونەتەوەییەكانی
حیزبــی دێموكــرات داوای لــە ڕێكخراوی
ئەمنێســتی ئینترناشــناڵ دەكات بــو
داکۆکــی لە «هیدایــەت عەبدوڵاڵپوور»
كــە بێتــاوان زیاتــر لــە ســێ ســاڵە لــە
بەندیخانەی ورمێ بەند كراوە و حوكمێكی
نــاڕەوا بەســەردا ســەپاوە ،هەوڵەكانیــان بو
وەســتاندنی جێبەجێكردنــی ئــەو حوكمــە
بخەنە گەڕ.

حیزبــی دێموکــرات پێشــوازیی لــە بڕیــاری ئاڵمــان بۆ
قەدەغەکردنــی چاالکییەکانــی حیزبوڵــا لــەو واڵتــەدا کــرد
پەیوەندییــە نێونەتەوەییەکانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان ئێــران ،لــە
نامەیەکــدا بــۆ وەزارەتــی دەرەوەی
ئاڵمــان و هــەر دوو پارتــی دێموکــرات-
مەســیحی و سۆســیال -دێموکراتــی
ئاڵمــان کــە لــە ئێســتادا پێکهێنــەری
حکوومەتــی ئــەو واڵتــەن ،پێشــوازیی
لــە بڕیــاری قەدەغەکردنــی حیزبوڵــای
لوبنــان لــەو واڵتــەدا کــرد .لــە نامەکەی
پەیوەندییــە نێونەتەوەییەکانــی حیزبــی
دێموکراتــدا ،ئــەم هەنــگاوەی دەوڵەتــی
ئاڵمــان بە هەنگاوێکی گرنگ و ئەرێنی
نرخێنــدراوە کــە دەتوانێــت کاریگەریــی
لەســەر چاالکییــە تێرۆریســتییەکانی
ئــەو ڕێکخراوەیــە لــە ئاڵمانــدا هەبێت کە
هاوپەیمانێکــی گرنگــی ڕێژیمی ئێرانە و
ڕێژیــم زۆر جار بــو جێبەجێکردنی کردەوە

قێزەوەنەکانی دژ بە جیابیران و هێزەکانی
دژبەری ڕێژیم کەڵکی لە ئەندامانی ئەو
ڕێکخراوە تێرۆریستییە وەرگرتووە.
هــەر لــەم نامەیــەدا ئامــاژە بــە تێــرۆری
میکۆنــوس کــراوە کــە بــووە هــۆی
شەهیدکرانی سکرتێری ئەوکاتی حیزبی
دێموکــرات ،د .ســادق شــەرەفکەندی و
هاوڕێیانی لە شاری بێرلین .لەو هێرشەدا
چــوار ئەندامــی حیزبوڵــای لوبنــان و

ئێرانییەک بەشدار بوون.
لــە کۆتایــی نامەکــەدا داواکــراوە کــە
دەوڵەتــی ئاڵمــان ئــەو دامــودەزگا و
ڕێکخراوانــەی دیکــەش کــە لەژێــر
چەتــری دەزگا ســیخوڕییەکانی ڕێژیمی
ئێرانــدا کاری تێرۆرێســتی دەکــەن لــەو
واڵتــە قەدەغە بکات ،تاکوو کاریگەریی
ڕێژیمــی ئێــران لــەو واڵتــەدا بەرتەســک
بکاتەوە.

ســەنگەرەکانی کوردایەتــی بــە باســکی بەهێــزی گەل
ئاوەدانتــر دەبێت

ڕێژیمــی ئێران
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
لــە ورمــێ و ناوچەکانــی ســەر به ورمێ
بــە نــاوی حیزبــی دێموکــرات ،داوای
یارمەتی لە خەڵک دەکەن .ماوەی چەند
ڕۆژێکــە تاقمێــک چەکــداری نەناســراو
لە شــاخەکانی گەلی قاســملوو و باراندێز
دەگەڕێن و خۆیان بە پێشمەرگەی حیزبی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران دەناسێنن 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 یارمەتییــان لــێ 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.

دەورەی ٢٤٢ی ســەرەتایی پێشــمەرگە لە
یەکێک لە بنکە سەرەکییەکانی حیزبی
دێموکــرات بــە ســەرکەوتوویەوە کۆتایــی
هات و کچان و کوڕانی خولیای ئازادی،
چەکی پڕ لە شــانازیی پێشــمەرگایەتیان
لەشان کرد.
ڕێوڕەســمەکە ،ســەرەتا بــە ســروودی
نەتەوەیــی «ئــەی ڕەقیــب» ،و ڕاگرتنی
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ گیانــی پاکی
شــەهیدانی کــورد و کوردســتان دەســتی
پێکرد.
ئەو ڕێوەڕەســمە بە بەشــداریی بەرپرســانی
سیاسی و نیزامی ،کادر و پێشمەرگەکان

بەڕێــوە چــوو .پاشــان کاک «خالیــد
خاڵــدار» فەرمانــدەی هێــزی ١٢٧ی
پێشمەرگە ،بەبۆنەی کۆتایی ئەو دەورەیە
چەند وتەیەکی پێشکەش کرد.
دواتر پەخشــانێک لە ژێر ناوی «لە خەو
هەســتان» لەالیەن «ئاسۆ» بەشداربووی
دەورەوە پێشکەش بە بەشداربووان کرا.
لــە بڕگەیەکی دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا
ڕاپۆرتــی دەورە لەالیــەن «ســەروەر
مەعرووفــی» مامۆســتای دەورەوە
خوێندرایــەوە .دواتــر پەیامــی دەورەی
٢٤٢ی ســەرەتایی لەالیــەن «محەممەد»
بەشداربوویی دەورەوە پێشکەش کرا.

هەروەها سروودێک لە ژێر ناوی «ساڵوی
پێشــمەرگە» لەالیەن بەشداربوونی دەورەوە
خوێندرایــەوە .وەک نەریتــی کۆتایــی
هەمــوو دەورەیــەک نەفــەری یەکــەم تــا
ســێهەم لــە بــواری تاقیکاریــی سیاســی،
نیزامــی و پاراســتنی نەزم و دیســیپلینەوە
خــەاڵت کــران .ئــەو خەاڵتانــە لەالیــەن
«خالیــد خاڵــدار و خەلیــل میالن»ـــەوە
پێشکەشــی نەفەراتــی ســەرکەوتووی
دەورەوەکە کرا.
ڕێوڕەســمەکە بــە گورانییــەک کــە
«جەعفــەر» بەشــداربووی دەورەوە
پێشکەشی کرد؛ کۆتایی هات.

ژمارە ٢٠ ، ٧٧٤ی مەی ٢٠٢٠

ئیــدارەی ئیتالعاتــی ڕێژیمــی ئێــران
بنەماڵــەی پێشــمەرگەکانی کوردســتان
بانگهێش ــت دەکات

ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران لــە ڕێگــەی
بنکــە و ناوەنــدە ئەمنییەتیەکانییــەوە
گوشــاری خســتوەتە ســەر بنەماڵــەی
پێشــمەرگەگانی کوردســتان و داوایــان
کــردووە کــە دەبێــت زانیاریــی تایبەت بە
کــوڕ و کچــە پێشــمەرگەکانیان هەروەها
خــزم و کەســوکاریان بدەنــە ئیــدارەی
ئیتالعــات .لە چەنــد ڕۆژی ڕابردوودا،
ئیدارەی ئیتالعاتی شــاری ‹›مەریوان››
بنەماڵــەی پێشــمەرگەکانی بانگهێشــت
کردووە و بە هەڕەشە و ترساندن ،زانیاری
تایبەتی خزم و کەسوکار ،ئاشنا ،دراوسێ
و ژمارەی تەلەفوونی لێوەرگرتوون.
هەروەهــا ڕێژیــم داوای لــەو بنەمااڵنــە

کــردووە کــە دەبێــت کــچ و کوڕەکانتــان
بهێنــەوە و تەســلیمی ڕێژیمــی ئێرانیــان
بکەنــەوە .ئیــدارەی ئیتالعاتــی ڕێژیمــی
ئێــران لــە زۆربەی شــارەکانی کوردســتان
بنەماڵــەی پێشــمەرگەکانی بانگهێشــت
کردووە و وێڕای ژمارە موبایل و زانیاریی
تایبەتی پێشمەرگەکان ،داواشیان کردە بە
بیانــووی ســەردانی کــچ و کوڕەکانیــان
دەبێت سیخوڕی بۆ ڕێژیم بکەن.
یەکێــک لــە سیاســەتەکانی ڕێژیمــی
ئیســامیی ئێــران گوشــار خستنەســەر
بنەماڵــەی پێشــمەرگەیە و بانگهێشــتی
پەیتاپەیتایــان ئامانجــی شــەڕی ڕەوانیان
هەیە.

ئەندامێکــی «یــزاکا»
کۆچــی دوایی کرد
مامۆستا «هەژار مەنافی» مامۆستای
ئایینــی و ئەندامــی یەکیەتیی زانایانی
ئایینیــی کوردســتانی ئێران مااڵوایی لە
ژیان کرد.
ڕێکەوتــی ٢٣ی بانەمــەڕی ١٣٩٩ی
هەتــاوی ماموســتا «هــەژار مەنافی››
کوڕی «سوڵتان» ئەندامی لە مێژینەی
یەکیەتیی زانایانی ئایینیی کوردستانی
ئێران لە شــاری شــنۆ مااڵوایی لە ژیان
کرد .ناوبراو ســاڵی ١٣٥٧ی هەتاوی لە
گوندی حەسەن نووران لەدایک بوو.
مامۆســتا هــەژار ســاڵی ١٣٧٠
ڕۆیشــتووەتە حوجــرە و لــە حوجرەکانــی
دەرســی خۆینــدووە .لــە ســاڵی ٧٧ی
هەتــاوی لــە ئاوایــی قەاڵتــان ئیجــازە
وەردەگــرێ و لــە ئاوایەکانــی دووڕگــە،
چەپەراوێ و ســوڵتاناوا و لەو ســااڵنەی
دوایشــدا لــە «ئەمیرئابــاد»ی شــنۆ
وەک مامۆســتای ئایینــی خزمــەت بــە
گەلەکەی دەکات.
مەال هەژار لە ماوەیەکی کەمدا تووانی

ببێتە جێگای ســەرنج و متمانەی خەڵک
و بەتایبەتی الوانی نیشتیمانپەروەر.
ناوبــراو وێــڕای ئەوەیکــە کەســێکی
بــە توانــا بــوو لە بــواری بەیــان و وتاردان
لەهەمانکاتــدا لــه وتارەکانیــدا بــە بۆنــە
نەتەوییــەکان هەڵۆیســتی دەگرت و وەک
مەالیەکی خەڵکی و حیزبی دەردەکەوت.
ئــەو مامۆســتا ئایینییــە ســاڵی ١٣٨٨
پەیوەنــدی بــە یەکیەتیــی زانایانــی
ئایینییــەوە دەگرێــت و وەک ئەندامــی
ئــەو ڕێکخراوەیە درێژە بە چاالکییەکانی
دەدات
مامۆســتا هــەژار مڕۆڤێکــی دڵســۆز و
نیشــتیمانپەروەر بــوو بۆیــە لــە دەســتدانی
ناوبــراو خەســارێکی گەورەیــە بــۆ
گەلەکەمــان و بزاڤــی ڕزگاریخوازیــی
کورد.
یەکیەتیی زانایانی ئایینیی کوردســتانی
ئێــران سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە ،خــزم و
کەســوکاری ناوبــراو دەکات و خــۆی بــە
شەریکی خەمیان دەزانێت.

دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات ڕوو لــە کوێســتانچییەکانی
کوردســتان پەیامێکــی بــاو کردەوە
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ڕوو
لــە هاونیشــتمانانی وەرزێــڕ ،مــەڕدار
و کوێســتانچییەکانی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت ،داواکارییەکــی باڵو کردەوە
و داوای یەکڕیــزی و وێکهەڵکردنــی لێ
کردن.
دەقی داواکارییەکە بەم چەشنەیە:
داواکارییــەک لــە دەزگای ڕێکخســتنی
گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانەوە بۆ هاونیشتمانانی وەرزێڕ ،مەڕدار
و کوێســتانچییەکانی کوردســتانی
خۆرهەاڵت
بەداخــەوە لــەم وەرزەدا ،لــە ئەمســاڵ و
لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردووەوە شــاهیتی
کۆمەڵێــک ڕووداوی دڵتەزێــن و

تێکهەڵچــوون و بەگژیەکداچوونــی
ناپێویســت لە پێوەندی لەگەڵ چۆنیەتیی
کەڵــک وەرگرتنــی هاوواڵتییان لە ڕێباز
و لەوەڕگە و کوێســتان و هەوارگەکانین.
ئــەو ڕووداوانــە زیانیــان بــە سروشــتی
وێکهەڵکــردن و بەرژەوەندیــی هاوبــەش
و ســەرەنجام یەکیەتــی و یەکڕیزیمــان
دەگەیەنێت .نابێ ئەوەمان لەبیر بچێت کە
نیشتمانی ئێمە دەسەاڵتی خۆبەڕێوەبردنی
لــە هەمــوو بوارەکانــی ژیانیــدا لێ زەوت
کراوە ،دەســەاڵتێک دەســەپێندرێت کە لە
چەنــد دەیەی ڕابردوودا نیشــانی داوە کە
دژی یەکڕیــزی و تەبایــی گەلەکەمانە،
بــە پیالنگێڕیــی ئاشــکرا و نهێنی کێشــە
دەخوڵقێنێــت و پــەرە بــە ناکۆکــی و
لێکترازانــەکان دەدات و ئاگــری ئــاژاوە

نێڵ دەدات.
هەر بۆیە ،هاونیشتمانانی هاوسا ،هاوخوێن
و هاوبەرژەوەنــدی ،پێویســتە بەکۆکــی و
وێکهەڵکردنــی بەرپرســانە لــە ســەرچاوە
هاوبەشــەکانی ژیان کەڵک وەربگرن ،بە
گیانــی تەبایــی نیشــتمانی و نەتەوەییەوە
بەرەنــگاری کێشــە و گرفتــەکان ببنــەوە
و ئیــزن نــەدەن ڕووداوەکان ببنــە هەوێنــی
دیــاردەی دڵخــوازی دوژمنانمــان و لــە
ئەگــەری هــەر پێشــهاتێکی نادڵخــوازدا
بگەڕێنەوە بۆ ئەو عورف و یاسا و ڕێسا و
پێبەندییانەی بەر لە دەســەاڵتی نگریســی
ڕێژیمــی ئیســامی پێڕەوییــان کــردووە و
ڕۆحــی تەبایی و خۆشەویســتی بگێڕنەوە
بــۆ کۆمەڵــگا و زێدە خۆشەویســتەکەیان
کــە نیشــتمانێکی دەوڵەمەنــد و پــاراوە بە

کۆمەڵێــک لــە شــاخەوانانی کوردســتان
بــە ســەردانکردنی گڵکــۆی شــەهیدانی
ڕێگای ڕزگاریی کوردســتان ،یادی ئەو
شەهیدانەیان بەرز نرخاند.
پۆلێــک لــە شــاخەوانانی کوردســتان لــە
شــارەکانی ‹›مەهاباد ،نەغەدە ،پیرانشــار
و شنۆ›› ســەردانی گڵکۆی شەهیدانیان
کرد.
ئــەو شــاخەوانانە لەگــەڵ ڕێبــازی پــڕ
ســەروەریی شــەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی
کوردســتان پەیمانیــان نــوێ کــردەوە کــە
هەتا گەیشتن بە لووتکەی ئازادی دەست
لە خەبات و تێکۆشان هەڵنەگرن.
گۆڕســتانی شــەهیدان لــە کوێســتانی
‹›قوروچــاوێ›› هەڵکەوتووە کە تایبەتە
بــە شــەهیدانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران.
لــە مــاوەی زیاتــر لــە  ٧٤ســاڵ خەباتــی
بێوچانــی حیزبــی دێموکــرات لــە پێنــاو
بەدیهاتنی ئامانجە لەمێژینەکانی گەلی
کــورد ،ئــەم حیزبــە زیاتر لە چەنــد هەزار
شــەهیدی قارەمانی پێشکەش بە ڕێگای
ڕزگاریی کوردستان کردووە.
لەالیەکــی تریشــەوە ئەندامانــی حیزبــی

سەرچاوەکانی ژیان.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
وێــڕای ئــەوەی داوا لــە هاونیشــتمانانی
وریا و دڵســۆزی گــەل دەکات یەکیەتی،
یەکڕیــزی و تەباییــان بپارێــزن ،هــاوکات
هــاوکار و یارمەتیدەرتان دەبێ بۆ زاڵبوون
بەســەر گرفتەکانــدا و چارەســەرکردنی
ئــەو کێشــانەی کــە دەســەاڵتی ڕێژیمــی
ئیســامی یان بەدەســتیانەوە داماوە و یان
بەئەنقەســت لــە پێنــاو بەرژەوەندییەکانــی
ڕژیمدا پەرەیان پێداوە.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
دەزگای ڕێکخستنی گشتی
٣١ی بانەمەڕی ١٣٩٩ی هەتاوی

لێبووردنــی نێونەتەوەیــی هۆشــداریی بــە ڕێژیمــی ئێــران دا
ڕێکخــراوی لێبووردنــی نێونەتەوەیــی
ســەبارەت بە بێسەروشوێنکردنی زۆرەملێ
و ئەگــەری لەســێدارەدانی شــاراوەی
«هیدایــەت عەبدوڵاڵپــوور» و ســێ
زیندانیی عەرەب هۆشــداری بە ڕێژیمی
ئیسالمیی ئێران دا.
ڕۆژی سێشــەممە ٢٣ی بانەمــەڕ،
ڕێکخــراوی لێبووردنــی نێونەتەوەیــی بــە
باڵوکردنــەوەی بەیاننامەیــەک داوایــان
لــە بەرپرســانی حکوومەتی ئێران کردووە،
هەرچــی زووتــر چارەنــووس و شــوێنی
ڕاگیرانــی «حوســێن ســەیالوی ،عەلــی
خسرەجی و ناسر خەفاجیان (خەفاجی)»،
ســێ زیندانیی عەرەب لە ڕیزی ئێعدام لە
نەتــەوەی عەرەبــی ئەهوازی و «هیدایەت

عەبدوڵاڵپــوور» ،زیندانیــی لــە ڕیــزی
ئێعدام لە نەتەوەی کورد ،ڕوون بکاتەوە.
ڕێکخــراوی لێبووردنــی نێونەتەوەیــی
ڕایگەیاندووە:
«خۆبووارنی بەرپرســان لــە دانی زانیاری
بــە بنەماڵــەی ئــەو چــوار زیندانییــە،
نیگەرانییــەکان لەمــەڕ ئەشــکەنجە یــان
لەســێدارەدانی شــاراوەی ئەو زیندانییانەی
زیاد کردووە».
«حوســێن ســەیالوی ،عەلی خســرەجی و
ناســر خەفاجیــان» لــە ڕێکەوتــی ١٢ی
خاکەلێــوەی ئەمســاڵ و «هیدایــەت
عەبدوڵاڵپــوور» لــە ڕێکەوتــی ٢٠ی
بانەمەڕی ئەمساڵ ،چارەنووسیان ناڕوونە
و لــە شــوێنی خۆیــان لــە زیندانــەکان بۆ

شوێنێکی نادیار ڕاگوێزراون.
هــەر چــوار کەســیان لــە ئەنجامــی
دادگاییەکــی نادادپەروەرانــە و ســەرەڕای
بوونــی ئیدعــا جیددییــەکان لەســەر
ئەشــکەنجەکرانیان بــە ئێعــدام مەحکــووم
کــران و هیــچ کات لەمــەڕ ئــەو چــوار
کەسە لێکۆڵینەوەیەکی جیددی نەکراوە.
ئــەو ڕێکخراوە مافی مرۆییە نێونەتەوەییە
لەو بەیاننامەیەدا ئەوەشــی خستووەتەڕوو:
«خۆبــوواردن لــە دانــی هــەر جــۆرە
زانیارییــەک بــە بنەماڵەکانیان ســەبارەت
بــە چارەنووســیان و شــوێنی ڕاگیرانــی
ئــەو چوار کەســە ،کردارێکــی بێڕەحمانە
و نامرۆڤانــە و ڕاســتیی دەرخســتنی
نادیاربوونــی زۆرەملــێ بــە ئەژمــار دێــت

کــە بەپێی یاســای نێونەتەوەیــی بە تاوان
دەژمێردرێت».
ڕێکخــراوی لێبووردنــی نێونەتەوەیــی لەو
بەیاننامەیــەدا ،دووپاتــی کردووەتــەوە:
«بەرپرســانی ئێرانــی دەبــێ بــە زووتریــن
کات ئــازار و ڕەنجــی زۆر لەســەر ئــەو
بنەمااڵنە ڕابگرن؛
ئــەوان دەســیبەجێ شــوێنی ڕاگیرانــی
حوســێن ســەیالوی ،عەلــی خســرەجی،
ناســر خەفاجیان و هیدایەت عەبدوڵاڵپوور
ڕابگەیەنێــت و هــەر جــۆرە بەرنامەیــەک
ســەبارەت بە لەسێدارەدانی ئەوان ڕابگرێت
و دووبــارە پێداچوونــەوە بــە دۆســیەکانیان
بکات».

هەڵۆکانــی زاگــرۆس فەرماندەیەکــی «ناجــا»ی ڕێژیمیــان ســزا دا

هەڵۆکانــی زاگــرۆس لــە عەمەلیاتێــک
لــە ناوچــەی مەرگــەوەڕی ورمــێ،
فەرماندەیەکــی «ناجــا»ی ڕێژیمــی
ئیسالمیی ئێرانیان سزا دا.
بەپێــی هەواڵێــک کــە لــە وێبالگــی
«هەلۆکانــی زاگرۆس» بــاو کراوەتەوە،
تیمێک لە هەڵۆکانی زاگرۆس هێرشــیان
کردە ســەر پاســگای ناوەندیی «زێوە»ی
ناوچەی مەرگەوەڕی ورمێ و لە ئاکامدا
فەرماندەی ئەو پاسگایە بریندار کرا.
وێبالگــی هەڵۆکانــی زاگــرۆس بــاوی
کردووەتــەوە« :کاتژمێــر یــەک و ٣٠
خولەکی شــەوی هەینی ڕێکەوتی ٢٦ی
بانەمــەڕی ٩٩ی هەتــاوی ،تیمێــک لــە
پاســگای زێوەی مەرگــەوەڕ بە ئامانجی
ئــازار و ئەزیەتی خەڵک لە مۆڵگەکەیان
هاتوونەتــە دەرەوە و ئــەم تیمــە ،لەالیــەن
تیمێکــی هەڵۆکانــی زاگرۆســەوە کرانــە
ئامانــج و فەرمانــدەی ئــەو پاســگایە بــە

نــاوی موحەڕەمــی لــەو شــەڕەدا برینــدار
کراوە».
هەروەهــا لــە درێــژەدا هاتــووە« :ئــەو

فەرماندەیە دەستێکی بااڵی لە ئازاردانی
خەڵکدا هەبووە و مەڕ و مااڵتێکی زۆری
خەڵکی بە گرتن داوە .خەڵکی ناوچەکە

خەڵکــی کوردســتان پەیمانیــان لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدان نــوی کردەوە
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
شــارەکانی مەهابــاد و ســنە ،پشــتیوانیی
خۆیــان لــە حیزبــی دێموکــرات دووپــات
کــردەوە و چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە
برد.
ڕۆژی یەکشــەممە ١٤ی بانەمــەڕ،
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران لە ناوچەی شامات و لە
گوندی بەفرەوان ســەر بە شاری مەهاباد،
بە نووســینی دروشــم ،چاالکیــی بەرینی
تەبلیغییــان بەڕێــوە برد .ئەو دروشــمانەی
کــە لەالیــەن قارەمانانــی دێموکراتــەوە
نووســراون بریتین لە›‹ :بژی پێشــمەرگە،
قاسملوو نامرێ ،بژی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران و بژی ڕاسان».
هاوکات ڕۆڵە تێکۆشەرەکانی دێموکرات
لــە ئاویــەری ســنە ،بــە دانانــی جامانە و
گوڵی سوور ،پشتیوانیی خۆیان لە حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دووپــات
کردەوە.
لەالیەکی تریشــەوە قارەمانانی دێموکرات
لــە پیرانشــار بــۆ پشــتیوانی لــە حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران ،چاالکیی
تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد و لــە ناوچــەی
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«کانــی زەرد› و بناری «قەاڵتی شــا››
بە کێشانەوە و نەخشاندنی ئااڵی پیرۆزی
کوردستان و نووسینی دروشم لەسەر شاخ
و بەردەکان ،پشــتیوانیی خۆیان لە حیزبی
دێموکرات دووپات کردەوە.
تێکۆشــەرانی دێموکرات بە دروشــمگەلی
‹›بــژی حــدکا و ســەرکەوێ ڕاســان››،
وەفاداریــی خۆیان بە ڕێبازی شــەهیدانی
ڕێــگای ڕزگاریــی کوردســتان دووپــات
کردەوە.
لــە شــاری بــۆکان و لــە بەرەبــەری
ســاڵیادی شــەهیدبوونی سەروان ‹›چەکۆ
ڕەحیمــی›› ئەندامــان و الیەنگرانــی
حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی ئێــران
چاالکیــی تەبلیغییان بەرێــوە برد و یادی
ئەو نەمەرەیان بەرز ڕاگرت.تیکۆشــەرانی
دێموکــرات لە بۆکان لە بەرەبەری هاتنی
ســاڵیادی شەهیدبوونی ســەروان «چەکۆ
ڕەحیمــی›» ،بــە بەڕیوەبردنــی چاالکیی
تەبلیغی و ســەردانی گلکۆی شەهیدانی
فەرمانــدە «عەبدوڵاڵ ئەفشــینراد ناســراو
بــە ســەروان ئەفشــین ،کاک عەبدوڵــا
فەیــزی ،مەنســور حەقپــوور و محەممــەد
ئەســپوغەیی و ســەید محەممــەد

مەهدەویـ››ـــیان کــرد .قارەمانانــی
دێموکــرات بــەم بۆنــەوە لــە نێوشــاری
بۆکان لە شــوێنەکانی وەک« :شەقامی
ئینقــاب هەتــا بلــواری کوردســتان،
شــەقامی فەرمانداری ،فەلەکەی مادەر،
بلــواری پارکــی ســاحلی و گەرەکــی
ئەبــوزەر›› چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕیــوە
برد .هەروەها ئەندامانی حیزبی دێموکرات
لە پەیامێکدا نووسیویانە  ››:لە ساڵیادی
شــەهیدبوونی فەرمانــدە بەزەزموونەکــەی
دێموکــرات کاک «چەکۆ ڕەحیمی»،
ئێمــە قوتابیانــی مەکتەبەکــەی شــەهید
دووکتور «قاســملوو»ی ڕێبەر لە شاری
بــۆکان یادی ئــەو نەمرە بەرز ڕادەگرین و
بەڵینی بە درێژەدانی ڕێبازەکەی دووپات
دەکەینەوە».
بــۆ چەندەمیــن جار لە ڕۆژانــی ڕابردوودا
ئهندامــان و الیهنگرانــی  حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێران ،لە شــاری
ســنه چاالكیــی تهبلیغییــان بهڕێــوه برد و
بــە دروشــمی وەک« :ســاو لــە دوکتور
قاســملوو ،بــژی حیزبــی دێموکــرات و
ســەرکەوێ ڕاسان» پشتیوانیی خۆیان لە
حیزبی دێموکرات دووپات کردەوە.

هــەر لــە هەمــان ڕاســتادا ڕۆژی هەینی
٢٦ی بانەمــەڕ ،ڕۆڵەکانی دێموکرات بە
شــێوەیەکی بەربــاو لەنێو شــاری نەغەدە
بــۆ پشــتیوانی لــە حیزبــی دێموکــرات،
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد.
تێکۆشــەرانی دێموکرات لە شــوێنەکانی
وەک›‹ :مەیدانــی بەهــار ،مەیدانــی
محەممــەد ئــەوراز ،شــەقامی باڵخچــی،
پارکــی موعەلیم و ناو بازاڕ» چاالکیی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.
دروشــمەکانی ئــەم چاالکییــە بریتــی
بــوون لە« :ســاو لە حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران ،ســەرکەوێ ڕاســان و
بژی پێشمەرگە››.
الیەنگرانی حیزبی دێموکرات لە گوندی
تەنگیســەر بە نووســینی دروشــمگەلێکی
وەک›‹ :ڕاســان تــا لووتکــە بەردەوامــە،
بــژی کوردســتان و بــژی کــورد››،
پشــتیوانیی خۆیــان بــۆ حیزبەکەیــان
دووپــات کردەوە .لەو چاالکییەدا ،ئارمی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانیان
کێشــاوەتەوە و ئامادەیــی خۆیــان بــۆ هەر
ئەرکێکی حیزبی دەربڕیوە.

دڵخۆشــیی خۆیــان بــۆ ئــەم عەمەلیاتەی
هەڵۆکانی زاگرۆس دەربڕیوە».

درێژەی پەیڤ
وكوردنشــین نییــه بهڵكوو لــهو پارێزگایهدا
كــورد و توركــی ئــازهری و ئهرمهنــی و
ئاسووری وخهڵكی دیكهش دهژین.
سیاســهتی حیزبــی دێموكــرات بــۆ
دیاریكردنــی ســنووری كوردســتان بریتییه
لــهوهی كــه دوو پێــوهری ســهرهكیی ههیه،
جوغرافیا و ویستی زۆرینهی دانیشتووان.
بــهو پێیــه ،ئهو بهشــه له هــهر پارێزگایهك
كــه وهكــوو جوغرافیــا لــه نێو كوردســتاندا
بێ ،به كوردستانی دهزانێ و ئهو بهشهش
كه تێكهاڵویی چهند نهتهوهی تێدا ههبێ،
ڕێكارێكــی مرۆیی و دێموكراتیكی بۆی
ههیه :ویستی زۆرینهی دانیشتووان.
ئــهوهی كــه حیزبــی دێموكــرات ناوێــك
بــۆ پارێــزگاكان كــه كۆمــاری ئیســامی
دیاریــی بــكا قبووڵــی نییــه ،شــتێكی
ئاســایی و سرووشتییه ،چوونكه كۆماری
ئیســامی ههوڵــی ســڕینهوهی ناســنامه
و شــێواندنی ڕاســتییهكان دهدا .حیزبــی
دێموكــرات بــاوهڕی به خهباتــی پێكهوهیی
نهتهوه ســتهملێكراوهكان ههیه و ههوڵی بۆ
دهدا ،بــهاڵم نه چاوی لــه خاكی نهتهوهی
دیكهیــ ه و نــه چاوپۆشــی لــە نیشــتمانی
كوردستانیش دهكا.
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زیگمۆنــد فڕۆیــد و چوار بۆچوون لهسـهر توندوتیژی

سندووس
ئــەو داتایانــەی کــه لــه ڕاگهیهنــهره
فهرمییهکانــی کۆمــاری ئاخوندییــەوە
باڵودهکرێنهوه ،ســهلمێنهری ئهم ڕاستییهن
کــه کۆمهڵــگای ئێرانــی لێوڕێــژی
تووندوتیژییــە و پهروهنده قهزاییهکانی دوو
بهرابهری «هێندی»یهکان لە ســەریەک
کەڵەکــە کــراون ،ئــهوه لــه کاتێکدایــە
کــه واڵتــی «هێنــد» دوازده بهرابــهری
«ئێران» حهشیمهتی ههیه.
جێگری کۆمیســیۆنی قهزایــی مهجلیس
دهڵێ:
«له واڵتی ئێمهدا دوو بهرابهری کوالێتی
جیهانــی پهروهنــده لــه سیســتمی قهزاییدا
بوونــی ههیه و ههر دادوهرێک له مانگدا
دهبــێ بــه ســهد تــا سهدوبیســت پهروهنــده
ڕابــگات ،ئــهوه یانی هــهر ڕۆژێک دهبێ
کاری نیزیک به چوار پهروهنده به ئاکام
بگهیهنرێ.
وتەبێــژی دەزگای دادی ڕێژیــم ،واتــە
موحســینی ئێژەیــی ،بــۆ ســاڵی ١٣٩٧ی
هەتــاوی بــاس لــە زیاتــر لــە  ٢١میلیــۆن
پەروەنــدە دەکات کە بــەالی ناوبراوەوە ئەم
دەزگایــە بــە شــانازییەوە هــاوڕێ دەگەڵ
شۆرای چارەی کێشە ،پێیانڕاگەیشتوون.
ئــەوە جگــە لــەو پەروەندانەیە کــە داخراون
و پڕۆســەی پێڕاگەیشــتنیان نەبڕیــوە یــان
ئــەو پەروەندانــەی لــە دادگای نیزامــی،
تایبەتی روحانییەت و  ...پێڕاگەیشتنیان
بــۆ کــراوە .لــە کاتێکــدا هــەر ئێســتا لــە
واڵتــی «هۆلەنــد» گرتووخانــەکان
بەهــۆی بەتاڵبوونیان لــە مرۆڤی تاوانکار
«تغییــر کاربــری» ،دەدرێــن و لە واڵتی
«ســوئیس»یش بــە نیشــانەی ڕێــز و
حورمەتی یاسا ،سااڵنە ڕۆژێک دەرگای
مەحکەمــەکان دەکرێنەوە و دواجار دوای
تۆزتەکێن و خاوێن کردنەوەیان ،تا ســاڵی
داهاتــوو دادەخرێنــەوە و تەنانــەت یــەک
تاوانبــار و الدەری یاســا بوونــی نابــێ تــا
بــۆ پێڕاگەیشــتن دەرگای مەحکەمــە و
گرتووخانەکان وااڵ بهێڵنەوە.
ئــهو داتایانــه ئهوهمــان بۆ دهســهلمێنن که
ئهو وێنایەی سهبارهت به خۆمان ههمانه،
لەسەر ئهوهیکه واڵتێکی خاوهن کلتوورین
و شــێوهژیانێکی ئارمانیمــان ههیــه و
دهبــێ ببیــن بــه سهرمهشــق بــۆ واڵتانــی
تــر ،ههڵهیهکــی لــە ڕادەبــەدەر گهورهیــه
و بهبــهراورد لهگــهڵ واڵتانــی تــردا لــه
ههلومهرجێکــی زۆر خراپی ڕهفتاریداین و
شەڕانگێزی تێکەڵ بە کڕوتەونی ژیانمان
بووە.
لهســهر یهک دهروونناســان به ســێ شێوه،
لێکۆڵینــهوه بــۆ ڕهفتــاری تووندوتیژانه و
ناسرووشتی مرۆڤهکان ئهنجام دهدهن:

 ژینهکی (زیستی) دهروونی (روانی) کۆمهاڵیهتی (اجتماعی)ژینهکــی زیاتــر باســی ژێنێتیکی بوونی
تووندوتیــژی دهکا و بــهســهرنجدان بــهم
ڕاســتییهی کــه لــه ماوهیهکــی زهمەنــی
چــل ســاڵیدا و له ڕوانگهی زانســتییهوه،
گۆڕانــکاری ژنێتیکــی وا ڕوو نــادا که
ڕاوهستهی لهسهر بکرێ ،بواره دهروونی و
کۆمهاڵیەتییهکه زیاتر بۆ لهنگهر لهسهر
گرتن دهبێ .له بهر ئهوهیکه کۆمهڵگای
ئێــران ،لــ ه مــاوهی ئــهم چهنــد ســاڵهی
دواییــدا تێــوهگالوی تووندوتیژییهکــی
سیســتماتیک و تاقهتپڕووکێــن بــووە و

ئهگهر خۆئهڤینــی گرینگترین هۆکاری
تووندوتیژییــه ،لــه منااڵنــدا هــەر چەندە
هەســتی خۆتهوهریــی زۆر زیاتــره ،ئــەی
بۆچــی ڕێــژهی تووندوتیــژی لــه نێــو
گهورهســااڵندا بــه ڕادەیەکــی زۆر زیاتــر
دهبینرێ؟
گهرچی تووندوتیژی بهرههمی تووڕییه،
بــهاڵم خۆنیشــاندانی تووڕهیــی دهتوانــێ
بهشــێوهی جۆراوجــۆر خــۆی بنوێنــێ،
ڕهنگــه مانگرتــن بــۆ مندااڵنێــک کــه
لــه تهمهنــی دهورووبهری ســێ ســاڵیدان،
جێگرهوهی تووندوتیژی بێ.
ئالێــرهدا بۆچوونهکانــی «ئالبێــرت
بۆندۆڕا» بایەخی خۆی نیشــان دهدا که

ژینەکییەکانــی ئەنجامیان دەدات وەک
ئــەرک و لێپرســراوێکی گرینگ ســەیر
دەکات .ئــەو جــۆرە مرۆڤانــە خۆیــان
پــێ تایبەتــە و فیــز و ئیفــادە بەســەر
جەمــاوەرەوە لــێ دەدەن کــە گــەر ئــەوان
نەبــان ،کۆمەڵــگای مرۆیــی ڕێــگای
بەختەوەرییــان لــێ ون دەبــوو ،هــەر بۆیــە
لــە ڕوانگەی خۆیــان و موریدەکانیانەوە،
هەرچــی دەیڵێــن و هەرچــی دەیکەن بێ
هەڵەیــە و لــە بەرابەر هیــچ کەس و تاقم
و تەنانــەت کۆمەڵگاشــدا خۆیــان بــە
واڵمــدەر نازانن .نموونــەی بەرچاوی ئەم
تیپ کەسایەتییە ،دەتوانین بە تۆخی لە
ڕەفتار و کردەوەکانی خامنەییدا ببینین.

له ڕاســتیدا له بهرابهر خهڵکدایه .له وهها
ههلومهرجێکــدا ،دیکتاتــۆر تێدهکۆشــێ
تــا بــه دهمامکــی بــاوە گــهورهی بهڕێز و
دلۆڤــان ،ئهو مهودا و قهڵشــته پڕبکاتهوه،
بــهاڵم لهبهر ئهوهیکه دیالۆگێک له نێوان
ئــهو و خهڵکدا له گۆڕێ نییه و ههرچی
ڕوو دهدا مۆنۆلۆگــه ،ئهو گهمه و یارییه
ههڵخهڵهتێنــهش ترســی دیکتاتــۆر لــە ناو
نابــات ،ئــهو بــهردهوام لــه خهڵکێــک که
بێدهنــگ و مات له بهرابهریدا ڕاوەســتاون
دهترســێ و وهکــوو نهیاری خــۆی چاویان
لێ دهکات.
بۆ وێنه دهڵێن ئهژدهاک دوو مار لهســهر
شــانی بووه و مێشــکی الوانی کردووه به

ئهو وێنایەی سهبارهت به خۆمان ههمانه ،لەسەر ئهوهیکه واڵتێکی خاوهن کلتوورین و
شێوهژیانێکی ئارمانیمان ههیه و دهبێ ببین ب ه سهرمهشق بۆ واڵتانی تر،
ههڵهیهکی لە ڕادەبەدەر گهورهیه و بهبهراورد لهگهڵ واڵتانی تردا له ههلومهرجێکی زۆر خراپی
ڕهفتاریداین و شەڕانگێزی تێکەڵ بە کڕوتەونی ژیانمان بووە
ئــهم تووندوتیژییــهش بــه ڕادهیــهک 
بــه
ناخیــدا شــۆڕ بووهتــهوه کــه بڕســتی لــێ
بڕیــوه ،بــه پێویســتمان زانــی جارێکی تر
خوێندنهوهیهکمان ههبێ بۆ بۆچوونهکانی
فڕۆیــد لهســهر تووندوتیــژی .فڕۆیــد
ماکەکانــی تووندوتیژیمــان ئــاوا بــۆ
دەردەکێشێ و گەاڵڵەی دەکات:
ئــا) تووندوتــژی و خۆئهڤینــی
(نارسیستی)
لــه بۆچوونــی یهکهمــدا فڕۆید الی وایه
کــه تووندوتیــژی ئاکامــی خۆئهڤینییه،
ئــهو دهڵێ :لیبیدۆ(مهیلــی ژیان) بە دوو
شێوه بوونی هەیە:

دهڵێ:
«خۆماکــەکان (غرایز) ،وهکوو ههویری
خــاون ،کــه لــه نێــو قالبــی فێربــوون و
ئاقــاری کۆمهاڵیهتیــدا بیچــم دهگــرن و
دەڕسکێن».
ڕهنگــه ئــهم تێئۆرییــهی فڕۆید باشــترین
واڵم بــۆ ئــهو پرســیاره بــێ کــه بۆچــی
دیکتاتۆرهکان دهســت دهدهنه تووندوتیژی
ترسێنهر؟
خۆئهڤینــی گرینگتریــن تایبهتمهنــدی
دیکتاتــۆرهکان لــه دهرووندایــه ،کهوابــوو
جێی سهرســووڕمان نییه که تووندوتیژی
گرینگتریــن تایبهتمهنــدی دهرهکــی
ئهوانیش بێ.

ب) تووندوتیــژی و پارێــزگاری لــه
نهفس
فڕۆیــد لــه دووههمین بۆچوونیدا باســی
 Egoواتــه «مــن» دێنێتــه بهربــاس،
گهرچــی لیبیــدۆ بــه ڕهههنــد و دااڵنــی
چێــژدا تێدهپــهڕێ Ego ،لهگــهڵ
ڕاســتی ســهروکاری ههیــه و ئهســڵی
ڕاســتی وهبیــر «ئۆرگانیــزم» دهخاتــهوه
که ئهگهر ژان و برینێک بوونی ههبێ،
چێژوهرگرتــن نایهتــهدی ،کهوابــوو لــه
بهرابــهر شــههوهتدا تووندوتیژی وەســتاوه،
تووندوتیــژی هــهر وهک گۆڕهپانێکــی
مینــه که بــه چواردهوری حهرهمســهرای

خۆراکی ئهو دوو ماره .ئهوهی ئهژدهاک
کردوویــه له بهر تووڕهیــی نهبووه ،بهڵکوو
ترســی ئــهوهی ههبووه که نــهکا مارهکان
بچنه ناو گوێچکهیهوه و مێشکی بخۆن.
پ) توندوتیژی و خۆماکی مهرگ
شــهڕی یهکهمــی جیهانــی سیســتمی
فکــری فڕۆیــدی ڕووخانــد ،فڕۆیدیــش
وهکــوو بهشــی هــهره زۆری خهڵــک کــه
به ماڕشــی شــهڕ مهســت دهبن و داستانه
حیماســییه کۆنــهکان لــه فهزای شــهڕدا
پهیدا دهکهن ،ســهرەتا ڕازی به شــهڕ بوو،
له ســاڵی 1917ی زایینی ،واته ساڵێک
پێــش کۆتایــی هاتنــی شــهڕی یەکەمی

دیکتاتۆر تێدهکۆشێ تا به دهمامکی باوە گهورهی بهڕێز و دلۆڤان ،ئهو مهودا و قهڵشت ه
پڕبکاتهوه ،بهاڵم لهبهر ئهوهیکه دیالۆگێک له نێوان ئهو و خهڵکدا له گۆڕێ نییه و ههرچی ڕوو
دهدا مۆنۆلۆگه ،ئهو گهمه و یارییه ههڵخهڵهتێنهش ترسی دیکتاتۆر لە ناو نابات،
ئهو بهردهوام له خهڵکێک که بێدهنگ و مات له بهرابهریدا ڕاوەستاون دهترسێ و
وهکوو نهیاری خۆی چاویان لێ دهکات
 لیبیدۆی شتهکان (اشیاء) لیبیدۆی خۆئهڤینی (نارسیستی)مهیلی مرۆڤ بۆ شتهگهل و دیاردهکانی
دهرهوه ،ههڵقــواڵوی لیبیدۆی شــتهکان و
عیشــقی مرۆڤیــش بــه خــۆی ،بهرههمی
لیبیــدۆی خۆئهڤینییــه .بــه پێــی ئــهم
بۆچوونــه ههر شــتێ ههڕهشــه لــه بوونی
خۆئهڤینــی بــکات ،تووڕهیــی مــرۆڤ
دهخرۆشێنێ.
لێرهدا پرسیارێک دێته ئاراوه:

خۆگەورەبینــی نارسیســتییانە ،کــە لــە
دەروونناســیدا بە گــرێ کوێرەی دەروونی
مەســیحاش ناوبانگــی دەرکــردووە ،بــە
جۆرێــک نەخۆشــی کەســایەتی دەوترێ
کە مرۆڤ بە شێوەیەکی سەرسووڕهێنەر
هەســت بــە توانــا و لێوەشــاوەییەکی لــە
ڕادەبــەدەری خــۆی دەکات و کاتــێ بــە
لووتکــەی دەســەاڵتیش دەگات ،وەک
ڕزگاریــدەری کــۆی مرۆڤایەتــی خــۆی
دەبینــێ و تەنانەت کارە شەخســییەکانی
خــۆی کە بــۆ دابینکردنی پێداویســتییە

شــههوهتدا کێشــراوه تــا چێژوهرگرتن بێ
پشــتیوان نهمێنێتــهوه و پشــتی چــۆڵ
نهکرێ.
بــه پێــی بۆچوونــی فڕۆیــد دهبــێ
تووندوتیــژی دیکتاتۆرانــه بــه ئاکامــی
تــرس و خۆف بزانیــن تا تووڕهیی .مهودا
و دابڕانێــک کــه نیزامــی تووتالیتێــر و
پێکهاتــەی قۆچکی دهســهاڵت ،له نێوان
دهســهاڵتدار و گهلدا پێکی دێنێ ،دهبێته
هــۆی ئهوهیکه دهرکــهوێ که دیکتاتۆر
نــهک ههر کــوڕی خهڵک نییه بهڵکوو

جیهانــی ،شــانازی بــه ســهرکهوتنهکانی
ئیمپڕاتۆری پرۆس واته ئاڵمان ،ئۆتریش و
مهجارســتانهوه دهکرد .تێکشکانی ڕایش،
ماڕشــی حهماسه کۆنهکانی له فڕۆیددا
کوژانــدهوه و بــه بینینــی وێرانییهکانــی
دوای شــهڕ ســهبارهت بــه خــۆی و بــه
مرۆڤ ڕەشبین بوو.
فڕۆید قایل به دوو جۆر خۆماکە:
 خۆماکی مهرگ یا تاناتووس خۆماکی ژیان یا ئیرۆس.ئــەو دوو خۆماکــە هاوشــان و بەشــێوەی

هاوتەریــب لەگــەڵ یەکتــردا دەچنە پێش،
جــا هەر جــارەی یەکیان بە شــێوەی زیاتر
یــان کەمتــر خــۆی خۆیــا دەکات .ئــەوە
نییــە تەنیــا هــەر دانەیەکیان لــە دەروونی
مرۆڤەکانــدا بوونــی هەبێ؛ بــەاڵم ئەگەر
لــە واڵتێکدا خۆماکی ئێرۆس تۆختر بوو
ئــەوا تووندوتیژی تاکــی و کۆمەاڵیەتی
کەمتر دەبینرێ و نەمامی خۆشەویســتی
و تەبایــی ڕوو لــە گەشــە دەبێــت .بــەاڵم
گــەر پێچەوانەکەی بینــرا ئەوا خۆماکی
تاناتــووس یــان مــەرگ کــە تووندوتیژی
بەرچاوتریــن ماکــی ئــەم دیاردەیەیــە،
حاڵەتی زاڵ بەخۆوە دەگرێ .بۆ زاڵبوونی
خۆماکی ئیرۆس و تاناتووس ،سیســتمی
سیاسی واڵت بەرچاوترین ڕۆڵ دەگێڕێ.
کۆمــاری ئاخوندیــی کــە سیســتمی
قەیرانەکانــە ،کۆمەڵــگای ئێرانــی وا
تووشی تووندوتیژی تاقەتپڕووکێن کردووە
و وا خۆماکــی مــەرگ یــان تاناتووســی
پــەرە پێــداوە کــە ســەرلەبەری تاکەکانی
واڵتــی لــە تەک یەکتــرا دەرگیر کردووە
و تۆوی بێ متمانەیی و شــەڕانگێزی لە
نێــو دڵ و دەروونــی دانەدانەی تاکەکانی
کۆمەڵــگادا چانــدووە .ئەوەیــە کــە لــە
مــاوەی ســاڵێکدا تەنیــا لــە دەزگای داد
و شــۆرای چــارەی کێشــەدا ٢١ ،میلیۆن
پەروەندە حوکمی لەسەر دراوە!
ت) تووندوتیژی و توانای ماسووڵکهکان
کۆتاییهکانــی تهمهنــی فڕۆیــد له ژان و
تهنیاییــدا تێپهڕیــوە ،شــێرپهنجهی گهروو،
ژیانــی لــێ تــاڵ کــردووە و به ناچــار له
دهرمــان و مــادهی ســڕکهر کهڵکــی
وهرگرتــووە .دهســهاڵتی نازییــهکان کــه
دووبــاره لــه ســهر وێرانییهکانــی شــهڕی
یهکهمــی جیهانــی ،دهماڕشــی شــهڕیان
دهتووڕانــد و فڕۆیدیــان هێنــا ســهر ئــهم
بــاوهڕه کــه کــۆچ بــکات و کــۆچ کردن
دهرد و ژانهکانــی چهنــد هێنــده کــرد،
ئــهو بــه تێفکرینی ئێگزیستانسیالیســتی،
ســهرلهبهری ژیانــی پــێ ژان ،دهرد و
ئــازار بــوو و الی وابــوو ڕۆحــی مــرۆڤ
زیندانی لهشــه و ئالێرهدا فڕۆید گهیشــته
بۆچوونــی «تۆپزییخوازیــی ژینەکــی»،
واتە «جبرگرایی زیستی».
لــهو ماوهیــهدا کــه لــه ســهر فهلســهفهی
هونــهر لهنگهرێکــی کاراتــری گرتبــوو،
الی وابــووە کــه تووندوتیــژی بهرههمــی
سرووشــتی ماســووڵکهکانی مرۆڤــه و
وزهی ڕاگیــراو لــه نــاو ماســووڵکهکاندا،
بۆ ڕههابــوون (بهتاڵبوونەوە) ،تووندوتیژی
دهئافرێنــێ .هــەر بۆیــە خاوەنڕایــان الیــان
وایــە کە بــۆ کەمکردنــەوە و بەتاڵکردنی
خۆماکی تاناتووس بە شێوەی سرووشتی،
پێویســتە وەرزشــی چوارچێوەدار و بەبەهرە
ئەنجام بدرێ.

ژمارە ٢٠ ، ٧٧٤ی مەی ٢٠٢٠

البردنی ســفری ســەر پارەی ئیران لە دۆخی نەگونجاودا
فەرهاد سلێمانپوور
لــە ســێ دەیەی ڕابــردوودا چەند جارێک
باســی البردنی ســفری ســەر پارەی ئێران
کــراوە و لــە ئێســتا حکومەتــی حەســەن
رۆحانــی دەیهــەوێ  ٤ســفری ســەر پــارە
البەرێــت .ئەگەر پەرلەمانی ئیســامی و
«شــۆرای نیگەهبــان» پەســەندی بکەن،
ئەوا یەک تمەن یەکسانە بە سەد قڕان و
 10هەزار ڕیاڵ.
پــارە لەســەر بنەمــای متمانــەی گشــتی
دەگــەڕێ و ڕمێنــی هەیــە ،ئەگــەر بێــت
و خەڵــک متمانەیــان پــێ نەمێنێت ،ئەوا
لــە کۆڵــی دەکەنــەوە ،واتــە لــە ترســی
کەمبوونــەوەی زیاتــری بەهاکەی دراوی
تــر یــان زێــڕی پــێ دەکــڕن ،یــان پارەکە
سەرگەردان دەبێ و هەر کون و کەلێنێکی
دەست کەوێت خۆی تێ دەخزێنێت ،وەک
چــۆن ئــەم ماوەیــە رووی کــردە بــازاڕی
بوورســی ئێــران ،یــان ڕوو دەکاتــە بەشــی
نافەرمیی ئابووری.
سیاســەتی البردنــی ســفر لــەو واڵتانــەدا
ڕەچــاو دەکرێــت کــە بــەردەوام بــڕی
نەختینەییــان زۆر دەبێــت و تووشــی
هەاڵوســانی کــردوون و ئەمــەش بەهــای
پارەکەیانــی کــەم کردووەتــەوە و الوازی
کــردوون؛ کــە بەهای پــارە کــەم دەبێتەوە
خەڵــک لــە بەرامبــەر دراوی بەهێــزی
واڵتانــی تــردا خــۆ بەکــەم دەزانــن ،بــۆ
کڕینــی شــمەک دەبــێ پارەیەکــی زۆر
لەگــەڵ خۆیــان هەڵبگــرن ،کــرداری
هەژمارکــردن زۆری دەوێــت ،تێچــووی
لەچاپدانــی پــارە زیاتر دەبێــت و دەکەوێتە
ئەستۆی حکوومەت و خەڵک ،متمانەی
خەڵــک بە پــارە کەم دەبێتــەوە و لەوانەیە
وای لێبێــت خەڵک دراوی واڵتانی تر لە
جیاتی پارەی واڵتەکەیان بەکاربهێنێن کە
ئەمــە ئابــووری دەخاتە ژێــر کارتێکەری
بازاڕیی دارایی نێودەوڵەتییەوە.
ئەگــەر ئــەم کێشــەیە بــەردەوام بێــت ،ئەوا
کارامەیــی و بوونــی بانکــی ناوەنــدی و
حکومەت ئەکەوێتە ژێر پرسیارەوە ،وەک
چۆن دەمێکە ئەم دامودەزگایانە لە ئێراندا
ناکارامەییان دەرکەوتووە.
لێرەدایە کە بانکی ناوەندی دەســت بەکار
دەبێ و هەوڵ دەدات لە چەند ڕێگەیەکەوە
کە یەکێکیان کەمکردنەوەی سفری سەر
پارەیە ،متمانەکە بگەڕێنێتەوە و پارەکەی
بەهێز بکات.
بەگشتی مەبەست لە البردن یان گۆڕینی
ناوی پارە بۆ ئەم خااڵنەیە:
• گەڕاندنــەوەی «متمانەی» دەرەکی و
بەهێزکردنی پارە
• بەدەســتهێنانەوەی شــوناس و متمانــەی
ناوخۆ
• ئاســانکردنی کــرداری هەژمارکردن و
هەڵگرتنی پارە
• زیاترکردنــی شــەفافیەت لە کاروباری
فەرمــی حکومــەت وەک کاروبــاری
بودجە و ڕاپۆرتەکانی بانکی ناوەندی
• کۆنترۆڵکردنی بازاڕی دراو
• کەمکردنەوەی فشاری هەاڵوسان
• پێشگرتن لە بەکارهێنانی دراوی تر
•کەمکردنەوەی یەکەی «ئەسکەناس»
بــەاڵم مەبەســتی بەرپرســانی کۆمــاری
ئیسالمی شتێکی ترە؛
ئــەوان پێیــان وایــە البردنی ســفر ،پێگەی
ئێــران لــە ڕووی پــارەوە لە ئاســت جیهاندا
بــەرز دەکاتــەوە .پێیــان وایــە ئــەوەی کــە
پــارەی ئێــران لــە الوازتریــن دراوەکانــی
جیهانــە و ئێــران لــە ڕیــزی واڵتانــی
الوازدایە ،کۆماری ئیسالمی ئێرانی زۆر
ســووک کــردووە ،بۆیە دەیانهــەوێ ئەمە
کۆتایی پێ بهێنن.
گرنگتریــن هــۆکاری الوازبوونــی پــارە
بــۆ تێکچوونــی هاوســەنگی نێــوان بــڕی
نەختینەیــی (کــە دەستاودەســت دەکرێت)
لەگەڵ ڕێژەی شمەک و خزمەتگوزاریی
هەیــی (کۆبەرهەمی ناوخۆactual( ،
 ))GDPکۆمەڵگــە دەگەڕێتــەوە.
بــە پێــی ئامــارە فەرمییــەکان لــە ســاڵی
1357ەوە بــڕی نەختینەیــی ســااڵنە بــە
ڕێــژەی  %26زۆر بووە و لە  250میلیۆن

تمەنەوە بۆ  2300هەزار میلیارد تمەن لە
ســاڵی  1398زۆر بــووە ،بــەاڵم گەشــەی
( GDPشــمەک و خزمەتگــوزاری) لە
دەورووبەری ڕێژەی  %2بووە ،بەم شێوەیە:
%2
 %26زۆربوونــی نەختینەیــی
زۆربوونی GDP
واتــە لــە مــاوەی ئــەم چــل ســاڵەدا بــڕی
نەختینەیــی  9200قــات بــەرز بووەتــەوە،
بــەاڵم بــڕی شــمەک و خزمەتگــوزاری
تەنیا  5قات (هێندە).

خااڵنە بەدی هاتبێتن:
• ســەقامگیریی کەشــی ئابووریــی
تــەڤ (macro economy
)stability
• کۆنتڕۆڵکردنــی بــڕی نەختینەیــی بە
چەشــنێک لەگــەڵ ڕێــژەی زۆربوونــی
GDPدا یەکســان بێــت ،یــان خــود
زۆرکردنی بەرهەمهێنان بۆئەوەی پێبەپێی
زۆربوونی بڕی نەختینەیی بچێتە پێش
• کەمبوونی ڕێژەی هەاڵوسان

نــەکات ،ئــەوا گرفتەکــە چارەســەر نابێ
و کاریگەریــی نابــێ و دیســان بەهــای
پارەکە کەم دەبێتەوە ،وەک چۆن البردنی
ســفر لــە ڤێنێزۆئێــا و زیمبابــوە هیــچ
کاریگەرییەکی نەبوو.
زۆر واڵت ســفریان البــردووە ،هێندێکیــان
سەرکەوتوو بوون و هێندێکیان نا.
بــۆ یەکــەم جــار البردنــی ســفری پــارە لە
پاش شــەڕی دووهەمی جیهانی لە ئاڵمان
جێبەجێ کرا.

لــەو مــاوەدا دوو جــار نــاوی دراوەکــەی
بگۆڕێــت .لــە دەیــەی  1960تــا 1970
ڕێــژەی هەاڵوســانی ئێجــگار بــەرز بوو و
بەهــای دراوەکــەی مانگانــە بــە ڕێــژەی
 %30تا  %40کەم دەبوویەوە.
لــە  1967نــاوی پارەکــەی گــۆڕی
بــۆ کروزێــرۆی نــوێ (New
 ،)Cruzeiroبــەاڵم نەیتوانــی
هەاڵوســان کۆنتــرۆڵ بــکات و لە 1981
ڕێژەکــەی گەیشــتە  %151و لەو کاتەدا

ئــەم جیاوازییــە هــۆکاری بنەڕەتــی
هەاڵوســان (کــە نێونجــی زۆربوونــی

• کەمبوونــی کورتهێنانــی بودجــە (لــە
ڕێگــەی چاکســازیی بنەڕەتییــەوە بــۆ

لەو کاتەشــەوە تا ئێســتا نزیکەی بیســت
واڵت ســفری پارەیــان البــردووە کــە

سێ سفری البرد.
دیســانەکە لە  1989هەاڵوسان بە ڕێژەی

ســااڵنەی هەاڵوسان لە 1357ەوە تا ئێستا
نزیکــەی %20ە) و کەمبوونەوەی بەهای
دراوی ئێرانە لە بەرامبەر دراوەکانی تردا.
هەاڵوسان و الوازبوونی پارە هێزی کڕینی
خەڵکــی (پــارەی) کــەم کردووەتــەوە ،بۆ

ئــەوەی حکومــەت ئەوەنــدە لــە بانکــی
ناوەنــدی پــارە قــەرز نەکات ،واتــە پارە لە
چاپ نەدات)
• سەربەخۆبوونی بانکی ناوەندی
• جێگیریی نرخی دراو

هێندێکیان وەک تورکیە ،کۆریا ،روســیە
و ئیســراییل ئامانجەکەیــان پێــکاوە و
سەرکەوتوو بوون و هێندێکیان نا؛ هێندێ
واڵت چەنــد جارێــک ســفرییان البــردووە
بــەاڵم ســەرکەوتوو نەبــوون ،بــۆ نموونــە،

 %143بــەرز بوویــەوە و وایکرد حکومەت
چەند ســفرێک البات و ناوی دراوەکەی
بگۆڕێت .لە  1993هەاڵوســان گەیشتەوە
 %2000و دیسان سێ سفری البرد.
حکوومەت هەوڵی دا هەاڵوسان کۆنترۆڵ

ئەگەر بەر لە البردنی سفر ،حكوومەت کۆمەڵێک چاکسازیی بنەڕەتی نەکات ،ئەوا گرفتەکە
چارەسەر نابێ و کاریگەریی نابێ و دیسان بەهای پارەکە کەم دەبێتەوە ،وەک چۆن البردنی سفر لە
ڤێنێزۆئێال و زیمبابوە هیچ کاریگەرییەکی نەبوو

ئەم سیاسەتەی البردنی سفری سەر پارە و گۆڕینی ڕیاڵ بە تمەن سیاسەتێکی ڕووکەشانەیە و
ناوەڕۆکی ئابووری دەست لێ نادرێت ،واتە دۆخ و کەش و پێکهاتەی ئابووریی ئێران کە پێویستی بە
چاکسازیی ڕاستەقینە هەیە ،دەستی لێنادرێت
نموونــە ،لــە ســاڵی  ،1357یــەک کیلــۆ
گۆشتی مەڕ بە  23تمەن دەکڕدرا ،بەاڵم
ئێستا زیاترە لە  50هەزار تمەن.
ئێســتا لــەم دۆخــە هەاڵوســاناوییەدا و
زیــدەی بــڕی نەختینەیــی لــە بــازاڕدا،
کۆمــاری ئیســامی دەیهــەوێ ســفری
ســەر پــارە البەرێــت .بەپێــی ئەزمــوون و
لێکۆڵینــەوەکان تەنیــا ئەو کاتــە البردنی
ســفر کاریگەریــی ئەرێنــی دەبێت کە ئەم

• نەبوونــی هەڵەخەرجــی و خەرجــی
ناپێویستی حکومەت
• بوونی پێوەندییەکی ئاسایی سیاسی و
ئابــووری لەگــەڵ واڵتانی تردا (ئەم خاڵە
زۆر گرنگە)
• بوونــی متمانەیەکی زۆری کۆمەڵگە
بە سیاسەتەکانی حکوومەت
ئەگــەر بەر لــە البردنی ســفر ،حكوومەت
کۆمەڵێــک چاکســازیی بنەڕەتــی

ئارژانتیــن  4جار ،یێگۆســاڤیای پێشــوو
 5جــار ،برێزیــل  6جــار ،بۆلیڤی  2جار و
ئۆکراین سێ جار.
چەند نموونەیەک:
برێزیل؛ لە 1930ەوە تا ئێســتا لە  6جاردا
 18ســفری البــردووە و  8جــار ناوەکــەی
گۆڕیوە.
لــە  1930تــا  1942ڕێژەی هەاڵوســانی
لەڕادەبــەدەر بــەرز بــوو ،ئەمــەش وایکــرد

بکات ،بەاڵم هێشــتا ســەرکەوتوو نەبووە و
ئارژانتیــن گرانتریــن واڵتــی ئەمریــکای
التینە.
زیمبابــووە؛ لــە  2003کاتێــک ڕێــژەی
هەاڵوســان گەیشــتە  ،%1000حکومەتی
ڤێنزۆئێــا هەوڵــی دا ســێ ســفری ســەر
پارەکەی البات.
حکوومەت لە کردەوەدا هیچ هەنگاوێکی
بــۆ کەمکردنــەوەی هەاڵوســان هەڵنەهێنا
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و تەنیــا بــاری دەروونــی ال گرنــگ بوو،
بۆیە لە پاش ماوەیەک دیســان هەاڵوسان
دســتی پێکــردەوە و دۆالری زیمبابــووە
هەرەسی هێنا .ڕێژەی هەاڵوسان بۆ زیاتر
لە سەدا  11ملیۆن ( )%11000000بەرز
بوویــەوە ،حکومــەت بایــی  100میلیــۆن
دۆالر billsی خســتە ڕوو کــە ئەمــەش
نــەک کێشــەکەی چارەســەر نەکــرد
بەڵکوو بووە هۆی کێشــە لە بازرگانی و
لە کرداری هەژمارکردنی حیســابەکاندا.
ڕێــژەی زۆری نەختینەیــی لــەم واڵتــەدا
بووەتە گرفتێکی سەرەکی بۆ خەڵک.
ڤێنزۆئێــا؛ حکوومەتی نیکۆالس مەدۆرا
لــە هاوینــی ســاڵی پێشــوودا ()2018
پێنــج ســفری پارەکــەی البــرد و نــاوی نا
بۆلیڤــاری ســەربەخۆ(Soberano
 ،)Bolivarبــەاڵم لەبەرئــەوەی بەرلــەم
البردنــە هیــچ چاکســازییەکی نەکــرد و
هــەر وەک پێشــتر پارەی لــە چاپ دەدا،
ئەوا ئەو سیاســەتە هیچ ئاکامێکی نەبوو
و دیســان هەاڵوســان بەرز بوویەوە و بەپێی
ســندوقی نێودەوڵەتــی دراو (دراودان)
ڕێــژەی هەاڵوســان لــە 2019دا گەیشــتە
سەدا 10میلیۆن (.)%10000000
تورکیــە؛ لــە دەیــەی  1980ئابووریــی
تورکیە تووشــی هەاڵوســانێکی زۆر بەرز
هاتبــوو ،لــە ســاڵی  2000خەڵــک بــۆ
کڕینــی نــان دەبوو چەند میلیۆن لیرە پارە
بدەن ،یەک سەندویچ بە سێ میلیۆن لیرە
بوو .لە  2005تورکیە  6سفری پارەکەی
البــرد ،بــەاڵم بەر لە البردنی ســفرەکە ،بە
هاوکاریــی ســندوقی نێودەوڵەتــی دراو
چەنــد چاکســازییەکی لــە چۆنییەتــی
خەرجیی حکوومەت و سیستەمی بانکیدا
کرد و توانی هەاڵوسان کۆنترۆڵ بکات،
بۆیە سیاسەتی البردنی سفر لەوێ سەری
گرت.
ئەم سیاســەتەی البردنی ســفری سەر پارە
و گۆڕینــی ڕیــاڵ بە تمەن سیاســەتێکی
ڕووکەشــانەیە و ناوەڕۆکــی ئابــووری
دەســت لــێ نادرێت ،واتــە دۆخ و کەش و
پێکهاتــەی ئابووریــی ئێران کە پێویســتی
بە چاکســازیی ڕاســتەقینە هەیە ،دەستی
لێنادرێــت ،بۆیە تا ئەم کێشــانەی خوارەوە
لــە ئابووریــدا هەبــن ئــەم سیاســەتە ســەر
ناگرێت:
• ئابووریــی دەوڵەتــی بــێ پرنســیپ و
بوونی ڕێنتخۆری
• ســەربەخۆنەبوونی بانکــی ناوەنــدی و
سیستمی ناکارامەی بانکیی ئێران
• گەورەبوونــی قەبــارەی حکومــەت و
زۆربوونی خەرجییەکانی حکوومەت
• بوونی ســزای ســەر ئابووریی ئێران کە
تا دێت زیاتریش دەبێت
• کۆنتڕۆڵنەکردنی هەاڵوسان
• زۆربوونــی بــێ بەرنامەیــی بــڕی
نەختینەیی
• کەمبوونــەوەی زۆری داهاتــی نــەوت
لەم کاتەدا
• گەشــەی ژێــر ســفری ئابووریــی ئێران
کــە بــە واتــای بچووکبوونــەوەی زیاتری
ئابوورییە
• لەبارنەبوونــی کەشــی ئابــووری بــۆ
وەبەرهێنان و کاروکاسبی
• نەبوونــی هیــچ بەرنامەیەکــی
ڕوون و دیاریکــراو بــۆ چاکســازیی لــە
ئابووریــدا (هەڵبــەت ئــەم سیســتمە هیــچ
چاکسازییەک هەڵناگرێت).
• خراپبوونــی پێونــدی ئێــران لەگــەڵ
واڵتانی تر کە لەسەر حیسابی ئابوورییە
• بەدینەکردنــی ئاســۆیەکی ڕوون بــۆ
ئابووری لە چوارچێوەی ئەم ڕێژیمەدا
البردنــی ســفر لــە پــاش کۆمەڵێــک
چاکسازیی ئابووری ،دارایی و یاساییەوە
دەکرێت ،ئەمەی ئێران زیاتر بۆ بانگەشەی
سیاسی و بۆ ئەوەیە ڕاتەکانێکی دەروونی
لە خەڵکدا دروست بکات و بەو ڕاتەکانە
هەاڵوســان و کەمبوونــەوەی بەهــای
دراوەکــەی پــێ ڕابگرێــت ،لەوانەیــە بــۆ
ماوەیەکــی زۆر کــورت چارەســەر بێــت،
بەاڵم دیســان هۆکارەکانــی بەرزبوونەوەی
هەاڵوســان دەســت پێدەکەنەوە و هەاڵوسان
بــەرز دەبێتــەوە و لەگــەڵ خۆیــدا دیســان
بەهای پارە کەم دەکاتەوە.
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ژمارە ٣١ ، ٧٧٤ی بانەمەڕی ١٣٩٩

پهلهقاژهی شاردنهوهی خوێنرشتن

شەماڵ تەرغیبی
ســااڵنێکی دورودرێــژە کــە ســەرانی
کۆمــاری ئیســامی بــە وانەوەرگرتــن
لــە دەسەاڵتبەدەســتانی پێــش لــە خۆیان و
بەپێــی پێناســەیەک کــە لــە عەداڵــەت
و دەســەاڵتداری کردوویانــە و بــۆ
جێگیرکردنــی ئــەو جۆرە لە حکومەت کە
ویســتوویانە ،دەســتیان لە ڕشــتنی خوێنی
گــەورە و بچــووک نەپاراســتووە و هــەر
جــارەو بــە ناوێــک هەوڵــی پاکتاوکردنی
خەڵکانــی نــاڕازی و دەمکوتکردنــی
دژبەرانی خۆیان داوە.
ئاوڕدانەوەیەکــی خێــرا لــە ڕابــردووی ئەم
ڕێژیمــە ئەو وتە مێژووییەمان جارێکی تر
بــۆ زینــدوو دەکاتــەوە کــە «داگیرکەر بە
کوشــتن و تااڵن و تاوانەوە ماوە» و ئەمە
ڕەمزی بەردەوامی لە حوکمڕانییەتی!
یەکێــک لــەو نموونــە زیندووانــە کــە
هەنووکــەش پــاش زیاتــر لــە شــەش
مانــگ هێشــتا مــژاری باس و خواســتی
بەشــێکی بەرچــاو لــە خەڵکانــی ئێرانــە،
پرســی کوشــتاری بێبەزەییانــەی مانگــی
خەزەڵوەری ساڵی ڕابردووە کە لە زیاتر لە
 100شــاری ئێــران و بــەدوای گرانکردنی
نرخــی بێنزین هاتە ئاراوە و وەک ڕۆیتێرز
ئامــاژەی پێکــرد زیاتــر لــە  1500کــەس
بەهۆیــەوە لەالیــەن هێــزە چەکدارەکانــی
ڕێژیمەوە کوژران بەاڵم پاش ئەم ماوە دوور
و درێژە هێشــتا هیچ ئامارێک لەپێوەندی
لەگــەڵ گیــراوان و کوژراوانی بەشــێوەی
فەرمــی لەالیــەن ناوەنــدە پێوەندیدارەکانەوە
نــەدرکاوە! نەتەنیــا هیــچ ئامارێکــی
باوەڕپێکــراو لەمبــارەوە بــاو نەکراوەتــەوە
بەڵکوو لەوپەڕی ڕووهەڵمالراویدا وەزارەتی
نێوخــۆی ڕێژیم لە چەند رۆژی ڕابردوودا
ڕایگەیاندووە« :لە کوشــتاری خەزەڵوەردا
ئێمە هیچ نەخشــێکمان نەبــووە!» ئەمەش
دوای ئــەوە هاتــە گــۆڕێ کــە چەنــد
نوێنەرێکــی مەجلیســی ڕێژیم ،شەخســی
وەزیــری نێوخۆیــان وەک تۆمەتبــاری ئەو
جینایەتە ناساند.
یاری کردن بە خوێن و عەقڵ و کەرامەتی
تاک لە کۆمەڵگای ئێران لەالیان ڕێژیمە
یەک لەدوای یەکەکانی زاڵ بەســەر ئەم

واڵتــە پرســێکی نامــۆ نییە و ســااڵنێکی
دوورودرێــژە کــە «ناوەنــد» بەرامبــەر بــە
گەالنی نیشــتەجێ لــە جوغڕافیای ئێران
ئــەم شــێوەڕوانین و سیاســەت کردنەیــان
گرتۆتە بەر.
کاتێــک خومەینــی ،وەک گەورەتریــن
جەلــادی زەمانــە نوســخەی بــۆ
شــوێنکەوتووە گــوێ لەمســتەکانی و
دەســەاڵتدارانی دوای خــۆی پێچایــەوە
و شــەڕی بــە نێعمەتــی ئیالهــی زانــی،

بــوون ،ڕێچکەی تااڵنکاری و تاوانباری
دەگرنــە بــەر و بــێ ســڵەمینەوە لــە ســەر
شــەقام و لەپێــش چــاوی ســەدان میلیــۆن
مرۆڤ و بێشەرمانە چەک لە کاسبکار
و بــازاڕی و خوێنــدکار و ژن و منــداڵ
دەکێشــن تا جینایەتی خەزەڵوەر بقەومێنن
و بســەلمێنن کــە خوێنمژتــر لــە خۆیــان
بوونی نییە.
وەک بڵــەی بیانهــەوێ لــە کێبڕکێــی
قاتاڵنــی مێژوودا پشــتی مائــۆ و هیتلێر

ناوچــە عەرەبنشــینەکان و  ،...چەواشــە
و گۆڕینــی مێــژوو و وانەکانــی خوێندن
لــە قازانجــی نەتــەوەی وەهمیــی ئێراندا،
ســووکایەتی پێکــردن و دواکەوتــوو
نیشــاندانی فەرهەنگ و نەریت و زمانی
نەتــەوەی کــورد و باقــی نەتــەوەکان،
تێکدانــی ئابــووری ،کلتــوور ،ژینگــە و
مێشــکی تاکەکان لە کوردستان ،بێبەش
کردنــی خەڵکــی ئــەو هەرێمانــەی کــە
نەتــەوە ســتەملێکراوەکانی تێــدا دەژیــن

دووچاوگییەکانــی بەرامبــەر بــەم هەرێمە
زۆر زیاتر بووە؛
ئەوەیکــە روونــە کۆمــاری ئیســامی
لــە پێوەندیــی لەگــەڵ داماڵینــی بایــەخ
و نــۆرم و بەهاکانــی کۆمەڵگــەی
کوردســتان زۆر ورد و بەپێــی پــرۆژە لــە
رۆژهــەاڵت جوواڵوەتــەوە و بــۆ بەئــاکام
گەیاندنی مەبەستەکانی خۆی لە هەموو
ئامرازەکانــی بەردەســتی کەڵــکاوەژووی
وەرگرتووە و بەپێی زار و ئایین و ئایینزای

کۆماری ئیسالمی لە پێوەندیی لەگەڵ داماڵینی بایەخ و نۆرم و بەهاکانی کۆمەڵگەی کوردستان
زۆر ورد و بەپێی پرۆژە لە رۆژهەاڵت جوواڵوەتەوە و بۆ بەئاکام گەیاندنی مەبەستەکانی خۆی لە
هەموو ئامرازەکانی بەردەستی کەڵکاوەژووی وەرگرتووە و بەپێی زار و ئایین و ئایینزای جۆراوجۆری
کۆمەڵگەی کوردیی ،پیالن و شێوازی جۆراوجۆری رەچاو کردووە
ڕوون بــوو کــە ئامانجی ئەم شــەڕخوازییە
الیەنێکــی دیاریکراو نییە بەڵکوو تەواوی
ئەو کەســانە دەگرێتەوە کە ئەویان قبووڵ
نییە؛ چ سەدام حسەین بێ ،چ ئامریکا و

لــە عــەرز بــدەن و لــە لووتکەی خشــتەی
تاوانباراندا دابنیشن.
کــەم نەبــووە ئــەو ســووکایەتییانەی کــە
ڕێژیمــی تــاران دەرحەق بــە گەالنی ئێران

لــە زۆربــەی ئیمکانــات و ئامرازەکانــی
خۆشــبژێوی ،ســڕینەوی فیزیکــی
تاکــە بەرهەڵســتکارەکانی ســەر بــە
نەتــەوەکان ،هەوڵدان بۆ ســڕینەوەی هێما

جۆراوجۆری کۆمەڵگەی کوردیی ،پیالن
و شێوازی جۆراوجۆری رەچاو کردووە.
پڕئاشــکرایە کــە بەشــێکی بەرچــاو لــە
کوردســتانی خۆرهەاڵت پێرەوی ئایینزای

تەقەی ڕاستەوخۆی هێزەکانی ریژیم لە خەڵکی ڕاپەڕیوی کرماشان و جوانڕۆ و ئیالم دوای
ئەوە هاتە گۆڕێ کە شیرەکوڕانی ئیالم و لەک و کەلهۆڕ دەست بە تفەنگ دەنگی رزگاریخوازی و
کوردایەتییان بە گوێی داگیرکەراندا خوێند و سەلماندیان
کە سیاسەتی داگیرکارانەی رێژیم شکستی هێناوە و باشووری زاگڕۆس چەقی خەباتێکی سەختە لە
دژیان و ئەو پەیامەی پێ دان کە کۆڵەکەی ئەو شارستانییەت و فەرهەنگەی خەریک بوو بە سووک
کردنی شارستانییەت و فەرهەنگی نەتەوەکانی ئێران و بەتایبەتیش نەتەوەی خاوەن رابردووی کورد،
خۆی بینا بکا و سەر لە ئاسمان بسوێ ،ئێستا لە ژێر پێی تێکۆشەرانی کورد و بەتایبەت کوردانی
باشووری زاگڕۆسدا دەناڵێنێ
ئیســڕاییل و چ نەتەوە ســتەملێکراوەکانی
ئێران.
هــەر ئەمــەش وای کرد کە لە ماوەیەکی
زەمەنــی کورتــدا مەغۆلئاســا کەوتــە
گیانــی هــەزاران و میلیۆنــان مرۆڤــی
بێتــاوان و ئەوپــەڕی دڕندەیی و نەهامەت
بوونــی خــۆی ســەلماند تاکــوو گــرێ
دەروونییەکانی دامرکێنێتەوە بەاڵم ئەوەی
ڕوون بــوو ئــەم بناغە هــەروا زوو کۆتایی
پــێ نایــەت و پــاش ئەویــش ،میراتگــرە
خوێنمژەکانــی کــە لە هەمان تیرە و تەبار

کردوویەتی و ئێســتەش لێیــان بەردەوامە؛
ســووکایەتیگەلێک کــە ئامانجێکــی
گشــتی لــە پشــتە و ئەویــش پاکتــاوی
شوناســیی ئــەم نەتەوانەیــە کــە نموونــە
لەوبارەوە زۆر و زەوەندە؛
پەراوێزخســتنی زمانــی کــوردی لــە
سیســتمی پــەروەردەدا ســەرەڕای ئــەوەی
لــە قانوونــی بنەڕەتــی واڵتــدا هاتــوە،
گۆڕینــی نــاوە کوردییەکانــی ناوچــە
جۆراوجۆرەکانــی کوردســتان ،هەوڵــدان
بــۆ گۆڕینــی دیموگرافیای کوردســتان،

نەتەوەییەکانــی ئەم گەالنە ،تووش کردن
کۆمەڵگــە بــە پەتــا و دیــاردەی دزێــو و
ماڵوێرانکــەری وەک ئیعتیــاد و ...
کــە لــەم نێوانــەدا کورد پشــکی شــێری
بەرکەوتــووە ،تەنیا چەند نموونەیەکن بۆ
تێکدانــی بــاری دەروونی ئــەم گەالنە تا
دواجار تێکشــکاندنی کەسایەتییانی لێ
بکەوێتەوە.
بــەاڵم لەگــەڵ هەمــوو ئەمانەشــدا
تێڕوانینی ڕێژیم بەنیسبەت کوردستانەوە
زۆر جیاوازتر بووە و ئاســتی هەاڵواردن و

شــیعەن و ئــەو رووبــەرەی رۆژهــەاڵت
کــە شیعەنشــینە ،خــاوەن دەوڵەمەندتریــن
ســەرچاوەی ژێرزەوینــی و بانزەوینییــە،
هــەر بۆیە کۆماری ئیســامی کە خۆی
بــە ناوەنــد و رێبەرایەتــی بــەرەی شــیعی
جیهانــی دەزانــێ هەوڵــی داوە زیاتریــن
کەڵــک لەو هەســتە ئایینییە وەربگرێ و
لــە خەســارگەیاندنی بە زمانی کوردی و
نەتەنیا زمان بەڵکوو شوناسی دانیشتووانی
پارێزگەکانــی کرماشــان و ئیــام و
لوڕســتان و بەگشــتی ئــەو ناوچانەی کە

بە باشــووری زاگڕۆس دەناســرێن لە هیچ
هەولێک درێغی نەکردووە.
بــەاڵم ســەرنجڕاکێش ئەوەیــە کــە لــە
دەیــەی چــوارەم و تەنانــەت پێــش ئــەو
دەیەیەی تەمەنی کۆماری ئیسالمیشدا،
هەســتی نەتەوایەتــی و کوردایەتــی لــەو
بەشــانە بــەردەوام خــۆی بەرهــەم هێنایەوە
و ئــەو ئامانجــەی کــە رێژیــم توورەکەی
بــۆ هەڵدوریبــوو ،بــووە بڵقــی ســەر ئــاو و
باشــووری زاگڕۆس وەک ژیلەمۆی ژێر
خۆڵەمێش گەشایەوە و هەموو ریسەکانی
ڕێژیمی کردە خوری ،بە چەشــنێک کە
هەنووکــە باشــووری زاگــرۆس لــە بواری
خەباتــی مەدەنــی و شوناســخوازییەوە لــە
لووتکەدایە و فۆبیا و ترسی داگیرکەران
لە کورد و کوردایەتی گەیشتە ئاستێک
کــە لــە خەزەڵوەری خوێنیندا کرماشــان و
شــارەکانی زۆرتریــن کــوژراو و برینداری
لێکەوتــەوە .تەقــەی ڕاســتەوخۆی
هێزەکانــی ریژیــم لــە خەڵکــی ڕاپەڕیوی
کرماشــان و جوانــڕۆ و ئیــام دوای ئــەوە
هاتــە گــۆڕێ کــە شــیرەکوڕانی ئیــام
و لــەک و کەلهــۆڕ دەســت بــە تفەنــگ
دەنگــی رزگاریخوازی و کوردایەتییان بە
گوێی داگیرکەراندا خوێند و ســەلماندیان
کــە سیاســەتی داگیرکارانــەی رێژیــم
شکســتی هێنــاوە و باشــووری زاگــڕۆس
چەقــی خەباتێکی ســەختە لەدژیان و ئەو
پەیامــەی پــێ دان کــە کۆڵەکــەی ئــەو
شارســتانییەت و فەرهەنگــەی خەریــک
بــوو بــە ســووک کردنــی شارســتانییەت
و فەرهەنگــی نەتەوەکانــی ئێــران و
بەتایبەتیــش نەتــەوەی خــاوەن رابــردووی
کورد ،خۆی بینا بکا و ســەر لە ئاســمان
بســوێ ،ئێســتا لە ژێر پێی تێکۆشــەرانی
کــورد و بەتایبــەت کوردانــی باشــووری
زاگڕۆسدا دەناڵێنێ.
بەگشــتی و بەکورتــی ئەوەیکــە دەبــی
پێمــل بیــن پێی ئەو کەتوارەیــە کە ڕێژیم
نەیتوانیــوە و ناتوانــێ بــە گەنــم گەنــم
کردنی خوێنی ئازادیخوازان و شــەهیدانی
ســەر شــەقام و نکۆڵیکــردن لــە ویســتە
بەرحەقەکانی گەالنی ئێران ،کۆتایی بەم
ڕەوت و ئاقارە ئازادیخوازانەیە بێنێت و ئەو
ڕێگــەی کــە ئــەو گرتوویەتە بــەر هەمان
ڕێچکــەی دیکتاتۆرانی زەمانە کە تاران
نەیتوانیوە وانەیان لێوەر بگرێ.

حەشیمەتی پیر ،واڵتی الواز ،داهاتووی ناڕوون
جاقل
ڕاوێــژکاری بــااڵی وەزارەتــی لەشســاخی
کۆمــاری ئیســامی ڕایگەیانــدووە :تــا
 ٣٠ســاڵی تــر ئێران دەبێتــە پیرترین واڵتی
جیهان بەچەشــنێک کە لە نێوان  ٣کەس
یەک کەســیان ســەروو  ٦٠ساڵ تەمەنیان
دەبــێ! بەپێــی دواییــن زانیارییەکانــی ئەم
وەزارەتخانەیــە کــە بــە بیانــووی «ڕۆژی
نیشــتمانی حەشــیمەت» درکاوە ،ڕێــژەی
وەچەخســتنەوە و زاوزێ لــە ئێــران ســاڵ
لەگــەڵ ســاڵ کەمــی کــردووە و ئــەم
ڕەوتەش هەروا بەردەوامە.
محەممەد ئیســماعیل ئەکبەری لەمبارەوە
وتوویەتــی« :لــە ســاڵی ٩٨دا بەبــەراورد
لەگەڵ ســاڵی پێشووتر  ١٧٠هەزار منداڵ
کەمتــر لــە دایــک بــوون کەواتــە نرخــی
گەشــەی حەشــیمەتی ئێــران هەنووکــە
کەمتر لە ٪١ە».
باڵوبوونــەوەی ئــەم هەواڵــە لــە دوو
ڕەهەنــدەوە جێــگای بــاس و مشــتومڕە؛
یەکــەم نالەباربــوون و نەگونجاوبوونــی
دۆخــی ژیــان ،چ لــە ڕووی سیاســی و
کۆمەاڵیەتــی و چ لــەڕووی ئابــووری و
فەرهەنگییــەوە ،و دووهــەم واڵمنەدانەوەی
خەڵکانی نیشــتەجێ لە ئێران بە داخوازی
و داواکارییەکانــی ڕێژیــم و لەســەرووی
هەمووان عەلی خامنەیی!
ســااڵنێکی دوورودرێــژە کــە لــە
هەمــوو بــوارە سیاســی ،کۆمەاڵیەتــی،

ئابــووری و فەرهەنگییەکانــەوە،
نەتــەوە ســتەملێکراوەکانی ئێــران
دەچەوســێندرێنەوە؛ بێــکاری ،گرانــی،
هــەژاری ،بەرزبوونــی نرخی چارەڕەشــی،

کۆی ئەم گرفت و کێشانەش وایان کردووە
کــە دەبینیــن الوانــی ئــەم واڵتــە بەهۆی
تــرس لــە داهاتووی ناڕوونیــان ئامادە نین
مــل بــۆ خواســتە کەســۆکییەکانیان یــان

زۆر و بێئەژمار بێت!
کەواتــە بــێ دڕدۆنگــی و دوودڵــی
دەتوانیــن بێژیــن یەکێک لە ســەرەکیترین
هۆکارەکانی کەمبوونەوەی نرخی زاوزێ

بەمالوە بەردەوام بانگەشە و پڕوپاگەندای
ئــەوە دەکــەن کــە ئێــران دەبــێ خــاوەن
حەشــیمەتی چەندســەد میلیۆنــی بێــت و
عەیبــە بۆ واڵتێکی وەک ئێران کە تەنیا

خەڵک باش لەوە تێگەیشتوون کە ڕێژیم نەک بۆ ئاوەدانی واڵت بەڵکوو بۆ وەدەستخستنی هێزی
مرۆیی زیاتر و ملکەچتر هەوڵ دەدات تاکوو بە پەروەردە و بارهێنانە ژاراوییەکانی خۆی
خەڵکانی گوێ لە مستی ئاڵقەلەگوێ وەدەست بێنێ
کە پیالنە دژەمرۆییەکانی پێ جێبەجێ بکات
نەبوونــی هیــوا بــە داهاتــوو ،مراندنــی
حــەز و خولیــاکان ،دەرگیربــوون لەگــەڵ
چەندیــن شــەڕی ماڵوێرانکــەر ،گرتــن،

داخوازیــی بنەماڵەکانیــان و عورفــە
کۆمەاڵیەتییــەکان ڕابکێشــن و بــەردەوام
خۆیــان لــە پرســی پێکهێنانــی ژیانــی

لــە ئێــران بــۆ ناســەقامگیرییە ئابووری و
کۆمەاڵیەتییــەکان دەگەڕێتــەوە ،واتــە بە
زیادتربوونــی گرفتە ئابوورییەکان ڕێژەی

 ٨٠میلیۆن حەشیمەتی هەبێ!
عەلی خامنەیی لە ساڵی ٩٣دا بە فەرمی
باسی لەوە کرد کە دەبێ بۆ پێشکەوتنی

ئەگەر شتێک جێگەی نیگەرانی بێت ئەوا قەیران و چەلێنجە ژینگەییەکانە کە تەنانەت بڕستی
لە ژیانیش بڕیوە؛ ئەوەیکە دەبێ لێی بترسین و وریای بین هەوڵدانە بەردەوامەکانی ڕێژیمە بۆ
هەاڵیسانی شەڕ؛ ئەوەیکە جێگەی ترسە قاتوقرکردنی خەڵک و برسیەتییە کە خەڵک ناچار دەکات
لە زبڵدانەکاندا نانی شەوانەیان وەدەست بخەن؛
کە کۆی ئەمانە دەرەنجامە سیاسەتە کەاڵن و وردەکانی ڕێژیمە و هیچی تر
ئەشــکەنجە ،کــوژران ،ئێعــدام ،میــن و
دەیــان و ســەدان دیــاردە و قەیرانــی تــری
گــەورە و بچــووک وێنایەکی ڕووتن لەو
ژیانــە کوڵەمەرگییــەی کــە لە ســێبەری
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامیدا یەخەی
ئەم گەلە چەوسێندراوانەی دادڕیوە و لێی
نابێتەوە.

هاوبــەش دەشــارنەوە؛ یان تەنانــەت ئەگەر
ملکەچــی خواســتە دەروونــی و بەرحەقــە
ئینســانییەکانیان ببــن ،بەپێچەوانــەی
مەیلی دەروونییان ئامادە نەبوون پڕۆسەی
وەچەخســتنەوە کــە پرســێکی سرووشــتی
بوونەوەرەکانــی گــۆی زەوییــە جێبەجــێ
بکــەن ،کــە ڕەنگە نموونەی لەو چەشــنە

وەچەخســتنەوەکانیش کــەم و کەمتــر
دەبنەوە.
ڕەهەندێکــی دیکــەی ئەم باســە دەتوانێ
نافەرمانییەکی خۆڕســکی دانیشتووانی
جوغڕافیــای ئێــران بێــت بەرامبــەر بــە
دەســەاڵت و لەســەرووی هەمــووان عەلی
خامنەیــی کــە النیکــەم لــە ســاڵی ٩٣

«ئێــران» خەڵــک لــە سیاســەتی یــەک
منداڵــی و دوومنداڵــی دوور بکەونــەوە و
هەوڵ بۆ خســتنەوەی وەچــەی زیاتر بدەن
تاکــوو ئێــران ئــاوەدان ببێتــەوە و خەونــی
دوژمنان لە گۆڕ بنرێ!!! لەم ڕاستایەشدا
دەیــان فیلم و ســریاڵ ســازکران و ســەدان
نووســراوەی ســەیر و ســەمەرە لــە دەزگا

ژاراوییە تەبلیغییەکانی ڕێژیمەوە شــەو و
ڕۆژ بــە گوێی خەڵکیاندا دەدا کە ڕێبەر
وای فەرمــووە و دەبــێ ملکەچ بن! بەاڵم
چاوکراوەیــی خەڵــک ئــەم سیاسەتەشــی
وەک زۆریــک لــە بەرنامە و پیالنەکانی
دیکــەی کــردە بڵقــی ســەر ئــاو ،چونکە
خەڵــک بــاش لــەوە تێگەیشــتوون کــە
ڕێژیــم نەک بــۆ ئاوەدانــی واڵت بەڵکوو
بۆ وەدەستخســتنی هێــزی مرۆیی زیاتر و
ملکەچتر هەوڵ دەدات تاکوو بە پەروەردە
و بارهێنانە ژاراوییەکانی خۆی خەڵکانی
گــوێ لــە مســتی ئاڵقەلەگــوێ وەدەســت
بێنــێ کــە پیالنــە دژەمرۆییەکانــی پــێ
جێبەجێ بکات.
خەڵــک هەنووکــە بەباشــی لــەو کەتوارە
گەیشــتوون کە ئەگەر پرســێکی جێگەی
نیگەرانــی و دڵەڕاوکــێ هەبــێ ،قەیرانــە
قووڵــە ئابوورییــەکان و ئــەو گرفتانەیــە
کــە دەبنــە بەربەســتی ســەر رێگــەی
ژیانــی خەڵک؛ ئەگەر شــتێک جێگەی
نیگەرانــی بێــت ئــەوا قەیــران و چەلێنجە
ژینگەییەکانــە کــە تەنانــەت بڕســتی لە
ژیانیش بڕیوە؛ ئەوەیکە دەبێ لێی بترسین
و وریــای بیــن هەوڵدانــە بەردەوامەکانــی
ڕێژیمــە بــۆ هەاڵیســانی شــەڕ؛ ئەوەیکــە
جێگــەی ترســە قاتوقرکردنــی خەڵــک
و برســیەتییە کــە خەڵــک ناچــار دەکات
لــە زبڵدانەکاندا نانی شــەوانەیان وەدەســت
بخــەن؛ کــە کــۆی ئەمانــە دەرەنجامــە
سیاســەتە کــەاڵن و وردەکانــی ڕێژیمــە
و هیچــی تــر .ئەمــە ئــەو کەتوارەیــە کە
خەڵک لێی تێگەیشتوون!

ژمارە ٢٠ ، ٧٧٤ی مەی ٢٠٢٠

بێسەروشوێنکردنی تاکەکان ،تاوانێک دژ بە مرۆڤایەتی
ڕامان

رۆژی سێشــەممە ٢٣ی
بانەمــەڕی ســاڵی ٩٩ی
هەتــاوی ڕێکخــراوەی لێبوردنی
نێونەتــەوەی بــە باڵوکردنــەوەی
بەیاننامەیــەک داوای لــە
بەرپرســانی دەسەاڵتی ئێران کرد
کە بــە زووترین کات چارەنووس
و شــوێنی ڕاگیرانــی چــوار
زیندانــی سیاســی بــە ناوەکانــی
حوســێن ســەیالوی ،عەلــی
خەســرەجی ،ناســر خەفاجیــان و
هیدایــەت عەبدواڵپــوور ڕوون
بکاتەوە .ڕێکخــراوەی لێبوردنی
نێونەتەوەیــی لــە بەیانیەکەیــدا
ئامــاژە بــەو خاڵــە دەکات کــە
پڕۆســەی دادگایــی کردنی ئەم
کەســانە ناڕوونــە و داوای ئــەوە
دەکات کــە لــە دادگایەکــی
دادپەروەرانــەدا موحاکمە بکرێن،
هــەر چەنــد لــە واڵتــی ژێــر
دەســەاڵتی کۆماری ئیســامیدا
یاســایەک دژ بــە مافەکانــی
مــرۆڤ پەیــڕەوی دەکــرێ
بــەاڵم تەنانــەت لــە دۆســیەی
ئــەم بەندکراوانــەدا پەیــڕەوی لــە
یاســای کۆمــاری ئیســامیش
نەکــراوە؛ بــۆ نموونــە هیدایــەت
عەبدواڵپوور  ٧٤ڕۆژ لە ژووری
تاکەکەســی ڕاگیــراوە و لە ژێر
دڕندانەتریــن ئەشــکەنجەکاندا
بووە و لە پڕۆســەیەکی دادگای
نادادپەروەرانــە و تەنانــەت دژ بە
یاســاکانی کۆماری ئیسالمیش
و بــە یاســاکانی کۆمــاری
ئیســامیش لــە خراپتریــن دۆخدا
وەک ئەندامی ناوخۆی هێزێکی
کوردستانی بە پێی مادەی ٤٩٩
یاسای سزای ئیســامی دەبوایە
بە پێنج ســاڵ بەندکران مەحکوم
کرایە بەاڵم بە گوشــاری ســپای
پاســداران و پێداگــری لەســەر
ئــەوەی کــە دەبــێ هیدایــەت بۆ
چاوترســێن کــردن و پێشــگرتن
بــە ڕابــوون و ڕاســانی نەتــەوەی
خاکــی داگیرکــراوی زاگــڕۆس
لــە ســێدارە بدرێــت ئــەم ســزا
نامرۆڤانەیــان بەســەردا ســەپاند؛
هەرچەنــد لقــی یەکــی دادگای
ورمــێ لە ژێر گوشــاری ســپای
تێرۆریســتی پاســداراندا حوکمی
ســێدارەی بە سەر ئەم هاوواڵتییە
کوردەدا سەپاند بەاڵم ئەم حوکمە
لــە الیــەن لقــی ٤٧٧ی دیوانــی
بــااڵی واڵتــەوە ڕەت کرایــەوە و
بــۆ پێداچونــەوە ڕەوانــەی لقــی
دووی دادگای ئینقالبــی ورمێ
کــرا و دیســان لە ژێر گوشــاری
ســپای تێرۆریستی پاســداراندا و
لە پڕۆســەیەکی دادگاییکردنی
نــاڕوون و نایاســاییدا-تەنانەت
بــە پێــی یاســاکانی کۆمــاری
ئیســامیش -بــە لــە ســێدارەدان
مەحکووم کرایەوە.
لێبوردنــی
ڕێکخــراوەی
نێونەتەوەیی لە بەشێکی دیکەی
بەیاننامەکەیــدا ئاماژە بەو خاڵە
دەکات کــە ئــەم کردەوەی ڕێژیم
وەک بێسەروشــوێن کردنــی
زۆرەملــی دێتــە ئەژمــار و بــە
جەنایەتێــک دژ بــە مرۆڤایەتــی
پێناســەی دەکات .شــایانی
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ڕەزامەندیــی هاوســەر بۆ
کار و خوێنــدن بەربەســتێکی
گــەورە بــۆ ژنانە

نووسین :هێــــمۆ

ئاماژەیە کە سێ کەسیان نزیک
بە دوو مانگە و زیندانی سیاسی
مەحکــوم بــە ئێعدامــی کــورد
هیدایەت عەبدواڵپووریش ماوەی
دە ڕۆژە و پاش ئەوەی بە فێڵ لە
بەندی بەندیخانەی ورمێ بانگ
کراوەتە دەرەوە بێسەروشوێنە و لە
چارەنووســیان هیچ زانیارییەک
لەبەردەســتدا نییــە و کاتێــک
بنەماڵــەی کاک هیدایــەت بــۆ
ڕوونکردنــەوەی چارەنووســی
کوڕەکەیــان ســەردانی ناوەنــدە
بەرپرســیارەکان دەکــەن هیــچ
واڵمێکیــان نادرێتــەوە و تەنانەت
بێڕێزیشیان پێدەکرێ.
کۆنوانســیونی بێسەروشــوێن
کردنــی زۆرەملــی ئامــاژە بــەو
ڕاستییە دەکات کە بێسەروشوێن
کردنــی زۆرەملــی وەک
ڕێگایەک بۆ دروستکردنی ترس
و دڵەڕاوکــێ لە ناو کۆمەڵگادا
کەڵکــی لێوەردەگیرێــت .ئــەو
هەســتی پارێزراونەبوونــەی کــە
لــەم ڕێگــەوە بــەدی دێــت تەنیــا
بــە بنەماڵــە و ناســیاوانی ئــەو
کەســەوە بەرتەســک ناکرێتــەوە
و کاریگــەری لەســەر گشــت
چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵــگا
دادەنێــت ،وەک ڕوونــە ڕێژیــم
بــە بێسەروشــوێن کردنــی ئــەم
بەندیانــە دەیهەوێــت بــە دروســت
کردنــی تــرس و دڵەڕاوکــێ لــە
سەرانسەری واڵت و بەتایبەت لە
نێــو نەتەوەکانی کورد و عەرەبدا
بــە پیشــاندانی هێزی ســەرکوت
و تۆقانــدن بــەر بــە هەرچەشــنە
ناڕەزایەتییەک بگرێت.
لــە ڕۆژژمێــری جیهانــی
نەتــەوە
ڕێکخــراوەی
یەکگرتووەکانــدا ٣٠ی ئــوت
وەک ڕۆژی بێسەروشــوێن
کردنــی زۆرەملــی دیــاری
کــراوە .لــە چەنــد بەڵگەنامــەی
نێونەتەوەییــدا واڵتانــی جیهــان
نیگەرانــی خۆیــان لەمــەڕ
بەڕێوەچوونــی ئــەم جینایەتــە
دژەمرۆڤییــە دەربڕیــوە-وەک

ڕاگەیەندراوی – ١٣٣/٤٧و باس
لــەوە دەکــەن کــە دەســەاڵتەکان
بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجەکانیان
لــەم شــێوازە نامرۆڤانــە کەڵــک
وەردەگرن و ئەم چەشنە کردەوانە
بــە پشــتیوانی ڕاســتەوخۆ و
ناڕاســتەوخۆی دەســەاڵت بەڕێوە
دەچێــت و بەڕێوەبردنی ئەم تاوانە
لە هەموو دۆخێکدا بە نایاســایی
و دژی مافەکانــی مــرۆڤ
پێناســە دەکرێــت و کاتێــک لــە
الیەن دەســەاڵت و بە شــێوازێکی
سیستماتیک و بە ڕێژەیەکی زۆر
بەڕێــوە ببرێت وەک جینایەتێک
دژ بــە مرۆڤایەتــی نــاوزەد
دەکرێــت .پەیــڕەو پڕۆگرامــی
دیوانــی نێونەتەوەیــی کەیفــەری
دیــاردەی بێسەروشــوێن کردنــی
ناچــاری بــەم چەشــنە پێناســە
دەکات :ڕاگرتــن ،بەندکــردن یان
دزینی کەسەکان لە الیەن یان بە
ئیزن یان پشــتیوانی دەسەاڵت یان
ڕێکخراوەیەکــی سیاســی و پاش
ئــەوە خۆبــواردن لەمــەڕ زانیاری
لەسەر ئەو تاکە.
بــە ڕوودانــی بێسەروشــوێن
کردنــی زۆرەملــی مافگەلــی
ســەرەتایی مرۆڤ کە لە مافی
ژیانــدا خۆیــان دەنوێنــن لــە ژێــر
پــێ دەنرێــن ،لــەو مافانــەی کە
ڕاســتەوخۆ لەگەڵ بێسەروشــوێن
کردنــی زۆرە ملیــدا لــە ژێر پێ
دەنرێــن بریتیــن لــە مافــی تاک
وەک مافێکــی یاســایی ،مافی
ئــازادی و تەناهــی کەســۆکی،
ئەشــکەنجە نەکــران و هتــد.
هەروەهــا بێسەروشــوێن کردنــی
زۆرەملی هەڕەشەیەکی گەورەیە
لەسەر مافی ژیان و زۆر جاریش
خــۆی لــە ئەســتاندنەوەی ئــەم
مافە سەرەتاییەدا دەردەخات .ئەم
دیاردەیە پێشێلکەری ژمارەیەک
لــە مافگەلــی پەســەندکراوی
پەیماننامــەی نێونەتەوەیی مافی
ئابــووری ،کۆمەاڵیەتــی و
کەلتوریشە وەک مافی رێزدانان
بــۆ ژیانی بنەماڵە و ڕاســتەوخۆ

لەژێرپێنانــی مادەکانــی ســێ،
پێنــج ،شــەش ،حەوت و هەشــتی
جاڕنامــەی جیهانــی مافــی
مرۆڤە.
لــە ســاڵی ٢٠٠٦دا هەوڵــە
نێونەتەوەییەکانــی پارێزەرانــی
مافــی مــرۆڤ لەمــەڕ
ڕاگەیاندنی کۆنوانسیۆنێک بۆ
پشتیوانی لە هەموو تاکەکان لە
هەڤبەر بێسەروشوێن کردنی زۆرە
ملی گەیشتە ئاکام و کۆمیتەی
نێونەتەوەیــی بــۆ پشــتیوانی لــە
گشــت تاکــەکان لــە هەڤبــەر
بێسەروشوێن کردنی زۆرەملی لە
ڕێکەوتی ٢٣دێســامبری ٢٠١٠
دامــەزرا .ئــەم کۆنوانســیونە
وپەیــڕەوی لێکردنــی بــۆ هەموو
دەســەاڵتەکان زۆرەملییــە و
بەپێچەوانــەی کۆنوانســیۆنی
ئەمریکایــی دژە بێسەروشــوێن
کردنــی زۆرەملــی نێونەتــەوەی
دنیاگــرە و تایبەت بە شــوێنێکی
دیاریکراوی دنیا نییە.
پێڕاگەیشتن بە تاوانی تاوانباران
و بکەرانی بێسەروشــوێن کردنی
زۆرەملی لە ئەســتۆی سیستمی
دادوەری ناوخۆییــە لــە پلــەی
یەکەمــدا بــەاڵم لــە کۆمــاری
ئیســامیدا سیستمێکی دادوەری
سەربەخۆ لەئارادا نییە و خۆی بە
شــێوازی سیســتماتیک کەڵک
لە بێسەروشوێن کردنی زۆرەملی
وەردەگرێــت بــۆ لەنێوبردنــی
دژبەرانــی لە وەها دۆخێکدا و بە
پێی یاســای نێونەتەوەیی دەکرێ
لــە دادگا نێونەتەوەییــەکان و
دادگای واڵتانــی دێمۆکراتیکدا
گازەنــدە لە بکەران و تاوانبارانی
ئــەم جینایەتانــە بکرێــت و وەک
بکەرانــی جەنایــەت دژی
مرۆڤایەتــی موحاکەمــە بکرێــن
کــە ئــەم ئەرکــە دەکەوێتــە
ئەســتۆی بنەماڵــەی گــەورەی
هیدایەت عەبدواڵپور کە دەکاتە
تەواوی دانیشتوانی زاگڕۆس لە
سەرانسەری دنیادا.

لە الپەڕەی ٣٣ی فۆرمەکانی ڕێنوێنیی تاقیکاری بۆ وەرگرتنی هاوکار لە بواری
پســپۆڕیی ددانپزیشــکیدا ،فۆرمێــک هاتــووە کــە بــاس لــە ڕەزامەندیی هاوســەر بۆ
کارکردنی ژنانی خێزاندار پاش وەرگیران لەم تاقیکارییەدا دەکات.
بەپێــی ئــەم فۆرمــە ،هاوســەر ڕەزامەندیــی خــۆی دەردەبرێت کە هاوســەرەکەی پاش
تەواوبوونی دەورەی فێرکاری ،لە هەر شوێنێکدا کە وەزارەتی بێهداشت دیاری بکات،
دەست بە کارکردن بکات.
لە ڕاستیدا ئەم فۆرمە و ئیجباری کردنی وەرگرتنی ڕەزامەندی لە هاوسەر بۆ ژنان،
جیا لە درووستکردنی کێشە بۆ ژنان لە بەشداری کردن لەم تاقیکارییەدا ،نیشاندەری
نایەکسانیی ڕەها لە نێوان مافی ژن و پیاو لە کۆمەڵگای ئێراندایە.
بەرپرســی ســازمانی سەنجشی ڕێژیمی ئێران لەمبارەوە ڕایگەیاندووە کە ئەم سازمانە
هیــچ ڕۆڵێکــی لــە زیادکردنــی ئــەم فۆرمــەدا نەبــووە .بە وتــەی بێهزاد هووشــمەند،
دەبیــری شــۆرای فێرکاریــی ددانپزیشــکیی وەزارەتــی بێهداشــت ئــەم ڕەزایەتنامەیــە
ڕووداوێکی تازە نییە و لە  ١٥ســاڵ پێشــەوە هەبووە ،لەالیەکی تریشــەوە ئەمەی بە
پڕوپاگەندەی میدیاکانی دەرەوە ناو بردووە .لە حاڵەتی یەکەمدا کە باس لە هەبوونی
ئەم ڕەزایەتنامەیە لە  ١٥ساڵ پێشەوە تا ئێستا دەکرێت ،زانیارییەکان باس لەوە دەکەن
کە لە زۆربەی بوارە پزیشکییەکاندا ژنان و کچان ناچار بوون کە ڕەزایەتنامەیەک
لە الیەن هاوســەر یان باوکیانەوە وەربگرن کە زۆربەی کاتەکان ئەم ڕەزایەتنامەیە لە
الیــەن خــودی ژنــان و کچانەوە واژۆ کراوە نەک کەســێکی تر ،کە لەمبارەوە بەپێی
تێپەڕبوونــی  ١٥ســاڵ لــەم ڕووداوە جێگــەی پرســیارە کە بۆچی تا ئێســتا ژنان هیچ
کردەوە و چاالکیەکیان بۆ البردن و نەهێشتنی ئەم یاسایە نەبووە و ئەگەریش کارێک
کراوە بۆچی بە ئاکام نەگەیشتووە؟
لــە حاڵەتــی دووهەمــدا کــە باس لە پڕوپاگەندە دەکرێت ،بەرپرســانی ڕێژیم هەمیشــە
لــە کاتــە هەســتیارەکاندا کە دەزانــن قامکی تاوان بەرەو الی خۆیــان و ئیدئۆلۆژیی
داســەپاو بــە ســەر خەڵــک و کۆمەڵــگادا درێــژ دەکرێتــەوە هــەوڵ دەدەن تاکــوو بــە
درۆوەســف کردنــی هەندێــک لــە ڕووداوەکان ،ئەمانــە بخەنــە پــاڵ پیالنەکانی بەناو
دوژمنانی خۆیانەوە و زیاتر لە ڕابردوو خەڵک بەالڕێدا ببەن.
بــە گشــتی لــە کۆمەڵــگای ئێراندا کێشــەگەلێکی وەکــوو نایەکســانیی ڕەگەزی و
هــەاڵواردن لــە درێــژەدان بــە خوێنــدن و دیاریکردنی بــواری خوێندن بە نیســبەت ژنان
بــەو مانایەیــە کــە ژنان لە درێژەپێدانــی خوێندن لە هەندێ بــواری وەک ئەندازیاری
و کارگەلــی فەننــی بێبەری بــن و هەروەها نەبوونی دادپەروەریی ڕەگەزی لە چوونە
ســەرکار و درێژەپێدانــی چاالکییــەکان لــە بــازاڕی کار ،سیاســەت و کۆمەڵگادا بۆ
ژنان ،لەو کێشە سەرەکیانەن کە ژنان لەگەڵیان بەرەوڕوون.
لە ڕاستیدا ئەم جۆرە مەرجانە بۆ دامەزراندنی ژنان لە سەر کار و درێژەدان بە خوێندن
زیاتر لە هەر شــتێک لە پێناو سیســتمی دەســەاڵتدارێتی ڕێژیمی ئێراندایە و دەچێتە
ئەو قۆناغەوە کە ژنان دەبێ لە سووچی ماڵەوە بمێننەوە و هەر وەک ڕابردوو پیاوان
خاوەنــی ڕاســتەقینەی ژیــان و ئەربابــی ژنــان و منداڵەکانیشــیان بن و بــە بێ ئیزنی
ئەوان نەبێ نابێ هیچ شتێک ڕوو بدات و بەرپرس و خاوەنی هەموو شتێکی ژیان و
تەنانەت بابەتە تاکەکەسییەکانی دیکەش دەبێ ئەوان بن.
یاســاکانی کۆمــاری ئیســامی هەموویــان بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان بــاس لــە
ســنووردارکردنەوەی ئــاکار و خواســت و حەزەکانــی ژنــان دەکەنەوە و ئــەو ئۆلگوویە
کــە لــە الیــەن کۆمــاری ئیســامییەوە پێناســە کراوە بەم شــێوەیە کە ژنــان تا کاتی
پێکهێنانــی ژیانــی هاوبــەش دەبێ لە ژێر دەســەاڵتی باوک و بــرادا بن و ئەوە ئەوانن
کــە بــاش و خــراپ لەیەکتــر جــودا دەکەنەوە کەوایــە کچ دەبێ گوێڕایەڵی خواســت
و داواکارییەکانــی ئــەوان بێــت .لــە الیەکــی دیکەشــەوە کاتێــک کە چــووە ژیانی
هاوبەشەوە ،ئەوە هەموو ئێختیاراتەکانی باوک و برا بە شێوەی ئۆتۆماتیک دەچێتە
ژێــر دەســەاڵتی هاوســەرەوە و ژن وەکــوو بوونەوەرێکــی الواز تەنیا دەبــێ گوێڕایەڵ و
کۆیلــەی خواســتەکانی کەســانی دیکــە بێت .کۆمەڵــگای ئێران بەپێی ئەم پێناســە
باوە ،لەگەڵ هەموو چەشنە ڕچەشکێنی و هەبوونێکی ژنان لە ئاستی کۆمەڵگای
گەورەتــردا دژایەتــی دەکات هــەر بۆیە لە ڕێگەی مەجلیســی شــۆرای ئیســامییەوە
زۆر جــار تەنانــەت لــە الیــەن خودی ژنانێکەوە کــە وەکوو نوێنــەری مەجلیس لەوێن،
یاســاگەلێکی دژەژن پەســەند دەکرێــن کــە ســاڵەهای ســاڵە ڕۆح و دەروونــی ژنــان
ئازار دەدەن .ژنان لە کۆمەڵگای ئێراندا لە بێکەســترین توێژەکانن و پەســەندکردن و
جێبەجێکردنی یاســاگەلێکی لە چەشــنی پڕکردنەوەی فۆرمی ڕەزامەندیی هاوســەر
لــە ڕاســتیدا دەبێتــە ســەرەتایەک بــۆ تێکشــکاندنی باوەڕبەخۆبوونیــان و کۆشــکی
ئاواتەکانیان دەڕووخێنێ و زیاتر لە پێش دەیانخاتە پەراوێزەوە.
ئەمــە لەحاڵێکدایــە کــە هــەر ئێســتاش ڕێژەیەکی بەرچــاو لە ژنان ســەرەڕای دۆخی
شــپرزەی ئابووریی ئێران ،کۆڵەکەی ســەرەکیی بنەماڵەن و بە کارکردنیان بەشــێکی
بەرچاو لە تێچووەکانی بنەماڵەیان لە سەر شانە.
ژنان پێش لە هەر شتێک دەبێ بتوانن لە ڕێگەی درێژەدان بە خوێندن و بردنەسەرەوەی
ئاستی وشیاری و تواناییان ،هەنگاوگەلی پتەو بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ کێشەکان
هەڵبگــرن و لــە الیەکــی دیکەشــەوە زیاتــر لە پێش هــەوڵ بدەن تاکوو بــە دیالۆگ و
ئاگایی بەخشین ،پیاوان لەگەڵ خۆیان ڕێک بخەن تاکوو بتوانن وەکوو دوو مرۆڤی
یەکسان ژیانێکی دادپەروەرانەیان هەبێت ،بە دڵنیاییەوە ژیانی کۆمەاڵیەتی پێویستی
بە ســەرکەوتن و گەشــەکردنی هەردوو ڕەگەزە و شکســتی هەر کامەشــیان شکستی
ئەوی دیکە و بە مانای ڕووخانی کۆمەڵگایەکی بەختەوەرە.
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ڕاهێنهری فێرگەیەک بۆ فێربوون
مریەم عەلیپوور
بهشی سێزدەههم
 3.4ڕاھێنەری مرۆڤایهتی(ئینسانی)
مهبهســت له ڕاهێنهری مرۆڤایەتی ،یانی
چڕبوونــەوە لەســەر ھەســتەکانی ژیانــی
سۆزداری مرۆڤ.
بنهمــای ڕاهێنــهری مرۆڤایەتــی لهســهر
گهشــبینی و ئهرێنــی بیرکردنــهوهی
مرۆڤهکانه.
( Sir John Whitmoreلــه
دایکبــووی  )2017 - 1937کــه  بــه
ڕهچهڵــهک خهڵکــی ئینگلســتانه و
یهکهمین کهسه وهک ژێدهر(سهرچاوه) له
ڕاهێنهری مرۆڤایەتیدا ئاماژهی پێدهکرێ،
دهڵێــت« :یهکێــک لــه مهبهســتهکانی
بهڕێوهبردنی پڕۆســهی ڕاهێنهری پەرەدان
و بەهێزکردنــی کهســایهتی مرۆڤهکان و
دهسکهوتهکانیانە».
ههروهها دهڵێت« :ڕۆڵی بنهڕهتی ڕاهێنهر،
گوێدانــه بــۆ ئهوهی بهباشــی تێبگات که
فێرخواز چۆن ههست بەبوونی خۆی و ئهو
دۆخه دهکاتکە تێیدایە.
بایهخــدان به ههســتهکانی فێرخواز دهبێته
هــۆکار بــۆ پێکهێنانی کهشــوههوایهکی
ســالم و بــاش کــه ھەلــی فێربــوون و
گهشهکردنی زیاتر بە فێرخواز دەدات.
یهکێک لهو مێتۆدانه که Whitmore
زیاتــر لــه هــهر مێتۆدێــک له پڕۆســهی
ڕاهێنهریدا کهڵکی لێوهردهگرێت مۆدێلی
گەورەبــوون ،گەشــەکردن ،نەشــونماکردن
یان پشکوتنە. GROW-model
مۆدێــل یــا شــێوازی گەشــە کــردن -
GROW-modelen
مۆدێلی گەشەکردن یهکێک لهو مێتۆده
یه که له
ســهرکهوتوو و پــڕ دهســتکهوتانه 
پڕۆســهی ڕاهێنهریــدا زۆرتریــن کهڵکــی
لێوهردهگیرێت.
ههر وهک لهسهرهوه ئاماژهم پێدا یهکێک
لــه شــێوازه هــهر بهناوبانگهکانــی Sir
 John Whitmoreه ،که بنچینهیە
و لهســهر ئامانــج ،ڕاســتیهتی ،دهرفهت و
کــردهوه دامهزراوه .شــێوازی GROW
هێمایهکــه بــۆ گهورهبوون و گهشــەکردن.
((بڕوانه وێنهی خوارەوە)) .
لــهو مودێلــه زیاتــر بــۆ گهشــهدان بــه
ڕێکخراوێک یان دهستهی بهڕێوهبهرایهتی
ڕێکخراو و تهنانهت تاکهکهسیش کهڵک
وهردهگرن.
لهو مێتۆدهدا ،ڕاهێنهر وهک باخهوانێکی
شــارهزا پێناســه دهکرێ که باخهکهی بۆ
جوانی و بهری زۆر بهناوبانگه.
ئامانــج :لهو فــازهدا ئامانجــه کورتخایهن
و درێژخایهنهکان پۆلێنبهندی(فۆرمولێره)
دهکرێن.
فێرخواز به یارمهتی وهرگرتن له ڕاهێنهر،
ئامانجهکانــی دیــاری دهکات وهک:
ئاواتــی دواڕۆژی چییــه؟ حــهز لــه چ
ئاڵوگۆڕێــک دهکات؟ مهبهســت لــه
ڕاهێنــهری چییــه و بۆچی له پڕۆســهی
ڕاهێنهریدا بهشداری دهکات؟ و  ...هتد.
ڕاســتیهتی :ڕاهێنهر لهسهر ئهو دۆخهی
که تێیدان ،لێکۆڵێنهوه دهکات.
لــهو فــازهدا فێرخــواز ڕاســت و ڕهوان باس
لهو دۆخه دهکات که تێیدایه.
ئــهو ڕووداو و بابهتانــه بــاس دهکات کــه
هۆکاری دڵئێشان و پێکهاتنی دۆخێکی
ناخۆش بوونه لە نێوان ڕاهێنەر و فێرخوازدا
و هەروەها فێرخواز بۆ کهمکردنهوهی ئهو
کێشــه و ڕووداوانــه چــی کــردووه و چ
دەکات و ....هتد.
ههڵبژاردە یان گوڵبژێر ( :)optionلهو
فازهدا ڕاهێنهر و فێرخواز کار لهسهر ئهوه
دهکــهن کــه چهندین ڕێــکار دیاری بکهن
و ههروههــا یهکێــک لهو ڕێکارانه که بۆ
فێرخــواز گونجــاوه و ئاکامــی باشــتری
ههیه ههڵدهبژێرن.
یانــی ههڵبژاردنــی ئاڵترناتیڤێکی باش و
درێژخایەن بۆ کار لهسهر کردن.
ویســت :لێــرهدا بــاس لــەوە دەکرێت کە چ

دهبــێ بکــرێ؟ کــهی و کــێ بیــکات؟
چــۆن بکرێــت؟ و  ...هتــد .دوای
ههڵبژاردنی ئاڵترناتیڤێکی باش ،ڕاهێنهر
و فێرخــواز پالنێکــی کاری دادهنێــن
وهک :فێرخــواز چ دهتوانێــت بــکات؟
کــهی حــهزی لێیــه دهســت بــەکار بێــت؟
چ یارمهتییهکــی لەالیــهن ڕاهێنــهرهوه
پێویســته؟ چ کهرهســتهیهکی پێویســته؟
و  ...هتد.

زۆربەی ھەرە زۆری خەڵکە.
ڕاهێنهری ژیان ئهو کهشــوههوایه دروست
دهکات تــا مرۆڤــهکان بــه شــێوهیهکی
سیســتماتیک کار بکهن بــۆ دۆزینهوهی
واڵمــی پرســیاره بنهڕهتییهکانــی ژیــان،
وهک:
بۆچــی دهژیــم؟ بۆچــی بژیــم؟ چــۆن
بژیــم؟ چــۆن بتوانــم مانــا بــه ژیــان
بــدهم؟ چ یارمهتییهکــم پێویســته بــۆ

 ڕاهێنهریــی ئاکاری یان هەڵســوکەوتی)ڕەوشــت و رفتــار( ،چڕبوونــهوه لهســهر
هەڵسوکەوتەکانە.
یــان
تێگهیشــتن
ڕاهێنهریــیناسین(شــناختی) ،چڕبوونــهوه لهســهر
بیرکردنهوهکانه.
ڕاهێنهریــی مرۆڤایهتــی یان ئینســانی،چڕبوونهوه لهسهر ههستهکانه.
-ڕاهێنهریــی بوونخوازی(وجــودی)،

 )1875دەروونناســی سوئیســی دەڵێــت:
«ئەو کەوشــانەی بۆ پێی کەسێک دەبن
لەوانەیــە بۆ پێی کەســێکی دیکه نەبن و
فڕێیــان بدات ،کهواتە ھیچ ڕێکارنامە یا
نووسراوەیەک نییە لهسهر چۆنیەتی ژیان
کردنی وەک یەک بۆ مرۆڤەکان».
مەبەســت لە کــەوش ،ئەو کەوشــانە نییە
کــە دهپێیــان دەکــەی ،کــهوش لێــرهدا
شــوبهاندنە (میتافۆرێکــه) بــۆ ژیــان،

وێنهی  3:3مۆدێلی  GROWهێمایەکە بۆ گەورەبوون و گەشەکردن .وشەی  GROWلە چوار پیت پێکهاتووە کە هەر
پیتێکی هێمای وشەیەکە و هەر وشەیەکێش هەڵگری چەند پرسیارە.

 3.5ڕاھێنــەری بوونخوازی(وجــودی)
یان بوون
بــەھۆی بــاوەڕ ،بیــروڕا و بۆچوونــە
جیاوازەکانــی تاکــی کۆمەڵگــە،
پێناســەکردنی چەمکــی بوونخــوازی
زۆر ئاســان نییــە بــهاڵم دهتوانیــن بڵێیــن
بوونخــوازی ڕهههندێکــی فەلســهفیانهیه
کــه لــه نێو دهروون و زاتــی ههر تاکێکی
کۆمهڵگــهدا بوونی ههیــه و پهیوهندی به
سروشتی مرۆڤهکانهوه ههیه.
زۆر جــار بیروباوهڕهکانــن ک ه ههڵبژاردنی
شــێوازی ژیان کردنی مرۆڤــهکان دیاری
دهکهن.
مهبهســت لــه ڕاهێنــهری بوونخــوازی
چڕبوونەوە(تمرکــز کــردن) لەســەر

ئــهوهی بــه ئاواتهکانــی خــۆم بگــهم؟
کهندوکۆســپهکانی ســهر ڕێــگای بــ ه
ئامانــج گهیشــتنم چیــن؟ چــۆن به ســهر
کهندو کۆســپهکانی ســەر ڕێگای ژیاندا
زاڵ بم؟  ...و هتد.
 3.6مێتۆدی دیکهی ڕاھێنەری
زۆر شــێواز یــا مێتــۆدی دیکــە لــ ه
ڕاهێنهریــدا هــهن ،بــهاڵم مــن ههوڵــم داوه
زیاتــر لهســهر ئــهو مێتۆدانــه بــاس بکــەم
که کولتــور و کۆمهڵگهی ئێمه دهتوانێ
هەرســیان(هەزم) بــکات یــان دەتوانین بە
واتایەکــی دیکــە بڵێیــن لێیان تێــدەگات.
بهداخهوه سیستمی پهروهردهی ئێمه ههر له
سهرهتاوه سیستمێکی پڕ له کهموکۆڕیی

چڕبوونــهوه لهســهر ئــهو باوهڕانــهن کــه
بهشێکن له بیرکردنهوهکانی ئێمه.
هــهر چهنــد مێتــۆدهکان جیــاوازن بــهاڵم
بنچینهی ههموویان لهسهر سێ پرسیاری
بنهڕهتییه ،وهک:
قۆناغــی ئێســتامان(ئهو
.1
قۆناعهی که ئێستا تێیداین)؟
غــی
نا
قۆ
.2
داهاتوومان(حهزدهکهیــن لــه داهاتــوودا
چۆن بین)؟
چۆنیهتــی یــان ڕێگاکانــی
.3
گهیشتن به قۆناغی داهاتوو؟
له ههرکام لهو مێتۆدانه بۆ ئهوهی بەئامانج
بگهیــن پێویســته لهســهر ڕەوشــتهکانمان،
ههســتهکانمان و بیرکردنهوهکانمــان کار

مەبەست شێوازی ژیان کردنە.
ھەروەھا دەڵێــت« :ھەوڵ بــدە ڕۆژێک ئەو
کەوشــانەی مــن دهپــێ بکــە و پێیان بڕۆ
ئــهوکات دهزانــی که بۆ پێی تۆ دهبن یان
نا».
ئــهوه شــتێکی سروشــتییه کــه ئێمــه
مرۆڤــهکان هــهردهم چاوهڕوانــی ژیانــی
خۆش و بێ کێشــه بین ،بهاڵم لهڕاســتیدا
هیچ کهس نییه له ژیانیدا تهنیا خۆشــی
ههبووبێت ،پڕۆســەی ژیان پڕە له خۆشــی
و تاڵی .کهم و زۆری خۆشی و ناخۆشی
لــه ژیانــدا لــه کهســێکڕا بــۆ کهســێکی
دیکــه جیــاوازه .گرنــگ ئهوهیــه فێر بین
لهگــهڵ ههر ڕووداوێکی خۆش و ناخۆش
کــه دێته ســهر ڕێگامان ڕابێیــن و ههوڵ
بدهیــن باشــترین ئهزموونــی لێوهرگریــن.

وێنهی  4:3ئاماژە دەکات بە مێتۆدەکانی ڕاهێنەری و هەروەها بە کاریگەری ڕەوشتی ئەرێنی

هــهر

تاکێکــی

بیروباوەڕەکانــی
کۆمهڵگهیه.
2003 -( Thomas Leonard
 )1955بــە پێشــڕهو و ڕچهشــکێنی لــه
ڕاهێنــهری ژیــان (بۆ هەبوونــی ژیانێکی
خۆش) ،ناودێر کراوه.
پێــش دهســتپێکردن بــه ڕاهێنــهری
کاری وهک بهڕێوهبــهری بهشــی
ژمێریاری(حســابداری) کۆمپانیــای
پاراســتن یــان بیمــهی ژیان ،بــووه ،دهڵێت:
«کڕیارهکانــی مــن زۆر بیریــان لــه پــوڵ
نهدهکــردهوه بهڵکــوو زۆرتــر بیریــان لــه
ژیانێکــی خــۆش و مانــادار دهکــردهوه».
ئهوهش هۆکاری ســهرهکی بوو بۆ ئهوهی
 Leonardدهســت بــه ڕاهێنــهری
بهتایبهت ڕاهێنهری ژیان بکات.
ههبوونــی ژیانێکــی خــۆش ،ویســتی

و ناتــهواوه لەبــەر ئــەوەی واڵتێکــی
داگیرکراومــان ھەیــە و لــە ژێــر زەختــی
پەروەدەی داگیرکەرداین ،کهواته ئێســتا
زیاتر له زۆر شــتی دیکه پێویســتمان بهو
شــێوازه ڕاهێنهرییانــه ههیه که له نێو ئهو
زنجیرەنوســراوەدا (ڕاهێنەری فێرگەیەک
بــۆ فێربــوون) ئاماژهیــان پێدهدرێــت بــۆ
بهرهوپێشــبردنی کۆمهڵگه و گهشهدان به
کهسایهتی تاکهکانی کۆمهڵگه.
3.7کورتهپێداچوونهوهیــهک بــه بهنــدی
سێ
بهســهرنجدان به بــاوەڕ ،بیروڕا ،بۆچوون و
داخوازییەکانی هەر تاکێکی کۆمەڵگە،
ئــهو مێتۆدانــهی خــوارەوە لــه پڕۆســەی
ڕاهێنهریــدا گرینگــی و تایبهتمهنــدی
خۆیان ههیه.

بکهین.
پڕەنســیپهکانی
لــه
ڕاهێنــهری
پێکهوهکارکردن و پێکهوهژیانکردنه لهسهر
بنهمای ڕێزلێنان و خۆشهویســتی بۆ ههر
بیر و باوهڕ و هزر و ئایدیۆلۆژییهک.
بهندی چوارهم:
شارەزایی (پسپۆڕی) لە ڕاھێنەریدا
وێنــەی  1:4ئامــاژە بــە هێندێــک لــە
شــێوازەکانی ڕاهێنــەری دەکات کــە لــەو
بەشەدا باسیان دەکەم.
چۆن یا بە چ شێوازێک پێداویستییەکان
پۆڵینبەندی دهکهین؟
1961 -( Carl Gustav Jung

لهوهش گرنگتر ئهوهیه فێر بین بهسهر بیرو
ههســته نهرێنییهکانمانــدا زاڵ بین .ههوڵ
بدهین ڕواڵهتی ژیان و گوزهرانی کهسانی
دیکه نهکهین به پێوهر بۆ ههڵسهنگاندنی
ژیانی خۆمان.
دهبــێ ئــهوهی بــاش بزانیــن کــه ژیانــی
ههموو مرۆڤهکان وهک یهک نییه.
بنچینەی ڕاھێنەری لەسەر ئەو پرسیارانە
دانــراوە :لــە چ قۆناغێکــدای (شــێوەی
ژیانــی ئێســتا)؟ حــەز دەکــەی قۆناغــی
داھاتووت چۆن بێت؟ چۆن بتوانی بگەیە
ئــەو قۆناغەی کە حــەزت لێیە (قۆناغی
داھاتــوو)؟ کەندوکۆســپەکانی ســەر
ڕێگات چین؟
بــۆ ئــەوەی ئێمــە بــە ئامانــج بگەیــن
دەبــێ بــە بیرکردنــەوە ،ھەســتەکان و
هەڵســوکەوتەکانمان گەشــە پێبدەیــن،

بەتایبــەت ئــەو کاتــەی ئێمــە بمانھەوێــت
شــارەزا یا پســپۆڕ لە پڕۆسەی ڕاھێنەریدا
بین.
مرۆڤــەکان پێداویســتی جیاوازیــان ھەیــە،
ھەر بۆیــە بــە پێــی پێداویســتی تاکــەکان
دەبێ مێتۆد یا شێوازی ڕاھێنەری دیاری
بکرێت.
چهنــد نموونهیــهک بــۆ شــارهزایی لــە
ڕاھێنەریدا:
خۆڕاهێنــان یــان ڕاھێنــەری کەســی
(خودآمــوزی) :خۆڕاهێنــان پڕۆســە یــان
کۆمهڵێــک چاالکــی جۆراوجۆره که بۆ
گهیشتن به ئاکامێکی تایبهت ،جێبەجێ
دەکرێ.
ئــەوە فێرخــوازه ،ڕاهێنــهری بــه خــۆی
دهکات.
فێرخواز ڕاهێنان به خۆی دهکات که چۆن
یارمەتــی خــۆی بدات یــان چۆن کەڵک
لــە ھەل و لێھاتوویــی خــۆی وەرگرێت بۆ
ئــەوەی بــە ئامانجهکانــی بــگات .یان بە
واتایەکــی دیکــە فێرخــواز دەتوانێــت لــە
ڕێــگای پەڕتووک یان ئامرازی دیکەوە،
بەبێ یارمەتی وەرگرتن لە مامۆســتا یان
ڕاهێنــەری تایبــەت ،ڕاهێنــان بــە خــۆی
بکات.
ڕاھێنەریــی ســۆزی(عاتفی) :ههســت و
ســۆز یانی کوڵــی دهروونی .چ هەســتی
ئهرێنی و چ هەستی نەرێنی کاریگهری
زۆریــان لهســهر ژیانی ئێمــ هی مرۆڤهکان
ههیــه .ڕاهێنهریی ســۆزی یا عاتیفی بۆ
ئهوهیە چۆن گەشە بەھەستە ئەرێنییەکانی
( )positiveخۆمــان بدهیــن و ھەســتە
نەرێنییەکانیــش( )negativeکــەم
بکەینەوە.
ڕاھێنەریــی بەڕێوەبــردن :ههبوونــی
بهرپرسایهتی و بهرپرسێکی باش و کارامه
کاریگــهری زۆری ههیــه بــۆ گهیشــتن
بــه ســهرکهوتن .هــهر بۆیــه ڕاهێنهریــی
بهڕێوهبردن بۆ ئهوهیه که چۆن گەشــە بە
رۆڵــی بەرپرســان بدرێ بۆ ئــەوەی بتوانن
بــە کەڵک وەرگرتن لە وزە و لێھاتووییە
کاربەدەســتهکانیان
نادیارەکانیــان،
چاالکتر بکەن بۆ گەیشــتن بە ئامانج یا
ئەو ئاکامەی کە خوازیاری بوونه.
ڕاھێنەریــی شــێوازی ڕێبــەری کــردن:
ڕێبەرێــک چــۆن پشــتیوان و هانــدهری
ئەندامــەکان بێــت بــۆ گەیشــتن بــە
ئامانجەکانی ڕێکخراوەکەیان.
چــۆن یارمەتــی ئەندامــەکان بــدات بــۆ
ئــەوەی بــە کەڵکوەرگرتن لــە لێھاتوویی
و توانایی خۆیان بتوانن ژیانێکی نێونجی
یــان خۆش و ھاوســەنگ بۆ خۆیان پێک
بێنن.
ڕاھێنەریــی پۆلی(تیــم) :لهنێــو پــۆل یــان
گروپــدا ،ههرتاکێکی نێو گروپهکه کهم
تا زۆر کاریگهریان ههیه لهســهر گهیشتن
بهئامانجهکانیــان .ڕاهێنــهری بــۆ ئهوهیــه
کــە ئەوان بتوانــن یارمەتــی یەکتر بکەن
بۆ ســەرکەوتن و گەشــەدان بــە کولتوری
بهخشــین کــە ھاوکات چ وەک پــۆل یان
گــروپ و چ وەک تــاک بتوانــن بــە
ئامانجەکانیان بگەن.
ڕاھێنەریــی هــاوکاری یــان هاریــکاری
کردن :وشــهی هــاوکاری یهکــهم جار له
الیــهن فیلســوفی بهناوبانگــی ئینگلیزی
 Robert Owenکــه لــه بهرامبــهر
وشــهی ملمالنێدا هێنایــه گۆڕێ و دوایه
لــه الیهن نووســهر و توێژهرانی زمانهوانی
پهرهی پێدرا.
هــاوکاری یا ھاریکاری یانی پێکهوه یان
دهگهڵ یهک کارکردن.
بــۆ هێندێک کهس کارێکی ئاســان نییه
له گهڵ کهســانی دیکه کار بکات .ههر
بۆیــه ڕاهێنهری هاوکاری یا هاریکاری،
فێــرت دهکات کــه چــۆن ھاوڕێیــان یــا
ھاوکارەکان بتوانــن ھاریــکاری یەکتــر
بکەن بۆ ئەوەی سەرکەوتوو بن.
ڕاھێنەریــی دەرفەتــی کار :ههبــوون یــان
وهدهستهێنانی کار بۆ ههموو کهس ئاسان
نییه.
هێندێک جار دهبینین دهرفهتێکی کاری
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فیتنە و فەلسەفەی سەقامگیریی ئیسالمی سیاسی
کەیوان دروودی
فیتنــە کــە وەکــوو مانــا و چەمــک بــۆ
ئاژاوە و هەروەها بشــێوی و بێسەروبەرەیی
و  ...بــەکار ئەبــرێ بــە یەکێــک لــە
بەکارهاتووتریــن دەســتەواژەکانی نێــو
تێرمینۆلۆژیی ئیسالمی سیاسی دادەنرێ.
لەوانەیــە بەردەنگێــک کــە بەدواداچــوون
بــۆ پێشــهات و گۆڕانکارییەکانــی
بارودۆخــی سیاســیی ئێــران دەکات،
دەســتەواژەی فیتنە دەســبەجێ وێنایەک
لــە دەسەاڵتبەدەســتانی ڕێژیمــی ئێران و
بەدیاریکــراوی خامنەیــی لــە ال دروســت
بکات.
ئەم وتارە دەپڕژێتە سەر ئەو مەعریفەیەی
کــە پرســی فیتنــەی لــە ســەردەمی
خیالفەتــی ئیســامیدا هێنایــە ئــاراوە
و هەنووکــە وەکــوو میراتێــک بــۆ ئــەم
ســەردەمەی ڕێژیمێکــی وەکــوو ڕێژیمی
ئێران ماوەتەوە.
وەک دەزانین ســەرهەڵدانی خیالفەت هەر
لە سەرەتاوە بە ناکۆکیی نێوان الیەنگرانی
دوو ڕەوتــی جیــاوازی خیالفــەت دەســتی
پێکرد .کۆمەڵگەی عەرەبی کۆمەڵێکی
دابەشــکراو بــوو بەســەر خێــڵ (شــعب)ی
جۆراوجۆردا.
بەپێــی ئــەوەی ئایینــی ئیســام هەوڵــی
کۆکردنــەوەی فۆرمێکــی کۆمەاڵیەتیی
دەدا کــە بــە «امــت» نــاوی لــێ
دەبــرێ ،لێکدژیــی بیــری هۆزگەریــی
بــاو و ئایدیــای ئوممەتگەریــی نــوێ،
بارودۆخێکــی تایبەتــی خوڵقاندبــوو کــە
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بۆ کهســێک دێته پێش بهاڵم ئهو کهســ ه
به هۆی شــارهزانهبوونی ناتوانێت کهڵکی
لێوهرگرێت و ئهو دهرفهته له دهست دهدات.
ڕاهێنــهری دهرفهتــی کاری ،بــۆ ئهوهیــه
کــه چۆن بە توانایی کەســیی و توانایی
پیشــەیی تاکێــک گەشــە بــدرێ تــا لــه
کارهکهیدا سهرکهوتوو بێت و ئهو دهرفهته
کارییــهی کــه بــۆی هاتۆتــه پێــش لــه
دهســتی نــهدات .ڕاھێنەریــی ژیــان :هــهر
وهک لهســهرهوهش باســم کــرد پڕۆســەی
ژیانــی ئێمــه مرۆڤهکان پڕه له خۆشــی و
ناخۆشی.
ڕاهێنــهری ژیــان بــۆ ئهوهیــه کــه چــۆن
یارمەتــی تاکــەکان بــدرێ بــۆ ئــهوهی
تێڕوانینێکــی ڕاســتبینانە و لۆژیکیان بۆ
ژیان ھەبێت و ههوڵ بدهن بۆ باشتر کردنی
ژیانیــان .ههروههــا بــۆ زاڵبــوون بــه ســهر
ناخۆشییهکان و ئهزموون لێوهرگرتنیان.
ئهوه چهند نموونهیهک بوون له ڕاهێنهریدا
کــهدەتوانین هەرجارە یەک دانە یان دوو
دانــە لەو مێتۆدانە پێکەوە کاریان لهســهر
بکهیــن .ئــەوەش پێوەندی بــە دۆخەکە و
توانایی و ویستی فێرخوازەکەوە ھەیە.
 4.1خۆڕاھێنەری (خۆپێگهیاندن)
ڕاھێنەرێــک دەتوانــێ یارمەتیمــان بــدات
بــۆ ئــهوهی بتوانین خۆمــان پێبگەیەنین و
ھەروەھا بــۆ خۆشــمان دەتوانیــن ئــەو کارە
بکەیــن و یارمەتــی خۆمــان بدەیــن بــۆ
خۆپێگەیاندنمان.
حەزەکان ،پێداویستییەکان و ویستەکان لە
کەســێکڕا بۆ کەســێکی دیکــه جیاوازن.
بــۆ نموونــە بەشــداری کردنــی پڕۆســەی
ڕاھێنــەری بــۆ ئــەوەی مــرۆڤ چــۆن
بتوانێــت بە ســەر خۆیــدا زاڵ بێت بۆ کەم
کردنەوەی:
• گوشار و دڵەڕاوکێ
• توانــای واڵمدانــەوە یــان کاردانــەوەی
ڕەوانــی و لەشــی (وەکــوو تــرس) لــە
بەرامبەر کەسێک کە کارێکی ناڕەوای
لە گەڵ دەکات
• تێگەیشــتن لــە کێشــە و دۆزینــەوەی
ڕێگاچارەیان
• گەشەدان بە باوەڕبەخۆبوون

ئەگــەر پێکناکۆیــی خــودی الیەنگرانی
دەســەاڵتی ئوممەتگەریــی بخەینەســەر،
ئــەوە بۆمــان دەردەکەوێ کە ئاســتی ئەو
شپرزەییەی هاتووەتە ئاراوە تا چەندە قووڵ
و بەرینە.
هــەر بۆیــەش ئەم دیــاردەی شــپرزەییە کە
لــە ســەردەمی خەالفەتی عەباســییەکاندا
شــێوەی گرتبوو ،کۆمەڵێک کەسی هان
دا کە بەدوای داڕشــتنی چوارچێوەیەکدا
بــن بــۆ ســەقامگیریی نێــو کۆمەڵی ژێر
چەتری ئوممەتگەریی ئایینیدا.
لێــرەدا بــوو کــە خســتنەڕووی شــێواز
و فۆرمــی ڕەوایــی و چۆنیەتیــی
جێگیرکردنی دەســەاڵت بوو بە بابەتێکی
گرینگ.
دوو ئایدیــای ســەرەکی لێرەدا بریتی بوون
لە یەکەم؛ پێســپاردنی ڕەوایی بە (ئەهلی
حــەل و عەقد) کــە کۆمەڵەیەک بوو بۆ
دەستنیشــانکردنی ڕەوایی پێشــەوایەتی و
دوو؛ زاڵبوون.
نموونەی یەکەم هەوڵدانێکە بۆ چێکردنی
فۆرمێــک لــە گرێبەســتی کۆمەاڵیەتی
لەڕێگــەی پێکهاتــن و ڕێککەوتنــی
دەســتەبژێرەوە و نموونــەی دووهــەم بــە
هەنگاوێــک دادەنرێ بۆ یەکالکردنەوەی
لێکەوتــە و قەیرانەکانــی ملمالنــێ لــە
ئاستی دەسەاڵتی سیاسیدا.
بــەاڵم وەک دیــارە ڕەوایەتــی لــە ڕێبازی
ئیســامی سیاسیدا ڕەوایەتی مێتافیزیکە
و هــەر ئەمەش وا دەکات بژاردەی یەکەم
بڕەوێکی ئەوتۆی نەبێت.
بــەم هۆیــەوە و لەبەر نەبوونی بەرژەوەندیی
هاوبــەش کۆمەڵــی ژێــر دەســەاڵتی
خەالفــەت بەبەردەوامــی لەنــاو شــەقڵی

سیاســی – کۆمەاڵیەتیــدا ژیــان دەباتــە
ســەر .ئــەم شــەقڵە هۆکارێکــی بنەڕەتی
ئەبێــت بــۆ بەریەککەوتــن و ئەمــەش
ڕاپەڕیــن و ناڕەزایــی لــێ دەکەوێتــەوە،
هەربۆیــە لەبەر نەبوونی بەســتێنێکی قایم
بۆ گرێبەستی کۆمەاڵیەتی ئەوە زاڵیەتی
یــان ســەرکەوتنی هێــزە کــە چارەنــووس
یەکالیی دەکاتەوە.
لێرەدایــە کــە دەســتەبژێری خەالفــەت
هەڵدەســتێ بــە یەکالییکردنــەوەی
کێشــەکان و بڕیــار دەردەکات لەســەر
ئــەوەی کــە زاڵیەتــی دواچارەســەرە کــە
کێشــەکان دەبڕێنێتــەوە و ئەمــەش بــەو
مانایەیــە کــە ڕەوایەتــی بەرگــی هێــز
بەبــەردا دەکات و لــەوە بەدواوە زاڵیەتی و
هێز دەبێتە هۆکاری سەرەکی.
زانایانی ئایینی موسوڵمان تێگەیشتنێکی
ئایینــی وەهایان خســتەڕوو کە پەیوەندیی
بــە واقیعەوە نەبوو ،وەکوو ئەوەی دەیانوت
خیالفەت بە ڕاوێژ (ئەهلی حەل و عەقد)
ببڕێنرێتــەوە ،ئەمــەش لــە واقیعــدا بــوو
بەهۆی پەرەســەندنی بیرێکی ڕەخنەگرانە
و شــێوەگرتنی مشتومڕێکی بەردەوام کە
جاروبــار دژی واقیعــی خیالفەتــی بــاو
دەوەستایەوە.
لــەم ســەروبەندەدا بــوو کە ئیبنــی حەنبەل
پاســاوی بــۆ گرتنەدەســتی دەســەاڵت
لەڕێگــەی زاڵییەتییەوە هێنایــەوە .ناوبراو
دەڵــێ »:ئەوەی زاڵ دەبێت دەبێتە خەلیفە
و پێــی دەوتــرێ میــری ئیمانــداران و
هەرکەســیش ئیمانــی بــە خــوا و دواڕۆژ
هەبێــت نابێــت ئــەوە ڕەت بکاتــەوە و
بــە میــری خــۆی نەزانێــت ،جــا ئــەو زاڵە
چاکەکار بێت یان خراپەکار ،چونکە ئەو

میری ئیماندارانە».
حەنبەلییەکان ئــەم لێکدانەوەیان بەم جۆرە
شــڕۆڤە کــردووە« :مەبەســت لــە زاڵبوون
لێــرەدا ئەوەیــە کە بەیعــەت دوای زاڵبوون
دێــت و زاڵیــش دەکات بــە خەلیفە ،نەک
خودی زاڵبوون».
هەروەها قسەیەکی بەناوبانگی ئەحمەدی
کوڕی حەنبەل هەیە کە بەڕوونی هێزی لە
چاکــەکاری بــەالوە گرینگترە ،دەقی ئەو
وتەیە بەم چەشنەیە« :خراپەکاری بەهێز،
هێزەکــەی بــۆ موســوڵمانانە و خراپەکەی
بــۆ خۆیەتــی ،بــەاڵم چاکــەکاری الواز
چاکییەکەی بۆ خۆیەتی و الوازییەکەی
بۆ موسوڵمانان».
لێــرەدا بە ڕوونی ئەوەمــان بۆ دەردەکەوێ
کە پرشــوباڵویی هۆزەکانی جێگیر لەژێر
فەرمانڕەوایــی خەالفەت و میرەکاندا زۆر
بــووە و زانایــان بۆ کۆکردنــەوەی خەڵک
زاڵییەتییــان وەپێــش ڕەوایــی خســتووە و
ئەمــەش بــۆ یەکالکردنــەوەی ملمالنێــی
سیاسیی بەردەوام لەنێوان دەستەبژێرەکاندا
بــووە و مەبەســتیش لــەم ڕاگرتنــە،
دروســتکردنی جۆرێــک پارێزبەندی بووە
بۆ ئەوەی ئەوانەی لە بازنەی دەسەاڵتدان
کێشــەکانی خۆیــان بــەدوور لــە ڕای
جەماوەر یەکالیی بکەنەوە.
ئــەم کێشــەیە تــا ئاســتێک ڕۆیشــتووە
کــە تەنانــەت ســتەمکاریش وەکــوو
تایبەتمەندییەکــی ســەلماو بەســەر
کەســایەتیی خەلیفەدا لەالیەن خوازیارانی
خەالفەتــی ئیســامییەوە پاســاوی بــۆ
هێنراوەتــەوە و هــۆی ئەمــەش بەوتــەی
خۆیــان ڕێگری لە ســەرکەوتنی دوژمنان
و الوازیی کۆمەڵی ژێردەســتی خەالفەت

بــووە کــە بریتییە لــە هەمان فەلســەفەی
ئوممەتگــەری لــە هــزری ئیســامی
فاندامێنتاڵدا.
یەحیا بن شەرەف نوو ،وەکوو یەکێکیتر لە
دیارتریــن داڕێژەرانــی قــەوارەی خەالفەت
بەوپــەڕی ڕاشــکاوییەوە ڤدانــی بەهــۆی
توندوتیژیی ســەرچاوەگرتوو لە دەسەاڵتی
خەلیفەوە پاساوی بۆ ملدانەبەر دەسەاڵتی
هێناوەتەوە ،واتە بە چەوساندنەوە پاساو بۆ
ملکەچبوون بەرامبەر بە زوڵم دێنێتەوە.
بەم پێیە دەتوانین بڵێین نەبوونی تەکووزی
(انســجام) و هاوپێوەنــدی (همبســتگی)
لەنێو کۆمەڵی ژێر دەســەاڵتی خەالفەتدا
کــە بۆ نەبوونــی بەرژەوەندیــی هاوبەش و
لێکتێگەیشــتنی حوقووقــی دەگەڕێتــەوە،
ئــەو زەمینەیــەی دروســت کــردووە تاکوو
شــپرزەیی هەبێــت و ئەمــەش هۆکارێــک
بووە بۆ ڕاپەڕین و ناڕەزایی .ئەم ناڕەزایی
و ڕاپەڕینانە بەبێ ئەوەی خوێندنەوەی بۆ
بکــرێ تەنیا لەبــەر ڕاگرتنی دەســەاڵتی
خەالفــەت بــە هەمــوو جــۆرێ ،چ لــە
ڕێگــەی دەق و نووســراوە و چ لەڕێگەی
هێــز و زاڵبوونــەوە خراوەتــە پەراوێــزەوە و
نەبووەتــە مەســەلەیەک بــۆ گفتوگــۆ
و بونیاتنانــەوەی کۆمەڵگەیەکــی
تەندروست.
هەربۆیە ئەگەر ئەمڕۆ ســەیری شــێوازی
دەربڕینــی کاربەدەســتانی ڕێژیمــی ئێران
بکەیــن بەڕوونــی ڕەهەنــدی فەلســەفەی
ســەقامگیریی خەالفەتــی ئیســامیی
تێدا بەدی دەکەین لەم ڕووەشــەوە دەکرێ
بێژیــن ناولێنانــی ناڕەزایی و خۆپیشــاندان
بــە فیتنــە دەگەڕێتەوە بــۆ هەمان مەنتق.
مەنتقــێ کــە پێشــەوایەتی بــە ئەرکێک

دەزانێ کە لەالیەن خواوەندەوە پێشکەشــی
پلــەی پێشــەوایەتی کراوە و پێویســتی بە
وەرگرتنــی ڕەوایــی لەالیــەن جەمــاوەرەوە
نییە .دەرکردنی ڕێکخراوە ئیسالمییەکان
و دەموچاوە ناسراوەکانی سەرەتای ٥٧یش
لــە بنەڕەتــەوە دەرچــوون بــووە لــە ڕیــزی
ئوممەتی ئیسالمی.
جێگیرکردنــی بنەمــای ویالیەتــی فەقیە
لەپــاش چەندیــن ســاڵ لــە نێــو یاســای
بنەڕەتــی ،بەجۆرێــک گێڕانەوەیەکــی
ئەوڕۆیــی و عەینییــە لــەو کۆدەنگییــە
مێژووییــەی لــە ڕای خاوەنڕایانــی نیــو
خەالفەتی عەباسییەکاندا دیارە.
لەژێــر ڕۆشــنایی ئەم شــرۆڤەیەدا دەکرێ
بڵێیــن کــە ئیســاحتەلەبەکان هەمــان
بــەرەی ئەهلی حەل و عەقدن کە ڕێڕەوی
سیاسییان نەک گۆڕانکارییەکی دروست
نەکــرد بەڵکــوو بــوو بــە مەرجێکی ســەر
کاغــەز بۆ ئــەوەی ڕەهەندی دیکتاتۆری
بە سەرتاپای خەالفەتەوە دیار نەبێ.
هەموو ئەم بابەتە لە بنچینەوە دەگەڕێتەوە
بۆ ئەو گرێبەستە ئاسمانییەی لە دەرەوەی
عەقاڵنییەتــدا بەرگــی ڕەوایــی لەبــەر
کردووە.
هەروەها ئەوەش لەبیر نەکەین کە تاقەڕێگا
بــۆ دەربازبــوون لــەو دۆخــە دروســتکردنی
زەمینەیەکــە بــۆ تێگەیشــتنێکی نــوێ
لەســەر ڕەوایــی و دەســەاڵت و ئــەو
پەیوەندییــە مانــادارەی لــەو نێــوەدا هەیــە
و ئــەم ئامانجــەش ئەگەرچــی ســەخت و
تاقەتپڕووکێنە ،بــەاڵم توولەڕێگایەکە بۆ
ئەوەی سیکلی ئیستبداد دوبارە نەبێتەوە.

• کۆنتڕۆڵ کردنی ھەستەکان
• توانــای قســەکردن بەتایبــەت لــە نــاو
خەڵکدا
• شــێوازی دانوســتان یا ئاخافتن و ....
ھتد.
پێنــج قۆناغــی خۆڕاهێنــهری بــۆ توانای
قســهکردن ،دروســت کردنــی ههســتی
ئهرێنــی و ههوڵــدان بــۆ دابینکردنــی
ژیانێکــی خــۆش و بهتایبــهت لهســهر
باوەڕبەخۆبــوون ههیــه .باوهڕبهخۆبــوون،
مهرجی یهکهمه بۆ سهرکهوتن له ژیاندا.

قۆناغــی  : 1دەستنیشــانکردنی بیــرە
نەرێنییەکان ()Negative
دەستپێکی خۆڕاھێنەری دەستنیشانکردنی
بیرە نەرێنییەکانە.
ھێندێــک جار مــرۆڤ ھەر لەخۆڕا خۆی
بــە ھێندێک شــت مانــدوو دەکات یان لە
ڕادە زۆر گوشار بۆ خۆی دێنێت و خۆی
و بیرەکانــی ئاڵــۆز دەکات بــۆ شــتێک
لەوانەیــە ھەر پێویســت نــەکات و یــا بــەو
شێویەش نەبێت کە ئەو بیری لێدەکاتەوە.
یــان زۆر بــە شــێوەیەکی نەرێنــی بیــر لــە

لەو کاتەدا چەند پرســیار باشــە بیانکەی
و لــه ههمــان کاتیشــدا ئهو پرســیارهش لە
خۆت بکه که ئایا ئهوهی باســیان دەکەم
ڕاستن یا ههر خهیاڵن؟
ئەمــن بەڕاســتی ئەوەنــدەش
•
وریا و زیرەک نیم ،بەاڵم ھێشتا خەڵکانی
دیکــە ھەســتیان پــێ نەکــردووە و هــهروا
دهزانــن زۆر وریــام .کهواتــه بــه ڕاســتی
مــن وریــام یان ههر له دونیــای خەیااڵتی
خۆمــدا قارەمانێکــم لــه خــۆم دروســت
کردووه ،ئەو قسەیە ڕاستە یا خەیاڵە؟

وەک ڕاســتی دەبــن .ھەر بۆیــە گرنگــە
لەپێشــدا ڕاســتی و خەیاڵ لــە یەک جیا
کەینەوە.

شــێوەیەکی نەرێنــی بیــر نەکاتــەوە ،بەاڵم
دەتوانــم پێش بە خــۆم بگرم بۆ ئەوەی ئەو
شــێوە بیرکردنــەوەی کەســانی دیکــە من
ئازار نەدات.

قۆناغــی : 3گوێنــەدان بــە بیــرە
نەرێنییەکان ()Negative
بیرە نەرێنییەکان ھۆکارن بۆ دروستبوونی
ھەستە نەرێنییەکان .بۆ نموونە:
زۆر جــار گەورەتریــن کێشــەی ئێمــە
مرۆڤــەکان بیرکردنەوەکانمانــن بەتایبــەت
بیــره نەرێنییــەکان .ئــەوەش یەکێک لەو

وێنەی  1:4ئاماژە بە هێندێک لە شێوازەکانی ڕاهێنەری دەکات

کــه باوهڕبەخۆبوونــت کــهم بــوو زۆرتــر
و زووتریــش گوێڕایەڵــی دابونهریتــی
کۆمهاڵیهتــی دهبی و زۆر لهو دابونەریتە
کۆمهاڵیهتییانه مرۆڤ الواز و بێ ئیراده
دهکات.
 Dale Carnegieلــه کتێبــی
دوودڵــی و زاڵبــوون بهســهر نیگهرانیــدا،
دهڵێــت :لــه ناخــی مرۆڤدا ســێ پێکهێنهر
ههیه ،کاتێک ئهو سێ پێکهێنهره یهک
دهگــرن ئهو کاته مرۆڤ باوهڕی تهواوی
به خۆی ههیه.
 .1لۆژیک (مهنتق)
 .2ههست و سۆز (عاتیفه)
 .3ههڵسوکهوت (ڕهوشت)

خــۆی دەکاتــەوە ،کەواتــە لــە قۆناغــی
یەکەمــدا دهستنیشــانکردنی بیــره
نهرێنییهکان گرنگە.
کاتێــک بیــره نهرێنییهکانت دهستنیشــان
کــرد ئــهوکات هــهوڵ بده بــۆ دۆزینهوهی
ڕێگاچارهیــهک یــا شــێوازێک لــه
ڕاهێنــهری بــۆ گۆڕینــی ئــهو بیــره
نهرێنییانه.
قۆناغــی  : 2جیاکردنەوەی ڕاســتییەکان
لە خەیااڵت (وههم )
ئەو بیرە نەرێنییەی کە لەسەر خۆت ھەتە،
لهوانهیــهھەر خەیااڵتــی خۆت بێ و ھیچ
بنەمایەکــی ڕاســتەقینەیان نهبێت ،یاخود
ڕاســتن و ئەتــۆ زۆر کەموکۆڕیــت ھەیە.

ئەمــن کاتێــک وەک
•
بەرپرســێک کارێــک دەکــەم ،وا هەســت
دەکەم کە هەموو کاربەدەســتەکانم منیان
خۆش دەوێت.
ئایــا ئەوان بەڕاســتی منیــان خۆش دەوێت
یــان ھەر خەیااڵتــی خۆمە؟ بــۆ ئەوەی لە
کارەکەم رازی بم ،دەبێ زۆرتر لە سەدی
سەد ( )% 100بە دروستی و باشیم بەجێ
گەیاندبێــت .ئایــا ئەو شــێوە بیرکردنەوەی
من ڕاستە یان ھەر خەیاڵە؟ لە کاتێکدا له
جیهانی ڕاستیدا زۆرتر لە پلەی سەدیمان
 %100نییە.
کاتێــک مــرۆڤ خەیاڵەکانــی خــۆی
وەک ڕاســتییەک وەردەگرێــت کەواتــە
ھەمــوو دەمێــک ئــەو خەیااڵنــە الی ئــەو

ئەرکانەیــە کــە لــەو قۆناغــەدا مــرۆڤ
دەبــێ کاری لەســەر بــکات .دەبــێ بیره
نەرێنییەکانــی خــۆت لــە شــوێنێکدا کۆ
کەیــەوە یان زیندانیان بکــەی و لەبەرابەر
ھەر بیرێکــی نەرێنیــدا ســێ بیــری
ئەرێنــی بــاس بکەی .دهبــێ نههێڵی بیره
نهرێنییــهکان ئهوهنــده بڕۆنه پێش که ببنە
ھۆی دروستبوونی ههستی نهرێنیت.
پەندێکی پێشــینییان ھەیــە کە دەڵێت‹‹ :
ئەتــۆ ناتوانی پێش بــە باڵندەیەک بگری
کە بەسەر تۆدا ھەڵنەفڕیت ،بەاڵم دەتوانی
پێشــی پێبگــری کــە لەســەر ســەری تــۆ
ھێالنە دروست نەکات››.
بــۆ نموونــە منــی تــاک ناتوانــم پێش بە
کەســێکی دیکە بگرم کە لەســەر من بە

قۆناغــی  :4بــا بیــر کردنەوەکانمــان لــە
گەڵ کردەوەکانمان ھاوتەریب بن(لە گەڵ
یەک بڕۆنە پێش/موازی).
کاتێــک ئێمــە لــە قۆناغــی یەکەمــدا
ئاماژەمــان بــە بیــرە نەرێنییــەکان دا،
لــە قۆناغــی دووهەمــدا خەیــاڵ و
ڕاســتییهکانمان لــە یــەک جیــا کــردەوە،
لــە قۆناغی ســێیەمدا بڕیارمــان دا گوێ
نەدەینــە بیــره نەرێنییەکانمــان کەواتــە لە
قۆناغــی چوارەمــدا دەبــێ ئەوانــەی کــە
ئامــاژەم پــێ دان بە کــردەوەش جێبهجێیان
بکهین.
لێرەدایە کە دەبێ بە کردەوە پێداگر و سوور
بین بۆ وەالنانی بیرە نەرێنییەکانمان.
قۆناغی  :5خۆهاندان
بــە قســە زۆر ئاســانە بڵێیــت کــە واز لــه
سیگارکێشان دێنم.
بــەاڵم لــە کردەوەدا وا ئاســان نییە و چەند
شــت گرنگــە لــە بەرچــاو بگیرێت وەک:
ئــهو کهســهی کــه حــهز دهکات واز لــه
سیگارکێشــان بێنێــت دهبــێ ،بــاوەڕی
تــەواوی بە خۆی ههبێت کە ســەرکەوتوو
دەبێــت ،ھۆ یــا ئەنگیزەی تــەواوی بۆ ئەو
کارە (وازهێنــان له سیگارکێشــان) ھەبێت
و کاتــی بــۆ تەرخان بکات و ههوڵ بدات
لــه مێتۆدێــک کەڵــک وەرگرێــت کــه
کاریگهری ئهرێنی زۆرتر ههیه.
یەکێــک لــەو مێتــۆده باشــانە ،مێتۆدی
خۆڕاهێنــەری یان ڕاھێنەری کەســییه بۆ
ئــەوەی مرۆڤ بەشــێوەیەکی ئەرێنی بیر
بکاتــەوە و تێڕوانینــی ئەرێنــی بــۆ خۆی
ھەبێــت و بیــرە نەرێنییەکانی کۆتایی پێ
بێنێت.
زۆر جار کەسێک کە سیگارکێشە دەڵێت:
زۆر حەز دەکەم واز له سیگارکێشان بێنم
بەاڵم ناتوانم.
ھەر ئــەو وشــەی «ناتوانــم» دەتوانــێ
ھۆکارێک بێت بۆ الوازکردنەوەی ویست
و توانایــی یــان دوابڕیاری ئەو کەســە بۆ
ســەرکەوتن لەو کارەدا کــە وازهێنانی لە
سیگار کێشانە.
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کاوە بەهرامی:

لە بواری هەلومەرجی سیاسی و نیزامییەوە ،کوردستان لە هەموو شوێنەکانی دیکەی ئێران لەبارترە
بۆ خەبات لەدژی کۆماری ئیسالمی و ئـەو وزە بۆ دژایەتی داگیرکەران بە کار بهێنین
ناردنــی هێــز بۆ ســنوورەکان ئەو
ئەمنیەتەی بۆ دەســتەبەر دەبێت؟

بوونــی هێــزی ئەمنییەتــی لە کوردســتان
پیشــاندەری نەبوونــی ئەمنییــەت لــە
کوردســتانە ،خەڵکــی کوردســتان لە شــار
و گوندەکانــی کوردســتان دەژیــن نــە لــە
سنوورەکانی کوردستان.
ئــەوە گەلــی کــوردە دژبــەری کۆمــاری
ئیســامی ئێــران بــووە و بــۆ وەدیهێنانــی
خواستەکانیان لە هەموو جۆرە تاکتیکێکی
خەبــات کەڵکــی وەر گرتــووە و کەڵــک
وەردەگرێت.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانیش
وەک حیزبێکــی بە ئەزمــوون لە مەیدانی
خەبــات لــە ناوخــۆی کوردســتان خەبــات
دەکات و ڕاســانی ڕۆژهەاڵت لە ناوخۆی
کوردســتانە و هێــزی ئەمنییەتــی چ لــە
ســنوور بێــت یــا ناوخــۆ کاریگەرییەکــی
ئەوتــۆی بــۆ بەربەســت لــە خەبــات و
تێکۆشانی پێشمەرگەی شاروشاخ نابێت.

دیمانە :ڕەحمان سەلیمی

جموجۆڵی هێزە ســەرکوتکەرەکانی
ڕێژیــم لە کوردســتان بــە هێنانی
هێزێکــی زۆر لــە شــارەکانی
دیکــەی ئێرانــەوە بــۆ کوردســتان
و جێگیرکردنیــان لــە ســنوورەکاندا،
هــاوکات لەگــەڵ نمایشــی
چەکوچۆڵی جۆراوجــۆر لە گۆڕەپانی
شارەکانی کوردستان بە مەبەستی
تایبــەت و گەیاندنــی پەیامــی
تایبەت بە خەڵکی کوردســتان و
هێزە سیاسییەکان چڕتر کراوەتەوە.
میلیتاریزەکردنــی ســنوورەکانی
کو ر د ســتا ن
لەالیــەن ڕێژیمــی
ئێرانەوە سیاسەتی
هە میشــە یی
ڕێژیــم بــووە و لــە
ئێســتادا بەرچاوتــر
هەمیشــە
لــە
بەڕێــوە دەچێــت.
لــە دیمانەیــەدا
لەگــەڵ بەڕێــز
«کاوە بەهرامــی»
بەرپرســی دەزگای
فەرماندەهی هێزی
پێشــمە ر گە ی
کو ر د ســتا ن ،
ئــەم بابەتەمــان
خســتووەتە بەرباس
کــە ســەرنجتانی
بــۆ خوێندنــەوەی
ڕ ا د ە کێشــین :

لە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ،گەلی کورد
دژی ڕێژیمی پاشایەتی خەباتی بێوچانی
کردووە کە کۆماری کوردســتان سەنەد و
بەڵگــەی حاشــاهەڵنەگری ئــەو خەبــات و
تێکۆشانەیە.
گەلــی کــورد بــۆ ڕووخانــی ڕێژیمــی
پاشــایەتی وێــڕای گەالنی دیکــەی ئێران
خەباتیــان کــرد ،بــە هاتنەســەر کاری
ڕێژیمی تێروریســتی کۆماری ئیســامی
دیســان مافەکانــی گەلــی کــورد زەوت و
پێشــێل کرا و واڵمی نەرێنی بە ویســت و
داخوازییەکان لە ڕێگای ئاشتیانە درایەوە.
ڕێژیــم لــە کوردســتان دژی گەلــی کورد
دەســتی دایــە دژایەتــی و بــە شــێوەی
تێروریستی و ئاژاوەگێڕی.
گەلی کورد بۆ دیفاع لە خۆی لە بەرانبەر

کۆمــاری پەت و ســێدارەی پێ تەحەمۆڵ
ناکــرێ هــەر بۆیــە ڕێژیــم پێویســتی بــە
میلیتاریزەکردنی کوردستان بۆ خۆسەپاندن
بەسەر کورد و کوردستان هەبووە و هەیە.
بوونــی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان
فاکتــەری هــەرە بــە هێــزە بــۆ دژایەتــی
ئــەم ڕێژیمــە و بــە بــێ هێزی چەکــدار لە
کوردســتان ئــەو دژایەتییە کە لەڕاســتیدا
زامنــی مانــەوەی کەرامــەت و شوناســی
ئــەم گەلەشــە ،بوونی نامێنــێ؛ ڕێژیمیش
زۆر بــاش دەزانــێ کە خەڵکی کوردســتان
لەگــەڵ هێزی پێشــمەرگەی کوردســتانە،
بۆیە بەشی زۆری بوودجەی خۆی سەرفی
بــواری ســەرکوت و کاروبــاری نیزامی لە
کوردســتاندا دەکا و بەئەنقەســت خەڵکــی
لــە هــەژاری و بەشــمەینەتیدا هێشــتۆتەوە

خۆیان بە شێوەیەکی زۆر و بەرین مۆڵ داوە
کە بە دوو مەبەســتی ســەرەکی لەم هێزانە
کەڵک وەر دەگرێت :ناردنی تیرۆریست بۆ
واڵتانی دراوســێ و هاتوچووی ســیخۆر و
هێزە ئەمنییەتییەکانی خۆیان بۆ تێکدانی
بارودۆخی واڵتەکان.
لــە الیەکــی دیکــەوە ناردنــی
مادەهۆشــبەرەکان ئاڵودەکردنــی خەڵکــی
کوردســتانی باشــوور هەروەهــا لــە ئەگــەر
جوواڵنەوەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
و ناوچە ســنوورییەکانی کوردستان تۆپ
و کاتیوشــا بــاران بــکا و خەڵکــی ناوچــە
زەرەریان پێ بگات.
بارودۆخــی ناوچــە ســنوورییەکان وەک
چەندســاڵی رابــردوو نــا ئــارام بــکات و
وەهــا بنوێنــێ کــە بە هــۆی بوونی هێزی

 -ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی لە نێو
خەڵکانی ئێراندا هیچ ڕەواییەکی
نەماوە و ئەمەش لە ڕووداوەکانی
یــەک دوو ســاڵی ڕابــردوودا بــە
زەقــی دەرکــەوت؛ بــەاڵم بۆچــی
زیاتــر کــوردەکان بە هەڕەشــەی
جیــددی بــۆ ســەر خــۆی دەزانــێ؟
بــە هاتنەســەرکاری کۆمــاری ئیســامی
پــاش شۆڕشــی گەالنــی ئێــران لــە ســالی
٥٧دا گەلی کورد ســاختاری هەنووکەیی
کۆمــاری ئیســامی ڕەد کــردەوە و لــەو
کاتــەوە تا ئێســتە وەک ئۆپۆزیســیونێکی
جیددی ئەم سیســتەمە تــا هەنووکە دژی
ڕێژیم لە خەباتدا بووە و هەیە.
خەڵکــی کوردســتان بــە بوونــی حیزبــە
سیاسییەکان بە تایبەت حیزبی دێموکراتی

ناوچــە
ســنو و ر ییە کا نی
کوردســتان لــە
چ ڕاســتایەکدا
میلیتاریزە دەکرێن؟
و بۆچــی پــاش ٤٠
ســاڵ هــەروا لــە
پەرەســەندندایە؟

گەلــی کــورد نیزیــک
بــە یــەک ســەدەیە بــۆ
مافــی نەتەوایەتــی خــۆی دژی ڕێژیمــە
داگیرکەرەکان خەبات دەکات ،کوردســتان
لــە الیــەن چــوار دەســەاڵتەوە داگیرکــراوە
کــە هەرکامەیــان مافی گەلــی کوردیان
بــۆ مەبەســتەکانی خۆیــان زەوت کردووە و
هــەرکام لــە پارچەکانــی کوردســتان پاش
شــەڕی چاڵــدران تــا هەنووکــە خەباتیــان
بــۆ ڕزگاری گەلــی کــورد لــە چەنــگ
داگیرکەران بەردەوام بووە.

پیالنەکانــی ڕێژیم دەســتی دایە چەک و
شەڕێکی نەخوازراو و داسەپاو دژی گەلی
کورد دەســتی پێکردووە و ماوەی زیاتر لە
 ٤٠ساڵە قوربانی بۆ دەدا.
ڕێژیــم بــۆ مانــەوەی خۆی لە کوردســتان
پێویســتیی بــە خۆســەپاندن بــوو لــە
ڕێــگای دامــەزراوە نیزامــی و بەنــاو
ئینتزامییەکانییەوە؛
چونکــە گەلــی کــورد بوونــی ڕێژیمــی

تاکوو وەک تاکتیکێک هەوڵی ملکەچ
کردنیان بدات.

کۆمــاری
سیاســەتی
-
ئیســامی لــە ئاســتی ناوچەکــە
هەڵدەســەنگێنن؟
چــۆن
کۆماری ئیســامی ئێران بۆ دەســتێوەردان

پێشــمەرگە لــە ناوچــە ســنوورییەکان
بارودۆخــی خەڵــک تێــک دەدات .ئەمانە
تەنیا بەشــێکی بچووکن لەو سیاسەتانەی
کــە کۆمــاری ئیســامی لــە مــاوەی ٤٠
ســاڵی ڕابــردوودا دژی کــورد ڕەچــاوی
کردووە.

لە واڵتانی دراوســێ لە هەموو سنوورەکان  -ڕێژیمی ئێران باس لە ئەمنییەت
بەتایبەت کوردســتان هێزە تیروریستەکانی دەکات ئایــا بــە دانانی پایەگا و

کوردســتانی ئێــران بــە ڕابردوویەکــی
پڕشــنگدارەوە لــە بــواری سیاســی و
خەبــات دژی ڕێژیمــی تیرۆریســتپەروەری
کۆماری ئیسالمی لە خەبات و تێکۆشان
ڕانەوەســتان .هیچکاتیــش لــە کوردســتان
رێژیــم ئارام نەبــووە ،بۆیە دەتوانین ئەمە بە
خاڵــی جەوهــەری و ســەرەکی میلیتاریــزە
کردنــی کورســتان بزانیــن و بڵێیــن ئــەم
سیاسەتە لەو راستایەدایە.

ئــەم ڕێژیمــە بە بوونــی ئەحزابی سیاســی
بــە تایبەت حیزبــی دێموکرات کە بەردەوام
وەک حیزبێکــی جیــددی بــۆ ڕووخانــی
ڕێژیــم هەنگاوی ناوە ،خۆی لە مەترســی
جیددیــدا دەبینێتــەوە؛ لە ڕاســتیدا خەڵکی
کوردســتان پاڵپشــتی حیزبەکانــی خۆیانن
و ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ئێــران بە
هەمــوو دامودەزگاکانییــەوە بــە نامــۆ و
بێگانە دەبینن.
کوردســتان لە بواری هەلوومەجی سیاسی
و نیزامــی دژی کۆمــاری ئیســامی لــە
هەموو شوێنەکانی دیکەی ئێران زەمینەی
خەبــات بــۆ ڕووخانی کۆماری ئیســامی
زیاتر تێدا وەدی دەکرێ.
ئەگــەر کۆمــاری ئیســامی لــە خــۆی
ڕادەبینــێ هەندێــک مۆڵگــە و هێــزە
داگیرکەرەکانــی لــە کوردســتان کــەم
کاتەوە.
ئێعدام ،ئەشکەنجە وئازار و گرتن و کوشتن
لــە کوردســتان بــە نیســبەت شــارەکانی
دیکەی ئێران زیاترە.
هــەر بۆیــە رێژیــم مەترســی ئیســتارتی
ڕووخانی زیاتر لە کوردســتان بە نیســبەت
خۆی دەبینێ.

 ڕەوانــە کردنــی هێــز وچەکوچــۆڵ بــۆ کوردســتان هەتــا
چەنــد کاریگــەری دەخاتــە ســەر
بزووتنــەوەی گەلــی کــورد؟

بــە درێژایــی تەمەنــی پــڕ لــە تیــرۆر و
جەنایەتــی کۆمــاری ئیســامی ســەروەت
و ســامانی گەالنی ئێران ســەرفی کڕینی
چەکوچۆڵ و کەرەستەی سەرکوت و شەڕ
کراوە؛ بە شــێوەیەک کە دەر و جیرانەکان
لەو کێشانە قەت لە ئاسایشدا نەبوون.
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ گەلــی کوردیــش بە
هاتنەســەر کاری ئــەم ڕێژیمە تا هەنووکە
لە هەموو جۆرەکانی چەک و کەرەستەی
ســەرکوت بــۆ گەلی
کــورد و ڕێبەرانــی
جوواڵنــەوە کەڵکــی
وەرگرتــووە ،بــەاڵم
شــۆڕش و خەبــات
دژی ئــەم ڕێژیمــە
ســە ر کو تکە ر ە
بەردەوامــە و چەکــی
ئیمانــی پیشــمەرگە
زۆر بەهێــز و
لــە
کاریگەرتــر
چەک و کەرەستەی
سەرکوتکەرانە.
هیــچ چــەک و
تێکنۆ لۆ ژ ییــە ک
ناتوانــێ و نەیتوانیــوە
بەرانبــەر بە ئیــرادەی
پۆاڵیینــی خەڵــک
و پێشــمەرگە وەک
باســکی بەهێــزی
گــەل ڕابوەســتێ و
ســەرکوتی بــکات؛
ڕوونــە
ئــەوەی
شــۆڕش بەردەوامــە و
پیشــمەرگە هەردەم بە
ئیــرادەی قایم و ئیمان
بــە ســەرکەوتن بــەرەو
ئاسۆی ڕوون و دژی
تاریکــی و نەزانــی
بەردەوام دەبێ.
کــورد
گەلــی
هــەردەم پاڵپشــتی
هێــزی پیشــمەرگەی
کوردســتان بــووە و هەیــە کــە ڕۆڵەکانی
خۆیــان لــە هــەر هەلوومەرجێکــدا لە ئامێز
دەگــرن و هــاوکار و پارێزەریــان دەبن .هیچ
چەکێک لە ئیرادەی گەل بەهێزتر نییە.
هــەر ئەمەشــە کــە دوژمن بەتــەواوی لێی
تۆقیــوە و واش دەکات کە شۆڕشــگێڕانی
گــەل بەردەوام ئەم ڕســتە دووپــات بکەنەوە
کە شۆڕش تا سەرکەوتن بەسەر دیکتاتۆر
و تیرۆریستان بەردەوام دەبێت.
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پهتیخوازیی زمانی

له ستراتێژیی پاکژهێشتنهوهوه ههتا پهتای بێ ستراتێژیهێشتنهوهی زمان

ڕههبهر مهحموودزاده
بەشی دووهەم و کۆتایی
با چاوێک به شێوهی ڕهسمیی نووسینی
کوردیــدا بگێڕیــن و هێندێــک نموونــه ل ه
چۆنیهتــی ڕهوتــی «تابعــی تهلهفوزاتــی
عامهکــردن» و شــێواندنی «ئهبنیــه و
سیهغ»ی وشهی کوردی بهێنینهوه.
ـ لــه هێندێک بنزاراوهی زمانی کوردیدا
تیپی «د» دهسوێ و دهبێ به «ئ» ههر
بۆیــه ئاخێوهرانــی ئــهم بنزاراوانه کرداری
ڕانهبــردوو[ ]20لهجیاتــی مۆرفیمــی
«ده« بــه «ئــه« دهســتپێدهکهن :ئهچم
لــه جیاتــی دهچــم« .ئهچــم» دەربڕینــی
عامــهی «دهچــم»ه و بهکارهێنانــی لــه
زمانی نووسینی ستاندارددا ههڵهیه.
ـ هــهر وهک نموونهیهکــی تــری ســوانی
تیپــی «د» لــه ئاوهڵنــاوی بهراوردیــی
«زیاتــر»دا بهرچــاو دهکــهوێ .بــا بــۆ
نموونــه هێندێــک ئاوهڵنــاوی بــهراوردی،
کــهرت کــهرت بکهیــن بزانیــن چییان لێ
دهکهوێتهوه:
چاکتر :چاک  +تر ،ســهرتر :ســهر +
تر ،شــینتر :شــین  +تر .کهوایه دهکرێ
بڵێیــن زیاتــر :زیــا +تــر .ئایا هــهر وهک
چۆن ئێمه وشــهی چاک و ســهر و شــین
ـ مــان ههیــه وشــهی «زیا»شــمان ههیه؟
بێگومــان ئــهم وشــهیه «زیــاد»ه و لــه
ئاخافتنــی ڕۆژانــەدا لهکاتــی پێوهلکانی
پاشــگری تر« ،د»هکهی بــه ڕهوانی بێژ

ناکرێ بهاڵم ئهمه نابێته بهڵگهی ئهوهی
له زمانی نووسینی ستانداردیشدا وشهکه
ههر وا به سهقهتی بنووسرێ.
ـ لــه شــێوهی ئاخافتنــی هێندێــک
بنزاراوەدا تیپی «گ» به شێوهی «و»
دهســوێ .بــۆ نموونــه «گوتــن» دهبێتــه
«ووتن» .ئێستا ئێمه ههتا ڕادهیهکی زۆر
گهیشــتووینهته ئهو قهناعهتهی کرادرهکه
به شــێوهی «ووتن» نهنووســین به شێوهی
ساغکراوی «گوتن» بینووسینهوه؛
بــهاڵم چۆنــه هێندێــک وشــه کــه لــه
چاوگــی ئــهم کــردارهوه وهرگیــراون ههروا
بــه ســواوی دهنووســرێنهوه :بــۆ نموونــه
لهجیاتــی «گوتهبێــژ» و «گوتوبێــژ»
و «گوتــهزا» هێشــتا هــهر دهنووســین
«وتهبێــژ» و «وتووێــژ» و «وتــهزا»؟
ههرلهجێــدا ئایــا نووســینهوهی کــردار
بــه شــێوهی «گوتــن» و نووســینی نــاوه
لێکدراوهکان به شێوهی «وتن» جۆرێک
دژایهتی لهگهڵ ڕهوتی بهســتانداردبوونی
زمانی کوردی نییه؟
ـ فۆرمــی نهســواوی هێندێــک ڕهگــی
کردار ،ههتا ئێســتاش له زمانی کوردیدا
هــهر ماونــهوه .مادام ئهم فۆرمه ســاغانه
ماونهتــهوه نووســینی فۆرمــی ســواویان
ههڵهیه .بۆ نموونه ئێمه به لێشاو دهنووسین:
«دێنــم» یان «دێڵم» .ئهگهر کهســێک
ســووکه زانیارییهکــی لهســهر ڕێزمانــی
کــوردی ههبــێ دهزانــێ ،ڕهگــی ئــهم
کردارانــه بریتین لــه «هێن» و «هێڵ».
ههروههــا دهزانیــن کــرداری ڕانهبــردوو له
کوردیدا بهم شــێوهیه دادهڕێژرێ« :ده +
ڕهگی کردار  +جێناوی لکاو» .وهک:

:ده  +هێن +م»« ،ده  +هێڵ +م».
چۆنــه ئێمــه ڕهگی کــردارهکان دهناســین
و فۆرمۆلــی داڕشــتنی کــرداری
ڕانهبردوویش دهزانین بهاڵم ههر دهنووســین
«دێنم» یا «دێڵم»؟ ئایا ئهمه نیشانهی
ئــهوه نییــه بهڕاســتی زمانــی نووســینی
کــوردی «تابعــی تهلهفوزاتــی عامــه»
کــراوه و ههرنهبــێ لــهم شــوێنانەدا لــه
ڕهوتــی بهســتانداردبوون الیــداوه؟ باســی
ئێســتای مــن لهســهر ڕێنــووس نییه بهاڵم
هــهر وهکوو پرســیار ئهو پرســیاره دههێنمه
گــۆڕێ ئایا جودانووســینیش بۆ پاراســتن
و لێکنەدانــی «ئهبنیــه و ســیهغ»ی
زمانــی کــوردی و داکۆکیکردن لهســهر
لێکههاڵواردنــی پرتکــه جوداکانــی وشــه
لێکــدراوهکان شــێوازێکی پاکوخاوێنتــر
نییــه کــه هــهر لهســهرهتاوه و بــهر لهوهی
فارس فێری بێ و بهکاری بهێنێ ،کورد
ده کاری کردووه؟ با بێینه سهر باسێکی
یهکجــار گرینگــی دیکــه .له باســی دوو
شــێوازهکانی پهتیخوازیــدا باســی ئهوهمان
کــرد کــه هــهر دوو شــێوازی تهوســیفی
و دهســتووری ،لــه بــه پهتــی زانیــن و بــه
غهوارهدانانــی ڕهگــهزه زمانییهکانــدا ههر
به تهنیا «وشه«یان بۆ گرینگه و ئاوڕ له
یهکهی زمانیی گهورهتر له وشه نادهنهوه.
ههرچــی زمانهوانــه ئــهم ڕاســتییه
دهســهلمێنێ که شــوناس و ڕهســهنایهتیی
زمان زیادتر لهوهی بهســترابێتهوه به وشــه
و موفرەداتــی ئــهو زمانــه ،بهســتراوهتهوه
بــه پێکهاتــه و چۆنیهتــی داڕشــتنی
ڕســتهکانی ئــهو زمانــه .وشــه لێــک
وهرگرتــن لهنــاو زمانهکانــدا دیاردهیهکی

ئاسایییه و شتێکی سهیروسهمهره نییه.
بــهاڵم ئــهو کاتــهی زمانێــک لهبــاری
سینتاکســهوه بهخهســتی دهکهوێتــه ژێــر
کارتێکردنــی زمانێکــی دیکــهوه ،هــهر
لهم ســاتهوه ڕهوتــی تێداچوونی ئهم زمانه
دهستی پێکردووه.
ئێمه ههر له جیرانهتی خۆماندا ئهزموونی
فارسهکانمان دیوه.
فارســهکان خۆیــان چ ددانــی پێــدا بهێنن
و چ ددانــی پێــدا نههێنــن زمانهکهیــان
بــه لێشــاو وشــهی لــه زمانــی عهرهبــی
وهرگرتووه؛ بهاڵم بهم حاڵهشهوه نهک ههر
خــۆی بهدهســتهوه نــەداوه و بێهێز نهبووه،
بگــره بهخۆیشــیدا هاتــووه و بههێزتریــش
بــووه و وهکــوو دارێکی فراژوو ڕهگاژۆی
کــردووه .ئهوهی بووهته هۆی بههێزبوون و
بهخۆداهاتنــی ئــهم داره کهونارایــه ئهوهیه
فارســهکان لهحاســت وهرگرتنــی وشــهی
بێگان ه زیادتر له ڕادهی پێویست ههستیار
نهبوونه بهاڵم له حاست پاراستنی پێکهاته
و داڕشــتهی زمانهکهیــان یهکجــار زۆر
وه جــواب هاتــوون و خهمســارد نهبــوون و
پــڕۆژهی پهتیخوازییان بهکردهوه لهجیاتی
پهتیخوازی وشهیی بۆ ئاقاری پهتیخوازی
ڕستهیی پاڵ پێوه ناوه.
بــا لێــرەدا قامــک بــۆ ڕاســتییهکی
تراژیــک لهبــارهی زمانــی کوردییــهوه
ڕابکێشــم و ههمــوو دڵســۆزانی زمــان و
شوناســی کوردی بانگهێشــتن بکهم ههتا
مشــوورێکی ئازایانــه لــه زمانهکهیــان
بخــۆن و هــهر یهکــهو لهقــهدهر توانــا
ههنگاوێــک لــهم پێنــاوەدا ههڵبهێنێتــهوه.
بەداخــهوه ئاراســتهی پهتیخــوازی له الی
کــورد ڕێــک پێچهوانــهی ئــهو ڕوانگــه
باسکراوهیــه .لــهالی ئێمــه بهکارهێنانی
وشــهی غــهواره مایــهی ســووک و
چرووک بوونی نووسراوهیه و باسی سهره
بهاڵم ڕێگاپێدانی داڕشــتنی بێگانه ڕمێن
و ڕهوایییهکــی لهڕادهبــهدهری ههیــه و
قهدری لهسهر چاو و لهسهر سهره! ئهگهر
جهســتهی زمانی کــوردی بهشــێوهیهکی
جیــددی نهخــۆش و زامــدار بــێ (کــه
مــن پێــم وایــه بەداخــهوه ههر وایــه) ،ئهوا
زمانهکهمان نهخۆشــی دهســتی داڕشتنی
ناڕهســهن و کــزی دهســتی پێکهاتــهی
ڕستهیی شێواو و غهیری کوردییه.
لــهم پێودانــەدا ههرچــی پــارده و پهرژینی
پارێــزهره لــه دهوری پانتایــی زمــان

ههڵدهگیــرێ و زمــان ئامــادهی پهراگهنده
بوون و خۆبهدهستهوەدانه.
ئهندازیارانــی ئهو شــێوه زمانهش بەداخهوه
ئێمهیــن .نموونــهی ئــهو شــێوه داڕشــتنانه
یهکجــار زۆرن .مــن هــهر بهتهنیا باســی
نموونهیــهک دهکهم که ڕمێنێکی زۆری
پهیدا کردووه .له نهحوی زمانی کوردیدا
مهگهر به دهگمهن دهنا عادهتهن کردار له
دوای ڕســتەدا دهنووســرێ .لــه عهرهبیدا
کــردار دێتــه بهشــه ســهرهتاییترهکانی
ڕســته .بــۆ نموونــه لــه کوردیــدا دهڵێین:
کتێبهکــهم خوێندهوه .لــه عهرهبیدا دهڵێن:
قــرأت الکتــاب .لــه ڕســتهی ســادهی
کوردیــدا کــردار لــه جێــگای خــۆی
دهمێنێتهوه.
بــهاڵم لــه باشــووردا ڕســتهکه ههرچــی
زیادتــر بۆالی لێکدران بچــێ ،زیادتر ئهم
مهیله ههیه پێکهاتهی ڕسته کوردییهکه
بــه لهبهرههڵگرتنــهوهی پێکهاتــهی
ڕســتهی عهرهبی دابڕێــژرێ و ڕیزبهندی
ماکهکانــی ڕســته بگۆڕدرێ .ئهم شــێوه
نووسینه له زمانی میدیاکانهوه بگره ههتا
زمانــی کتێبی خوێندنــگاکان ،ههمووی
تهنیوهتــهوه .تهنانــهت وای لــێ هاتــووه
کــهم ڕســتهی لێکدراوی کــوردی ههبێ
بــه پێکهاتهیهکــی دروســت دابڕێــژرێ و
ڕیزبهندیــی ماکهکانــی نهگــۆڕدرێ .بــا
پێکهوه لهم نموونانهی خوارهوه ورد بینهوه:
«لــه ژێر پهردهی زاراوهکانی ســۆفیزمی
ئیســامی گهلــێ لــه مانــا و وێنــهکان
دهدۆزرێنــهوه بــۆ یهکهمین جار له ئهدهبی
کوردیــدا»[ ]21ڕســتهی « گهلــێ لــه
مانا و وێنهکان دهدۆزرێنهوه بۆ یهکهمین
جــار لــه ئهدهبی کوردیدا» به هیچ پێوانه
و کێشــانهیهک خاوهنــی داڕشــتنێکی
کــوردی نییــه .داڕشــتنه کوردییهکه بهم
چهشــنهیه« :گهلــێ لــه مانــا و وێنهکان
بــۆ یهکهمیــن جــار لــه ئهدهبــی کوردیــدا
دهدۆزرێنهوه«
سهرنج بدهنه ئهم ڕستهی دیکه:
«ئهمانــه [حرووفییهکان] مامهڵه لهگهڵ
تیپهکانــی ئهلفوبێ دهکهن لهڕووی نرخی
ژمــاره و وهکــوو ڕهمزێــک بــۆ ههنــدێ
نێهێنی گێتیی سۆفیزم»[]22
شــێوهی دروســتی ئهم ڕســته لێکدراوه بهم
چهشنهیه:
«ئهمانه [حرووفییهکان] لهڕووی نرخی
ژمــاره و وهکــوو ڕهمزێــک بــۆ ههنــدێ

نێهێنــی گێتیی ســۆفیزم ،مامهڵه لهگهڵ
تیپهکانی ئهلفوبێ دهکهن «
ئهگــهر ئێمــه ئهوهندهی لهحاســت وشــهی
بێگانــه ههســتیارین لهحاســت داڕشــتنی
شــێواوی ڕســتهیش ههســتیار بین ،زمانی
کــوردی و ئاراســتهی پهتیخــوازی بــهرهو
ئاقارێکی پاکوخاوێنتر پهل دهکوتێ.
بهگشــتی ڕێــگای چارهســهرکردنی
گرفتهکانــی ئێســتای زمانــی کــوردی
و پێــش گرتن بــه گرفتــه ڕێتێچووهکانی
داهاتــوو ،لــه ڕوانگــهی نووســهری ئــهم
دێڕانــهوه بریتییــه لــه پــهرهدان به کهشــی
«ڕهخنهی زمانی».
دیــاره پێشــمهرجی پهرهســتاندنی ڕهخنهی
زمانیش ههبوونــی ژێرخانێکی دهوڵهمهند
له زانسته زمانییهکانه .ههڵبهت ڕهخنهی
زمانیش دهتوانێ پهتای خۆی ههبێ.
یهکێــک لــه پهتــاکان ئهوهیــه جــاری
وایــه لــه خــودی ڕهخنهکانــدا ههڵــهی
زهق و بۆچوونــی ناڕاســت وهبهرچــاو
دهکــهوێ ،بــهاڵم ڕاســتییهکهی ئهوهیــه
ڕاســتکردنهوهی ڕهخنهی ناڕاســتیش ههر
به ڕهخنهی بههێز دهرجی دێ .پهرهپێدانی
کهشــی رهخنــهی زمانــی بــۆ پتهوکــردن
و پاکژکردنــهوهی زمــان و خێراترکردنــی
رهوتی بهســتانداردکردنی زمان ،باشــترین
زهمانهتــه .هــهر لهجێــدا زمانی ســتاندارد
زمانێکــه کــه کهشــی ڕهخنــهی زمانــی
تێــدا لهبــرهودا بــێ و کێشــه زمانییــهکان
بــه هۆی هێنانــهوهی بهڵگــهی زمانییهوه
چارهســهر بکرێن .واته ئیستداللی زمانی
قســهی یهکهم بــکا و مهرجهعــی دوایی
بــێ .کێشــهکانی زمانــی کــوردی بــه
کهســێک و دووان و بهڕۆژێــک و دووان
چارهســهر ناکرێــن ،بهاڵم ههر کهســهو له
الی خۆیــهوه دهتوانــێ ههنگاوێــک بــۆ
زیادترکردنــی زانســتی زمانــی خــۆی و
بــۆ دهوڵهمهندکردنــی کهشــی ڕهخنــهی
زمانــی ههڵبهێنێتــهوه و ئهگــهر بهههڵهش
چــوو کهشــهکه بــۆی ڕاســت دهکاتــهوه.
ئهگهر کهشی زانستی زمانی و ڕهخنهی
زمانــی دهوڵهمهنــد بــێ ،ههڵــهی زمانــی
وهکــوو تۆپهڵه بهفرێکــی ناو ئاگر وایه و
بــۆ ماوهیهکــی درێژ خۆی ناگرێ؛ بهاڵم
ئهگهر ئهم کهشه و ئهو زانسته له ههوێڵدا
نهبــوو ،ئهوا کۆی ههڵهکان ڕنووهبهفری
بێئامانن و ههرهس دههێنن و ههڕهشــه له
مان و له زمان دهکهن.

[ Linguistic Purism ]1سرهگرایی زبانی
کنترل شده
[Controlled ]2
فرآیند
[Processes ]3
[ ]4سهرچاوهیهکی گرینگ له زمانی ئینگلیسیدا که به شێوهیهکی چڕ باسی ئهم بابهتهی کردبێ کتێبێکی جۆرج تووماسه:
1991 ,Thomas, George, Linguistic Purism, New York, Longman
له زمانی فارسیشدا ئهم کتێبهی خوارهوه لێکۆڵینهوهیهکی لهسهر ئهم بابهته کردووه:
داوری اردکانی ،نگار ،سرهگرایی زبانی ،انتشارات هرمس ،تهرن1387 ،
وهرگێڕدراوی فارسیی بهشێک له کتێبەکهی تووماس لهم کتێبهی نیگاری داوهری ئهردهکانیدا هاتووه .بهشێکیشی لێکۆڵینهوهیهکی سهربهخۆ لهسهر ڕهوتی پهتیخوازی له زمانی فارسیدایه.
[ ]5ههژار ،ههنبانهبۆرینه ،بهرگی یهکهم ،ئینتشاراتی سرووش ،تاران ،1368 ،ل 117
[ Ingredient ]6جزء سازنده
[ Direction .]7جهت
[ ]8مستهفا ئهمین ،نهوشیروان ،به دهم ڕێگاوه گوڵچنین ،چهند الپهڕهیهک له مێژووی ڕۆژنامهوانیی کوردی ،کتێبی دووهم ،بهرگی یهکهم  ،الدار العربیه للعلوم ناشرون ،بهیرووت ،2013 ،ل 191
[ ]9سااڵنێک لهمهوبهر له نووسهرێکی بهناوبانگی باشووری کوردستانم بیست دهیگوت دهستهواژهی «درێژهدان» یا «درێژهپێدان» داتاشراوی کوردی ڕۆژههاڵته و لهم چهند دهیهی دواییدا لهبهر دهستهواژهی فارسیی «ادامه دادن»هوه ههڵگیراوهتهوه .با سهرنج بدهینه
ئهو خاڵه که ئهم نووسراوهیه نزیک سهد ساڵ لهمهوبهر و له باشوری کوردستان نووسراوه و ئهم دهستهواژهی تێدا هاتووه.
[ ]10سهرچاوهی پێشوو ،ل 192
[ ]11ههمان سهرچاوه ،ل 193
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[ ]15ناچارهکی :الزاما
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و جهمات ،کفن ،دفن ،ئهلحهد ،وهفات ،شێخ و ئۆباڵ و جڕجاڵ و خهلیفه و زیکر و تالیله و مرید و ترید و سۆفی و جهزمه و خهتم و تهزبێح و ئیشتیای یاپراخ و سواڵکهر و عهزرهت و دوعا و ڕوحم و حهالمهت و غهزهب ،حهشر و قیامهت ،تۆبه و شفات
ههژار ،ههنبانهبۆرینه ،بهرگی یهکهم ،ئینتشاراتی سرووش ،تاران ،1368 ،لل :بیست وچوار و بیست و پێنج
[ ]19نیشتمان ،باڵوکهرهوهی بیری کۆمهڵهی ژ .ک ،ئاماده کردنی عهلی کهریمی ،بنکهی ژین ،سلێمانی  ،2008لل  .67-68داکۆکی کردن لهسهر ڕستهکان له الیهن منهوهیه.
[ ]20ڕانهبردوو :مضارع
[ ]21خهزنەدار ،مارف ،مێژووی ئهدهبی کوردی ،بهرگی دووهم،ههولێر ،دهزگای چاپ و باڵو کردنهوهی ئاراس ،2010 ،ل 302
[ ]22سهرچاوهی پێشوو .ل 308
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ڕۆژنامەی کوردستان بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکرا کردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ناوچەکانی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر بارودۆخی مافەکانی مرۆڤ لە
کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەردیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی کۆتایی
مانگی 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:
ســەرەتای مانگــی بانەمــەڕی ئەمســاڵ،
هاوواڵتییەکــی کورد بە نــاوی «غەفوور
بەرهــەم» کــوڕی «کەریــم» ،خەڵکــی
گونــدی «میرئاوێـ»ـــی شــنۆ ،بــۆ
تێپەڕاندنی ماوەی زیندانییەکەی ڕەوانەی
زیندانی ئەو شارە کرا.
ڕۆژی شــەممە ٢٧ی بانەمــەڕ« ،یاســر
ئەمینیئازەر» مامۆستای قوتابخانەکانی
مەهابــاد ،بــۆ تێپەڕاندنــی مــاوەی
زیندانییەکەی ڕەوانەی زیندان کرا.
ڕۆژی سێشــەممە ٣٠ی بانەمــەڕ،
«مــوژگان کاووســی» ،نووســەر و
لێکۆڵــەری کــورد کــە بــه  ٧٦مانــگ و
 ١٥ڕۆژ زیندانــی مەحکووم کراوە ،بەپێی
حوکمــی «تەجمیــع» ٣٦ ،مانگــی ئــەو
حوکمــە جێبەجێ دەکرێت و بۆ تێپەڕاندنی
حوکمەکەی دەسبەسەر کرا.

دەسبەسەر کردنی
هاوواڵتییان :

کۆمەاڵیەتییەکاندا باڵو کردبووەوە.
ڕۆژی سێشــەممە ١٦ی بانەمــەڕ،
هاوواڵتییەکــی کورد بــە ناوی «ئیدریس
گەلــەداری» خەڵکــی ســنە ،لەالیەن هێزە
ئەمنیەتییەکانــەوە دەسبەســەر کــرا و بــۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
ڕۆژی یەکشــەممە ٢١ی بانەمــەڕ ،دوو
کــەس لە ئەندامانــی مەکتەب قورعان له
مەهاباد بە ناوەکانی «ســەعید ڕەشــیدی
و محەممەدعەلی لەشــکری» ،بە شێوەی
نایاســایی لەالیەن هێــزە ئەمنییەتییەکانی
ئەو شارەوە دەسبەسەر کران.
کاتژمێــر ١ی شــەوی دووشــەممە
٢٢ی بانەمــەڕ ،هێــزە ئیتالعاتییــەکان
لــە شــارۆچکەی «پەسوێـ»ـــی شــاری
پیرانشــار ،مێرمنداڵێکــی تەمــەن ١٧
ســاڵەیان بــە نــاوی «ســەمیع شــەریفیان»
کوڕی «حەســەن» دەسبەســەر کرد و بۆ
شوێنێکی نادیاریان ڕاگواست.
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا ،ســێ
هاوواڵتیــی دیکە بە ناوەکانی «ئەســعەد
سوور الچینی کوڕی سەالح ،ڕێبوار سەید
محەممەدی و خالید ســەید محەممەدی»
لەالیەن هیزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر
کران و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزران.
ئێــوارەی ڕۆژی هەینــی ٢٦ی بانەمــەڕ،
هاوواڵتییەکــی کــورد بە نــاوی «عەباس
ســدیقی» خەڵکی گوندی «شێلمجاڕان»
سەر بە ناوچەی الجانی پیرانشار ،لەالیەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر کرا و
بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.

داسەپاندنی حوکمی
زیندان بە سەر
هاوواڵتییان:

ڕۆژی دووشــەممە ١٥ی بانەمــەڕ ،دوو
هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی «ئەحەد
مەحموود حەســەن و «ئەبووبەکر مەحموود
حەسەن» خەڵکی شاری پیرانشار ،لەالیەن
هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کران.
لە درێژەی دەسبەسەرکردنی هاوواڵتییانی
کورد لە پیرانشار ،ڕۆژی سێشەممە ١٦ی
بانەمــەڕ ٥ ،هاوواڵتیی دیکە بە ناوەکانی
«عەلــی قادری» کوڕی «ڕەســووڵ»،
«محەممەد قــادری» کوڕی «عەزیز»،
«حیسامەدین پیرانی» کوڕی «زاهیر»،
«ئەمیــر قــادری» کــوڕی «خــدر» و
«ســەالم خــڕی ئاغــەاڵن» ،لەالیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کران.
هەروەها ڕۆژی دووشەممە ١٥ی بانەمەڕ،
هاوواڵتییەکــی دیکــە بــە نــاوی «واحیــد
قــادری» کــوڕی «ڕەســووڵ» ،لەالیــەن
هێزە ئەمنیەتییەکانەوە دەسبەسەر کرابوو.
بەرپرســی پۆلیســی فەتــای پارێــزگای
کرماشــان باســی لــە ناســاندن و
دەسبەســەرکردنی هاوواڵتییەک لە شاری
پــاوە کرد کە هەواڵی ناڕاســتی ســەبارەت
بە ڤایرۆســی کۆرۆنا لە یەکێک لە تۆڕە

حوکمــی  ٥ســاڵ زیندانیــی تەعزیریــی
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «شــارام
کازمیــان» لــە لقــی ١٠ی دادگای
پێداچوونەوەی شــاری ورمێ ،بۆ  ٦ســاڵ
زیندانیی تەعزیری زیادی کرد.
دیوانــی بــااڵی واڵت حوکمــی  ١١ســاڵ
زیندانیــی تەعزیریــی مامۆســتایەکی
کوردی خەڵکی شاری بۆکانی ،بە ناوی
«ســەید ئــارام ئەمیــنزادە»ی پشتڕاســت
کــردەوە؛ ئــەو حوکمــە ڕۆژی سێشــەممە
٢٣ی بانەمەڕ ،بــەو زیندانییە عەقیدەتییە
لە زیندانی ورمێ ڕاگەیەندراوە.
.
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «ئیــرەج
ســۆفی محەممــەد» کــوری ئیبراهیــم
خەڵکی شاری مەهاباد لە الیەن لقی ٢ی
دادگایی ئینقالبی ورمێ بە سەرۆکایەتی
«شێخلوو» بە  ١٥ساڵ زیندانی تەعزیری
مەحکووم کرا.

ناڕوونی چارەنووسی
هاوواڵتییان:

لــە چارەنووســی هاوواڵتییەکــی کورد بە
ناوی «زانیار نوورمحەممەدی» ،خەڵکی
گوندێکی شــاری سنە ،هیچ زانیارییەک
لەبەر دەستدا نییە.
ڕۆژی شــەممە ٢٠ی بانەمەڕ ،هیدایەت
عەبدوڵاڵپــوور ،زیندانیــی سیاســیی
مەحکــووم کــراو بــە ئێعــدام ،لــە زیندانی

ورمێ بۆ شــوێنێکی نادیــار ڕاگوێزرا کە
تا ئێستە چارەنووسی ناڕوون ماوەتەوە.
چارەنــووس و شــوێنی ڕاگیرانــی
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی «مەسعوود
محەممــەدی» تەمــەن  ٤٨ســاڵ خەڵکی
شــاری دیوانــدەرە ،پــاش مانگێــک لــە
دەسبەسەرکرانی ،ناڕوونە.

کوژران و برینداربوونی

ئێــوارەی ڕۆژی شــەممە ٢٦ی بانەمــەڕ،
هێــزە نیزامییەکانی تورکیــە بە تەقەکردن
لــە ژمارەیــەک لــە کۆڵبەرانی کــورد لە
ســنووری قوتــووری خــۆی ،کۆڵبەرێــک
بــە ناوی «بەهــرام یووســفی» تەمەن ٣٥
ســاڵ خەڵکــی گونــدی «بەلەجــووک»
گیانــی لەدەســت دا و کۆڵبەرێکــی
دیکــە بــە نــاوی «شەمســەدین
عومەرپــوور» بــە ســەختی پێکــرا.

گیان لە دەستدان و
برینداربوونی کرێکاران:
ڕۆژی یەکشەممە ٢١ی بانەمەڕ،
کرێکارێکی پیرانشاری بە ناوی «ئەنوەر
چەرخئەنداز» کوڕی «ئەحمەد»،
خەڵکی گوندی «دربکە»ی شاری
پیرانشار ،بەهۆی ڕووداوی کارەوە
گیانی لەدەست دا.

کرێکارییە پێک هێناوە.
حەوتــووی ڕابــردوو ،دوو هاوواڵتیی کورد
بــە ناوەکانی «محەممەدســەعید ســاڵحی
و ئیبراهیــم عەبــدی» خەڵکــی گونــدی
«دزڵیـ»ـــی شاری ســەواڵوا ،بانگهێشتی
ئیــدارەی ئیتالعاتــی ئــەو شــارە کــران و
لێپرسینەوەیان لەگەڵ کرا.
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا ،ئیــدارەی
ئیتالعاتــی شــاری مەریــوان بنەماڵــەی
ئەندامانــی حیزبــە کوردییەکانــی
ئۆپوزســیونی حکوومەتــی ئێرانــی
بانگهێشــت کــردووە و لێپرســینەوەی
لێکردوون.

دەسبەسەرکردنی ٢٣
هاوواڵتی لە ماوەی دوو
حەوتوو لە کوردستاندا

لــە دوو حەوتووی ڕابردوو لە کوردســتانی

کردووەتە ســەر ماڵی  ٩کەس ،بەتایبەتی
لە دەسبەسەرکراوەکانی ئەو شارە.
پاش پشکنینی ماڵی دەسبەسەرکراوێک،
هەندێک کەرەستەی ماڵی ئەو هاوواڵتییە
کــوردە لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە
دەستی بەسەردا گیراوە.
هــۆکاری دەسبەســەرکردنی زۆربــەی
دەسبەســەرکراوەکان «هــاوکاری لەگــەڵ
یەکێک لە حیزبە کوردییەکانی دژبەری
حکوومەتی ئێران» ڕاگەیەندراوە.

ئاژانسی کوردپا ،شوناسی
 ١٣زیندانیی سیاسیی
کورد لە بەندی ٣ی
زیندانی کرماشان باڵو
دەکاتەو

 ١٣زیندانیی سیاسیی کورد کە هەنووکە
لــە بەنــدی ٣ی زیندانــی کرماشــاندان،

تەقینەوەی مین:

کۆڵبەران و کاسبکاران:
ڕۆژی هەینــی ١٩ی بانەمــەڕ،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «کەیــوان
کەوســەری» خەڵکــی بانــە ،بەهــۆی
بەربوونەوە لە بەرزایی گیانی لەدەســت دا.
ئێــوارەی ڕۆژی هەینــی ١٩ی بانەمــەڕ،
ژمارەیەک لە کۆڵبەران لە سنووری «بلە
ســووری خوارێ» ســەر بە شــاری خۆی،
لەالیەن هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتەوە
تەقەیــان لێ کــراوە و لە ئەنجامی تەقەی
ئــەو هێزانــە ،کۆڵبەرێکی کــورد بە ناوی
«لوقمــان چوارگوشــە» گیانــی لەدەســت
دا و دوو کۆڵبــەری دیکــە بــە ناوەکانــی
«مەنســوور چوارگوشــە و مەیســەم
محەممــەدی» ،بەتونــدی برینــدار بــوون.
ڕۆژی سێشــەممە ٢٣ی بانەمــەڕ،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «کامــران
مەوالنیا» کوڕی «ئیســماعیل» ،تەمەن
 ٣٢ساڵ و خەڵکی گوندی «گەوەاڵنـ»ـی
سەردەشــت بــە تەقەی هێــزە نیزامییەکانی
حکوومــەت گیانــی لەدەســت دا.
ڕۆژی هەینــی ٢٦ی بانەمــەڕ ،لــە
ئەنجامــی بۆســەدانانی هێزەکانــی ســپای
پاســداران لەســەر ڕێــگای ژمارەیــەک
لــە کاســبکاران ،کاســبکارێکی الو
بــە نــاوی «ئــارام مەولــوودی» تەمــەن
 ٢٥ســاڵ ،لــە ڕووبــاری گادەر ،خنــکا.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٤ی بانەمــەڕ،
ژمارەیەک لە کۆڵبەرانی کورد لە نزیک
دوو گونــدی «مادلــوو» و «وەکیــل»
ســەر بــە شــاری چاڵدێــران ،کەوتنــە
بۆســەی هێــزە نیزامییەکانــی حکوومــەت
و ســێ کۆڵبــەر بەتونــدی برینــدار بــوون.
لــە ئەنجامــی تەقەی هێــزە نیزامییەکانی
حکوومەت« ،ڕەزا سەرشیری»« ،مەناف
حەســەنزادە» لــە الی ئەژنــۆ و «بێهــزاد
ڕەمەزانــی» لە الی ناوقەدیــەوە پێکراون.

ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٥ی بانەمــەڕ،
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی «محەممەد
ســاڵحی» تەمــەن  ٤٦ســاڵ خەڵکــی
گونــدی «خوریئــاوا»ی شــاری بانــە ،بە
هــۆی تەقینــەوەی مین بریندار و قوالپەی
پێی ڕاستی لە دەس دا.

خۆکوژی ژنان و پیاوان:
هاوواڵتییەکــی

کــورد

خەڵکــی

ســنە ،بەهــۆی هــەژاری و نــەداری
کۆتایــی بــە ژیانــی خــۆی هێنــا.
«جەلیــل تایمــواردی» تەمــەن  ٥٠ســاڵ
خاوەنــی  ٣منــداڵ ،بەهــۆی دەســکورتی
و هــەژاری دەســتی بــۆ خۆکــوژی بــرد.

بانگهێشت کردنی
هاوواڵتییان بۆ ناوەندە
ئیتالعاتییەکان:
ئیــدارەی ئیتالعاتــی شــاری ســەقز،
ســکااڵی لەســەر «مەحموود ساڵحی» و
«عوســمان ئیسماعیلی» تۆمار کردووە و
دۆســیەیەکی نوێــی بــۆ ئــەو دوو چاالکە

ئێــران (لــە ٦ی بانەمــەڕ هەتــا ١٨ی
بانەمــەڕ)  ٢٣هاوواڵتیــی کــورد لەالیــەن
هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کراون.
زۆربــەی دەسبەســەرکراوەکان بــە شــێوەی
گــرووپ و بەکۆمــەڵ بــووە ،بەتایبەتــی
هاوواڵتییانی بانەیی و پیرانشاری.
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ٦و ٧ی بانەمــەڕ،
 ٨هاوواڵتیــی بانەیــی لەالیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کراون.
هەروەها لە ڕۆژانی  ١٦و ١٧ی بانەمەڕ،
 ٨هاوواڵتیــی لــە پیرانشــار لەالیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کراون.
ڕێکەوتــی ١٤ی بانەمەڕ ،دوو هاوواڵتیی
کورد لە ورمێ دەسبەسەر کراون.
هەروەهــا ڕێکەوتــی ١٥ی بانەمــەڕ ،دوو
هاوواڵتی لە سنە دەسبەسەر کران.
ســێ هاوواڵتیی دەسبەســەرکراوی دیکە
لە شــارەکانی کامیاران ،سەواڵوا و ورمێ
بوون.

زانیاریی زۆرتر لەسەر
دەسبەسەرکراوەکان:
چارەنووســی تــەواوی ئــەو ٢٣هاوواڵتییــە
کوردە پاش دەسبەسەرکرانیان ناڕوونە.
شــوێنی دەسبەســەرکردنی  ١٣کــەس لــە
دەسبەسەرکراوەکان پاش دەسبەسەرکرانیان
ناڕوونە.
هێــزە ئەمنییەتییــەکان لــە بانــە هێرشــیان

لەالیەن ئاژانسی کوردپاوە باڵو دەکرێتەوە.
ئــەو  ١٣زیندانییــە کــوردە ،بــە تۆمەتــی
ئەندامبــوون و هــاوکاری لەگــەڵ حیزبــە
کوردییەکانی دژبەری حکوومەتی ئێران،
دەسبەسەر و بە زیندان مەحکووم کراون.
ئەو  ١٣زیندانییە سیاسییە کوردە ،لەالیەن
دادگاکانی ئینقالبی حکوومەتی ئێرانەوە،
بــە یــەک ســاڵ هەتــا  ١٠ســاڵ زینــدان
مەحکووم کراون .هەروەها ،چەند کەسێک
لــەو زیندانییانــە ،هەنووکە لــە زینداندان و
دادگایی نەکراون و چارەنووسیان ناڕوونە.
شوناســی ئــەو  ١٣زیندانییە سیاســییە بەم
چەشــنەیە« :هیدایەت ســەیدزادە کوڕی
عەبدولمحەممــەد ١٠ ،ســاڵ زیندانــی؛
ئیسماعیل موریدی کوڕی نەسروڵاڵ١٠ ،
ســاڵ؛ عەبدوڵــا ئەحمەدی کوڕی فەیزە،
 ٢ســاڵ؛ هێمــن وەیســی کــوڕی کەریــم؛
کەیهان محەممەدی کوڕی والید؛ یاسین
ئەعزیمــی کــوڕی عزیــز؛ حەمید شــادی
کــوڕی ســوبەت ٥ ،ســاڵ؛ حەمیــدڕەزا
حــەدادی کــوڕی شــوکروڵاڵ ٤ ،ســاڵ؛
کەیهــان ئەڵاڵمــورادی کوڕی ئەحمەد٤ ،
ســاڵ؛ ســتار بابایی کوڕی عەلی؛ یووف
ســوخەن پــەرداز کــوڕی عەبدوڵمحەممەد،
 ٥ســاڵ؛ پەیمــان بابایــی کوڕی حەســەن،
 ١ســاڵ و مەهــدی ئەســغەرزادە کــوڕی
عەبدوڵکەریم ٥ ،ساڵ».

